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NOWE ŻYCIE 
W CHRYSTUSIE

Zgodnie z wolą papieża Franciszka i ks. abp. Stanisława Gądeckiego 
w naszym kościele można każdego dnia uzyskać odpust dla siebie lub dla 
jednej osoby zmarłej. Aby otrzymać odpuszczenie kar czyśćcowych 
należy:

· być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego),
· przekroczyć Bramę Miłosierdzia i nawiedzić kaplicę Adoracji 

Najświętszego Sakramentu,
· wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 

lekkiego,
· przyjąć Komunię świętą,
· odmówić modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca 

świętego (np. Wierzę w Boga i Ojcze nasz).
W Roku Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny również za 

wypełnienie jednego uczynku miłosierdzia chrześcijańskiego względem 
duszy lub ciała (oczywiście z zachowaniem wyżej wymienionych 
warunków).
Papież Franciszek zezwolił również, by w czasie trwania Jubileuszu 
wszyscy kapłani mogli rozgrzeszać z grzechu aborcji i zdejmować karę 
ekskomuniki za ten grzeszny czyn. 

ODPUSTY Z OKAZJI ROKU MIŁOSIERDZIA

Zmartwychwstania Pańskie  - najważniejsze w historii ludzkości wydarzenie, swoiste credo, ostateczne słowo Boga 
na temat Życia i Śmierci, świadectwo i konsekwencja Bożej miłości  dotykająca każdego życia. Dobra Nowina.

W związku z tym najważniejszym i bezprecedensowym wydarzeniem życzymy Czytelnikom "Wiadomości 
Parafialnych", aby doświadczali Dobrej Nowiny we własnym sercu i aby napełniała ich Wiarą, Nadzieją i Miłością 

sięgającą poza życie doczesne w Życie Wieczne.
 Ksiądz Proboszcz Edward Majka i Redakcja „Wiadomości Parafialnych”

II Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej 
STABAT MATER DOLOROSA 

Zapraszamy na dwa dni intensywnej muzycznej 
refleksji w wykonaniu znakomitych, poznańskich 
muzyków! 

Finał 19 marca 2016 godz. 19:00 festiwalu uświetni 
wykonanie legendarnego arcydzieła – Requiem d-moll 
Wolfganga Amadeusa w przeszło 100-osobowej 
obsadzie!

Msza żałobna w rycie trydenckim w intencji śp. ks. 
Prałata Konrada Kaczmarka w muzycznej oprawie 
Requiem d-moll W. A. Mozarta 20 marca 2016 godz. 
15:00

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. 
Zapraszamy!

Czas rekolekcji Wielkopostnych 
–  sobota 5-go marca do środy 9-go marca

Rekolekcje głosi X. Stanisław Gawlicki 
– filipin ze Św. Góry Gostyńskiej.

00 00 00 00
Spowiedź – sobota 19 marca od 7.  do 12.  i od 14.  do 18.

Triduum Sacrum 24 do 26 marca:
00

Wielki Czwartek i Wielki Piątek – 18.
00

Wielka Sobota – 21.
00

WIELKANOC – 6.  rano



W.P. (161/373)

BYŁ  WŚRÓD  NAS

Ks. Edmund Lorkiewicz 1907 – 1981
Ks. Edmund Lorkiewicz urodził się w Domaradzicach 

par. Dubińskiej w rodzinie  nauczycielskiej. Był synem 
Albina i Augustyny zd. Lusar. Rodzice bardzo religijni 
należeli do sodalicji mariańskiej. Edmund miał jeszcze 
czterech braci. Do szkoły ludowej uczęszczał w 
Konarzewie do gimnazjum w Krotoszynie.

Powołanie do kapłaństwa ujawnił już w latach 
gimnazjalnych, które ukończył maturą 25 maja 1927. Po maturze zgłosił 
się do Seminarium Duchownego. Studia rozpoczął 1 lutego 1928 w 
Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 w Katedrze 
Poznańskiej z rąk ks. kard  Augusta Hlonda. 

Duszpasterską prace rozpoczął na wikariacie w Książu Wlkp. W 
ramach rotacji wikariuszy 1 lipca 1934  przeszedł do pracy duszpasterskiej 
na wikariat w Mosinie, gdzie pozostał 13 miesięcy. Proboszcz mosiński  
ks. Jan Krajewski podkreślał jego wzorowe życie kapłańskie, 
postępowanie bez zarzutu,  małe udzielanie się w życiu towarzyskim a 
zarazem wewnętrzne zamknięcie się. Kolejno był wikariuszem w Kępnie, 
a następnie od 1 lipca 1938 został przeniesiony do par .pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Poznaniu.

Po wybuchu II wojny światowej władze okupacyjne nie pozwoliły mu 
długo pracować w parafii. Już 12grudnia 1939 został internowany i 
osadzony w Kazimierzu Biskupim. Udało mu się wszakże uzyskać 
zwolnienie i 5 czerwca 1940 wyjechał do Generalnej Guberni, gdzie podjął 
prace duszpasterską. Był administratorem par .Rybitwy i rektorem 
kościoła poklasztornego w Józefowie n/Wisłą.

Na wiadomość o wyzwoleniu Wielkopolski powrócił do rodzinnej 
Archidiecezji i 21 kwietnia 1945 otrzymał lokacje na administratora dwóch 
parafii w Miejskiej Górce i Sobiałkowie. Z dniem 1 października 1947 ks. 
Lorkiewicz mianowany zostaje proboszczem w Święciechowie.

Upływ czasu  oraz  okupacja spowodowały znaczny ubytek zdrowia. 
Ks.Lorkiewicz powiedział: „Nie wróżę sobie pod tym względem poprawy 
na przyszłość”. 1 września 1959 został proboszczem w Biskupicach 
Ołobocznych.W duszpasterstwie stosował wszystkie środki 
rozpowszechnione w archidiecezji poznańskiej. Niestety choroba 
postępowała. Gdy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia z dn.1 05.1975r 
przeszedł na emeryturę. Nadal mieszkał na probostwie sprawując dostępne 
mu funkcje duszpasterskie.

Odszedł do Pana 27 kwietnia 1981r i spoczął na cmentarzu w 
Biskupicach Ołobocznych.                                     Włodzimierz Gabrielski

Papież Franciszek skierował do wiernych 
wezwanie: „Jest moim gorącym życzeniem, 
aby chrześcijanie przemyśleli podczas 
Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem 
ciała i względem ducha. Będzie to 
sposobem na budzenie naszego sumienia, 
często uśpionego w obliczu dramatu 
ubóstwa, a także umożliwi nam coraz 
głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie 
ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego 
miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa 
przedstawia te uczynki miłosierdzia, 
abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego 
uczniowie, czy też nie  (papież Franciszek: 
Bulla „Misericordiae vultus”).
W n a s z e j  w s p ó l n o c i e  p a r a fi a l n e j 
odpowiedzieliśmy na to wezwanie Ojca 
Świętego Franciszka już w styczniu, 
rozważając 14 uczynków miłosierdzia w 
ramach homilii na Mszy św. o godz. 8.15. 
Ponieważ uczynki miłosierdzia są to czyny, 
k tóre  prowadzą  nas  w szczęś l iwą 
wieczność, dobrze będzie jeśli szersze 
grono Wiernych przypomni je sobie i 
rozważy, aby przez to „głębiej wejść w 
serce Ewangelii” (papież Franciszek). 
Mamy ich czternaście w katechizmie i 
dziel imy na:  uczynki  miłosierdzia 
względem ciała i względem duszy. 

GŁODNYCH NAKARMIĆ, 
SPRAGNIONYCH NAPOIĆ

Oto pierwsze wezwanie nastawione na 
t r o s k ę  o  ż y c i e .  Ty c h  g ł o d n y c h  i 
spragnionych jest na naszej Ziemi blisko 
100 milionów! Jedni umierają z głodu, inni 
chorują z przejedzenia. Często spotykamy 
się z marnotrawieniem chleba, jedzenia z 
bezmyślną rozrzutnością. Świat biznesu 
kusi do kupowania coraz większej ilości 
s m a k o ł y k ó w.  Z i m n e  m e c h a n i z m y 
produkcji i handlu gotowe są niszczyć, by 
nie obniżyć ceny i nie podzielić się z 
głodnymi. Organizowanie pomocy dla 
głodujących nie jest łatwe. Odpowiadamy 
jednak za tych, którzy są blisko nas. Za 
dzieci, które idą do szkoły bez śniadania. Za 
samotnych w sąsiedztwie, którzy muszą 

ograniczyć posiłki do jednego, bo na więcej 
ich nie stać. Wielu z nich ze wstydu ukrywa 
swoją biedę i głód. Miejmy więc oczy 
otwarte i wrażliwe serca, spiesząc z 
dyskretną pomocą. A woda – gdzie woda, 
tam życie. Tymczasem są kraje, gdzie 
tysiące ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. 
Korzystajmy z niej mądrze, roztropnie i 
oszczędnie. Wspierajmy tych, którzy wraz z 
Ewangelią niosą pomoc głodnym i 
spragnionym – misjonarzy w Indiach i 
Afryce, w Kazachstanie i Brazylii.

NAGICH  PRZYODZIAĆ
Obok jedzenia i picia człowiek potrzebuje 
ubrania, jest ono formą najmniejszego 
mieszkania. W nim człowiek kryje swoje 
tajemnice. Bezdomni często posiadają tylko 
tyle, ile noszą na sobie. Może więc ktoś 
założy chętnie na siebie to, co mu damy? 
Nagich przyodziać, to też troska o szacunek 
dla ludzkiego ciała stworzonego przez 
Boga. Przecież jest ono arcydziełem 
Stwórcy. Pomyślmy o pierwszej naszej 
na jp ięknie j sze j  szac ie  i  o  samym 
Chrys tus ie ,  w k tórego zos ta l i śmy 
przyobleczeni w sakramencie Chrztu 
świętego, o naszej godności, o pięknie 
człowieka, który może się podzielić i 
usłużyć, by przyodziać drugiego człowieka. 
A dziś świat chętniej ciało rozbiera, niżeli 
przyodziewa. Świat odziera człowieka z 
jego tajemnicy. Dotyczy to zwłaszcza ciała 
kobiety, pornografia zmierza do zniszczenia 
wielkiego daru, który stoi na straży 
godności człowieka – wstydu. Gdy 
człowiek się go wyzbędzie, traci poczucie 
hierarchii wartości i nie wie, gdzie jest 
granica kultury i barbarzyństwa. Tak łatwo 
dziś za pieniądze odsłania się ludzkie ciało, 
by budzić pożądanie i głód seksu, by 
ukierunkować relacje między mężczyzną i 
kobietą na zabawę a nie na odpowiedzialną 
miłość. Nagich przyodziać – to także 
wyzwanie na nasze czasy, by mądrze 
podchodzić do wysokiej fali pornografii, 
która chce zniszczyć to, co decyduje o 
godności człowieka – poczucie wstydu. 

Stąd potrzeba ubrania, bez którego nagie 
jest nie tylko ciało człowieka, lecz i  jego 
duch.
PODRÓŻNYCH  W  DOM  PRZYJĄĆ
Gościnności uczymy się od Pana Boga. To 
On podzielił się z nami życiem, które jest w 
Nim. Dał nam na mieszkanie wielki i piękny 
świat. Biblia uczy nas gościnności. Nasza 
polska obyczajność wysoko stawia 
gościnność, o czym świadczy przysłowie: 
„Gość w dom – Bóg w dom”. Jak miło, gdy 
jesteśmy z uśmiechem witani przez naszych 
bliskich i przyjaciół, których odwiedzamy. 
Cieszymy się również, kiedy przybywają 
do naszego domu. Gorzej sprawa wygląda, 
gdy przychodzi do nas nieoczekiwany gość 
lub ktoś za kim nie przepadamy. A co 
dopiero, gdy będzie to uchodźca … Wielka 
fala uchodźców w ostatnich miesiącach 
niesie ze sobą poważne zagrożenie a obawy 
są uzasadnione. Ale czy nie o to chodziło 
złemu duchowi, abyśmy stracili wrażliwość 
i  z r e z y g n o w a l i  z  t e g o  u c z y n k u 
miłosierdzia? Należy wyzbyć się z jednej 
strony naiwności, że wszyscy uchodźcy to 
biedni ludzie pozbawieni domu, ale 
również nie wolno we wszystkich widzieć 
terrorystów gotowych nas skrzywdzić. 
Mądra i konkretna pomoc instytucji 
państwowych i  społecznych aż po 
konkretną pomoc zwykłych ludzi na pewno 
jest problemem, Jest jeszcze inna tułaczka, 
duchowa - to bolesna samotność, która 
wielu ludziom zatruwa życie. Nie mają do 
kogo ust otworzyć, nikt na nich nie czeka, 
nikt nie odwiedzi… Samotność to ścieżka, 
która wiedzie przez bolesną pustynię, nawet 
wtedy, gdy przebiega przez centrum 
wie lk iego mias ta .  Samotność  jes t 
szczególnym rodzajem bezdomności, jest 
tułaczką niechcianego człowieka. Jakże 
często kończy się tragicznie. Chrystus chce 
nas wychować na ludzi o otwartych 
sercach, którzy uchylą swych drzwi i 
przyjmą samotnych. Nawet kilka chwil 
poświęconych dla nich, leczy rany 
samotności.        Ks. Marian Cynka    c.d.n. 

