
C
M

Y
K

  
A

rk
. 
I 

s
tr

. 
A

Nr 151 (363)

Mosina - Wielkanoc 20-21 kwietnia 2014 r.

 
 
 
 

WIERZĘ 
W SYNA
BOŻEGO

EWANGELIŚCI

Św. MATEUSZ                                     Św. MAREK Św. ŁUKASZ                                        Św. JAN

PREZBITERIUM

W liturgii Wielkanocnej na każdej mszy św. 
będziemy śpiewać i chwalić PANA tym potrójnym 
wezwaniem Alleluja, Alleluja, Alleluja Chwalmy 
PANA ! W naszym parafialnym życiu (które ma jakieś 
odbicie we „Wiadomościach Parafialnych”) - w tym 
roku mamy szczególne powody do entuzjastycznego 
wołania Alleluja - Chwalmy PANA. W sprawach 
gospodarczych: rozpoczęty 7-go grudnia remont 
świątyni kończy się definitywnie na święta 
Wielkanocne (z małymi uzupełnieniami – po 
świętach). Remont trwał prawie pięć miesięcy – ale też 
zakres zadań był ogromny – całkowita malatura 
świątyni z niemal równoczesnym przeprowadzeniem 
całej nowej elektryfikacji i radiofonizacji, to zadania 
poważne, nawet zbyt poważne jak na naszą 
dziesięciotysięczną parafię w której 30% ludu 
uczestniczy regularnie w niedzielnej mszy św. 
Alleluja! Jakoś ten wymiar materialny pokonujemy – 
co w tym świątecznym artykule zaznaczam i dziękuję 
tym, którzy swoim wdowim groszem wspierają to 
dzieło, jak i tym którzy kierując się impulsem swego 
ofiarnego serca przekazują większe sumy na te 
wydatki. Tu chciałbym jednym i drugim zacytować 
maksymę naszego śpiewaka Jana Kiepury: „Gdy 
człowiek umiera, nie pozostaje po nim na tej ziemi nic 
oprócz dobra, które uczynił innym”. 

c. d. na str. 2

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA
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dokończenie ze str. 1
Osobowo możemy powiedzieć, że czynimy to dla Pana 

Jezusa, dla św. Mikołaja, patrona naszej parafii, dla świątyni 
w której otrzymaliśmy Sakrament Chrztu, dar Sakramentu 
Eucharystii poprzedzony Sakramentem pokuty, dar 
Sakramentu małżeństwa, dar dojrzałości chrześcijańskiej w 
czasie bierzmowania. To jest też dla wielu parafian osobiste 
związanie się z figurą Serca Jezusowego, figurą św. Piotra i 
Pawła, czy św. Józefa, na te figury wykładali swoje złotówki 
by pokryć dzieło renowacji – również Alleluja i również 
dzięki tym anonimowym (dla ogółu) darczyńcom. 

Przy tak szeroko zakrojonym remoncie nie obyło się bez 
niespodzianek jak rozbiórka organów i ponowne 
czyszczenie, strojenie prawie dwóch tysięcy piszczałek czy 
szlifowanie szlachetnego marmuru w prezbiterium, który 
jednak szybciej niż twarda posadzka na kościele ulega 
zniszczeniu. Sądzę, że trafnie dobrana kolorystyka świątyni i 
wyeksponowanie Ducha Św. w kaplicy (transepcie) 

chrzcielnej jest uporządkowaniem tematycznym. Za to 
Chwała PANU! Alleluja. 

Troska o Dom Boży jest zadaniem proboszcza, ale rzecz 
jasna również wszystkich parafian … nawet tych, którzy za 
życia nie narzucają się Bogu i rzadko pamiętają o 
respektowaniu trzeciego przykazania (stąd …tylko 30%). 
Zwykle Ci wymagają zdwojonej modlitwy, gdy lekarz 
wypisze rodzinie akt zgonu ! Najbliżsi z troską, niekiedy ze 
łzą w oku domagają się pełnej obsługi pogrzebowej w naszej 
Świątyni. O tym warto już dziś pamięta,ć niezależnie od 
aktualnego związku z Bogiem i parafią, ze świątynią – w 
której i dla nas zaśpiewają w tym Domu Bożym pieśń 
pogrzebową – a równocześnie Wielkanocną: „Chrystus 
zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest” i w refrenie 
wszyscy (już bez nas) powtarzać będą Alleluja, Alleluja, 
Alleluja!

X. Edward Majka – proboszcz
Mosina, Wielkanoc 2014 r.

Życzymy Czytelnikom „Wiadomości Parafialnych” przeżywania Świąt Wielkanocnych 
z radością połączoną z dziękczynieniem za obietnicę powrotu do życia wszystkich, 

którzy zawierzą Chrystusowi. Śpiewajmy więc Alleluja i przekazujmy radosną nowinę 
o Zmartwychwstaniu z ust do ust.

� � � � � � Ksiądz Proboszcz Edward Majka
� � � � � � � Redakcja „Wiadomości Parafialnych”

NAWA GŁÓWNA 

WIDOK OD OŁTARZA

RYS z HISTORII
Patrząc na dzisiejsze wnętrze i wystrój kościoła parafialnego nie 

sposób oprzeć się pamięci i historii wielu najstarszych parafian którzy 
doskonale i z serdecznie wspominają kościół przedwojenny.

Niestety ostatnie dni wojny w historii mosińskiego kościoła 
zapisały się tragicznie. Oto uciekający Niemcy dokonują podpalenia 
świątyni która doszczętnie spłonęła. Ocaleniu ulegają jedynie figury 
św. Piotra, św. Pawła, krzyż na wieży dzwonniczej oraz głowa 
Chrystusa nad głównym wejściem.

W listopadzie 1945 r. duszpasterską prace rozpoczyna ks. Roman 
Hildebrand, wraz z parafianami zaczyna budować nową świątynie 
którą 17 grudnia 1951 r. w stanie surowym poświęca i odprawia w niej 
mszę św. Arcybiskup Walenty Dymek .

Następuje teraz okres wyposażania i upiększania świątyni który 
trwa do dziś. Ks. Hildebrand stawia chrzcielnice, balustradę oraz 
wprowadza wiele elementów liturgicznych .

Mijają lata i następny Proboszcz ks. prałat Konrad Kaczmarek 
wyposaża świątynie w nowe 22 głosowe organy, witraże w oknach 
nad prezbiterium i wejściem głównym, belkę z krzyżem nad ołtarzem.

Ks. kanonik Bernard Kus uporządkował sprawy gruntów 
parafialnych i otynkował wieżę kościoła.

Aktualny Proboszcz ks. kanonik Edward Majka jako prawdziwy 
gospodarz, pracując w parafii od 1996 r. nie zostawił chyba 
centymetra powierzchni której by nie dotknął i zmienił. Do wielu 
poczynań mających wpływ na dzisiejszy wystrój należy: marmurowy 
ołtarz oraz ambona, posadzka w prezbiterium, krzew winny 
oplatający tabernakulum witraże w oknach, rozbudowa organów i 
krzew winny na balustradzie chóru, obrazy postaci czterech 
ewangelistów, obraz św. Mikołaja i św. Michała Archanioła nie 
wspominając pięknej rzeźby Ducha św. który znalazł swoje miejsce w 
kaplicy chrzcielnej, Kaplica Wieczystej Adoracji, nawa pokutna – 
nowe konfesjonały.

Dobiega też końca malowanie kościoła poprzedzone całkowitą 
wymianą instalacji elektrycznej, nagłośnienia oraz szlifowanie 
posadzki na całej powierzchni świątyni. To wszystko uczyniło 
świątynie bogatszą.

Miło jest wpatrywać się w niezbyt odległe czasy by zobaczyć , jak 
wiele wytrwałości, pracowitości a także miłości złożyło się na obraz 
dzisiejszego kościoła pw. św. Mikołaja w Mosinie. 

Włodzimierz Gabrielski 
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NAWA DUCHA Św. 

NAWA POKUTNA
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W dzieciństwie mówiono do niego najczęś-
ciej Lolek. Był chłopcem utalentowanym i 
wysportowanym. Chętnie grał w piłkę nożną, 
jeździł na nartach. Uwielbiał wycieczki krajo-
znawcze oraz spacery po okolicy Wadowic. To 
jednak, co wyróżniało Go w sposób szczególny, 
to ogromna wiara. Ta głęboka wiara wyniosła Go 
wiele lat później na Piotrowy tron, o czym 
znacznie wcześniej, bo już w 1848 roku, na 
wiele, wiele lat przed narodzinami Lolka, napi-
sał Juliusz Słowacki w swym proroczym wier-
szu: „Słowiański papież”:
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron. (…)

Proroctwo Juliusza Słowackiego wypełniło 
się 16 października 1978 roku, kiedy to na 
zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim 
konklawe w ósmym głosowaniu już nie Lolek, 
ale kardynał Karol Wojtyła został wybrany na 
papieża i przybrał imię Jana Pawła II. 

