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ZBAWIENNY CZAS PIELGRZYMOWANIA 

 

 Część pierwsza: Wolność, którą mam w Tobie- czyli o pieszych… 
 

Radość, jaka towarzyszyła uczestnikom 74 Poznańskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę od jej pierwszego do ostat-
niego dnia najprościej wyraŜa pieśń, która była w tym roku 
jej przebojem:  
„Będę tańczył”  
Będę tańczył przed Twoim tronem  
i oddam Tobie chwałę 
i  nic juŜ nie zamknie mi ust!”. 
śaden mur i Ŝadna ściana, 
Największa nawet tama, 
JuŜ nie, nie zatrzyma mnie juŜ.” 

  
Aby przekaz był jeszcze bardziej czytelny, podkreślały ją 
równieŜ stosowne rekwizyty: jaskrawe, wzorzyste stroje, 
pomarańczowe girlandy, tamburyna w rękach (lub głowach). 
Biel z pomarańczą - to najmodniejsze kolory tej pielgrzymki. 
Łatwo więc wyobrazić sobie radość i entuzjazm wiary 
(godny św. Pawła!) pielgrzymów z „Siódemki”, NASZYCH, 
którzy rozpoczynali w tym roku triumfalne wejście na 
Szczyt. Triumfu, nazwanego „Wolność, którą mam w To-
bie” (dalsze słowa wspomnianego  przeboju), dopełniły gołę-
bie pokoju,  najpierw delikatnie niesione, potem wypusz-
czone przez las rąk! Radość, śpiew, modlitwa, młodość, siła, 
moc, liczebność towarzyszyły takŜe siódemkowemu, noc-
nemu czuwaniu u stóp Jasnogórskiej Pani. 

          „Braciszkowie skrzydlaci, 
chwalcie Boga, chwalcie Boga, 
bo czym my stworzenia zdo-
łamy odpłacić, jeśli nie 
piosenką ubogą?” – śpiewali 
pielgrzymi w innej pieśni do 
słów św. Franciszka, o którym 
mowa będzie jeszcze w innym 
miejscu… 
 

 
   Poszczególnym dniom, począwszy od  6 lipca towarzyszyły 
intencje modlitewne: za PapieŜa, za Kościół, za chorych, o 
powołania, o jedność, za Ojczyznę, za rodziny, za zmarłych, 
za młodzieŜ, aŜ wreszcie ostatniego dnia, 15 lipca –w inten-
cjach własnych. Pieszych wspierała modlitwą przez te 
wszystkie dni w tych samych intencjach w rodzimych  para-
fialnych kościołach  „pielgrzymka duchowa”.  
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Część druga: Moja ofiara – czy jest miła Panu?... - czyli o zmotoryzowanych… 
 

    
  Jak co roku 14 lipca wyruszyła z Mosiny pod kierownic-
twem pani Zdzisławy Drozdowskiej  pielgrzymka autobu-
sowa z zamiarem bliŜszego wspierania pieszych na ostatnim 
kawałku trasy, a potem witania ich w Częstochowie. Choć w 
autobusie, czy na Jasnej Górze -modlitwy były przecieŜ te 
same: godzinki, róŜaniec, koronka ( ta w Dolinie Miłosier-
dzia pełna skupienia, wzruszenia, poczucia jedności i mocy), 
droga krzyŜowa na Wałach prowadzona prze panią Zdzisię, 
no i radość wyraŜana nieustannie w religijnym śpiewaniu, 
sprawnie prowadzonym przez dwie panie, same zdumione 
takim dla siebie darem. 
Jak kaŜda z pielgrzymek tak i ta miała swoje niespodzianki: 
spory kawał za Poznaniem autobus nagle wjechał na wiejskie 
podwórze. Kilka sprawnych manewrów i jazda wąską drogą z 
powrotem: Cerekwica!  
To parafia p.w. św. Apostoła ,Jakuba Mniejszego (znajomego 
św. Pawła!), gdzie proboszczem jest ks. Wojciech Szymczak. 
Uroczyste przyjęcie (Msza św.) i poczęstunek trzeba było w 
końcu pozostawić i ruszyć do Krzepic za piechurami. 

 
 W Częstochowie napięty program pielgrzymki był następu-
jący: tłumny Apel Jasnogórski w świątyni, nocleg u Sióstr 
BoŜego Miłosierdzia, Godzinki u stóp Madonny, Koronka w 
Dolinie, Sakrament Pokuty w Wieczerniku, rozmowa własna 
z Panem w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, aŜ 
wreszcie Msza św. w intencji mosińskich pielgrzymów i całej 
parafii. Paulin głoszący homilię w czasie tej Eucharystii zadał 
wiernym pytanie: Czy nasza ofiara podoba się Panu?... Czy 
przychodzimy tu, bo chcemy się Panu podobać, czy tylko 
przynosimy cudze grzechy, grzechy tych, którzy nas skrzyw-
dzili? CzymŜe jednak  przybywamy z miłości, bo chcemy być 
świadkami Pana? Uśmiechnięte twarze pielgrzymów biegną-
cych na Szczyt,  aby witać piechurów, świadczyły o tym, Ŝe 
nasze serca nie są puste i zgnuśniałe, wypełnia je miłość bliź-
niego. Na kamiennej kuli wieńczącej wejście na Wały usiadły 
dwa gołębie. MoŜe to te, które wzleciały w powietrze z rąk 
pątników Siódemki… 

J. Kapelska 

 

Część trzecia:  Z Jezusem Miłosiernym do Łagiewnik - czyli znów o pieszych… 
 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Z Doliny Miłosierdzia do Sanktu-
arium: W dniach od 16 do21 lipca 
odbyła się VI Wielkopolska Piesza 
Pielgrzymka z Częstochowy do 
Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach. Uczestniczyło w niej 
155 pielgrzymów, z których wielu 
wzięło udział w Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymce na Jasną Górę, witając 
15 lipca  Matkę BoŜą w kaplicy. Na-
stępnego dnia po Mszy św. w Dolinie 
Miłosierdzia pątnicy wyruszyli w 
drogę. 
 
Przyjmowani z otwartym sercem: 
Idąc sześć dni przez malownicze 
okolice Jury Krakowsko –Często-
chowskiej pątnicy pokonali około 

140 km. Nocowali u miejscowych mieszkańców., którzy 
przyjmowali ich z gościnnością i  otwartym sercem. Szcze-
gólnym momentem pielgrzymki był wybór Jezusa na Pana i 
Zbawiciela dokonany w Sanktuarium Matki BoŜej Skałkowej 
w Ogrodzieńcu. W poniedziałek, 21 lipca, pątnicy dotarli do 
Łagiewnik. Powitali Jezusa Miłosiernego leŜąc krzyŜem 
przed kaplicą, a potem modląc się w jej wnętrzu. W ten spo-

sób jeszcze raz oddali Mu 
wymodlone wcześniej w 
drodze wszystkie intencje, 
z którymi do Niego piel-
grzymowali.  

 
Tak jak św. Paweł: Patro-
nem pielgrzymki był św. 
Paweł, a hasłem jego 
słowa: Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię. W 
swoich rozwaŜaniach 
opiekun duchowy ks. Kry-
stian Kowalski przedstawił 
św. Pawła jako wzór czło-
wieka, który nawrócił się i zaczął głosić Chrystusa, choć 
wcześniej był zaciekłym wrogiem chrześcijan. –śaden 
grzesznik nie jest stracony dla Boga.  Warunkiem jest uznanie 
swej grzeszności i nieustanne nawracanie się tak, jak to 
uczynił św. Paweł –mówił ks. Krystian.  
   W czasie pielgrzymowania pątnicy odmawiali codziennie o 
odpowiednich porach liturgię słowa: jutrznię i nieszpory, a 
takŜe Koronkę do BoŜego Miłosierdzia, transmitowaną na 
Ŝywo przez kaliskie Radio Rodzina. Zawierzali w niej Jezu-
sowi Miłosiernemu wszystkie intencje, z którymi pielgrzy-
mowali. 

Hubert Kubica 
Głównym organizatorem pielgrzymki z Częstochowy do Łagiewnik jest ks. Andrzej Szudra z parafii p.w. Miłosierdzia BoŜego 
w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać na stronie: www.parafiamilosierdziebozego.pl 
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA Asy Ŝ – miasto Świętego Franciszka 
 

  
 
„Błogosławione bądź przez Boga  miasto święte, gdyŜ wiele 
dusz przez cię będzie zbawionych i wiele sług BoŜych 
mieszkać w tobie będzie i wielu z ciebie będzie wybranych 
do królestwa Ŝywota wiecznego”. W taki sposób błogosławił 
miastu jego wierny syn, jeden z największych Świętych Ko-
ścioła Powszechnego,  św. Franciszek – patron AsyŜu i ca-
łych Włoch, ten, który, jak o nim pisał jeden z biografów, 
„nauczył nas patrzeć na świat jak na mądrą kompozycję, 
której myślą przewodnią jest harmonijne współŜycie 
wszystkich ze wszystkimi”. Być moŜe właśnie dlatego cieszy 
się św. Franciszek powszechnym szacunkiem, sympatią i 
miłością, nie tylko wśród katolików, ale takŜe ze strony 
chrześcijan innych wyznań. 

Zmierzając z wizytą do AsyŜu, połoŜonego w regionie 
Umbria - zielonym sercu Włoch, juŜ z oddali widzimy miasto 
rozciągające się na skalistym  zboczu  Monte Subasio. 
Spoglądając na ten niezwykły widok odnosi się wraŜenie, Ŝe 
AsyŜ to miasto w całości wyrzeźbione lub namalowane przez 
utalentowanego i natchnionego przez Stwórcę artystę. 

 To na jego przedmieściach ujrzałam … św. 
Franciszka, młodego mnicha, który w brązowym habicie i 
sandałach na bosych stopach wesoło szedł przed siebie, 
uśmiechając się szeroko, właśnie do mnie i moich towarzyszy 
podróŜy . 

Gdy wkroczyłam do miasta, ono otworzyło się przed 
moimi oczami z całym swym przepychem i surowością 
jednocześnie. Zobaczyłam: piękne, wąskie, skąpane w słońcu 
lub zatopione w półmroku, wybrukowane kamieniem zaułki i 
uliczki, rozciągające się na równym terenie lub malowniczo 
pnące się pod górę wykutymi w kamieniu schodami, 
niewysokie, szczelnie do siebie przytulone, domy zbudowane 
z surowej cegły lub kamienia, z tak charakterystycznymi dla 
Włoch okiennicami zasłaniającymi prawie wszystkie okna w 
upalne dni, piękne ogrody zachwycające cyprysami, figami, 
olbrzymimi róŜanecznikami i tak dobrze znanymi z naszych 
polskich ogrodów pelargoniami, malownicze fontanny i małe 
sklepiki z witrynami udekorowanymi pamiątkami 
związanymi ze świętym Franciszkiem.  