UCZYNKI, KTÓRE PROWADZĄ W WIECZNOŚĆ SZCZĘŚLIWĄ
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W.P. (161/373)

Wielki Post od kilku lat kojarzy się wielu osobom, i to nie tylko w 
Polsce, z Ekstremalną Drogą Krzyżową. Ta nietypowa forma 
rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej podczas 
nocnego marszu, odbywa się od 2009r. Idea narodziła się w 
krakowskiej wspólnocie „Męska Strona Rzeczywistości”. 
Mężczyźni razem z duszpasterzem, ks. Jackiem Stryczkiem 
(kojarzonym również z akcją „Szlachetna Paczka”), postanowili 
przygotować Drogę Krzyżową na bardzo długim dystansie, pieszo i 
nocą. Wziąć krzyż (najlepiej własnoręcznie przygotowany) i nocą 
wyruszyć w kilkudziesięciokilometrową trasę. Czy to nie 
szaleństwo? Z pewnością! EDK nie jest dla wszystkich. Wymaga 
ducha walki, kondycji fizycznej i psychicznej oraz odwagi. 
Wymaga wiary... Choćby tej, o którą chce się dopiero prosić... 
Pielgrzym wyrusza w milczeniu sam lub w niewielkiej grupie, w 
wyznaczonych miejscach zatrzymuje się, aby medytować stacje 
Drogi Krzyżowej. Dzięki ciszy ma czas na to, by pomyśleć o sobie, 
swoich problemach, o tym co jest trudem w jego życiu. Może 
spojrzeć na to wszystko przez pryzmat Męki Chrystusa i Jego drogi 
na Kalwarię. Ma szansę spotkać się z Bogiem.

Ekstremalną Drogą Krzyżową zainicjowała grupa 150 
śmia łków,  pokonując  t rasę  z  Krakowa do  Kalwar i i 
Zebrzydowskiej. W ubiegłym roku, w całym kraju chętnych było 
już prawie 12 000. W 2016r. EDK odbędzie się w 89 polskich 
miastach, w Czechach i Wielkiej Brytanii, w sumie na 163 trasach. 
Jakaś nowa moda? Niekoniecznie. Kiedy „posłuchamy” tych, 
którzy zdecydowali się ruszyć w tę Drogę dowiemy się, jakie mogą 
być owoce tej decyzji:
„EDK była bardzo ważna, pokazała, że warto podejmować trud 
życia codziennego, które wydaje się takie żmudne. Mogłem 
doświadczyć opieki i prowadzenia Boga. To także czas rozmowy i 
uzyskania odpowiedzi na wiele pytań. Słowa te wracają także 
teraz.” (45lat);
„Jezus idąc drogą krzyżową był wymęczony i nie miał sił, ale On się 
nie poddał pomimo upadku, wstawał i szedł dalej. Szłam z Jezusem, 
wiem, że dawał mi siły, abym się nie poddała. Wiem, że On zawsze 
jest ze mną, że zawsze dodaje mi sił. Zrozumiałam to głębiej po 
przejściu EDK.”(18 lat);
„Słowa, które noszę po EDK, to słowa - Jezus jest. Taka prosta 
prawda - Jezus jest. Druga sprawa, Jezus nie wymaga wielkich 
rzeczy ode mnie... ale nie mogę też stać w miejscu, mam wychodzić 
ku Niemu. Zobaczyłam, na ile ufam Jezusowi, a na ile myślę, że 
wszystko zależy ode mnie. Z każdej strony się zabezpieczyłam, 
wszystko miałam zaklepane: przyjazd, powrót, ewentualne 
towarzystwo, bo przecież, jakby coś się stało... Rozpoczynając 
drogę krzyżową poszłam sama, spotkałam Jezusa... i doszłam 
lżejsza, o moje ludzkie zabezpieczenia. Jezus jest.”(23 lata);
„ N i o s ł e m  k r z y ż .  D o p ó k i  n i e  o d c z u w a ł e m  t r u d ó w 
pielgrzymowania, nie miało dla mnie znaczenia jak go niosę - na 
ramieniu, w ręce, z tyłu z boku...Dopiero, gdy dopadały mnie trudy, 

nie wiem nawet jak to się stało, krzyż zaczął iść przede mną, w 
wyciągniętej ręce, tak jak powinno być w życiu, powinienem iść za 
krzyżem. Wtedy krzyż stał się też pomocą, podporą podczas 
rozważań, można było oprzeć na nim zmęczoną głowę i doznać ulgi 
- taki wymiar fizyczny - który całkowicie odnosi się do wymiaru 
duchowego, Krzyż jest podporą w trudach życia - odpoczynkiem i 
wsparciem.”(37 lat)
„To była wielka łaska - cała noc modlitwy, bez chwili rozproszeń. 
Zmęczenie i ból zanurzały w tej modlitwie jeszcze bardziej - nie 
przeszkadzały, a wręcz sprzyjały zjednoczeniu z Bogiem. Sprzyjała 
również ciemność, która miała wielką wymowę. Dla mnie 
osobiście oznaczała nasze ludzkie chodzenie po omacku w tym 
świecie. Jesteśmy pogrążeni w ciemnościach grzechu, 
potrzebujemy światła na drodze życia. I docelowo zdążamy do 
Światła, ale ta droga jest nieraz bardzo trudna, łatwo można się 
zgubić, zatrzymać. Ciemność nocy przypominała mi również, że 
cała Męka Jezusa to było panowanie ciemności. I że było to 
konieczne - musimy przejść przez ciemność do Światła.”(34 lata)
„Nie pamiętam kiedy ostatnio tyle się modliłem. Podczas EDK 
miałem wystarczająco czasu żeby modlić się we wszystkich 
ważnych dla mnie intencjach.(17 lat);
„Taka noc tylko z własnymi myślami/przemyśleniami, do tego 
mniej więcej co kilkadziesiąt minut przeczytane w ciszy 
rozważania. To wszystko plus otoczka ciemnej, długiej, 
wydawałoby się niekończącej się nocy, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości, która nas otacza na co dzień. Wracasz inny, choć 
czasami wydawać się może, szczególnie wraz ze wschodzącym 
słońcem, że wszystko wraca powoli do „normy”. Ale tak tylko się 
wydaje - ta samotna, choć w grupie wielu ludzi, noc na EDK 
zmienia człowieka - na lepsze.” (36 lat) 
„Ja w swoją drogę też wzięłam krzyż. Moim krzyżem był bagaż 
codziennych doświadczeń, trosk, problemów i zwątpień. U celu 
EDK, na własnej Golgocie, byłam już pewna, że tego krzyża nie 
dźwigam sama.” (19 lat)
„Idziemy praktycznie sami, pomimo, że wokół pełno ludzi. Cisza i 
ciemność. Najważniejsze jest obcowanie z Bogiem.” (68 lat) 
 W Archidiecezji Poznańskiej Ekstremalna Droga 
Krzyżowa ruszyła pierwszy raz w 2014r. z Mosiny do Lubinia. W 
tym roku pątniczych szlaków jest u nas o wiele więcej: z Dolska i 
Gostynia do Osiecznej; z Kościana do Górki Duchownej; z 
Poznania na Lednicę, do Tulec, do Pobiedzisk i do Zwoli k. 
Zaniemyśla; z Wolsztyna do Zbąszynia oraz czterema drogami z 
Mosiny do Lubinia - razem 13 tras.
Z Mosiny wyruszymy 18 marca, po Eucharystii o godz.20.00 i 
indywidualnym błogosławieństwie dla każdego pielgrzyma. 
Pójdziemy Trasą Czerwoną św. Mikołaja - z Mosiny przez Żabno 
44 km, Trasą Zieloną Aniołów Stróżów - przez Krosno i Grzybno 
41km, Trasą Żółtą św. Jakuba - z Żabna 33 km i Trasą Niebieską 
MB Częstochowskiej - z Krosna przez Grzybno 38 km. Wszystkie 
szlaki prowadzą do gościnnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 
i do czczonej w nim Matki Bożej. 
Aby wziąć udział w tej drodze Krzyżowej należy zapisać się na 
stronie internetowej www.edk.org.pl. 
Może i Ciebie, Drogi Czytelniku, Pan zaprasza do takiego 
spotkania. Pomyśl, przemódl, rozeznaj. Podejmij wyzwanie, bo 
„Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie”!

Małgorzata i Radosław Szeszko

Ekstremalna Droga Krzyżowa – aby spotkać Boga w drodze 
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Równocześnie z pro-
wadzeniem prac budo-
wlanych ks. infułat Lucjan 
Haendschke prowadził 
dzieło wyposażenia kate-
dry. Gdy okazało się, że 
świątynia będzie regoty-
zowana, postanowiono 
rozebrać dotychczasowy 
wie lk i  o ł t a rz ,  dz ie ło 

Schoepsa z 1786 roku, ponieważ przysłaniałby 
strukturę architektury gotyckiej. Za zgodą 
kompetentnych władz nabyto z Góry Śląskiej 
poliptyk (wieloskrzydłowy tryptyk), który tam 
już nie służył potrzebom liturgicznym. Poddano 
go konserwacji i jesienią 1955 roku umiesz-
czono w prezbiterium katedry. W następnym 
roku dokończono renowacji tego arcydzieła 
sztuki późnogotyckiej. Powstały w 1512 roku 
poliptyk z warsztatu Jakuba Beinhardta dosko-
nale się mieści w regotyzowanej katedrze. 
Bogaty rzeźbiony na awersie (stronie przedniej) 
ze sceną ukoronowania Najświętszej Maryi 
Panny w kwaterze środkowej oraz ze świętymi 
niewiastami w kwaterach bocznych; na rewersie 
(stronie tylnej) posiada sceny pasyjne o 
niezwykłej ekspresji, noszącymi znamiona 
gotyckiego realizmu. Posiadają sygnaturę 
malarza: Joh. Veh. Pentaptyk wsparty jest na 
bogato rzeźbionej predelli (część ołtarza 
spoczywająca na mensie, stanowiąca podstawę 
retabulum ołtarzowego). Predella przedstawia 
Ostatnią Wieczerzę. Sprowadzony staraniem 
Księdza Infułata pentaptyk z Góry Śląskiej 
doskonale dopełnił dzieło regotyzacji katedry. 
Stanowi olśniewające monumentalne dzieło 
sztuki, doskonale dopełniające jej piękna tak 
rozmiarami, jak i programem ikonograficznym. 
Poliptyk Katedry Poznańskiej stwarza niepowta-
rzalny klimat artystyczny tej gotyckiej świątyni. 
Podobnie barokowa ambona z roku 1720, 
pochodząca z poewangelickiego kościoła w 
Miliczu. Fragmenty dwóch nieco nadniszczo-
nych stalli gotyckich pochodzą również z ziem 
zachodnich. Z nabytych, ale mocno zniszczo-
nych organów z Czempinia i Koźmina, zbudo-
wano nowe w latach 1954-1956. Wszystkie 
wymienione inwestycje nadzorował ks. kanclerz 
Lucjan Haendschke. Świadczą o niezwykłej 
kulturze artystycznej tego kapłana.

Oddanie odbudowanej Katedry Poznańskiej 
odbyło się w uroczystość patronalną św. Aposto-
łów Piotra i Pawła 29 czerwca 1956 roku. Uro-
czystej liturgii przewodniczył ks. bp Franciszek 
Jedwabski. Radość otwarcia katedry przyćmiły 
dwa bolesne wydarzenia: Poznański Czerwiec, 
w którym wielu poznaniaków straciło życie oraz 
ciężka choroba metropolity poznańskiego, abp. 
Walentego Dymka, który osłabiony nie mógł już 
stanąć w katedrze. Wkrótce potem zmarł – 22 
października 1956 roku.