O godzinie 18.18 W lodżii Bazyliki ukazał 
się kardynał Pericle Felici, który uroczyście 
wypowiedział tradycyjną formułę: „Zwiastuję 
wam radość wielką - mamy papieża: Najdostoj-
niejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świę-
tego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola 
Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”. 

I oto w osobie naszego rodaka świat ujrzał 
tego, który przybył z Europy Środkowo-wschod-
niej, przybył po to, by całkowicie zmienić 
oblicze Kościoła Katolickiego.

Dla nas Polaków wydarzenie związane z 
wyborem na papieża Jana Pawła II było czymś 
wyjątkowym. „Budzący sympatię, bezgraniczne 
przywiązanie i miłość wiernych oraz respekt 
władz góral – filozof na tronie Piotrowym”, stał 
się symbolem jednoczącym naród, budzącym 
nadzieję i wiarę w odzyskanie niepodległości, w 
uwolnienie się z krępujących więzów komu-
nizmu.

Gdy „papież – pielgrzym” przybył w 
czerwcu 1979 roku do naszego kraju, wypowie-
dział słowa, które przetoczyły się echem od 
morza do Tatr: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a 
zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej 
głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień 
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszyst-
kimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. 

Na te słowa zstąpił Duch Święty i odmienił 
oblicze nie tylko naszej Ojczyzny, gdyż głoszone 
przez Jana Pawła II nauki przyczyniły się do 
późniejszych transformacji ustrojowych nie 
tylko w Polsce, ale także w europejskich 
państwach bloku wschodniego.

Ojciec Święty był przekonany o tym, że 
wartość państwu nadaje rodzina. Przez cały 
pontyfikat niestrudzenie stał na straży rodziny i 
zawsze podkreślał jej rangę i znaczenie. Oto 
słowa Jana Pawła II z „Listu do rodzin”, z 1994 
roku: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą 
pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest 
drogą powszechną, pozostając za każdym razem 
drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak 
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina 
jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. 
Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie 
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że 
rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowie-
kiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we 
wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje 
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad 
wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży 
na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą 
macierzyńską troską wszystkich, którzy znaj-
dują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze 
wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. 
Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, 
aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe 
życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera 
życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje 
wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym hory-
zontem jako ta podstawowa wspólnota, na której 
opiera się całe życie społeczne człowieka w 
różnych wymiarach aż do najrozleglej-
szych.(…).” (List do rodzin, nr 2).

Orędownik rodziny, orędownik sprawie-
dliwości społecznej bronił praw człowieka, 
wolności religijnej, godności ludzkiej. Słucha-
liśmy Jego słów z wiarą i z nadzieją, bo one 
pokrzepiały, były źródłem siły, przede wszyst-
kim dla najsłabszych, pokrzywdzonych, odtrą-
conych, zapomnianych. Czyż nie do nich 
kierował z całą mocą wypowiadany nakaz: 
„…wstań, nie skupiaj się na słabościach i 
wątpliwościach, wyprostuj się... Wstań i idź.”

Gdy więc 13 maja 1981 roku padł głuchy, 
przerażający, okrutny strzał wymierzony przez 
zamachowca Mehmeta Alego Agcę przeciwko 
najsprawiedliwszemu wśród żyjących, świat 
pogrążył się w rozpaczliwym milczeniu.

Zamach miał miejsce tego samego dnia co 
pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w 
roku 1917. To właśnie Matce Bożej Ojciec 
Święty zawdzięczał swe cudowne ocalenie, co 
wyraził słowami: „Jedna ręka strzelała, a inna 
kierowała kulę”. Rok później przybył do Fatimy, 
by podziękować Niepokalanemu Sercu Maryi za 
ocalone życie.

Następstwem postrzału były różnorodne 
dolegliwości nasilające się z wiekiem. Ostatnie 
lata pontyfikatu Jana Pawła II naznaczone były 
postępującą chorobą Parkinsona. Od 2003 r. stan 
zdrowia Jana Pawła II nie pozwolił mu już 
poruszać się swobodnie, więc pokazywał się 
publicznie siedząc. 

Nigdy nie ukrywał swoich niedomagań 
przed wiernymi, uświadamiając im, czym jest 
cierpienie fizyczne i jak należy je przeżywać 
oraz w jaki sposób przeżywać wiek podeszły: 
„Pragnę powtórzyć tutaj to, co powiedziałem 
podczas Jubileuszu ludzi starszych: „Wejście w 
tak zwany „trzeci wiek” należy uznać za przywi-
lej nie tylko dlatego, że nie wszyscy mają 
szczęście przekroczyć ten próg, ale także i 
przede wszystkim dlatego, że jest to okres, w 
którym można lepiej przemyśleć i ocenić 
przeszłość, głębiej poznać i przeżyć tajemnicę 
paschalną, stać się w Kościele wzorem dla 

całego Ludu Bożego (…). Pomimo że musicie 
rozwiązywać wiele złożonych problemów, że 
stopniowo ubywa Wam sił, mimo niewystarczal-
ności organizacji społecznych, zapóźnienia 
ustawodawstwa, niezrozumienia ze strony 
egoistycznie nastawionego społeczeństwa, nie 
jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi 
żyjących na marginesie Kościoła, bierny 
element świata, który żyje w zbyt szybkim 
tempie, ale za czynne podmioty przeżywające 
płodny pod względem duchowym i ludzkim etap 
ludzkiego życia. (…). Wedle Bożego planu 
każda ludzka istota jest życiem, które stale 
wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki 
istnienia, aż do ostatniego tchnienia”. Adhor-
tacja apostolska „Christifideles laici”. W ten 
oto sposób Ojciec Święty przeciwstawiał się 
cywilizacji śmierci, występował przeciwko 
eutanazji, coraz odważniej zachwalanej i 
praktykowanej, Ojciec św. jasno stwierdza, że 
„eutanazja rozumiana jako bezpośrednie spowo-
dowanie śmierci, niezależnie od intencji i 
okoliczności pozostaje (...) aktem z natury złym, 
poważnym naruszeniem prawa Bożego, obrazą 
godności człowieka”. 

Jan Paweł II zmarł a właściwie na nowo 
przebudził się do życia, które nie ma granic 2 
kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37.. Podczas 
pogrzebu papieża Jana Pawła II, który odbył się 
8 kwietnia 2005 roku powszechne przekonanie, 
że jest On Świętym wierni wyrazili z całą mocą 
napisami na transparentach i okrzykami: „Santo 
subito!” („natychmiast święty!”).

W odpowiedzi na to pragnienie papież 
Benedykt XVI 13 maja 2005 zezwolił na 
natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfika-
cyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od 
pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci 
kandydata, jaki jest wymagany przez prawo 
kanoniczne. 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia 
Bożego, nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II.

Obecnie z radosną niecierpliwością oczeku-
jemy kanonizacji Jana Pawła II, którą papież 
Franciszek wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 
(Niedziela Miłosierdzia Bożego). Odbędzie się 
wówczas kanonizacja dwóch papieży: Jana 
Pawła II i Jana XXIII. Będzie to pierwsza 
podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i 
zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła 
od czasu kanonizacji Piusa X w 1954.

Czekając z radością na ten wielki dzień 
wspominajmy to, czego Jan Paweł uczył nas 
podczas swego pontyfikatu, przypomnijmy 
sobie słowa, które powinny nam wskazywać 
kierunek wędrówki, jaką odbywamy od chwili 
narodzin do śmierci, czyli ponownych narodzin, 
tym razem do życia bez śmierci: 
Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! 
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! 
Musicie być wierni! 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w 
jakiejkolwiek epoce dziejów. 
Musicie być mocni mocą nadziei, 
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala 
zasmucać Ducha Świętego! 
Musicie być mocni mocą miłości, która jest 
potężniejsza niż śmierć... 
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa 
jest, łaskawa jest...

Wiesława Szubarga

2 maja 2014 roku o godz. 17.00 nastąpi 
poświęcenie płaskorzeźby Ojca Świętego na 
pamiątkę kanonizacji.

Droga do świętości
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ON BYŁ U NAS

Ks. Bernard Kus pochodził z rejonu 
nadnoteckiego. Urodził się 5 grudnia 1934 r. w 
Studźcach pow. Chodzież . Był jednym z 
ośmiorga dzieci Władysława i Agnieszki zd. 
Szulc. Miejscem zamieszkania rodziny Kusów 
został wkrótce Szamocin, również nad 
Notecią.

Bernard miał 5 lat gdy wybuchła II wojna światowa. Zaraz na 
początku wojny cała rodzina została wysiedlona ze swego 
gospodarstwa do Laskowa. W 1944 r. jego rodzice wraz z nim i 
częścią rodzeństwa zostali wywiezieni na przymusowe roboty do 
Niemiec, do miejscowości Holzen w Westfalii. Rejon został 
wyswobodzony przez wojska angielsko-amerykańskie. Polacy 
wkrótce zostali umieszczeni w obozie przejściowym zwanym 
przez nich „Nowy Kraków”. Były to baraki .W jednym baraku 
utworzono szkołę dla dzieci polskich, w innym zorganizowano 
kaplicę.

