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PRZYJD ŹCIE DO M NIE WSZYSCY A JA WAS POKRZEPIĘ
 

Kto z nas nie potrzebuje wsparcia, pomocy, pokrzepienia. Mimo 
ogromnego postępu technicznego, zdobyczy cywilizacyjnych, osiągnięć 
kosmicznych – człowiek nadal w wielu sytuacjach jest jak duŜe bezradne 
dziecko w piaskownicy, która ma wymiar Sahary! MoŜna w ramach 
obietnic wyborczych, złudzeń ideologicznych czy propagandowych 
obiecać ludziom wszystko – łącznie z rajem na ziemi, spełnieniem ich 
najskrytszych marzeń. MoŜna - zagroŜonym chorobą obiecać i zdrowie, 
potrzebującym grosza ogromne fortuny, Ŝądnym przygód i wojaŜy 
spełnienie ich idealistycznych planów! Ale spełnienie nawet najbardziej 
optymalnych planów stawia przed człowiekiem pytanie – co dalej ??? 
MoŜna przeczytać tomy dywagacji filozoficznych na czele z 
rozwaŜaniami Wł. Tatarkiewicza „O szczęściu...”, nadal będziemy na 
rozdroŜu !  

Dziś jako człowiek odpowiedzialny za tą liturgiczną grupę ludzi 
funkcjonującą jako parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w 
Mosinie proponuje Wam (Nam) wszystkim piękną Przystań Duchową, 
Przychodnie Medyczną, Pogotowie Ratunkowe, Rozmównicę, Miejsce 
Duchowej Ulgi, Port dla zagubionych, Ukojenie dla płaczących, Punkt 
informacyjny dla zagubionych, Miejsce Oczyszczenia Duchowego, Sa-
motnie dla pragnących medytacji. Tak i podobnie moŜna określić naszą 

.  Od uroczystej procesji 
BOśEGO CIAŁA (3-06-2010) – kaŜdego dnia między poranną mszą św. 
(g.7.00) a wieczorna (g.18.00) czeka na Ciebie Chrystus Utajony w 
Najświętszym Sakramencie. Czeka i woła słowami „Przyjd źcie do Mnie 
Wszyscy a Ja Was pokrzepię”.  

W imieniu Więźnia Miłości zapraszam na te spotkania modlitewne. 
X. Edward Majka – proboszcz. 

 
 

Z okazji wakacji Ksiądz Proboszcz Edward Majka oraz redakcja „Wiadomości Parafialnych” Ŝyczą 
swoim Czytelnikom samych  pogodnych, słonecznych dni, ciekawych wędrówek po Polsce i świecie, a pod-
czas nich odkrywania w pięknie  natury dobroci Boga – Artysty, który uczynił świat pełen piękna i harmonii, 
aby powiedzieć człowiekowi, jak bardzo go umiłował. 
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„Eros et iuventus!” 
 

„W pracy nad wychowaniem pełnego człowieka 
Lednica stara się w szczególny sposób potraktować 
przygotowanie do Ŝycia rodzinnego i społecznego.(...) 
Przewodnictwo w tym zakresie oddajemy w ręce wy-
bitnego znawcy problemu dr Wandy Półtawskiej, le-
karza i etyka, współpracownika w tej dziedzinie Jana 
Pawła II.” Te słowa napisał ojciec Jan Góra OP we 
wstępie do ksiąŜki, która trafiła do rąk kaŜdego młodego 
człowieka, uczestnika tegorocznego spotkania „pod 
rybą”. Co to za lektura? 

Doktor Półtawska, mimo zaawansowanego juŜ 
wieku, często spotyka się z młodzieŜą i trudno odmówić 
jej realności spojrzenia na problemy młodych ludzi. 
Czas burz i niepokojów, poszukiwanie swego miejsca w 
Ŝyciu i własnej toŜsamości przeŜywał przecieŜ  kaŜdy, 
ale obecnie są to autentyczne dramaty. Autorka oma-
wianej ksiąŜki wzywa: „Alarm ogłoszony!”  Według 
niej współczesna młodzieŜ przeŜywa najostrzejsze kon-
flikty ze światem dorosłych, sama ze sobą i z Bogiem w 
dziedzinie płciowości. Głoszone przez róŜne popularne 
w świecie osoby poglądy liberalne, hedonistyczne 
i utylitarne wywołują kompletny zamęt w młodych du-
szach i umysłach. Karol Wojtyła zapisał w swej perso-
nalistycznej koncepcji, Ŝe człowiek, który rozpozna 
wartość, jest gotów za nią iść, by ją osiągnąć - wartość 
poznana budzi powinność. Jednak w czasie młodości, 
często trudno jest odróŜnić prawdziwą wartość  od tego, 
co jest tylko w danej chwili przyjemne i podoba się. Bez 
głębszego rozpoznania samo dąŜenie do przyjemności 
moŜe stać się najwaŜniejszą zasadą postępowania.  Dzi-
siaj popularne jest ujęcie miłości jako porywu uczuć, 
zafascynowania, które prowadzi do wyboru drugiej 
osoby i powstania  wyjątkowej więzi międzyosobowej. 
Takie spojrzenie nie przystaje jednak zupełnie do Chry-
stusowej koncepcji miłości. PrzecieŜ mamy kochać na-
wet nieprzyjaciół, a wobec nich nasze uczucia są nie-
przyjemne... Półtawska wyjaśnia „Taka miłość kaŜe 
umilknąć uczuciom i władzę oddać woli i rozumowi; w 
świadomości człowieka nie chodzi o swobodną reakcje 
„kocham”, ale o jasne, nawet twarde postanowienie 
„chcę kochać, Ŝeby nie powiedzieć jeszcze wyraźniej- 
„muszę kochać. (…) Człowiek moŜe mieć władzę nad 
swoimi uczuciami, reakcjami, moŜe niejako przekroczyć 
siebie samego, o ile... o ile postawi sobie takie zadanie i 
z wysiłkiem, konsekwentnie je realizuje.” 

PoniewaŜ człowiek jest duchem ucieleśnionym, to 
miłość rozgrywa się takŜe w ciele. ”Ciało ma więc i 
musi mieć swój udział w miłości, ale samo ciało nie ma 
mocy kochania - miłość rozgrywa się w duszy ludzkiej, 
a ciało tylko moŜe być jej narzędziem i jej słuŜyć.” Mi-
łość rodzi się w człowieku, rozwija się i szuka znaków, 
by ją wyrazić. Świat XXI wieku podaje młodym lu-
dziom sposób, jak ta miłość ma być realizowana. 

