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Rok Kapłaństwa 
Upodobałeś sobie mnie, 

ChociaŜ nie wiem dlaczego...  

 
BoŜe Ciało 2009 

19 czerwca 2009 roku rozpoczęły się obchody „Roku 
Kapłaństwa”, który zakończy się Światowym Dniem Kapła-
nów w przyszłoroczną uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusowego, 11 czerwca 2010 r. Ojciec Święty zainauguro-
wał Rok Kapłaństwa nieszporami w bazylice watykańskiej, 
do której przywiezione zostały relikwie św. Jana Marii Vian-
neya, Świętego  czczonego od 1928 r. jako patrona probosz-
czów. W czasie trwania Roku Kapłaństwa Święty Jan Maria 
Vianney zostanie ogłoszony patronem, juŜ nie tylko probosz-
czów, ale w ogóle  wszystkich kapłanów.  

Jan Maria Vianney urodził się 8 maja 1786 r. we Francji 
w Dardilly koło Lyonu w rodzinie ubogich wieśniaków, Ma-
teusza i Marii Beluze. Święcenia kapłańskie przyjął w 1815 
roku. Trzy lata później został proboszczem w wiosce Ars. 
Mieszkali tam  ludzie biedni i niereligijni. Na niedzielną 
Mszę przychodziło tylko kilka osób.  Jan Vianney szybko 
jednak odnalazł wspólny język z mieszkańcami  Ars. 
Wkrótce teŜ mieszkańcy ci przekonali się, Ŝe mogą zaufać 
księdzu, który ciągle pościł, spał na gołych deskach i podob-
nie jak oni był ubogi. Liczba osób chodzących do kościoła 
i  przystępujących do sakramentów zaczęła więc rosnąć, a 
wieści o tym, Ŝe Vianney to niezwykły spowiednik, bo po-
siada dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiada 
przyszłość, ściągnęła do Ars ludzi spoza parafii. KaŜdego z 
nich gorliwy proboszcz starał się zbliŜyć do Boga. Czynił to 
poprzez stały post i długie godziny poświęcone modlitwie.  

Szczególnym charyzmatem księdza stało się spowiada-
nie. W konfesjonale spędzał od 13 do 17 godzin dziennie. 

Prawdopodobnie w ciągu czterdziestu lat pełnienia funkcji 
proboszcza wysłuchał około miliona spowiedzi. Bolejąc nad 
ludzkimi grzechami, starał się wzbudzić w ludziach skruchę 
za winy, starał się teŜ ze wszystkich sił dodać im otuchy i 
przekonać niedowiarków, Ŝe Bóg jest miłosierny, przebacza i 
czeka z otwartymi ramionami na tych, którzy pragną z Nim 
pojednania.  

Wyniszczony ascezą i chorobami Jan Maria Vianney 
zmarł 4 sierpnia 1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. W 1905 
r. został beatyfikowany przez św. Piusa X. Natomiast Pius XI 
kanonizował go w 1925 r., a cztery lata później ogłosił św. 
Jana Marię patronem wszystkich proboszczów Kościoła 
katolickiego. Jego imię zostało równieŜ włączone do Litanii 
do Wszystkich Świętych. 

Zdaniem Jana Pawła II, osoba Proboszcza z Ars jest 
„wymowną odpowiedzią na próby kwestionowania toŜsamo-
ści kapłana, która opiera się nie na uznaniu ze strony świata, 
lecz na jego uczestnictwie w staraniach Boga o to, aby wszy-
scy ludzie byli zbawieni”. 

Jan Twardowski, ksiądz i poeta, dostrzegający obecność 
Boga w kaŜdym przejawie Ŝycia i cierpienia niejednokrotnie 
w swych wierszach odnosił się do posługi kapłańskiej. Ka-
płaństwo było dla niego niewyczerpanym źródłem radości i 
siły: boskim darem i zobowiązaniem, pobudzającym go stale 
do pokornego nawrócenia, trwania w modlitewnym zjedno-
czeniu z Tym, „który go na drogę kapłaństwa powołał i stale 
na niej prowadzi, drogocennym skarbem i cudem”.  Ksiądz 
Jan  uświadamia nam, Ŝe kapłaństwo „otwiera przed człowie-
kiem perspektywę pełnego Ŝycia: sensownego, intensywnego, 
obfitującego w niespodzianki, nierzadko dojmujące rozterki i 
krzyŜe, które prowadzą jednak do pokoju i radości w Bogu, 
jakich na innej drodze, przez siebie samego wymyślonej, 
człowiek osiągnąć nie moŜe”.  

Rok Kapłański, który juŜ trwa, to wielka szansa dla ka-
płanów i dla wiernych. Dla kapłanów na pogłębienie toŜsa-
mości kapłańskiej, dla wiernych, aby szczerze, gorliwie i z 
miłością  modlili się za swych kapłanów  i  za nowe powoła-
nia kapłańskie, gdyŜ jak napisał Kardynał Cláudio Hummes, 
prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa w specjalnym liście 
opublikowanym z okazji Roku Kapłaństwa  w Watykanie, ma 
to być rok „modlitwy kapłanów, z kapłanami i za kapłanów”. 
czas „uroczystości religijnych i publicznych, skłaniający 
wiernych do modlitwy, refleksji, świętowania i okazywania 
słusznego szacunku swym kapłanom” oraz „przyjaźni kapła-
nów z powierzoną im wspólnotą”.             Wiesława Szubarga 
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Kiedy nasz wypoczynek jest miły Bogu? 
Niełatwo jest kaŜdego dnia zmagać się zarówno z trudem 

pracy zawodowej jak i z trudem poszczególnych zajęć domowych. 
Nie zapominajmy, Ŝe pracą równieŜ jest zajmowanie się domem. 
Wiele osób nie potrafi rozłoŜyć sobie zajęć tak, aby ich spełnianie 
było owocne. Myślą tylko o tym, aby mieć juŜ urlop. Gdy nadchodzi 
oczekiwany czas wypoczynku, okazuje się, Ŝe takŜe i tych chwil nie 
potrafią dobrze zagospodarować. Niestety nadal większość społe-
czeństwa nie odpoczywa aktywnie. Oglądamy TV, korzystamy z 
komputera, internetu i w efekcie zmęczeni siedzeniem wracamy do 
pracy, która znów przestaje być wydajna.  

JeŜeli w pracy stwierdzamy, Ŝe jest nam wszystko 
jedno, jest to znak, Ŝe naleŜy odpocząć. Św. Josemaria 
Escriva de Balaguer nauczał: Nie, nie jest ci wszystko 
jedno! Rzecz w tym, Ŝe i ty podlegasz zmęczeniu…i 
musisz mieć nieco czasu dla samego siebie. Czas ten 
będzie równieŜ z poŜytkiem dla twoich dzieł, gdyŜ osta-
tecznie i ty jesteś narzędziem. Tu naleŜy narzędzie 
rozumieć takŜe jako narzędzie w ręku Boga do uświę-
cania siebie i innych poprzez przykład owocnej pracy 
przynoszącej satysfakcję i środki do utrzymania ro-
dziny. 

W słowniku j. polskiego znajdujemy następującą definicję: 
przerwa w pracy dla nabrania sił. Niestety przerwa ta moŜe być 
zarówno czasem błogosławionym i naszego duchowego wzrostu, 
czyli miłym Bogu, ale moŜe teŜ być miejscem lenistwa i pogrąŜenia 
w grzechu, czyli odwróceniem się od Boga.  

Jak powinien chrześcijanin pojmować wypoczynek. Co to jest 
wypoczynek? 

