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PASCHA
Bogate doświadczenia Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa w każdy piątek, Droga Krzyżowa do 

Ludwikowa, Ekstremalna Droga Krzyżowa do Lubinia, Miejska Droga Krzyżowa w niedzielę Palmową to 
doskonała okazja  i błogosławiony czas na refleksję, zadumę i czas na powzięcie postanowień. Cztery dni 
rekolekcji prowadzonych przez misjonarza Kombonianina z Krakowa O. Macieja Miąsika, to czas 
obrachunku, wzrostu duchowego. Rekolekcjonista duży akcent położył na przeżycia Triduum Paschalnego 
i do tego nas przygotował. Nasze uczestnictwo w liturgii  tych trzech Wielkich Wieczorów – to kulminacja 
przeżyć duchowych. Tradycyjnie (jeszcze) przechodzimy wczesnym rankiem w niedzielę Wielkanocy 
z Chrystusem Eucharystycznym, niosąc figurkę Zmartwychwstałego wokół kościoła parafialnego – by 
wyśpiewać światu i uświadomić sobie, że „ wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał tego dnia 
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja”. 

Ostatnie pytania o naszą wiarę w Zmartwychwstanie Pana i nasze współuczestnictwo w życiu 
z Chrystusem padły z ust kaznodziei (proboszcza) w poranek Wielkanocny.

Pascha Chrystusa gwarancją naszej Paschy - przejścia z życia doczesnego do wiecznego – i z tego się 
radujmy ! Alleluja ! 

Ks. Edward Majka – proboszcz

Grób nie jest kresem naszej ludzkiej egzystencji. Wiemy o tym dzięki Jezusowi Chrystusowi, który umarł na krzyżu, by 
Zmartwychwstać i przywrócić nam łaskę Bożą.  Pragnijmy tego, by wiara w Zmartwychwstanie   była dla nas 
nieustającym źródłem radości i nadziei na to, że i my wszyscy, podobnie jak Jezus Chrystus, powstaniemy 
z martwych, by w Niebie znaleźć wieczne mieszkanie.
Życzymy Czytelnikom "Wiadomości Parafialnych" błogosławionych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ksiądz Proboszcz Edward Majka i Redakcja "Wiadomości Parafialnych"
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Najczęściej spotykanym znakiem 
wiary w polskim pejzażu jest krzyż. 
Wznoszony w naszych miastach i 
wioskach jest znakiem miłości Jezusa 
Chrystusa  do człowieka a jednocześnie 
stanowi wyznanie naszej wiary w Niego. 
W parafii św. Mikołaja w Mosinie 
wzniesiono wiele krzyży;  w mieście  
oraz na wioskach. Każdy posiada swoją 
historię. 

Krzyż nazywany ongiś "Bożą Męką" 
wyznacz miejsce pochówku, wyróżnia 
budowle sakralne spośród innych 
b u d y n k ó w  i  u p a m i ę t n i a  w a ż n e 
w y d a r z e n i a .  W  " E n c y k l o p e d i i 
Staropolskiej" Z. Gloger pisze: "Krzyże 
stawiano z drewna przy wioskach, 
drogach i na rozstajach dróg, bardzo 
wysokie, żeby w miarę butwienia w ziemi 
można je było zakopywać, dopóki 
zupełnie nie zmalały. To zakopywanie  i 
podpieranie starych krzyżów  odbywało 
się zwykle po dniu zadusznym". 

Krzyż stanowi największą formę 
małej architektury. Osiąga niekiedy 
wysokość kilku metrów. Wspaniałe, 
monumentalne, widoczne z daleka 
krzyże zawsze wyciosywano z twardych 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 
KRZYŻE NASZEJ PARAFII - ZNAKI WIARY

Podążając ulicą Kościelną do świątyni zauważamy, iż 
wysoko nad zegarem, w małej ceglanej wnęce widnieje 
rzeźba. Patrząc z dołu wydaje się mała (a ma 1 m wysokości), 
prawie nierozpoznawalna z dołu i przez to prawie 
niezauważana przez przechodniów. A przecież - to Chrystus 
Frasobliwy spogląda z wysokości na nas żyjących w tym 
pięknym miasteczku ... 

Kto wyrzeźbił Frasobliwego? Skąd pochodzi ta rzeźba? 
Kto wpadł na pomysł, aby w tak niezwykłym miejscu ją 
umieścić? Pytania te na razie muszą pozostać bez 
odpowiedzi. Być może badania archiwaliów pozwolą 
rozwiązać zagadkę. Istotne jest zasadnicze pytanie  o rzeźbę: 
jakie treści kryje w sobie wyobrażenie Chrystusa 
Frasobliwego, tak popularne w polskiej sztuce ludowej?  Jest 

ono przecież uznawane za „symbol” polskiej sztuki ludowej. 
Wizerunek Frasobliwego występuje na obszarze prawie 
całego kraju. Stanowi jakoby streszczenie całej Męki Pana, 
ale pojawia się jako mistyczne przeżycie człowieka, który 
„wchodzi w przepaść Męki Chrystusowej”, jak śpiewamy w 
naszych rzewnych polskich „Gorzkich Żalach” . Rodzi się 
ono z miłości człowieka do Umęczonego Jezusa, który Jego 
Mękę rozważa.  Rzeźba Frasobliwego ukazuje moment 
odpoczynku Chrystusa, który przysiadł na skale, na 
kamieniu, na pniu ściętego drzewa (może tego, na którym 
wnet zawiśnie Jego święte Ciało), podczas drogi krzyżowej 
na Golgotę, bądź w samym momencie oczekiwania na 
Ukrzyżowanie.

  ciąg dalszy na str. 4

Z poezji polskiej, wzruszający wiersz, który napisał Jan Pocek 
(1917-1971) zamieszczony przez Alicję Mironiuk Nikolską, "Polska 
Sztuka ludowa".   

Frasobliwy

Noc pełna srebra, 
pełna tęsknoty
Usnęła w wierzbach
jak w łożu złotym.
Wstał Frasobliwy,
na drodze stoi,
pragnie pójść do wsi
lecz psów się boi. 
Przyszło po rosie
kogucie pianie,
pokornie prosi:

pójdź za mną Panie.
I poszli jako
dziad z pacholęciem
miedzą wśród kwiatów
prze łany zżęte.
A kiedy przyszli
pod wioskę białą,
pytali wiśni
o losy chałup.
Gdzie ciemność wielka
drzwi gryzła sosnowe
kładli dwa serca:
ptasie i boże.

CHRYSTUS  FRASOBLIWY  NA  FRONTONIE  ŚWIĄTYNI  W  MOSINIE
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gatunków drewna. Zwykle na przecięciu ramion 
umieszczano figurkę Chrystusa Ukrzyżowanego, a nad nią 
umieszczano tabliczkę z napisem "INRI". Drewniane figury 
Jezusa chronione były niekiedy daszkiem, często o 
dekoracyjnej formie. Drzewce krzyży ozdabiane były 
płaskorzeźbionymi lub wykonanymi oddzielnie 
wizerunkami Matki Boskiej Bolesnej, Świętych patronów i 
symbolami Męki Pańskiej. Zakończenia ramion krzyża 
zazwyczaj uzupełniano gałkami, wycinając e na kształt serc. 
W okolicach Janowa Podlaskiego znajduje się wysoki krzyż 
"dziewięciu serc"; można go zobaczyć w albumie 
"Kapliczki i krzyże przydrożne" Tadeusza Seweryna. 

Osobny rodzaj krzyży polskich stanowią tzw. krzyże 
choleryczne fundowane w XVIII i XIX wieku dla 
upamiętnienia ocalenia kraju od epidemii pustoszących 
przed wiekami Polskę. Znakomity znawca tych problemów, 
wspominany już  Tadeusz Seweryn, pisze: "Z dat 
umieszczanych na znanych nam figurach, kapliczkach i 
krzyżach dowiadujemy się, że przez środkową Polskę 
przeszła epidemia cholery w latach 1708, 1709, 1714, 1782, 
1852,1881 {…). Dlatego i kaplic postawionych u nas w 
tragicznych latach moru jest tak wiele". W wielu miejscach 
spotyka się grupy krzyży, gdzie często obok starych, 
częściowo spróchniałych, pochylonych stawia się nowe. 
Takie grupy stanowią niezwykle dramatyczny element 
polskiego pejzażu. Artyści ludowi tworzyli także krzyże 
kamienne. Lokalne ludowe ośrodki kamieniarskie 
wykorzystywały miejscowy kamień.

 Żelazne krzyże z Podlasia, często niewielkich 
rozmiarów, o bogatych dekoracyjnych formach stanowią 
niezwykłe zjawisko polskiej sztuki kowalskiej. Z jednej 
strony ze względu na powszechność ich występowania, "… 
z drugiej zaś ze względu na fakt- pisze P. Szacki - iż teren z 
jakiego pochodzą nie posiada tak bezpośrednich i licznych 
tradycji rzemieślniczych ani w swej organizacji, ani w 
arsenale technicznym jak np. na ternie południowej części 
kraju. Nie posiadając odpowiedników i wzorców w 
oficjalnym nurcie  sz tuki ,  twórczość ta  w swej 
powszechności i różnorodności była na wskroś oryginalna". 

Współcześnie większość dużych, wolno stojących 
krzyży, wykonana jest z metalu. Wykonywane są zarówno 
przez wiejskich kowali, którzy wkładają w te dzieła swą 
duszę, jak też zamawiane w specjalistycznych zakładach 
metalowych.

Krzyże i kapliczki odbierano jako miejsca oddziaływania 
sacrum, stąd traktowane były z wielką pobożnością. I tak jest 
do dziś. Cała społeczność parafii otacza je ogromną troską. 
Mijając krzyż, zawsze pochylano się w pozdrowieniu i 
czyniono znak krzyża. Mężczyźni zdejmowali czapki. 
Kondukty pogrzebowe zatrzymywały się przy krzyżu na 
krótką modlitwę. Było to symboliczne pożegnanie zmarłego 
z wioską w drodze na cmentarz. Przy krzyżach odprawiane 
bywają nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej i odmawia 
się Różaniec. W tzw. "Dni Krzyżowe" szczególnie wierni 
wiejskich parafii do dziś gromadzą się przy krzyżu na 
modlitwy błagalne o zachowanie plonów ziemi od klęsk 
żywiołowych i o dobre plony. Przydrożne krzyże stoją 
zazwyczaj w kępie drzew, które sadzono nie tylko dla 
ozdoby, ale przede wszystkim  jako osłonę przed wichrami. 
Bywa, że krzyż otoczony jest małym płotkiem i obsadzony 
kwiatami. W listopadzie pali się znicze. 

Na szczególną uwagę w Wielkopolsce zasługują krzyże 
Pawła Brylińskiego (1814-1890) niezwykle bogato 
zdobione rzeźbą. Wielkich rozmiarów krzyże tego ludowego 
rzeźbiarza ciosano z ogromnych 7-8 metrowych pni sosen. 
Pokryte są rzeźbami ułożonymi według przemyślanego 
programu ikonograficznego. Możemy je spotkać zwiedzając 
południową Wielkopolskę, np. na cmentarzu w Droszewie, 
Grabowie, Mikstacie, Chotowie i w muzeach polskich. 

Krzyże mosińskie ... Licząc od tego, który wznosi się 
przy Świątyni i  stanowi znak wiary wszystkich 
ochrzczonych. Jest to tak zwany "Krzyż Misyjny", gdyż przy 
nim zazwyczaj kończą się Misje Parafialne, których daty i 
nazwiska Ojców głoszących misje umieszczone są na 
pamiątkowej tabliczce. Aż po drugi wielki krzyż, który na 
cmentarzu parafialnym rozciąga miłosierne swe ramiona 
nad mogiłami Parafian. 

Ks. Marian Cynka

Ks. Grzegorz Buczkowski urodził się 21 
czerwca 1956 w Poznaniu. Był naj-
młodszym z trojga dzieci Stefana i Ireny zd. 
Jaśkowiak. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej w latach 1971-1975 uczęszczał do 
poznańskiego Technikum Gastrono-
micznego, bowiem od dzieciństwa marzył, 
by zostać kukiem (kucharzem na statku). 
Bogiem i kapłaństwem interesował się od 
najmłodszych lat. W czasie nauki w 
technikum śpiewał w chórze katedralnym. 
Gdy usłyszał swe powołanie po zdanej 

maturze, wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchow-
nego w Poznaniu. Tutaj w chórze seminaryjnym konty-
nuował swoje zamiłowania śpiewacze, które zaowocowały w 
późniejszej pracy duszpasterskiej

Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze 
Poznańskiej 21 maja 1981.

Jako wikariusz na swą pierwszą placówkę został 
skierowany do Mosiny (1981-1983). Dalej były parafie w 

Swarzędzu (1983-1986), Poznaniu Matki Boskiej Bolesnej 
(1986-1991), w Ostrowie Wielkopolskim par. pw. Św. 
Stanisława (1991-1992) pełnił tam również posługę kapelana 
w szpitalu miejskim. W roku 1992 został mianowany 
proboszczem parafii Baszków. W czasie jego probosz-
czowskiej posługi wyremontowany został kościół a 
cmentarzowi przywrócono  estetyczny wygląd.

