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Nowi Ludzie na Pokładzie 
 

 
Z Księdzem Adamem Przewoźnym zdąŜyliśmy 

się juŜ zapoznać (vide. art. w ostatnim numerze „ 
Wiadomości Parafialnych”). Ministranci w ostatnim 
tygodniu sierpnia spędzili z Nim kilka dni na obozie 
Ŝeglarskim w Dymaczewie.  

Z dniem 1. Września - przybywa do nas Diakon 
Sebastian Kowalik – w tym numerze „Wiadomości 
Parafialnych” jest Jego fotografia i Jego „własnoręcz-
nie” napisany Ŝyciorys. Ks. Diakona będziemy spoty-
kać przez cały rok szkolny – w kościele, na kateche-
zie, w pracy z ministrantami. 

Do parafii przybywają takŜe trzy nowe siostry 
Uczennice KrzyŜa; zastąpią s. Esterę i s. Patrycję. Są 
to: s. Agnieszka Andrejczuk, s. Faustyna Karyś, s. 
Benedykta Dopierała, zatrudnione będą w katechezie, 
w zespole muzycznym „Mikołajki”, w parafialnym 
zespole „Caritas”… zobaczymy Je na naszych uli-
cach, w kościele. 

Łódź Kościoła Mosińskiego pod patronatem św. 
Mikołaja, opiekuna Ŝeglarzy, bierze kurs na nowy od-
cinek roku szkolnego 2011/2012. Z BoŜą pomocą 
wraz z całym Ludem Pańskim, będziemy podejmo-
wać obowiązki przewidziane przez Opatrzność BoŜą. 
Rozpoczniemy od wspólnego dziękczynienia za plony 
ziemi: 4 września o 15.00 w czasie uroczystej Mszy 
Świętej doŜynkowej. 

11 września będziemy wsłuchiwać się w pierwsze 
kazanie nowego Diakona Sebastiana.  

Jako ludzie wiary zaakcentujemy naszą obecność 
w Kościele w święto PodwyŜszania KrzyŜa Świętego 
- 14 września, a w dniu następnym polecimy nasze 
troski, bóle i zmartwienia Matce BoŜej Bolesnej… : 

„Serdeczna Matko Opiekunko ludzi (…) niech 
Cię płacz sierot do litości wzbudzi.” 

18 września imieniny obchodzi Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki, polecać będziemy Jego Osobę, by 
jako Kapitan Statku Archidiecezji podołał, wśród burz 
i nawałnic utrzymać ster archidiecezji, którą prowadzi 
wraz z solenizantem Ks. Bp Grzegorzem Balcerkiem 
(z 3. IX) oraz Ks. Bp Zdzisławem Fortuniakiem i Ks. 
Bp Markiem Jędraszewskim. 

Bardzo bliski jest nam św. Mateusz Apostoł i 
Ewangelista - 21 września na wieczorną Mszę Świętą 
zapraszamy wszystkich pracowników Banków, a jest 
ich wiele na terenie naszej parafii. Kryzys bankowy 
doświadcza i nasze tereny, nie tylko dłuŜników w 
szwajcarskiej walucie. ZagroŜenie kryzysem prze-
Ŝywa cały świat! Niech to będzie chwila naszej re-
fleksji i modlitwy w intencji świata, i nas samych. Nie 
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zapomnijmy w tym dniu o naszym byłym diakonie 
Ks. Mateuszu Napierała – obecnie poznańskim opie-
kunie młodzieŜy.  

Św. O. Pio z Pietrelciny łagodnie spogląda na nas 
ze swej figury w prezbiterium. Ten święty ma wielu 
czcicieli na świecie i w naszej parafii. 23 września, w 
piątek skierujemy nasze kroki do świątyni, figura bę-
dzie ozdobiona kwiatami – a relikwie przetransporto-
wane z kaplicy z Ludwikowa – będą cały dzień do-
stępne do bezpośredniego uczczenia.  

27 września czcimy współpatrona „Caritas” św. 
Wincentego a’ Paulo, w środę, 28 września św. Wa-
cława, patrona katedry w Pradze i patrona naszego są-
siada z Krosna Ks. Kan. Wacława Bolesława Krysia – 
naród czeski polecimy temu patronowi i Złotego Ju-
bilata Ks. Wacława Bolesława. 

Św. Michał jest patronem uroczej kaplicy wtulo-
nej w nisze lasu, w Ludwikowie. Tam zostanie od-
prawiona Msza Święta Odpustowa  29 września o 
godz. 14.00 – kto Ŝyw i dysponuje czasem niech po-
dąŜy w tym dniu do tej Kaplicy – Sanktuarium Św. O. 
Pio i Św. Michała Archanioła. Tam równieŜ na za-
kończenie sumy odpustowej uczcimy przez dotyk 
ręką relikwie Św. O. Pio. Pamiętać w tym dniu bę-
dziemy, o naszym długoletnim wikariusz (hodowcy 

kangurów), aktualnie pracującym w parafii na Rata-
jach Ks. Michale Miara. 

Św. Hieronim zamyka kalendarz liturgiczny peł-
nego uroku miesiąca września. Ten tłumacz Pisma 
Świętego z oryginału na łacinę, jest powodem do po-
stawienia sobie pytania: Czy w tym tygodniu, w tym 
miesiącu miałem/am czas na przeczytanie chociaŜby 
krótkiego fragmentu Słowa BoŜego? 