W najnowszych dziejach katedry, kiedy 
nieprzerwanie trwał proces jej przyozdabiania i 
ubogacania wnętrza, z polecenia metropolity 
poznańskiego, ks. abp. Antoniego Baraniaka, 
pod kierownictwem ks. kanonika Lucjana 
Haenschke jako prefekta fabryki dokonano w 
kościele katedralnym od schyłku roku 1958 do 
maja 1959 szereg ważnych prac i zmian. Już w 
przygotowaniu do ingresy nowego metropolity 
abp. Antoniego Baraniaka (1957-1977) uporząd-
kowano i zniwelowano plac przed katedrą. W 
tym też czasie chór organowy otrzymał stara-
niem Księdza Infułata obudowanie z makietą 
organów pośrodku. Następnie odnowiono 
kaplice i ołtarze: św. Marcina (I kaplica od strony 

północnej), Świętej Trójcy (XVI kaplica od 
strony południowej), i św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika (XIX, ostatnia od strony połud-
niowej). W tej kaplicy umieszczono w nowej 
ramie odrestaurowanej przez prof. Wilhelma 
Kuklisa obraz św. Stanisława, dzieło Marcelego 
Bacciareliego, a z braku retabulum ołtarzowego 
dano mu odpowiednie obramienie stiukowe na 
ścianie (dzieło rzeźbiarza F. Gdeczyka). W 
kaplicy Serca Jezusowego (XIII po stronie 
południowej) odnowiono freski Łaszczyńskiego 
(prace wykonał E. Jagielski) i obraz ołtarzowy 
Piotra Stachiewicza z roku 1905 (prace konser-
watorskie wykonał L. Tuczyński). Rozpoczęto 
też wtedy dalsze prace dla przywrócenia kaplicy 
postaci przedwojennej (rzeźbiarz F. Gdaczyk i 
malarz salezjanin ks. Wincenty Kilian). 

Otwarto wszystkie prześwity prezbiterium, 
tron arcybiskupi przesunięto na pobliski filar. 
Pomnik kard. Ledóchowskiego przeniesiono z 
ambitu do kaplicy św. Józefa (II po stronie 
północnej) w miejsce pomnika prymasa Przyłus-
kiego, który umieszczono pod oknem kaplicy 
św. Stanisława (XIX), uzupełniony płaskorzeźbą 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Odsłonięcie prześwitów w prezbiterium 
nastąpiło na skutek decyzji nowego arcybiskupa; 
uporządkowanie stalli kanonickich sprawiło, że 
stało się ono bardziej funkcjonalne, nabrało 
lekkości architektonicznej i stało się bardziej 
estetyczne. Zgodnie z wymogami liturgii odno-
wionej po Soborze Watykańskim II w 1971 roku 
ustawiono w prezbiterium nowy ołtarz: mensę 
stanowi płyta granitowa, na cokole umieszczono 
odlane w brązie postacie dwunastu Apostołów – 
dzieło prof. J. Stasińskiego. Autorstwa tego 
samego artysty są stacje drogi krzyżowej 
wykonane w latach 1963-1963 oraz pomnik 
prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda z 
roku 1962.

W 1964 roku powstały dwa dalsze dzieła: 
Kazimierz Binkowski wykonał z białego 
marmuru pomnik dla uczczenia kapłanów i 
wiernych zamordowanych podczas ostatniej 
wojny w niemieckich obozach koncentracyj-
nych. Stanowi on świadectwo współudziału 
duchowieństwa w martyrologium narodu 
polskiego podczas okupacji. Natomiast Czesław 
Woźniak wyrzeźbił pomnik ku czci arcybiskupa 
Walentego Dymka. Z czasem katedra wzboga-
ciła się o kilka witraży. W 1966 roku wykonano 
witraż do wielkiego okna fasady zachodniej 
przedstawiający wręczenie kluczy św. Piotrowi, 
według projektu Wacława Taranczewskiego, z 
którym łączyła Księdza Infułata długoletnia 
znajomość sięgająca czasów proboszczowania 
w Mosinie. Ten awangardowy, jak na owe czasy, 
witraż wykonała pracownia Zygmunta Kośmic-
kiego. Profesor Taranczewski zaprojektował 
także trzy dalsze witraże umieszczone w oknach 
apsydy prezbiterium, wykonane w pracownia 
Stanisława Powalisza i Marii Powalisz-Bardoń-
skiej. Według jego projektu powstały dwa dalsze 
witraże w oknach północnej ściany prezbite-
rium: Chrzest Mieszka I (1974 ) oraz lokacja 
miasta Poznania (1977). 

Wyszczególnione prace (z wyjątkiem dwóch 
ostatnich witraży) inspirowane były i dokony-
wały się pod nadzorem artystycznym ks. 
kanonika Lucjana Haendschke. Ksiądz Infułat 
włożył w nie wielką wiedzę z zakresu sztuk 
pięknych oraz kapłańskie serce rozmiłowane w 
prastarej piastowskiej Katedrze Poznańskiej.Dał 
temu wyraz już w roku 1954 abp Walenty Dymek 
w gratulacjach z okazji srebrnego jubileuszu 
kapłaństwa ks. kan. Lucjana Haendschke. 

Wzruszające, ręcznie napisane zachowały się w 
teczce akt osobistych Księdza Infułata przecho-
wywanych w Archiwum Archidiecezji Poznań-
skiej (KA 26 315). Oto ich tekst: „Pragnę w dniu 
Twego srebrnego jubileuszu kapłańskiego w 
szczególny sposób wyrazić to, co mnie ujmo-
wało w Twoim życiu kapłańskim w stosunku do 
Kościoła i Stolicy Biskupiej. Była to wierność 
stała i niewzruszona przysięgom i obietnicom 
złożonym przy ołtarzu Pańskim w dniu Święceń. 
Przekonałem się o tym szczególnie, gdy Czci-
godny Jubilat towarzyszył mi w czasie moich 
podróży pasterskich. Piękna i z rozmachem 
podjęta praca duszpasterska Przewielebnego Ks. 
Kanonika na powierzonych Jemu placówkach 
cieszyła się zawsze wielkim uznaniem Władzy 
Duchownej. Te wszystkie zalety umysłu i serca 
Kapłańskiego zniewoliły mnie do powołania 
Drogiego Jubilata na odpowiedzialne stanowis-
ko Kanclerza Kurii Metropolitalnej, a potem do 
senatu mego Metropolitalnego. Wysoko cenię 
sobie zasługi Przewielebnego Księdza Kanonika 
jako przewodniczącego Komisji Artystycznej 
Archidiecezji Poznańskiej. Praca tej Komisji 
wydaje wspaniałe owoce i mogę śmiało powie-
dzieć – jest moją chlubą. Niechaj Najśw. Serce 
Jezusa ad multom faustoque annos błogosławi 
wszystkim pracom i zamierzeniom mego 
wiernego Kanclerza a Matka Najświętsza, która 
w cudowny sposób uchroniła Go w czasie pożogi 
wojennej, niechaj z macierzyńską miłością 
strzeże i zachowa.

Z tą samą miłością i serdecznością ojcowską, 
jak kiedyś przed dwudziestu pięciu laty, błogo-
sławię Przewielebnemu Księdzu Jubilatowi:

«…benedicat Te Omnipotens Deus, † Pater † et 
Filius † et Spiritus Sanctus.»  † Walenty Dymek”

Z kolei ks. abp Antoni Baraniak w dokumen-
cie nominacyjnym z dnia 3 grudnia 1967 roku, 
mianując ks. kan. Lucjana Haendschke prałatem 
i prepozytem Prześwietnej Kapituły Metropo-
litalnej w Poznaniu, napisał:

„Wysoka ta godność spotyka kapłana 
wypróbowanego i zasłużonego dla Archidiecezji 
Poznańskiej i Jej Kościoła Metropolitalnego. W 
trudnych powojennych czasach Ksiądz Infułat 
dźwigał brzemię Kurialnego Kanclerstwa i od 
wielu lat kieruje – jako Magister Fabrice – 
pracami budowlanymi w Katedrze Poznańskiej, 
które dzięki trosce i poświęceniu osobistym 
przyniosły tyle podziwu godnych osiągnięć. Ku 
mojemu wielkiemu zadowoleniu Ksiądz Infułat 
– jako przewodniczący Komisji Sztuki Kościel-
nej – bacznie czuwał nad poprawnym przebie-
giem wszelkich prac renowacyjnych i konserwa-
torskich w parafiach Archidiecezji, służąc 
duchowieństwu fachową radą i pomocą. Znając 
bezgraniczne oddanie od Kościoła i wielki zapał 
apostolski, składam ufnie w ręce Księdza 
Infułata Prepozyta troskę o naszą tysiącletnią 
Archikatedrę Poznańską i powierzam niniej-
szym ster Prześwietnej Kapituły Metropo-
litalnej”.

Papież Paweł VI w dokumencie nomina-
cyjnym Stolicy Apostolskiej, mianując Księdza 
Infułata prałatem honorowym (dla możności 
reprezentowania Kapituły Metropolitalnej poza 
Archidiecezją Poznańską) napisał o tej nomina-
cji, iż jest ona wyrazem „ogromnej wdzięczności 
za tyloletnią ofiarną działalność dla dobra 
Archidiecezji, jej Instytucji Centralnych, a 
przede wszystkim dla Kapituły Metropolitalnej i 
Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej”.

Ks. Marian Cynka  -  Lewiczynek - Mosina

Ks. infułat Lucjan Haendschke    Część II
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N ies łu s zn i e  o s ka rżony,  po t em 
p r z e s ł u c h i w a n y ,  b i c z o w a n y 
rzemieniem zwieńczonym ołowianymi 
kulkami i haczykami, które podczas 
bicia przyczepiały się do Jego boskiego  
ciała. Kiedy od kogo i gdzie Boży Syn 
doświadczył okrucieństwa, które 
wszakże odebrać Mu miało życie, a w 
rzeczywistości życie Mu wróciło, które 
miało przenieść Go w przeszłość, a nie 
pozbawiło Go przyszłości? 

Było piątkowe przedpołudnie. 
Ż y d z i  p r z y g o t o w y w a l i  s i ę  d o 
obchodów święta Paschy zaczynającej 
się wieczorem, w uroczysty dzień 
s z a b a t o w y.  Z  t e j  p r z y c z y n y  
J e r o z o l i m a ,  c e n t r u m  r e l i g i j n e 
wyznawców judaizmu, tętniła życiem i 
niemal „pękała w szwach”, gdyż do 
miasta zdążały tysiące wędrowców. Był 
tam też Jezus, który czwartkowego 
wieczoru w towarzystwie Swych 
uczniów spożył  ostatnią wieczerzę. 
Wcześniej, gdy wjeżdżał do miasta na 
osiołku, był witany jak król, teraz 
ulicami Jerozolimy  prowadzono Go 
jako skazańca na Golgotę poza mury 
m i a s t a ,  c z y l i  p o z a  n a w i a s 
społeczeństwa,  chcąc by  Jego 
udziałem stała się   śmierć hańbiąca, 
taka, która była przeznaczona dla 
najgorszych złoczyńców. Ze strachu 

przed Nim, próbowano skazać Go na 
niebyt i w ten sposób wymazać z 
ludzkiej pamięci, by kłamstwo mogło 
oszukać prawdę i zająć jej miejsce.  

Prawda jednak nie została 
pokonana przez kłamstwo i nie dała się 
oszukać. Ona się obroniła, bo „Jezus 
N a z a r e j c z y k ,  u k r z y ż o w a n y , 
zmartwychwstał”. O tym wydarzeniu, 
które jest bezprecedensowe i absolutnie 
wyjątkowe oraz najważniejsze w całej 
historii ludzkości i nie ma sobie 
równego, zaświadczyli jednogłośnie 
uczniowie Jezusa, którzy po Jego 
męczeńskiej śmierci, widzieli Go 
znowu żywym, rozmawiali  i jedli z 
Nim, mając w pamięci wydarzenia 
przed i po Jego śmierci.

W tej jednej chwili ich serca 
przepełnione po śmierci Nauczyciela 
bólem, a nawet zwątpieniem, czy aby 
wypełni się wszystko, o czym mówił im 
Jezus, teraz napełniły się bezgraniczną 
radością, a umysły, które wcześniej nie 
potrafiły ogarnąć głębi posłannictwa 
Jezusa, rozjaśniły się  pewnością, że 
męka, śmierć i zmartwychwstanie  jest 
w i e l k i m  z w y c i ę s t w e m  B o g a 
mi łu jącego Życie  wieczne  nad 
szatanem hołdującymi  śmierci ciała i 
duszy. 