Jeszcze w 1945 r. rodzina wróciła do Polski, do swego 
gospodarstwa w Szamocinie. W tym też mieście Bernard Kus 
ukończył naukę w szkole podstawowej. Naukę w szkole średniej 
podjął w pobliskiej Chodzieży, zdając maturę 31 czerwca 1952 r. W 
tym samym roku jesienią rozpoczyna studia w Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, a kończy w Poznaniu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 31 maja 1958 r.

Okres wikariuszowski spędził w 5-ciu parafiach. Od 1 lipca 
1958 r. pracował w Rydzynie, od 1 lipca 1960 r. w Pogorzeli, od 28 
listopada 1962 r. w Brodach Poznańskich, od 1 września 1964 r. w 
Czarnkowie a od 1 lipca 1970 r. w Poznaniu w par pw. św. Michała. 

Miał 12 lat kapłaństwa gdy z dn.1 października 1971 r. objął 
duszpasterstwo parafii w Białczu Starym. Działał tam 6 lat. 
Następnie dn.23 czerwca 1977 r. Kuria Metropolitalna w Poznaniu 
powierzyła mu zorganizowanie nowej parafii pw . św. Krzyża w 
Lesznie i przeprowadzenie kapitalnego remontu kościoła 
poewangelickiego. Trudne problemy, które wiązały się z 
powstawaniem tej placówki, spowodowały, że poprosił o 
zwolnienie go z tego zadania. W dn.29 marca 1978 r. objął w zarząd 

parafię w Brennie, gdzie pracował 3 lata. Ostatnią jego samodzielną 
parafią była Mosina, gdzie pracował od 19 grudnia 1981 r. Był 
proboszczem, a od 1984 r. także dziekanem dekanatu puszczy-
kowskiego. W Mosinie jednak po kilku latach pojawiły się 
problemy ze zdrowiem. Dlatego też wystąpił do Władzy 
Duchownej z prośbą o przejście na emeryturę, co nastąpiło z dn. 1 
lipca 1996 r. Od tego czasu zamieszkał w Rydzynie b. blisko 
kościoła parafialnego. W spokoju spędzał ten czas, mając 
codziennie kontakt z kościołem parafialnym, będąc już wolnym od 
prac administracyjnych. W dn.1 sierpnia 1997 Kuria Poznańska 
poprosiła go, by ze względu na brak kapłanów w Diecezji, pomagał 
ks. proboszczowi w pracy duszpasterskiej. Chętnie zasiadał do 
konfesjonału, odprawiał Msze św. W 66 rocznice jego urodzin dn. 5 
grudnia 2000 r. w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Narodzin 
Zbawiciela ks. abp. J.Peatz mianował go kanonikiem gremialnym 
Kapituły Kolegiackiej w Lesznie.

W jego kapłaństwie można wyróżnić trzy zasadnicze etapy: 
wikariuszem był 12 lat, proboszczem 25 lat, emerytem 5 lat. Razem 
43 lata kapłaństwa.

We wtorek 17 kwietnia 2001 r. w oktawie Zmartwychwstania 
Pańskiego ks. Bernard przygotowywał się do wyjazdu na cmentarz 
parafialny, by tam o godz.18.30 przewodniczyć Mszy św. 
koncelebrowanej. Nagle pojawiły się bóle w klatce piersiowej. 
Wezwano lekarza, pogotowie ale nie było ratunku. Gdy na 
cmentarzu rozpoczynała się Msza św. za zmarłych, on zakończył 
swoje życie.

21 kwietnia Mszy św. oraz obrzędom pogrzebowym przewo-
dniczył ks. bp. M. Jędraszewski. Dalej w kondukcie przez miasto 
odprowadzono zmarłego kapłana na cmentarz parafialny.

Jest piękny zwyczaj w naszej parafii polegający na tym, że co 
rok po zakończonej mszy św. odpustowej w Górce Duchownej 
grupa parafian - pielgrzymów jedzie do Rydzyny, by tam otaczając 
grób swego byłego Proboszcza modlić się za spokój jego duszy, a 
kwiatami podziękować za wszelkie dobro uczynione dla wspólnoty 
parafialnej.

Włodzimierz Gabrielski

 Ks. Bernard Kus 1934 – 2001

Częstokroć mamy pragnienie świętości. W porywach serca 
czasami marzymy, aby cierpieć dla Chrystusa jak męczennicy. Św. 
Katarzyna ze Sieny pokazuje wszakże, że w naszym zwyczajnym 
życiu, tutaj, w parafii mosińskiej co dzień możemy tego 
doświadczać. Możemy, ale czy się odważymy?

W czasie kwietniowego nabożeństwa pierwszosobotniego 
rozważaliśmy m.in. słowa, jakie do św. Katarzyny ze Sieny 
skierował Jezus: 

Wyjaśniłem ci, w jaki sposób czyni się zadość winie i karze, za 
siebie i za bliźniego, mówiąc ci, że cierpienie, które znosi 
stworzenie, dopóki jest w ciele śmiertelnym, nie jest dostateczne 
samo z siebie do zadośćuczynienia winie i karze, jeśli już nie jest 
zjednoczone z miłością i z prawdziwą skruchą, i z odrazą do 
grzechu.

Lecz cierpienie czyni zadość wtedy, gdy zjednoczone jest z 
miłością, nie mocą jakiegoś czynu pokuty, który można spełnić, lecz 
mocą samej miłości i żalu za popełniony grzech. Miłość tę zdobywa 
się światłem rozumu, sercem szczerym i szczodrobliwym, mającym 
za przedmiot tylko Mnie, który jestem samą miłością.

Wszystko to wykazałem ci, gdyż prosiłaś Mnie o cierpienie. 
Wyjaśniłem ci to, abyście, ty i inni słudzy moi, wiedzieli, w jakiej 
mierze i w jaki sposób winniście czynić ofiarę dla Mnie z siebie; 
ofiarę, mówię, czynności zewnętrznej tak złączoną z ofiarą umysłu, 
jak jest złączone naczynie z wodą, które ofiaruje się Panu. Wody bez 
naczynia nie można by podać i byłoby Panu niemiłe, gdyby mu 

podano naczynie bez wody. Toteż mówię wam, że powinniście 
ofiarować mi naczynie waszych licznych codziennych trudów, w 
jakikolwiek sposób wam je zsyłam, nie wybierając ani miejsca, ani 
czasu, ani trudów, ani sposobu, który wam odpowiada, lecz 
przyjmując je, jak wam je daję. Naczynie to winno być pełne i będzie 
pełne, jeśli przyjmiecie wszystkie te próby z miłością, jeśli będziecie 
znosić wszystkie błędy bliźniego z prawdziwą cierpliwością, 
złączoną z nienawiścią i odrazą do grzechu.

Wtedy trudy te są niby naczynie, pełne wody mej łaski, która 
daje życie duszy; wtedy przyjmuję ten dar od oblubienic moich, to 
jest od każdej duszy, która wiernie Mi służy; przyjmuję, powiadam, 
ich niespokojne pragnienia, ich łzy i westchnienia pokorne i ciągłe 
modlitwy, wszystkie te rzeczy, będące środkami, łagodzącymi przez 
miłość, którą żywię, mój gniew przeciw nieprzyjaciołom moim i 
niegodziwym ludziom świata, obrażającym Mnie tak ciężko.

Cierpcie więc mężnie aż do śmierci, to będzie Mi znakiem, że 
Mnie prawdziwie kochacie. Nie odwracajcie głowy, oglądając się 
na pług z obawy przed stworzeniem lub udręczeniem, lecz radujcie 
się wśród udręczeń. (…)

Rycerz Niepokalanej

Z uwagi na okres Świąt Wielkiej Nocy następne spotkanie 
Rycerzy Niepokalanej odbędzie się 28 kwietnia br. Serdecznie 
zapraszamy.

Naśladowanie Jezusa   •   Cierpienie w życiu codziennym
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Droga Krzyżowa stanowi jedną z bardziej znanych 
praktyk religijnych, cieszących się nieustanną 
popularnością. Znaczenie tego nabożeństwa płynie stąd, 
że rozpamiętuje się w nim ostatni i najboleśniejszy etap 
życia Chrystusa, związany z Jego męką i śmiercią na 
krzyżu. W nabożeństwie tym chodzi przede wszystkim 
o zrozumienie wymowy owej bolesnej drogi, którą 
przemierzył Chrystus, aby przynieść ludziom 
zbawienie. Poszczególne wydarzenia rozwijają się i 
osiągają szczyt dramatycznego napięcia w śmierci 
Chrystusa, która w świetle chrześcijańskiej nadziei 
przekonuje nas, że pomiędzy ofiarą krzyża, a historią 
ludzkości istnieje relacja zbawcza. 