Łódź Kościoła tylko wówczas będzie funkcjono-
wała gdy wszyscy Jej pasaŜerowie będą zaangaŜo-
wani na pokładzie – w modlitwę, w pełnienie czynów 
miłości bliźniego, odczytywanie szlaków BoŜych pla-
nów. 

Czytanie Pisma Świętego pozwala nam rozpo-
znać BoŜe szlaki i właściwe drogi. Jest szukaniem 
światła w natchnionych słowach, które daje nam Bóg. 
Jest głosem Ducha Świętego, który prowadzi nas 
przez fale doczesności do celu, do finału Ŝycia, do 
szczęśliwego portu – Wieczności. Stara Załogo i 
Nowi Ludzie… do „wioseł”. 
   Ks. Edward Majka,  

starszy pokładowy na statku  
p.w. św. Mikołaja w Mosinie 

 
śyciorys nowego diakona 

 

 
Urodziłem się 28 sierpnia 1985r. Od dnia chrztu świętego, to jest 
od 13 października tego samego roku, zostałem włączony do 
parafii p.w. Świętej Rodziny na Os. imienia Mikołaja Kopernika 
w Poznaniu. Mam dwie starsze siostry i młodszego brata. Moje 
dzieciństwo było spokojne i radosne. Gdy przyszedł czas, 
rozpoczą łem naukę w Szkole Podstawowej nr 72 im. Krzysztofa 

Kolumba w Poznaniu. W drugiej klasie, tydzień po przy jęciu  
pierwszej Komunii świętej, zostałem włączony do wspólnoty 
ministrantów działającej przy mojej parafii. Po paru latach 
zostałem promowany na lektora i od tej chwili mogłem czytać 
Pis mo Święte w kościele. Będąc jeszcze w szko le podstawowej 
zacząłem trenować karate. Jeździłem na róŜne turnieje, na 
których nierzadko odnosiłem sukcesy. Z radością wspominam 
ten czas. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałem 
naukę w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Przez 
te lata zmien iła się moja osobowość. Oprócz wiedzy przekazanej 
na lekcjach, z tego czasu zapamiętałem przykłady Ŝycia 
niektórych nauczycieli, którzy  mnie uczy li. W klasie maturalnej 
powaŜnie myś la łem o studiach  logistycznych, ale w okresie 
BoŜego Narodzen ia to się zmieniło. Burząc moje plany osobiste 
na przyszłość, Bóg powołał mnie do kapłaństwa. Poszedłem 
zatem do zaufanego kapłana po radę i pomoc. I tak po zdaniu  
matury, wstąpiłem w szeregi kleryków Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dnia 19 maja br. w 
Katedrze Poznańskiej przy jąłem święcenia diakonatu. Parę dni 
później dowiedziałem się, Ŝe praktykę jako diakon będę odbywał 
w parafii p. w. świętego Miko łaja w Mosinie, z czego się bardzo 
cieszę.  
Nie wiem, jak będzie wyglądało moje Ŝycie w przyszłości. Wiem 
jednak kim chcę być, wiem co chcę robić. Do tej pory wiem, Ŝe 
wszystko co Bóg uczynił w moim Ŝyciu miało głębszy sens. 
Wierzę, Ŝe ten nadchodzący rok to dar od Boga, który chcę z 
Jego pomocą dobrze przeŜyć. 

Dk. Sebastian Kowalik
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Tamten sierpień 
 

Sierp ień to moŜe najp iękn iejszy z letnich miesięcy, bo 
niezwykle dojrzały, szczodrze obdarowujący nas kłosami zbóŜ, 
soczystą zielenią c iągle jeszcze bujnych traw, słońcem wpisanym 
w letni, trochę juŜ rozleniwiony upałem, krajobraz. I czyŜ moŜe 
być inny sierpień od tego, który tak dobrze znamy? 

A jednak. Wydarzyło się to 1 sierpnia 1994 roku w mieście,  
które, choć skazane przez Hitlera na zagładę, postanowiło być 
wolne i niepodległe. Do walki z okupantem stanęła Armia 
Krajowa, do Ŝołn ierzy Armii Krajowej dołączyły jednostki 
innych formacji, do n ich zaś ludność cywilna. 

Adolf Hitler rozkazał natychmiastowe stłumienie powstania 
i całkowite zn iszczenie Warszawy. Zgodnie z tym rozkazem od 4 
sierpnia Heinrich Himmler kierował do miasta coraz to nowe 
oddziały, które dysponowały lotnictwem, czołgami i artylerią, 
takŜe rakietową. 

Amunicji miało starczyć powstańcom na 2 – 3 dni walki,  
walka jednak trwać miała o wiele dłuŜej i dopiero 2 października 
1944 roku po 63 dniach skapitulowali. Straty powstańców 
wyniosły: około 18 tys. zabitych i około 25 tys. rannych; poległo 
bądź zostało wymordowanych około 150 tys. ludności cywilnej. 
Do niewoli dostało się około 17 tys. . Ŝołnierzy i oficerów W 
październ iku 1994 r. na rozkaz Hit lera rozpoczęto totalne 
burzenie Warszawy. Grabiono, podpalano i systematycznie 
niszczono budynki, co doprowadziło z końcem 1994 r. do  
przekształcenia stolicy w prawdziwą pustynię. Cały naród 
patrzył na konającą w bólu stolicę, na serce, które biło coraz 
słabiej. 