Ból męczeńskiej śmierci nie 
pokonał Chrystusa, który panując nad 
nim, nie pozwolił  nawet na jego 
złagodzenie,  odmawiając przed 
ś m i e r c i ą   w y p i c i a   n a p o j u 
odurzającego. Cierpienie, które przyjął 
na Swe ramiona trwały trzy godziny. W 
tym czasie mógł przejść krwotok 
wewnętrzny lub udusić się na skutek 
niemożności zaczerpnięcia tchu w 
pozycji, w której Go ukrzyżowano. 
Jego Śmierć, którą stwierdzono po 
przebiciu boku przez jednego z 
l e g i o n i s t ó w  p r z y p i e c z ę t o w a ł a 
poruszona do głębi przyroda:  „Ziemia 
zadrżała i skały zaczęły pękać”. 

 Śmierć Bożego Syna na krzyżu 
to ofiara złożona z życia po to, by 
uwolnić   człowieka od winy za grzech i 

d o k o ń c z y ć  d z i e ł o  s t w a r z a n i a 
człowieka, który dla pełni stworzenia 
potrzebował jeszcze zbawienia.

Człowiek wierzący, patrząc na 
fakt zbawienia, dostrzega w nim nie 
tylko historyczne zdarzenie, ale przede 
wszystkim dowód boskości Jezusa 
C h r y s t u s a ,  g w a r a n c j ę  s w e g o 
odkupienia i  zmartwychwstania, 
możliwość by stanąć u boku Jezusa, 
objąć Królestwo Boże i  cieszyć się 
wiecznym życiem. Wiara w zbawienie 
przygotowuje wszystkich wierzących 
do życia, którego: „Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował 
dla tych, którzy Go miłują”. 

Z m a r t w y c h w s t a n i e m y  d o  
wieczności. Taka jest wielkanocna 
Dobra Nowina. Kto jeszcze ciągle w 
Nią wątpi, niech czym prędzej rozejrzy 
się wokół, a wtedy przekona się, że: 
„Każdego dnia, tysiące ludzi nawracają 
się do Boga, uznając Jezusa za 
Zbawiciela i doświadczając „nowego 
narodzenia” (Jan 3:3). Ich życie 
zmienia się. Doświadczają wolności, 
pokoju, przebaczenia. Mówią, że Jezus 
da ł  im  moc  do  nowego  życ ia . 
Uzależnieni doznają uwolnienia. 
Oszuści zaczynają prowadzić uczciwe 
życie. Przestępcy wielbią Jezusa i 
pomagają innym. Przytłoczeni i 
cierpiący – dzięki Bożej mocy – potrafią 
stawiać czoła trudnościom. Ludzie 
prowadzący rozwiązłe życie zaczynają 
brzydzić się nieczystością i opowiadają 
innym o Bogu. Mimo że nie zobaczysz 
tego w TV, te rzeczy dzieją się każdego 
dnia, w każdej części świata. Zbiorowa 
histeria? Zbieg okoliczności? A może 
jednak kolejna rzecz, której nie sposób 
sensownie wyjaśnić bez uznania, że 
zmartwychwstanie Jezusa jest faktem” 

www.jezus.pl/Pytania/Fundamenty/Zmartwy
chwstanie-Jezusa-%E2%80%93-fikcja-czy-fakt.htm

Wiesława Szubarga

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, będzie żył. 
I każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11:25-26).
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Sprawa, którą chcę przybliżyć, należy z 
całą pewnością do spraw o znaczeniu 
is totnym dla  rozwoju człowieka i 
osiągnięcia duchowej pełni, ponieważ 
kultura lub jej brak w jego życiu osobistym i 
społecznym rozstrzyga o promocji lub 
degradacji realizującego się w nim 
człowieczeństwa. Ucieczka od prawdziwej 
kultury lub jej lekceważenie jest z reguły 
przejawem równoczesnego lekceważenia 
lub niedoceniania istotnych potrzeb i 
wartości ludzkich.

Czym więc jest kultura? Jest swoistym 
przejawem i wyrazem potrzeb i dążeń 
człowieka, wyższych niż jego – konieczne 
z r e s z t ą  -  d ą ż e n i e  d o  r o z u m n e g o 
zaspokojenia potrzeb egzystencjalno-
materialnych. Dlatego właśnie wszystko to, 
co tę kulturę wyraża, powinno stanowić 
przedmiot naszej prawdziwej troski i starań. 
Dążenia te ogniskują się ostatecznie w 
trzech istotnych dla człowieka wartościach. 
Są to: prawda, dobro i piękno, przy czym w 
dążeniach do tych wartości istnieje wyraźna 
tendencja do ich absolutyzacji ,  co 
doprowadza ostatecznie – po odbyciu 
krótszej lub dłuższej drogi na szlakach 
doczesności - do stwierdzenia i przekonania 
samego siebie, że w sensie absolutnym Bóg 
i tylko Bóg jest Prawdą, Dobrem i Pięknem, 

że tylko On może być i rzeczywiście jest 
Najwyższym Dobrem i równocześnie 
źródłem wszelakiego dobra, że wszelkie 
rzeczywiste piękno znajduje swoje 
uzasadnienie w Bogu jako Pięknie 
Absolutnym, że każde piękno rzeczywiste 
jest odblaskiem Piękna Absolutnego, 
którym jest Bóg, że tylko On jest tego 
piękna źródłem.

Jeśli tak postrzega się kulturę, łatwo 
przychodzi nam uznać, że żaden jej wytwór 
nie może stać w opozycji do Prawdy, Dobra 
i Piękna, ponieważ istnienie takiej opozycji 
świadczyłoby o brakach rzeczowych 
wytworu, które zniszczyłyby tytuł do 
nazywania  go  wytworem ku l tu ry. 
Przypisanie mu takiej nazwy byłoby 
uzurpacją, błędem logicznym i rzeczowym.

Żyjemy, niestety, w świecie, w którym 
owa uzurpacja nie jest rzadkością. 
Prowadzi to do zacierania różnicy między 
prawdą i fałszem, dobrem i złem, pięknem i 
brzydotą, czego konsekwencją jest 
równocześnie zacieranie różnicy między 
kulturą a barbarzyństwem. Dochodzi nawet 
do tego, że promuje się i  propaguje 
satanizm (czyli jaskrawe zaprzeczenie 
Prawdy, Dobra i Piękna) jako atrakcyjną 
wartość osobistą, ziemię zaś usiłuje się 
uczynić przedsionkiem piekła, oferując 

człowiekowi ogromną gamę pseudo-
wartości, dóbr pozornych przybierających 
postać dobra rzeczywistego i podawanych 
w atrakcyjnej formie, zniewalających 
jednak człowieka i prowadzących go 
bardzo często do ostatecznego upodlenia, 
do całkowitej degradacji. Chrześcijanin, 
który wyrzekł się szatana i wszystkich jego 
spraw, umocniony mocami Bierzmowania i 
Eucharystii, formowany mocą Słowa 
Bożego i wzorem życia Zbawiciela Świata i 
Jego Niepokalanej Matki, świętego Józefa i 
Wszystkich Świętych musi odróżnić ziarno 
od plew, dzieła Boga od dzieł szatana, 
Królestwo Boże od królestwa złych 
duchów. Ma stać się też krzewicielem 
prawdziwej kultury, która zdecydowanie 
sprzeciwia się wszelkiemu złu, zwłaszcza 
zaś podstępnie propagowanemu barba-
rzyństwu w obyczajach i w ubliżających 
godności ludzkiej zniewoleniach pseudo-
kultury. 

C e l  s w o i c h  p r a g n i e ń  i  d ą ż e ń 
chrześcijanin widzi w wartościach 
ukazanych nam i zalecanych przez Boga w 
sposób zdecy-dowany, pod opiekuńczym 
płaszczem naszej Niepokalanej Matki i 
wspaniałego Jej Opiekuna świętego Józefa.

 Stanisław Lemke

Kultura odblaskiem Bożej wspaniałości

Chyba wszystko co ma w nazwie słowo klasztorny kojarzy nam 
się dobrze. Wiemy bowiem, że za daną rzeczą stoi wówczas 
wielowiekowa tradycja, mądrość oraz doświadczenie mniszek i 
mnichów. Tak jest z kuchnią klasztorną, rękodziełem klasztornym 
czy medycyną klasztorną. Tak jest i z klasztornym ogrodnictwem, 
które kiedyś uważane było za wzorcowe i nierzadko do jego 
tradycji odwoływali się nawet projektanci ogrodów królewskich. 
Zatem dziś, wobec nadchodzącej wiosny, proponuję krótki spacer 
po ogrodzie klasztornym. 

Trzeba zacząć od tego, że zwykle w klasztorze było kilka 
ogrodów – ogród z kwiatami, z ziołami, warzywniak i sad. Były 
ogrody dostępne tylko zakonnikom, ale i takie, z których korzystały 
również osoby pracujące w klasztorze. Jednym z najważniejszych 
był ogród znajdujący się w wirydarzu, czyli wewnętrznym 
dziedzińcu. Trzeba pamiętać, że do XIX wieku większość zakonów 
była klauzurowa to znaczy zamknięta. Przebywający tu mnisi czy 
mniszki nie mogli opuszczać zabudowy klasztornej (wyjątki 
czyniono, gdy trzeba było załatwić jakąś bardzo ważną sprawę lub 
oczywiście w sytuacji zagrożenia życia). Jednocześnie wiedziano, 
jak ważne są dla zdrowia człowieka przebywanie na świeżym 
powietrzu i kontakt z naturą. Dlatego czyniono wysiłki, by 
odpowiednie warunku ku temu zapewnić zakonnikom w samej 
zabudowie klasztoru. Najważniejszym miejscem, w którym 
członkowie wspólnoty mogli kontemplować na świeżym 
powietrzu i – jak to określano - zażywać rekreacji, był właśnie 
wirydarz.

Większość wirydarzy miała kształt regularnego czworoboku. 
Plac przecięty był ścieżkami, które zwykle zbiegały się pośrodku, 
gdzie umieszczano figurę lub krzyż, często studnię, a w 
późniejszych latach fontannę. Przestrzenie między ścieżkami 
zajęte były przez starannie pielęgnowane rabaty kwiatowe, krzewy 
i niskie drzewa. Wybór roślin rzadko kiedy miał charakter 
przypadkowy. Musimy pamiętać, że wiele z nich posiada swoją 
symbolikę i według takiego klucza wybierano klasztorne 
nasadzenia. Zatem jakie rośliny kwitły w klasztorach? Przede 

wszystkim można było tu spotkać wiele krzaków róż – kwiatów 
Matki Bożej. Z Maryją i cnotą czystości, którą ślubują osoby 
konsekrowane, wiążą się też lilie, symbole niewinności. Inną cnotą 
ważną w klasztorach jest pokora, którą symbolizowały fiołki. Dziś 
już nieco zapomnianą rośliną jest trwale zielona ruta, która dawniej 
w wielu krajach słowiańskich stanowiła symbol dziewictwa. W 
dawnej kulturze zwracano też uwagę na rośliny podążające w ciągu 
dnia za Słońcem, otwierające się na jego promienie – tak jak 
człowiek winien podążać za światłem Chrystusa. Dziś przychodzi 
nam do głowy oczywiście słonecznik, lecz kiedyś rośliną u której 
szczególnie ceniono tę cechę, była cykoria podróżnik. Delikatnie 
wyglądające, ale w istocie bardzo trwałe jasnoniebieskie kwiaty 
cykorii obecnie można spotkać powszechnie jako przydrożne 
chwasty. Wśród ziół uprawianych w klasztorach szczególnie 
popularna była szałwia, a także rozmaryn i majeranek. Kwiatami i 
ziołami zdobiono ołtarze w kościele klasztornym.