Św. Josemaria Escriva pokazał nam przykładem swojego Ŝy-
cia, jak naleŜy po chrześcijańsku rozumieć odpoczynek. W jednym 
ze swoich dzieł pt: Droga, pisze o wypoczynku następująco: kto się 
oddaje pracy dla Chrystusa, nie powinien mieć ani jednej wolnej 
chwili, gdyŜ odpoczynek nie oznacza bezczynności, ale szukanie 
odpręŜenia w zajęciach wymagających mniejszego wysiłku. 

Tu zapala się zielone światło dla wszystkich miłośników mo-
toryzacji i drobnych prac w ogrodzie. JeŜeli ktoś najchętniej spędza 
czas przy ulubionym motorze sprawdzając, czy czasem nie pojawiła 

się rysa na elementach karoserii, albo ktoś uwielbia, gdy moŜe 
poobrywać przekwitnięte kwiaty, to moŜe z czystym sumieniem 
oddać się swojej pasji.  

Jest tylko jeden warunek, o którym nie wolno nam zapominać. 
Pierwsze miejsce w naszym Ŝyciu, zarówno w pracy jak i domu 
musi zajmować Pan Bóg, który chce nam towarzyszyć w poszcze-
gólnych zajęciach. Zapraszajmy Go zarówno do zabawy jak 
i obowiązkowych zajęć poprzez akty strzeliste, czyli wzniesienie 
myśli do Boga. Wtedy kaŜdy trud stanie się okazją osobistego 
uświęcenia i nie zabraknie nam pomysłów aktywnego wypoczynku. 

Jeśli nasz wypoczynek przypada w niedzielę lub święto, 
pamiętajmy, by spotkać się na Eucharystii z dawcą na-
szego Ŝycia, pracy i odpoczynku. 

Nie zapominajmy równieŜ o tym, Ŝe nie tylko my 
wypoczywamy, ale takŜe nasza rodzina i sąsiad. Dlatego 
teŜ zanim oddamy się naszej osobistej pasji, zorgani-
zujmy chwilę wspólnego wypoczynku. To co zaś zapla-
nujemy, niech nie będzie uciąŜliwe dla osób z otoczenia. 
Dlatego teŜ zajęcia hałaśliwe typu koszenie trawy czy 
nieustanne jeŜdŜenie motorem po podwórzu zdecydowa-
nie odpada. 

Aby się zrelaksować wcale nie potrzeba wiele pieniędzy. Wy-
starczą dobre chęci, kilka pomysłów i zgrane towarzystwo. A o to w 
naszej parafii nie trudno. Zwłaszcza patrząc na młodzieŜ, którą 
warto pytać o ich formę wypoczynku i wiernie ją naśladować. 

Pamiętajmy o spokoju swojego ciała i duszy. Escriva pisał: 
Czy rozumiecie, dlaczego dusza traci pokój i pogodę? Kiedy oddala 
się od swego celu, kiedy zapomina, Ŝe Bóg stworzył ją do świętości? 
Starajcie się nigdy nie zgubić tego nadprzyrodzonego punktu widze-
nia, równieŜ w czasie rozrywki lub odpoczynku, które w Ŝyciu kaŜ-
dego są równie potrzebne jak praca. 

Ks. Mateusz Napierała 
Josemaria Escriva de Balaguer 
ur. 9 stycznia 1902 w Barbastro, Hiszpania, zm. 26 czerwca 1975 
w Rzymie- hiszpański duchowny katolicki, załoŜyciel i pierwszy 
prałat Opus Dei, beatyfikacja 17 V 1992, kanonizacja 6 X 2002. 

 
Pierwsze TAKIE wakacje… 

19 czerwca 2009 – zakończenie roku szkolnego 
2008/2009. Zaczynają się wakacje. Dla wielu wy-
jątkowe, bo tyleŜ rzeczy dzieje się w naszym Ŝyciu 
po raz pierwszy… Nasze pierwsze, bo dopiero rok 
się edukujemy; pierwsze jako maturzysty; pierwsze 
– jako męŜa; pierwsze – jako babci; pierwsze… 

Taki sam charakter mają one dla grupy osób, w 
róŜnym wieku, na róŜnych stanowiskach, zasiada-
jących po róŜnych stronach katedry… A wszystko 
to pod hasłem Przedszkole nr 1 im. Janka Wę-
drowniczka. 

10 czerwca 2009 nastąpiło uroczyste zakoń-
czenie pewnego etapu istnienia Przedszkola. Dzieci 
powędrowały do pełniących dyŜury innych przed-
szkoli. I choć w tym dniu nie zabrakło chwili wzru-
szeń, wydaje się, Ŝe wszyscy czekają na to co 
lepsze z utęsknieniem. Bo budynek przedszkola, choć przepiękny, a 
sale zajęciowe przytulne – wprawne oko technika widziało juŜ 
pojawiające się mankamenty i ślady czasu, które mogły negatywnie 
wpływać na osoby tam przebywające. 

I choć były te rzeczy widoczne, niestety nie było aŜ takich środ-
ków finansowych na to, aby ratować ten piękny budynek. Odbywały 
się tylko konieczne czynności. 

Po wielu rozmowach, które trwały około 5 lat, jest  wreszcie 
moŜliwość kapitalnego odremontowania i powiększenia przed-
szkola. Pojawia się Caritas. Pojawia się i przejmuje budynek mak-
symalnie przez lata wyeksploatowany. Obiekt wpisany został do 
rejestru zabytków, stąd konieczność zachowania wszelkich wyma-
gań konserwatora, związanych z jego ochroną. Na bazie tych wy-
tycznych powstaje projekt wg najwyŜszych standardów bezpieczeń-
stwa dla przedszkoli. Całkowity koszt jest przewidziany na 

1.800.000 złotych. Suma ta nie jest wspomagana 
Ŝadną dotacją. W pewnym stopniu Gmina Mosina 
partycypowała w projekcie remontu. Wewnątrz 
budynku wszystko zostanie zmienione, wyremon-
towane, odnowione. Pojawi się nowy dach. Dobu-
dowane zostaną dwie sale. KaŜda sala będzie miała 
wyodrębnione sanitariaty dla dzieci. 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Systemie 
Oświaty zamiar likwidacji przedszkola musiał 
uzyskać pozytywną opinię Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty. Po jej otrzymaniu Burmistrz 
Gminy Mosina zlikwidował przedszkole jako 
jednostkę budŜetową. Wszyscy pracownicy prze-
bywają na wypowiedzeniu. Ale stan tej jest 
umowny i dla wszystkich bezpieczny. Z dniem 
inauguracji działania nowego Przedszkola, który 

pod szyldem Caritas planowany jest na 1 września 2009, wszyscy 
obecni pracownicy wrócą do pracy na swoje stanowiska. Zwierzch-
nikiem nie będzie juŜ Burmistrz Gminy Mosina. Organem prowa-
dzącym będzie Caritas poznańska. Dyrektorem placówki pozostanie 
Jolanta Kielan. Na swoje „domowe” miejsce powrócą teŜ Siostry. 

To pierwsze TAKIE wakacje… Pierwsze wakacje przedszkola, 
które po tylu latach cięŜkiej pracy otrzyma nagrodę – przepiękne 
miejsce wprowadzania swoich przedszkolaków w tajniki edukacji i 
zabawy. W sumie przedszkolakami zostanie 75 dzieci, podzielonych 
na  3 oddziały. 

Te wakacje to będzie czas oczekiwań… Na to, co nowe… Na to, 
co lepsze… Bo: „gdy z nami Bóg...”! 