Nie było to pierwsze powstanie w dziejach naszego narodu. 
Bolesna historia wyznaczy ła nam szereg zrywów narodowych, 
bo ciągle musieliśmy walczyć o niepodległość, c i zaś, którzy  
ginęli w powstaniach: listopadowym i styczniowym, umierając 
szeptali do rodzinnej ziemi: „Po lsko, odezwij się, Polsko”. 

Spośród wszystkich powstań Powstanie Warszawskie  
„stanowi jedną z najbardziej tragicznych, lecz zarazem 
najpiękn iejszych kart w historii Narodu Polskiego. Była to walka 
wyjątkowa w dziejach Polski i historii wojen. Powstańcy 
wykazali się niezwykłym bohaterstwem, bezprzykładnym 
poświęceniem, i to nie tylko jednostek, lecz całej zb iorowości. 
Podziw i szacunek wzbudzają słabo uzbrojeni powstańcy 
stawiający czo ła potęŜnemu przeciwn ikowi, wyposaŜonemu w 
najnowocześniejsze środki walki. Zdumiewa przede wszystkim 
odwaga, godność i hart ducha ludności cywilnej. Spośród kilku  
tysięcy zakładników więzionych przez Niemców w podziemiach 
Muzeum Narodowego, nie zg łosił się nikt, kto za cenę 
uratowania Ŝycia udałby się do dowództwa Armii Krajowej z 
wezwaniem do przerwania działań powstańczych. Trudno jest 
oddać ogrom bohaterstwa i determinacji walczącej Warszawy. 
Ginę li najbliŜsi, w morzu płomieni został zniszczony dorobek 
wielu pokoleń, a warszawiacy z godnością trwali na 
stanowiskach. Dzięki bezmiarowi przelanej krwi, ogromowi 
cierpień i poświęcenia, Powstanie Warszawskie stanowi świętość 
narodową” .  

Gdy myś limy o tych tragicznych dniach, wkraczamy z 
naboŜną czcią  w sferę sacrum, w sferę  tego co uduchowione 
i wzniosłe, w sferę poezji romantycznej. Nieustająca walka o  
wolność zdecydowała zapewne o kształcie naszej literatury, o  
obecności w niej ducha romantyzmu, bohatera romantycznego, 
zdolnego do budzącego w nas podziw impulsywnego zrywu. 

Powstanie Warszawskie wskrzesiło na nowo mit bohatera 
romantycznego. Przykładem są poeci Powstania Warszawskiego 
– K. K. Baczyński, T. Gajcy i wielu innych. Byli młodymi 
ludźmi, a poniewaŜ ich młodość przypadła na czas apokalipsy, 
stali się pokoleniem straconym, pokoleniem bez przyszłości. 

WraŜliwi, delikatni, zetknę li się ze zgrozą zabijania osobiście i 
dali temu wyraz w swych pełnych tragizmu wierszach. Pisanie o 
tym było bolesnym rozdrapywaniem ran, ale było teŜ 
obowiązkiem moralnym wyp ływającym z poczucia 
odpowiedzialności za ojczyznę i Warszawę. 

Najwybitniejszym poetą pokolenia wojennego stał się 
wspomniany juŜ wcześniej  Krzysztof Kamil Baczyński. W 
czerwcu 1939 roku zdał maturę wspólnie z „Alkiem” i „Zośką”, 
bohaterami „Kamien i na szaniec”. Zaledwie dwa miesiące 
później wybuchła wojna. Przez kilka miesięcy Baczyński 
studiował na  tajnym uniwersytecie. Wiele czasu poświęcał na 
pisanie wierszy, które w 1942 roku ukazały się konspiracyjnie 
jako „Poezje wybrane”. 

W 1943 roku przerwał studia, wstąpił do Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów i stał się Ŝołnierzem kompanii 
„Rudy”. 4 sierpnia 1994 roku, w czwartym dniu powstania, 
dostał śmiertelny postrzał, broniąc Pałacu Blanka na Placu 
Teatralnym. Niewielu wówczas zdawało sobie sprawę, Ŝe zginą ł 
największy poeta tamtych czasów. 

Jednym z wielu jego wierszy jest wiersz „Pokolen ie” 
przedstawiający przeraŜającą wizję świata i poko lenia wojny. W 
świecie tym  nie ma miłości i sumien ia. Panuje tu wszechobecnie 
tylko nienawiść, gwałt i śmierć. Motyw śmierci pojawia się  takŜe 
w niezwykle smutnym wiers zu „Deszcze”. Podmiot liryczny ma 
świadomość, Ŝe czeka go śmierć, przed którą  nie ma ucieczki, 
której nie moŜna się przeciwstawić. Tytułowe deszcze, które 
wszystko zmyją symbolizu ją upływający czas, który wszystko 
zaciera. Działan ie deszczu jest dobroczynne i okrutne zarazem. 
Pozwala zapomnieć, aby moŜna było dalej Ŝyć, ale i zaciera 
zasługi tych, którzy za o jczyznę oddali Ŝycie. 

Tragizm poko lenia, które reprezentuje Krzysztof Kamil  
Baczyński polegał na tym, Ŝe wojna zabrała im dzieciństwo i 
młodość. Musieli w przyspieszonym tempie dojrzeć do walki, 
uporać się z problemem zabijania, pogodzić ze stratą 
najbliŜszych. Nie mogli pielęgnować i rozwijać swoich 
zdolności, musieli walczyć i ginąć za o jczyznę, choć tak bardzo 
pragnęli Ŝyć, marzyć i kochać. Kamil miał ogromny talent, a 
jego śmierć była niepowetowaną stratą. Profesor Kazimierz 
Wyka, myś ląc o Baczyńskim powiedział: „Jesteśmy narodem, 
który strzela do wroga brylantami”.  