1 lipca 2003 ks. bp. Stanisław Napierała powołał ks. 
Grzegorza na stanowisko Dziekana Dekanatu Zdunow-
skiego.

Nieoczekiwanie pojawiła się nieuleczalna, długa i ciężka 
choroba, której skutki doprowadziły do przedwczesnego 
zgonu w krotoszyńskim szpitalu  10 stycznia 2005 roku. 13 
stycznia setki ludzi, których prowadził, z którymi rozmawiał, 
przyjaciele, parafianie, rodzina odprowadzili w ostatniej 
drodze ks. Grzegorza Buczkowskiego na miejsce wiecznego 
spoczynku cmentarza umiłowanej parafii w Baszkowie.

Włodzimierz Gabrielski

BYŁ WŚRÓD NAS
Ks. Grzegorz Buczkowski  1956 - 2005
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Dokończenie ze str. 2
Jeden z apokryfów (pism, które nie należą do kanonu 

ksiąg nowego Testamentu, a przekazują sporo wiadomości o 
Chrystusie, żywych w Tradycji kościoła) opisuje 
szczegółowo ten ostatni etap podążania Jezusa ku spełnieniu 
Ofiary krzyżowej. Zmęczony Chrystus siada na kamieniu czy 
na skale, z głową wspartą na jednej lub obu dłoniach. Ma on 
swoje źródło w psychice człowieka; utrudzony ciężką pracą a 
jeszcze bardziej bolesnymi przeżyciami duchowymi, taką 
właśnie pozę zajmuje, siadając na przykład przy stole i 
rozpamiętując swój los. Chrystus, w swej ludzkiej naturze 
zjednoczonej z Bóstwem, miał nad czym rozmyślać, patrząc 
na losy ludzkości, na los każdego człowieka, którego "do 
końca umiłował", jak pisze św. Jan Ewangelista.

Za pierwowzór przedstawienia Chrystusa Frasobliwego 
w sztuce dewocyjnej uważa się znany powszechnie 
drzeworyt Albrechta Dürera umieszczony na stronie 
tytułowej "Małej Pasji" (1509 - 1511). Grafika Dürera stała 
się na tyle znana, iż uchodzi za wzór ikonograficzny silnie 
inspirujący późniejsze dzieła, głównie rzeźbiarskie. 
Jakkolwiek już w XIV stuleciu pojawiły się w Polsce rzeźby 
Chrystusa Frasobliwego; jedną z najbardziej znanych to 
Frasobliwy z kościoła Świętego Ducha w Sandomierzu, 
rzeźba o 200 lat wyprzedzająca słynną  grafikę niemieckiego 
artysty. Cechowe, kościelne wizerunki późnogotyckie i 
barokowe spopularyzowano w następnych stuleciach. Nie 
ma chyba w Polsce parafii, by w kościele lub kapliczkach 
przydrożnych nie było figury Chrystusa Frasobliwego. 

Chrystus Frasobliwy silnie się zespolił z ludową 
religijnością. Wizerunek ten bowiem ucieleśnił Boga 
rozumiejącego wszelkie ludzkie niedole, który martwi się 
grzesznikami, nie pozostawiając ludzi bez swej opieki i 
nadziei na zbawienie. Wszystkie figury Frasobliwego noszą 
znamiona smutnej zadumy i zmęczenia. Twórcy ludowi po 
mistrzowsku potrafili przenieść na umęczonego Chrystusa 
ogromny ciężar ludzi żyjących z pracy na roli, kiedy nikt 
jeszcze nie myślał o mechanizacji rolnictwa. Siedzący 
Chrystus, z głową opadającą ciężko i wspartą na ręku, samym 
już gestem znużenia, zamyślenia, bólu i smutku wyraża 
ludzkie uczucia, zrozumiałe dla wszystkich epok i kultur. Na 
chwilę przed męką pochyla się nad grzechami ludzi, litując 
się nad ich ziemskim losem naznaczonym cierpieniem, które 
ten grzech rodzi. Ludzie w tym wizerunku odnajdywali - i do 
dziś odnajdują - nie tylko tajemnice Męki Pańskiej, ale także 
tajemnicę własnej śmierci i wiary w życie wieczne. 

Emocjonalny i bardzo osobisty stosunek do tego 
wizerunku przejawia się w mnogości nadawanych mu 
określeń. Chrystusa Frasobliwego nazywano "Dumającym", 
"Świętą Turbacyją", "Cierpiotką", "Miłosierdziem", 
"Starościwym", "Płaczebogiem". Na kresach, na pograniczu 
polsko-żmudzkim Chrystusa Frasobliwego nazywano 
"Smutkialis". 

Niekiedy w przedstawieniu Frasobliwego występuje 
czaszka umieszczana na kolanie Jezusa; to na niej Jezus 
opiera łokieć. Czasem znajduje się ona pod stopą Jezusa. To 
czaszka Adama. Według opowieści apokryficznej 
przywołującej moment oczekiwania na Ukrzyżowanie, na 
Golgocie, zwanej także "miejscem czaszki" (ze względu na 
kształt tego wzniesienia), w dole, który kopano pod krzyż, 
znajdował się grób praojca ludzkości, Adama.

Rzeźby Chrystusa Frasobliwego, mimo ściśle 

określonego programu ikonograficznego, niosą ogromny 
ładunek ekspresj i .  Warsztatowe niedociągnięcia 
wykonawców, zmaganie się ze surowcem, dają zarówno 
bryłę elegancką, poprawną jak i formy o zaburzonych 
proporc jach .  Wszys tk ie  j ednak  pos iada ją  u rok 
niepowtarzalny. Niektóre charakteryzuje zwarta, mocna 
bryła, masywna, mimo często niewielkich rozmiarów. Inne 
cechuje delikatność, którą nadają im prześwity i poprawność 
proporcji. Podziwiamy to w rzeźbie Frasobliwego z frontonu 
naszego kościoła. Prawa, podpierająca głowę, zgięta ręka 
zwykle jest nienaturalnie dłuższa niż druga. Często 
elementem dominującym jest poraniona cierniem głowa 
Chrystusa i twarz z szeroko otwartymi lub przymkniętymi ze 
znużenia oczyma. Prawdziwy artysta ludowy nie rezygnował 
z pokazania swego kunsztu w całej rzeźbie, mimo że jego 
dzieło przeznaczone było do kapliczki przydrożnej, a więc do 
oglądania z przodu; ale on starannie rzeźbił włosy ułożone na 
plecach czy charakterystyczną linię kręgosłupa. Niektóre 
rzeźby ukazują Chrystusa odzianego jedynie w przepaskę 
biodrową - "perizonium", inne okrytego płaszczem 
królewskim czy ubranego w długą suknię. Sposób 
uformowania ubioru zależy nie tylko od umiejętności 
rzeźbiarza, jest także  obrazem miejscowej tradycji. W 
większości przedstawień występuje jedynie "perizonium" 
(przepaska biodrowa). Narzucony na ramiona Jezusa płaszcz 
królewski, ułożony w misterne fałdy, tworzy niejako tło dla 
postaci. Tak uformowane przedstawienie Frasobliwego jest 
typowe dla rzeźb z Podkarpacia. Figury obnażonego 
Chrystusa z tego regionu mają znakomicie rozwiązaną partię 
pleców charakterystycznym paciorkowatym kręgosłupem. 
Chrystus w długiej szacie, przewiązanej w pasie sznurem to 
typ charakterystyczny dla rzeźb z Kurpi.

Chrystus Frasobliwy wszedł do naszej poezji i literatury 
ojczystej.

"Ludzie mają takie Pany Jezusy, co to po potopie się 
wzięło. Pan Jezus podparł się, tak się zastanowił, że już 
innymi karami nie byndzie ludzi karał, bo przy tym potopie to 
strasznie dużo ludzi wyginęło". 

(J. Olędzki, Kultura artystyczna ludności kurpiowskiej, 
Wrocław 1971).

"Chrystus nad grobem Adama.
Kiedy na Golgocie oprawcy wbijali w ziemię drzewo 

męki, Pan Jezus utrudzony dźwiganiem krzyża  usiadł 
pokornie na kamieniu, a kiedy tak zafrasował się złością 
ludzką, wsparłszy głowę na dłoni zobaczył w czeluści 
ziemnej przed sobą piszczele i czaszkę Adama, praojca 
wszelkiego grzechu na ziemi. Dlatego lud rzeźbi niekiedy u 
stóp "Paniezusicka" czaszkę Adama" (T. Seweryn, o 
Chrystusie Frasobliwym. Figurki - legendy - świątkarze, 
Kraków 1926). Tegoż samego Autora, w tym samym dziele: 
"Chrystus Frasobliwy błogosławi Wojsko Polskie". 
Pamiętają starzy ludzie na Podlasiu, jako podczas wielkiej 
wojny usiadł u stóp kamiennej figury Boleściwego Pana 
Jezusa żebrak - staruszek. I gdy tak Bóg i człowiek zbliżyli się 
do siebie wspólnie   zatroskaną Olą, opodal wyłonił się z lasu 
oddział wojska polskiego, powracający z bitwy. Na jego 
widok wstąpił duch boski w kamienną bryłę, zachrzęściło, 
załomotało w martwej figurze i powstał żywy Chrystus, 
wzniósł ręce do góry i udzielił błogosławieństwa wojsku 
polskiemu, bo i ono przelewało krew za złości tego świata".

ks. Marian Cynka  Mosina
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Zima to czas skupienia, stagnacji, ciszy 
i w końcu oczekiwania  na  odrodzenie się 
przyrody,  czego  zwias tunem jes t  
pierwsza, długo wyczekiwana, zieleń traw, 
ożywcze ciepło, które niesie życiodajne 
słońce i  ptasie trele rozbrzmiewające 
wśród drzew. O tym czasie tak pisze poeta, 
Leopold Staff w swym wierszu "Sąd o 
przedwiośniu".  

Zaledwie zimy minęła pogróżka, 
W s a d  n a g i  w c h o d z i  w i o s n a , 

nowicjuszka, [...] 
Jakoś inaczej niż zwykle kur pieje, 
D z i w n i e  p i o t r o w o ,  w i e s z c z o , 

przedwiosennie, 
Budząc niepokój razem i nadzieję.
Choć wiersz ten nawiązuje do jednej z 

najpiękniejszych pór roku, choć kojarzy 
się z radością wynikającą z odradzającego 
się życia, czai się w nim niepokój, 
wynikający z przeczucia tych wydarzeń, 
które w konsekwencji doprowadzą do 
ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. 

P o c z ą t k i e m  d r a m a t u  b y ł o 
przyprowadzenie przez żydowskich 
arcykapłanów i faryzeuszy Jezusa przed 
oblicze Piłata po to, by go oskarżyć, a 
właśc iwie  bezwstydnie  oczern ić : 
"Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 
nasz naród, że odwodzi od płacenia 
podatków Cezarowi i że siebie podaje za 
Mesjasza - Króla". 

Oskarżenie było poważne, zawierało 
informację o tym, że Jezus  próbował 
przywłaszczyć sobie tytuł  królewski, co 
więcej, chciał obalić władzę  cesarską, 
stając się niebezpiecznym buntownikiem 
zagrażającym ustalonemu społecznemu 
p o r z ą d k o w i .  Ty m i  o s k a r ż e n i a m i 
arcykapłani i faryzeusze  wymuszają na 
n iezdecydowanym P i łac ie  wyrok 
skazujący. Być może wyrok taki nie 
zostałby wydany, gdyby sądzony próbował 
się bronić, czego nie uczynił i gdyby 
znalazł się ktoś, kto wstawiłby się za Nim. 

Nic takiego nie miało miejsca, a ci, 
którzy bez skrupułów zabili Jezusa 
Chrystusa, pozbawili życia Boga i  
człowieka  całkowicie niewinnego. By 
usprawiedliwić swój czyn i zagłuszyć 
rodzące się z tego powody wyrzuty 
sumienia, próbowali w sposób nieudolny 
pozbawić Go dobrego imienia, godności, 
niewinności lub przynajmniej w znacznej 
mierze je nadszarpnąć. Czy udało im się to 
uczynić? Nie, gdyż  Jezus Chrystus 
pozostał do samego końca, nawet w 

s t r a s z l i w y c h  g o d z i n a c h  s w o j e j 
niewypowiedzianej męki,   nieskazitelnie 
sprawiedliwy  i bez reszty oddany  Ojcu i 
całkowicie należący do Ojca i do końca Mu 
ufający. 