„Filmy, ksiąŜki i ludzie dookoła stawiają znak równości 
między „kocham” a „działam seksualnie”. (…) Młodzi 
sięgają po ten jedyny podsuwany wzorzec - idąc za im-
pulsem ciała, odbywają akt seksualny, który w takiej 
realizacji traci swoje właściwe znaczenie i swój wymiar. 
Młody człowiek nieraz nie zdaje sobie z tego sprawy, Ŝe 
tak niszczy rodzącą się miłość.” Prawdziwa miłość nie 
krzywdzi, ale obdarza dobrem. Kochając prawdziwie, 
człowiek jest czysty w intencjach, nie chce nic złego 
uczynić ukochanej osobie, bo miłość to pragnienie sa-
mego dobra dla drugiego człowieka. Więcej, moŜna by 
rzec, Ŝe tam zaczyna się miłość, gdzie dobro drugiego 
staje waŜniejsze niŜ moje.  

Dlaczego więc dziś młodzi tak często siebie 
krzywdzą? Wynika to niekoniecznie z ich złej woli, ile z 
braku prawidłowej koncepcji  miłości i małŜeństwa.  
„Młodzi przed ślubem nie mają i nie mogą mieć praw 
małŜeńskich, ale mają prawo do miłości.(...) Miłość 
małŜeńska rozwija się na bazie miłości przedmałŜeń-
skiej (…). Nie jest więc obojętne dla losu ludzi, jaka 
będzie ich miłość właśnie teraz, przed małŜeństwem.  
Pojęcie „czystości przedmałŜeńskiej” budzi opory wśród 
młodych, ale Ŝycie pokazuje, Ŝe ludzie muszą się na-
uczyć takŜe innych, niŜ współŜycie, znaków miłości. 
„PoŜycia seksualnego moŜna się nie uczyć, bo mechani-
zmy fizjologiczne sterują zachowaniem seksualnym 
człowieka, ale altruistycznej postawy trzeba się uczyć. 
(...) To nie miłość Ŝąda współŜycia, ale egoizm, poŜąda-
nie, które pragnie zaspokojenia, i bywa, Ŝe ta sama para, 
która rozpoczęła współŜycie seksualne przed małŜeń-
stwem, juŜ rok później się rozchodzi. PoŜycie seksualne 
przed ślubem nie stanowi Ŝadnej gwarancji miłości mał-
Ŝeńskiej, wręcz przeciwnie.” Gdy ludzie cały dzień Ŝyją 
obok siebie nieraz coraz bardziej obco i wrogo, to spo-
tykanie seksualne nie nasyci ich miłości. „Miło ść musi 
być wciąŜ budowana, wciąŜ na nowo podsycana, Ŝeby 
mogła trwać, dlatego najwaŜniejszym zadaniem miłości 
przedmałŜeńskiej jest nauczyć się jej znaków. Po prostu 
okres ten ma posłuŜyć ludziom, Ŝeby nauczyli się ko-
chać. Czystość pozwala na to, bo czystość nie odbiera 
spokoju, pozwala na przeŜycie drugiego człowieka.”  

Pani Półtawska, to Ŝona i matka czwórki dzieci. 
Spokojnie i ze znawstwem tematu popartym doświad-
czeniem nie tylko osobistym, ale wieloletnią pracą w 
róŜnorakich poradniach, daje w swej ksiąŜce jasne od-
powiedzi na dręczące współczesnych młodych pytania. 
Przypomina BoŜy pomysł na szczęśliwe Ŝycie męŜczy-
zny i kobiety połączonych autentyczną miłością. Pozy-
cja warta przeczytania, nie tylko przez młodzieŜ. Pole-
cam!  

Małgorzata Szeszko  
Eros et iuventus!,  

Półtawska Wanda, Częstochowa 2009. 
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Dziś modlimy się za tych, którzy odeszli 
 

(…)  
Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu,  
Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu.  
Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga,  
Świat Boga bez imienia, imienia - bez losu.  
(…) 
"O pewnym brzasku w katyńskim lasku  
Strzelali do nas Sowieci..."  

 Jacek Kaczmarski 
  

Katyń to słowo o tragicznej wymowie. TakŜe 
dzisiaj, po siedemdziesięciu latach,  słowo to budzi 
grozę, przeraŜenie, ból Ŝal, a w świetle tego co 10 
kwietnia o godzinie 8.56 spotkało nasz Naród od 
nowa takŜe rozpacz.  

Długo zabroniona była pamięć o tym, Ŝe 17 IX 
1939 roku Związek Radziecki zaatakował nasz bez-
bronny  kraj. Do niewoli radzieckiej dostało się wów-
czas  ponad 200 tys. polskich Ŝołnierzy. Większość z 
nich zwolniono w listopadzie. W rękach NKWD zo-
stało jednak ponad 25 tysięcy oficerów Wojska Pol-
skiego, policji i Korpusu Ochrony Pogranicza. Osa-
dzono ich w obozach w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie. 

„Dla Stalina ci młodzi, znakomicie wykształceni 
i bardzo patriotycznie wychowani Polacy byli Polską 
właśnie. Kryształkiem czy ziarenkiem, które  gdzie-
kolwiek rzucisz, wykiełkuje. Wrócą do Polski, zrobią 
w niej Polskę, wyślesz ich pod WoroneŜ czy Magadan 
– to i tam zrobią Polskę”. A dla Stalina po wrześniu 
1939 roku naszego państwa miało juŜ nigdy nie być, 
nasze państwo miało zniknąć z mapy Europy i świata, 
a ci ludzie Ŝołnierze, oficerowie, Polacy, patrioci Ŝywi 
przeszkodziliby Stalinowi w realizacji jego planów. 

Z wnioskiem o rozstrzelanie 14700 jeńców w 
obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
oraz 11 tys. cywilów, aresztowanych na Kresach RP 
po uzgodnieniu tej decyzji ze Stalinem wystąpił Ła-
wrentij Beria, szef NKWD 

Akcja masowej zbrodni rozpoczęła się w kwiet-
niu 1940 roku. Przed egzekucją więźniom krępowano 
ręce, po czym zabijano ich strzałem  w tył głowy z 
bliskiej odległości. Zwłoki pomordowanych wrzucano 
do bezimiennych dołów. Doły te przysypano ziemią, 
na niej później zasadzono drzewa. Ta ziemia, którą 
przysypano ukochane ciała, miała juŜ na zawsze 
ukryć straszliwy mord Sowietów na najlepszych Sy-
nach naszego Narodu, a szumiące na katyńskiej ziemi 
drzewa juŜ na zawsze swym szumem miały zagłuszyć 
jęk skargi tych, którzy w sposób nagły, niespodzie-
wany, bez poŜegnania z bliskimi, w wielkim osamot-

nieniu i opuszczeniu, z modlitwą na ustach, z nadzieją 
na Boską sprawiedliwość,  oddawali ducha Bogu 
 
(…) 
Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, 
jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi 
Niebo zna język, w którym komendy padały 
Nim padły wystrzały, którymi wciąŜ brzmi 
(…) 

Ten krzyk słyszeli najbliŜsi, rodzin pomordowa-
nych – matki, Ŝony, dzieci opłakiwały śmierć swych 
bliskich w milczeniu, z trudem tylko znosząc milcze-
nie historii. Nadszedł jednak dzień, kiedy głuchy jęk 
pomordowanych usłyszał cały  świat.  