Nie wszyscy zginęli. JeŜeli jednak przetrwali wojnę, po  
wyzwolen iu nie umieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, o 
czym świadczy wiers z Tadeusza RóŜewicza „Zostawcie nas”. 
Poeta prosi, aby nie nękać jego i jego pokolenia pytaniami o to, 
co robili w czasach wojny, gdyŜ był to tak dramatyczny okres, Ŝe 
nawet wspomnienia bolą i sprawiają, Ŝe trudno dalej Ŝyć. 

Skończy ły się dni sierpniowe przypominające nam o 
tragizmie Powstania Warszawskiego. Nadszedł wrzesień, a ten 
przypomina nam dziś przede wszystkim o końcu wakacji, ale 
takŜe o wydarzeniach z 1939 roku. Dzień pierwszego września 
stał się początkiem najtragiczniejszej z wojen w historii 
ludzkości. W te tragiczne wydarzen ia wpisuje się Powstanie 
Warszawskie. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych dniach. 
Pamiętać zaś mamy nie po to, by rozdrapywać rany, nie po to, by 
pielęgnować nienawiść w sercu, lec po to, aby ostrzegać świat 
przed spustoszeniem, jakie w ludzkim Ŝyciu  czyni wo jna. 
Wreszcie takŜe po to, by padający deszcz nie zatarł zasług tych, 
którzy za umiłowaną o jczyznę oddali Ŝycie.  

Za oknem spokojna noc. Niech ranek, który po niej nastąpi 
będzie równie spokojny i pozwoli nam po raz ko lejny  
podziękować Tym, którym dar spokoju zawdzięczamy. I obyśmy 
tego daru nigdy nie utracili. 

    Wiesława Szubarga 
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MINISTRANT  TO  BRZMI  DUMNIE !!! 
 

We wtorkowe popołudnie grupa 26 ministrantów wraz 
z ks. Adamem i klerykami: Piotrem i Damianem. Po 
odmówieniu Koronki do BoŜego Miłosierdzia wyruszyła 
na biwak formacyjno-rekreacyjny nad jezioro 
Dymaczewskie. Peleton otwierał kleryk Piotr, który 
poprowadził rowerzystów do stanicy Ŝeglarskiej MKś. 

Plan dnia był bardzo urozmaicony: od pobudki o 
godz.7.30 do ciszy nocnej o północy godziny wypełnione 
były modlitwą, musztrą ministrancką, rozmowami a przede 
wszystkim doskonałą zabawą ( wspomnę tylko o kilku: 
kąpiel, Ŝeglowanie, piłka plaŜowa, ping-pong, podchody, 
ognisko itd.) 

Pobyt obfitował w liczne niespodzianki. W środę nasi 
chłopcy integrowali się z ministrantami z Krosna ( pod 
opieką kleryka Sergiusza ). W czwartek na wieczorną 
Eucharystię przybyli rodzice oraz młodzieŜ z KSMu i 
Taize, która swoim śpiewem ubogaciła liturgię. Był to 
niezwykły moment dla wszystkich obecnych. RównieŜ ks. 
Proboszcz sprawił chłopcom niespodziankę przywoŜąc 
kaŜdego dnia zimne lody dla ochłody (a dzień był 

wyjątkowo upalny). Później było ognisko, kiełbaski, 
serniczek i co kto sobie Ŝyczył. NajwaŜniejsze jednak było 
to, Ŝe mogliśmy się poznać, porozmawiać, pobyć razem. 

W ostatnim czasie słowo ministrant straciło nieco ze 
swego blasku. Ks. Adam postanowił przywrócić mu jego 
właściwe znaczenie. Pierwszym krokiem było 
zorganizowanie tego wyjazdu, aby między chłopcami 
wytworzyły się więzi przyjaźni, Ŝyczliwości. Tylko wtedy 
moŜe powstać wspólnota, która będzie przyciągała innych 
chłopców do słuŜby ołtarza. 

Pomysłów księdzu Adamowi nie brakuje. 
Widzieliśmy z jakim zaangaŜowaniem zajmuje się naszymi 
synami i jak otwarty jest na nas i nasze propozycje. 

śyczymy mu wszelkich łask potrzebnych w pracy 
duszpasterskiej, prowadzenia Ducha Św., a my ze swej 
strony obiecujemy wsparcie oraz pamięć w modlitwie. 
Szczęść BoŜe ! 
                                                      Rodzice ministranta 

 

                            
 

 

 

Wiadomości Parafialne - parafii mosińskiej- wydawca ks. proboszcz Edward Majka.  
Adres redakcji: 62-050 Mosina ul. Kościuszki 1 tel. 61 813 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, 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 Paraf ialne. 