I choć skazany przez człowieka, za 
człowieka oddaje swe życie, bo kocha, bo 
miłość rozumie nie jako egoistyczne 
branie, lecz altruistyczne dawanie. 
Ofiarowuje ludziom swoje cierpienie i daje 
im siebie do końca, do skonania. Taka 
właśnie jest miłość. Bezgraniczna i 
bezinteresowna. Tak kochając, Jezus stał 
się całkowicie bezbronny, naraził się na 
wyszydzenie, zranienie i odrzucenie. 
Mimo, że tak się stało, ani przez moment 
nie zrezygnował, by dobrowolnie, dla 
człowieka, dla jego zbawienia, dla 
wyrwania go z otchłani grzechu, przyjąć 
cierpienie krzyża. Śmierć Jezusa to dla 
człowieka najpiękniejsza lekcja  miłości, 
takiej, o której mówi św. Paweł:

(…)
Miłość nie zazdrości
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję,
 wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje,
(…).
Bez miłości, której ukoronowaniem 

była śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, 
n i e  b y ł o b y  J e g o  c h w a l e b n e g o 
Zmartwychwstania. Po raz kolejny 
przyjdzie nam odnieść się do wiersza 
Leopolda  Staffa.  Niepokój ,  k tóry 
wybrzmiewa we wspomnianym wierszu, 
wkrótce ustępuje nadziei ucieleśniającej 
się w  cudzie Zmartwychwstania. 
Okoliczności  tego, najważniejszego ze 
wszystkich,  zdarzenia były następujące:

"W p ie rwszym dn iu  tygodnia , 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały 
ciemności, przyszła Maria Magdalena do 
grobu i zauważyła kamień odsunięty od 
grobowca. Pobiegła więc do Szymona 
Piotra oraz do drugiego ucznia, którego 
Jezus kochał i oznajmiła im: "Zabrano 
Pana z grobu i nie wiem, gdzie go 

złożono". Piotr i ten drugi uczeń wyruszyli 
więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli 
razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i jako pierwszy znalazł się przy 
grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące 
płótna. Nie wszedł jednak do środka. 
Przybył także idący za nim Szymon Piotr i 
on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł 
leżące płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie. Nie leżała ona razem z 
tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w 
innym miejscu. Wtedy wszedł ten drugi 
uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A 
gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali 
bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On 
powstał z martwych". 

Ewangelia wg Św. Jana, 20 , 1-9
  Chrystus powstał z martwych. Fakt 

ten przegapili strażnicy czuwający przy 
grobie, gdyż istota tego wydarzenia - 
przejście ze śmierci do życia - były 
nieuchwytne i niepojęte dla ludzkich 
zmysłów. A Chrystus odsunął kamień od 
grobowca i przeszedł tak po prostu wraz z 
duszą i  ciałem do innego życia, życia 
trwającego wiecznie. 

W obliczu faktu zmartwychwstania 
przyjęty przez nas podział czasu na 
przeszły, teraźniejszy i  przyszły,  staje się 
bezzasadny, bo czas Zmartwychwstałego 
Chrystusa   to  czas   należący do 
r z e c z y w i s t o ś c i  n a d p r z y r o d z o n e j 
przekraczającej prawa natury, to czas 
ciągłego wiecznie trwającego teraz, bez 
następujących po sobie wydarzeń. 

D z i ę k i  Z m a r t w y c h w s t a ł e m u 
Chrystusowi otrzymaliśmy prezent w 
postaci dostępu do tego nowego życia, do 
trwania w wiecznym teraz. Jest jednak 
pewien warunek. Musimy prawdziwie i 
bez żadnego "ale" uwierzyć, że Jezus 
umarł, po czym Zmartwychwstał, odrzucił 
kamień od swego grobowca i  ten 
grobowiec opuścił, a potem udał się 
jeszcze na spotkanie ze swymi uczniami, 
wszedł do pomieszczenia, w którym ci się 
znajdowali mimo, że drzwi do niego były 
zamknięte.  

Jeżeli uwierzymy w to, czego nie 
jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem, gdyż 
to nas przerasta o śmierci i do śmierci, 
której tak po ludzku się lękamy, coraz 
odważniej będziemy mówić: " …o śmierci, 
nie unoś się pychą, bo i ty umrzesz, kiedy 
my zmartwychwstaniemy".(O.J.W. Góra 
OP "Przewodnik Katolicki".)

Wiesława Szubarga

Nieustanne teraz

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57 
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Dość zabawna jest to postać: Wenancjusz Fortunat. Żyjący w 
VI wieku Włoch, poeta lubiący podróże, zafascynowany 
Wergiliuszem. Spełniając ślub złożony w chorobie oczu 
odwiedził  grób św. Marcina w Tours, gdzie zaprzyjaźnił się ze 
św. Grzegorzem. Ale podróż do tego miejsca wiodła drogą bardzo 
okrężną, a na napotykanych dworach ujmował wszystkich 
układanymi na poczekaniu wymyślnymi wierszowanymi 
utworami. Najdłużej zatrzymał się w Poitiers, gdzie spotkał św. 
Radegundę. Ona to, wcześniej, przed wstąpieniem do klasztoru, 
będąc branką i królową, otrzymała od cesarza Justyna II relikwie 
Krzyża Świętego. I tutaj okazało się, że Wenancjusz oprócz 
okolicznościowych wierszy potrafi stworzyć rzeczy 
wyróżniające się głębią myśli i pobożności: "Jaśnieje Krzyż 
chwalebny, unosi ciało Pana, a On swej krwi strumieniem 
obmywa nasze rany. Z miłości czystej dla nas pokorną stał się 
żertwą, Baranek święty wyrwał swe owce z paszczy wilka.[…] 
Pośrodku twoich ramion, gdzie winny krzew rozpięty, spływają 
krwawe strugi czerwienią słodką wina." W tłumaczeniu ks. K. 
Bardskiego i z muzyką P. Bębenka  to pieśń wykonywana 
współcześnie w Wielki Piątek w niektórych kościołach. A ten 
bardziej znany i wszędzie śpiewany w Wielkim Poście, z muzyką 
wg. ks. Mioduszewskiego: " Krzyżu święty, nade wszystko, 
drzewo przenajszlachetniejsze! W żadnym lesie takie nie jest, 

jedno, na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe 
rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj 
członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którąś miało 
z urodzenia. Spuść lekkuchno i cichuchno ciało Króla 
niebieskiego".   

Ten hymn o Krzyżu Świętym wszedł na stałe do liturgii 
kościelnej i odmawiany jest w czasie jutrzni Wielkiego Tygodnia. 
Najstarszy polski tekst (1550-1555) znajduje się w kancjonale 
Biblioteki Kórnickiej. 

   Wenancjusz tworzył też hymny ku czci Matki Bożej, także 
zachowane w dzisiejszej liturgii: Quem terra, pontus, aethera 
(Którego ziemia, morze i przestworza) i Ave Maris stella (Witaj, 
Gwiazdo morza).

 I cóż dalej z owym poetą? Objawił się w nim również talent 
prozatorski: napisał Wykład modlitwy Pańskiej, Wykład składu 
apostolskiego, wiele Żywotów świętych (Marcelego, Seweryna, 
Germana, Paterna, Hilarego i Radegundy), wierszowaną 
przeróbkę Żywota św. Marcina napisanego przez Sulpicjusza 
Sewera. Po Grzegorzu z Tours był drugim hagiografem tamtych 
czasów. Przyjął święcenia kapłańskie, około r. 595 został 
biskupem Poitiers.

Jolanta Kapelska

To słowa kołysanki, którą jeszcze niedawno, bo 28 stycznia 
2018 roku słyszeliśmy podczas występu trzech chórów na 
koncercie kolędowym w Mosinie: chóru "Antoniusz" z 
Przeźmierowa, "Francesco" z Wir i "Św. Cecylii" z Mosiny. 
Dyrygenci tych chórów: Jagoda Jaskulska, Arkadiusz 
Klimczak, Leszek Marciniak w każdym sezonie zaskakują 
nowym przygotowanym utworem. Słowa tej kołysanki, 
skłaniające już wtedy do zamyślenia, szczególnego znaczenia 
nabierają w Wielkim Tygodniu, gdy czekamy z tęsknotą na Noc 
Zmartwychwstania i śpiew: "Światło Chrystusa. Bogu niech 
będą dzięki. Radosna Światłości, prawdziwa, jedyna Mądrości: 
Jezu Chryste, Panie nasz! Tyś jest odwiecznie Jednorodzony, 
Tyś jest odblaskiem Ojca Światłości, udrękę nocy Ty z nas 
usuwasz i dusze świętych Ty sam oświecasz!" Warto zatrzymać 
się też nad utworami od dawna wykonywanymi. Takim jest 
"Lokus iste" ("Cudowne miejsce") Antona Brucknera (1824-
1896) organisty, śpiewaka, kompozytora. "Locus iste" napisał w 
1869 roku dedykując je Kaplicy Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w katedrze w Linzu: Locus iste a Deo factus est, 
inaestimabile sacramentum; irreprehensibilis est. ("To miejsce 
przez Boga zostało stworzone, sakrament bezcenny, 
niewypowiedziany")…I znów zadumanie nad tym, jak układają 
się słowa i wydarzenia w jedną całość…

 Na kilka dni przed Wielkim Tygodniem odeszła do Pana ś.p. 
Aleksandra Hofmann, przez 60 lat śpiewająca w naszym chórze. 
W sobotę, 24 marca 2018 roku pożegnaliśmy Ją w czasie Mszy 
św. pogrzebowej, ze łzami w oczach wykonując ulubione jej 
utwory: "Weni Jesu" Luigi Cherubini, "Laudate Dominum" 
Gounoda, "Modlitwę wieczorną". Pasją swoją potrafiła 
obdzielić rodzinę: śpiewał w chórze mąż, trzy córki, czworo 
wnucząt i prawnuczka, a także wielu przyjaciół. Rozpoczęła 
muzyczną przygodę, gdy została delegowana do odnawiających 
się struktur Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej. Za 
swoje zasługi otrzymała Złotą Odznakę Śpiewaczą Zarządu 
Głównego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Tak 
wspomina jej postać dyrygent Janusz Walczak, mający zaszczyt 
z Nią przez dwadzieścia lat współpracować: "Jej pogoda ducha, 

radość z wykonywanych wspólnie utworów dodawały 
optymizmu wszystkim podczas prób, warsztatów czy 
wyjazdowych koncertów. Jej wspaniała obecność pozostanie w 
naszej pamięci, w kronikach, na fotografiach z występów i 
innych spotkań. Z żalem Ją żegnamy ufając, że wraz z aniołami 
śpiewa teraz w naszych sercach.. Proboszcz Edward Majka 
celebrujący Mszę świętą pogrzebową, w homilii mówił o 
bilecie, który każdy z nas dostaje na Chrzcie Świętym, 
stwierdzając, że Aleksandra Hofmann swój bilet uszanowała, a 
pokazała to swoim życiem: pobożnością, szczęściem 
rodzinnym, miłością małżeńską, wychowaniem córek, 
tysiącami godzin śpiewu publicznego, a także tysiącami godzin 
w zaciszu, w czasie ćwiczeń głosu…Odprowadzający na 
cmentarz kapłan dodał:"Zmartwychwstanie Pańskie świętować 
będzie w innym wymiarze…" Wieczny odpoczynek racz Jej dać 
Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci."…. 

Jolanta Kapelska

ALFABET ŚWIĘTYCH

Przenajszlachetniejsze drzewo…  św. Wenancjusz Fortunat, biskup 

"Niech Ci się przyśni świat, który czeka na Światłość Twą…"
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9 listopada 2017 r. grupa parafian z Mosiny wzięła udział w 
odbywających się od pięciu lat uroczystościach w Łodzi  poświęconych 
pamięci pomordowanych i więzionych dzieci w Prewencyjnym Obozie 
Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi. Wyjazdowi 
mosińskiej grupie przewodniczył proboszcz parafii, Ksiądz Kanonik 
Edward Majka, a busem kierował Pan Jacek Rogalka. Z Mosiny do Łodzi 
udali się: Grec Bogdan, Krzyżaniak Halina, Kubiak Małgorzata, Kubiak 
Weronika, Marcinkowska Danuta, Mączko Teresa, Mikołajczyk Krystyna, 
Przynoga Krystyna, Rembowska Marianna, Rembowski Stanisław, Rożek 
Stanisława, Siejak Jan, Westerska Olga, Wilczyński Adam, Wysopal Irena, 
Zakrzewski Marek, Zawadzka Emilia, Zawadzki Józef. 

Obchody w Łodzi rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Następnie odbyła się procesja, 
podczas  której niesione były fotografie dzieci obozu

 i odczytano ich nazwiska. Procesja zakończyła się złożeniem zniczy i 
kwiatów pod pomnikiem Pękniętego Serca. Mszę Świętą, wraz z licznymi 
kapłanami, sprawował Arcybiskup Metropolita Łódzki - Grzegorz Ryś. Po 
uroczystościach parafianie udali się do Szkoły Podstawowej nr 81 imienia 
Bohaterskich Dzieci Łodzi przy ul. Emilii Plater, gdzie można było 
zwiedzić szkolną Izbę Pamięci. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 
1960 r. Od 1971 r. sprawuje patronat nad Pomnikiem Martyrologii Dzieci 
Polskich. 