W dzisiejszych czasach, gdy nastała era komputerów 
i innych cudów techniki, człowiek często zapomina o 
tym, co powinno być ważne w jego życiu. Większość 
naszego społeczeństwa przynależy do katolickiej 
wspólnoty, jednak tak często odchodzi od korzeni 

swych przodków i przestaje rozumieć chociażby sens 
Wielkiego Postu. Możliwość uczestniczenia w 
nabożeństwach wielkopostnych jest okazją, aby choć na 
chwilę zatrzymać się i zastanowić nad sensem życia, 
cierpienia i śmierci. Rozważanie krok po kroku Męki 
Pańskiej daje możliwość porównania własnego 
cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. Okazję 
większego zagłębienia się w tą myśl mieli pątnicy 
przemierzający szlak Drogi Pokutnej z Mosiny do 
Ludwikowa do relikwii św. Ojca Pio, rozważając stacje 
Drogi Krzyżowej, wspólnie modląc się i śpiewając. 
Wydarzenie to miało miejsce w sobotę 22 marca 2014 
roku. Osobami prowadzącymi rozważania i modlitwy 
na trasie oraz w kaplicy w Ludwikowie byli Ks. Dk. 
Michał Tomiak, Pani Bożena Michalak i Pan Andrzej 
Stelmach. 

Anna Kreczmer 

Ktokolwiek pragnie  uzyskać 
względy, powinien odprawić trzy 
Nowenny Różańcowe z prośbą, trzy 
Nowenny Różańcowe z podzięko-
waniem, a otrzyma wszystko – tymi 
słowami, wypowiedzianymi 3 marca 
1888 roku Matka Boża dała początek 
nabożeństwu zwanemu Nowenną 
Pompejańską.

Zazwyczaj nowenny trwają dzie-
więć dni. Z Nowenną Pompejańską jest 
inaczej – to potrójna nowenna błagalna 
(27 dni) połączona z potrójną nowenną 
dziękczynną (kolejne 27 dni). Łącznie 
54 dni, w czasie których codziennie 
odmawia się cztery części różańca. 

Niełatwe? Tak, ale tylko pozornie. 
Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z 
zapewnieniem Maryi nowenna pomaga 
uzyskać łaski w sprawach szczególnie 
trudnych, a poza tym, jak twierdzą ci, 
którzy nowennę odmawiają – sama 
Matka Boża pomaga każdego dnia 
znaleźć czas na modlitwę. Niezwykłej 
mocy tej nowenny – uzdrowienia z 
nieuleczalnej choroby – jako pierwsza 
doświadczyła w 1884 r. 21 – letnia 
Fortunatyna, Argelli w Pompejach, 

gdzie znajduje się sanktuarium i 
cudowny obraz Matki Bożej Różań-
cowej. Podczas widzenia Matki Bożej 
otrzymała ona pouczenie, by po każdej 
części różańca powtarzać: „Królowo 
Różańca Świętego, Módl się za nami”. 
Maryja powiedziała też dziewczynie: 
„Nie mogę niczego ci odmówić, kiedy 
nazywasz mnie tym najpiękniejszym 
imieniem. 

Potem cudów, które oficjalnie 
potwierdził papież Leon XIII, było 
wiele, a Nowennę Pompejańską zaczęto 
nazywać nowenną nie do odparcia. A 
oto świadectwo pewnego młodzieńca o 
imieniu Franciszek dotyczące mocy, 
jaka płynie z odmawiania tej modlitwy: 
„Moi rodzice są daleko od Boga. 
Ostatnio zaczęli nadużywać alkoholu. 
Można się tylko domyślać, co czuje 
serce syna. Po każdej rozmowie z 
pijanymi rodzicami, rodziła się w moim 
sercu złość, uciekałem się do Pisma 
Świętego z zapytaniem: Co Pan na to?. 
Zawsze otwierało mi się na trzecim 
rozdziale Księgi Syracha. Jest tam 
mowa o obowiązkach względem 
rodziców. Dodam, że wciąż chodziła mi 
po głowie Nowenna Pompejańska. 
Lenistwo jednak brało górę i myśl tę 
oddalałem od siebie. Pewnego dnia 
wpadła mi do ręki broszurka informa-
cyjna, jak tę modlitwę odprawić. 
Przeczytałem ją uważnie i zrozu-
miałem, że właśnie jest to coś, do czego 
mnie Pan Bóg wzywa. Nie jest łatwo, 
będąc czynnym zawodowo, odmówić 

codziennie przez 54 dni cztery części 
różańca. Udałem się po radę do mojego 
kierownika duchowego, który nie tylko 
poparł mnie, ale nakazał natych-
miastowe odprawienie nowenny za 
moich rodziców, co też w duchu 
posłuszeństwa uczyniłem. Już w trakcie 
jej trwania moi rodzice przestali pić”. 
Do tej pory nieznany jest fakt, aby choć 
jedna osoba nie została obdarzona 
łaskami, o które prosi, odmawiając z 
wiarą tę nowennę. 

Ojciec Święty, Jan Paweł II, przy 
udziale Ducha Świętego opracował 
pięć tajemnic Różańca Świętego, 
zwanych Tajemnicami Światła. W ten 
sposób mamy pełny przegląd z życia i 
działalności Syna Bożego, Jego Matki. 

Korzystając z okazji, chciałbym 
zachęcić Czytelników „Wiadomości 
Parafialnych” i wszystkich Parafian do 
przystępowania do tak nielicznych 
„Róż” w naszej Parafii, zarówno żeń-
skich jak i męskich. Niechaj zgłoszenia 
te będą liczne w myśl powiedzenia: 
„Abyś zdążył być lepszym człowie-
kiem”. Przesuwając poszczególne 
paciorki Różańca Świętego możesz być 
obecny podczas nawiedzenia Maryi, 
odczujesz zjawisko góry Tabor, 
będziesz świadkiem ostatniej drogi 
zbawienia aż do Wniebowzięcia i 
Ukoronowania Maryi. W myśl Trzeciej 
Tajemnicy Światła wszyscy jesteśmy 
powołani do apostolstwa świeckiego i 
wezwani do nawrócenia.

Stanisław Lemke

Nowenna Pompejańska

W.P. (151/363)

PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA DO LUDWIKOWA
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Dzisiejszą młodzież niezbyt ciągnie do Kościoła. Powody tego 
są różne, jednak głównym z nich jest modny pogląd, że Kościół jest 
staroświecki, nudny, zupełnie nie na czasie i nie ma powodu by do 
niego chodzić, a nuż by jeszcze dodatkowo się angażować. Nic z 
tych rzeczy! Katolicka młodzież, to także młodzież! 

KSM istnieje już od 5 lutego 1934 roku, kiedy to podczas 
krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie postanowiono 
ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium 
Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje 
młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 
(KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 
(KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. 

Jego głównym celem jest formowanie młodzieży, by mogła 
sobie nawzajem ufać, tworzyć zgraną grupę, pewnie patrzeć w 
coraz szybciej zbliżające się dorosłe życie oraz nie bać się bliskiej 
relacji z Bogiem. Już od samych początków grupy KSMM i KSMŻ 
tworzyły liczne kółka zainteresowań, by kształcić w sobie nie tylko 
wiarę ale także wiele różnych umiejętności.

Jako 38 oddział KSM-u Archidiecezji Poznańskiej, który działa 
w naszej parafii już od 15 lat, staramy się kontynuować 
stowarzyszeniowe tradycje oraz tworzyć coraz to nowsze pomysły i 
akcje. 

W Polsce KSM istnieje w 41 diecezjach. Gromadzi 30 tys. 
młodych w ok. 2 tys. oddziałów i kół. Obecnie do mosińskiego 
oddziału należy dwunastu członków w przedziale wiekowym od 14 
(juniorzy) do 25 lat. Na czele stowarzyszenia stoi prezes Bożena 
Płóciennik wraz z księdzem asystentem. 

Podczas naszych piątkowych spotkań miło spędzamy czas w 
gronie rówieśników, prowadzimy rozmaite dyskusje na różne 

tematy i przygotowujemy się do dorosłego, dojrzałego życia w 
wierze chrześcijańskiej. Poprzez oglądanie filmów, czytanie prasy 
religijnej, katechezy oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami, 
uczymy się lepiej poznawać siebie, świat i ludzi nas otaczających. 

Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła, 
organizując różnorodne akcje. Zachęcamy do odwiedzania naszego 
sklepiku w okresach przedświątecznych. Aby lepiej przybliżyć 
Państwu wartość przeżywania Mszy Świętej oraz Męki Pańskiej, 
nasz oddział przez wiele lat przedstawiał Misterium oraz Tajemnicę 
Eucharystii, odbywające się co roku w okresie wielkanocnym. 
Uczestniczyliśmy także w przygotowaniach do poznańskiego 
Marszu Pro-life.

Aby umacniać swoją wiarę, bierzemy udział w wielu wyjazdach 
formacyjnych i młodzieżowych oraz rekolekcjach. Dbamy również 
o naszą kondycję fizyczną! Często uczestniczymy w zawodach 
koszykówki i siatkówki pomiędzy oddziałami, a w wolne letnie 
popołudnia również organizujemy towarzyskie rozgrywki. 