W klasztornym warzywniaku sadzono groch, który przed 
wprowadzeniem ziemniaków, był jednym z najbardziej 
podstawowych składników żywieniowych. Zapiski klasztorne 
(m.in. dominikański poradnik dla zakonnych urzędników) 
wspominają też o uprawie sałaty, pietruszki, pasternaku, czosnku, 
cebuli, kopru, anyżu i… melonów (w Polsce uprawiano je już 400 
lat temu). Sady klasztorne porastały jabłonie, ceniono też grusze, 
wiśnie i morwy. Tego piękna i bogactwa natury dopełniały inne 
drzewa i krzewy, jak brzoza, czeremcha, kalina, bzy, geranium, 
różne rodzaje iglaków. Ogród klasztorny, miał zapewniać 
mniszkom i mnichom to, co potrzebne do życia, ale też i być 
namiastką raju, pokazując całą wspaniałość przyrody stworzonej 
przez Boga.
W dzisiejszych czasach wiele ogrodów klasztornych, dawniej 
ściśle zamkniętych przed światem, jest otwartych i powszechnie 
dostępnych. Odwiedzajmy zatem te niezwykłe miejsca i dostąpmy 
tu tego, co było udziałem zakonników – wyciszenia i zachwytu nad 
pięknem świata.

Ania Cicha

W ogrodzie klasztornym
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„Józefie, synu Dawida, zawsze bądź blisko, 
tutaj jak w Betlejem, w Egipcie, Nazarecie” –ta 
inwokacja śpiewana jest często na zakończenie  
Eucharystii w Sanktuarium św. Józefa u OO. 
Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha 
w Poznaniu. Wierni śpiewając wpatrują się w 
wiszący w ołtarzu głównym  słynący łaskami 
koronowany obraz św. Józefa.  Jest  to 
namalowana przez Jerzego Kumalę z Krakowa 
kopia obrazu  flamandzkiego artysty z XVII 
wieku  br. Łukasza od św. Karola OCD. 
Oryginał znajduje się w kościele p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie. 
Karmelita bosy brat Łukasz przedstawił św. 
Józefa jako mężczyznę w si le  wieku, 
promieniejącego dobrocią, troskliwością i 
szczęściem, który podtrzymuje na ramieniu 
jaśniejące Dzieciątko Jezus. Jezus ma w lewej 
dłoni różę –symbol Zbawiciela, w prawej 
–rajskie jabłka- symbol zbawienia. Józef jako 
ostatni z patriarchów Starego Testamentu nie 
tylko doczekał się spełnienia przepowiedni o 
Mesjaszu, ale sam stał się przybranym ojcem 
Mesjasza, któremu poświęcił całe swoje życie. 
Pełne ufności spojrzenie kontrastuje ze 
ściśniętymi w milczeniu wargami, oznaką 
męstwa i czynu…Cechy niezbędne, aby podjąć 
rolę Opiekuna Rodziny. Wpatrując się w ten 
wizerunek widzimy nie tylko Józefa, ale przede 
wszystkim Ojca Wszechmogącego, który tchnie 
Duchem Świętym i posyła Aniołów, aby serce 
Józefa umocnić  w wierze. Gdy to dostrzeżemy 
zaczynamy rozumieć określenie: „obraz 
słynący łaskami”. W 1678 roku w czasie zarazy 
panującej w Krakowie wierni oddawali się pod 
opiekę św. Józefa i przynosili srebrne wota z 
podziękowaniem za ocalenie od śmierci. Także i 
dziś gromadzi on wokół siebie czcicieli 
szukających ratunku w sprawach trudnych, 
czcicieli wrzucających karteczki z prośbami  i 
podziękowaniami do specjalnej skrzynki w 
sanktuarium. Telegramy do św. Józefa…

Dlaczego zaś karmelici bosi? Bracia 
Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel  
otaczając wielką czcią Bogurodzicę nie mogli 
zapomnieć o Opiekunie Bożej Rodziny. Kult św. 
Józefa zaczął się więc rozwijać bardzo 
wcześnie. Klasztor OO. Karmelitów Bosych w 
Poznaniu był pierwszym pod wezwaniem św. 

Józefa w Polsce. Wzrastająca wciąż liczba 
wiernych mających pobożne nabożeństwo do 
św. Józefa spowodowała, że w 2009 roku abp 
poznański Stanisław Gądecki podniósł kościół 
do rangi Sanktuarium Diecezjalnego, a niedługo 
później 23 marca 2014 roku koronował obraz 
dwiema złotymi koronami. Korony nie oddaliły 
świętego od wiernych, ale uwypukliły jeszcze 
bardziej wielkość ducha tego, którego opiece 
Bóg powierzył swój najcenniejszy skarb: 
Swojego Syna. „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję 
Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego 
Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi 
Matki Przenajświętszej i Jej Przeczystego 
Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby 
Kościoła świętego na wyjednanie nam 
potrzebnej  łaski…” –oto fragment telegramu 
do świętego Józefa w nagłej potrzebie. Jeśli 
przeczytamy ten fragment w wielkim skupieniu 
i rozumieniu padniemy na kolana od mocy tych 
słów i zrozumiemy, jak Bóg działał w Józefie…

Kontemplacja przed niezwykłym obrazem 
będąca udziałem coraz większej liczby 
wiernych i modlitwy zanoszone w różnych 
intencjach: modlitwa matki, ojca, żony, męża, za 
młodzież, dzieci, za chorych, samotnych, za 
wdowy, wdowców, za umierających, za ludzi 
pracy, za kapłanów, za wygnańców, za 
narzeczonych, o dobrego męża, o dobrą żonę, o 
dziecko, o zachowanie czystości, modlitwy w 
sprawach trudnych, modlitwy, modlitwy, 
modlitwy…  spowodowały łaskę peregrynacji 
kopii koronowanego obrazu w Archidiecezji 
Poznańskiej.  Peregrynacja jest bowiem łaską: 
łaską zrozumienia, że to dla mnie przychodzi 
św. Józef w tym właśnie wizerunku Opiekuna 
Rodziny, Świętej Rodziny. Przychodzi do 
każdego z nas i myśl o tej łasce musimy w sobie 
pielęgnować, aby współpracować z nią w celu 
naszej moralnej odnowy, moralnej odnowy 
rodzin, o rodziny Bogiem silne. 

Peregrynacja koronowanego obrazu 
rozpoczęła się w kwietniu 2015 roku, potrwa 
d w a  l a t a  p o p r z e z  w s z y s t k i e  p a r a fi e 
archidiecezji.  W parafii p.w. św. Mikołaja w 
Mosinie rozpoczęła się dnia 31 stycznia 2016 
roku o godz. 17.45 . Obraz przyjechał w 
specjalnym samochodzie-kaplicy, przywiózł go 
kustosz peregrynacji karmelita bosy o. 
Stanisław Plewa. Jeszcze przed wejściem do 
świątyni kapłani w imieniu wszystkich parafian 
oddali uszanowanie świętemu Józefowi w 
obrazie, a potem w uroczystej procesji 
wniesiono go do środka i ustawiono w 
prezbiterium. Następnie  proboszcz parafii  
ksiądz kanonik Edward Majka odczytał 
fragment Ewangelii św. Mateusza mówiący o 
Józefie (Mt 1,18-25) i odmówił pozdrowienie 
św. Józefa. Ojciec Stanisław Plewa OCD 
powitał wiernych i odczytał list papieża 
Franciszka,  w którym papież udziel i ł 
błogosławieństwa apostolskiego wszystkim 
uczestnikom peregrynacji. Przedstawił też cele 
peregrynacji kopii koronowanego obrazu św. 
Józefa, a więc: odnajdywanie na nowo 
zagubionych wartości zamysłów Bożych 
względem rodziny, uświadomienie małżonkom 
wartości religijnego życie rodzinnego poprzez 
wspólną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy św., częstą spowiedź i Komunię świętą, 
pogłębianie znajomości Pisma świętego i 
Katechizmu Kościo ła  Powszechnego, 

odnowienie fundamentów naszej wiary. 
Rozpoczęła się uroczysta Msza święta, na którą 
tłumnie przybyli parafianie, a doniosłość liturgii 
podkreślał śpiew scholi młodzieżowej: „Któż 
jak Bóg” oraz Mosińskiego Chóru Kościelnego 
p.w. św. Cecylii, którym dyrygował Leszek 
Marciniak. W czasie homilii przypomnieliśmy 
sobie z radością  znaczenie słowa :”ubogi” („u 
Boga”), a także to, że Józef był wykwalifiko-
wanym cieślą, a więc rzemieślnikiem, potra-
fiącym dobrze pracować, oraz rozróżniliśmy, co 
to znaczy: „śmierć dobra” i „śmierć szczęś-
liwa”. 

Po Mszy św. odbyło się odnowienie małżeń-
skich przyrzeczeń ślubnych i zawierzenie 
op iece  św.  Józefa  spec ja lnym ak tem 
modlitewnym. Następnie rozpoczęło się 
czuwanie modlitewne poszczególnych grup 
duszpasterskich parafii zakończone nieszpo-
rami i Apelem Jasnogórskim. Wierni odchodzili 
z kościoła niespiesznie, mimo, że następny 
dzień był dniem pracy, podchodzili jeszcze 
indywidualnie do obrazu, przyklękali, całowali, 
zabierając przygotowane wcześniej obrazki z 
modlitwami w różnych intencjach.

Następny dzień rozpoczął się o godz. 6.30 
śpiewaniem Godzinek ku czci św. Józefa, potem 
odbyły się dwie poranne Msze święte wotywne, 
znów śpiewanie Godzinek i o godz. 11.00 
zos t a ł a  odp rawiona  Msza  Świę t a   z 
Sakramentem Namaszczenia Chorych, którą 
celebrował o. Stanisław Plewa OCD. Znów 
zapełniły się szczelnie ławki w kościele. 
Kustosz w homilii podkreślał, że św. Józef jest 
też patronem dobrej śmierci. Poruszył temat 
starości i cierpienia, krzyża w życiu człowieka, 
odczy ta ł  ak t  zawierzen ia  wszys tk ich 
cierpiących członków parafii opiece św. Józefa . 
Wierni otrzymali na pamiątkę obrazki z 
modlitwą w intencji rodzin. Następnie kościół  
powoli opustoszał, ale nie całkiem. Trwała 
bowiem modlitwa indywidualna w sprawach 
trudnych wg zaleceń św. Teresy z Avila, która 
mówiła, że każde swoje poczynanie najpierw 
poprzedzała modlitwą do św. Józefa. Można 
było skorzystać z wzorów modlitw, które 
wydrukowane na kartkach leżały na stoliku. 
Potem jeszcze Koronka do Bożego Miło-
sierdzia, krótki czas modlitwy indywidualnej. 
Pożegnanie kopii cudownego obrazu odbyło się 
o godz. 16.30, gdy na uroczystą Mszę świętą 
przybyli  ludzie pracy, głównie rzemieślnicy, a 
ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię św. 
Józefowi i znów odśpiewano z wielkim 
wzruszeniem Godzinki. Na koniec były 
wzajemne szczere podziękowania, za posługę, 
za bardzo liczny udział w nabożeństwach i znów 
ze wzruszeniem, ale też i ze smutkiem 
odprowadzono uroczyście w procesji obraz 
środkiem kościoła do drzwi kruchty, za którymi 
czekał samochód-kaplica. Tego dnia mocno 
padał deszcz, jakby i pogodzie udzielił się 
płaczliwy nastrój pożegnania. Jednak proboszcz 
parafii Edward Majka nie pozwolił się wiernym 
długo użalać zapowiadając modlitwy do 
Patrona Rodziny w kolejne niedziele i 
zawieszając specjalny pamiątkowy baner w 
przejściu kościoła. Małoformatowe obrazki 
noszone w portfelach też będą pomocne. Oby 
nie zbrakło nam męstwa, ufności, zawierzenia, 
milczenia i ducha!

 Jolanta Kapelska

„Józefie, synu Dawida” - o peregrynacji kopii koronowanego obrazu św. Józefa



Już Od ponad trzech lat opiekunowie osób chorych i 
niepełnosprawnych spotykają się w Domu Sióstr Uczennic Krzyża 
przy ul. Szkolnej 2, by umocnić się duchowo i podzielić własnymi 
doświadczeniami w opiece nad chorymi, bliskimi osobami.

Jest to dla nas czas i miejsce wyciszenia, refleksji i modlitwy 
pod przewodnictwem Siostry Jadwigi. Mamy okazję, by się lepiej 
poznać, wymienić kontaktami ze specjalistami, metodami terapii i 
leczenia, a także dobrymi książkami, czy sprawdzonymi 
przepisami kulinarnymi.Uczestnicy spotkania zawsze mogą liczyć 
na kawę i ciastko w dobrym towarzystwie. 

Zapraszamy Cię więc, Rodzicu dziecka z trudnościami, abyś 
pozwolił sobie na chwilę wytchnienia dla siebie, ponieważ Twoja 
wewnętrzna siła - jest siłą dla Twoich najbliższych. Zapraszamy 
Cię, bez względu na to, czy jesteś blisko czy daleko od Boga. 
Przyjdź, by ubogacić sobą naszą grupę. 