10 kwietnia 2010 roku, w  rocznicę tragicznych 
katyńskich  wydarzeń do Katynia leciał  samolot rzą-
dowy z Głową Państwa na pokładzie, Prezydentem 
Lechem Kaczyńskim, Jego MałŜonką, Panią Marią 
Kaczyńską, najbliŜszymi Współpracownikami Pana 
Prezydenta, Parlamentarzystami, Duchownymi, Do-
wódcami Polskiej Armii, przedstawicielami Rodzin 
Katyńskich. 

 O godzinie 8.56 Prezydencki samolot rozbił się 
na lotnisku w Smoleńsku, niedaleko Katynia. W Kra-
kowie rzewnymi łzami rozpłakał się wówczas dzwon 
Zygmunta. Obwieścił on Polakom tragiczną wieść, 
której jeszcze ciągle, choć od tych wydarzeń minęły 
juŜ dwa miesiące, nie potrafimy ogarnąć umysłem. 

 Po 70 latach od wydarzeń katyńskich w tra-
giczny sposób powtórzyła się historia,  po raz kolejny 
w sposób niewyobraŜalny ziemia katyńska przyjęła  
kwiat polskiej elity politycznej, inteligencji i ducho-
wieństwa. 

 Śmierć Pana Prezydenta, Jego śony oraz tak 
wielu waŜnych osobistości nie moŜe być daremna. 
Ona nastąpiła w przeddzień święta Miłosierdzia Bo-
Ŝego. W przeddzień tego święta  zmarł Ojciec Święty, 
Jan Paweł II. W obliczu tych doniosłych faktów 
śmierć, którą ciągle opłakujemy, sprawi, Ŝe o tragedii 
Katynia, w jej nowym wymiarze, będzie mówił cały 
świat i cały świat zrozumie, czym była i jest zbrodnia 
popełniona przed siedemdziesięciu laty w katyńskich 
lasach. W kwietniu 1940 roku w Katyniu zamordo-
wano przedstawicieli II Rzeczypospolitej. W kwietniu 
2010 roku do Katynia przybyli przedstawiciele III 
Rzeczypospolitej, na czele z Głową Państwa aby swą 
tragiczną śmiercią uczcić śmierć pomordowanych 
niegdyś Braci. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…    

Wiesława Szubarga 
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Beatyfikacja Księdza Jerzego świętem całego narodu. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi 
Okopy jako trzecie spośród pięciorga dzieci.  

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa 
ewangelisty Łukasza: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył 
rany zbolałych serc”. 

Ksiądz Jerzy pracował jako wikariusz w parafiach: Trójcy Św. w 
Ząbkach, Matki BoŜej Królowej Polski w Aninie i Dzieciątka Jezus na 
warszawskim śoliborzu. Prowadził duszpasterstwo akademickie w 
kościele Św. Anny. W 1980 roku trafił do parafii Św. Stanisława Kostki 
na śoliborzu. Od sierpnia 1980 związany ze środowiskami robotniczymi, 
aktywnie wspierał takŜe „Solidarność”. 

„Gdy doszło do strajków wysłano go do odprawiania mszy w Hucie 
Warszawa. W stanie wojennym w Kościele św. Stanisława Kostki 
organizował msze za ojczyznę. Wielokrotnie oskarŜany przez władze 
PRL o zaangaŜowanie w działalność polityczną, stał się celem działań 
operacyjnych SłuŜby Bezpieczeństwa. 

19 października 1984 roku zaginął w drodze powrotnej z 
Bydgoszczy. 30 października odnaleziono ciało księdza Popiełuszki. 
Skrępowane i zakneblowane zwłoki wyłowiono z Wisły w okolicy tamy 
pod Włocławkiem. Pogrzeb zamordowanego przez SB duchownego, 
odbył się 3 listopada 1984 roku”. 

I oto 6. czerwca 2010 roku stało się. Ksiądz Jerzy został beatyfiko-
wany w święto Dziękczynienia, które stało się świętem całego narodu 
rozmodlonego i gorąco dziękującego Stwórcy za posługę księdza 

Jerzego.  
Uroczystości na Placu Piłsudskiego rozpoczęła o godzinie 11 msza święta. Podczas mszy został odczytany list apostolski. Ho-

milię wygłosił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato. Delegat papieski podkreślił, Ŝe ksiądz Popie-
łuszko „nie uległ pokusie, by Ŝyć w obozie śmierci”, ale bronił wolności i godności człowieka.  

Po mszy świętej z Placu Piłsudskiego wyruszyła procesja z relikwiami. Wierni przeszli ulicami Warszawy do Świątyni Opatrz-
ności BoŜej. 

Na uroczystości beatyfikacyjne przybyli wierni z całej Polski, wszyscy, którzy podziwiają i kochają Księdza Jerzego za to, Ŝe 
mówiąc w swych homiliach w sposób odwaŜny i otwarty o potrzebie przemian, nigdy nie nawoływał do nienawiści, nigdy z jego ust 
nie padły słowa przepełnione  wrogością.  

Być moŜe za to nienawidzili go ci, którzy później w brutalny sposób go zamordowali. Ich pragnieniem było, aby ksiądz Jerzy 
nigdy juŜ nie głosił słów miłości. Nie spodziewali się jednak, Ŝe ksiądz Jerzy po swej męczeńskiej śmierci mówić będzie jeszcze 
głośniej, a jego słowa przepełnione miłością bliźniego zostaną usłyszane przez nieprzeliczone rzesze ludzi na całym świecie.  

Wiesława Szubarga 
 
 

Mój udział w Liturgii poprzez śpiew 
 

 
 

ZbliŜa się okres wakacji. We wspólnym wypoczynku w 
róŜnych skupiskach, będzie towarzyszyć nam śpiew. Jak zwykle, 
będzie go moŜna usłyszeć wszędzie tam, gdzie będziemy. Nie 
zabraknie go w domkach letniskowych, namiotach, przy Ŝarze 
ogniska a takŜe podczas Eucharystii. Śpiew ma w sobie wielką 
moc, który grupę pojedynczych osób łączy jakby w jedno ciało. 
Na przykład śpiew hymnu narodowego na stadionie, podczas 
sportowego wydarzenia (takie skojarzenie z aktualnie trwającymi 
mistrzostwami świata w piłce noŜnej), moŜe połączyć tysiące 
obcych sobie ludzi róŜnych narodowości w jedną wspólnotę, 
stojącą razem we wspólnym geście szacunku i czci.  