Droga młodzieży! Zachęcamy Was, byście dołączyli do 
naszych szeregów. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 
19.00 w salce domu katechetycznego oraz na wieży kościelnej. 
Więcej informacji znajdziecie na stronie KSM-u Archidiecezji 
Poznańskiej pod adresem http://poznan.ksm.org.pl/. 

W tym roku mosiński oddział KSM obchodzi swoje 
piętnastolecie. Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą dziękczyn-
ną z tej okazji. Odbędzie się ona 25 maja 2014r. o godzinie 18.00, a 
zaraz po niej prowadzone przez nas czuwanie. Zachęcamy do 
pozostania i wspólnej modlitwy. 

38 Oddział KSM w Mosinie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
"Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim."

(VI zasada KSM)

Ulica Żydowska. Krótka, cicha poznańska ulica tak 
niedaleko od hałasów Starego Rynku. Biegniemy w 
galowych spódnicach. Nieduży barokowy portal z jońskimi 
kolumnami w narożnej kamienicy. Uroczyste dźwięki trąby 
towarzyszą odsłonięciu słynącego łaskami obrazu Chrystusa 
z raną ze śladami krwi w prawym boku. „Parce Domine, 
parce populo tuo!” - kompozycją Feliksa Nowowiejskiego 
rozpoczyna wielkopostną liturgię niedzielnej Mszy świętej 
Chór Kościelny p.w. św. Cecylii z Mosiny pod dyrygenturą 
Jerzego Nagórniaka. Złote przekładki w Świętej Księdze… 
Przekłada je Rektor Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana 
Jezusa ks. prof. kan. Leszek Wilczyński na początku 
dziękując chórzystom za łaskę przybycia mimo trudności 
komunikacyjnych (główne trakty zamknięte z powodu 
maratonu). 

Nieśmiało, w ukryciu dotykamy bocznej ściany ołtarza, 
wzruszeni, onieśmieli taką bliskością... Niewielka, 
jednonawowa świątynia wypełniona jest po brzegi wiernymi 
o błyszczących, rozmodlonych oczach... Dookoła obrazu 
znajdują się wyrzeźbione cztery postaci aniołków, 
trzymających narzędzia tortur: drabinę, młotek, gwoździe, 
bicz. Droga krzyżowa trwa nadal... W 1399 roku w 
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
dokonano tu profanacji Najświętszego Sakramentu: dwie 
ubogie kobiety skuszone hojnym wynagrodzeniem wykradły 
Trzy Święte Hostie i tu, w piwnicy kamienicy Świdrów 
–Szamotulskich zebrani świętokradcy pocięli Hostie nożami, 
trysnęła krew zalewając podłogę i ściany, obecna zaś 
niewidoma odzyskała wzrok. Profanatorzy przerażeni 

wrzucili Hostie do znajdującej się tam studni, ale One uniosły 
się, chcieli zatopić w nadwarciańskich bagnach – także się 
uniosły, sprawa się wydała, Hostie uroczyście przeniesiono 
w procesji do kościoła, świętokradców ukarano. 

Król Jagiełło ufundował w miejscu odnalezienia Hostii 
Kościół p.w. Bożego Ciała, a król Jan Kazimierz przyczynił 
się do powstania Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana 
Jezusa. W piwnicy zwanej dolnym kościołem jest dziś 
Kaplica Cudu Eucharystycznego, restaurowana, staraniem 
obecnego Rektora i rękami dobrych fachowców rzemieślni-
ków wyposażona w nowoczesne instalacje hydrauliczne, 
można więc wygodnie nabierać cudowną uzdrawiającą wodę 
do naczyń za pomocą odkręcenia kurka. Ciszy kontemplacji i 
zadumy w tym miejscu sprzyja ołtarz przy studni, który 
wspierają wyrzeźbione postaci polskich świętych: św. 
Stanisława, Wojciecha, Kazimierza i Stanisława Kostki. 
Historię kościoła wzbogaconą o historię wiary można prze-
czytać oczami w górnym kościele ubogaconym ogromnie i 
pięknie freskami, malowidłami, obrazami, rzeźbami.

Mistyka tego miejsca odbija się w oczach wiernych. Oto 
krótkiego koncertu paschalnego wykonanego po Mszy 
świętej i nabożeństwie gorzkich żali przez mosiński chór 
wysłuchali niespieszący się ludzie o pięknym rozmodlonym 
spojrzeniu, spojrzeniu ludzi zadziwionych wiarą, 
zatrwożonych jej potęgą, nawróconych, odmłodzonych, o 
szczęśliwych twarzach…Ludzie wielkiego Ducha… Ludzie, 
chcący słuchać jeszcze…

Jolanta Kapelska

Zwykłe, niezwykłe sprawozdanie…

W.P. (151/363)
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W piątek wieczorem 11 kwietnia po Mszy św. o 21,00 wyruszyła 
grupa 200 pobożnych Pątników na nocna Ekstremalna DROGĘ 
KRZYZOWĄ z Mosiny do Lubinia.Trasę długości 44 km. przeszli w 
ciągu 10 godzin.

W piątkową noc przed Niedzielą Palmową, pierwszy raz w 
archidiecezji poznańskiej wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Na tę wyprawę w ciemności, samotności, milczeniu i trudzie wielu 
kilometrów zaopatrzył patników swoim błogosławieństwem 
Arcybiskup Stanisław Gądecki. W chwili, gdy ten numer 
„Wiadomości...” zostaje oddany do druku zapisanych było 254 osób.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Tradycją, bez której nie wyobrażamy sobie misterium Męki 
Pańskiej i Wielkanocy, jest wznoszenie i odwiedzanie Grobów 
Pańskich. W pełen zadumy czas Wielkiej Soboty odwiedzamy je 
podobnie jak stajenki w Boże Narodzenie, choć nastrój 
wówczas mamy zgoła odmienny. Spoglądanie na figurę 
umęczonego Chrystusa jeszcze bardziej pozwala nam odczuć 
dramaturgię i tajemnicę tamtych wydarzeń. Mało kto pamięta, 
że przed wiekami istniał zwyczaj upamiętniania w podobny 
sposób nie tylko zdarzeń Wielkiego Piątku, ale także Czwartku. 
Przy wielu kościołach budowano wówczas Kaplice Ogrójcowe.

Ogrójec, czyli pełen drzew oliwnych ogród Getsemani w 
Jerozolimie stał się miejscem modlitewnego czuwania Jezusa w 
wieczór przed pojmaniem. Wydarzenie to w średniowieczu 
chętnie upamiętniano, gdyż pięknie pokazuje ono jak ważna jest 
modlitwa, że w obliczu nieuchronności śmierci tylko ona nam 
pozostaje i że naszą powinnością jest czuwać. Budowano zatem 
przy kościołach specjalne kaplice – Kaplice Ogrójcowe, zwane 
też po prostu Ogrójcami. W przeciwieństwie do dzisiejszych 
Grobów Pańskich, nie miały one charakteru tymczasowego – 
były to po prostu budynki, jak sama nazwa wskazuje, osobne 
kaplice. Tradycyjnie wznoszono je w pobliżu lub na terenie 
przykościelnych cmentarzy (pamiętamy, że dawniej każdy 
kościół otoczony był cmentarzem), często w pobliżu wieży 
kościoła lub kruchty i głównego wejścia. Tym sposobem nie 
można ich było nie zauważyć i cały czas przypominały o 
słowach memento mori – „pamiętaj o śmierci”. Znakomity XIX-

wieczny historyk ks. Jakub Fankidejski tak opisywał Ogrójec z 
Lubawy (woj. warmińsko-mazurskie): samo miejsce ciemne i 
samotne  każdego już  usposabia ło  do  rozważania 
przenajdroższej Męki. 

Kaplice Ogrójcowe były niewielkimi pomieszczeniami, 
mogącymi z reguły pomieścić nie więcej niż 20 osób. 
Budowano je jednak bardzo starannie, z dużą dbałością o piękną 
architekturę oraz dekorację malarską wnętrza. Często miały 
duże okna zamknięte kratą, która umożliwiała obserwowanie 
wnętrza,  bez konieczności  wchodzenia do środka. 
Najistotniejsze były figury (drewniane lub kamienne), jakie 
znajdowały się w kaplicy. Zawsze była to figura klęczącego, 
modlącego się Chrystusa. Często towarzyszyli mu trzej śpiący 
Apostołowie, niekiedy też umieszczano w Ogrójcu figury 
nadchodzących żołnierzy. Figury z dawnych średniowiecznych 
Ogrójców do dziś można podziwiać w muzeach – m.in. 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Diecezjalnym 
w Pelplinie, i są to przepiękne świadectwa umiejętności 
rzeźbiarskich dawnych twórców. Dość powiedzieć, że dla jednej 
z kaplic (w małopolskiej wsi Ptaszkowa) rzeźby wykonał 
twórca słynnego Ołtarza Mariackiego z Krakowa, Wit Stwosz. 
W Kaplicach Ogrójcowych stawiano również ołtarze przy 
których tradycyjnie odprawiano nabożeństwa w Wielki 
Czwartek. Kaplice brały też udział w obchodach Wielkiego 
Piątku – np. nieistniejący już Ogrójec przy obecnej katedrze św. 
Janów w Toruniu był celem pasyjnej procesji odprawianej przez 
jezuitów.