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57 
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Pewna luźna rozmowa 
o podróŜowaniu i butach z księdzem proboszczem Edwardem Majką 

 

 
Ewelina, Łucja, Kinga: Szczęść BoŜe! Chciałybyśmy zadać Księdzu 
kilka pytań. 
Ksiądz Proboszcz: A powiedzcie mi najpierw, kim wy jesteście? 
Ewelina, Łucja Kinga: Jesteśmy członkami kółka dziennikarskiego w 
Krosinku, nasze imiona to: Ewelina, Łucja, Kinga. 
Ksiądz Proboszcz: A ile dzieci to kółko liczy? 
Ewelina, Łucja, Kinga: Zapisanych jest dwudziestu dwóch, aktywnie 
działa trochę mniej. 
Ksiądz Proboszcz: Czym charakteryzuje się wasze kółko? Co robicie? 
Ewelina, Łucja, Kinga Szukamy wokół ciekawych ludzi, rozmawiamy 
na waŜne tematy, wydajemy gazetkę szkolną. Ale zaraz! To my 
miałyśmy zadawać pytania! Chciałybyśmy porozmawiać o urokach 
podróŜowania. Wiemy, Ŝe Ksiądz lubi wycieczki piesze. Gdzie chciałby 
Ksiądz pomaszerować jeszcze raz? 
Ksiądz Proboszcz: Będąc w waszym wieku, moŜe troszeczkę starszy-
miałem piętnaście, szesnaście lat, przeszedłem pieszo małą i duŜą pętlę 
w Bieszczadach. Teraz po wielu latach miałbym ochotę pójść tam 
jeszcze raz. Chciałbym teŜ przejść jeszcze raz jakiś fragment drogi do 
Kompostelli w Hiszpanii, znanej trasy pielgrzymkowej św. Jakuba.  
Chodzili tam nasi parafianie i moi przyjaciele.  
Ewelina, Łucja, Kinga: Wybierając się na róŜne wędrówki trzeba mieć 
wygodne buty. Ile par butów Ksiądz w Ŝyciu znosił? 
Ksiądz Proboszcz: W ciągu całego Ŝycia kilkadziesiąt par, moŜe nawet  
powyŜej stu, biorąc pod uwagę róŜne ich rodzaje. Mówiąc Ŝartobliwie, 
wygodne buty są waŜne, niosą człowieka do wielu dobrych działań  
przez świat…Buty, z którymi wiąŜę miłe wspomnienia to teŜ te 
pierwsze, skórzane, sznurowane, które kupiła mi mama, gdy miałem 
moŜe ze dwa latka… 

Ewelina, Łucja, Kinga: W jaką najdalszą 
podróŜ Ksiądz się udał, a jaka zapadła 
najbardziej w pamięci?  
Ksiądz Proboszcz: NajdłuŜszą podróŜ 
odbyłem osiemnaście lat temu do Brazylii. 
Byłem tam u moich przyjaciół misjonarzy. 
Mieszkałem z nimi w Rio de Janeiro, 
potem przebyliśmy samochodem i innymi 
środkami lokomocji ponad pięć tysięcy 
kilometrów. Widziałem największe na 
świecie wodospady. 
Ewelina, Łucja, Kinga: Czy wyobraŜa 
sobie Ksiądz Ŝycie bez podróŜy? 
Ksiądz Proboszcz: Teraz juŜ pomału tego pragnę! 
-Jakie jest Księdza Ŝyciowe motto związane z podróŜami? 
Ksiądz Proboszcz: Pamiętać przede wszystkim, Ŝeby się nie zagubić,  
patrzeć bystro dookoła. Wtedy widać, gdzie iść. 
Ewelina, Łucja, Kinga: Do jakiej pielgrzymki Ksiądz najbardziej by 
nas zachęcał? 
Ksiądz Proboszcz: Chciałbym, abyście najpierw wędrowali po 
najbliŜszej okolicy. W pobliŜu Mosiny biegnie szlak św. Jakuba, który 
rozpoczyna się na północy Polski. NajwaŜniejszym miejscem powinien 
być takŜe Poznań i jego zabytki: katedra –pierwszy kościół, który 
powstał na terenie Polski. Warto teŜ pojechać do Gostynia, gdzie 
znajduje się replika jednego z włoskich barokowych  kościołów . 
Ewelina, Łucja, Kinga: Co moŜe Ksiądz powiedzieć o sposobie Ŝycia 
dzisiejszej młodzieŜy? 
Ksiądz Proboszcz: MłodzieŜ jest podzielona na dwie grupy: do jednej 
naleŜą ci młodzi ludzie, którzy mocno angaŜują się w Ŝycie kościoła, 
znają Biblię, umieją modlić się. Jest jednak wielu młodych, którzy 
zapominają o Bogu, nie pragną Go poznać, oddalają się od Niego, 
ulegają nałogom. 
Pamiętajcie o tym, Ŝe w Ŝyciu waŜne są nie tylko dobre buty na nogach, 
odpowiedni strój –często świat niesie względem ubioru wysokie 
wymagania, ale najwaŜniejsze jest serce i dusza, aby był w niej Bóg na 
pierwszym miejscu, wtedy nie da się w Ŝyciu pobłądzić, nawet w 
nieznanym terenie. 
Ewelina, Łucja, Kinga: Dziękujemy za rozmowę i dobre rady. 
Ksiądz Proboszcz: Ja takŜe dziękuję, Ŝyczę wam wszystkim ciekawych 
wędrówek w dobrych butach, które nie tylko są wygodne, ale prowadzą 
do BoŜej świątyni. Z Panem Bogiem! 