Podobnie, wspólny śpiew podczas Mszy świętej łączy 
wszystkich obecnych, czyniąc z nich widzialny znak tego, o 

czym mówi nasza wiara, Ŝe jesteśmy jednym ciałem, zjednoczo-
nym w Chrystusie, ofiarującym Bogu modlitwę chwały i dzięk-
czynienia. Stare przysłowie mówi, Ŝe „kto śpiewa, ten modli się 
podwójnie”. To nasz śpiew jest naszą modlitwą. Nie stanowi 
elementu rozrywki, czy podkładu do naszej rozmowy z Stwórcą. 
Przedstawienie modlitwy w formie muzycznej, nie tylko pomaga 
nam zjednoczyć się w modlitwie, ale nadaje tej modlitwie wyjąt-
kowy wyraz, którego same słowa nie mogą osiągnąć.  

„Alleluja”,  które śpiewamy przed słuchaniem Ewangelii 
jest wyrazem chwały oddawanej Bogu, który jest obecny wśród 
nas w głoszonej i słuchanej Ewangelii. Samo wypowiedzenie 
słowami tej aklamacji z pewnością nie oddaje w takim samym 
stopniu tej radości i mocy modlitwy. „Chwała na wysokości 
Bogu”, które śpiewamy na początku Mszy świętej jest kolejnym 
przykładem hymnu uwielbienia, który powinien być śpiewany a 
nie recytowany. Muzyka jest tak waŜna dla naszej modlitwy 
liturgicznej, Ŝe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 
mówi bardzo dobitnie: „ze wszech miar naleŜy dbać o to, by nie 
zabrakło śpiewu usługujących i ludu podczas Mszy świętych 
celebrowanych w niedziele i nakazane święta”.  
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Siostry z mosińskiej OCHRONKI przy ulicy Szkolnej 
Ze wspomnień Pani Stanisławy Soter 

 

 
 
Miałam to wielkie szczęście, Ŝe spędziłam całe dzieciń-

stwo przy boku Sióstr Oblatek w Ochronce Caritas przy ulicy 
Szkolnej. W grupie przedszkolnej, jako Stasia Kluge byłam naj-
młodsza, więc moje wspomnienia juŜ się zacierają. Uczęszcza-
łam do przedszkola w latach 1947 do 1951. Niezapomniany jest 
jednak dla mnie rodzinny klimat Ochronki, który potrafiły wy-
tworzyć Siostry w bardzo trudnych dla Kościoła czasach. Naj-
bardziej zapamiętałam trzy Siostry - s. Agnieszkę Sznajder, s. 
Marię Cwojdzińską i s. Stanisławę Cerbę. Ochronka była swo-
istym ośrodkiem Ŝycia religijnego w Mosinie. Siostry ze szcze-
gólnym powołaniem do najmłodszych dzieci włączały się w 
Ŝycie lokalnego Kościoła i w taką troskę i odpowiedzialność 
wdraŜały najmłodszych wychowanków. Był to czas odbudowy 
naszego kościoła parafialnego, więc na imieniny księdza Pro-
boszcza Hildebranda, który przychodził wtedy do Przedszkola, 
składaliśmy w prezencie skarbonki z naszymi zaoszczędzonymi 
groszami. W ten sposób Siostry od wczesnych lat uczyły nas 
troski o kościół parafialny. Na wszystkie uroczystości kościelne 
Siostry przygotowywały nas bardzo starannie. Zaznaczę, Ŝe 

wszystkie wiersze i role podczas przedstawień religijnych mu-
sieliśmy wyćwiczyć bez mikrofonów, poniewaŜ nie było nagło-
śnienia.  

Niezwykłym wydarzeniem dla większości mosiniaków 
były niedzielne pogadanki religijne prowadzone przez s. 
Agnieszkę Sznayder. Adresowane były one do przedszkolaków, 
jednak uczestnikami spotkań były całe rodziny. Wszyscy słucha-
li śmy z wielkim zaciekawieniem, bo s. Agnieszka miała niesa-
mowity dar przekazu BoŜej nauki. Jej nagła śmierć w sile wieku 
wywołała wiele smutku w naszym mieście, a Jej pogrzeb stał się 
wręcz manifestacją religijną. W uroczystościach pogrzebowych 
wzięły udział wszystkie mosińskie szkoły, uczniowie z nauczy-
cielami. 

Siostry Oblatki przeŜyły dramat, gdy państwo zabrało im 
prawo do prowadzenia Ochronki. Dalej mogły mieszkać na pod-
daszu budynku, ale przedszkole zostało przekształcone w pań-
stwowe, w którym Siostry nie zostały zatrudnione. Nie zrezy-
gnowały jednak ze swojej posługi. Zatrudniły się w poznańskich 
przedszkolach, oczywiście nie zdradzając się, Ŝe są osobami 
zakonnymi. W ten sposób, choć w ukryciu, dalej mogły wypeł-
niać swoją misję i powołanie, dalej mogły przekazywać wartości 
chrześcijańskie najmłodszym, choć juŜ nie w sposób tak otwarty 
i swobodny jak to czyniły w naszej Ochronce w Mosinie. Ponie-
waŜ byłam juŜ wtedy panienką dojeŜdŜając do pracy w Pozna-
niu, mogłam z Siostrami rozmawiać i słuchać ich opowieści, 
które z wielkim wzruszeniem opowiadały, ale i z cierpieniem, Ŝe 
muszą się ukrywać z tym, Ŝe są osobami zakonnymi. 

Dziękuję Siostrom za tę pracę i za to, co mi przekazywały 
u początku mojego Ŝycia.  

Wysłuchała i spisała 
s. Estera Serafin 

Zdjęcie z archiwum domowego Pani Stanisławy Soter. 

 
 
Odziedziczyliśmy w spuściźnie bogaty repertuar śpiewu, 

muzyki polifonicznej i sakralnej oraz hymnów, które sięgają 
korzeniami aŜ do wczesnej przeszłości. TakŜe od czasu Soboru 
Watykańskiego II, który wprowadził do liturgii uŜywanie języ-
ków rodzimych, kompozytorzy nieustannie tworzą nowe rodzaje 
muzyki dla potrzeb kultu. Rozmaitość gatunków muzycznych 
znacznie wzbogaciło nasze przeŜywanie liturgii, a wkład róŜnych 
kultur jest dla niej wspaniałym darem. Od wszystkich uczestni-
czących w liturgii oczekuje się śpiewu. Niewątpliwie wśród nas 
są tacy, którzy uwaŜają, Ŝe nie mają pięknego głosu, aby śpie-
wać, lub, Ŝe -„słoń nadepnął im na ucho”. Niektórzy  wcale nie 
otwierają ust, bo sądzą, Ŝe „wszyscy uciekną z kościoła” - sły-
sząc ich zawodzenie. Inni mogą czuć się nieswojo, śpiewając 
razem.   