Przez lata Kaplice Ogrójcowe traciły na znaczeniu, niszczały 
i często były rozbierane. Dziś po wielu z nich nie ma już śladu. 
Inne często zmieniły charakter i przeznaczenie. Takim 
przykładem jest wspaniała gotycka Kaplica Ogrójcowa przy 
kościele św. Jakuba w Toruniu. Znajduje się tuż przy wejściu do 
kościoła, a jej piękno jeszcze bardziej uwypuklił niedawny 
remont. Tymczasem wnętrze tej kaplicy obecnie służy jako… 
magazyn dla remontujących kościół konserwatorów. Na 
szczęście są też przykłady Ogrójców nadal pełniących swoją 
rolę, które można swobodnie podziwiać i kontemplować. 
Szczególnie polecam Kaplicę Ogrójcową przy kościele św. 
Barbary w Krakowie z rzeźbami z ok. 1500 roku oraz przy 
kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, 
także z początku XVI wieku. Odwiedzając te piękne miasta, 
warto pamiętać też o zobaczeniu tych, już dziś rzadkich, 
pamiątek średniowiecznej pobożności.

Anna Cicha

Ogrodzie Oliwny widok w Tobie dziwny…, 
czyli o trochę dziś zapomnianych Kaplicach Ogrójcowych
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W Dzień Patrona św. Józefa – 19 marca obcho-
dziliśmy „imieniny szkoły”. To już 21. uroczysta 
akademia w obecności całej społeczności szkolnej i 
zaproszonych gości. Tematem przewodnim uroczys-
tości oczywiście był św. Józef, nie zapomnieliśmy też o 
zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła 
II, dlatego duża część akademii była Jemu poświęcona. 
Wspominaliśmy całe życie papieża, dzieci przygo-
towały wiersze i piosenki, były też ciekawe prezentacje 
multimedialne - pontyfikat Jana Pawła II oraz św. Józef 
w obrazach.

Z racji tego, że św. Józef jest patronem rzemieśl-
ników, każdego roku w tym dniu zapraszamy innego 
przedstawiciela rzemiosła. W tym roku gościliśmy pana 
Grzegorza Kosowskiego z Pecnej, który zaplanował dla 
nas warsztaty wypieku chleba i bułek. Przywiózł ze sobą 
swoje zwierzęta: gęsi, kury, koguta, króliki, szynszyle, 
kaczki, kozę i owcę - dzieci były pod wrażeniem, mogły 
pogłaskać, nawet podkarmić. Kolejny raz miło, przyje-
mnie i radośnie spędziliśmy ważny dla nas dzień. 
Podczas akademii, mogliśmy też zaprezentować nowy 
wiersz „Blask nadziei”, który napisał specjalnie na 
naszą uroczystość Pan Krzysztof Walkowiak, za co 
serdecznie dziękujemy.

Blask nadziei
Życie jest cudem, pieśń płynie radośnie
Rzeką nadziei, nadchodzi „Przedwiośnie”.
Kolorem zieleni przy boku wiosny
„Pod lipą” Józef uśmiech radosny.

Nagle przemawia wielkimi słowami
„jak Wy ze mną, tak ja z Wami”
Józefa pięknie, zabrzmiała mowa.
Serce do serca, słowo do słowa.

Radujemy się z Tobą i aniołami,
Józefie, Maryjo pozostań z nami.
Opieką Twoją od gór do morza,
Miłość Twa światła, najjaśniejsza zorza.

Coś nam uczynił? Wie tylko serce!
Szkoła „Pod Lipami”? Nie wiem kto więcej!
Ku czci Twojej, niech świeci słońce,
Serca promienie miłością gorące.

Niech blask Twego miłosierdzia,
Będą niezdobyte jak niejedna twierdza.
Wiarą Józefie „Pod Lipami” oręża,
Niech dobrem, modlitwą zło przezwycięża.

Piszę to krótko, Józefie Święty,
Gdyż jestem bardzo mocno zajęty.
A cóż te słowa? Znaczą niewiele!
Słucha mnie Pan Bóg i nauczyciele.

Kropka

Imieniny szkoły w Krosinku

Koncert paschalny
 
Nie byliście….
Nie widzieliście więc
Smokingów czarnych
Oplatających wiolonczelę
Która barokowa
Pisnęła
Od uścisku żałośnie.
Nie byliście…
Nie widzieliście więc
Czerni zwiewnej sukni 
Miękko opadającej
Ku ziemi
Gdy stopy i ręce
Neurony i aksony
Poruszają
Klawesynu nerwy
Dźwięczące
Zabawnie i żartobliwie.
Nie byliście…
Nie widzieliście więc
Wioli da gamba
W  kościele
Bez kwiatów

Gdy
Krzyż fioletem zasłonięty
A ona wiola da gamba
Tulona ramionami
Młodzieńca
Z bujną grzywą 
Gra…
Nie byliście… 

Jolanta Kapelska

Dziewczęta  śpiewają „Stabat 
Mater” 

(„Skowronki” pod dyrekcją Alicji 
Szeligi)

Choć części dwanaście-
Nie trwają długo.
To kompozycja akcji.
Dwudziestosześcioletni gruźlik
Giovanni Pergolesi
Ułożył w kontrastach:
Wolno –  szybko 
cicho – głośno
Alty – soprany

Rozpacz matki —
Duma z Bożego Syna.
Głos jeden -
Moc  chóru.
Ostatni jego utwór.
Na kilka dni przed śmiercią.
I jeszcze
Kontrast przestrzeni:
niespokojnie 
wijące się 
w barokowych wykrętach
kolumny i rzeźby świętych
i żywe
acz nieruchome, dziewczęta.

Kilkadziesiąt dziewcząt 
na stopniach prezbiterium-
kilkadziesiąt melomanów
 w ławkach kościoła.

Trzej melomani ukryci 
w bocznej stalli.
Gdy brawo bili -
Powstali.

Jolanta Kapelska

W.P. (151/363)
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� Czwartek, 1 maj
7.00  módlmy się za wszystkie matki Wspólnoty 
Różańcowej prosząc dla nich o zdrowie i opiekę 
Matki Bożej, a dla tych które wyprzedziły nas w 
drodze do Pana o radość nieba
8.15 + za śp. Alfreda Kowalskiego w 9 rocz.śm., 
Jakuba, Pelagię, Alfonsa Kowalskich oraz Pelagię i 
Marcina Ślebodów
18.00 + za śp. Krzysztofa Jankowskiego
� Piątek, 2 maj
7.00 + za śp. Stanisławę Furmaniak z okazji urodzin i 
imienin i Franciszka w rocznicą śmierci
8.15 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z rodz. 
oraz Stefanię, Michała i Zdzisława Balcerskich
18.00 + za śp. Kazimierza Kozłowskiego
� Sobota, 3 maj 
7.30 + za śp. Józefę Dymkowską w 4 rocz. śm. i za 
śp. Henryka Dymkowskiego w 19 rocz.śm. 
9.00 + za śp. Genowefę i Henryka Bączyk
10.30 + za dusz śp. rodziców i rodzeństwa z rodziny 
Landzianowskich, Stanisława, Joannę i zm. z rodz. 
Utracików, Piseckich, Hetmanów, Michalaków, 
Binkowskich i Marię Lanckowską
12.00 + za śp. Zygmunta Pikińskiego w dniu imienin
17.00 ślub Anna Kreczmer, Kamil Przekwas
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 4 maj
7.30 + za śp. Antoninę i Ignacego Sobkowiak i zm. z 
rodz. Sobkowiaków, Mariannę i Tomasza Tomczak
9.00 + za śp. Monikę Niemczewską i zm. z rodz. 
Niemczewskich i Papieży
10.30  z okazji urodzin Natalki
12.00 + za śp. Gabrielę Chojnacką w 1 rocz. śm, 
Annę Chojnacką, Lecha Kleiber, oraz Stanisławę i 
Marcina Fierów 
18.00 + za śp. Zygmunta Ganowicza w 18 rocz. śm., 
Katarzynę, Helenę, Michała Urbaniaków
� Poniedziałek, 5 maj
7.00  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny z 
okazji imienin
8.15 + za śp. Janinę Zabłocką
18.00 + za śp. Marię w 19 rocz. śm., i Szczepana 
Przybyszewskich
Wtorek, 6 maj
7.00 
8.15 + za śp. Marię, Antoniego, Piotra Sobierajewicz, 
Genowefę, Franciszka Stawnego
18.00 o szczęśliwy poród dla Ani 
� Środa, 7 maj
7.00 + za śp. Stanisława Bielerzewskiego
8.15 + za śp. Teresę i Ryszarda Brandtów
18.00 Nowenna
� Czwartek, 8 maj
7.00  + za śp. Annę, Stanisława Skrzypczak, Teodorę 
i Stanisława Kaptur
8.15 + za śp. Stanisława Kaczora z ok. imienin i zm. 
z rodz. Warzychów i Kaczorów
18.00 + za śp. Irenę Miluską
� Piątek, 9 maj
7.00 
8.15 + za śp. Franciszkę, Józefa, Marię Woźniaków i 
zm. z rodz. Piotrowskich
18.00 + za śp. Krzysztofa Jankowskiego
� Sobota, 10 maj 
7.00 
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 11 maj
7.30 + za śp. Pawła i Władysławę Toporskich i zm. z 
rodz. Ławniczaków
9.00 + za śp. Irenę Garasz w 2 rocz. śm. i Jerzego 
Garasz w 3 rocz. śm.
10.00 I Komunia Św.
12.00 + za śp. Mariana Falbierskiego w 8 rocz. śm., 
Mariannę, Ignacego Falbierskich, Marię Jerzak i 
Franciszka Maciołkę
18.00 + za śp. Jana Halaburdę w 1 rocz. śm. oraz 
Barbarę Szczepańską-Skrzypczak w 6 rocz.śm.
� Poniedziałek, 12 maj
7.00 
8.15 + za śp. Marię i Stanisława Kaczmarek
18.00 + za śp. Zofię i Władysława Wosińskich i zm. z 
rodziny
� Wtorek, 13 maj