Gdy nasyciłam wzrok niezwykłymi widokami, 
„usłyszałam” kryjącą się  w zakamarkach AsyŜu ciszę, 
wszechobecną i wszechogarniającą. Od czasu do czasu ciszę 
przerywał donośny śpiew cykad, który jednak doskonale 
harmonizował z tym, co mnie wokół otaczało. 

 Surowy, ascetyczny charakter miasta, w którym czas 
jakby zatrzymał się w miejscu, (takŜe dzięki temu, Ŝe w 

śródmieściu nie wolno poruszać się czterokołowymi 
pojazdami) sprzyja medytacjom i modlitewnemu skupieniu. I 
nic w tym dziwnego, gdyŜ AsyŜ   to jedno z głównych miast-
symboli chrześcijaństwa, trzecie święte miasto 
chrześcijaństwa obok Jerozolimy i Rzymu. 

Wędrując uliczkami AsyŜu w sposób naturalny i 
oczywisty dociera się do bazyliki św. Franciszka. Bazylika 
św. Franciszka, która, podobnie jak inne zabytki 
franciszkańskie, wpisana została na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, to jeden z 
najwybitniejszych zabytków XIII i XIV – wiecznej sztuki 
włoskiej. Jej budowa rozpoczęła się w 1228 roku, w dwa lata 
po śmierci św. Franciszka. Bazylikę zdobią przepiękne freski 
Giotta i Simona Martiniego. KaŜdy, kto ją odwiedza, z 
bijącym sercem schodzi do podziemnej krypty, gdzie 
spoczywają doczesne szczątki św. Franciszka. Moje serce 
oŜywiło się jednak takŜe z innego powodu. Gdy weszłam do 
bazyliki odprawiano w niej mszę  w języku polskim. 
Wzruszona tym faktem przyłączyłam się do naszych 
rodaków, aby wspólnie z nimi pomodlić się w ojczystym 
języku. 

AsyŜ to jednak miejsce narodzin nie tylko św. 
Franciszka lecz równieŜ św. Klary,  która podobnie jak 
Franciszek postanowiła całkowicie poświęcić się Bogu. W 
1212 roku, w nocy z 18 na 19 marca, po Niedzieli Palmowej, 
uciekła z domu rodzinnego i udała się do Porcjunkuli, gdzie 
w obecności Franciszka i braci obcięła włosy i załoŜyła szatę 
pokutną - habit - na znak swojej konsekracji i całkowitego 
oddania się Bogu. ZałoŜyła zakon „ubogich pań” (klarysek). 

Bazylika św. Klary usytuowana jest po przeciwnej 
stronie miasta na Pizza Santa Chiara. Cechą 
charakterystyczną fasady świątyni św. Klary są pasy 
róŜowego kamienia wydobywanego ze zboczy góry Subasio 
oraz dobudowane później boczne łuki, mające na celu 
chronienie budowli przed zawaleniem się na skutek 
pękających fundamentów. W skromnym wnętrzu bazyliki 
spoczywa ciało św. Klary. 

Po wyjściu z kościoła na Piazza Santa Chiara 
podziwiać  moŜna wspaniałe, bardzo kolorowe, widoki, jakie 
w swej szczodrobliwości oferuje nam miasto. 

Spośród włoskich miast, które odwiedziłam tego lata, 
właśnie AsyŜ zachwycił mnie w sposób szczególny, a podziw 
dla tego miasta i wspomnienie o nim połączone z tęsknotą do 
tego nostalgicznego miejsca, zapadło głęboko w moją duszę. 
AsyŜ „to miasto przesłanie. Choć otoczone murem i 
zamknięte w sobie stało się miastem otwartym i bez granic”. 
AsyŜ to miejsce, w którym spotykają się kultury 
i cywilizacje, to miejsce, które jest znakiem pokoju, o który 
właśnie tutaj 24 stycznia 2002 roku najwybitniejsi 
przedstawiciele róŜnych religii i wyznań modlili się wspólnie 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który powiedział 
wówczas o pokoju: „Ciemności nie rozprasza się za pomocą 
broni; ciemność ustępuje, gdy zapala się źródło światła (…) 
nienawiść moŜna pokonać jedynie miłością.” 

AsyŜ to miejsce, które  jest źródłem światła i źródłem 
miłości. Tu urodził się święty Franciszek, który wyrzekł się 
bogactw, załoŜył szorstką sutannę i jako biedaczyna 
poświęcił się słuŜbie Bogu, a poprzez miłość do  Boga, 
umiłował człowieka i całą przyrodę. To do niego modlił się 
Jan Paweł II: „Ty, który tak bardzo przybliŜyłeś Chrystusa 
Twojej epoce, pomóŜ nam przybliŜyć Chrystusa naszej 
epoce, naszym trudnym i krytycznym czasom”. 

    Wiesława Szubarga 
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Z Ŝycia wzięte        Odwracanie głowy - Spotkanie z pielgrzymami z rodzinnego miasteczka 
 

W pierwszym tygodniu września minionego roku zacumowałem ze 
Stachem, kumplem i wędkarzem, nad Zalewem Bledzewskim. Ryby znowu 
brały tak, jak byśmy zasługiwali na karę. Łowiliśmy co prawda okonie ale 
niewiele większe od regulaminowego wymiaru, zatem wracały do wody. 

   Wiedziałem, Ŝe w drugą sobotę miesiąca, w Sanktuarium Matki BoŜej 
Cierpliwie Słuchającej ma nastąpić spotkanie uczestników pieszej 
gorzowskiej pielgrzymki do Częstochowy, której po raz pierwszy byłem 
uczestnikiem. Będąc jednak zakręcony jak Ŝyłka na kołowrotku i kuszony 
przez boŜka błystek i wędziska, zacząłem rozmyślać o rezygnacji z wyjazdu 
do Rokitna. Na dodatek nie miałem swojego auta, a Zalew od Sanktuarium 
dzieli dobre trzydzieści kilometrów. Wszystko to powodowało zamęt w 
mojej głowie. 

   Wieczorem w piątek zdecydowałem, Ŝe jednak pojadę. Sprawę 
naświetliłem Staszkowi, który – niestety, głębszą przyjaźń z Kościołem 
zakończył jako nastolatek, i poprosiłem go o uŜyczenie samochodu. Zgodził 
się od razu, bez zbędnych słów.  

   Jadę. Niebo przykryte chmurami. Leśny dukt, później asfalt. Kilometr 
za kilometrem do przedmieścia Międzyrzecza. Tam odbijam w bok. Za 
kierownicą jest czas na modlitwę, do której jak do sadza wkładam  łowione 
myślami intencje.  

   PrzyjeŜdŜam pięć minut przed czasem. Przy bazylice spotykam 
znajomych z Biało-Niebieskiej grupy, z którą szedłem. Powitania, objęcia, 
serdeczności. Pojawia się ksiądz Marcin, nasz pielgrzymkowy pasterz i 
zagania rozgadane stado przed ołtarz. Zaczynamy modlitwę róŜańcową – 
mówi, i zachęca między innymi mnie, bym prowadził jedną dziesiątkę. 
Przyjmuję zaproszenie z wewnętrzną radością. Po chwili mogę klęczeć tak 
bardzo blisko Cierpliwości. Przed Jej zasłuchanym obliczem. Jestem 
przesiąknięty wzruszeniem i łaską. Kolejnym dotknięciem mojej marności. 
A przecieŜ dwa dni temu myślałem, by nie jechać, by gonić za rybami...    

        Zaraz po modlitwie rozpoczyna się Msza Święta. Ze stopni ołtarza 
trafiam do pierwszej ławki, gdzie jest wolne miejsce przy rozśpiewanej 
scholi. Ministranci i księŜa koncelebransi wychodzą z zakrystii. Kościół 
zapełniony. Wielu uczestników – takŜe z innych pielgrzymkowych grup - 
dzisiaj ubranych odświętnie, inaczej niŜ wtedy w drodze. Wypoczęte twarze 
nie od razu pozwalają się rozpoznać.  

   Swoją uwagę skupiam na słowach rozpoczynającej się Eucharystii. 
Kapłan wita pielgrzymów, ale nie tylko naszych diecezjalnych, takŜe gości z 
Poznania i Wielkopolski, którzy dzisiaj właśnie zapragnęli powierzyć Matce 
swoje tajemnice. W ułamku sekundy przenika moją głowę myśl - a moŜe to 

parafianie z mojego rodzinnego miasteczka? I nim cokolwiek z głowy 
umknęło, słyszę, Ŝe są to pielgrzymi z Mosiny! 

   W jednej chwili moje oczy napotykają przy ołtarzu podkreślone 
uśmiechem spojrzenie księdza Marcina. Tylko on jeden spośród wszystkich 
obecnych na tej Mszy Świętej wie, co ja czuję. Ale wie teŜ NajwyŜszy i 
Maryja, która wysłuchała mojej skrytej głęboko tęsknoty.   

   ...Przywołuję w pamięci chwilę sprzed kilku lat. Przyjechaliśmy z 
Ŝoną do Mosiny odwiedzić mamę i rodzinę. (To  jeden z wielu wyjazdów 
potrzebny mi do uzupełnienia wewnętrznego akumulatora, w trakcie którego 
nasycam się klimatem uliczek i mosińskiego rynku, przy  którym spędziłem 
dzieciństwo  oraz młodość). W niedzielę jak zwykle uczestniczyliśmy w 
Mszy Świętej, w trakcie której w chwili ogłoszeń ksiądz proboszcz podał, Ŝe 
przed tygodniem parafianie złoŜyli pokłon Rokitniańskiej Pani. Pomyślałem 
z razu, jak by to było, gdybym tak przypadkowo mógł spotkać się w swoim 
Sanktuarium z pielgrzymami z  rodzinnego miasteczka? Pewnie serce 
podeszło by mi do gardła? Ale czy to moŜliwe – snułem wewnętrzny 
monolog – jeśli ja sam odwiedzam Rokitno tylko od przysłowiowego 
„wielkiego dzwonu”? 

   Myśl, która zakwitła wtedy tak nieoczekiwanie i powracała z kaŜdą 
obecnością w bliskiej mi świątyni, dojrzała pełnym owocem  w tamto 
sobotnie przedpołudnie. Matka Rokitniańska zapukała do mojego serca, dała 
świadectwo swojej obecności, zasłuchania i wypełniania ukrytych tęsknot. 
Podkreślić pragnę – kole jny raz. 

   Piersi rozrywało ogromne wzruszenie, kiedy po końcowym 
błogosławieństwie, przed bazyliką mogłem podzielić się z mosińskimi 
pielgrzymami radością z ich spotkania. Kilka osób dość szybko rozpoznało 
we mnie tamtego chłopca z rynku, syna Tereni i Poldka. Mogłem teŜ po 
wielu latach uściskać mamę i tatę Zbyszka Mroczka, kolegi z czasów 
krótkich porteczek przy ulicy Jasnej, którego Pan wcześnie powołał do 
siebie.  

   Opisuję to zdarzenie - moŜe dla wielu zwykły zbieg okoliczności -  
jako coś, co wyjątkowo poruszyło głębię mojego ducha. Dodało wiary i na 
zawsze pozostanie w pamięci.  