Kropka 
fot. Katarzyna Monarcha 
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W drodze do Górki Duchownej 50 lat temu… 
„Za czasów mojej mło-

dości pielgrzymka do Górki 
Duchownej była duŜym wyda-
rzeniem i przeŜyciem dla 
mieszkańców Mosiny i okolic. 
W niedzielę, po porannej mszy 
wyruszała z miasta grupa, 
która potrafiła liczyć nawet 
100 osób! Zawsze wśród nich 
był ksiądz. Gospodarz, który 
mieszkał przy cmentarzu (nie-
stety, dziś juŜ nie pomnę jego 
nazwiska) zabierał bagaŜe i 
chorągwie, zatem nie trzeba 
było się martwić ich niesie-
niem. Pierwszy odpoczynek 
pielgrzymi mieli w Nowinkach. 

Ja mieszkałam wówczas w Borkowicach i dołączałam do nich w 
lesie pomiędzy Nowinkami a Pecną. Szło nas z Borkowic z reguły 
tak 8-10 osób. Trasa pielgrzymki była nieco inna niŜ teraz – nie było 
w końcu tylu samochodów i moŜna było spokojnie iść głównymi 
drogami. W Czaczu był drugi przystanek. Mieszkała tam bardzo 
miła pani, która zawsze zagrzewała nam kociołki kawy zboŜowej. 
Wszyscy chętnie się nią częstowali, jak i rosnącymi tam dorodnymi 
winogronami. Któregoś roku przywitała nas w Czaczu smutna wi-
domość, Ŝe owa gospodyni zmarła. Jednak i tak czekała na nas ta 
aromatyczna kawa. To jej sąsiadka postanowiła wziąć na siebie 
obowiązek opieki nad pielgrzymami. Takie to były czasy – ludzie 
chętnie sobie pomagali, nie patrząc Ŝe to moŜe być dla nich jakiś 
kłopot… Ostatni odpoczynek był wśród akacji, juŜ bardzo blisko 

Górki Duchownej. Z reguły wchodziliśmy do tej wioski od strony 
tamtejszego cmentarza. Wieczór juŜ zapadał. Wszyscy biegli tylko 
obmyć nogi, wyspowiadać się i spać. A gdzie się spało? U miejsco-
wych gospodarzy w stodole, na sianie, dając im za to symboliczną 
opłatę. Rano, w uroczystym pochodzie wychodziliśmy na stację 
kolejową w Górce Duchownej powitać kolejową pielgrzymkę z 
Mosiny. Poniedziałek zawsze był w Górce dniem Mosiny i zawsze 
wtedy to miejsce było przez nas zdominowane. Uroczystą sumę 
odprawiał ksiądz z naszej parafii. Piękne to były wydarzenia… 
Teraz, po mszy, wszyscy pątnicy z Mosiny wracają osobno. Kiedyś 
tak nie było. Powrót był wspólny pociągiem, a mieszkańcy miasta 
wychodzili z lampionami na dworzec w Mosinie powitać pielgrzy-
mów. Potem nadeszły cięŜkie czasy, kiedy zakazano urządzania tej 
pielgrzymki. Ale wiem, Ŝe ludzie i tak chodzili, po 3-4 osoby, Ŝeby się 
nikt nie poznał. Wreszcie pod koniec lat 90-tych powróciła idea 
zorganizowanych pieszych pielgrzymek z Mosiny do Górki Duchow-
nej. I tak juŜ pewnie przeszło 100 lat trwa to nasze pielgrzymowa-
nie! Niestety, z roku na rok wydaje mi się, Ŝe idzie coraz mniej ludzi. 
To smutne. Dawniej naprawdę kaŜdy garnął się do tej pielgrzymki. I 
wszyscy sobie pomagali. Pamiętam do dziś panią Kluge – mocno juŜ 
wówczas starszą osobę, która towarzyszyła nam przez część drogi, 
po czym jechała pociągiem. Miała taki długi kij pątniczy, którym 
gdy szła odgarniała szyszki, by łatwiej było iść innym pielgrzymom. 
Na przykład nam – młodym dziewczynom w lekkich bucikach. Lata 
minęły i w ubiegłorocznej pielgrzymce to ja byłam jej najstarszą 
uczestniczką. I w tym roku – jeśli Bóg pozwoli – teŜ się wybiorę!” 

wspominała Leokadia Kwiatkowska 
wysłuchała Ania Cicha 

p.s. Dziękuję Babciu za piękną lekcję historii! 
Na zdjęciu: Autorka wspomnień z męŜem, Tadeuszem, w Górce 
Duchownej w roku 1960

 
Powtórne narodzenie   (1 ) 

 
Niełatwo rozmawiać z ludźmi o religii, gdyŜ sądzą, Ŝe 

rozmowa na ten temat nie naleŜy do dobrego tonu. 
Natomiast odpowiednie są rozmowy o pogodzie, o zdrowiu, o 

ślubach i pogrzebach, o nowych przedstawieniach teatralnych. 
Gdyby nam się jednak udało nawiązać rozmowę na tematy religijne 
ze zwykłym człowiekiem i powiedzielibyśmy: UwaŜam, Ŝe 
powinieneś powaŜniej potraktować sprawę swojej religijności, 
wszak bardzo rzadko bywasz tam, gdzie głoszone jest Słowo BoŜe. 
Nie postępuj tak, przychodź do kościoła i słuchaj Słowa BoŜego, to 
myślę, Ŝe nasz rozmówca zrozumiałby nas i przyjął nasze serdeczne 
napomnienie. MoŜe nawet przyznałby nam rację i powiedział, iŜ 
zauwaŜył swoją opieszałość i Ŝe to go niepokoi. Wyznałby 
prawdopodobnie, Ŝe trapią go wyrzuty sumienia, gdy w niedzielne 
przedpołudnie siedzi w domu z gazetą w ręku. Obiecałby moŜe 
nawet, Ŝe zacznie znowu chodzić do kościoła. MoŜe zachęceni 
uprzejmą odpowiedzią ośmielimy się dodać: Dobrze, ale nie 
wystarczy słuchać Słowa BoŜego, powinieneś zgodnie z nim 
postępować. Musisz  zacząć zwalczać swoje stare nawyki. 
NaduŜywasz imienia BoŜego. Słyszałem to dzisiaj wielokrotnie. 
Myślę, Ŝe wielu z naszych uprzejmych rozmówców przyzna nam 
rację i postanowi iść za naszą radą. Wtedy posuniemy się moŜe 
jeszcze dalej i powiemy: Jesteś wprawdzie miły i dobry w stosunku 
do swoich domowników, ale jest to nadal egoistyczne Ŝycie. 
Powinieneś Ŝyć takŜe trochę dla innych. Musisz się udzielać w 
pracy  charytatywnej, ofiarować coś na cele misyjne, brać udział we 
wszystkich dobrych dziełach chrześcijańskich. Z tym by się 
niejeden zgodził i powiedział, masz rację. Jestem zanadto zajęty 
sobą i najbliŜszymi. Spróbuję się jednak naprawdę zmienić. 
Zapewne tak by odpowiedział. Prawdopodobnie wyciągnąłby 
portfel i dodał: Oto pieniądze. Tyle mogę dziś dać. Chętnie ofiaruję 
na ten cel więcej niŜ dotychczas. Bądź tak uprzejmy i przypomnij 
mi o tym, bo łatwo zapominam. Taką rozmowę większość by 
zrozumiała. Wielu starałoby się postępować zgodnie z naszym 
napomnieniem. Gdybyśmy jednak zaczęli mówić o konieczności,, 
nowego narodzenia’’, zaskoczyłoby ich to równie jak Nikodema 
przed niemal 2000 laty. Byliby zirytowani, nawet obraŜeni. 