Nasze spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 
16.30 (najbliższe 16 marca br.). Dodatkowych informacji udzieli 
chętnie s. Jadwiga tel. 61 8137 257

Naszym pragnieniem w tym Roku Miłosierdzia jest rodzinny 
wyjazd do Lichenia. Chcielibyśmy razem z naszymi chorymi 
stanąć przed obliczem naszej Matki. Osoby, które chciałyby 
wesprzeć finansowo naszą inicjatywę prosimy o kontakt z ks. 
Proboszczem.

Grupa wsparcia dla Rodziców i Opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.

W.P. (161/373)

Piękno wykonywanej muzyki podkreśla 
znaczenie liturgii, która uświęca człowieka 
i pozwala doświadczyć obecności Boga. 
Św. Augustyn, doktor i nauczyciel Kościoła   
opisał przeżycia, których zawsze doznawał 
pod wpływem piękna muzyki słuchanej w 
Koście le .  W dzie le  Wyznaniach – 
Confessioncs potwierdza ten fakt, pisząc: 
„Ile razy płakałem, słuchając hymnów i 
kantyków, głosy te wlewały się do moich 
uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami 
do serca, parowało z niego gorące uczucie 
pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i 
dobrze mi było z nimi”. Pisze On dalej, że 
wstrząśnięty był błogim śpiewem Kościoła. 
Czy my doświadczamy tych samych 
przeżyć i utożsamiamy się z tą samą prawdą 
oddziaływania muzyki na człowieka, którą 
św. Augustyn wyraził?.  Pieśni  Wielkiego 
Postu  swoją rzewną nutą i wzruszającym 
słowem „płaczą” nad Męką i śmiercią Pana 
Jezusa. W  sposób szczególny „wlewają 
się" do uszu  wiernych, wyrażając treści 
przeżyć pasyjnych, doświadczeń cierpienia 
i męki, wstąpienia na Górę Paschy, czasem 
przejścia z śmierci do życia, z uniżenia do 
chwały, z grzechu do świętości. Historia 
wspomina, że w religijności chrześcijań-
skiej  tematyka pasyjna była zawsze 
obecna. Przedstawiano cierpienie, mękę 
Jezusa, wydarzenia te były motorem do 
tworzenia i opisywania stanów duszy prze-
szytej doświadczeniami bólu. Najstarsza  
twórczość pasyjna pochodzi  z przełomu 
XIII i XIV wieku. Opat Jan z Witowa  złożył 
pieśni o Męce Pańskiej, które długo w 
kościołach w Wielkim Poście śpiewano. 

Początki polskiej pieśni pasyjnej wiążą 
się z dramatami religijnymi i misteriami 
pasyjnymi. Były to przedstawienia 
inspirowane ewangelicznymi opisami Męki 
Chrystusa ,  k tóre  odbywały s ię  na 
cmentarzu lub obok kościoła lub na placach 
jarmarcznych. Wykonawcami najczęściej 
byli klerycy, żacy szkolni i rybałci. 
S z c z e g ó l n i e  o k a z a ł e  d r a m a t y 
przygotowywali Jezuici w swych szkołach. 

Towarzyszyła im muzyka, specjalnie 
komponowana, nierzadko przez bardzo 
dobrych kompozytorów. Ponieważ w 
tekstach tych dramatów często pojawiały 
się elementy „nazbyt świeckie”, Sobór 
Trydencki zakazał ich organizowania. W 
Polsce przetrwały one ze względu na swoją 
popularność długo, aż do wieku XVIII. 
Przyczyniły się do powstania wielu pieśni 
pasyjnych, które były i są obecnie śpiewane 
na nabożeństwach. Jedną z najbardziej 
znanych i równocześnie najstarszych pieśni 
jest pieśń „Jezus Chrystus Bóg Człowiek” - 
tłumaczenie łacińskich Godzinek o Męce 
Pańskiej. Znana też była pieśń „O, wszego 
świata wszytek lud”. 

Od XIV wieku kaznodzieje coraz 
częściej  przeplatal i  swoje kazania 
pieśniami w języku polskim, szczególnie 
znani z tego byli Bernardyni. To właśnie z 
tego klasztoru wyszedł znany kaznodzieja, 
autor  wierszy i  p ieśni  re l igi jnych 
błogosławiony Władysław z Gielniowa. 
Napisał on niezwykle popularny utwór 
„Żołtarz Jezusów, czyli  piętnaście 
rozmyślań o Bożym umęczeniu”. 

W wieku XVI nastąpił rozkwit polskiej 
pieśni pasyjnej. Pod wpływem reformacji 
dochodzi do głosu pieśń narodowa, 
powstały liczne pieśni oparte na tekstach 
ludowych, powstały także pieśni pasyjne, 
poezje łączone w większe zbiory tzw. 
kancjonały. W późniejszych wiekach  
powstały liczne pieśni pasyjne, szczególnie 
dużo pojawiło się ich w wieku XIX, kiedy to 
wielu polskich kompozytorów tworzyło 
utwory religijne, także o charakterze 
pasyjnym. 

Cóż więc pozostało z tych starych pieśni 
wielkopostnych w naszych świątyniach, co 
pozostało z tego ducha pasyjności, który 
szczególnie mocno zakorzenił się w naszym 
narodzie? Wystarczy wsłuchać się w śpiew 
podczas Eucharystii. Pojawiają się tam 
pieśni z różnych wieków, chętnie przez nas 
śpiewane, jak na przykład Rozmyślajmy 
dziś z XVI wieku, z tekstem ks. Jakuba 

Wujka, Wisi na krzyżu z XVIII czy 
w s p o m n i a n y  Ż o ł t a r z  J e z u s ó w  b ł . 
W ł a d y s ł a w a  z  G i e l n i o w a ,  u  k s . 
Siedleckiego pod tytułem Jezusa Judasz 
przedał,  czy  Zawitaj Ukrzyżowany z 
X V I I I  w i e k u .  W  ś p i e w n i k u  k s . 
Siedleckiego pojawiają się też tłumaczenia 
pieśni obcych, jak chociażby „Stała Matka 
Boleściwa” (Stahat Mater Dolorosa) - 
sekwencja Jakuba z Todi –z XVIII wieku, 
czy stary hymn nieszporny Fortunaty z VI 
wieku z melodią ks. A. Odrobiny – Krzyżu 
Święty. Temat męki i śmierci Chrystusa 
podejmują również „Gorzkie żale” — 
nabożeństwo rdzennie polskie, powstałe w 
początkach XVIII wieku pod wpływem 
średniowiecznych misteriów pasyjnych, 
pieśni  o Męce Pańskiej  i  modli tw 
brewiarzowych. Autorem tekstu  był ksiądz 
Wa w r z y n i e c  S t a n i s ł a w  B e n i k  z e 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego 
Wincentego a Paulo, związany z Bractwem 
Miłosierdzia świętego Rocha przy kościele 
pod wezwaniem Świętego Krzyża w 
Warszawie. Pierwsze wydanie, noszące 
t y t u ł  „ S n o p e k  m i r y  z  O g r o d u 
Gethsemańskiego” albo „Żałosne gorzkiej 
męki Syna Bożego (...) rozpamiętywanie 
(...)” ukazało się w Warszawie w 1707 roku. 
Układ tego nabożeństwa wyraźnie 
nawiązuje do struktury jutrzni — jednej z 
modlitw brewiarza, odmawianych przez 
osoby duchowne i świeckie. Nabożeństwo, 
rozpoczynane pieśnią o charakterze 
pobudki ,  wzywającą  wiernych  do 
prawdziwie głębokiego przeżywania ofiary 
krzyżowej  Jezusa  („Gorzkie  ża le , 
przybywajcie”), składa się z trzech części, z 
których każda zawiera trzy pieśni, 
wprowadzane krótkim podaniem intencji. 

Trzeba dużo dobrej woli ze strony ludzi 
tworzących liturgię, by dbali o żywotność 
polskiej tradycji pasyjnej obecnej w 
p i e ś n i a c h .  S ł o w a  i  m u z y k a  s ą 
nieprzemijające  i doskonale przygotują nas 
na przeżycie Triduum Paschalnego. 

Paweł Szukalski

MUZYKA W LITURGII  -  Muzyka  Kościoła w czasie „Wielkiego Postu”

Przystanek przy Szkolnej 2
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Ulubione miejsce moich spacerów z psem… Mam tam tajemne 
przejście wąską kładką przez strumyczek: i wędrując w kierunku Świątnik 
ścieżką wzdłuż koryta Warty  jestem już poza zasięgiem wzroku 
spacerowiczów podziwiających Pałac w Rogalinie. Jesienią miejsce to 
odkryli też uczestnicy warsztatów fotograficznych pod kierunkiem 
Dariusza Madeja, istniejących  w Mosińskim Ośrodku Kultury, co 
zaowocowało serią przepięknych zdjęć. W dolinie Warty i jej starorzeczy 
rozciągających się między Puszczykowem, Mosiną a Śremem królują 
dęby. To dla nich przede wszystkim (i dla kozioroga dobosza!) utworzono 
tu w 1997 roku Rogaliński Park Krajobrazowy. Nie ujmując znaczenia 
przypałacowym dębom: Lechowi, Rusowi, Czechowi i Edwardowi 
naliczono na tych terenach 1435 dębów,  blisko tysiąc z nich ma obwód 
powyżej 2 m, 860 z nich to pomniki przyrody. Niezwykłe dęby 
śródpolne…

„Dęby umierają” – zadumał się nad losem drzew  Bogusław 
Olejniczak, członek Szarych Szeregów, gdy wraz z drugim 
szaroszeregowcem Edwardem Bręczewskim byli gośćmi niecodziennego 
spotkania w Sali św. Jana Pawła II przy Kościele św. Józefa w 
Puszczykowie, zorganizowanego przez Jolantę Strobel. „Dęby umierają” – 

zabrzmiało jeszcze kilka razy metaforycznie i odnosiło się to nie tylko do 
tych przepięknych drzew, którym tysiąc lat istnienia dało się we znaki tak, 
że wiele z nich to w połowie,  albo i  więcej nagie kikuty 
konarów…Tysiącletnie drzewa, które były świadkami historii naszego 
narodu…

Na sztalugach w głębi sceny postawiono obrazy, przedstawiające dęby 
właśnie:  wystąpiły tu one  jako świadkowie historii. Daty u dołu obrazu 
same mówiły o wydarzeniu: 966, 1000, 1410, 1794,1831, 1864, 1918, 
1920, 1939, 1944, 1945, 1978, 1989…Autorem obrazów był sam 
Bogusław Olejniczak. Oczarowany dębami poznaniak, przyjaciel 
Arkadego Fiedlera, wspominał dawną pracownię i dawny budynek 
Muzeum Przyrodniczego WPN w Puszczykowie, (marzy o nowej 
pracowni, gdzie gromadziliby się twórcy i ludzie o artystycznej duszy), 
wspominał, jak sadzono nowe dęby i oczywiście: wspominał lata wojny, 
gdy jako mali chłopcy i dziewczęta przenosili meldunki, listy, paczki, 
przedostając się pod obstrzałem tam, gdzie tyko dzieci mogły się 
przecisnąć. Z dumą nakładał na ramię specjalną biało-czerwoną  opaskę. 
Był to człowiek,  który oprócz talentu malarskiego posiadał także talent 
bajarski i  muzyczny, więc niedługo trwało i panowie wzięli do ręki gitary. 
W przygotowaniu były też harmonijki i popłynął wspólny zbiorowy śpiew. 
Zgromadzeni słuchacze, a było ich dużo z Mosiny, po to bowiem także 
przyszli, aby wspólnie pośpiewać. Popłynęły więc słowa pieśni: „Przybyli 
ułani”, „O mój rozmarynie”, „Czerwone maki”, „Szara piechota”, „Serce 
w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Legiony” i wiele 
innych. Przy słowach „Roty” zgromadzona w mundurach harcerskich 
młodzież pierwsza stanęła na baczność…

„Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w 
sercach naszych ojczysta miłość tkwi stać będzie kraj nasz cały, stać będzie 
Piastów gród, zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski ród. Jak długo na 
Wawelu Zygmunta bije dzwon, tak długo w sercach naszych rozbrzmiewa 
jego ton”- śpiewając tę pieśń myślałam o 1050 rocznicy Chrztu Polski, o 
patriotyzmie, o wolności i radości bycia razem. Takie spotkanie, które 
odbyło się 18 grudnia 2015 roku, ma sens w każdy czas.