   Wiem, w moim Ŝyciu nie ma przypadków. Jest BoŜy plan. I moja 
droga. Ode mnie zaleŜy tylko, czy chcę po tej drodze iść z wiarą, spotykać 
Boga w Chrystusie z ewangelicznych przypowieści i zapraszać Go do 
swojego serca. Czy teŜ przechodząc obok Niego, lepiej odwrócić głowę. 
Powiedzmy - w stronę jeziora...  

   Mój wybór. PrzecieŜ nie kto inny jak Bóg, dał mi wolną wolę.  
        Roman Habdas 

Pielgrzymka   

 
Kochani, to co daje nam Pan Bóg – przechodzi nasze najśmielsze 

oczekiwania i tego nikt inny nam dać nie moŜe!  
Wiele razy słyszałam słowa Sługi BoŜego, Naszego Ojca Świętego 

Jana Pawła II, powtarzane za Panem Jezusem – „Nie lękajcie się !” Okazało 
się w moim przypadku, Ŝe łatwo usłyszeć, lecz trudniej wykonać. Na 
początku tego roku bardzo chorowałam. Pan Jezus uzdrowił mnie 13 lutego 
b.r. w Kościele w śabnie, za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej 
Pomocy. W miłości i miłosierdziu swoim przebaczył mi moje winy i uwolnił  
mnie od lęku. Jemu chwała i cześć! 

Z wdzięczności do Pana Boga,  Mój Kochany MąŜ zaproponował nam 
wyjazd całą Rodziną na pielgrzymkę wiary do grobu Sługi BoŜego Jana 
Pawła II  i śladami włoskich Świętych. Pielgrzymka autokarowa wyruszała 
14 lipca b.r. z Kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Obrzycku – wskazanego w 
roku Św. Pawła, jako jubileuszowy. Opiekunem duchowym  był  Ks. 
Wikariusz Mariusz Ziemek ( były Diakon w naszej Parafii ). 

Wprawdzie sprawdziło się nam porzekadło „być w Rzymie i PapieŜa 
nie widzieć”, to otrzymaliśmy łaskę wspólnej modlitwy oraz radości z 
obcowania z Bogiem, ze Świętymi, z piękną przyrodą i z sobą nawzajem. 

Często modliliśmy się za tych co zostali w domach, za nasze 
Wspólnoty Parafialne. Czuliśmy teŜ, Ŝe Oni takŜe modlą się za nas i Ŝe 
Opaczność BoŜa czuwa nad nami. Dopełnieniem była obrona Św. Michała 
Archanioła, Księcia wojsk niebieskich, którego Sanktuarium w mieście 
Monte Sant’Angelo na Górze Gargano nawiedziliśmy. Właściwie dopiero 
wtedy dowiedzieliśmy się, Ŝe św. Michał Archanioł objawiał się tam cztery 
razy ( w latach: 490, 492, 493 i 1656 ). Podczas pierwszego objawienia 
powiedział Biskupowi „Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem 
Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej straŜnikiem…Tam, 
gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie…Modlitwy, które 
będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę 
grotę dla kultu chrześcijańskiego”. Natomiast podczas objawienia w 493 
roku powiedział, Ŝe sam poświęcił juŜ grotę. Stąd cieszy się ona tytułem 
Niebiańskiej Bazyliki, gdyŜ jako jedyna świątynia na świecie nie była nigdy 
poświęcona ręką ludzką. W dniu 29 września 493 r. po raz pierwszy Św. 
Wawrzyniec złoŜył w niej Bogu ofiarę eucharystyczną. Wśród pielgrzymów, 
którzy nawiedzili to miejsce znajdowało się wielu PapieŜy, w tym Ojciec 
Święty Jan Paweł II.  

 
W czasie pielgrzymki zostałam głęboko utwierdzona w przekonaniu, 

Ŝe  Pan Bóg uświęca nas w miejscu, gdzie Ŝyjemy. 
Do domu wróciliśmy cali i zdrowi. Zaczęła się codzienność - gmatwanina 

róŜnych spraw i myśli. Wtedy Pan Bóg przyszedł mi z pomocą. Znów okazał 
mi swoje miłosierdzie tak, Ŝe  odczułam pokój i radość. Lecz tym razem 
zaskoczenie było jeszcze większe gdyŜ zostałam zaproszona do częstszego 
uczestniczenia w Eucharystii. Jednego dnia, w Kościele w Mosinie   słońce 
pięknie oświetliło przez witraŜ najpierw pojedynczą gałązkę, potem grono i  
całą gałąź winogrona. Wtedy w duchu usłyszałam, Ŝe jedyna droga do 
zbawienia to droga w jedności z Panem. Następnego dnia podczas 
Eucharystii w Kościele w Krośnie, nagle zrozumiałam z jakiego powodu 
rodzi się niepokój w moim sercu i w Rodzinie. Pan Bóg otworzył mi oczy na 
to, czego dotychczas nie widziałam. Dał mi szansę nawrócenia, aby w ten 
sposób spowodować wzrost miłości w Rodzinie. CzyŜby Święty Paweł 
wstawiał się za nami? Przy Jego grobie prosiliśmy o odprawienie Mszy św. o 
wzrost wiary, nadziei i miłości w Rodzinie.  

Bogu  w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki !  
 Stanisława Jasiczak 
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MUZYKA W LITURGII  – część następna 
Czy chorał gregoriański moŜe być śpiewany przez ludzi? 

 

Jednym z postanowień  posoborowej odnowionej 
liturgii, zaleca się pielęgnowanie chorału gregoriańskiego 
„poniewaŜ przez swoje szczególne właściwości stanowi on 
nader waŜną podstawę do uprawiania muzyki sakralnej” 
Wskazuje się teŜ na celowość wydawania zbiorów 
zawierających łatwiejsze melodie do uŜytku mniejszych 
kościołów. Takie edycje pojawiły się teŜ w Polsce. Wybitny 
kompozytor Igor Strawiński w swych pamiętnikach pisze, Ŝe 
sacrum istniejące w języku łacińskim sprawia kompozytorom 
łatwość tworzenia melodii czy w ogóle komponowania. 
Potwierdza to powstawanie dzieł muzyki religijnej czy 
liturgicznej współczesnych kompozytorów, pisanych do 
tekstów łacińskich oryginalnych, a nawet tłumaczonych na 
język łaciński. Na potrzebę przywrócenia chorału do liturgii 
wskazuje Jan Paweł II w wypowiedzi z okazji 100 rocznicy 
encykliki Piusa X z 1903 roku, a takŜe w encyklice Ecclezja 
de Eucharystia.  Kiedy wspomina bogate dziedzictwo sztuki, 
będącej oprawą tajemnicy Eucharystii, wymienia równieŜ 
„natchnione melodie gregoriańskie” (EE49). 

Odpowiadając na nagłówek tego artykułu – czy 
ludzie mogą obecnie śpiewać chorał gregoriański i czy 
śpiewają? – odpowiedź brzmi jednoznacznie -  tak, jednakŜe 
o wyborze decydować będzie prosty styl melodyki i forma. 
W powszechnym uŜytku w Kościele w Polsce są śpiewane  
tłumaczone śpiewy:  O zbawcza Hostio, Przed tak Wielkim 
Sakramentem  (śpiewy śpiewane podczas wystawienia 
Najświętszego Sakramentu), O Stworzycielu Duchu przyjdź 
(Hymn do Ducha Świętego). Przed reformą liturgii w wielu 
kościołach polskich wierni śpiewali najpopularniejszą Mszę – 
De Angelis oraz inne kantyki gregoriańskie. Stolica Święta 
wydała w swoim czasie zalecenie, by w rejonie wybrać 
kościół, w którym jedna Msza Święta byłaby odprawiana po 
łacinie w nowym rycie. Czy moŜna sobie wyobrazić zatem 

śpiewaną Mszę Świętą po łacinie bez śpiewów   
gregoriańskich w przypadku braku scholi lub chóru? Ogólne 
wprowadzenie do „Mszału rzymskiego” w ustępie 
dotyczącym znaczenia śpiewu nakazuje „przywiązywać 
wielką wagę do śpiewu w celebracji Mszy świętej, z 
uwzględnieniem mentalności ludów i moŜliwości kaŜdego 
zgromadzenia liturgicznego”. „W przypadku uczestniczenia 
wiernych róŜnych narodowości wypada, aby potrafili razem 
śpiewać w języku łacińskim przynajmniej niektóre stałe 
części Mszy świętej, zwłaszcza Symbol wiary i Modlitwę 
Pańską”. Jak spełnić takie postulaty? Z jednej strony oprzeć 
się na kwalifikowanych muzykach kościelnych – organistach 
i dyrygentach, takŜe kantorach, których jednym z zadań w 
liturgii jest prowadzenie śpiewu wiernych, z drugiej zaś 
strony – zapewnić odpowiednią formację kapłanów 
poczynając od seminariów duchownych. 

Odnowiona liturgia stworzyła zapotrzebowanie na 
powstawanie określonych śpiewów do tekstów liturgicznych 
w językach narodowych. Przyczyniło się to do tworzenia 
Mszy liturgicznych w języku ojczystym. Kompozytorom 
zaleca się, by tworząc nowe dzieła, nawiązywali do skarbca 
tradycji, uwzględniając nowe wymogi liturgii tak, by „nowe 
formy niejako organicznie wyrastały z form istniejących, a 
nowe dzieła stały się nowym dorobkiem w skarbcu muzyki 
Kościoła równie cennym jak dawne” Tak teŜ np. w wielu 
nowo powstałych śpiewach doszukać się moŜna echa chorału 
gregoriańskiego. 
 We Mszy Świętej jest miejsce na wszystkie rodzaje 
muzyki – na Msze gregoriańskie oraz polifonie chóralną i 
śpiew ludowy. Wzorcem dla nas mogą być uroczyste 
celebracje watykańskie. .c.d.n. 

Paweł Szukalski 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE 
4. Wniebowzięcie Maryi Panny 
Maryja rzekła:,, Wielbi dusza moja Pana i 
raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniŜenie SłuŜebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia, gdyŜ wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny’’(Łk1,46—49).  

Te słowa, które Maryja usłyszała 
przy zwiastowaniu w Nazarecie, spełniły się w sposób 
przedziwny. Poczynając od betlejemskiej nocy narodzenia 
Jezusa, aŜ po krzyŜ na Golgocie, poprzez wielkanocny 
poranek zmartwychwstania, aŜ do dnia Pięćdziesiątnicy. Na 
tych wszystkich etapach ziemskiego pielgrzymowania, 
Maryja coraz głębiej poznawała, jak ,,wielkie rzeczy uczynił 
Jej Wszechmocny’’. A wszystkie te ,,wielkie rzeczy” doznają 
we wniebowzięciu jakby ostatecznego zwieńczenia. Maryja 
wstępuje jako Oblubienica Ducha Świętego, w dom 
najwyŜszych przeznaczeń człowieka. W przybytku Trójcy 
Przenajświętszej jest Jej wieczyste mieszkanie. Tu zaś, na 
ziemi,, błogosławioną nazywają Ją wszystkie 
pokolenia”(Łk1,48).  