Prawda jest  jednak inna. Osoby wypowiadające te argu-
menty, mają zamknięte usta nie tylko podczas części śpiewa-
nych, ale milczą teŜ podczas dialogu słownego z Celebransem. Z 
jednej strony dobrze, Ŝe uczestniczą w Eucharystii, Ŝe są, jednak 
warto by zweryfikowały złe myśli i zaczęły  aktywniej  uczestni-
czyć - jeszcze doskonalej, właśnie poprzez wspólny śpiew. Nie 
zapominajmy, Ŝe głos, którym dysponujemy, jest darem BoŜym. 
Bóg nie robi próby naszego głosu poprzez modlitwę, on jedynie 

zaprasza nas, byśmy uŜywali takiego głosu, jakim nas obdarzył. 
Warto jednak pamiętać byśmy dołoŜyli wszystkich naszych 
starań i czynili to w sposób najpiękniejszy.  

Kiedy wszyscy śpiewają, wówczas rzeczywiście moŜemy 
poczuć potęgę liturgii, która ogarnia całe zgromadzenie. Tylko 
sobie nawzajem moŜemy zawdzięczać to, Ŝe uczestniczymy z 
pełnym zaangaŜowaniem w śpiewie, dzięki czemu cześć skła-
dana Bogu jest jak największa. Aby pomóc naszej śpiewanej 
modlitwie, mamy do dyspozycji kantorów i chóry, które prowa-
dzą nasz śpiew. Ich rolą nie jest odsunięcie nas od śpiewu, lecz 
podtrzymywanie go. Chór albo kantor mogą ubogacić śpiew 
zgromadzenia. Czasami chór moŜe wykonać śpiew, który wpro-
wadza nas w nastrój medytacji, wzbogacając naszą modlitwę. 
Doskonały kantor i chór nigdy nie zdominują liturgii, ani teŜ nie 
skupią uwagi tylko na sobie, lecz słuŜąc całej wspólnocie, po-
mogą pociągnąć zgromadzenie do jeszcze głębszej modlitwy. 
Podsumowując - silny związek pomiędzy Bogiem a Kościołem, 
jaki ma miejsce w czasie sprawowania Eucharystii, moŜe być 
przyrównany do związku między zakochanymi; związku, któ-
rego istotę najlepiej moŜna wyrazić w śpiewie. 

Paweł Szukalski 
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Dziewiąta mama… 
 

 
Maj… A w nim ten wyjątkowy dzień. Dzień Matki. Ale zanim się 

nią stałaś… staniesz… 
Dziewiąty miesiąc… historyczny wrzesień. Oczekujemy rocznicy. 

Wśród przemówień, flag, symbolicznych wiązanek kwiatów, zapala-
nych zniczy - gorący i pokorny szept modlitwy… Nigdy więcej wojny! 

Dziewiąty miesiąc… szkolny wrzesień. Upragniony dla tych, któ-
rzy pierwszy raz z zaciekawieniem lub dla tych, którzy nudzili się dwa 
miesiące ubierają stroje galowe i wędrują na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Krzywdzący dla tych, których ulubioną pozycją jest leŜenie „do 
góry brzuchem”. 

Dziewiąty miesiąc… czas rozwiązania. Najpierw ślubujesz, iŜ z 
radością przyjmiesz i po katolicku wychowasz potomstwo, którym cię 
Bóg obdarzy. Czekasz… Jeśli twoje czekanie się wydłuŜa nie zadręczaj 
Boga pytaniami „dlaczego”. W tych słowach nie ma stwierdzenia, Ŝe to 
musi być dziecko z twojej krwi i kości. Ale nadchodzi prędzej czy póź-
niej dzień, gdy w jakiś sposób twoje modlitwy zostają wysłuchane.  

Błogosławione oczekiwanie odmierzają tygodnie, wizyty lekarskie, 
dobre rady wszystkich wokół. Czy jest moŜliwość, aby przygotować się 
do dnia „zero” fizycznie i psychicznie? Oczywiście. Szkoła Rodzenia. 
Czy to przywilej kobiet z wielkich miast? Absolutnie nie! Wystarczy, Ŝe 
przyszła matko z Mosiny lub okolic zajrzysz, co kryje strona interne-
towa www.szkola-rodzenia.com A potem podejmiesz / podejmiecie 
decyzję o uczęszczaniu na te zajęcia. Zdobędziesz na nich nie tylko 
wstęp do praktycznych umiejętności. Ciocia Marzena i wujek Piotr 
opowiedzą ci o wszelkich moŜliwych scenariuszach. I podkreślą to, co 
najwaŜniejsze: w tym dniu najwaŜniejsze jest twoje dziecko a nie fi-
zyczne dolegliwości; twoje dziecko podąŜa najtrudniejszą drogą ku 
naszemu światu. Moment spotkania okaŜe się najcudowniejszym mo-
mentem waszego Ŝycia. 

…błogosławiona zmieniam się 
w istotę piękną w brzydocie swej. 
Bezwolna dźwigam przed sobą brzuch 
na umęczonych cięŜarem stopach. 
Strojna w róŜowych rozstępów ornamenty, 
z radością oczekuję… 
Dziewiąty miesiąc… jesienny wrzesień. Przychodzi wraz z ostat-

nimi promieniami słońca, z nitką babiego lata, z poranną mgłą. Przy-

chodzi zmierzch lata. Jawi się równieŜ jako jesień naszego Ŝycia. Czy 
jest on dla ciebie koszem jabłek rumianych czy zgniłych? Czy zawsze 
mamy czas potrzymać za spracowaną rękę właściciela tych zmarszczek i 
siwych włosów? Czy starczy nam odwagi, by powiedzieć „przepra-
szam” i samozaparcia by powiedzieć „dziękuję”? 

Dziewiąty miesiąc… Cokolwiek on dla ciebie oznacza, pamiętaj: 
gdy Bóg na pierwszym miejscu – wszystko jest na swoim miejscu! 

Dziewiąty miesiąc… Mój/nasz juŜ był… Czuję się w obowiązku 
zacytować Wam wszystkim tekst z jednej gratulacyjnej karty bo… 
Zresztą poniŜsze słowa obronią się same. 