 
Modlitwa drogi…  

 
Wyruszam… Znam dobrze cel mej wędrówki, wiem, po co jadę. 
Nie znam dokładnie drogi, tą zmierzam pierwszy raz. Co mnie 
spotka? Czy bezpieczna? Mapa niedokładna. Anioły –do pracy! 
Trzymam rękę w górze- ufam! Ojcze nasz, któryś jest w 
niebie…Wołam do napotkanej kob iety: -Tędy? -Tędy! Prosto! –
odpowiada, zadziwiona moją samotnością i determinacją: -Ja nie 
mam czasu, moŜe w sobotę, bo salwy, orkiestra, musztra 
wojskowa…- Szczęść BoŜe!  Droga dłuŜs za, niŜ mi się  
wydawało : zdąŜę? Bystrzyca Polska, Stare Bo janowo, 
Sierpowo…JuŜ widać wieŜyczkę kościoła. Jestem pół godziny  
przed czasem. Moment na uspokojenie, rachunek sumien ia, 
spowiedź. Bóg uśmiecha się: -Cieszę się, córko! Jesteś w domu! 
–Spoglądam w górę: wieŜyczka b łyszczy w blasku upalnego 
słońca. Dobre ojcostwo – na czym polega? –wysłuchuję 
odpustowej homilii. Herbata, kawa? –nie, s zkoda czasu, posilam 
się wodą wojcieszowianką i wędruję do kaplicy. Tajemnice 
bolesne w obecności Matki BoŜej Pocieszenia w intencji bliskich  
mi osób. Modlitwa potwierdzona ko lanami. Brudne kolana –ileŜ 

to osób było tu przede mną! JuŜ 14.00 –droga krzyŜowa: -BoŜe, 
udziel nam wiary w to, Ŝe nie zostaniemy powalen i przez zło na 
tej ziemi, spraw, aby kaŜdy, kto do nas podejdzie doznał przez 
nas Twojego miłosierdzia…Czas do godziny miłosierdzia i 
koronki wypełnia p isanie błogosławieństw. Czas odjazdu. Pójdę  
jeszcze tylko za Najświętszym Sakramentem…Na placu wesoło i 
lekko wirują unoszone podmuchem 
wiatru płatki róŜ, rzucone w 
procesji przez dziewczynki. Biorę  
jeden ze sobą. Mnie teŜ lekko! 
Wracam szczęś liwa! Ch łopak 
kierujący mijającym mnie 
samochodem macha przy jaźnie 
ręką. Szczęść BoŜe całemu światu! 
 
Autorka reportaŜu z jednoosobowej pielgrzymki rowerowej do 
Górki Duchownej 

 Jolanta Kapelska 
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W s p o m n i e n i a … z lipcowej pielgrzymki na Jasną Górę 
 

 
Lipiec i sierpień to czas wypoczynku, urlopów i pielgrzymek. 

6-go lipca 2011 roku wyruszyła z Bazyliki Arch ikatedralnej 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła Ŝegnana przez Arcybiskupa Stani-
sława Gądeckiego 77 Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. 

Pielgrzymi wędrowali do Jasnogórskiej Matki przez 10 dni i 
15-go lipca powitali Najświętszą Marię Pannę w jej wizerunku 
Jasnogórskim. Tegoroczne hasło z którym p ielgrzymi przemie-
rzali ścieŜki brzmiało „W komunii z Bogiem”. By ła to takŜe 
pielgrzymka dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana 
Pawła II, który patronował pielgrzymom. KaŜdego dnia piel-
grzymi modlili się w róŜnych intencjach: za Kościół i PapieŜa, za 
Ojczyznę, za chorych, o powołania, o jedność, za prześ ladowa-
nych chrześcijan, za rodziny, za emigrantów, za Ŝycie. 

Z naszej parafii wędrowało ok. 20 osób w 4-rech grupach 
(2,5,7,16). 

Inna grupa parafian pojechała autokarem by pokłonić się  
Matce BoŜej-Królowej Polski i powitać grupy piesze w Często-
chowie. W Krzepicach uczestniczyliśmy we wspólnej mszy św. 
w kościele pw. św. Jakuba Starszego Ap. Po drodze przed Krze-
picami zatrzymaliśmy się na chwilę w Parzynowie i nawiedzili-
śmy bardzo urokliwy, drewniany kościół pw. św. Mikołaja i wy-

piliśmy wspólną kawę. W ieczorem w Kaplicy Pan i Jasnogórskiej 
uczestniczyliśmy we mszy św. z naszą zamówioną intencją: „ z 
podziękowaniem za dar Ŝycia i beatyfikację Błogosławionego 
Jana Pawła II oraz z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla księŜy, 
pielgrzymów i rodzin z parafii pw. św. Miko łaja w Mosinie”. 

Rano 15-go lipca po wspólnym wyśpiewaniu Godzinek o  
Niepokalanym Poczęciu NMP w Kaplicy, odsłonięciu obrazu 
Matki BoŜej uczestniczyliśmy w rannej ms zy św. Potem po 
smacznym śniadaniu u Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia wspólnie 
poszliśmy do Doliny Miłosierdzia BoŜego, gdzie z radością (w 
oazie ciszy i spokoju) razem z napotkanymi p ielgrzymami z pa-
rafii pw. Świętej Trójcy z Poznania modliliśmy się na koronce 
do miłosierdzia BoŜego. KaŜdy z nas mógł polecić swoją  inten-
cję do wspólnej modlitwy. Wyciszen i, wzmocnien i duchowo od 
godziny 12.30 z przejęciem i wielką radością witaliśmy wszyst-
kie wchodzące na Jasną Górę grupy Poznańskiej Pieszej Piel-
grzymki. 