Liturgia uroczystości Wniebowzięcia na tym się nie 
wyczerpuje. KaŜe ona patrzeć nam nie tylko w stronę tej  
„ świątyni Boga, która się otwarła w niebie”. W świątyni tej 
wszyscy przybrani za synów wraz z Bogarodzicą uczestniczą 
jako  „współdziedzice Chrystusa” w niewypowiedzianym 
Ŝyciu Ojca, Syna i Ducha Świętego, które jest ostateczną 
pełnią wszelkiej prawdy i miłości. Księga Apokalipsy kaŜe 

nam oglądać Wniebowziętą jako ,,wielki znak”:,, Niewiasta 
obleczona w słońce i księŜyc pod jej stopami, a na jej głowie 
wieniec z gwiazd dwunastu’’(Ap12,1). Jest to więc znak 
spełnienia w wymiarach całego kosmosu. W tym znaku 
wracają do Boga, który jest Stwórcą, czyli absolutnym 
Początkiem wszystkiego, co istnieje, stworzenia w całym 
swoim wielorakim bogactwie. Wskazuje więc ten znak 
równieŜ i na nas. Wołając wraz z Chrystusem: ,,ABBA, 
OJCZE!’’ jako przybrani synowie, uczestniczymy w tym 
paschalnym zwycięstwie KrzyŜa i Zmartwychwstania, w 
którym pierwsza uczestniczy Bogarodzica: Maryja 
Wniebowzięta!  

Oto co powiedział Jan Paweł II 15.08.91 r:  ,,Jest z 
wami Maryja, Dziewica z Nazaretu, uległa kaŜdemu 
tchnieniu Ducha Świętego. Ta, która przez swoją 
wspaniałomyślną odpowiedź na zamierzenie Boga, przez 
swoje,, niech mi się stanie” otwarła światu upragnioną od 
dawna perspektywę zbawienia”. Patrząc na Nią, pokorną 
SłuŜebnicę Pańską, wziętą dziś do chwały niebios, mówię do 
was słowami św. Pawła: ,,Postępujcie według 
ducha”(Ga5,16). Pozwólcie, by Duch mądrości i rozumu, 
Duch rady i męstwa, Duch wiedzy, poboŜności i bojaźni 
Pańskiej, przenikał wasze serca i wasze Ŝycie i by za waszym 
pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi. 
Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach. 
Dziś zapala go w was, tu na Jasnej Górze Maryja 
Wniebowzięta.     

Stanisław Lemke 
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PSYCHOLOG RADZI  -  Nastolatki 
 

    Wiek 13-15 lat to bardzo trudny i burzliwy czas w Ŝyciu 
dziecka.  Właściwie przestaje być dzieckiem, ale 
zdecydowanie nie jest jeszcze dorosłym. Uwięziony między 
mijającym dzieciństwem, a niezrealizowaną jeszcze 
dorosłością młody człowiek przeŜywa najbardziej 
konfliktowy okres w swoim Ŝyciu. Pojawiają się w nim nowe 
cele i wartości. Szczególnie waŜną sprawą stają się nowe 
przyjaźnie i dopasowanie do grupy rówieśników. Grupa 
rówieśnicza ma w tym okresie waŜne znaczenie. Młody 
człowiek zrobi niemal wszystko, by uzyskać akceptację 
swoich rówieśników. To oni są nierzadko najwaŜniejszym 
autorytetem. Liczy się ich zdanie, nawet za cenę konfliktu z 
rodzicami. To czas przejścia z miejsca, które miało się w 
rodzinie, do miejsca w świecie zewnętrznym - czas 
niepokoju, poznawania i oczekiwania, lęków i ekscytacji 
nieznanym.  To teŜ czas eksperymentowania z róŜnymi 
środkami odurzającymi.  Głównie z ciekawości, z chęci 
dorównania rówieśnikom, Ŝeby nie być gorszym, bo tak robią 
inni i jest ok. Nastolatkom stawia się większe wymagania. 
Nie zawsze mogą im sprostać. Rozsądny rodzic wie, ile moŜe 
wymagać od swojego dziecka, ile ono potrafi, co moŜe 
osiągnąć. Większości nastolatkom trudno odnaleźć  się w 
świecie między dorosłymi a dziećmi. Często chcieliby mieć 
prawa dorosłych, ale obowiązki dziecka. Stąd teŜ niestabilny 
obraz samego siebie; raz czują się silni i wspaniali, a po 
chwili niepewni i bezradni. Popadają ze skrajności w 
skrajność. Stąd teŜ bardzo podatni są na „ucieczkę w inny 
świat” Zaczyna się wychodzenie wieczorem z domu, 
wycieczki po barach, imprezowanie, odwiedzanie dyskotek i 
uŜywki.  Zazwyczaj zaczyna się od papierosa, piwa, potem 
mogą być narkotyki. Mimo Ŝe, w tym wieku zdolność 
abstrakcyjnego myślenia jest juŜ dość duŜa, to nastolatkom 
trudno przyjąć do świadomości fakt, Ŝe kaŜdemu działaniu 
mogą towarzyszyć pewne skutki i konsekwencje. Młodzi 
ludzie są przekonani, Ŝe im nic nie moŜe się stać. To nie oni 

mogą popaść w uzaleŜnienie, przedawkować, zawalić szkołę, 
ulec wypadkom. To moŜe przydarzyć się innym - to oni są 
słabi, bezwolni. Większość nastolatków wierzy w to mocno i 
naiwnie. Mają teŜ dość duŜą wiedzę na temat alkoholu i 
narkotyków. Stąd teŜ wszelkiego typu „rozmowy 
uświadamiające” o niebezpieczeństwie palenia, picia czy 
brania narkotyków, mają niewielki efekt. Piętnastolatek  nie 
myśli o raku płuc, marskości wątroby za kilka lat. To co 
moŜe zrobić na nim wraŜenie, to konsekwencje zauwaŜalne 
od razu - osłabiona zdolność koncentracji uwagi, słaba 
pamięć, trudności w uczeniu się, ziemista cera, nasilony 
trądzik, nieświeŜy oddech, spadek sprawności fizycznej. 
Większość rodziców zdaje sobie sprawę, Ŝe młody człowiek 
przeŜywa gwałtowne zmiany i starają się „być” razem z nim. 
Nie na zasadzie kontroli ale wsparcia, zrozumienia, dawania 
poczucia bezpieczeństwa. 
 
Co moŜe zrobić rodzic 
- wyraźnie określi ć granice; wbrew pozorom nastolatki lubią 
mieć wyraźnie określone granice - wiedzieć co im wolno, a 
czego juŜ zdecydowanie rodzice nie zaakceptują 
- jasno określi ć  zasady dotyczące postaw dziecka wobec 
alkoholu, narkotyków 
- porozmawiać o presji i manipulacji rówieśników 
skłaniającej do  brania narkotyków, a nawet przećwiczyć z 
nim umiejętność odmawiania 
- rozmawiać na temat uzaleŜnienia fizycznego i 
psychicznego, o tym jak trudno zauwaŜyć rozwój 
uzaleŜnienia, jak wiele osób zaprzecza i próbuje udawać 
mocnych i pewnych siebie „abstynentów”  
- zainteresować się, gdzie dziecko wychodzi  i z kim, niech 
teŜ wie, Ŝe musi być w kontakcie telefonicznym z rodzicami 
- wspierać dziecko w trudnych chwilach, starać się zrozumieć 
jego problemy i uczucia. 

Aleksandra Prabucka - psycholog 
 
Pan Tomaszewski z Olsztyna przesłał do naszej redakcji swoje wiersze poświęcone pamięci Ojca Świętego, Jana Pawła 

II. W ka Ŝdym z kolejnych numerów „Wiadomości Parafialnych” będziemy Państwu prezentować te utwory . 
 

Ta ziemia odwzajemniała się Tobie miłością 
 

Kochałeś góry, 
Kochałeś doliny, 

Kochałeś górskie strumienie. 
Bo tam na szczytach byłeś blisko Niego. 

 
Kochałeś rzeki, 

Kochałeś jeziora, 
Kochałeś lasy, 

Bo tam pośród nich dotykałeś Jego. 
 

Czy to na górskim szlaku, czy teŜ w kajaku. 
MoŜna było spotkać Ciebie. 

Nosiłeś w plecaku radość naszego istnienia. 
A w swoim sercu BoŜą miłość  dla nas wszystkich. 

 
Gdy więc PapieŜem zostałeś 
I gdy wiele razy Tu wracałeś, 

Ta ziemia, odwzajemniała się Tobie miłością, 
Całym swoim sercem i całą swoją duszą. 

 
Znowu z radością Twoje stopy dotykały szczytów. 
Znowu z radością poczułeś wiejący od morza wiatr 

A mazurskie knieje i Wielkie Jeziora przypomniały Tobie, 
Twoją młodość.  

 
I nie raz widziałem, Ŝe w Twym oku kręciła się łza. 

 Olsztyn 08.05.2005 
 

 

W nagłej potrzebie wezwania kapłana do chorego, dzwonić:  tel. 061-8132918, tel. 061-8132861 
 
 

Wiadomości Parafialne - parafii mosińskiej- wydawca ks. proboszcz Edward Majka.  
Adres redakcji: 62-050 Mosina ul. Kościuszki 1 tel. 061 813 29 18, www.parafiamosina.republika.pl – opracowanie Paweł 
Zawieja - www.wiadparafmosina.republika.pl    e-mail: parafiamosina@poczta.onet.pl 
„Wiadomości Parafialne” redaguje zespół w składzie: Wiesława Szubarga (red. odpowiedzialny), Tadeusz Małecki (z-ca red. odpowiedzialnego), Anna Cicha, Katarzyna “Kropka“  
Czaińska, Jolanta Kapelska,  Stanisław Lemke, Aleksandra Prabucka, s. Estera Serafin;  Paweł Szukalski, Janusz Walczak,  Stanisław Kosowicz (redakcja techniczna) 
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów.  Wszelką  korespondencje prosimy kierować na adres j.w. z dopiskiem Wiadomości Parafialne. 
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Wspomnienia Z 10 lat KSM 
 

Moja przygoda z KSM-em zaczęła się w marcu 1999 r. 
Wtedy to odwaŜyłam się pojechać z KSM-owiczami na 
Drogę KrzyŜową do Poznania. Pełna obaw i trwogi pode-
szłam na peronie do grupki osób czekających na pociąg. Po 
tym wyjeździe zaproszono mnie na spotkanie KSM-u. Przy-
szłam... Nieśmiało usiadłam na ławce w oddali. Poproszono 
mnie bliŜej, rozpoczęła się rozmowa, wspólne uśmiechy. 
Spotkanie prowadził Ks. Krzysztof Szymendera. Mówił o 
jednym z X Przykazań. Wywiązała się dyskusja. Po tym 
spotkaniu przez pewien czas nie pojawiałam się na zebra-
niach KSM-u aŜ do momentu pierwszych oficjalnych wybo-
rów kierownictwa oddziału. Miało to miejsce 10. 05. 1999 r. 
Natomiast  26. 05. 1999 r. zostaliśmy oficjalnie zarejestro-
wani w diecezji jako 38 oddział Katolickiego Stowarzysze-
nia MłodzieŜy w Mosinie. Od tej pory juŜ regularnie uczest-
niczyłam w spotkaniach KSM-u. Włączyłam się w 
działalność sekcji charytatywnej. W ramach tej sekcji współ-
pracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym 
im. Świętego Antoniego w Mosinie. Pomagaliśmy w organi-
zowaniu Dnia Dziecka i w Wigilii dla osób ubogich i samot-
nych oraz w przygotowywaniu paczek wielkanocnych dla 
tych ludzi. 