 Po raz pierwszy uroczystości upamiętniające ofiary obozu przy 
ul. Przemysłowej 

w Łodzi odbyły się w 70-tą rocznicę aresztowań dzieci z Mosiny 7 
listopada 2013 r. Inicjatorem obchodów był Arcybiskup Metropolita 
Łódzki - Marek Jędraszewski. Odprawił on w Bazylice Archikatedralnej w 
Łodzi wraz z licznymi przybyłymi na uroczystości kapłanami - Mszę 
Świętą. Podczas mszy w Bazylice została poświęcona tablica ku czci dzieci 
pomordowanych w obozie. W obchodach brała udział młodzież z łódzkich 
szkół, dyrektorzy, władze miasta oraz byli więźniowie. Uczestnicy dotarli 
także pod gruszę, która przetrwała do naszych czasów. Rosła ona wówczas 
na terenie obozu. Jak wspominają byli więźniowie często za zjedzenie 
jednego z jej owoców otrzymywało się bardzo surową karę. Nie wolno 
było do niej podchodzić. Dzisiaj można stwierdzić, że jest ona żywym, a 
zarazem niemym świadkiem tamtych wydarzeń. Obecnie drzewo rośnie 
pomiędzy wybudowanymi w okresie powojennym blokami. Uczestnicy 
procesji wraz z arcybiskupem M. Jędraszewskim zapalili pod gruszą 
znicze i w chwili skupienia pomodlili się za ofiary zbrodni.

Regularnie od 2013 r. w każdy drugi czwartek listopada odbywają się 
uroczystości poświęcone dzieciom, które pomordowano i które 
przebywały w  Prewencyjnym Obozie Policji Bezpieczeństwa dla 
Młodzieży Polskiej w Łodzi.

DZIECI Z MOSINY W OBOZIE ŁÓDZKIM
Niemcy w lipcu 1941 r. rozpoczęli poszukiwanie w okolicach Łodzi 

terenu odpowiedniego do utworzenia ośrodka mogącego pomieścić ok. 
2000 więźniów. Brali pod uwagę położenie okolicy, chodziło im o 
całkowitą izolację ich od świata zewnętrznego.  W grudniu 1942 r. powstał 
Polen Jugendverwahrlager der Sieherheitspolizei in Litzmandstadt - 
Prewencyjny Obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w 
Łodzi. W założeniach miał on służyć obszarowi Kraju Warty. Został on 
utworzony przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA).

Obóz wydzielony został z części łódzkiego getta. Znajdowały się tam 
dzieci m. in. z Mosiny od 2 do 16 roku życia. Podzielony był na część dla 
dziewcząt i chłopców. Filię obozu stanowił obóz w Dzierżąźni, spełniał 
funkcję folwarku, w którym starsze dziewczynki pracowały w 
gospodarstwie. Istniał również dla młodocianych obóz w Potulicach (nie 
stanowił oddziału obozu łódzkiego). Do tych miejsc trafiły dzieci z 
Mosiny.

We wrześniu 1943 r. aresztowano ponad 220 dorosłych mieszkańców 
Mosiny oraz 58 dzieci, których rodziców zatrzymano równolegle z nimi. 
Ze względu na zasięg i skutki tej sprawy nazywają ją Sache Moschin - 
sprawa mosińska.

Dzieci, które ukończyły 16. rok życia skierowano do Żabikowa, a 
stamtąd do innych obozów koncentracyjnych. Z osób żyjących nie każda 
chce mówić o tym, co wówczas się wydarzyło. W tej sprawie były więzień 
obozu, Marek Zakrzewski zrelacjonował wspomnienia odnoszące się do 
lat spędzonych w obozie. Bohdan Kończak, udzielił obszernego wywiadu. 

Zatrzymanym dzieciom zawieszono na szyi tabliczki z imieniem i 
nazwiskiem. Zaprowadzono je do punktu zbiorczego, a stamtąd 
przewieziono ciężarówkami do Poznania. Z Dworca Zachodniego pociąg 
odjechał do stacji kolejowej Łódź Kaliska, gdzie dotarł ok. godz. 24.00, jak 
podaje świadek. Od tego momentu rozpoczęła się gehenna dzieci. 
Rozdzielone zostały według wieku. Starsze dziewczynki (ok.12-15 lat) 
trafiały często do Dzierżąźni, w której znajdował się majątek ziemski. 

Chłopcy oraz dziewczynki powyżej 8 roku życia pozostawały w obozie 
łódzkim, a młodszych przewożono do obozu 

w Potulicach.  Każdej z osób pobierano odciski palców, robiono 
zdjęcie, zakładano kartotekę, przydzielano obozowy numer. Więźniów 
ubrano w szare drelichowe mundurki i drewniane trepki, które noszone 
były niezależnie od pory roku. Nie każde z nich pozostawało w obozie do 
oswobodzenia, starsze dzieci tj. od 16 roku życia przewożono do innych 
obozów koncentracyjnych: Oświęcimia, Gross - Rosen, Bergen - Belsen. 
Dramatyczny był los Jerzego Nowaka, który ostatecznie dostał się do 
obozu w Bergen - Belsen i tuż przed oswobodzeniem zmarł, 
prawdopodobnie w skutek wycieńczenia. Inny z małoletnich mosinian -
Eugeniusz Prętki całkowicie oślepł. 

Zachowała się część zdjęć i obozowych listów dzieci z Mosiny. Mogły 
one pisać do bliskich pod nadzorem hitlerowców, na specjalnie 
przeznaczonych do tego celu obozowych druczkach. Pisały do swych 
krewnych, sąsiadów, ponieważ dziadkowie i rodzice również przebywali w 
obozach. Najczęściej prosiły o paczki z żywnością, ponieważ mali 
więźniowie dostawali niewielki ekwipunek. Jednak nigdy dana paczka nie 
trafiała w całości do odbiorcy. Każdy z listów przechodził cenzurę. 
Korespondencja zawierała szereg błędów, ponieważ często dzieci nie 
potrafiły pisać. 

Nie wszystkie z dzieci powróciły do swych domów z różnych 
nieznanych przyczyn - śmierć, zaginięcie. Niektórzy po przeżyciu obozu 
pozostali niesprawni umysłowo. Koszmar więźniów trwał aż do 
wyzwolenie obozu przez Armię Radziecką, które nastąpiło w styczniu 
1945 r. Po oswobodzeniu część nieletnich mosinian trafiła do rodzin 
zastępczych, a także do sierocińca. Niektóre z nich zostały sierotami - 
jedno lub dwje z rodziców zginęło w obozie. Z biegiem czasu dorośli już 
więźniowie obozu dla małoletnich w Łodzi dążyli do uznania tej placówki 
za obóz koncentracyjny, cel swój osiągnęli. W latach 80-tych odbyło się 
kilka zjazdów na terenie Mosiny Dzieci z Łodzi. Nie wszyscy, którzy żyją 
nadal mieszkają w Mosinie. 

List byłego więźnia:                                      Łódź, 9 listopada 2017 r.
w 75. Rocznicę uwięzienia Dzieci Polskich w Obozie
Koncentracyjnym w Łodzi przy Przemysłowej (1942 - 1945)
V. MARSZ PAMIĘCI Pod pomnik Pękniętego Serca

Ekscelencje, Przyjaciele Marszu,
już nigdy hitlerowskiego VERWALTUNG, administracji obozowej, w 

której rejestrowano więźniów - dzieci, potem przegląd rasowy i polityczny, 
następnie zniemczenie lub odosobnienie, niewola.

Życie w Obozie, to: apele, niedożywienie, choroby, a dla starszych 
przymusowa praca ponad sił. Był też HAUS 8, tam trafiały dzieci 
nadmiernie chore i już po nich ślad był nieznany.

Mogę Bogu dziękować i starszym, że byłem dokarmiany, myty, i na 
apelach ODLICZONY!, bo nie odliczony ginął! Tak ocalałem. Bóg zapłać! 

Dziękuję Marek Zakrzewski
Informacje dotyczące obozu łódzkiego oraz przebywających w nim 

dzieci  pochodzą z pracy magisterskiej Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci 
mosińskich z lat 1943-1945, M. Kubiak.

Małgorzata Kubiak

MAŁOLETNI WIĘŹNIOWIE OBOZU ŁÓDZKIEGO - PRZYPOMNIENIE Z UROCZYSTOŚCI W ŁODZI
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Marzeniem wszystkich nauczycieli i 
wychowawców jest stać się dla swoich 
podopiecznych prawdziwym, ponadczasowym 
autorytetem. A taki buduje się przykładem 
prawości, wierności, autentyczną troską o dobro, 
nie tylko tych powierzonych z racji pracy. To 
umieć zaszczepić w młodych sercach i umysłach 
zalążek prawości, dążenia do doskonałości, 
wrażliwości na ludzkie potrzeby. Takim 
pedagogiem była Bogumiła Barbara Mayer, 
która  urodzi ła  s ię  w roku odzyskania 
niepodległości. Na jej grobie, na mosińskim 
cmentarzu do dziś jej uczniowie zapalają znicze, 
wyraz serdecznej pamięci. Wspólne spotkania, 
których inicjatorką od 2004r. jest była 
wychowanka pani Aleksandra Żmuda z d. Wiatr, 
zawsze są połączone z modlitwą za "naszą 
Panią". 28 marca tego roku, w setną rocznicę 
urodzin pani Bogumiły również została 
odprawiona Msza.

Bogumiła Barbara Mayer przyszła na świat 
w rodzinie, która przygotowała ją do ofiarnej 
miłości wobec Boga, Ojczyzny i drugiego 
człowieka. Była najstarszą z trzech córek Józefa 
i Melanii z d. Stern z Murowanej Gośliny. 
"Mamusia nie pracowała zawodowo, ale 
pochłaniała ją troska o nas i o dom"- wspominała 
p. Krystyna (zm. 2012 r.), siostra Barbary, bo tym 
imieniem zwracali się bliscy i koledzy. Służba 
innym była także wzorem przekazanym przez 
o j c a .  J ó z e f  M a y e r  b y ł  w  1 9 0 2  r . 
współzałożycielem mosińskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a później jej Prezesem i 
Komendantem. W 1920 r. wybrano go na 
burmistrza Mosiny, a o powszechnym szacunku 
wobec niego świadczy choćby czas pełnienia tej 
funkcji - "Jak podaje Księga Adresowa Polski na 
rok 1928, ówczesny urząd burmistrza w Mosinie 
piastował Józef Mayer". Rodzinny dom budził w 
Bogumile wrażliwość na piękno przyrody. Pani 
Krystyna wspominała rodzinne niedzielne 
wycieczki do lasu,  a szczególnie nad wodę, bo 
ojciec był miłośnikiem wędkowania. W 1938r. 
znalazł się w gronie założycieli Związku 
Wędkarskiego w Mosinie o nazwie ,,Sportowe 
Koło Wędkarzy". Mama Mayerowa natomiast 
"miała rękę" do roślin - "Gdy chodziłam do 
domu przy ul. Słowackiego widziałam w 
donicach drzewkowe róże. Kwitnące. Nie wiem, 
może były tylko przechowywane podczas zimy. 
Do dziś mnie to zadziwia - jak ona to robiła?"- 
przypomina sobie p. Aleksandra.

Mayerowie zapisali córkę do Państwowego 
G i m n a z j u m  i  L i c e u m  Ż e ń s k i e g o  i m . 
Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu, gdzie w 
1938 r. zdała maturę. Prawdopodobnie właśnie 
w tej katolickiej szkole spotkała się z Sodalicją 
Mariańską, której duchowi była wierna przez 
całe życie. Przyjęła również za własne zawołanie 
patronki szkoły - "Służyć Bogu,  służąc 
Ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie, służąc Bogu". 
Marzyła o pracy wśród dzieci i chociaż wybuch 
wojny przerwał jej edukację w poznańskim 
Państwowym Pedagogium, to już na początku 
1940 r. z grupą mosińskich nauczycieli podjęła 
działalność w ramach tajnych kompletów, ucząc 
języka polskiego. Po wojnie należała do 
pierwszego grona pedagogicznego, które 
rozpoczęło zajęcia w marcu 1945 r., w szkole 
przy ul. Kościelnej. W swoich wspomnieniach 
napisała p. Bożena Jakś z d. Matuszak: "Moją 
wychowawczynią  była  pani  Bogumiła 
Mayerówna. To ona nauczyła mnie kochać 
książki i język ojczysty. Przyniosła na lekcję  "W 
pustyni i w puszczy" - i przeczytała kawałek. 
Czytaliśmy tę książkę wszyscy na wyścigi, a 
potem następne. Ona i jej książki (...), zostały 
moimi przyjaciółmi". Zajęcia szkolne nie 
wyczerpywała jej aktywności, co zapamiętała 
inna uczennica p. Janina Weidner z d. Matuszak: 

" O r g a n i z o w a ł a  t e ż  w y c i e c z k i .  B y ł a 
wychowawczynią klasy, do której chodziła moja 
siostra Bożena. Pamiętam, że uczestniczyłam w 
jednej takiej niedzielnej wycieczce nad Jezioro 
Góreckie. Wówczas z uwagą słuchaliśmy o 
staraniach, jakie czynione są o utworzenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Właśnie 
wtedy od Pani Mayerównej dowiedzieliśmy się 
o sylwetce profesora Wodziczki, który już od lat 
przedwojennych zabiegał o powstanie WPN. 
Poznaliśmy też istotę parków narodowych w 
ogóle - właśnie dzięki Pani Mayerównie." 