UwaŜaliby, Ŝe jest to nietakt i pomyśleliby sobie, a takŜe mówili do 
innych: Czy moŜna więcej wymagać od człowieka aniŜeli tego, by 
w miarę moŜliwości słuchał Słowa BoŜego, czytał je, modlił się, 
zwalczał swoje grzechy i wspierał pracę chrześcijańską. Widzimy 
takŜe, Ŝe tacy ludzie cenią księŜy, którzy z całą powagą mówią o 
grzechu. W istocie mało jest ludzi, ceniących księŜy o świeckim 
nastawieniu, którzy godzą się na wszystko, a ich przemówieniom 
brak siły i powagi w traktowaniu grzechu. Ceni się najczęściej 
księŜy, których kazania są tak ostre i porywające, Ŝe im samym i 
słuchaczom wyciskają łzy. ZauwaŜmy!—ceni się kaznodzieję, 
dopóki nie mówi o nawróceniu i nowym narodzeniu, dopóki nie 
przeprowadza linii podziału między,, nowonarodzonymi’’ i tymi, 
którzy nimi nie są. Istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus taki, 
jakim dał nam Go Bóg i zwiastują księgi nowotestamentowe. Tej 
prawdy, dzięki Bogu, nie moŜna zmienić. Do takich faktów naleŜą 
takŜe słowa o nowym narodzeniu. Będą one naleŜały do Ewangelii o 
Jezusie Chrystusie do końca czasów. Spotkać moŜemy tutaj punkt, 
który zdecydowanie róŜni chrześcijaństwo od wszystkich innych 
religii i systemów moralnych. MoŜemy je przestudiować wszystkie, 
nowe i stare. Wszystkie one mówią nam: Powinieneś być dobry. 
Czyń dobrze, a staniesz się doskonały. Jedynie chrześcijaństwo 
przeciwstawia się tym wszystkim religiom, mówiąc człowiekowi: 
Jesteś zły. Nie moŜesz czynić dobrze, póki sam nie staniesz się 
dobry. Od twego charakteru zaleŜy, czy twoje działanie jest dobre 
czy złe. Jezus powiedział wyraźnie, Ŝe nie oczekuje, aby ciernie 
rodziły figi. Złe drzewo nie moŜe przynosić dobrych owoców. 
Dlatego mówi do Nikodema, Ŝe musi się na nowo narodzić, aby 
otrzymać nowe usposobienie, stanowiące warunek dobrego 
działania i dobrych słów. Dlatego moŜemy twierdzić, Ŝe słowo o 
powtórnym narodzeniu jest najcięŜszym krzyŜem moralnym, jaki 
postawiono na świecie, najwyŜszym ideałem moralnym. Sięga ono 
bezpośrednio do jądra Ŝycia moralnego, do wewnętrznego 
nastawienia człowieka. Nie zadowala się ono tym, Ŝe nasze czyny są 
poprawne, a słowa brzmią dobrze. 

ANIS     ( cdn ) 
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MUZYKA W LITURGII 
Takie krótkie liturgiczne wademekum na wakacyjny czas… 
W kościele mego dzieciństwa śpiew aŜ 

huczał. Repertuar był róŜnorodny.  Orga-
niści śpiewali i grali przepiękne wydobyte 
gdzieś z zakamarków  pieśni, które uatrak-

cyjniały  Eucharystię i tak bardzo  się „za-
korzeniły” w tych wspólnotach, Ŝe ich  
dłuŜsza  nieobecność podczas liturgii sta-
nowiła jakby brakujące ogniwo w modlitwie 
z Bogiem. Z utęsknieniem więc na nie cze-

kano. Być moŜe takie powodzenie miały dzięki swemu kunsztowi 
artystycznemu, ale czy tylko? Ludzie chodząc do Kościoła znają 
repertuar pieśni, które najchętniej chcieliby usłyszeć podczas swoich 
uroczystości, czy podczas niedzielnej liturgii. Niewątpliwie niejeden 
muzyk kościelny musiał i musi dzisiaj sporo się natrudzić, Ŝeby 
sprostać ich Ŝyczeniu, gdy Ŝądają pieśni, gdzieś tam zasłyszanej z 
wakacyjnych wędrówek, czy z innej śpiewającej wspólnoty.  

ZbliŜa się piękny czas – czas wakacji. Wakacje sprzyjają  
mieszaniu się róŜnej kulturowości muzycznej, spotykaniu się i 
uczestniczeniu w róŜnych wydarzeniach muzycznych. Warto zapla-
nować udział swój w tej szeroko oferowanej palecie  muzycznych 
wydarzeń. W wielu miejscowościach wypoczynkowych odbywają 
się festiwale, koncerty muzyki religijnej. MoŜna posłuchać wielu 
arcydzieł literatury muzycznej, od zamierzchłych czasów aŜ do 
współczesności. W wielu świątyniach w czasie wakacyjnym oprawa 
liturgiczna przybiera charakter bardziej uroczysty. Zapraszane są 
chóry, zespoły wokalno - instrumentalne, orkiestry, odbywają się 
koncerty organowe. Wszystko wykonawcy robią po to, by kaŜdy z 
nas mógł jak najpiękniej dziękować Stwórcy za cały rok pracy. Dla  
niejednych z nas zagonionych Ŝyciem dźwięki te są balsamem dla 
duszy i dla naszych uszu w zgiełku hałasu, którego mamy pod do-
statkiem przez cały rok. Następuje chwila wytchnienia, ale teŜ 
i odkrycia w sobie bardziej duchowego Ŝycia, moŜe więc to będzie 
jedna z  wielu form, w których uwielbię Boga za Jego najwspanial-
sze dzieła i za ten czas, który mi właśnie daje. Warto juŜ teraz po-
myśleć, Ŝeby  te dni nie uciekły nam sprzed nosa, bo przecieŜ będzie 
tyle ciekawych  spotkań z muzyką.  

Nie zapominajmy o śpiewie podczas uczestniczenia w litur-
gii. Nie da się ukryć, Ŝe śpiew jest czynnikiem integrującym zgro-
madzonych ludzi podczas niej, ale nie tylko - moŜe być integracyjną 
formą kontaktów z ludźmi podczas wędrówek na szlakach tury-
stycznych, wszędzie gdzie będziemy. Przykładem tego moŜe być to 
krótkie spostrzeŜenie wzięte z Ŝycia. Wracałem kiedyś, podczas 

pobytu w górach, z grupą rówieśników do schroniska. Zmierzch 
przysłaniał wierzchołki Tatr, kiedy daleko przed nami na szlaku 
spostrzegliśmy dziewczyny. Szliśmy szybko, one usiłowały  iść 
jeszcze szybciej. Widocznie czuły się zagroŜone. My zaczęliśmy 
śpiewać przeróŜne piosenki. Dziewczyny słysząc nas, zwolniły 
tempo marszu. Gdy dochodziliśmy do nich, jedna z nich skomento-
wała: „W porządku, wy śpiewacie”. I racja, przysłowie mówi : „Idź, 
gdzie śpiewają – tam dobrzy ludzie mieszkają”. 