 Na początku czerwca 1999 r. wybraliśmy się do Li-
chenia na spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II. 
Było to niezapomniane przeŜycie. Towarzyszyły nam duŜe 
emocje, spotęgowane faktem, iŜ znaleźli śmy się w I sektorze 
przy samej Bazylice, którą miał poświęcić PapieŜ. Następnie 
przyszły wakacje i czas pieszej pielgrzymki z Poznania do 
Częstochowy. Wybrałam się na tę wędrówkę pierwszy raz i 
byłam bardzo dumna z siebie, Ŝe doszłam. Pod koniec sierp-
nia z łezką w oku Ŝegnaliśmy ks. Krzysztofa Szymenderę, 
który został przeniesiony do poznańskiej parafii. Dzięki Jego 
staraniom powstał w Mosinie nasz oddział, On był jego du-
chowym ojcem.  

 Od września nowym asystentem KSM-u został ks. 
Wojciech Szymczak. Na przełomie XX i XXI wieku odbyła 
się zabawa sylwestrowa w Baranowie. Bardzo dobrze pa-
miętam ten czas, gdyŜ był to mój pierwszy Sylwester poza 
domem. Pamiętam jak w jednym pokoju małego domku tań-
czyliśmy, w drugim pakowaliśmy kadzidło na Trzech Króli, a 
w kuchni przygotowywaliśmy hot - dogi. O północy prezes 
Marcin Zawartowski zrobił nam niespodziankę i wyłączył 
prąd. Pomyśleliśmy wtedy, Ŝe to awaria przełomu wieków. 
Pamiętam teŜ jak w śniegu zapychaliśmy „maluszka”, który 
odmówił posłuszeństwa. To  była piękna zabawa. A po no-
wym roku zostałam sekretarzem oddziału. 

Niezapomnianym przeŜyciem był udział w XV Świato-
wych Dniach MłodzieŜy w Rzymie i kolejne spotkanie z Oj-
cem Świętym Janem Pawłem II.  

 W grudniu 2000 r. ks. Wojciech Szymczak został 
przeniesiony do Cerekwicy. Wówczas przez ponad pół roku 
KSM był pozbawiony ks. asystenta, ale dzielnie się trzymał. 
Zorganizowaliśmy Drogę KrzyŜową na PoŜegowo, uczestni-
czyliśmy w Misterium Męki pańskiej w Poznaniu na Cyta-
deli, wybraliśmy się na Lednicę. 

 We wrześniu przybył do naszej parafii ks. Sławomir 
Ruks, który został asystentem KSM-u. W październiku wy-
braliśmy się na rajd pieszy do Rogalina, a w grudniu rozpo-
częła się nasza przygoda z przedstawieniami teatralnymi. 
Wystawiliśmy nowoczesne jasełka boŜonarodzeniowe o sen-
sie Ŝycia. Nie zabrakło w kościele ogniska i motocykla. Tak 
rozpoczęła się nowa ścieŜka w historii KSM-u: przedstawie-
nia teatralne. 

W czerwcu 2002 r. odwiedziła naszą parafię Salezjań-
ska Grupa Ewangelizacyjna Pustynia Miast. Wniosła ona 
powiew świeŜości i entuzjazmu w nasze szeregi. Do KSM-u 
przyszły nowe osoby. W listopadzie wystawiliśmy kolejne 
przedstawienie: „Nie bądź pewny, Ŝe czas masz, bo pewność 
niepewna...”  

W grudniu tegoŜ roku odbyły się kolejne wybory kie-
rownictwa oddziału, w wyniku których zostałam prezesem. 
Było to dla mnie duŜym wyzwaniem. Teraz losy KSM-u w 
duŜym stopniu zaleŜały ode mnie. Nie wiedziałam, czy pora-
dzę sobie z taką odpowiedzialnością. Dziś  z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, Ŝe dałam radę!  

Przez 4 lata = 2 kadencje (2002 – 2006) pełniłam obo-
wiązki prezesa oddziału. Nie byłoby to moŜliwe bez duŜego 
wsparcia i pomocy ze strony całego oddziału. Za co serdecz-
nie DZIĘKUJĘ!!!  Szczególnie pragnę podziękować kierow-
nictwu, z którym dane mi było współpracować przez 4 lata, 
czyli przede wszystkim ks. asystentowi Sławomirowi Ruk-
sowi, mojemu sekretarzowi Sebastianowi Wawrzyniakowi, 
skarbnikowi: najpierw Ewelinie Szydłowskiej, a później An-
nie Pieczyńskiej i mojej zastępczyni  Ewelinie Manii.  

Przez te wszystkie lata duŜo udało nam się osiągnąć. 
Przede wszystkim włączyliśmy się w Ŝycie parafii poprzez 
głoszenie słowa w ramach kazania z okazji róŜnych rocznic i 
świąt np. z okazji Dnia Niepodległości, Dnia Papieskiego. 
Przez pewien czas kaŜdego 16 dnia miesiąca głosiliśmy 
słowo o Janie Pawle II. Przygotowywaliśmy Ŝłóbek na BoŜe 
Narodzenie, Grób Pański i Ciemnicę na Wielkanoc. Wysta-
wialiśmy przedstawienia i Misteria Męki Pańskiej. Sprzeda-
waliśmy w sklepiku parafialnym artykuły okolicznościowe z 
okazji BoŜego Narodzenia i Wielkanocy. Sprzedawaliśmy 
bazie na Niedziele Palmową i kwiaty na uroczystość Matki 
Boskiej Zielnej. Braliśmy udział w meczu piłki siatkowej w 
Opalenicy i w Luboniu oraz piłki noŜnej u nas w Mosinie. 
Udało nam się zorganizować kilka wspólnych wyjazdów. W 
maju 2003 r. byliśmy w Sarbinowie z tematem przewodnim 
„Droga do Emaus”. W maju 2004 r. wybraliśmy się do ŁęŜe-
czek koło Pniew, towarzyszył nam temat „Droga do Da-
maszku”. W lipcu 2005 r. wyjechaliśmy do miejscowości 
Piłka, gdzie kontemplowaliśmy ciszę. . W sierpniu 2003r. i 
2006r. odwiedziliśmy Zakopane, gdzie wyprawialiśmy uro-
dziny naszego ks. asystenta.  

 WaŜną datą jest dla mnie dzień 23. 11. 2003 r. 
Wtedy to wraz z Anną Pieczyńską, Radosławem Pieczyńskim 
i Sebastianem Wawrzyniakiem złoŜyłam Przyrzeczenie  

KSM-owskie  w poznańskiej Katedrze. Słowa: 
„ Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, 

aby móc całym Ŝyciem wiernie słuŜyć 
BOGU, KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE, 

czynić dobrze ludziom, 
być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia 

MłodzieŜy.”  
na długo zostały wyryte w mojej pamięci. 
 Nadeszły wakacje 2006 r., kiedy to nastąpiła kolejna 

zmiana księdza asystenta. W czerwcu Ŝegnaliśmy ks. Sławo-
mira Ruksa, który został przeniesiony do Międzychodu, a we 
wrześniu witaliśmy nowego ks. asystenta Michała Miarę.  

W grudniu 2006 r. odbyły się następne wybory, w wy-
niku których prezesem została Izabela Kujawa. Po kilku mie-
siącach jej miejsce zajęła Ewelina Mania..  

KSM nadal idzie ścieŜką przedstawień teatralnych, za-
początkowaną przez ks. Sławomira Ruksa. Nadal sprzeda-
jemy w sklepiku parafialnym, spędzamy wspólnie czas pod-
czas wycieczek. Ostatnio w maju byliśmy na rekolekcjach w 
Otorowie, a w lipcu zwiedzaliśmy Warszawę.  

 KSM odgrywa duŜą rolę w moim Ŝyciu. Przez te 
wszystkie lata wiele się nauczyłam, dorosłam. Napisałam 
pracę magisterską o KSM-ie. Poznałam ciekawych ludzi, za-
przyjaźniłam się z nimi i są oni moimi skarbami dnia 
codziennego. 

 Za te wszystkie lata CHWAŁA PANU i BOGU 
NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!! KSM niech trwa i rozwija się 
dalej. Tego sobie i moim kolegom Ŝyczę! 

Magdalena Nowak z KSM 
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 35-lecie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mosinie 
 

28 czerwca 2008 r. Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Oddział Mosina obchodził uroczystość związaną 
z 35-leciem Związku. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 
12:00 Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Mikołaja w intencji 
PZERiIn. Mszę Świętą celebrowali księŜa z Mosiny, Iłowca i 
Daszewic. Podczas mszy Ksiądz proboszcz Kanonik Edward 
Majka przedstawił krótki zarys powstania Związku na ternie 
Mosiny. Mszę uświetnił  śpiew chóru pod wezwaniem 
„Świętej Cecylii”.  

 
Po uroczystej Mszy Świętej na placu Szkoły Podstawowej 

Nr 1, nasz Zarząd za 35-letnią pracę Związku z rąk 
Przewodn. Sam. Okręg. PZERiIn. w Poznaniu, Pana Henryka 
Zywerta, otrzymał Złotą Oznakę Honorową. Złote Oznaki 
otrzymali równieŜ za długoletni staŜ i aktywność Eugenia i 
Mieczysław Piechoccy. Dyplomy za długi staŜ związkowy i 
czynny udział w pracach Związku otrzymali: Bolewska 
Waleria, Czosnek Zofia, Chojnacka Gabriela, Chojnacki 

Henryk, Dawidziak Maria, Kowalska Teresa, Pilśniak Józef, 
Szczepaniak Ignacy, Szczepaniak Marian, Wojciechowska 
Stanisława, Wośkowiak Helena. Na ręce Przewodn. Pana 
Jerzego Malinowskiego wpłynęły gratulacje i Ŝyczenia od 
zaproszonych gości.  