W tak trudnych czasach powojennych, kiedy 
trzeba było wszystko rozpocząć na nowo, kiedy 
wiele było zajęć związanych z odbudową 
Ojczyzny, pani Bogumiła znalazła jeszcze czas,  
by przyciągnąć młodzież i zachęcić ją do kółka 
tanecznego i do występów. Uczyła ich mądrze 
wypełn iać  odzyskaną  wolność .  "Była 
entuzjastką przedstawień scenicznych, do 
organizacji których pani Basia potrafiła zachęcić 
dwie swoje siostry Krystynę i Ziutę - głównie do 
projektowania i wykonywania strojów" - 
wspomina dalej p. Janina. A p. Aleksandra 
dodaje: "Występowaliśmy nie tylko na 
a k a d e m i a c h  s z k o l n y c h .  W s a l i  p a n a 
Noskiewicza (późniejsze kino "Wrzos"), była 
scena. Przyjeżdżało tam wielu artystów, a my 
p r e z e n t o w a l i ś m y  k u j a w i a k a ,  w a l c a . 
Wyjeżdżaliśmy z występami np. z "Bulwą" do 
Domu Żołnierza,  do Poznania"- zapamiętała p. 
Aleksandra. Pani Bogumiła przygotowywała z 
dziećmi różne uroczystości np. z okazji Dnia 
Matki - "na scenie przedstawiamy nasz program: 
chór, deklamacje, menuet tańczony przez 
dziewczynki w strojach wyczarowanych z 
zasłon, firan, kap, w perukach wykonanych z 
waty przez panie Mayerówny " - zapisała w 
swych wspomnieniach p. Jakś.

Życie parafii, to była kolejna ważna dla tej 
sodalickiej nauczycielki płaszczyzna zadań. Z 
całą rodziną uczestniczyła w czyszczeniu cegieł 
na odbudowę kościoła.  Pani  Krystyna 
wspominała, że jej siostra prowadziła dzieci 
podczas procesji Bożego Ciała. A p. Weidner 
zapamiętała, że "w okresie bezpośrednio po 
zakończeniu II wojny światowej, gdy kościół 
parafialny był zburzony - pani Mayerówna 
prowadziła chór kościelny w budynku 
zastępczym. Był to barak usytuowany w pobliżu 
cmentarza".

Ale jeszcze ukochanemu miastu i jego 
mieszkańcom chciała służyć. W 1947 r. z 
inicjatywy pani Bogumiły powstała w Mosinie 
biblioteka. Córki p. Jakś wspominają, że "Mama 
opowiadała, jak uczniowie z panią Mayerówną 
chodzili po domach przy dzisiejszych ulicach 
Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza i pytali o 
książki. Pierwszy księgozbiór biblioteczny 
składał się z książek podarowanych przez 
mieszkańców." W tej bibliotece swojej 
wychowawczyni pomagała p. Aleksandra: 
"Biblioteka mieściła się w budynku magistratu 
przy Placu 20 Października, w narożnikowym 
pokoju, na prawo od wejścia. Gdy biblioteka 
była już czynna, chodziliśmy tam w kilka osób 
pomagać. Stało tam biurko, regały ustawione w 
poprzek, barierki; w katalogach były spisane 
książki. Każdą książkę owijaliśmy w szary 
papier, a na grzbiecie wypisany był numer - taki 
sam jak w katalogu. Naszym zadaniem było 
książkę odszukać i podać, a pani Mayerówna, 
siedząc przy biurku, zapisywała w zeszycie"- 
Przywiązywała również dużą wagę do 
uzupełniania podstawowego wykształcenia 
przez dorosłych, organizując dla nich po wojnie 
kursy nauki czytania i pisania. 

Od 01.11.51 r. w Mosinie zaczęły działać 
dwie szkoły podstawowe. W budynku obecnej 

SP nr 1 powstała placówka Towarzystwa 
P r z y j a c i ó ł  D z i e c i .  " B y ł a  t o  s z k o ł a 
bezwyznaniowa. Bez nauczania religii. Była tam 
garstka uczniów. A u nas był tłok."- zapamiętała 
p .  Aleksandra .  Nauczycie le  o t rzymal i 
"propozycję" pracy w nowym miejscu. 
Mayerówna odrzuciła tę możliwość, a że 
chciano ją pozyskać do nowej placówki, to 
wielokrotnie wzywano ją do śremskiego 
kuratorium w tej sprawie. Była nieprzejednana. 
Ze smutkiem opowiada dalej p. Aleksandra: 
"Była naszą wychowawczynią jeszcze w I 
półroczu VI klasy, a na II półrocze, zimą 1952r. 
otrzymała już przymus pracy w Chwałkowie 
Kościelnym. Natychmiastowy!(…) Była to mała 
miejscowość, prymitywne warunki - piecyk 
"kurierek" służył jej do ogrzewania. Jeździliśmy 
ją tam odwiedzać. Jechało się do Czempinia, tam 
przesiadka na Jarocin. (…) Było nam tak przykro 
i była w nas taka chęć spotykania się z nią, 
tęskniliśmy za naszą panią. Nie była tam zbyt 
długo, ale zdążyła założyć kółko taneczne. 
Gdzie była, tam działała"- z troską opowiada p. 
Aleksandra. "W pewnym momencie zabrano 
nam ze szkoły religię. A my wcześniej każdą 
lekcję zaczynaliśmy modlitwą! Było nas ponad 
40 osób w klasie i wszyscy jednym chórem 
krzyczeliśmy: My chcemy religię! My chcemy 
religię! W końcu nam dali, ale religii uczył nas p. 
Jaworski, matematyk. A za to, że nie chcieliśmy 
się uczyć w szkole TPD musieliśmy na końcu 
roku zdawać egzamin. Z kuratorium oświaty ze 
Śremu przyjeżdżała komisja i odbierała od nas 
egzamin z całego materiału. Karteczki były jak 
na maturze, odwrócone, wybierało się karteczkę 
z danego przedmiotu i odpowiadało na pytania". 

Oddalenie od rodziny i poczucie krzywdy 
osłabiło organizm młodej nauczycielki, która 
zaczęła poważnie chorować na gruźlicę kości. W 
późniejszym czasie przeniesiono ją jeszcze do 
pracy w Iłówcu. To był trudny czas dla całej 
rodziny. Nikt nie potrafił zaakceptować decyzji 
przeniesienia Barbary z Mosiny, rzekomo na jej 
w ł a s n ą  p r o ś b ę .  W s p o m n i e n i a  t e j 
niesprawiedliwości były żywe, mimo upływu 
lat, o czym świadczą słowa napisane w 2006r. 
przez panią Krystynę. Gdy "Przewodnik 
Katolicki" gromadził dokumenty i pamiątki 
dotyczące gen. Zamoyskiej, pani Krystyna 
przekazała obrazek, należący do Barbary 

i przechowany jak relikwie. Napisała wtedy 
do redakcji: "Moja siostra zmarła w 1954 r., 
mając 36 lat. W owym czasie przeszła gehennę, 
b o  o d m ó w i ł a  n a u c z a n i a  w  s z k o l e 
bezwyznaniowej w Mosinie." 

Bogumiła Barbara Mayer zmarła 2 kwietnia 
1954r. Krótkie, ale wypełnione służbą życie, tak 
ujęła jej wychowanka Aleksandra: "Jej miłość, 
oddanie, umiłowanie Ojczyzny i religii 
wszystkim nam głęboko wryły się w pamięć i na 
zawsze pozostaną w naszych sercach". I my 
pamiętajmy, jak zacnych obywateli ma w swojej 
historii nasze miasto.

Małgorzata Szeszko
W artykule wykorzystano: D. Piechocki, Rys historyczny, 

źródło: www.osp.com.pl; "75 lecie Koła Wędkarzy w 
Mosinie", Koło Wędkarskie Mosina, źródło: www.gazeta-
mosina.pl; M. Tunak, Duszpasterska aktywność Kościoła w 
dwudziestoleciu międzywojennym, źródło:  www. 
historia.org.pl; Szkice z przeszłości Mosiny, red. T. Jakubiak, 
Poznań 1978, str. 111, J. Szeszuła, Warto przypomnieć...; Czas 
Mosiny 2012, nr 1(4); B. Jakś, Aura mojego 40-lecia w 
Mosinie, Fakty Mosińsko-Puszczykowskie 2010, nr 1/18, 
źródło: www.zolnierzewolnosci.pl; A. Żmuda, By czas nie 
zatarł..., Wiadomości Parafialne 2004, nr 6/7, J. Szeszuła, 50 lat 
minęło jak jeden dzień, źródło: www.zolnierzewolnosci.pl; 
Krystyna Mayer, Rodzinna Pamiątka, źródło: www. 
przewodnik-katolicki.pl; wspomnienia: Janiny Weidner z d. 
Matuszak, córek Bożeny Jakś z d. Matuszak oraz Aleksandry 
Żmudy z d.Wiatr, która spotkała się 30 stycznia 2018r. z 
nauczycielami i uczniami w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 
2 w Mosinie. Zdjęcia pochodzą z prywatnego albumu pani 
Aleksandry Żmudy "Od przedszkola do seniora".

"Służyć Bogu, służąc Ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie, służąc Bogu"
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Kilka miesięcy temu przeczytałam 
poruszający tekst będący prozatorską 
relacją ze zdarzeń, których autorka była 
uczestniczką.  Na ki lkudziesięciu 
stronicach zeszytu A4 pani Stanisława 
Szymańska z d. Fiok opowiedziała 
historię swego życia, prezentując nie 
tylko same zdarzenia, ale także ich ocenę.  

Narratorka i bohaterka opisywanych 
wydarzeń  urodziła się "w województwie 
łódzkim dawniejszym". Koleje losu 
doprowadziły ją po wielu latach do 
Mosiny i to właśnie tutaj, już jako osoba 
d o j r z a ł a ,  z d e c y d o w a ł a  s i ę ,  a b y 
opowiedzieć o sobie. Odręczne zapiski 
p r z e c z y t a ł a m  " j e d n y m  t c h e m " 
wstrząśnięta głęboko tym, czego dzięki 
nim dowiedziałam się o autorce. 

Barwna opowieść rozpoczyna się w 
roku 1928. To rok narodzin dziecka, 
któremu nadano imię Stasia: "Urodziłam 
się jako dziecko niechciane, czyli bez 
ojca. Matka też mnie nie chciała. 
Zostałam dzieckiem, które rzadko 
w i d z i a ł o  ś w i a t ł o  d z i e n n e " .  To 
wstrząsa jące  oświadczenie ,  każe 
d o m y ś l a ć  s i ę  c z y t e l n i k o w i ,  ż e  
dzieciństwo Stasi musiało być niezwykle 
trudne i bardzo przykre. Było tak w 
istocie, a pani Stanisława tak o nim pisze 
w kolejnych akapitach swego pamiętnika: 
" M i e s z k a ł y ś m y  w  p i w n i c y , 
pomieszczenie było nieduże. Drzwi były 
zbite z desek, pełno szpar, przez które 
wchodziły myszy i szczury. (…). Rano, 
gdy się budziłam, mamy nie było, 
wstawałam z łóżka, ubierałam się sama, 
jak umiałam, miałam nie więcej jak cztery 
lata, a może nawet mniej. Śniadanie nie 
było na stole uszykowane. Natomiast przy 
piecu, na podłodze stał garnek, w nim parę 
ziemniaków ugotowanych, zostawionych 
w wodzie, drugi garnek to była papka z 
żytniej mąki, na garnku duża łyżka i to 
było moje jedzenie na parę dni. Mama 
zostawiała mnie samą. Czasem ją 
widziałam, to pamiętam dobrze, nigdy 
mnie nie przytuliła, jeśli się do niej 
zbliżyłam, odpychała mnie szorstko. Z 
początku bardzo bałam się szczurów i 
m y s z y ,  a l e  p o t e m  s i ę  z  n i m i 
zaprzyjaźniłam. Kiedy byłam głodna, 
sięgałam do garnka z ziemniakami, 
szczury były tuż przy garnkach. Brałam 
łyżkę i  wyrzucałam im parę ziemniaków 
na ziemię. Wtedy dawały mi spokój." 

Bardzo trudne i ponure dzieciństwo, 
poczucie całkowitego odrzucenia 
będącego skutkiem braku rodzicielskiej 
miłości sprawiły, że Stasia poczuła ulgę, 
gdy matka, która traktowała swoje 
dziecko jak "zawalidrogę nikomu 
niepotrzebną", oddała ją do sierocińca. To 
właśnie tutaj, jak pisze pani Stanisława, 
zaczęło się jej prawdziwe życie i chociaż 

nie zawsze było ono łatwe, głównie za 
przyczyną kierowniczki sierocińca, która 
była osobą nieczułą i  złośliwą, w taki 
sposób sama autorka podsumowała ten 
okres: "Byłam czysta, miałam swoje 
łóżko, nauczono mnie porządku, było 
wesoło". 