Śpiew  jest jednym z pierwotnych i powszechnych elemen-
tów języka ludzi. Śpiew-słowa, melodia, tradycja pokoleń zawarta w 
pieśni – to wszystko co pozwala na prostą i łatwą identyfikację. 
Zarówno autoidentyfikację, jak i rozpoznanie przez innych. Tę 
funkcję śpiew zawsze pełnił i pełni takŜe w Ŝyciu religijnym. Śpiew 
to poezja spleciona w jedno z muzyką. Siłą poezji i siłą muzyki jest 
niezwykła kondensacja treści. To, na co filozof potrzebuje całego 
traktatu, poeta wypowiada jedną strofą, jednym wersem. Nakłada-
jąca się na poetycki tekst melodia  czyni cuda – siła tekstu zostaje 
zwielokrotniona. Pieśń więc jest nośnikiem wspólnych przeŜyć a 
zarazem jednoczy uczestników zgromadzonych. KaŜda z rodzajów 
pieśni nabiera mocy, gdy jest śpiewem ludzkiej gromady. Gromada 
pod wpływem pieśni staje się wspólnotą. Wspólnota – jednoczy się 
jeszcze bardziej. Pieśń ponadto jest bardzo uniwersalną formą, bo 
kaŜdy zgromadzony na naboŜeństwie moŜe wypowiedzieć swoje 
bardzo osobiste treści. UwaŜam, Ŝe  dlatego ludzie, a zwłaszcza 
liturgiści przygotowujący oprawę Eucharystii przywiązują tak 
waŜną wagę do doboru pieśni, poniewaŜ chcą by wspólnota miała 
moŜność najbardziej osobistej wypowiedzi w spotkaniu z Tym, do 
którego przyszła. Chcą więc to zrobić moŜliwie jak najdoskonalej.  

Gdyby  ktoś uwaŜał, Ŝe śpiew stworzony jest tylko dla ludzi, 
których sam Pan Bóg obdarzył talentem, to się bardzo myli. Wszel-
kie solowe i chóralne, choćby najpiękniejsze i artystycznie wyko-
nane utwory, nie są w stanie zastąpić wspólnej pieśni całego ludu, 
a roztropnie wplecione w liturgię, mogą być wartościowym uzupeł-
nieniem.  

Na  czas wakacji niech pozostaną w nas słowa Jana Pawła II: 
„Gdziekolwiek staniemy, czy na górskich szlakach, czy nadmor-
skich kurortach, gdziekolwiek będziemy, zapalajmy cały świat 
…Ŝyczliwością, uśmiechem, dobrym słowem i śpiewem. Bądźmy 
tym, kim naprawdę chcemy być. A potrafimy wiele, jeśli tego 
mocno pragniemy. 

Paweł Szukalski 

 
TE KSIĄśKI WARTO PRZECZYTA Ć 

 
Ks. Hieronim Siwek, Moja piękna Afryka. 
Rozpoczęło się lato, a wraz z nim wakacje. 
Zeszyty i podręczniki zostały zamknięte w 
najgłębszej szafie. KaŜdy, niezaleŜnie od 

wieku i wykonywanego zawodu, myśli o 
wypoczynku. Odpoczywając na piaszczy-

stej plaŜy, w górach czy w przydomowym 
ogródku warto pamiętać o dobrej ksiąŜce. 

Podczas urlopu moŜemy poświęcić więcej czasu na lekturę. KtóŜ z 
nas nie marzy o dalekich, egzotycznych podróŜach i nie tęskni za 
słońcem, kiedy za oknem kolejny dzień pada deszcz. MoŜna zajrzeć 
wtedy do ksiąŜki ks. Hieronima Siwka „Moja piękna Afryka”. Znaj-
dziemy w niej opowiadania, myśli i refleksje spisane podczas po-
bytu na misjach w Tanzanii. Autor opisuje, jak powoli przyzwycza-
jał się do nowego, afrykańskiego Ŝycia, jak poddawał się prawo-
rządności ludu i poznawał ich mentalność. Tam w Afryce Wschod-
niej poznawał zwyczaje i kulturę tubylców. To historia jak misjo-
narz z obcego powoli stawał się jednym z członków plemienia, jak 
uczył się mądrości starców, jadł ręką z jednej misy i płakał nad 
śmiercią dzieci umierających z głodu. KsiąŜka księdza Siwka poka-
zuje prawdziwe oblicze Czarnego Lądu z jego problemami  oraz  
mądrość i tradycje wielu róŜnorodnych  afrykańskich plemion. 
 

Marek Edelman I była miłość w getcie 
ZbliŜają  się kolejne  waŜne rocznice w historii naszego narodu - 
wybuch Powstania Warszawskiego oraz rozpoczęcie II wojny 
światowej. W tym szczególnym okresie warto przeczytać ksiąŜkę 
Marka Edelmana „I była miłość w getcie”. Autor jest ostatnim 
Ŝyjącym przywódcą powstania w getcie. Wspomina dramatyczne 
wydarzenia: „To wszystko, co mi zostało, takie strzępki pamięci. 
Ludzie, którym to opowiadam, pytali, czy to wszystko prawda. Tak, 
prawda. Toczka w toczkę. Koniec, kropka. Więcej juŜ nic”. KsiąŜka 
przywołuje dramatyczne, ale zarazem poruszające wydarzenia, 
pozwala pochylić się nie tylko nad zagładą całej społeczności Ŝy-
dowskiej, lecz  nad cierpieniem i chwilami szczęścia pojedynczych 
osób. Wśród niewyobraŜalnego cierpienia czytelnik odkrywa coś 
jeszcze – miłość. To dzięki niej moŜna było ocalić w sobie ostatki 
wraŜliwości. Miłość dawała siłę i nadzieję, była uczuciem  , które 
pozwalało doświadczyć szczęścia i bliskości drugiego człowieka. 
KsiąŜka  „I była w getcie miłość”  to historia o ludziach Ŝyjących w 
nieustannym lęku przed śmiercią, t historia o ludziach, którzy nie 
byli pewni, czy przeŜyją kolejny dzień ,jednak potrafili zaryzyko-
wać wszystko dla odrobiny uczucia. Warto pochylić się nad tragedią 
śydów opisaną przez Edelmana, by docenić nasze Ŝycie i szczęście 
oraz miłość naszych najbliŜszych. 

Joanna Stiller  
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PSYCHOLOG RADZI - Udany urlop 
KaŜdego roku z utęsknieniem czekamy na letni 

urlop. Jesteśmy zmęczeni pracą, codziennymi obo-
wiązkami. Ciągle spieszymy się, wiele rzeczy robimy 
w biegu. Nie mamy czasu na spokojne rozmowy z 
najbliŜszymi, na rozwijanie własnego hobby, na spo-
tkania ze znajomymi, pójście do teatru czy kina, 
przeczytanie ciekawej ksiąŜki. Często odkładamy to 
wszystko na … urlop. Bywa więc tak, Ŝe w urlopie 
staramy się nadrobić te zaległości. Zdarza się jednak, 
Ŝe urlop zaczynamy od… zrobienia porządków w 
szafach, odmalowania pokoju, uporządkowania 
działki, zrobienia kompotów na zimę i wielu innych, jakŜe potrzeb-
nych, czynności. Tymczasem urlop mija i …znów jesteśmy zmę-
czeni !!! 

Warto więc zaplanować upragniony urlop tak, Ŝeby przede 
wszystkim na chwilę zmienić klimat, miejsce, ludzi. MoŜliwości jest 
wiele. MoŜna wylegiwać się na plaŜy, spacerować po górach, ale teŜ 
spędzić wakacje w siodle, na spływie kajakowym, obozie wędrow-
nym. MoŜna zwiedzać okolice, poznając ciekawą architekturę i 
próbując regionalnych potraw. W miejscowościach typowo tury-
stycznych jest moŜliwość uprawiania ciekawych sportów np. pły-
wania na nartach wodnych, wspinania się na ściankach wspinacz-
kowych, latania paralotnią. MoŜna teŜ popływać motorówką lub 
statkiem. Atrakcją są nowoczesne Aquaparki lub lunaparki z całym 
szeregiem karuzel i torów wyścigowych, które pozwolą spędzić 
ciekawie czas, zarówno dzieciom jak i dorosłym. WaŜne, Ŝeby robić 

coś innego niŜ na co dzień i unikać biernych form 
spędzania czasu takich jak: telewizor, komputer. 