Pewnego razu było dziecko gotowe, Ŝeby się urodzić. Więc któregoś 
dnia zapytało Boga: 

- Mówią, Ŝe chcesz mnie jutro posłać na Ziemię, ale jak ja mam tam 
Ŝyć skoro jestem takie małe i bezbronne? 

- Spomiędzy wielu aniołów wybiorę jednego dla Ciebie. On będzie 
na Ciebie czekał i zaopiekuje się Tobą. 

- Ale powiedz mi, tu w Niebie nie robiłem nic innego tylko śpiewa-
łem i uśmiechałem się. To mi wystarczyło, by być szczęśliwym.. 

- Twój anioł będzie Ci śpiewał i będzie się takŜe uśmiechał do Cie-
bie kaŜdego dnia. I będziesz czuł jego anielską miłość i będziesz szczę-
śliwy. 

- A jak będę rozumiał kiedy ludzie będą do mnie mówić, jeśli nie 
znam języka, którym się posługują? 

- Twój anioł powie Ci więcej pięknych i słodkich słów niŜ kiedykol-
wiek słyszałeś i z wielką cierpliwością i troską będzie Cię uczył mówić. 

- A co będę miał zrobić, kiedy będę chciał porozmawiać z Tobą? 
- Twój anioł złoŜy Twoje ręce i nauczy Cię jak się modlić. 
- Słyszałem, Ŝe na Ziemi są teŜ źli ludzie. Kto mnie ochroni? 
- Twój anioł będzie Cię chronić nawet, jeśli miałby ryzykować wła-

snym Ŝyciem. 
- Ale będę zawsze smutny, poniewaŜ nie będę Ciebie więcej wi-

dział… 
- Twój anioł będzie wciąŜ mówił Tobie o Mnie i nauczy Cię, jak do 

mnie wrócić. ChociaŜ ja i tak będę zawsze najbliŜej Ciebie… 
W tym czasie w Niebie panował duŜy spokój, ale juŜ dochodziły 

głosy z Ziemi. Dziecię w pośpiechu cicho zapytało: 
- O, BoŜe, jeśli zaraz mam tam podąŜyć powiedz mi, proszę, imię 

mojego anioła. 
- Imię Twojego anioła nie ma znaczenia… Będziesz do niego mówił: 

„MAMUSIU”!  
mama Kropka 

 

Powtórne narodzenie    (4) 
Tuli się do Boga, jak małe dziecko do serca matki, gdy ta po długim czasie 

wraca do domu. Jesteśmy teraz tak bliscy istoty i tajemnicy Ŝycia chrześcijań-
skiego, jak tylko to jest moŜliwe. Być chrześcijaninem to znaczy posiadać wielki 
przywilej Ŝycia w bliskości serca BoŜego. Bóg włączył nas przez nowe narodze-
nie w ten nowy plan. Nastąpiło więc nowe Ŝycie. Miłuje się Boga. To jest decy-
dujące. Tego nam brakowało. Dotychczas odczuwaliśmy lęk przed Bogiem i 
staraliśmy się Go miłować, albo byliśmy obojętni w stosunku do Niego. Mimo to 
staraliśmy się okazywać Mu naleŜny respekt, słuchając i wypełniając Jego na-
kazy. Teraz jesteśmy radośni w Bogu. Obecnie nie istnieje juŜ dla nas nakaz 
modlitwy i czytania Słowa BoŜego. Przeciwnie, są to dla nas najpiękniejsze 
godziny. Chętnie oddalamy się od ludzi, aby w cichości i pokoju obcować z 
Bogiem. Teraz, gdy jesteśmy przy Nim, odnosimy wraŜenie, Ŝe znajdujemy się 
we właściwym  miejscu, czujemy się jak ryba w wodzie. To samo misterium 
Ŝycia znajdujemy równieŜ w innych dziedzinach. Spotykasz u znajomych miłe, 
małe dziecko. Rozmawiasz i bawisz się z nim. Stajecie się dobrymi przyjaciółmi. 
Zapraszasz je do swego domu. Dziecko idzie chętnie. Karmisz je czekoladą i 
ciastkami i bawicie się wesoło. W pewnej chwili dziecko milknie. Wyciągasz 
znów słodycze. Mały gość pyta nagle: Gdzie jest mama? Chcę do mojej mamy! 
Teraz nie pomaga nic, dziecko za wszelką cenę pragnie być z matką, nawet 
gdyby u niej nie dostało nic słodkiego. Dlaczego? Ona je urodziła, by było z nią. 
To cała tajemnica. Tak teŜ jest z tymi, którzy zostali zrodzeni z Boga. Są oni 
narodzeni dla Boga, aby być z Nim. Dlatego teŜ uwaŜają za szczęście być tam, 
gdzie On jest, nawet jeśli nie mogą z Nim nieustannie rozmawiać. Jak dziecko, 
które teŜ stale z matką rozmawiać nie moŜe. PrzeŜywanie Boga przez powtórne 
narodzenie jest istotą i tajemnicą chrześcijaństwa. Dopóki Boga uznajemy tylko 
rozumem i tęsknimy za Nim, nasz stosunek do Niego pozostaje jedynie chaosem 
teologicznych i praktycznych problemów. Z chwilą jednak, gdy Boga przeŜy-
wamy, wszystko ulega całkowitej zmianie. Apostoł narodów tak to określił:,, 
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe’’(II kor. 5, 17). Apostoł miłości tak powiedział:,, Patrz-