Sierociniec mieścił się w pałacu, we 
wsi Chruścin, nad rzeką Prosną. To tutaj 
małą  Stasią troskliwie zaopiekowała się 
kucharka, która tam pracowała i, jak mówi 
autorka, broniła jej na każdym kroku. 
M y ś l ę ,  ż e  s p r a g n i o n e j  m i ł o ś c i 
dziewczynce, zastępowała  matkę, dając 
jej poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Po tygodniu, od momentu przyjęcia 
d z i e w c z y n k i  d o  s i e r o c i ń c a ,  t a 
z a c h o r o w a ł a  n a  z a p a l e n i e  o p o n 
mózgowych. Nie pokładano żadnej 
nadziei w tym, że Stasia wyzdrowieje. 
Wywieziono ją na korytarz i  przykryto 
białym prześcieradłem. Do sierocińca 
przybyła nawet matka dziewczynki, ale 
tylko po to, aby na nią popatrzeć, po czym 
wróciła do swego domu i życia, w którym 
dla Stasi nie było miejsca. 

W nocy do, jak się wydawało, 
umierającego dziecka przyszła kucharka. 
Tak po latach wspomina to wydarzenia 
pani Stanisława: "…chwyciła mnie za 
rękę, i  ściskała, głaskała, modliła się i 
nagle stał się cud. Otworzyłam oczy".  

Pani Stanisława bardzo szczegółowo 
opisuje lata spędzone w sierocińcu, dzięki 
czemu dowiadujemy się, jak wyglądała tu 
codzienność oraz dni świąteczne. 
Najweselszymi dniami dla Stasi była 
wigilia Bożego Narodzenia oraz pierwsza 
komunia: "Miałam dziewięć lat. W tym 
roku starsze o rok dziewczyny szły do 
komunii świętej. Tak chciałam z nimi iść 
razem, że zaczęłam się uczyć katechizmu. 
(…). Przyszedł dzień egzaminu, ksiądz po 
kolei pytał bardzo dokładnie wszystkie 
dziewczyny, ja ustawiłam się w rzędzie na 
końcu. Ksiądz wejrzał na mnie i spytał:  A 
ty co tu robisz?  Byłam wystraszona, ale 
on wejrzał na mnie i  spytał, co umiem. Ja 
odpowiedziałam, że umiem wszystko. 
Zaczął mnie egzaminować. Umiałam 
dobrze. Spytał: Kiedy się nauczyłaś? 
Wypisał karteczkę z imionami dziewcząt i 
moje też tam było, zostałam przyjęta. Była 
wielka radość, tak się cieszyłam, że tego 
dnia nie zapomnę do końca życia".

Te radosne dni ,  dni  szczęścia 
przeplatały się w życiu Stasi i innych 
dzieci z sierocińca z dniami pełnymi 
smutku, chociażby z tej przyczyny, że 
często zdarzało się, iż dzieci  cierpiały 
niedostatek i bywały  głodne: "Nasza pani 
kierowniczka zakazała dawać drugie 
śniadanie do szkoły. Chłopcy zaczęli 
kraść co popadło, plądrowali torby, zjadali 
wszystko,  co  s ię  dało  z jeść .  A i 

dziewczynki też były głodne. Rano przy 
śniadaniu chowałyśmy chleb za koszulę, 
ale kierowniczka schowała się za drzwi, 
chleb nam odebrała, szliśmy głodni do 
szkoły (…) ." W innym miejscu czytamy: 
"… nadal byliśmy głodni i bici, coraz 
więcej się na nas wyżywała za byle co, 
b i ł a  w s z y s t k i c h   p o  k o l e i . ( … ) 
dostawaliśmy trzy razy posiłki i bardzo 
uszczuplone."

Za niewinnymi dziećmi często 
wstawiała się wspomniana już wcześniej 
kucharka oraz stróż, oboje odgrażali się, 
że jeżeli kierowniczka nie przestanie źle 
traktować dzieci, to oni powiadomią o 
wszystkim starostę.  

Pewnego razu stało się to, o czym 
w s z y s c y  m a r z y l i ,  k i e r o w n i c z k a 
sierocińca została zwolniona przez 
starostę, który, jak pisze autorka, był 
dobrym człowiekiem. To za jego 
przyczyną w sierocińcu zatrudniono nową 
kierowniczkę. Była wspaniała, "… miała 
miły uśmiech na twarzy, wszystkich po 
kolei wyściskała, maluchy przytuliła. 
Dzieci z radości zaczęły śpiewać sto lat, 
co wywołało łzy u kucharki i naszego 
stróża." Od tego czasu " (…) nie było 
kradzieży, chłopcy nie psocili, lekcje miał 
każdy odrobione, było fajnie".

Niestety ten błogi stan nie trwał długo. 
Coraz częściej mówiono o wojnie. 
Wprawdzie dzieci nie bardzo wiedziały, 
co to takiego ta wojna, jednak trwoga 
malująca się na twarzach dorosłych 
mówiących o Hitlerze, udzielała się 
również dzieciom.

  Pani Stanisława dobrze pamięta 
święta Bożego Narodzenia, te ostatnie, 
przed wybuchem II wojny światowej: "W 
przygotowaniach do świąt pomagaliśmy 
wszyscy, dziewczynki starsze pomagały 
w kuchni kucharce przy wypiekach 
ciastek i pierników, chłopcy pomagali 
nosić drzewo do domu. Układali za 
kaflowymi piecami, inni pomagali 
stróżowi ciąć piłą drzewo. Było duże 
podniecenie, maluchy przylepiały buzie 
do drzwi kuchennych na szybie i gapiły 
się. Jakież były te święta inne od tych co 
minęły. Na choince nie wisiały ozdoby 
czekoladowe, tylko same zabawki, 
orzechy, jabłka. Każde z dzieci dostało 
małą paczuszkę ze słodyczami od 
świętego Mikołaja, śpiewaliśmy kolędy 
przy choince. Obie nasze panie były ciągle 
z nami, było bardzo wesoło. Jak się 
okazało, były to ostatnie szczęśliwe 
święta Bożego Narodzenia Niestety coraz 
częściej mówiono o wojnie i Hitlerze". 

cdn.

Opracowała Wiesława Szubarga
na podstawie   pamiętnika 

Stanisławy Szymańskiej z d. Fiok

Wspomnienia z życia (cz. I)
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W najbliższym cyklu artykułów chciałabym Państwu przybliżyć 
miejsca, które na swym pielgrzymim szlaku mija co roku Mosińska 
Pielgrzymka do Górki Duchownej. Trasa ta jest niezwykle 
malownicza, pełna pięknych wielkopolskich krajobrazów i miejsc 
ważnych historycznie. Przechodzenie jej z modlitwą i śpiewem na 
ustach, w miłym towarzystwie, przy różnej pogodzie i pokonując 
własne słabości, dostarcza wspaniałych przeżyć i wspomnień, 
które na długo zostają w pamięci. 
Nasza pielgrzymkowa trasa oczywiście zaczyna się w naszym 
mosińskim kościele św. Mikołaja. Przechodzimy następnie przez 
Rynek, ulicę Niezłomnych, potem Wawrzyniaka i wchodzimy w 
ulicę Leszczyńską, która swą długą, prostą wstęgą wyprowadzi nas 
poza granice naszego miasteczka. Na tej ulicy czeka nas pierwszy 
mały przystanek - figura Matki Bożej z Lourdes, od lat stojąca na 
niewielkim wyniesieniu pomiędzy ulicami Grabową i Akacjową. 
Tam prosimy Maryję o szczególną opieką w naszej drodze i 
ruszamy pospiesznie dalej. Już wkrótce przepiękna aleja starych lip 
i kasztanów wiedzie nas przez Krosno. Tu znajduje się niewielki 
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Budynek 
został zbudowany w latach 1779-1781 w technice szachulcowej, 
znanej popularnie jako "mur pruski". Stanowił kościół ewangelicki, 
do którego uczęszczała liczna grupa mieszkańców okolicznych 
wsi, będących osadnikami olęderskimi. Świątynia z Krosna jest 
najwyraźniejszą pozostałością po tych interesujących 
mieszkańcach okolic Mosiny.  Ciekawostką jest stara niemiecka 
nazwa Krosna - Altkirch, którą możemy przetłumaczyć jako Stary 
Kościół, co niewątpliwie podkreśla znaczenie tego budynku w całej 
okolicy. Kolejne mijane przez pielgrzymkę miejscowości to 
również dawne wsie olęderskie - Drużyna, Nowinki, Pecna. 
Maszerujemy przez gęste, wysokie lasy. Tu w czasie potopu 
szwedzkiego w 1655 roku skryci w głębokich zaroślach żołnierze 
mieli rozgromić szwedzki oddział zmierzający w kierunku 
Kościana. Za Pecną docieramy do Konstantynowa, gdzie w zakątku 
przy rozwidleniu dróg uświetnionym krucyfiksem, mamy swój 
pierwszy postój i drugie śniadanie. Za chwilę jednak opuszczamy 
już gminę Mosina i wkraczamy na chwilę na teren gminy Brodnica. 
Wita nas tutaj Iłówiec, znany kiedyś jako Iłówiec Kościelny. 
Niemalże na  wejściu do Iłówca zwraca uwagę kapliczka o 
ciekawej formie architektonicznej - piramidy z ściętym 
wierzchołkiem na którym osadzono krucyfiks. Jak się okazuje to 
jeden ze starszych i ciekawszych zabytków miejscowości - 
"piramidę" tę wzniesiono w 1807 roku z okazji pobytu w Iłówcu 
samego Napoleona Bonapartego. Budowla miała nawiązywać do 
jego zwycięskich walk w Egipcie. Nasza pielgrzymka porusza się 

główną drogą w kierunku Czempinia. Tym samym nie mijamy 
wspaniałego iłówieckiego kościoła św. Andrzeja. Nadmienię 
jednak, że budynek ten pochodzi z końca pierwszej połowy XIX 
wieku, ale sama parafia iłowiecka powstała już na początku wieku 
XV. Pięknym śladem tej długiej historii miejscowości jest 
znajdująca się w świątyni gotycka rzeźba Madonny z około 1400 
roku. Tymczasem pielgrzymkowa trasa wiedzie wzdłuż muru 
potężnego kompleksu pałacowo-parkowego i folwarku. Powstały 
w 1866 r. w oparciu o starszą budowlę pałac z Iłówca ma fasadę 
wzorowaną na architekturze Opery Berlińskiej. Także tutejsze 
zabudowania  folwarczne są  małymi dzie łami  sztuki 
architektonicznej, by wymienić okazały spichlerz z wieżą czy 
ośmioboczny neogotycki kurnik. W mijanym przez nas murze 
założenia nieoczekiwanie wita nas wnęka z osadzoną w niej 
kapliczką św. Wawrzyńca. Ten święty opiekun kucharzy, piekarzy i 
ubogich, chroniący też od pożarów, był bardzo popularny w 
Wielkopolsce i z jego wizerunkiem na trasie naszej pielgrzymki 
spotkamy się jeszcze nie raz. Po opuszczeniu Iłówca mamy przed 
sobą kilkadziesiąt minut marszu po dość trudnym, bo otwartym 
terenie. Mijamy wówczas krucyfiks i wybujałą kępę drzew w 
miejscowości Stare Tarnowo. Stare Tarnowo to przede wszystkim 
zespół dworsko-folwarczny i park. Ta kępa drzew mijana przez 
naszą grupę to właśnie pozostałości tego parku. Zbliżamy się już do 
Czempinia - widać już dobrze wieżę tutejszego kościoła. Dopada 
nas pierwsza fala zmęczenia, a spiekota lub dla odmiany deszcz 
wcale nie ułatwiają marszu. Ale migocące w oddali zabudowania 
Czempinia i to z jaką serdecznością mieszkańcy tego miasteczka 
zawsze reagują na naszą pielgrzymkę dodają nam sił. Idziemy 
dalej!                                                                            Ania Cicha

 

SAMI SWOI to mała grupa, w której drzemie wielka moc. 
Nasze Stowarzyszenie powstało niedawno. Zostało założone przez 
rodziny i wolontariuszy, którzy tym rodzinom pomagają. Naszym 
c e l e m  j e s t  n i e s i e n i e  p o m o c y  o s o b o m  z  g ł ę b o k ą 
niepełnosprawnością i ich rodzinom  wyczerpanym wieloletnią, 
całodobową opieką nad dziećmi.  Osoby z głęboką, wieloraką 
niepełnosprawnością wymagają stałej obecności opiekuna, żeby 
ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, 
spowodowane nie tylko szeregiem schorzeń, ale też tym, że nie 
przewidują one żadnych skutków swoich działań. 

W naszej grupie drzemie moc, ponieważ: znamy problem, 
wiemy jak zorganizować bezpieczną opiekę oraz skuteczną terapię, 
a przede wszystkim mamy determinację. Chcemy, by te osoby 
mogły żyć w swoich rodzinach i nie musiały być kierowane do 
domów pomocy społecznej z powodu braku sił i środków ich 
rodziców.  

Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie i prowadzenie 
specjalistycznej terapeutyczno-rehabilitacyjnej świetlicy, w której 
osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością mogłyby 

aktywnie spędzać kilka godzin dziennie. A ich rodzice i 
opiekunowie mieli w tym czasie możliwość załatwienia 
niezbędnych spraw, odpoczynku czy po prostu czasu dla 
pozostałych członków rodziny. Od dwóch lat działamy na zasadzie 
wolontariatu. Prowadzimy zajęcia 2 razy w miesiącu, ale to 
stanowczo za mało w stosunku do potrzeb osób, dla których po 
ukończeniu 25. roku życia nie ma miejsca w żadnych państwowych 
ośrodkach dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że wymagają 
one indywidualnej opieki non stop. 