O godz. 16.00 uczestniczyliśmy we wspólnej, radosnej, 
dziękczynnej mszy św. na Wałach, której przewodniczył Metro-
polita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki. 

Szczęś liwi, napełn ieni Duchem Świętym i umocnieni w na-
szej wierze i dziękczynien iu wróciliśmy do naszej parafii w Mo-
sinie. Wracały z nami dwie osoby, które szły pieszo na Jasną 
Górę. Dzięki Ci Panie za te osoby i ich  świadectwo ze swojego 
pieszego pielgrzymowania. 

Dziękujemy Ks. Adamowi Przewoźnemu, który zapewnił 
nam duchowe przewodniczenie w drodze do Jasnogórskiej Pan i a 
my parafian ie mogliśmy wspólnie przeŜyć dwa dni z naszym 
nowym Wikariuszem. Dziękujemy za modlitwy i błogosławień-
stwa. 

Dziękujemy Ks. Proboszczowi Edwardowi Majce za „wyde-
legowanie” Ks. Adama na nasze wspólne pielgrzymowanie. 

  Zdzisława Drozdowska 

 

Czytanie historii…z cyklu „Alfabet Świętych” 
 

Przechadzając się  krętymi, c iasnymi 
zaułkami zabytkowych  miast napotykamy 
na nazwę: Ulica Wincentego Kadłubka. Pa-
mięć wraca szybko do lat szkolnych: śre-
dniowiecze, klasztory, dwory, pisanie ksiąg, 
jakiś duchowny, moŜe zakonnik, chyba ni-
ski, gruby, w habicie…. Mówiliśmy na ję-
zyku polskim i historii… Zgadza się, oprócz 
wyglądu: był wątłe j budowy, szczupły, średniego wzrostu.  

Urodził się w rodzinie rycerskiej w 1150 roku, kształcił się  
w Krakowie, ParyŜu, Bolonii, przez co naleŜał w swojej epoce 
do elity uczonych, kapelan i doradca księcia krakowskiego Ka-
zimierza Sprawiedliwego, prepozyt kolegiaty w Sandomierzu, 
przez dziesięć lat biskup krakowski, jako uczestnik Soboru Late-
rańskiego IV w 1215 r. m. in. wprowadził spowiedź i komunię  
św. wielkanocną i „zapalił”  nieustająco świecące światełko przed 
Najświętszym Sakramentem. Urząd b iskupi złoŜy ł sam, oddając 
zaszczytną słuŜbę młodszym i udając się boso i pieszo jako piel-
grzym do zakonu cystersów w Jędrzejowie, gdzie do 1223 roku 
(w którym zmarł), będąc skromnym, posłusznym, obowiązko-
wym, pracowitym, gorliwym mnichem słuŜył Bogu i opactwu 
przez pięć lat, pisząc jednocześnie „Kroniki Polski”, do czego 
namówił go jeszcze krakowski ksiąŜę.  

Tu dochodzimy do sedna: zasłynął przede wszystkim jako 
pierwszy w historii uczony Polak i pisarz. „Kroniki Po lski” skła-
dają się z czterech ksiąg: trzy p ierwsze pisane w formie dialo-
gów, ostatniej narratorem jest ksiąŜę Kazimierz. Pisane często w 
formie przypowieści, do których autor wprowadza postaci ze sta-

roŜytności, ze świata zwierząt, roś lin, odnosząc się do ludzkich  
przywar i talentów. Na marginesie opisywanych historii W in-
centy zwykł zapisywać myś li. Oto niektóre: „KaŜde państwo 
kwitnie zgodą, a nie kłótniami”, „Nie godzi się o własnym my-
ś leć bezpieczeństwie, gdy dobro ogółu jest naraŜone na niebez-
pieczeństwo” „Ojczyzna i Kościół potrzebują opieki ze strony 
swych synów, najlepiej mogą oni bronić  ojczyzny i Kościoła 
przez piśmienne regulowanie stosunków własnościowych 
i przestrzeganie prawa”.  

Wspomnienie liturgiczne przypada 9 październ ika. Od-
powiedź na pytanie, dlaczego tym razem w kąciku „Alfabetu…” 
pojawia się pozorn ie nudna sylwetka kronikarza, zawiera frag-
ment artykułu ks. Tomasza Jaklewicza „Staroświecki historyk- 
bł. Wincenty Kadłubek” (http//kościol.wiara.p l/.): „Zarzuca mu 
się, Ŝe jest niewiarygodny, za duŜo moralizuje, w jego dziele hi-
storia miesza się z fantazją. Jest ono jednak świadectwem Ŝarli-
wej miłości do Polski, rozbitej wtedy na dzieln ice. Kard . Wy-
szyński mówi, Ŝe dzieło Kadłubka stawia sobie za cel uczyć 
cnoty, zwłaszcza miłości o jczyzny, zachęcać do czynów rycer-
skich, wzniosłych. […] Święty historyk? Ciekawe zestawien ie. 
Bardzo aktualne dziś, gdy historia stała się narzędziem walki po-
litycznej. Po litycy, dziennikarze, historycy wyciągają z niej 
brudy, którymi obrzucają innych. […] Czy na historię składają 
się tylko dzieje zdrady, nieprawości i głupoty? Czy nie są to 
takŜe dzieje dobra, patriotyzmu, wierności i innych jasnych stron 
ludzkiej duszy? To, jak człowiek czyta historię, zaleŜy od tego, 
co ma w głowie i w sercu…” 