Przy dźwiękach muzyki, kawie, herbacie i słodkościach, 
przy grochówce z wkładką, pieczonych kiełbaskach, chlebie 
ze smalcem i mało solnym ogórku miło spędziliśmy 
pozostałe chwile, biorąc udział w zawodach rekreacyjno – 
sportowych i tańcach. Obecnością na 35-leciu zaszczyciło 
nas ok. 300 osób z terenu m. Mosiny oraz kół Terenowych z 
Pecnej, Dymaczewa Nowego, Rogalina, Daszewic i 
Rogalinka. 

 

 
Po części oficjalnej chór z Mosińskiego Ośrodka Kultury 

dał piękny koncert bardzo ładnych melodii – za co im 
szczerze dziękujemy!!! 

W bardzo dobrej atmosferze i radosnym nastroju wraz ze 
zmrokiem rozjechaliśmy i rozeszliśmy się do domów ze 
słowami na ustach – Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Prezes Jerzy Malinowski 

 

Fatimskie znaki 
 

Za pierwszego papieŜa Fatimy, uznaje się Piusa XII, 
który otrzymał sakrę biskupią w dniu pierwszego objawienia 
Matki BoŜej w Fatimie. To on dobrze zrozumiał prawdę 
objawień, nazywając je „reafirmacją Ewangelii”. On teŜ 
najmocniej przeŜywał zapowiedź drugiej wojny światowej, 
daną w Fatimie. Wreszcie pośród szalejącej zawieruchy 
wojennej, 31 października 1942r. osobiście poświęcił świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Wkrótce ustanowił w całym 
Kościele święto Niepokalanego Serca Maryi, obchodzone 
wówczas 22 sierpnia.  

Akt poświęcenia i orędzie Piusa XII obiegły cały 
świat. Nie było w ostatnich stuleciach modlitwy o większym 
znaczeniu. Od tego dnia druga wojna światowa zaczyna 
zmieniać swój bieg - przychodzą wojenne zwycięstwa 
aliantów, przypadające w maryjne święta.  

Spójrzmy na zbieŜność niektórych dat: 8 grudnia 
1941r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, włączają się do wojny Stany Zjednoczone, 3 
listopada 1942r. Anglicy odnoszą zwycięstwo pod El 
Alamein w Afryce, 7 listopada Amerykanie lądują w Afryce 
Północnej, 23 listopada rozpoczyna się w Rosji odwrót wojsk 
niemieckich, 2 lutego 1943r. w święto Ofiarowania 
Pańskiego, zwane świętem Matki BoŜej Gromnicznej, 
Niemcy ponoszą klęskę pod Stalingradem. 13 maja 1943r. w 
rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie, pada Tunis, 15 
sierpnia 1943r. w święto Wniebowzięcia Matki BoŜej, 
kapituluje Sycylia, a 8 września 1943r. w święto Narodzenia 
Maryi, kapitulują całe Włochy. 6 czerwca 1944r.rozpoczyna 

się wielka inwazja aliantów w północnej Francji. W tym 
samym czasie, od południa Francji następuje drugie, wielkie 
uderzenie aliantów. 12 września 1944r. w święto imienia 
Maryi, Amerykanie przekraczają granicę Niemiec, 8 maja 
1945r. w dzień ukazania się Anioła w Fatimie, następuje 
zawieszenie broni w Niemczech, 15 sierpnia 1945r. 
kapituluje Japonia - w dniu Wniebowzięcia Matki BoŜej, 
faktycznie kończy się druga wojna światowa. Widzimy, jak 
dni zwycięstw wojennych zbiegają się z dniami wielkich 
świąt maryjnych. Jakby na potwierdzenie tego, 13 maja 
1946r. papieŜ Pius XII wysłał do Fatimy swojego legata, 
kard. Alojzego Masellę, aby dokonał koronacji figury 
Fatimskiej Pani.  

Objawienia Matki BoŜej w Fatimie wydarzyły się 91 
lat temu, były bardzo aktualne w minionym wieku, zawierały 
bowiem  „scenariusz” najwaŜniejszych wydarzeń z tego 
czasu. Ktoś mógłby powiedzieć, Ŝe nie warto do nich wracać, 
nie ma co zajmować się przeszłością, liczy się to, co przed 
nami. Takie myślenie byłoby błędem nie do wybaczenia, 
poniewaŜ orędzie fatimskie, mimo upływu lat, nie tylko nie 
straciło na znaczeniu, ale staje się jeszcze bardziej Ŝywe, a 
wezwania Maryi do nawrócenia i poświęcenia za 
grzeszników są coraz bardziej naglące. NaleŜy nawet 
powiedzieć, Ŝe zbliŜamy się do finału. MoŜna sądzić, Ŝe 
czeka nas coś spektakularnego, co przechyli szalę 
zwycięstwa na rzecz dobra, aby wypełnił się ów fatimski 
plan, o którym mówił sługa BoŜy, Jan Paweł II. 

Anis. 
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Zmiany w mosińskim kościele… 
- z Katarzyną Czaińską rozmawia Katarzyna „Kropka” Czaińska 

 

 
 

- Jesteś, Kasiu, od lat czynnie zaangaŜowana w Ŝycie 
mosińskiej Parafii. Jak to się stało, Ŝe zostałaś teŜ 
włączona do grona tych, którzy zaczęli działać na 
rzecz zmian naszej świątyni? 
- Pewnego dnia Ks. Proboszcz dał mi do naprawy 
obraz, potem stado baranów, krowę i inne figurki. 
Później doszliśmy do wniosku z Ks. Proboszczem, Ŝe 
figury z mosińskiego Ŝłóbka są poniszczone i to byłam 
moja pierwsza większa praca nad przywracaniem 
utraconych rąk, kapeluszy, kolorów i blasku. Następnie 
zostałam poproszona o odnowienie tego przepięknego 
ołtarza w Kaplicy Matki Boskiej Góreckiej.  
 
- Jak długo trwały prace nad odnowieniem ołtarza? 
- Prace trwały od połowy lutego do początku czerwca. 
 
- W jakich etapach przebiegała Twoja praca? 
- Pierwszym etapem było dokładne odkurzenie, a 
następnie umycie całego ołtarza. Kolejnym ustalenie 
pierwotnego koloru, gdyŜ znajdowało się na nim wiele 
warstw farb nakładanych w późniejszym czasie. 
Następnie zaczął się najdłuŜszy etap, który jest 
najmniej widocznym aczkolwiek najistotniejszym 
mianowicie, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni 
do malowania i pozłacania. Polega na zdrapaniu 
wszystkich warstw farby, zaimpregnowaniu drewna, 
poszpachlowaniu dziur i uzupełnieniu ubytków, 
wyszlifowaniu całości i odkurzeniu. Po takim 

przygotowaniu powierzchni zostały nałoŜone 3 warstwy 
farby. Na koniec to, co jest najbardziej efektowne 
nałoŜenie szlagmetalu, czyli cienkich płatków metalu 
dających ten piękny złoty blask.     
 
- Czy coś sprawiło ci trudność, której się nie 
spodziewałaś? 
- Najtrudniejsze było z całą pewnością pozłacanie 
szlagmetalem - robiłam to po raz pierwszy w Ŝyciu, a 
co nie ukrywam zawsze mnie fascynowało. 
Prawdopodobnie nie zabrałabym się do tego gdyby nie 
wsparcie i namowa Pana Andrzeja i Waldka, którzy 
zajmowali się naszymi mosińskimi organami w tym 
czasie gdy ja miałam ołtarz pod opieką.  
 
- A moŜe przy okazji odnalazłaś jakieś tajemnice 
ołtarza, o których siedząc w kaplicy nie mamy 
pojęcia? 
- Dla kaŜdego róŜne rzeczy są tajemnicami. Mnie 
przede wszystkim urzeka zawsze to, jak pierwotnie 
wyglądała dana rzecz i jak się zmieniała. Jeśli ktoś 
dobrze przyglądał się ołtarzowi przed renowacją i 
zapamiętał go to zapewne z wielkim zdziwieniem 
odkrył, Ŝe niektóre złocenia są w innych miejscach. 
Stało się tak dlatego, iŜ został przywrócony pierwotny 
wygląd ołtarza. 
 
- Na pewno pomogły Ci w pracy jakieś dodatkowe 
ręce lub słowa? 
- Tak. Przede wszystkim jestem wdzięczna Księdzu 
Proboszczowi za zaufanie jakim mnie obdarzył 
powierzając ołtarz w moje ręce. Bardzo serdecznie chcę 
z tego miejsca podziękować bratu Andrzejowi, który 
zawsze chętnie pomagał mi dźwigać cięŜsze elementy. 
Panu Stanisławowi Kłosowi, który szlifował blaty i 
pięknie oprawił relikwie. Panu Andrzejowi i Waldkowi 
za porady techniczne i zawsze dobre słowo oraz Pani 
Jagodzie i Aldonie, dzięki którym miałam siły na 
całodniową pracę. Bóg Wam wszystkim zapłać. 
 
- Czy trzeba mieć jakieś konkretne wykształcenie do 
takich prac? 
- Na pewno trzeba to kochać. Ja ukończyłam grafikę na 
Poznańskiej ASP, ale zawsze pasjonowała mnie 
renowacja. JednakŜe aby wykonywać takie prace na 
zabytkach wpisanych do rejestru trzeba mieć 
uprawnienia konserwatora po ukończeniu UMK w 
Toruniu. 
 

- śyczymy Ci, aby Twoja praca (kaŜda) dawała 
przede wszystkim Tobie duŜo satysfakcji. A jeśli 
przy okazji skorzystają na tym artystyczne odczucia 
parafian z Mosiny – tym bardziej: DZIĘKUJEMY! 
- Dziękuję za rozmowę. Dziękuję równieŜ wszystkim 
ludziom za wyrazy uznania dla mojej pracy, gdyŜ to 
właśnie nadaje jej sens.  