 Jolanta Kapelska

Niezwykłe spotkanie…(Trochę, a nawet bardzo patriotycznie)



10 W.P. (161/373)

Zanim zacznę pisać o naszej historii na ziemi 
mosińskiej chciałabym dać krótkie świadectwo o moim 
powołaniu.

30 lat temu przyjechałam po raz pierwszy na rekolekcje 
do naszej Wspólnoty, które odbywały się w Przybiernowie 
na terenie diecezji szczecińsko - kamieńskiej. Zostawiły 
one ślad na całe moje życie, ponieważ tam odczytałam 
swoje powołanie, właśnie do tej a nie innej Wspólnoty. To 
co mnie w niej ujęło to atmosfera radości, prostoty, 
gościnności, otwartości oddziałująca szczególnie na 
młodego człowieka. Odczuwałam też w tym miejscu 
bardzo mocno obecność Maryi. Tam też poznałam naszą 
założycielkę siostrę Christianę Mickiewicz, która przez 
wiele lat modliła się i składała Bogu swoje cierpienie 
zanim powstała nasza Wspólnota. 

Dzięki kontaktom z siostrami w mojej pamięci zapisał 
się hymn naszej Wspólnoty, a w nim słowa: „Chcę dać ci 
wszystko byś łaską swoją ocalił świat”. Byłam wtedy 
gotowa zostawić wszystko, by iść za tym wezwaniem. 
Dzisiaj potwierdzam swój wybór, by wiernie podążać za 
Tym, który pierwszy powiedział: „Pójdź za mną” i  
powtarzam za św. Piotrem „Panie Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że cię kocham”.

Noszę w swoim sercu wielkie dziękczynienie za to, że 
Bóg w swoim wielkim miłosierdziu spojrzał na mnie z 
miłością, powołał i przeznaczył wyłącznie dla siebie. 
Mogę się czuć bezpiecznie w Jego rękach. Dziękuję też 
moim drogim Rodzicom za ich błogosławieństwo, gdy 
odchodziłam z domu rodzinnego, choć wiem, że nie było 
im łatwo, szczególnie mojej Mamie. 

Z dniem 2.02.2016 roku zakończył się rok życia 
konsekrowanego. W swoim liście apostolskim Papież 
Franciszek stwierdził, że pierwszym celem życia 
konsekrowanego jest spojrzenie w przeszłość z 
wdzięcznością. Z radością więc to czynię.

16 lat temu a dokładnie 20.05 2016 r dzięki otwartemu 
sercu Ks. Proboszcza Edwarda Majki podjęłyśmy pracę 
przy parafii św. Mikołaja w Mosinie. Dziękujemy Bogu za 
wszystkie dobre dzieła które z pomocą Jego łaski były 
naszym udziałem. Należały do nich i dzisiaj większość z 
nich dalej jest kontynuowana: katechizacja dzieci i 

młodzieży, chór dziecięcy i młodzieżowy, grupy misyjne, 
g r u p a  r o d z i n ,  z e s p ó ł  C a r i t a s ,  ś w i e t l i c a 
socjoterapeutyczna, grupy różańcowe, grupy chorych.

A oto ekipy sióstr,  które pracowały w tej parafii w 
latach 2000-2016

20 maja 2000 roku przybyła do Mosiny pierwsza ekipa 
Sióstr. 

Należały do n ich: s. Letycja, s. Krzysztofa oraz s. 
Jadwiga

W sierpniu tegoż samego roku dołączają do nas s. 
Estera i s. Szymona

w 2001 roku na naszą placówkę przyjeżdża s. Stefania
W 2002 roku kolejnymi siostrami które zamieszkują w 

naszym domu są: s. Damiana s. Maria oraz s. Lilianna
W Październiku 2004 roku do naszego domu 

przyjeżdża s. Irena
W 2005 roku witamy na naszej placówce s. Rut, w 2006 

roku s. Kingę i s. Patrycję
W roku 2009 swoją pracę rozpoczyna s. Magdalena, w 

2011 s. Benedykta, s Agnieszka, 
s. Faustyna, w roku 2012 s. Salome, w roku 2013 s. 

Urszula, 
W roku 2014 po raz kolejny na placówkę do Mosiniy 

przybywają : s. Damiana i s. Jadwiga 
Cieszymy się, że w tym miejscu możemy realizować 

nasz charyzmat, którym jest głoszenie miłości Ojca, 
składanie w ofierze miłości swojego życia za tych, którzy 
są daleko od Boga i formowanie w tym duchu apostołów 
świeckich. Dziękujemy też za wszystkie siostry, które tutaj 
pracowały, które są obecnie i które po nas przyjdą. Nie 
mogłybyśmy w pełni realizować naszego charyzmatu, 
gdyby nie apostołowie świeccy oraz Uczniowie Krzyża. 
Są oni przedłużeniem naszej misji. Dziękujemy za ich 
służbę i ofiarność.

Z tej naszej współpracy rodzi się nadzieja na 
przyszłość, że nasze życie stanie się prorocze, że 
Ewangelia będzie ciągle przepowiadana na nowe sposoby 
z nowym entuzjazmem, że nasi bracia i siostry, których 
Bóg stawia na naszej drodze, będą zbawieni.

s. Jadwiga - Uczennica Krzyża

HISTORIA WSPÓLNOTY SIÓSTR UCZENNIC KRZYŻA W MOSINIE
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Wtorek, 1 marca
7.00 
8.15 + za śp. Tadeusza Rosę
18.00 + za śp. Władysławę, Kazimierza 
Kowalewskich i zm. z rodz.
Środa, 2 marca
7.00 
8.15 + za śp. Kazimierza 
Chlebowskiego za spokój duszy
18.00 Nowenna
Czwartek, 3 marca
7.00 Św. Józefie opiekunie i stróżu 
Rodzin, pod Twoją opiekę oddajemy 
wszystkie rodziny naszej parafii. Spraw 
aby każda rodzina za Twoim 
przykładem i ojcowską troskliwością 
naśladowała Ciebie w codziennym 
życiu
8.15 z okazji 70 rocz. ur. Kazimierza z 
podziękowaniem Panu Bogu za 
odebrane łaski i z prośbą o 
błogosławieństwo na dalsze lata 
18.00 + za śp. Mariannę Kasprzak w 6 
rocz. śm oraz Mieczysława Kasprzak 
Piątek, 4 marca
7.00 
8.15 + za śp. Bolesława w 3 rocz. śm i 
Sabinę Grzesiowskich
18.00 + za śp. Seweryna 
Drozdowskiego i zm. z rodz. , Stefanię, 
Michała, Zdzisława Balcerskich
Sobota, 5 marca
7.00 z podziękowaniem za otrzymane 
łaski w 25 i 50 rocz. ślubu, oraz z 
prośbą o wieczny odpoczynek dla 
Aleksandra
17.00 Nabożeństwo Wynagradzające
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 6 marca
7.30 + za śp. Pelagię w 34 rocz. śm., 
Stanisława Kubickich oraz zm. z rodz. 
Waselczyków, Walterowskich i 
Szukałów
9.00 + za śp. Kazimierza Pieczyńskiego 
z okazji imienin, Władysławę, Jana 
Rajczaków, Franciszkę, Michała, 
Stanisława, Ryszarda, Krystynę 
Pieczyńskich, zm. z rodz. Walasiaków i 
Pieprzyków, Cecylię, Władysława 
Stachowiaków, Mariannę, Jana 
Wagnerów
10.30 + za śp. Łucję i Stanisława 
Tomczak 
12.00 + za śp. Antoniego 
Strykowskiego w 17 rocz. śm oraz 
Tadeusza, Agnieszkę, Mariana, 
Edmunda Kowalewskich i zm. z rodz. 
Strykowskich
12.00 + za śp. Joannę, Jakuba 
Ratajczak i zm. z rodz.
18.00 + za śp. Bożenę Jakś
Poniedziałek, 7 marca
7.00 + za śp. Franciszkę, Wojciecha, 
Emilię Frąckowiak, Marię, Jana 
Dominiczak, Romualda Hertig
8.15 z okazji urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski i 
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
na dalsze lata życia
18.00 + za śp. Józefa Kalisz z okazji 
urodzin
Wtorek, 8 marca
7.00 
8.15 + za śp. Aleksandrę Kwiatkowską 
w 1 rocz. śm
18.00 + za śp. Grzegorza 
Mielcarzewicza
Środa, 9 marca
7.00 
8.15 + za śp. Sergiusza 

Michałowskiego
18.00 Nowenna
Czwartek, 10 marca
7.00 
8.15 + za śp. Zygmunta Pohl i Monikę 
Pohl w 4 rocz. śm
18.00 + za śp. Stanisławę, Ignacego w 
6 rocz. śm
Piątek, 11 marca
7.00 + za śp. Emilię, Sergiusza, 
Franciszkę, Kazimierza 
8.15 + za śp. Ewę w 2 rocz. śm i zm. z 
rodz.
18.00 + za śp. Asię Nowak 
Sobota, 12 marca
7.00 
16.00 z okazji 80 urodzin Urszuli z 
prośbą o zdrowie i dalsze łaski i z 
podziękowaniem za otrzymane łaski
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 13 marca
7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa 
Dworczaków, Alinę, Kazimierę, Albina 
Habowskich
9.00 + za śp. Bogdana Barańskiego w 
20 rocz. śm. i zm. z rodz.
10.30 + za śp. Eugenię Urbańską w 8 
rocz. śm.
12.00 + za śp. Antoniego, Zofię, 
Bronka Piotrowskich
12.00 + za śp. Ryszarda Małeckiego w 
rocz. śm. oraz Józefę i Stefana 
Małeckich i zm. z rodz.
18.00 + za śp. Krystynę Janik, Józefa 
Żok z okazji imienin
Poniedziałek, 14 marca
7.00 
8.15 + za śp. Piotra Kruszewskiego
18.00 + za śp. Piotra Szwarca
Wtorek, 15 marca
7.00 + za śp. Gertrudę Zeidler w 14 
rocz. śm
8.15 + za śp. Ludwika w 30 rocz. śm, 
Wiktorię, Mieczysławę, Ireneusza 
Włodarczaków i zm. z rodz.
18.00 + za śp. Stanisławę Wasielewską 
w rocz. śm i zm. z rodz.
Środa, 16 marca
7.00 
8.15 + za śp. Halinę Fierek w 1 rocz. 
śm 
18.00 Nowenna
Czwartek, 17 marca
7.00 
8.15 w intencji jubilatów Marcina, 
Weronikę, Agnieszkę i Dominika oraz 
za śp. Elżbietę
18.00 + za śp. Reginę Błaszak
Piątek, 18 marca
7.00 
8.15 + za śp. Stanisława 
Bielerzewskiego w 2 rocz. śm.
18.00 + za śp. Wojciecha Kramera
20.00 na rozpoczęcie Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej
Sobota, 19 marca
7.00 
16.00 z okazji 90 urodzin Aleksandry z 
podziękowaniem za odebrane łaski i 
prośbą o dalsze
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 20 marca
7.30 + za śp. Konstancję Wawrzyna 
Stachowiaków i zm z rodziny
9.00 + za śp. Józefa Kalisza, Józefa 
Tomczaka, Józefę Marcinkowską i zm. 
z rodziny Tomczaków, Kaliszów, 
Marcinkowskich

10.30 + za śp. Pelagię i Kazimierza 
Dorobek i zm. z rodz. Zofię i Mariana 
Wujek i zm. z rodz.
12.00 + za śp. Józefa Sobkowiaka z ok. 
imienin i zm. z rodziny
18.00 + za śp. Józefa w 35 rocz. śm, 
Helenę i Wojciecha Skorackich, 
Ignacego i Mariannę Wojciechowskich 
i zm. z rodz.
Poniedziałek, 21 marca
7.00 + za spokój duszy śp. Anny 
Masłowskiej oraz zm. z rodz. 
Masłowskich, Kureczko, Kruk
8.15 + za śp. Romana Łaseckiego w 
rocz. śm
18.00 + za śp. Janusza Przybylskiego z 
okazji urodzin
Wtorek, 22 marca
7.00 + za śp. Elżbietę i Czesława, Jana 
Zydorczyk, Irenę Piechocką, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
8.15 + za śp. Jana Stelmaszyka, 
Stanisławę i Jana Jurgę
18.00 + za śp. Bogusława Baraniaka z 
ok. imienin
Środa, 23 marca
7.00 
8.15 + za śp. Zygmunta Brzezińskiego 
w 25 rocz. śm
18.00 Nowenna
Czwartek, 24 marca - WIELKI 