Zbieramy środki finansowe na stworzenie specjalistycznej 
świetlicy i będziemy wdzięczni za każdą pomoc. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w naszym 
Stowarzyszeniu i w grupie wolontariuszy. 

Kontakt:
Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni 

w Mosinie, ul. Morelowa 23,
 tel 880 436 704 e-mail:samiswoimosina@onet.pl

Facebook
Violetta Bartnikowska

Na pielgrzymim szlaku do Górki Duchownej
Część I - W drodze do Czempinia

Nie ma kaleki - jest Człowiek  (Maria Grzegorzewska)

Krosno Kościół p.w. MB Częstochowskiej
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W styczniu 2018 roku, nakładem 
Wydawnictwa Poligraf, ukazała się moja 
nowa powieść pt. "Pułapki losu", której 
bohaterkami są cztery kobiety mające różne 
doświadczenia życiowe i wykonujące różne 
zawody.

Zosia, jedna z postaci książki, osoba 
bardzo wrażliwa, cierpi na niezwykle 
podstępną i  wyniszczającą chorobę, jaką 
jest anoreksja, która dotyka kilka procent 
naszego społeczeństwa. Problemy kobiety 
związane z chorobą zaczęły  się we 
wczesnej młodości, powróciły zaś w wieku 
dojrzałym i wszystko wskazuje na to, że 
mogą doprowadzić do dramatu, jeżeli  nie 
otrzyma ona natychmiast zdecydowanego 
wsparcia. Historia Zosi to próba dotknięcia 
problemu, który jest tym bardziej ważny, że 
objawy anoreksji do pewnego momentu 
zwykle pozostają niezauważone przez 
otoczenie. Dopiero znacząca utrata wagi 
jest dla bliskich osoby chorej sygnałem, że 
mają do czynienia z przypadłością, która 
doprowadzić może nawet do śmierci. I 
jeszcze jedno - obniża się także przeciętny 
wiek osób chorujących na anoreksję, a 
przypadki tej choroby u dziewczynek w 
wieku poniżej 12 lat, z jednej strony 

przerażają, z drugiej strony przestają już 
dziwić.

Każdy z nas kiedyś chodził, chodzi lub 
będzie  chodzić  do  szkoły.  Dzięki 
Marcelinie i jej uczniom   mamy okazję, by 
zajrzeć do sali lekcyjnej i przekonać się, z 
jakimi problemami borykają się na co dzień 
nauczyciele oraz w jaki sposób uczniowie 
postrzegają szkołę i swoich pedagogów, co 
sprawia im trudność, jaką życiową filozofię 
wyznają. Ten wątek wprowadza nas także w 
problemy związane z relacjami między  
rodzicami i nauczycielami, zaś kłopoty 
rodzinne uczniów dowodzą, jak wielki 
wpływ na harmonijny rozwój dzieci mają 
właściwe relacje między ich rodzicami. 
Dobra atmosfera w domu, daje dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa. Ustabilizowane 
życie rodzinne sprawia, że zyskują one 
pewność siebie i ma wpływ na ich 
dorosłość, generuje też to, jaką rodzinę w 
przyszłości stworzą.

Kolejna bohaterka powieści - Kasia, to 
osoba przedsiębiorcza i szczera. Mówi 
zawsze to, co myśli. Wspólnie z mężem 
marzy, aby stworzyć właśnie taką rodzinę, 
w której dzieci czuć się będą dobrze i 
bezpiecznie, niestety od kilku już lat 

małżonkowie bezskutecznie starają się, by 
spełnić swe marzenia o rodzicielstwie. 

Z n a c z n ą  c z ę ś ć  n a s z e g o  ż y c i a 
poświęcamy na pracę zawodową. Szczęście 
mają ci, dla których jest ona także pasją. Tak 
właśnie jest  w przypadku kolejnej 
bohaterki, ambitnej Beaty, która jest 
architektką. Historia Beaty wnosi do 
powieści  namiastkę wątku sensacyjnego, 
gdy niespodziewanie życie zawodowe 
bohaterki skomplikuje się w wyniku pewnej 
intrygi, ona sama zaś, z natury osoba ufna 
wobec innych, przekona się, że ludzie 
bywają nieżyczliwi, zwłaszcza wówczas, 
gdy kariera zawodowa jest jedynym i  
najważniejszym priorytetem w ich życiu i 
gdy przesłania im ona to, co jest w nim 
najistotniejsze.

To co łączy bohaterki powieści to 
przyjaźń sięgająca czasów szkolnych, 
zdolność współodczuwania i wczuwania 
się w perspektywę postrzegania świata 
przez innych ludzi oraz gotowość do 
mierzenia się z wyzwaniami, jakie niesie 
codzienne życie. Wzajemny stosunek 
bohaterek powieści do siebie potwierdza 
starą prawdę, że "prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie".     Wiesława Szubarga

Długo, bardzo długo żyłam bez Ciebie. Nie dopuszczałam 
Twojej obecności w moim świecie. Byłeś w kościele na Mszy 
świętej - tylko w tej przestrzeni Cię widziałam. Byłam przykładem 
typowego letniego katolika. Jak zatem wyglądało moje życie,  moje 
małżeństwo, moja rodzina??? Ja nie żyłam, mogę dzisiaj 
powiedzieć z pełną świadomością: byłam żywym trupem! 
Powinnam być szczęśliwa: kochający mąż, zdrowe i wspaniałe 
dzieci, stabilizacja materialna, coraz piękniejszy dom. A ja byłam 
nieszczęśliwa, nie miałam radości, nieumiejąca kochać, nieczuła, 
może nawet zimna i coraz bardziej zamknięta w sobie. Żyłam w 
świecie bez Boga.

   I nagle wszystko się zawaliło, runęło a ja znalazłam się sama w 
wielkiej, czarnej otchłani! Nie umiem opisać bólu i rozpaczy, gdy 
fakt zdrady przez osobę mi najbliższą ( mojego męża) był 
niezaprzeczalny. Wtedy dla mnie to był koniec świata. Dzisiaj, 
kiedy minęło już kilka lat, wiem, że to był początek! Początek 
mojego powrotu do Boga, do życia. Na mojej drodze Pan stawiał 
ludzi, którzy mnie dosłownie reanimowali, podtrzymywali i dzięki 
nim mogłam przeżyć kolejny dzień w mojej rzeczywistości. Było 
bardzo ciężko, bolało strasznie, Ale ja dzisiaj wiem, że w ten sposób 
budziłam się do życia. Uświadamiałam sobie, kim jestem i Kim jest 
Ten, który mnie stworzył. Przewartościowałam całe moje życie, 
które chciałam oprzeć na Bogu, na Jego miłości do mnie. Słyszałam 

i przyjmowałam do mojego serca Jego Słowo  :" … jak niewiastę 
porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do 
porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: … z ogromną miłością 
cię przygarnę… Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale 
miłość moja nie odstąpi od ciebie…" To mówił do mnie mój Bóg, 
ten który mnie powołał do życia i nigdy nie porzuci, nie zdradzi, 
który ukochał mnie, umarł za mnie na krzyżu i ocalił od śmierci!

Dzisiaj On jest moją mocą, Dzięki Jego łasce mogę przebaczać i 
błogosławić tym wszystkim, którzy mnie zranili. Wiem, że nie 
zmienię mojego męża, ale z Bożą pomocą mogę zmienić siebie, 
swoje postrzeganie innych ludzi, których Pan stawia na mojej 
drodze. I to się dzieje - Bóg przemienia mnie, leczy zranienia, 
wypełnia swoją miłością. Dzisiaj nasze małżeństwo nadal jest 
chore, żyjemy w separacji, ale każdego dnia uwielbiam Pana i 
dziękuję Mu za ten trudny i bolesny czas.  Dzięki temu odnalazłam 
Boga i postawiłam  Go na pierwszym miejscu w moim 
życiu.  Doświadczam ogromnej mocy sakramentu małżeństwa, 
potrafię kochać mojego męża i dziękować Panu za niego. Gdy 
przychodzą chwile strachu i zwątpienia - mówię: Jezu ufam Tobie, 
dziękuję, że już się o nas zatroszczyłeś, bo Ty jesteś Bogiem 
wiernym, Bogiem, który wypełnia dane obietnice. Bądź wola 
Twoja. Amen.                                                     Agnieszka

Wiersz bez tytułu… 
Jolanta Kapelska

Rodzina moja niewielka…
Dom na rogu stoi…
Na werandzie rzucona szufelka…
Pająk w kącie już się nie boi…

W pokoju dzieci książkę czytają.
Dziewczynka słucha uważnie.
Czy do ostatniej strony wytrwają?
Zastanawiam się całkiem poważnie.

Na ulicy przechodzień coś żałośnie komentuje.
Słowo obraźliwe też czasem padnie.
Słyszę, jednak spokój zachowuję,
Choć jegomość zachowuje się nieładnie!

Może nieszczęście, ktoś bezbronny, w poniewierce…
Współczuć każe dobroć i szlachetność.
Modlitwę do Boga zaniesie moje serce.
Potem wyjdę, zapytam, okażę serdeczność.

Jednak czy zrobię tak? Postąpię odważnie?
Człowiek oddalił się już, jest daleko dość.
 Zbyt długo zastanawiałam się rozważnie.
Znów zwyciężyła spokoju zachłanność…

Pułapki losu - jak się z nich wyplątać?

ŚWIADECTWO  Panie Boże, dziękuję Ci, że dałam się Tobie odnaleźć! 
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Jestem przekonany że każdy wie, gdzie w Mosinie 
znajduje się "przedszkole koło cmentarza". Tym bardziej, że 
to w jego murach przebywało już kilka pokoleń 
mieszkańców Mosiny. Gorzej jednak, jeśli spróbujemy coś 
powiedzieć na temat jego historii. Powód tego jest 
prozaiczny. Dotychczas brak było większej wzmianki na ten 
temat, nawet na stronie internetowej przedszkola. Czas 
ucieka, fakty zacierają się w pamięci, odchodzą 
nieodwołalnie kolejne roczniki naszych mieszkańców, w tym 
byłych przedszkolaków tej najstarszej mosińskiej placówki. 
Stąd ta próba chociażby częściowego wypełnienia tej naszej 
lokalnej "białej plamy". 

Władze mosińskiego magistratu z burmistrzem połowy 
lat 20-tych w Mosinie, Józefem Mayerem, zdawały sobie 
sprawę z powagi i palącej konieczności rozwiązania 
problemu zorganizowanej opieki nad najmłodszymi dziećmi. 
Miasto rozwijało się pod względem ludnościowym i 
gospodarczym. Na narożniku ulic Poznańskiej i Kościelnej, 
w parterowym domku po byłym szpitalu św. Stanisława i 
zarazem przytułku dla ubogich, już w połowie lat 20-tych, w 
jednym pokoju działała ochronka miejska. Opiekę nad 
dziećmi sprawowała p. Żak (imię?). Trudno obecnie określić, 
czy był jakikolwiek podział na grupy wiekowe. Z posiadanej 
fotografii wynika, że nie. Do zdjęcia pozują różni wiekiem 
wychowankowie z jedną tylko opiekunką. 

Jak można było się wówczas bawić przy tak dużej 
liczebności dzieci na tak małej przestrzeni i jednocześnie 
sprawować nad nimi opiekę - trudno to sobie obecnie 
wyobrazić. Było to wówczas czytelnym sygnałem o 
konieczności rozwiązania tego nabrzmiałego problemu. W 
podobnym tonie nawiązywał do tej sytuacji KURYER  
POZNAŃSKI z dnia 22.08.1925  - Ochronka). "Dotychczas 
schodzą się nasi malusińscy do ciasnego pokoiku w szpitalu, 
ale jest nadzieja, że w r. 1926 stanie nowy okazały gmach pod 
nazwą "Ochronka miejska" [podkr. J. Sz] i to za zgodną 
uchwałą Rady Miejskiej z pomocą dobrowolnych składek, 
które się zeszłej niedzieli rozpoczęły". (zeszła niedziela - t. j. 
16.VIII. J. Sz.) Realizując ten pomysł,  już 16.XI.1925 roku 
ukazał się w KURYERZE POZNAŃSKIM kolejny 
następujący artykuł: 

"W mieście naszem podjęto myśl wybudowania 
wzorowej ochronki. Stworzono komitet honorowy, w skład 
którego wchodzą pp. wojewoda Bniński [Adolf hrabia herbu 
Łodzia], ks. biskup Łukomski [Stanisław Kostka], kurator 

Chrzanowski [Bernard], prezes Izby Handl. Przem. dr. 
Pernaczyński [Stanisław, Prezydent Izby Przemysłowo-
Handlowowej]  i prezes Dobrzycki [Bogusław herbu 
Leszczyc, Dyrekcja Okręgowych Kolei], w komitecie 
wykonawczym] zasiadają pp. dyr. Bieńkowski [Wincenty], 
ks. prob. Kałkowski [Erazm], W. Podemski [Wojciech, dyr. 
BARWY]  i burm. Mayer [Józef], a do wspólnego komitetu 
należy cały szereg miejscowych i okolicznych księży i 
obywateli. Komitet ten wydał następującą odezwę: 
"Podpisany komitet podjął się dzieła wybudowania 
wzorowej ochronki w Mosinie pod Poznaniem, gdzie 
znajduje się około 250 dzieci w wieku przedszkolnym  od 2 
do 7 lat. Rodzice, przeważnie biedni robotnicy, pracujący 
większością w okolicznych fabrykach i warsztatach 
kolejowych, zmuszeni są zostawiać dzieci bez należytej 
opieki. Jakie są skutki tego, wiemy aż nadto dobrze. Musi się 
więc niemi zająć społeczeństwo. Trzeba koniecznie położyć 
kres deprawacji wywołanej wojną, trzeba bronić tego, co 
mamy najdroższego w społeczeństwie i od czego zależeć 
będzie przyszłość narodu - trzeba chronić naszą młodzież. 
Naród, który nie chce mieć dużo więzień - musi wychować 
sobie obywateli - musi budować ochronki. Podpisany 
komitet zwraca się przeto do W.P. z gorącą prośbą o poparcie 
wzmiankowanej akcji, choćby najmniejszym datkiem, który 
z całą wdzięcznością przyjęty będzie. W tym celu załącza się 
do niniejszej odezwy blankiet nadawczy P.K.O. nr  konta 207 
530. Wiemy, że W.P. prośbie naszej nie odmówi i ze względu 
na szlachetny cel tej akcji w miarę możności poprze nasze 
usiłowania, za co z góry składamy serdeczne "Bóg zapłać".