Kropka 
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Obóz misyjny 
ŁęŜeczki 2008 

Mikołajki & Misjonarze 
RóŜańca 

 
 

 

Ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya oo Boitshepo. Amen. 
/Czytaj: Ka leina dźa Rara, le dźa morła, le dźa moja oo buitsepo. Amen./ 

 

To znak krzyŜa w języku setswana uŜywanego w Botswanie, 
państwie w południowej części Afryki, w której pracuje 
ojciec Sławek SVD prowadzący rekolekcje misyjne dla 
dzieci z Mosiny. Niezwykły czas przeŜyli śmy w 60 osobowej 
grupie gdzie większość dzieci miała 8,5 lat – jak to sami 
zaznaczali. 
Dzięki temu, Ŝe ojciec Sławek przyjechał na urlop, mogliśmy 
przeŜyć iście afrykańskie wakacje. 
Na samym początku łamały się wszystkim języki, gdy 
uczyliśmy się najprostszych słówek w setswanie, ale potem 
znak krzyŜa i odpowiedzi na Mszy Świętej wychodziły nam 
rewelacyjnie. Trzecim językiem obowiązującym na obozie – 
oprócz polskiego i setswany – był angielski, urzędowy w 
Botswanie. Tu juŜ było lepiej. Oprócz piosenek angielskich 
codziennie na dobranoc Rara Sławek (Rara w setswanie = 
ojciec) czytał nam ” Opowieść  
o trzech drzewach”, a dla początkujących pani Hania 
tłumaczyła tekst na polski. 
KaŜdego dnia uczyliśmy się być misjonarzem: 
• MISJONARZ W KA śDYM CZŁOWIEKU 

DOSTRZEGA BRATA,   
• MISJONARZ JEST SZCZĘŚLIWY, śE MOśE 

DZIELI Ć SIĘ Z INNYMI I CIESZY SI Ę, śE SŁUśY 
INNYM,  

• MISJONARZ POZNAJE JEZUSA, KOCHA GO I 
MÓWI O NIM,   

• MISJONARZ SZUKA POMOCY U JEZUSA I 
MODLI SI Ę CODZIENNIE ZA DZIECI ŚWIATA,   

• MISJONARZ MY ŚLI O INNYCH I ZAWSZE 
PRZEBACZA,  

• MISJONARZ ZA WSZYSTKO DZI ĘKUJE 
JEZUSOWI,  

jednak hasłem obozu zostały słowa często powtarzane z racji 
„nietypowych okoliczności” „ NIE MY ŚL TYLKO O 
SOBIE”.  
Mali Misjonarze bardzo polubili „RóŜaniec misyjny”. 
Codziennie po losowaniu państw dzieci wymieniały swoje 
państwo i mówiły  „Zdrowaś…”, Zatem o jego długości 
decydowała ilość dzieci w grupie. Ta modlitwa wyciszała nas 
i przede wszystkim uczyła modlić się i troszczyć takŜe o 
innych, tych z dalekich krajów. 
RównieŜ pierwszy raz przeŜyli śmy Drogę KrzyŜową za 
Męczenników, którzy oddali swoje Ŝycie na misjach. 
Wyszliśmy do lasu i tam w ciszy Pojezierza Sierakowskiego, 
pod drzewami, przygotowaliśmy odpowiednią scenerię do 
kaŜdej stacji. Dzieci wyraziły w sposób prawdziwie 
artystyczny i duchowy Drogę Pana Jezusa na Golgotę, a to 
wszystko za pomocą szyszek, kory, mchu, gałęzi, kamieni. 

 Na jeden dzień dojechał do nas drugi misjonarz z Botswany, 
pochodzący z Mosiny, o. Marek. I tu się działo! Za pomocą 
filmów i Internetu przenieśli śmy się w jednej chwili do 
Botswany. Poznaliśmy Ŝycie dzieci mieszkających w 
lepiankach w głębi buszu, byliśmy takŜe na największej 
Pustyni Kalahari ( Sahara jest drugą, co do wielkości 
pustynia!), a takŜe na safari. Tu juŜ było znacznie weselej i 
groźniej. Potem zabawy buszmeńskie i konkursy. 
W naszych wspomnieniach Ŝyje wciąŜ takŜe Festiwal 
kontynentalny. Wystąpiła cała plejada „Gwiazd sceny 
polskiej i światowej”. KaŜdy mógł zaprezentować swój strój i 
wyśpiewać to, co w duszy mu grało. Prawdziwymi 
przebojami były piosenki, które wciąŜ przeplatały nasze 
wspólne chwile: 
 HIT!  

Ee Maria mama wa watoto nakupenda ee maria. 
Ee Maria mama wa watoto nakupenda ee maria. 

Nakupenda-Nakupenda. 
Nichukue-Nichukue. 
Nipeleke-Nipeleke. 

Kwake Yesu mwanao. 
 

Ee Maria mama wa Rosari nakupenda ee Maria. 
Ee Maria mama wa Kanisa nakupenda ee maia. 

Ee Maria mama wa Upendo nakupenda ee maria. 
Ee Maria mama wa Ndunia nakupenda ee Maria 

 
Sia hamba kuka Neli kwenkos, sia hamba kuka Neli 

kwenkos. 
Jednego dnia mali Misjonarze udali się z MISJĄ do chorych 
przebywających w Domu Opieki Społecznej. Trzeba było 
pokonać pieszo szlak przez lasy wokół jeziora, by zanieść 
Dobrą Nowinę mieszkańcom tego domu. Takie spotkania 
zostawiają niezatarte ślady w sercu, uczą szacunku dla 
starszych i chorych, a łzy tych ludzi są najwspanialszą 
nagrodą. Czasami potrzeba tak niewiele, tak mało, by Pan 
Jezu mógł być uwielbiony w sercach wielu. 
śal było wyjeŜdŜać. Poczuliśmy się jedną wielką rodziną, w 
której nie ma podziałów na język i kulturę. Wszędzie są 
ludzie, którzy czekają na Ewangelię. Teraz przed wszystkimi 
i dziećmi i opiekunami wielkie zadanie: Zostaliśmy posłani! 

I want to live in God's Holy Temple, live in God's Holy 
Temple 

I want to live in God's Holy Temple, all the days of my life. 
I want to be the light of the world, all the days of my life.I 

want to be the salt of the Earth, all the days of my life. 
Zapraszamy do GALERII przy chrzcielnicy w naszym 

kościele. 
 

s. Estera
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(Przekorny) ALFABET  ŚWIĘTYCH   (4.X)  
Święty Franciszek 

 
Drogi, którymi pro-

wadzi nas przez ten świat 
Bóg są dla nas śmiertelni-
ków częstokroć niezrozu-
miałe, nieodgadnione, nie-
oczekiwane, czasem – 
powiedzieć by moŜna po 
ludzku: tragiczne. Bo cóŜ 
ma zrobić rodzic, znamie-
nity kupiec, przedstawiciel 
dobrego rodu, właściciel  
wielkiej fortuny, gdy jego 
jedyny syn, spadkobierca, 
porzuca bogate, trochę eks-
trawaganckie stroje i ubie-
rając się w Ŝebraczy strój, 
rozdaje majątek biednym, 

odbudowuje stare kapliczki, słyszy głosy. Dla takiego ro-
dzica, który widzi juŜ oczyma wyobraźni potomka jako sza-
nowanego obywatela w Radzie Miasta, otoczonego liczną 
szczęśliw ą rodziną, Ŝoną, dziećmi - to często cios…To się 
jednak wydarzyło. Św. Paweł, szanowany, wykształcony 
rzymski obywatel, nagle – chrześcijaninem pielgrzymem na-
wracającym pogan? Nie: tutaj mowa o Franciszku Bernar-
done, zwanym później świętym. Strach pomyśleć, ile stra-
ciłby świat, gdyby Ŝycie tego młodzieńca potoczyło się 
zgodnie z wolą rodziców.  
Oto - gdyby nie Święty Franciszek:   
- nie byłoby świętego, który tak jak Jezus narodził się w 
stajni; 
- byłoby mniej o jednego młodzieńca, który jak Szaweł, 
spotkawszy Chrystusa,  potrafił 
porzucić wszystko (beztroskie 
Ŝycie lekkoducha, dziedzica ku-
pieckiej fortuny) i iść za Nim; 
-mniej o jednego z tych, którzy 
słyszeli głos Chrystusa i co naj-
waŜniejsze: przyjmowali Jego 
polecenia dosłownie („Fran-
ciszku, czy nie widzisz, Ŝe mój 
dom jest w ruinie? Idź i napraw 
go dla Mnie”, i Franciszek fak-
tycznie odbudowywał z ruin trzy 
kościoły: św. Damiana, św. Pio-
tra i Matki BoŜej  
Anielskiej zwanego później Por-
cjunkuli; „Dokąd podąŜasz?”- usłyszał w Spoleto, gdy pod 
wpływem pewnego snu zamierzał zostać rycerzem, zakupiw-
szy nawet kosztowną zbroję, mając juŜ przecieŜ za sobą do-
świadczenia wojenne, gdyŜ był Ŝołnierzem w niewoli pod-
czas wojny AsyŜu z Perugią; wreszcie usłyszał ponowne 
wezwanie „Franciszku, idź i napraw mój Kościół”); 
 -mniej o jednego młodzieńca, wydziedziczonego przez ojca; 
-mniej o jednego z tych, którzy otrzymali stygmaty (14 
września 1224 roku na Górze Alwernii, data obchodów tego 
wydarzenia przypada 17 września) 
- nie byłoby tradycji ubierania stajenki i wystawiania jasełek 
na święta BoŜego Narodzenia (po raz pierwszy w 1223 w 
Greccio) 

- nie powstałaby piękna kolęda o tym wydarzeniu śpiewana 
przez Eleni; 
- nie powstałyby „Kwiatki Świętego Franciszka”, średnio-
wieczna antologia dzieł Świętego (m.in. mowy do zwierząt) i 
opowiadań o jego Ŝyciu; 
- Jan Kasprowicz nie napisałby „Księgi ubogich”, 
„Przeprosin Pana Boga”, a Leopold Staff –„Sonetu 
szalonego”, „śycia bez zdarzeń” i innych utworów… 
- św. Dominik nie miałby go za przyjaciela; 
- nie uczestniczyłby w Soborze Laterańskim IV; 
- nie byłoby odpustu Porcjunkuli; 
- nie przybyłaby do Porcjunkuli św. Klara, najznamienitsza 
panna AsyŜu i nie powstałby zakon klarysek; 
- święty nie napisałby w 1225 roku „Pieśni o bracie słońcu”; 
- któŜ wtedy podkreśliłby tak dobitnie, bo przykładem swo-
jego Ŝycia, właściwą hierarchię 
wartości (i miłości): Bóg, 
człowiek, świat; 
- kto inny byłby wtedy 
patronem ekologii (w 1980 roku 
ogłosił go nim Jan Paweł II ), 
patronem włoskiej Akcji 
Katolickiej (papieŜ Benedykt 
XV - 1916), patronem Włoch 
(papieŜ Pius XII -1939); 
- kogóŜ wtedy nazywalibyśmy 
Biedaczyną z AsyŜu, Sługą, 
bratem nieuŜytecznym; 
- kto wtedy, naśladując Chry-
stusa, chcąc być w braterstwie z 
innymi, przywołałby dwunastu 
towarzyszy (a potem więcej), 
Braci Mniejszych, jako tych, którzy doskonaląc się w cnocie 
pokory, Ŝyli wg  jego słów: „ zgody i radości nie czerpie się 
ze świata, ale się je w świat wkłada”; 
- nie o nim powstałyby przepiękne freski Giotto w Bazylice 
w AsyŜu; 
- nie jego imię nosiłoby 15 świętych, 2 święte, 31 błogosła-
wionych (kobiet i męŜczyzn); 
- nie on pierwszy pomyślałby, aby załoŜyć zakon dla ludzi 
świeckich Ŝyjących w rodzinach,  którzy chcą praktykować 
śluby zakonne w ramach swojego stanu; 
- nie byłoby świętego, który Ŝyjąc 44 lata (1182-1226) pozo-
stawił po sobie:  
1. Zakon św. Franciszka – Bracia Mniejsi-obserwanci, kapu-
cyni, konwentualni  (ok..38 780 zakonników); 
2. II Zakon św. Franciszka – klaryski, koletanki, obserwantki 
(bernardynki) (18 200 sióstr klauzulowych) 
3. III Zakon św. Franciszka – ludzie- zakonnicy świeccy 
(177000 członków) 
4. III Zakon tercjarzy świeckich – około 2 mln członków. 
 