cie, jaką miłość okazał nam Ojciec, Ŝe zostaliśmy nazwani dziećmi BoŜymi i 
nimi jesteśmy’’ (1 Jan 3,1). Zbadaj siebie! Uczyń to uczciwie! Od odpowiedzi na 
to pytanie zaleŜy twój los w wieczności. Przypomnij sobie wyraźnie słowa Je-
zusa:,, Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie moŜe ujrzeć Królestwa BoŜego’’.,, 
Co się narodziło z ciała, ciałem jest’’. Czy przeŜyłeś to, o czym powiedział 
apostoł:,, Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, 
oto,, wszystko stało się nowe’’? Czy twoje Ŝycie religijne i moralne jest,, martwą 
słuŜbą’’, jak mówi Pismo, która  zewnętrznie jest właściwa i poprawna, ale nie 
wypływa naturalnie i Ŝywo ze zbawionego i wdzięcznego serca? Właśnie w tym 
względzie wielu oszukuje samych siebie. Dziś okłamywanie samego siebie czę-
ściej występuje aniŜeli w minionych wiekach. Obecnie, po jałowych duchowo 
czasach materializmu, zmysł religijny został obudzony. Teraz wielu się zadowala 
religijnością bez przejścia ciasnej bramy, prowadzącej do prawdziwego chrze-
ścijaństwa. Uspokajają się tym, Ŝe szukają Boga, zamiast szukać Go aŜ znajdą i 
przeŜyją. Dlatego naleŜy pytać raz jeszcze: Czy przeŜyłeś cud nowego Ŝycia? 
Czy zostałeś przez samego Boga ustawiony w nowej pozycji w stosunku do 
Niego? Czy teŜ religijność twoja polega na tym, Ŝe czcisz Boga i słuŜysz Mu w 
starym skostniałym duchu? Czy Ŝycie etyczne jest dla ciebie tylko sprawą sumie-
nia, którą starasz się zbagatelizować, albo w najlepszym wypadku uwzględniać, 
czy teŜ jest ono dzięki cudownej odnowie  BoŜej twoim Ŝyciem i radością? MoŜe 
ktoś z czytelników powie: Nie przeŜyłem tej wewnętrznej przemiany. Moje Ŝycie 
religijne jest trudnym obowiązkiem, o którym często zapominam i zmuszam się 
do jego spełnienia. Wykonuję go nieraz bezdusznie i bezmyślnie. Martwa słuŜba 
to właściwe określenie mej poboŜności. Jak mogę dojść do Ŝycia z Bogiem? Co 
muszę uczynić, aby Bóg mógł dokonać we mnie cudu? Przyjacielu, to, co naleŜy 
zrobić, nie jest trudne. Nic innego czynić nie musisz, jak tylko iść do swego 
Zbawcy i wyznać Mu, Ŝe nie wiedziesz Ŝycia z  Bogiem. Dlatego więc prosisz 
Go, by w swej łasce dokonał w tobie cudu. 

ANIS 
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„Złote Gody” (1960 – 2010) 

 
 

Pięćdziesiąt lat minęło od momentu ukończenia przez 154 
uczniów – podstawowej edukacji w mosińskich szkołach pod-
stawowych.  

Wyruszyli z Mosiny, aby zdobywać dalsze wykształcenie, 
zapewnić sobie dobrą pracę i załoŜyć rodziny. Po usamodziel-
nieniu się, pozostało w Mosinie 51 osób, w Poznaniu osiedliły 
się 22 osoby a reszta (41 osób) rozproszyła się na terenie całego 
kraju.  

Czekali 50 lat na pierwsze wspólne spotkanie, które przygo-
towały Zofia Karlińska (Lejman) i Anna Bilska (HyŜak) wraz z 
sympatyzującymi tej imprezie „dobrymi duszami ”.  

Obawy przed Jubileuszowym Zjazdem były wielkie: czy 
zdołamy się odszukać, a gdy się spotkamy czy się rozpoznamy ? 
Poszukiwania zakończyły się powodzeniem a przygotowane 
identyfikatory, przypięte uczestnikom przed wejściem do ko-
ścioła rozwiązały problem anonimowości.  

W piątek 30.04.2010r. byli absolwenci „ podstawówek ” 
przybyli na zjazd, meldując się o godz. 17:00 w kościele p. w. 
św. Mikołaja w Mosinie. Zamówioną mszę w intencji przyby-
łych absolwentów i ich nauczycieli celebrował ks. proboszcz 
Edward Majka, z prośbą o zdrowie i łask BoŜego Miłosierdzia 
dla zebranych.   

Uczestnicy Zjazdu swój udział we mszy św. potraktowali 
jako lekcję religii i przed jej rozpoczęciem odmówili modlitwę:  

„Duchu święty, który oświecasz  serca i umysły nasze dodaj 
nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas poŜytkiem 
doczesnym i wiecznym.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. ” 
Absolwenci włączali się w liturgię mszy św. Słowo BoŜe od-

czytał Tadeusz Małecki. Podczas homilii ks. Proboszcz przyto-
czył róŜne dane dotyczące absolwentów z rocznika 1946. Przy-
pomniał, Ŝe oprócz 50 lecia ukończenia „Podstawówki” przy-
pada takŜe 54 rocznica przyjęcia I Komunii św. (20.05.1956 r.) 
oraz 53 rocznica otrzymania Bierzmowania (10.11.1957 r.) Nie 
zapomniano teŜ o 40 absolwentach oraz nauczycielach i kapła-
nach którzy odeszli do Krainy Wieczności. Przed ołtarzem usta-
wiono specjalny stojak okryty purpurą i kirem na którym 
umieszczono klepsydrę z nazwiskami zmarłych osób. W dowód 
pamięci złoŜono kwiaty i zapalono znicze. W ten sposób uczest-
niczyli wszyscy we Mszy św. 

Modlitwę powszechną prowadziły 3 absolwentki: K. Tatka 
(Kruk),  

K. Walkowiak (Kaczmarek) i H. Bilska (HyŜak).  

Zebrani w mosińskiej świątyni modlili się za: 
− Kościół Apostolski, aby pomagał współczesnemu 

człowiekowi odkrywać wspaniałość Ŝycia z Bogiem; 
− Kapłanów, aby przez swoją posługę prowadzili ludzi do 

zbawienia; 
− społeczeństwo, aby realizowało dziedzictwo zmarłego 

PapieŜa Jan Pawła II, pamiętając Jego apele o podąŜaniu 
bez lęku drogą wierności Ewangelii; 

− swoje Rodziny, aby stale wzrastały we wzajemnej miłości 
i potrafiły wyrzucić to, co zakłóca Ich wewnętrzne 
piękno; 

− absolwentów chorych i cierpiących, aby dobre dłonie i 
otwarte serca bliźnich, były dla nich pomocą, przyniosły 
im ulgę i wzmocniły nadzieję;  

− zmarłych absolwentów, nauczycieli i kapłanów, aby 
dostąpili łaski zjednoczenia z Bogiem; 

− obecnych na „ Jubileuszowej Mszy ”, aby pozwolili objąć 
się jezusową terapią miłości, dobrze wykorzystali czas, 
który im jeszcze w Ŝyciu pozostał oraz dostąpili udziału w 
Ŝyciu wiecznym;  

− absolwentów Jubilatów w 35 i 36 rocznicę małŜeństwa, 
aby prawdziwa miłość była fundamentem ich religijności 
a Bóg otaczał ich opieką na dalsze lata wspólnego Ŝycia.  

 
Uczestnicy Mszy licznie przystąpili do komunii św. ofiaro-

wując ją we własnych intencjach.  
Po udzielonym przez Kapłana błogosławieństwie chórem 

odmówili modlitwę:  
„Dzi ęki Ci BoŜe, za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią 

oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na 
wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.”  

 
Uwieńczeniem pobytu w Świątyni było wspólne zdjęcie na 

tle ołtarza i deklaracja udziału w następnej jubileuszowej mszy.  
W oczekiwaniu na to wydarzenie będzie towarzyszyła nam 

maksyma:  
 „ Nasz kaŜdy dzień to jakby całe Ŝycie,  
    Gdzie kaŜdą  z chwil miłością mierzy się. 
     Nasz kaŜdy dzień to Ŝycia jest odbicie,  
     Szanujmy więc kaŜdy jeden dzień  ”.  
 