7.00 + za śp. Mieczysława Kasprzak w 26 rocz. śm i 
Mariannę Kasprzak
8.15 + za śp. Sabinę Grzesiowską w 4 rocz. śm. 
18.00 + za śp. Krystynę, Stanisława, Marię i Henryka 
Wojciechowskich i zmarłych z rodziny
� Środa, 14 maj
7.00 
8.15 + za śp. Stanisławę Wasielewską, Stanisławę 
Janiszewską i Stanisława Sawickiego
18.00 Nowenna
� Czwartek, 15 maj
7.00 
8.15 + za śp. Zofię Markiewicz i Zofię 
Marcinkowską
18.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i zmarłych 
z rodziny Grzępów 
� Piątek, 16 maj
7.00 
8.15 + za śp. Stanisławę, Kazimierza i Leszka Brach
18.00 + za śp. Jana, Mariana, Zenona Wiatr i zm. z 
rodz. z prośbą o radość życia wiecznego oraz śp. 
Stanisławę i Stanisława Królikowskich
� Sobota, 17 maj 
7.00 + za śp. Łucję i Romana Marczyńskich
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 18 maj
7.30 + za śp. Mariannę, Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa Dworczaków, 
Alinę, Kazimierę i Albina Habowskich
9.00 + za śp. Józefa Kalisza w 8 rocz.śm
10.00 I Komunia Św.
12.00 + za śp. Stanisława Manie z ok. ur., Cecylię, 
Stanisława i Jolantę Mania oraz Mariana Pieszyka
18.00 + za śp. Mariana Połczyńskiego w 5 rocz.śm i 
zmarłych z rodz. Połczyńskich i Skorackich
 Poniedziałek, 19 maj
7.00 + za śp. Anielę w 37 rocz. śm., Edwarda i Piotra 
Bańkowskich
8.15 + za śp. Mariana Dudka w 5 rocz.śm i zmarłych 
z rodziny
18.00 + za śp. Mariana Siekańskiego, zmarłych jego 
rodziców Jadwigę i Józefa
 Wtorek, 20 maj
7.00
8.15 + za śp. Władysława i Tomasza Remleina i zm. z 
rodz.
18.00 + za śp. Stanisławę w 30 rocz.śm., i Antoniego 
Gierszewskich
 Środa, 21 maj
7.00 
8.15  
18.00 Nowenna
 Czwartek, 22 maj
7.00 
8.15   
18.00 + za śp. Izabellę Pewną
 Piątek, 23 maj
7.00 + za śp. Mariannę Kujawę i zm. z rodz.
8.15 + za śp. Pelagię i Franciszka Lisiaków
18.00 + za śp. Dariusza Sawickiego w 11 rocz.śm.
� Sobota, 24 maj
7.00 
15.00 Ślub Katarzyna Kaczmarek i Łukasz Paplaczyk
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 25 maj
7.30 + za śp. Władysława, Eugeniusza i Zbigniewa 
Knapików
9.00 + za dusze śp. Marii, Marianny, Józefa 
Piechotów i zm. z rodz. Piechotów
10.30 + za śp. Asię Nowak
12.00 + za śp. Mariana Kaczmarka w 6 rocz.śm
18.00 + za śp. Jana Starka w 7 rocz.śm.
� Poniedziałek, 26 maj
7.00 + za śp. Elżbietę Zydorczyk, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
8.15 + za śp. Teresę Nowak
18.00 Róża 4 Rodziców modlących się za dzieci
� Wtorek, 27 maj
7.00 + za śp. Natalię Nitoń w 12 rocz.śm.
8.15 + mamę Grażynę
18.00 + za śp. Marię Nowak w 10 rocz. śm ., Walerię, 
Leona Nowak, Antoninę, Szczepana Silskich, Karola 
Jankowskiego, zm. z rodz. Nowaków, Silskich, 

Strykowskich
� Środa, 28 maj
7.00 
8.15 + za śp. Leokadię w 17 rocz. śm., i Andrzeja, 
Zygmunta Durka, Franciszkę i Walentego 
Zastrożnych
18.00 Nowenna
� Czwartek, 29 maj
7.00 + za śp. Tadeusza Roszaka, Józefa, Stefanię 
Roszak i Stefanię, Józefa Janus
8.15 
18.00 + za śp. Stanisława Grypczyńskiego i zm.z 
rodz. Grypczyńskich, Mroczków i Kubackich
� Piątek, 30 maj
7.00 
8.15  
18.00 + za śp. Czesława Lossy w 11 rocz.śm., 
Stanisława i Irenę Lossy, Mariana Piotrowskiego oraz 
w 1 rocz.śm. Jacka Jaroszczaka
� Sobota, 31 maj
7.00 
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 1 czerwiec
7.30 + za śp. Łucję i Romana Marczyńskich
9.00 + za śp. Jana Włodarczaka w 13 rocz. śm., 
Michalinę i Stanisława Matuszczak i zm. z rodz. 
Włodarczak i Matuszczak
10.30 + za śp. Jarosława Lulczyńskiego
12.00 + za śp. Teresę i Gracjana Kowalewskich
18.00 + za śp. Mariana i Antoniego Szczepaniaka, 
Krystynę, Alberta i Zbigniewa Wołoszyk
� Poniedziałek, 2 czerwiec
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Lechosława Szeszuła i zm. z rodz. 
Szeszułów i Orłowskich
� Wtorek, 3 czerwiec
7.00 
8.15 + za śp. Leszka Foksowicza w dniu imienin
18.00 + za śp. Pelagię i Franciszka Lisiaków
� Środa, 4 czerwiec
7.00 
8.15 
18.00 Nowenna
� Czwartek, 5 czerwiec
7.00 módlmy się za kapłanów pracujących w naszej 
świątyni oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne
8.15 + za śp. Marię Jędrzejczak w 10 rocz.śm.
18.0 + za śp. Marię Stróżyńską w 18 rocz.śm., i zm. z 
rodziny, Tadeusza, Franciszka i Stanisława
� Piątek, 6 czerwiec
7.00 + za śp. Andrzeja w 36 rocz.śm., Leokadię, 
Zygmunta Durka, Franciszkę i Walentego 
Zastrożnych
8.15 
18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm.z rodz., 
Stefanię, Michała i Zdzisława Balcerskich
� Sobota, 7 czerwiec
7.00 + za śp. Seweryna Kaczora z okazji 12 rocz.śm i 
zm. z rodz. Warzychów i Kaczorów
15.00 ślub Bartosz Pańczyna i Agata Rogal
16.00 ślub Tomasz Paluch i Małgorzata Jagodzińska
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 8 czerwiec
7.30 + za śp. Władysławę Przybylską w 5 rocz. śm.
9.00 + za śp. Stanisława Szymańskiego w 1 rocz.śm.
10.30 + za śp. Henryka Szabelskiego
12.00 + za śp. Bolesława Zycha w 2 rocz. śm. i zm. z 
rodz.
18.00 + za śp. Barbarę w 22 rocz.śm. i Piotra 
Ignaszaków, Pelagię i Józefa Kędziorów, Zbigniewa 
Mroczka, Halinę i Władysława, Macieja i Renatę 
Mączkowskich, Witolda i Kazimierę Ignaszaków z 
prośbą o miłosierdzie Boże
� Poniedziałek, 9 czerwiec
7.00 + za śp. Elżbietę Zydorczyk, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
8.15 
18.00 + za śp. Marię i Ludwika Lipiaków i zm. rodz.
� Wtorek, 10 czerwiec
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Sylwestra Zimowskiego w 4 rocz.śm.
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TRIDUUM PASCHALNE:
 Wielki Czwartek – dzień Kapłański – duchowni całej diecezji spotykają się na wspólnej liturgii ze swymi biskupami 

w Katedrze o godz. 10:00. W parafii wieczorem o godz. 18.00 msza św. z obrzędem obmycia nóg. Obowiązkowo 
przychodzą na liturgię Wieczerzy Pańskiej dzieci 1-szo komunijne wraz ze swymi Rodzicami. Adoracja w Ciemnicy do 
22.00.