Franciszek swoją osobą urzekł i oczarował potomnych. Nie 
było chyba ani jednego pośród świętych , poza Matką BoŜą, 
komu by poezja we wszystkich waŜniejszych językach świata 
wyśpiewała tyle hymnów pochwalnych, a malarstwo i rzeźba 
podały sobie dłonie, aby jego postać pozostawić w niezatartej 
pamięci.  
w:  http//mateusz.pl/swieci/ 

Opracowanie: Jolanta Kapelska 
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Wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny Ŝyczymy zapału do nauki i wielu 
sukcesów na drodze do zdobywania i pogłębiania wiedzy. 

     Redakcja „Wiadomości Parafialnych”  
 

 Po co się uczyć? – opowiadanie dla dzieci i ich rodziców 
 
Jaś po raz kolejny próbował skupić się nad tabliczką 

mnoŜenia i po raz kolejny to mu się nie udało, bo Jaś nie lubił 
się uczyć. Zamiast tego wolał biegać po polach i łąkach 
i obserwować ptaki, sarny, jelenie. Marzył, Ŝe w przyszłości 
zostanie weterynarzem i będzie opiekować się chorymi zwie-
rzętami. Z marzeń o przyszłości wyrwała go mama: 

- Synku mam nadzieję, Ŝe wreszcie będę mogła 
dowiedzieć się, co umiesz? Uczysz się juŜ tak długo, Ŝe 
najwyŜszy czas sprawdzić efekty. 

Mówiąc to  pochyliła się nad Jasiem, aby z czułością 
pogłaskać go po płowej czuprynie. 

- Tabliczkę mnoŜenia umiem dobrze juŜ od kilku dni – 
skłamał Jasiu - więc odpytywanie mnie to tylko strata czasu.  

Na szczęście  dla Jasia w tym momencie zabrzęczał 
dzwonek u drzwi. Właśnie przyszła ciocia. Jasiu bardzo 
zadowolony z takiego obrotu sprawy, ze stoickim spokojem 
oglądać zaczął obrazki, na których królowały egzotyczne 
zwierzęta, a czynność ta pochłonęła go tak bardzo, Ŝe 
zupełnie zapomniał o nauce. 

Następnego dnia, podczas klasówki, Jasiowi pozostało 
zgadywać, ile jest np. 8 x 6, ale bynajmniej się tym nie 
przejął, bo jakoś nie widział związku między tabliczką 
mnoŜenia, a tym, czym zamierzał się zajmować w 
przyszłości. 

Z klasówki dostał ciemną chmurkę. Po lekcji pani 
poprosiła Jasia o rozmowę: 

- Jasiu jak to się stało, Ŝe na poprzednim sprawdzianie 
nie zrobiłeś ani jednego błędu, a dzisiaj Ŝadnego zadania nie 
wykonałeś poprawnie?  

- Ostatnio odpisałem zadanie od Tomka. A dzisiaj nie 
było go w szkole – szczerze powiedział Jasiu. 

Długo jeszcze rozmawiał z panią, która uświadomiła mu, 
Ŝe odpisując od Tomka zadanie postąpił bardzo nieuczciwie, 
a słoneczko, które wtedy otrzymał, nie ma Ŝadnej wartości.  
Potem pani spytała, kim chciałby zostać w przyszłości. Gdy 
usłyszała, Ŝe weterynarzem, powiedziała: 

- To piękny zawód. Ale Ŝeby go kiedyś wykonywać, juŜ 
teraz musisz pilnie się uczyć, takŜe tabliczki mnoŜenia, a w 
przyszłości skończyć studia. JeŜeli nie będziesz powaŜnie 
i uczciwie traktować swoich obowiązków, jeŜeli nie 
zrozumiesz, Ŝe aby osiągnąć cel, trzeba wytrwale i cierpliwie 
pracować, nie zrealizujesz swych marzeń. Zapamiętaj Jasiu, 
Ŝe, jak głosi mądra łacińska maksyma, „szczyty osiąga się 
powoli”. 

Po powrocie do domu Jasiu uczył się pilnie tabliczki 
mnoŜenia, a gdy uznał, Ŝe umie juŜ wszystko, poprosił mamę, 
aby ta sprawdziła jego wiedzę. 

Wiesława Szubarga 
 
 

1 września kojarzy nam się nieodłącznie z końcem wakacji i początkiem roku szkolnego. Tego dnia dzieci, wypoczęte, 
pełne energii i zapału do pracy, wracają do szkół. 

Pamiętamy jednak taki wrzesień, kiedy dzieci nie zasiadły w ławkach szkolnych. 1 września 1939 r.  nasz kraj został 
zaatakowany przez Niemców z wody, lądu i powietrza. Kilkanaście dni później, 17 września, nastąpił atak wojsk radzieckich 
na terytorium Polski. Zaczął się koszmar, który trwał sześć lat. Na historię tego okresu złoŜyły się dramaty i tragedie ludzi, 
którzy choć nie pragnęli wojny, musieli ponieść wszelkie najtragiczniejsze konsekwencje, jakie ona ze sobą niesie.  

Korzystając z okazji, Ŝe zaczął się właśnie wrzesień Pan Wójciak postanowił podzielić się z czytelnikami swoim 
osobistym wspomnieniem związanym z wybuchem II wojny światowej. 

    Redakcja 
 

Osobiste wspomnienia mieszkańca Mosiny, pana Józefa Wójciaka, o tym, co wydarzyło się 1. 09. 1939 r. 
 

Kilkakrotnie pisałem juŜ o tym wydarzeniu, dziś 
jednak chciałbym szerzej opowiedzieć o tragedii, która 
dotknęła nasze miasto oraz moją rodzinę 1 września 1939 
roku. Nikt z mieszkańców Mosiny nie spodziewał się, Ŝe juŜ 
po kilku godzinach od napaści Niemców na nasz kraj, takŜe 
Mosina, wówczas czterotysięczne miasteczko, odczuje jego 
skutki. 

Na miasto spadło tego dnia piętnaście  bomb, a huk 
czternastu spośród nich (piętnasta bomba nie eksplodowała) 
wywołało  panikę wśród mieszkańców Mosiny.  

Pierwsze trzy bomby spadły na osiedle Nowe Krosno 
– jeden spośród pocisków spadł na łąkę, następny wybuchł 
przy skraju lasu, trzeci uderzył w nasz dom, w którym 
znajdowali się: Matka, trzy siostry i dwóch braci. Wszyscy 
oni uszli z Ŝyciem (ranni przebywali w szpitalu, niektórzy 
nawet trzy miesiące), co odczytuję za cud i BoŜą opatrzność.  

Bomba, o której mowa eksplodowała w maglu na 
piętrze, zaś budynek rozsypał się na zewnątrz, nawet w 
promieniu stu metrów. Z sufitu utworzył się dach, chroniąc 
rodzinę od gorszych skutków. 

Tego pamiętnego dnia Matka ułoŜyła mojego 
osiemnastomiesięcznego brata w łóŜeczku, a nie w wózku, 
który stał pod oknem i z którego po wybuchu bomby została 
jedynie garść złomu, ojca zaś wysłała po zakupy. Gdyby 
został na miejscu, stałby przed domem, prawdopodobnie nie 
sam, a mury padające na zewnątrz, przygniotłyby go. 

Nasze ocalenie zawdzięczamy Bogu i Matce. Myślę,  
Ŝe za działalność charytatywną przy kościele w Kole matek 
róŜańcowych została natchniona łaską BoŜą, której owocem 
właśnie było nasze ocalone Ŝycie. 

Wydarzenia, o których piszę, sprawiły, Ŝe zostaliśmy 
bez dachu nad głową, bez mebli, odzieŜy i bez moŜliwości 
zakupu czegokolwiek, bo wokół przecieŜ szalała wojna. Gdy 
się skończyła, była radość, choć było nam nadal cięŜko, bo 
np. grunt, który naleŜał do rodziców, w nowej sytuacji trzeba 
było kupić.  

Wspominam to wydarzenie, bo utkwiło ono głęboko w 
mej pamięci. Więcej o historii miasta piszę w swych 
ksiąŜkach. 

Józef Wójciak 
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ZGONY od 24-06-2008 r. 

Smoluchowska Kazimiera l. 85, Przybył Henryk l. 69,  
Bartkowiak Danuta – l. 66, Filipiak Janina – l. 73, 
Łojewska Feliksa – l. 77, Wysocka Maria – l.83, 
Ratajczak Kazimiera – l. 64,  Janik Władysław – l. 82,  
Piskorek Walentyna – l. 96,  Łabędzki Eugeniusz – l. 
47, Chudziński Bogdan – l. 65, Gierszol Leon – l. 79,  
Sworek Franciszka – l.90, Raczyński Jacek – l. 60,  
Maćkowiak Edward – l. 55,  Lisek Wiktor – l. 87,  
Ratajczak Władysław – l. 87,  Naskręt Barbara – l. 62,  
KrzyŜańska Eugenia – l. 82, Mielcarek Irena – l. 88,  
Wieczorek Wanda - l.84, Grześkiewicz Czesława - l.87, 

CHRZTY od 28-06-2008 r. 

Kinga Jagodzińska, Bartosz śyli ński, Jan Walkowiak; 
Marta Aleksandra Zaporowska, Aleksander Ryszard 
Kotara, Miłosz Gryza, Radko Gryza, Julai Maria 
Wiśniewska, Jan Owsianny, Witold Kuleta, Karolina 
Jakubczak, Maria Aleksandra Łakoma, Jakub Łukasz 
Nowodczyński, Piotr StróŜyński, Tomasz Idziak, Maja 
Dominika Idkowiak, Marceli Kazimierz Nowicki, Eryk 
Michalak, Dominik Kruk, Maria Aleksandra Marciniak, 
Filip Podstawa, Tomasz Ćwikli ński, Dorian Szalczyk, 
Anna Węclewska, Paula Konieczna, Julia Maria 
Kachel, Alekx Krzysztof Macioszczyk, 

 

 

Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;  
CARITAS GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII 
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

M S ZE  ŚWI ĘTE:  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI POWS ZEDNIE  
pon. - so. 7.00, 18.00 

ŚWIĘTA ZNIESIONE  
7.30, 9.00, 16.00, 18.00 
CHRZTY  I i III sobota miesiąca 
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po 
Mszy Św. wieczornej w domu katolickim. 

BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861  w. 24 
- poniedziałek 18.30    - 19.00 
- środa 16.00    - 17.30 
- czwartek i piątek   8.00    - 10.00 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę miesiąca 
o godz. 18.30 w domu katolickim  
 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA  
czynna w środy od 16.00 do 17.30 

W nagłej potrzebie wezwania kapłana do chorego, dzwonić:  tel. 061-8132918, tel. 061-8132861 
 