Kto spędza wakacje w kraju, musi niestety li-
czyć się takŜe z tym, Ŝe pogoda nie dopisze. Warto 
więc zabrać ze sobą ciekawą ksiąŜkę lub gry plan-
szowe, w które moŜna pograć z dziećmi czy znajo-
mymi. W miejscowościach wypoczynkowych  latem 
często odbywają się róŜne festyny, koncerty, kabare-
tony. MoŜe warto spróbować swoich sił w konkursach  
np.  karaoke. Pamiętajmy, wakacje to czas dobrej 
zabawy, radości, relaksu. 

WaŜne są teŜ wspomnienia z wakacji. Warto je uwiecznić na 
zdjęciach czy filmie, a będzie co wspominać w długie jesienne i 
zimowe wieczory. Przydadzą się teŜ, gdy będziemy planować na-
stępny urlop, pamiętając co było ciekawego, a co się nam na urlopie 
nie udało. KaŜdy następny urlop moŜe  być  jeszcze lepszy i ciekaw-
szy. Bo juŜ samo planowanie wakacji jest przyjemnością.    

Letni urlop to wspaniały czas relaksu, oderwania się od co-
dzienności,  odpoczynku od pracy. Pozwala się zdystansować do 
wielu spraw, zwolnić tempo, sprzyja podtrzymywaniu więzi rodzin-
nych i przyjacielskich. Pozwala „naładować akumulatory”, aby w 
pełni sił, z radością wrócić do pracy. 

Wszystkim Czytelnikom „Wiadomości Parafialnych” Ŝyczę, 
aby ciekawie, atrakcyjnie  i aktywnie spędzili swój zasłuŜony letni 
urlop.  

Pozdrawiam wakacyjnie Aleksandra Prabucka 
 

ALFABET ŚWIĘTYCH ... inaczej 
Pan Bóg ma poczucie humoru 

 

    Bóg jest źródłem radości. Wystarczająco duŜo 
mówi o tym Pismo święte, a tradycja Kościoła 
poświadcza tę prawdę. JeŜeli w Panu Bogu wi-
dzimy jedynie mistrza moralności bądź wymagają-
cego przełoŜonego, myśl o Nim nie sprawia przy-
jemności. Jeśli dostrzeŜemy Ojca i Przyjaciela – 
pojmiemy, Ŝe w tej relacji dominuje radość.  […] 
Śmiech jest związany z kontrastem. Jeśli lubimy 

zaskakujące zestawienia, niespodzianki, bawią nas róŜnice pomiędzy 
tym, co wydaje się być, a tym, co jest naprawdę, pomyślmy o Bogu. 
Z pewnością Pan jest obecny w sytuacjach komicznych. (ze wstępu 
do ksiąŜki Pan Bóg ma poczucie humoru M. Pompignoli, 
B.Peyrous, eSPe Kraków 2008) 
 
Wieczorem pięcioletni Krzyś odmawia w swym pokoju modlitwę. 
Nagle woła: - Wiesz, mamusiu, Ŝe to bardzo łatwe zadzwonić do 
Pana Jezusa? – Ach tak, a ty pewnie znasz Jego numer? –Tak, 
oczywiście. Oto on: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego… 
 
- Kto to jest Święty? – pyta katecheta. - Człowiek, przez którego 
przechodzi światło-odpowiada dziecko, patrząc na witraŜ. 
 
Student filozofii wypisał na ścianie uczelni napis: Bóg umarł. Pod-
pisano: F. Nietsche.  
Inny student poruszony tym zdaniem dopisał niŜej: Nietsche umarł... 
Podpisano: Bóg. 
 
Chmura to zgromadzenie aniołów – zdanie wymyślone przez 
dziecko. 
 
Podczas burzy dziecko pyta rodziców: - Czy błyskawice oznaczają, 
Ŝe Pan Jezus robi nam zdjęcie do swej Księgi śycia? 
 
Dobre kazanie to takie, które przepływa przez moją głowę, by po-
tem wpłynąć na mojego bliźniego… 
 
Najświętsza Panienka nie miała tyle szczęścia co my - wyznawała 
mała Tereska – nie miała najświętszej Panienki do kochania. 
 
- Bardziej obawiam się niezadowolonej zakonnicy niŜ całego 
zastępu demonów – Święta Teresa z Avilla. 

 
Pewnego dnia Świętej  Teresie i świętemu Janowi od KrzyŜa ofia-
rowano wyborne rodzynki. Jan zawołał wtedy: - Jeśli pomyślimy o 
sprawiedliwości BoŜej, nie powinniśmy ich nigdy kosztować! - Na 
to Teresa odparła: - Lecz, gdy pomyślimy o Jego dobroci…zjedzmy 
je wszystkie! 
 
Innego dnia Święta spoŜywała posiłek w domu moŜnego pana. 
SłuŜącą bardzo dziwiło to, Ŝe siostra zakonna zgadza się, by raczono 
ją tak wykwintnymi potrawami jak kuropatwy. Na to Teresa 
odparła: - Powiedz sobie: kiedy są kuropatwy, jedzmy kuropatwy, a 
gdy jest czas pokuty, czyńmy pokutę! 
 
Siostry zapytały umierającą małą Terenię: - Będziesz na nas 
spoglądać tam z nieba? - Nie, zejdę do was – odpowiedziała.  
 
O Świętej Teresie opowiadano, Ŝe miewała wizje. - Proszę jej dać do 
zjedzenia dobrze upieczony kawałek kurczęcia. Jeśli po zaniechaniu 
postu nadal będzie miała swoje wizje, czas, by zbadać je dokładniej!  
 
Dziennikarz pyta matkę Teresę: - Co naleŜy zmienić w Kościele? –
Pana i mnie, drogi panie! 
 
Filip Neri z Rzymu został kanonizowany w 1622 roku, wyniesiono 
wtedy na ołtarze równieŜ Ignacego Loyolę, Franciszka Ksawerego, 
Teresę z Avila, Izydora zwanego Oraczem. - Czworo Hiszpanów i 
jednego Świętego! - Komentowali z humorem mieszkańcy Rzymu. 
 
Święty Augustyn o dobrym złodzieju: - Ten potrafi wszystko skraść, 
nawet niebo! 
 
Inna myśl Świętego Augustyna: - Świat jest ksiąŜką i ci, co nie 
podróŜują, czytają tylko jedną stronę. 
 
Teraz trochę powaŜniej na wakacje: - I chodzą ludzie podziwiać 
szczyty gór, i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestworza 
oceanu, i kręgi gwiazdozbiorów, a siebie zaniedbują. 
 
- Pamiętaj, Ŝe Twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciąŜone 
są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. 

    zebrała  J. Kapelska 
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Wielkie cierpienie małego człowieczka 
 

Mateuszek urodził się 15.03.2008 
roku i od urodzenia mieszka w Mosinie. 
Dziś ma juŜ  ponad rok. To małe dziecko 
kryje w swym ciałku i duszy niewyobra-
Ŝalnie wielkie cierpienie i myślę sobie, Ŝe 
Jego oczy, gdy spogląda nimi na swych 
najbliŜszych, kryją dramatyczne pytanie: 
Mamo, Tato… dlaczego. Oprócz tego 
pytania jest jeszcze zapewne nieme 
wołanie o pomoc, na które nikt nie powi-
nien i nie moŜe pozostać obojętny. 