 Wielki Piątek - rozpoczynamy od wspólnej Jutrzni o 8:00. O 15.00 Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do 
Miłosierdzia Bożego. Nowenna potrwa do Niedzieli Miłosierdzia codziennie o 15.00.W te trzy wielkie dni Czwartek, 
Piątek i Sobota nie ma mszy porannych, a w Wielki Piątek w miejsce mszy jest Wieczorna Liturgia Słowa Bożego i 
Adoracja Krzyża o godz. 18.00. Po liturgii śpiew Gorzkich Żali. Proszę przynieść książeczki. Z Wielkiego Piątku na 
Wielką Sobotę całonocna Adoracja. przy Grobie Pańskim. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. � � �

 Wielka Sobota- Jutrznia o godz. 8.00 wspólnie odmawiamy brewiarz. Święcenie potraw od 10.00 do 16.00 w 
kościele co pół godzinny. W kościele będzie stał kosz do którego można składać pokarmy dla ubogich. W Sowińcu godz. 
11.00; Sowinki 11.15; Ludwikowo 11.45; Jeziory 12.15; Pożegowo przy figurze godz.12.30. Wieczorna liturgia Wielkiej 
Soboty rozpoczyna się o 21.00 od poświęcenia ognia przed Świątynią prosimy zabrać ze sobą świece paschaliki do 
wniesienia poświęconego ognia do świątyni. Zapraszamy wszystkich parafian na tę piękną liturgię mszalną. W Niedziele 
Wielkanocną o g. 6.00 Rezurekcja, nie ma mszy św. o 7.30

ZGONY
Weronika Różnowska l. 76, Joanna Borchard l. 80, Michał Deutsch l. 57, Wanda Marianna Pruchnik l. 92, Krystyna Aniela Nowicka l. 77, 
Piotr Przybyła l. 30, Maria Stefania Taciak l.81, Stanisław Edmund Bielerzewski l. 56, Maria Legenza l.46, Natalia Zofia Kusak 17 dni, 
Marian Macioszczyk l.93, Honorata Jaroszczak l.76, Leszek Alojzy Pieszyk l. 68.

CHRZTY
Mikołaj Sobolewski, Zuzanna Antonina Szaroleta, Pola Rożek, Stanisław Jeżewski, Zuzanna Cedro, Marek Konfederak, Michał Janusz 
Skopowski, Gabriela Jankowiak, Szymon Janicki, Julia Paczyńska, Anna Maria Spychała, Maciej Nowicki, Wojciech Jurand Dera, 
Martyna Wośkowiak, Aleksandra Kubiak, Adam Mikołajczyk, Zofia Jankowiak

� Środa, 11 czerwiec
7.00 
8.15 
18.00 Nowenna
� Czwartek, 12 czerwiec 
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Marię Wiśniewską
� Piątek, 13 czerwiec
7.00 
8.15 w 1 rocz. śm. Józefa Roszak i za zm. rodziców 
Stefanię i Tadeusza
18.00 + za śp. Krzysztofa Jankowskiego
� Sobota, 14 czerwiec
7.00 
15.00 ślub Magdalena Plewińska i Piotr Ławniczak  
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 15 czerwiec 
7.30 + za śp. Mariannę, Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa Dworczaków, 
Alinę, Kazimierę i Albina Habowskich
9.00 + za śp. Halinę Osinkowską w 2 rocz.śm
10.30 + za śp. Mariana Strenka w 5 rocz.śm i zm. z 
rodz. Strenków i Trochów
12.00 + za śp. Marię i Ludwika Lipiaków i zm. z 
rodz.
18.00 + za śp. Annę Przybylską w 19 rocz.śm. Oraz 
Szczepana Przybylskiego i zm. z rodz.
� Poniedziałek, 16 czerwiec
7.00 
8.15  
18.00 + za śp. Macieja Kowalskiego
� Wtorek, 17 czerwiec
7.00 + za śp. Helenę w 1 rocz.śm., i Stanisława 
Dąbrowskich
8.15 + za śp. Mikołaja i Władysławę Cichowlas 
18.00 
� Środa, 18 czerwiec
7.00 
8.15 + za śp. Henryka Bartkowiaka

18.00 Nowenna
� Czwartek, 19 czerwiec - BOŻE CIAŁO
7.30 + za śp. Andrzeja Sloderbacha w 3 rocz.śm z 
prośbą do Boga miłosiernego o łaskę zbawienia
9.00  Intencje zbiorowe
18.00 + za śp. Kazimierza Pilarczyka w 1 rocz.śm i 
zm. z rodz. Suchorowskich
� Piątek, 20 czerwiec
7.00 + za śp. Józefa Kaźmierczaka w 1 rocz.śm
8.15 
15.00 Ślub Lidia Krzyżaniak i Tomasz Stróżyński
18.00 z ok. 8 rocznicy ślubu Agnieszki i Rafała oraz 
z ok. 2-gich urodzin wnuczek Natalki i Pauliny z 
prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej 
rodziny
� Sobota, 21 czerwiec
7.00 + za śp. Elżbietę Zydorczyk w 29 rocz.śm
15.00 z okazji 40 rocz. ślubu Anny i Walentego z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
błogosławieństwo Boże
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 22 czerwiec
7.30 + za śp. Czesława Ławniczaka i zm.z rodz. 
Ławniczaków i Toporskich
9.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i zm.z 
rodz.
10.30 + za śp. Alinę i Antoniego Kozłowskich z 
okazji imienin oraz Jacka Karnowskigo
12.00 + za śp. Władysława Nowaka
18.00 + za śp. Wojciecha Nowickiego i zm.z rodz.
� Poniedziałek, 23 czerwiec
7.00 
8.15 + za śp. Jana i Franciszkę Kluge
18.00 + za śp. Zbigniewa Tesznera z okazji Dnia 
Ojca
� Wtorek, 24 czerwiec
7.00 
8.15  
18.00 + za śp. Jana i Łucję Frączek i zm. z rodz.
� Środa, 25 czerwiec

7.00 
8.15 + za śp. Józefa i Józefę Kwiatkowskich
18.00 Nowenna
� Czwartek, 26 czerwiec
7.00 + za śp. Pawła, Franciszkę i Bogdana Jóźwiak
8.15 + za śp. Mariannę i Władysława Bąkowskich
18.00 + za śp. Józefa Kalisz, Marię Dworowską, 
Annę, Józefa Tomczak, Pelagię i Jakuba Kalisz 
� Piątek, 27 czerwiec
7.00 + za śp. Władysława i Tomasza Remlein i zm. z 
rodz.
8.15 + za śp. Władysława i Marię Marcinkowskich i 
zm. z rodzin Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów i Piaseckich
15.00 ślub Tomasz Matuszak i Malwina Knapik 
18.00 z okazji 40 rocz. ślubu Elżbiety i Henryka z 
podziękowaniem za otrzymana łaski i z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz z 
okazji imienin Piotra z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbę o zdrowie
� Sobota, 28 czerwiec
7.00 
15.00 ślub Joanna Nowaczyk i Kumar Dheeraj
16.00 ślub Agnieszka Pieprzyk i Julian Ciesielski
18.00 Intencje zbiorowe
� Niedziela, 29 czerwiec
7.30 + za śp. Olgę i Czesława Kaczmarek, Teodora i 
Pelagię Szykulskich, Lucynę i Benona Szykulskich
9.00 + za śp. Jarosława Lulczyńskiego 
10.30 + za śp. Marię Matuszczak, Mateusza 
Wieczorka, Lidię Zienkowicz, Marię Stawną
12.00 + za śp. Władysława Sobeckiego z okazji 
imienin i zm. z rodz. Sobeckich
18.00 + za śp. Michała Deutsch
� Poniedziałek, 30 czerwiec
7.00 
8.15 + za śp. Władysława, Pelagię, Andrzeja i zm. z 
rodz. Sloderbachów i Horanów
18.00  za wszystkich czcicieli Maryi
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KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

TABLICA JANA PAWŁA II
Poświęcenie 2 maja 2014 r.
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Św. JÓZEFSERCE JEZUSA

Św. PIOTR Św. PAWEŁ

FIGURY



DROGA KRZYŻOWA 

KAPLICA 
WIECZYSTEJ ADORACJI

Poświęcona 2010 r.
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WIZUALIZACJA FRONTOWEJ ŚCIANY KOŚCIOŁA 
Św. MIKOŁAJA w MOSINIE

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII  
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

 

M S Z E  Ś W I Ę T E :  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;  

DNI POWSZEDNIE  
pon. – so. 7 .00; 8.15; 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 

PROLONGATA 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 

Wtorki od 16.00-18.00 
poza miesiącami XII, I, II, VII,VIII

Konto Parafii: GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001
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