Jolanta Kapelska 
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ZGONY 

Sloderbach Andrzej -  l.76, Szczepaniak Ludwik – l. 80,  Stasiński Marcin – l. 31, DrąŜkowiak Maria – l. 71,  Frątczak Marian – l. 88, 
Lampasiak Stanisława – l.68,  Wojciechowski Stefan – l.71, Pruszkowska Józefa – l. 86, Ekiert Adela – l.81,  Parecka Marta - l . 81,  
Klarek Marian – l. 79,  Staszewska Kazimiera – l. 87,  Nap ierała Janusz – l. 52, Dudzinska Wanda – l. 75,  Bębnista Barbara – l. 72,  
Tomczak Stanisław - l . 78, Maćkowiak Halina – l.59,  Pieszak Zofia – l. 82, Górecki Zdzisław – l. 58,  Mania Cecylia – l. 84,  
Barczewska Kazimiera – l. 68,  Stawny Jan - l . 78,  Ryszewski W łodzimierz –  l. 81, Gawroński Marek – l. 61,  Naskręt Józefa – l. 86, 
Przedwojska Zofia – l.81,  Pachurka Jan – l. 60,  

 

CHRZTY 

Kruk Jakub, Rybacki Kev in Krzysztof, Smurawa Mateusz, Latecki Borys, Zydorczyk Bartosz, Marcin iak Amanda, Nowak Kacper, 
Drewniak Iga, Szefer W iktoria Maria, Jóźwiak Oliwier Józef, Lawrenz Adam, Głębocka Natasza Anastazja, Günther Dominik, 
Stypińska Zofia, Skubis zak Lena Julia, Tomowiak Zuzanna Maria, Lulka Oliwia, Szu lakiewicz Emilia,  Günther Kornel Gabriel, 
Filimon Filip, Wójtowicz Wiktoria, Wytykowska Julia Anna, Czajka Barbara Ewa, Kubiak Borys, Andrzejewski Kamil, Soliwoda 
Zofia, Podwika Karol, Ćwiklińska Dominika Barbara, Todryk Julian, Wawrzyniak Nico le Wiktoria, Ptaszyński Patryk Michał,  

 
 

Nowy rok szkolny 
Na ten dzień mały Franek czekał z n iekłamaną radością, 

niecierp liwością, ale takŜe obawą. Ch łopiec po raz p ierwszy miał 
przekroczyć progi szkoły i zastanawiał się, jak to będzie. Czy 
uda mu się zaprzyjaźnić z innymi dziećmi, czy usiądzie w ławce 
z jakimś miłym ko legą, czy wreszcie będzie na tyle dobrym 
uczniem, aby rodzice czu li dumę, patrząc na niego? Bał się teŜ 
tego, Ŝe w szkole będzie tęsknić za mamą, która do tej pory była 
zaws ze blisko i chroniła go przed wieloma przykrościami. 

TakŜe mama zastanawiała się i martwiła, czy Franek 
poradzi sobie z nowymi obowiązkami. Szkoła, do której synek 
miał uczęszczać , była dosyć duŜa.  

-Taki mały ktoś moŜe się w niej zgubić – z n iepokojem 
myś la ła mama i wzdychając, patrzyła na swoje ukochane 
dziecko. 

Tak było kiedyś. Dzisiaj Franek powolutku wkracza w 
dorosłość. Skończył juŜ g imnazjum i choć róŜnie to bywało, z 
przyjemnością wspomina sprawdziany i kartkówki, szkolne 
przyjaźnie i klasowe wycieczki.  

NajwaŜniejsze jest jednak to, co pomoŜe mu w realizacji  
śmiałych marzeń, które zawsze towarzyszą młodym ludziom. Bo 
choć nauka nigdy nie przychodziła mu szczególn ie łatwo, 
zrozumiał, Ŝe pracowitość, systematyczność i determinacja w 
dąŜeniu do celu, jakim dla ch łopca w jego wieku jest 
zdobywanie wiedzy, moŜe dać niebywałe rezu ltaty.  

Właśnie dzięki rodzicom, którzy w swej mądrości pokazali  
synowi, jak waŜne są uczciwość, pracowitość, umiejętność 
pokonywania własnych słabości i nauczycielom, którzy dzięki 
swej roztropności we właściwy sposób pokierowali chłopcem i 
wprowadzili go w świat nauki, no i oczywiście dzięki samemu 
Frankowi, który słuchał, obserwował i c ięŜko pracował, zdał on 
egzamin gimnazjalny w taki sposób, Ŝe jego wynik pozwolił mu 
iść do wymarzonej s zko ły, a w przyszłości, jeŜeli nadal będzie 
rzetelnie się uczyć, zostać dobrym lekarzem i pomóc wielu  
ludziom. 

Wiesława Szubarga 

 
Wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny Ŝyczymy radości wynikającej ze zdobywania wiedzy. 
Wierzymy, Ŝe pilna nauka sprawi, iŜ osiągać będziecie sukcesy na miarę  Waszych moŜliwości, a zdobyte 
wiadomości pozwolą Wam lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i w przyszłości zmienić świat na lepsze. 
Szczęść BoŜe na nowy rok szkolny!     Redakcja „Wiadomości 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 SZE  ŚWI ĘT E : NIEDZIELE I ŚWI ĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;  

DNI PO WS ZEDN I E  
pon.  – so . 7 .00 ; 8.15 ; 18.00 

ŚWIĘTA ZNIES IONE  

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 

 