CZWARTEK
18.00 Intencje Zbiorowe
Piątek, 25 marca 

– WIELKI PIĄTEK

Sobota, 26 marca 
– WIELKA SOBOTA

21.00 Intencje Zbiorowe 
Niedziela, 27 marca 

WIELKANOC

6.00 Intencje Zbiorowe 
9.00 + za śp. Czesława Łabińskiego w 
10 rocz. śm, Joannę, Apolonię, 
Antoniego Łabińskich, Antoninę i 
Władysława Kamieniów oraz 
Stanisława Pieczyńskiego
10.30 + za śp. Lidię Jaroszyk, Helenę 
Firlej
12.00 + za śp. Stefanię w 20 rocz. śm, 
Jana, Stefana Rzepczyńskich
18.00 + za śp. Leona Piaseckiego
Poniedziałek, 28 marca 

WIELKANOC
7.30 + za śp. Olgę i Czesława 
Kaczmarek, Teodora i Pelagię 
Szykulskich
9.00 + za śp. Florentynę w 5 rocz. śm, 
Stanisława, Karola i zm. z rodz.
10.30 z okazji 25 rocz. ślubu Katarzyny 
i Olafa z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o 
błogosławieństwo dla rodziny
12.00 + za śp. Jarosława, Annę, 
Stanisława Lulczyńskich, Franciszkę i 
Feliksa Waligórskich
18.00 + za śp. Stanisława 
Bielerzewskiego w 2 rocz. śm.
Wtorek, 29 marca
7.00 
8.15 + za śp. Łucję i Leona 
Marciniaków
18.00 + za śp. Antoniego w 14 rocz. 
śm, Stanisławę Gierszewskich
Środa, 30 marca
7.00 
8.15 + za śp. Jerzego Papieża w 1 rocz. 

śm oraz Wojciecha Papieża
18.00 Nowenna
Czwartek, 31 marca
7.00 
8.15 + za śp. Władysława, Marię 
Marcinkowskich i zm. z rodzin 
Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów i Piaseckich
18.00 + za śp. Jana Kulika
Piątek, 1 kwietnia
7.00 + za śp. Zbigniewa Mroczka z 
okazji imienin
8.15 + za śp. Franciszka Idziaka w 11 
rocz. śm.
18.00 + za śp. Seweryna 
Drozdowskiego i zm. z rodz. oraz 
Stefanię, Michała, Zdzisława 
Balcerskich
Sobota, 2 kwietnia
7.00 + za śp.
17.00 NABOŻEŃSTWO 
WYNAGRADZAJĄCE
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela MIŁOSIERDZIA, 3 

kwietnia 
7.30 + za śp. Piotra Stachowiaka w 24 
roczn. śm. i zm. z rodziny 
Stachowiaków
9.00 + za śp. Mariana Wojtkowiaka
10.30 + za śp. Zofię Matusiak w 10 
roczn. śm.
12.00 + za śp. Stanisława 
Dłużewskiego i zm. z rodz. 
Dłużewskich i Kluczyńskich
12.00 + za śp. Teresę Gracz
15.00 Intencje zbiorowe
18.00 + za śp. Ewę Ligocką w 3 rocz. 
śm. i zm. z rodz. Przybylskich i 
Kołtoniaków
Poniedziałek, 4 kwietnia
7.00 + za śp. Walerię Bolewską w rocz. 
śm i Mariana Bolewskiego w 36 rocz. 
śm
8.15 + za śp. Jadwigę i Józefa Soter i 
zm. z rodz.
18.00 + za śp. Piotra Szwarca
Wtorek, 5 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Leokadię i Bolesława 
Kurzawa
18.00 + za śp. Felicjana Kaźmierczaka 
w 1 rocz. śm. oraz zm. rodziców i 
rodzeństwo
Środa, 6 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Leszka Stachowiaka w 1 
rocz. śm
18.00 Nowenna
Czwartek, 7 kwietnia
7.00 Módlmy się za czcicieli Bożego 
Miłosierdzia by swoją ofiarną modlitwą 
wypraszali potrzebne łaski chorym i 
cierpiącym, szczególnie tym przykutym 
do łoża boleści. Jezu ufamy Tobie
8.15 + za śp. Jana Jurgę
18.00 + za śp. Witolda Niedzielskiego 
w 5 rocz. śm, Janinę Kotlińską w 1 
rocz. śm, Henryka Kotlińskiego w 4 
rocz. śm i zm. z rodz.
Piątek, 8 kwietnia
7.00
8.15 + za śp. Jerzego Gorzelańczyka w 
10 rocz. śm.
18.00 + za śp. Henryka Szabelskiego i 
zm. z rodz. Szabelskich i Trochów
Sobota, 9 kwietnia
7.00
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 10 kwietnia
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7.30 + za śp. Elżbietę Czesława Jana 
Zydorczyk, Gertrudę Stanisława 
Zeidler, Andrzeja Tabakę, Irenę 
Piechocką
9.00 + za śp. Leszka Rossę, Jadwigę i 
Jana Szulców, Walerię i Wacława 
Witkowskich, Henryka Stachowiaka
10.30 + za śp. Pelagię w 16 rocz. śm. i 
Stefana Kowalczyk
12.00 + za śp. Grzegorza 
Mielcarzewicza w 10 rocz. śm
18.00 + za śp. Marię Wzięch
Poniedziałek, 11 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Mieczysława, Marię 
Burdajewicz
18.00 + za śp. Jana Kulika
Wtorek, 12 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Stanisława Kaczora z ok. 
urodzin i zm. z rodz. Warzychów i 
Kaczorów
18.00 + za śp. Jerzego Ładniak w 6 
rocz. śm
Środa, 13 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Jadwigę i Władysława 
Szydłowskich oraz zm. z rodz.
18.00 Nowenna
Czwartek, 14 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Leonarda 
Niemczewskiego w rocz. śm. i zm. z 
rodziny Niemczewskich
18.00 + za śp. Stanisławę Mroczek i 
zm. z rodziny Mroczków, 
Grypczyńskich, Deryło. Stefanię 
Sobieską, Józefa Marciniaka, Feliksa 
Kasprzaka
Piątek, 15 kwietnia
7.00 + za śp. Elżbietę Zydorczyk, 
Gertrudę i Stanisława Zeidler, Andrzeja 

Tabakę
8.15 + za śp. Eugeniusza 
Trawczyńskiego z prośbą o dar nieba
18.00 + za śp. Henryka, Marię, Romana 
Bartkowiak
Sobota, 16 kwietnia
7.00 + za śp.
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 17 kwietnia
7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa 
Dworczaków, Alinę, Kazimierę, Albina 
Habowskich
9.00 + za śp. Jana Tatkę, Mariannę, 
Władysława, Kruka i zm. z rodz. 
Kruków, Szulców, Tatków
10.30 + za śp. Stanisława 
Matuszewskiego w 18 rocz. śm, 
Teodorę Matuszewską w 8 rocz. śm.
12.00 + za śp. X. Bernarda Kusa w 
rocz. śm. 
18.00 rezerwacja
Poniedziałek, 18 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Antoninę, Ludwika, 
Jerzego Kaczmarek
18.00 + za śp. Seweryna 
Drozdowskiego w roczn. śm.
Wtorek, 19 kwietnia
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Stanisława Walkowiaka
Środa, 20 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. ks. Romana Hildebranda 
w rocz. śm
18.00 Nowenna
Czwartek, 21 kwietnia 
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Radosława Nowaka z ok. 

imienin
Piątek, 22 kwietnia 
7.00 
8.15 + za śp. Ryszarda Potockiego z 
okazji imienin i urodzin
16.00 ślub Diana Konieczna i Daniel 
Szczepaniak
18.00 + za śp. Marię Bartkowiak w 1 
rocz. śm, Henryka Bartkowiaka w 4 
rocz. śm, Romana Bartkowiaka
Sobota, 23 kwietnia 
7.00 
18.00 INTENCJE ZBIOROWE
Niedziela, 24 kwietnia
7.30 z ok. 55 rocz. ślubu Krystyny i 
Mariana
9.00 + za śp. Tomasza Ohnsorge z 
okazji urodzin z prośbą o miłosierdzie 
Boże 
10.30 + za śp. Pelagię, Stefana, 
Ambrożego, Michalinę, Stanisława 
Matuszczak i zm. z rodz.
12.00 + z okazji 60 rocz. ślubu Teresy i 
Mieczysława Skubiszak z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże 
12.00 + z okazji 40 rocz. ślubu 
Małgorzaty i Stanisława z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
18.00 + za śp. Edwarda w 10 rocz. śm, 
Janinę Skrzypczak oraz zm. z rodz. 
Kowalewskich i Skrzypczaków
Poniedziałek, 25 kwietnia
7.00 + za śp. Franciszkę, Wojciecha, 
Emilię Frąckowiak, Marię i Jana 
Dominiczak, Romualda Hertiga
8.15 + za śp. Teresę, Wawrzyńca, 
Leokadię Nowak, Cecylię Jechorek
18.00 + za śp. Stanisławę Ignacego 
Szulc i zm. z rodziny

Wtorek, 26 kwietnia
7.00 
8.15 + za śp. Helenę i Stanisława 
Frasunkiewiczów i zm. z rodz. 
Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów i Piaseckich
18.00 + za śp. Tadeusza, Kazimierę, 
Zofię, Martę, Szczepana Władysiaków, 
Wiktorię, Ignacego, Katarzynę, Feliksa 
Rothe
Środa, 27 kwietnia
7.00 + za śp. Helenę, Stanisława 
Roszyków, Mariannę, Jana Kubiaków, 
Walerię, Józefa Gruszczyńskich
8.15 z podziękowaniem za odebrane 
łaski za przeżyte 90 lat, z prośbą o 
dalszą opiekę Matki Najświętszej nad 
całą rodziną
18.00 Nowenna
Czwartek, 28 kwietnia
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Marię w 21 rocz. śm i 
Szczepana Przybyszewskich
Piątek, 29 kwietnia
7.00 
8.15
18.00 + za śp. Teresę Nowak w 3 rocz. 
śm
Sobota, 30 kwietnia
7.00 w 49 rocznicę zawarcia 
sakramentu małżeństwa Kazimiery i 
Stanisława Lemke i w tym dniu 68 ur. 
Kazimiery i 72 urodzin Stanisława, 
oddajemy się w opiekę polecając 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi na dalsze 
lata
18.00 Intencje zbiorowe
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PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII 
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

 

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

D N I P O W S Z E D N I E 
 7.00; 18.00; pon. – pt . 8.15

 
ŚWIĘTA ZNIESIONE 

7.30, 9.00, 16 .00, 18.00 
 

CHRZTY I i III sobota oraz III niedzielę m-ca
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek poprzedzający chrzest 

po wieczornej Mszy Św. 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 

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

ZGONY od 4.12.2015
Roman Kaczmarek – l.63, Kordula Jaworowska – l.86, Marek Szłapka – l.55, Jan Kulik – l.78, Henryka Bartosiak – l.54, 
Wacław Piątek – l.80, Antoni Ratajszczak – l.84, Wojciech Kramer – l.53, Mieczysław Kubiak – l.81, Janina Pospieszała 
– l.89, Franciszek Brzoska – l.76, Ryszard Makulski – l.60, Janina Prałat – l.85, Jarosław Sajewski – l.53, Andrzej 
Kostrzewa – l.60, Irena Wacławik – l.91, Stefania Maciejewska – l.84, Tomasz Zajdel – l.34, Zofia Jóśkowiak – l.76, 
Zygmunt Bielczyk – l.69, Franciszek Ohnsorge – l.78.
 
CHRZTY od 5.12.2015
Nicola Witt, Antonia Aleksandra Grzechowiak, Szymon Panowicz, Eryk Przybysz, Kasjan Wójcik, Julia Andrzejewska, 
Karolina Wawrzyniak, Julia Katarzyna Szaroleta, Gabriela Ratajczak, Wiktoria Kruk, Apolonia Gabler, Jadwiga 
Chlebowska, Magdalena Jankowiak, Rozalia Sadlak, Filip Drobiński, Miłosz Damian Rachwalak, Krystian Stelmaszyk, 
Szymon Ochocki, Kacper Koralewski, Igor Andrzej Bulczyński, Anna Maria Łukowiak, Daniel Kuba Bulczyński, Mikołaj 
Waldemar Kubiak.