Gdy Mateusz miał  trzy miesiące, 
juŜ było wiadomo, Ŝe jest cięŜko chory, 
Ŝe cierpi na wadę wrodzoną OUN - 

przetoka oporowa, wodogłowie pokrwotoczne, nawracające krwa-
wienia do układu komorowego i dlatego od czwartego miesiąca 
Ŝycia dziecko znalazło się pod opieką kliniki neurochirurgii Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Chłopiec jest po sześciu wy-
lewach i po trzech operacjach. 

 We wrześniu 2008 roku chłopiec został wypisany ze szpitala 
w Warszawie i przekazany na Oddział Intensywnej Terapii w  
Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Wkrótce Szpital Kliniczny w 
Poznaniu przekazał go pod opiekę hospicjum domowego. Obecnie 
stan dziecka określa się jako średnio cięŜki 

Mateuszek pije soczki z butelki, a stałe pokarmy je łyŜeczką. 
Do podawania malcowi mleka słuŜy sonda. Chłopiec oddycha przez 
rurkę tracheotomijną wspomagany jest tlenoterapią. 

Dziecko jest przytomne, lecz kontakt z nim jest utrudniony. 
Dobrze reaguje na osoby bliskie, obcy budzą w nim lęk. Przy du-
Ŝych wahaniach ciśnienia atmosferycznego odczuwa bóle głowy 
wywołujące małe napady padaczkowe. Ku wielkiej radości rodzi-
ców malec rozwija się fizycznie i przybiera na wadze.  

To, co niedawno jednak usłyszeli najbliŜsi Mateuszka, za-
brzmiało jak wyrok, z którym nie sposób się pogodzić. Według 
neurochirurgów moŜliwości leczenia dziecka w Polsce zostały wy-
czerpane.  

Rodzice chłopca nie stracili jednak nadziei na to, Ŝe ktoś jesz-
cze moŜe pomóc ich synkowi, więc szukali pomocy dopóty dopóki 
nie  znaleźli w ciemnym tunelu światełka nadziei. Tym  światełkiem 
nadziei okazał się profesor Rene Chapot z kliniki w Essen, który jest 
gotowy podjąć się leczenia wewnątrznaczyniowego zaburzenia, na 
które cierpi Mateuszek. Niestety są problemy z uzyskaniem refun-
dacji na konieczny zabieg. Zgromadzona dokumentacja nie została 
przyjęta przez NFZ i w ten sposób rodzice zostali pozbawieni 
szansy na refundację zabiegu, jakiemu powinien poddać się chłop-
czyk. Doktor Chapot napisał w liście do nich: „Leczenie to winno 
nastąpić tak szybko, jak to moŜliwe. Jesteśmy do Państwa dyspozy-
cji, aby leczenie to przeprowadzić w ramach pobytu stacjonarnego 
w naszej klinice”. 

Rodzice Mateuszka uczynią wszystko co moŜliwe, aby rato-
wać swe dziecko, by dać mu szansę na radosne dzieciństwo, na to, 
by mógł śmiać się, cieszyć otaczającym światem i tulić w ramionach 
najbliŜszych. 

Na realizację marzeń małego Mateuszka  potrzebne są środki 
finansowe. Niestety Rodzice dziecka nie mają moŜliwości, aby 
zgromadzić całą potrzebną na jego leczenie kwotę, więc proszą o 
pomoc, kaŜdego kto moŜe i chce im pomóc. Na ich prośbę poda-
jemy nr konta, na które moŜecie Państwo wpłacać pieniądze na 
dalsze leczenie dziecka. 

SBL ZAKRZEWO nr rachunku 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010 z dopiskiem na Mateusza Wieczorka. Fundacja Sło-
neczko                                                        

Wiesława Szubarga 

 

OPOWIADANIE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW  - Ty kujonie 
Kacper od zawsze uwielbiał się uczyć. Mamusia czę-

sto opowiadała jak to podczas imienin u cioci 
dwuletni Kacperek bezbłędnie policzył do 
dwudziestu, wprawiając w zachwyt zebrane 
towarzystwo. Obecnie Kacper był juŜ uczniem 

czwartej klasy i nadal chętnie się uczył, chociaŜ 
nigdy nie robił tego dla ocen, dla rodziców, dla na-

uczycieli. Uczył się, bo był ciekaw świata i chciał wiedzieć o nim 
coraz więcej. 

W szkole często jest tak, Ŝe dzieci nie darzą sympatią kolegów, 
którzy dobrze się uczą. Mówią o nich „kujony”. Kacpra nikt jednak 
nie odwaŜyłby się nazwać kujonem, o nie. Kacper był bardzo kole-
Ŝeński i bardzo Ŝyczliwy. Chętnie pomagał innym w nauce, nigdy 
nie dawał jednak odpisywać, bo twierdził, Ŝe to nieuczciwe, nie 
śmiał się z koleŜanek ani z kolegów, gdy któremuś nie powiodło się 
na klasówce, nigdy nie przechwalał się dobrymi ocenami, a to 
waŜne, bo przecieŜ nikt nie znosi chwalipięt, a ponadto dobrze grał 
w piłkę i w ogóle był OK. 

Na początku czwartej klasy przybyło do niej kilku nowych 
uczniów. Trzymali się razem i razem przeszkadzali w lekcjach. 
Uczyć za bardzo teŜ się nie chcieli. 

Pewnego razu jeden z nich, Piotrek, podszedł do Kacpra i po-
wiedział; 

- Daj odpisać zadanie domowe z matematyki. 
- Wiesz co Piotrek. JeŜeli nie odrobiłeś zadania, bo nie wie-

działeś jak je zrobić, to przyjdź dzisiaj do mnie po lekcjach, chętnie 
ci wytłumaczę – odpowiedział Kacper - a teraz idź po prostu do pani 
i przyznaj się, Ŝe nie odrobiłeś zadania. - Co ty – oburzył się Piotrek 
– to taki z ciebie kolega? Zapamiętam sobie, jaki jesteś nieuczynny. 

Po lekcjach Piotrek wraz ze swoimi kolegami czekał na Kacpra 
przed szkołą. 

- Ty kujonie – zaczął Piotrek – od dzisiaj będziesz nam dawał 
kaŜde zadanie do odpisania, a jeŜeli nie to…. 

Piotrek nie dokończył zdania, ale miał taki wyraz twarzy, Ŝe 
Kacper zadrŜał. Gdy szybkim krokiem szedł przed siebie, słyszał, 
jak koledzy drwili z niego i nazywali go kujonem oraz lizusem. 

Chłopiec wrócił do domu cały roztrzęsiony. O całym zdarzeniu 
nikomu nie opowiedział, bo nie był skarŜypytą, a źli koledzy wyko-
rzystali to i nie dawali mu spokoju. KaŜdego dnia po szkole odpro-
wadzali go do domu i obrzucali wyzwiskami. Kacper niechętnie 
chodził teraz do szkoły. Nauka przestała go cieszyć. Dostał nawet 
parę złych ocen.  

O wszystkim wiedział Sebastian, najlepszy kolega Kacpra. Na-
mawiał go, aby o wszystkim powiedział pani lub rodzicom, ale 
Kacper uwaŜał, Ŝe to niehonorowo. 