H. Bilska (HyŜak) 
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Warto przeczytać 
 

Nie jest łatwo rozmawiać o 
Bogu, szczególnie z dziećmi. Cza-
sami dociekliwość ich pytań powo-
duje zakłopotanie u nas dorosłych. 
Czy moŜna zatem o trudnych spra-
wach pisać z humorem? Okazuje się, 
Ŝe tak. Udało się to autorom ksiąŜki 

„E-mail od Pana Boga do dzieci”. Claire Cloninger i Andy Clo-
ninger ukazują Boga nie jako staruszka z siwą brodą, lecz przyja-
ciela, który zawsze chętnie odpowie na nasze pytania, rozwieje 
wątpliwości i pocieszy w trudnych chwilach. KaŜdy e-mail 
oparty został na fragmencie z Pisma Świętego. Znajdziemy w 
nich ciepłe, dodające otuchy słowa. W wiadomości „Przynieś Mi 
całą pomarańczę” człowiek został porównany do owocu, który 
pod twardą skórką ukrywa słodki miąŜsz. Ta zewnętrzna war-
stwa chroni i strzeŜe wnętrza człowieka, w którym ukryte są 
najbardziej wartościowe rzeczy. Bóg zna kaŜdego z nas, „zatem 

nie przynoś Mu tylko zewnętrznej skóry – przynieś Mi całą po-
marańczę”.  

Inny e-mail proponuje czytelnikom, by czuwali i umacniali 
swoją wiarę. „Wyzwania umacniają cię. Pomyśl o tym. Gdybyś 
pomimo zdolności poruszania się, spędzał kaŜdy dzień leŜąc w 
łóŜku i oglądając telewizję, twoje mięśnie zwiotczałyby, a twój 
umysł przestałby sprawnie pracować. Dzięki temu, Ŝe wstajesz, 
ruszasz się i stawiasz czoło codziennym wyzwaniom, budujesz 
swoje umysłowe, psychiczne i duchowe muskuły. Zyskujesz siły 
i wytrzymałość”. 

Podczas wakacji mamy więcej czasu dla siebie, wspólnie 
spędzone chwile mogą być doskonałą okazją na poznawanie nie 
tylko nowych miejsc, ale równieŜ samego siebie. MoŜe warto 
wtedy sięgnąć po ksiąŜkę i zalogować się do innego, Boskiego 
świata, by lepiej poznać słowa radości i nadziei. 

 Joanna Stiller 

 

Ogłoszenia! 
 

W związku z sezonem urlopowym, w lipcu 
nie będą się odbywały w naszej parafii śro-
dowe katechezy dla narzeczonych. 

ZMIANY W PARAFII (czerwiec/lipiec) 
 

Odchodzi od nas S. Letycja Beata Domagal-
ska – dziękujemy za gorliwą pracę katechetki 
w Gimnazjum nr 1. Szczęść BoŜe na pracę 
wychowawczą w Szczecinie. 
 
X. Neoprezbiter Krystian Sammler w szkole 
nr 3 – zostawił trwały ślad i serce – niech 
znajdzie Ŝyczliwych ludzi w parafii Serca 
Jezusowego w Środzie. (tam rozpoczyna 
pracę duszpasterską od sierpnia) 

Przychodzą do nas: 
• X. mgr Andrzej Pajzderski dotychczasowy 

wikariusz w Zaniemyślu - Szczęść BoŜe na 
pracę w naszej parafii. 

• Na zastępstwo w lipcu przybędzie X. 
Neoprezbiter mgr Piotr Bednarski. 

• Od września praktykę duszpasterską 
rozpocznie X. diakon Piotr Borychowski z 
parfii M. B. Częstochowskiej w 
Naramowicach. 

Wszystkich powierzamy BoŜej Opatrzności 
 
W lipcu i sierpniu nie będzie w ostatnie wtorki 
miesiąca dyŜurów w sprawach cmentarnych. 

 
 
 

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 

MS ZE  ŚW I ĘTE:  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI POWSZEDNIE  
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 
- ostatni wtorek m-ca 16.00 -18.00 (prolongaty grobów) 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 do 17.30 
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 

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57 

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, Joanna Stiller, Paweł Szukalski, 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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ZGONY od 18-02-2010 r. 
Łoza Maria – l. 84,  Wechta Marianna – l. 81, Dykiert Krystyna – l. 64, Michałowski Feliks – l. 86, Ładniak Jerzy – l. 68, Czamański 
Jan – l. 71, Bukowski Marian – l. 86, Jaworska Leokadia – l. 82, Małecka Marianna – l. 92, Stefański Andrzej - l. 60,  Górna Pelagia - 
l.89,  Jurusik Maria – l.78,  Kotara Tadeusz – l.77, Konieczny Jan – l.62,  Kapelska Władysława – l. 87, Lisiecki Zbigniew – l. 18, 
Matecki Mieczysław – l. 73, Pewna Izabela – l. 31, Kramer Marta – l. 73, Rybicki Czesław – l. 57,  
 
CHRZTY od 5 -04-2010 r. 
Michalak Alicja Zofia, Sobkowiak Klaudia, Komisarek Gabriela, Krzeczowska Karolina Teresa, Strzelczyk Mikołaj Mateusz, Na-
wrocka Zofia, Baraniak Jan Wit, Płaczek Oliwia, Włodarczak Wojciech, Kaczmarek Hubert Dawid, Dera Anna Maria, Kroll Antoni 
Józef, Bulczyńska Sara Kamila, Nowicka Wiktoria Anna, JeŜewicz Zofia, Gądalski Grzegorz, Rozmiarek Justyna, Błoszyk Filip 
Krzysztof, Bartkowiak Stanisław, Panowicz Zuzanna Nadia, Rogowicz Amelia, Borkowski Antoni Stanisław, Kaczmarczyk Marcin, 
Zięta Helena, Lum Zofia, Śmigielska Aleksandra, Kucharczyk Nikola Wiktoria, Walkowski Tymoteusz, Gocłowski Krystian Mate-
usz, Owsianna Maria, Gerke Nikola, Kowalski Kacper Mikołaj, Woźnicka Gabriela, Zimowski Ksawery Krzysztof, Grendel Sergiusz 
Fryderyk, Rosolski Łukasz, Woźnicka Michalina, Rossa Marika Weronika, Poźniak Michał, Czeladzki Antoni Józef, Talarczyk Lena 
Eleonora, Ciszek Lena Anna, śerdziński Adam Michał, Matuszczak Hubert, Tomczak Oliver Adam. 