Pewnego dnia Piotrek podszedł przed lekcją do Kacpra i powie-
dział: 

- Daj odpisać zadanie z matematyki. 
- JeŜeli czegoś nie rozumiesz, chętnie ci wytłumaczę, ale odpi-

sać nie dam – zdecydowanie odpowiedział Kacper i popatrzył Piotr-
kowi prosto w oczy. 

Po lekcji Piotrek wraz ze swoimi kolegami zaczaili się za szkołą 
i po prostu pobili Kacpra. Sebastian stanął w obronie kolegi i teŜ mu 
się dostało. 

Tego było juŜ za wiele, pomyślał Sebastian. Kilku złych chłop-
ców bije jego kolegę, a on się temu biernie przypatruje? Tak nie 
moŜe być! Sebastian postanowił wszystko opowiedzieć pani, która z 
uwagą wysłuchała opowieści i natychmiast zainterweniowała.  

Od tego zdarzenia minęło juŜ trochę czasu. Piotrek dojrzał i 
zrozumiał, jak bardzo skrzywdził Kacpra. Obecnie jest czwórko-
wym uczniem i zdaje się, Ŝe duŜa w tym zasługa Kacpra. 

Wiesława Szubarga 
 

Okres wakacji  to  czas, kiedy mamy prawo cieszyć się, Ŝe za nami trudy pracy, przed nami czas odpoczynku, który wykorzystany w sposób 
właściwy moŜe wiele zmienić w naszym Ŝyciu. Warto, aby wakacje stały się pretekstem do pogłębionej refleksji nad tym, nad czym często w 
pogoni za codziennością nie starcza nam sił. Podczas wakacyjnych wędrówek cieszmy się pięknem otaczającej przyrody i dziękujmy 
Stwórcy za to, Ŝe stworzył świat, który zachwyca pięknem, harmonią i róŜnorodnością.  
W imieniu redakcji „Wiadomości Parafialnych” Ŝyczymy naszym Czytelnikom udanych wakacji, interesujących wędrówek po Polsce i świe-
cie, radości płynącej z kontaktu z przyrodą i bliźnimi.                                                                                      Wiesława Szubarga 
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ZGONY od 3-04-2009 r. 
Szeszuła Marta – l. 88,  Chmielina Józefa Barbara – l. 79, Kamiński Władysław – l.69,  Urbaniak Maria – l. 91,  Maciejewski Ignacy – l. 72,  
Spaleniak Henryk – l.79, Krakowiak Zygmunt – l. 81,  Kugiejko Wanda – l.84, Kardasz Bolesława – l. 82,  Wojtkowiak Marian – l.72, Knop 
Józef – l. 84, Dera Andrzej l.63,  Pieszyk Iwona – l. 52,  Neyman Ryszard – l.61,  Grzesiowska Sabina – l. 82,  Dudek Marian – l.82,  Po-
łczyński Marian – l. 78,  Ciesielska Zofia – l. 81; Fier Mariusz – l. 35,  Nowak Franciszek – l. 75, Pawlisiak Joanna – l. 79, Fabiszewska 
Antonina – l. 75,  Dec Stefania – l. 89,  Birlet Łucja – l. 81,  Jankowiak Leon – l. 76,  Pracoń Anna - l. 85, Mańka Barbara – l.63,  Kołodziej 
Henryk – l.87, Przybylska Władysława – l. 92, Klonowski Ludwik – l. 84, Strenk Marian – l. 61, Przynoga Aleksander – l. 69, 
CHRZTY od 4-04-2009 r. 
Maciejewski Eryk, Malinowska Wiktoria, Lachowicz Urszula, Wilczak Jakub, Woźnicka Paulina, Kozak Maksymilian, Trzeciak Maria, 
Ziętarska Dominika, Kasprzak Justyna, Smul Wiktor, Małecki Jeremi, Kaczmarek Amelia, Gruszczyńska Natasza,  Ławniczak Szymon, 
Marcinkowska Ivetta Dominika, Nowicki Michał, Mańczak Wiktoria, Krawczyk Blanka Anna, Klepacka Weronika, Miedziak Agata, Jaku-
bowska Zofia, Modrzyk Paulina, Piątek Piotr, Banach Gabriela, Szulc Amelia, Grzempowski Franciszek, Blusiewicz Łukasz, Wilińska 
Aleksandra, Jajczyk Piotr, Sołtysiński Paweł, Maciejewska Oliwia, Szlegel Zofia, Kilkowska Marianna, Wierzbińska Zuzanna, 
Lewandowska Amelia, Kopaszewski Maksymilian, Słodkowski Jakub, Michalski Nikodem, Maćkowiak Zofia, śerkowska Iga, śerkowska 
Wiktoria, Pawłowska Iga, Nowak Maria, Binkowski Alex, Kuberacka Aleksandra, Warszta Natalia, Bereta Lena, 

Zmiany organizacyjne  w działalności Stowarzyszenia  „Rozdaj Siebie” 
 

1. Zmiana Siedziby Stowarzyszenia z budynku wikariatu do 
pomieszczeń Stowarzyszenia Św. Antoniego w domu katolickim 
od  1.06.2009  
Ta zmiana przede wszystkim ma na celu połączenie sił w niesieniu 
pomocy potrzebującym, ale równieŜ ułatwienie przekazywania 
róŜnych nam juŜ niepotrzebnych rzeczy bezpośrednio do siedziby 
Św. Antoniego. 
PRZYPOMNĘ , śE NADRZĘDNYM CELEM DZIAŁALNO ŚCI 
STOWARZYSZENIA „ ROZDAJ SIEBIE” JEST KOJARZENIE 
OSÓB CHCĄCYCH POMAGA Ć, CHCĄCYCH OSOBIŚCIE 
ZAANGAśOWAĆ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ 
Z OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI STAŁEJ LUB CZASOWEJ 
POMOCY. 
ZATEM OSOBY GOWTOWE NIEŚC POMOC W ZAKRESIE: 
materialnym, czasowym, wolontarystycznym, duchowym 
KOLEJNY RAZ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, A OSOBY  
POTRZEBUJĄCE DO INFORMOWANIA  NAS O SWOICH 
PROBLEMACH – DAJĄC MOśLIWOŚC SPEŁNIANIA 
DOBRYCH UCZYNKÓW  
 

2. Zmiana godzin pracy Stowarzyszenia 
Ta zmiana w połączeniu z godzinami działalności Św. Antoniego 
umoŜliwia lepszą dostępność w godzinach późno popołudniowych i 
wieczornych, jak równieŜ wykorzystanie wolnych dni do pracy w 
terenie. 

DYśURY W „ROZDAJ SIEBIE” 
WTORKI  12.00 – 17.00;   ŚRODY  12.00 – 17.00 
W ramach akcji „zamień słowo w czyn” w kaŜdą ostatnią niedziele 
miesiąca  po kaŜdej mszy św.  JeŜeli nie podamy inaczej. 
W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, ferie zimowe) świątecznym  
(od 24 grudnia do Nowego Roku) Stowarzyszenie Rozdaj Siebie 
będzie nieczynne. 
DYśURY W  „ ŚW. ANTONIM”  
Poniedziałki  15.00 – 18.00;  Piątki  15.00 – 18.00 
Wszystkie informacje o powyŜszych zmianach moŜecie Państwo 
znaleźć: 
- na stronie parafialnej   www.parafiamosina.republika.pl 
- na stronie stowarzyszenia   www.rozdajsiebie.pl 
- w gablocie informacyjnej w kościele 
- w wiadomościach parafialnych

 

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; 20.00. 

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 

Wiadomości Parafialne - parafii mosińskiej- wydawca ks. proboszcz Edward Majka.  
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