 Niektóre z tych myśli są aktualne do dnia 
dzisiejszego. Wyglądało na to, że przy zaangażowaniu tak 
znamienitych i zarazem niezmiernie wpływowych osób w 
komitecie honorowym w realizacji tak szczytnego celu, 
budowa i oddanie do użytku ochronki jest tylko kwestią 
czasu. Gmach szybko stanie. Po upływie roku, w tym samym 
tytule gazety, pod datą 6.XII.1926, ukazała się następująca 
krótka wzmianka na ten temat:  - (Z ochronki.) "Z wielką 
radością przyjęto tu wiadomość, że władze udzieliły 
pozwolenia do wybudowania nowej Ochronki na szkolnem 
terytorium. Pierwsze prace do fundamentów niebawem się 
rozpoczną." Z tej notatki jednoznacznie wynika lokalizacja 
ochronki a obecnego przedszkola. Istotą dla budowy był 
szkolny grunt należący do miasta i wniesiony aportem, oraz 
będąca obok szkoła ze swoim otoczeniem. Tworzył się przez 
to pewien kompleks opiekuńczo-wychowawczy dla potrzeb 
dzieci i  zarazem dla rodziców. 

 Faktycznie, prace ruszyły. Już 28.I.1927  KURYER 
POZNAŃSKI donosił: - (Poświęcenie kamienia węgielnego) 
"W ubiegłą niedzielę [23.I.1927  dop. J.Sz.] odbyło się po 
sumie uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod 
nowo budującą się ochronkę. Na wstępie przemówił ks. 
proboszcz Kałkowski do komitetu i licznie zgromadzonej 
publiczności, wykazując potrzebę i zadania ochronki. 
Wyraziwszy gorące podziękowania inicjatorom, 
szlachetnym dobrodziejom i wszystkim członkom komitetu 
za ich ofiarność,  starania i pracę, poświęcił ks. proboszcz 
kamień węgielny, który wraz z dokumentem zamurowano. 
Zakończono uroczystość pieśnią "Wszystkie nasze dzienne 
sprawy." 

OD OCHRONKI DO CARITASU
MEANDRY PRZEDSZKOLA Nr 1 (cz.I)

Fot. 1 Ochronka z lat 1928 lub 1929
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Komitet budowy nie przewidział jednak możliwości 
wystąpienia na dłuższy okres czasu trudności o charakterze 
obiektywnym - niedostatku funduszy własnych w realizacji 
postawionego przez siebie tak ambitnego zadania. I znów z 
pomocą przychodzi nam KURYER, którego korespondenci 
interesowali się postępami na placu budowy. W krótkiej 
notatce z 20.VII.1927 r., czyli pół roku po wmurowaniu 
kamienia węgielnego czytamy: - (Budowa ochronki kuleje.) 
"Raźno zabrano się przed kilku tygodniami do budowy nowej 
ochronki ku radości obywatelstwa i dziatek, która w lipcu 
miała być wykończona. Nagle budowę przerwano i cztery 
ściany bez dachu niemile sterczą. Główny powód ten, że 
budowa ma stanąć ze składek publicznych, które jednak 
bardzo skąpo wpływają." [podkreśl. J. Sz.]  Musimy jednak 
pamiętać o tym, że liczba ludności Mosiny do końca lat 20-
tych XX wieku nie przekraczała 3000 mieszkańców. Stąd 
wysiłek finansowy miejscowej ludności dla ciągłej 
kontynuacji takiej budowy był znaczny. Dodatkową sprawą 
by ły  k ryzysy  gospodarcze  do tyka jące  g łównie 
najbiedniejszych, jak i różne zbiórki finansowe organizacji i 
stowarzyszeń organizowane stale w naszym miasteczku. 
Były też i takie, wówczas radosne wydarzenia. 20 sierpnia 
1927 r. ks. Erazm Kałkowski obchodził swój podwójny  
jubileusz: 30- lecie kapłaństwa i 25 lat pobytu jako 
duszpasterz parafii w Mosinie. Z tej okazji Rada Miejska 
wręczyła Sz. Jubilatowi okolicznościowy dyplom, 
mianujący Go Honorowym Obywatelem Miasta oraz 1000 
zł, które Sz. Jubilat w całości natychmiast przeznaczył na 
zbożny cel, jakim była budowa ochronki.  

Od końca 1927  datowany jest całkowity zastój w 
prowadzeniu prac budowlanych. Powodem był dotkliwy 
brak jakże ważnych funduszy. Zabezpieczono tylko przed 
ewentualnym niszczeniem postawione już mury ochronki. 
Taki stan rzeczy trwał do lipca 1929, czyli prawie przez 
półtora roku. W miesiącach letnich tego roku doszło do 
porozumienia pomiędzy władzami miejskimi, komitetem 
budowy ochronki a Kurią Arcybiskupią w sprawie co do 
dalszych losów prowadzonej przez miasto budowy. 
KURJER POZNAŃSKI z 24.VIII.1929  donosił:-(Z 
ochronki) "Kurja Arcybiskupia przejęła z rąk Komitetu 
Ochronki ,  nie  rozporządzającego odpowiednimi 
funduszami, budujący się od kilku już lat gmach ochronki i 
przystąpiła w szybkiem tempie do ukończenia tegoż. Prace 
posuwają się naprzód, tak iż w niedługim czasie należy 
oczekiwać ukończenia tak bardzo pożytecznego dla miasta 
dzieła." 

Na finał ukończenia prac faktycznie nie trzeba było długo 
oczekiwać. Już 2.10.1929 r. KURJER POZNAŃSKI donosił: 
(Poświęcenie ochronki) "W dniu 16 września br. dokonał ks. 
proboszcz Kałkowski uroczystego poświęcenia ochronki 
przy udziale przedstawicieli Magistratu, Rady Miejskiej, 
Komitetu ochronki i licznego obywatelstwa. Rano o godz. 9 
odbyła się w tej intencji msza św. Po akcie poświęcenia, 
podniósł ks. proboszcz w dłuższym przemówieniu wartość 
ochronki w wychowaniu naszych milusińskich i wyraził 
gorące podziękowanie za przyczynienie się do szybkiego 
ukończenia tego dzieła. Uroczystość zakończyła się śpiewem 
uczestniczącej również dziatwy." [podkreśl. J. Sz.]

Otwarcie i  przekazanie ochronki było dużym 
osiągnięciem w skali miasta. Jednak musimy zdawać sobie z 
tego sprawę, że ówczesne możliwości finansowe budżetu 
magistratu nie dawały większej gwarancji na samodzielną 

realizację tego zadania. Stąd wynikało przekazanie tej 
inwestycji na rzecz Kurii Poznańskiej, która to sfinalizowała. 
Ostatnie dziesięciolecie przed II wojną światową 
wskazywało na to, że utrzymanie tej niezmiernie potrzebnej 
placówki będzie przysparzało stronom pewnych kłopotów. 
W  sierpniu 1931 r., po miesięcznej przerwie wakacyjnej, 
ochronka kontynuowała swoją działalność. Apelowano do 
wszystkich rodziców, aby działalnością opiekuńczą objąć 
wszystkie dzieci. Argumentem pań ochroniarek było 
twierdzenie, że dzieci które chodzą na zajęcia w ochronce, 
mają następnie lepszy start w szkole, są bardziej 
uspołecznione i odważne.

Na początku następnego roku, tj. 13.I.1932 Komitet 
Budowy Ochronki reprezentowany przez ks. Erazma 
Kałkowskiego, Wojciecha Podemskiego [dyrektor BARWY 
Stefana Kałamajskiego] i Henryka Musiała - [naczelnik 
poczty w Mosinie], oficjalnie podziękował za wszelkie ofiary 
i darowizny złożone przez społeczeństwo podczas budowy 
ochronki. Komitet poinformował też społeczeństwo, że 
"ochronka została oddana Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu i 
jest już czynna." (Wiadomości Parafialne 3/1932)  

Stosunkowo mało wiemy o finansach,  i le  do 
funkcjonowania ochronki dokładało miasto, a ile 
prowadzący ją CARITAS. Dzieci z rodzin ubogich 
korzystały z bezpłatnego pobytu w ochronce. Rodzice 
bardziej majętni płacili za pobyt jednego dziecka 2 zł w skali 
miesiąca. (Wiadomości Parafialne 16/31). Pewne światło na 
zasady finansowania działalności ochronki zawiera też 
wzmianka zamieszczona w Wiadomościach Parafialnych nr 
16/1934. Otóż Rada Miejska przyznała na rok 1934 
subwencję w wysokości 1200 zł na prowadzenie ochronki 
przez Kurię. Była to kwota przeznaczona głównie na 
pokrycie wynagrodzenia ochroniarki. Preliminarz tego 
wydatku został zatwierdzony przez Wydział Powiatowy [w 
Śremie]. Mimo takiej  dyspozycji "znaczonych pieniędzy", 
od miesiąca lutego 1934 r. ochronka  "nie otrzymała ani 
złotówki a ochroniarka pensji". Wytworzona sytuacja 
spowodowała radykalne działanie, czyli możliwość 
zamknięcia ochronki przez Kurię do czasu uregulowania 
przez magistrat zaległych płatności finansowych.  Takim 
działaniem można było też spowodować przyspieszenie 
otwarcia ochronki dla potrzeb mieszkańców. Jak wynika z 
kolejnej notatki w Wiadomościach Parafialnych nr 18/1934, 
w spór pomiędzy mosińskim magistratem a Kurią o 
subwencję, zostało zaangażowane Starostwo Powiatowe w 
Śremie. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Śremie 
rozstrzygnął ten toczony spór na korzyść ochronki i Kurii, 
bez możliwości odwołania się od tej decyzji do innych 

Fot. 2 Ochronka lata 1936/37 
2-gi rząd od dołu 3 cia od pr. str. Krystyna Taberska (zam.Grygier)
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instancji przez płatnika - jakim był mosiński magistrat. Od 10 
września 1934  ochronka znów przyjęła dzieci w swoje 
podwoje. Sytuacja finansowa ochronki wcale się nie 
polepszała. O tym, że stale borykano się z trudnościami 
finansowymi i jak z tym walczono, świadczy mała informacja 
p.t. " Co słychać w ochronce ? " -  zamieszczona w 
Wiadomościach Parafialnych 24/1935. Czytamy tam: " Jak 
wszędzie tak też w ochronce daje się kryzys we znaki. Na 55 
dzieci uczęszczających do przedszkola, mała tylko liczba 
opłaca pełną opłatę w wysokości 2 zł miesięcznie. Reszta 
płaci tylko grosze lub zgoła nic. A tu trzeba pieniędzy na 
uprzątanie ochronki, na węgle, by dzieci przynajmniej w 
ochronce nie marzły, gdyż zimna dosyć zaznają w domu. 
Trzeba też kupować pomoce naukowe a ponadto dożywiać 11 
biednych dzieci, które głodno przychodzą. Słowem: wydatki 
liczne a funduszów mało. 

Aby choć niewielkie fundusze zebrać na podtrzymanie 
ochronki, dzieci  uczęszczające do przedszkola  urządzają w 
uroczystość Nowego Roku przedstawienie gwiazdkowe o 
godz. 5 na sali p. Hoffmanna. Program bardzo urozmaicony i 
ciekawy. Przedstawienie to wywoła niewątpliwie wielkie 
zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta, którzy 
chętnie i tłumnie pospieszą na salę p. Hoffmanna, by w ten 
sposób finansowo poprzeć starania kierowniczki ochronki. 
Spodziewać się należy, że zwłaszcza rodzice przybędą 
podziwiać swych milusińskich w roli poważnych aktorów.

Program wieczornicy jest następujący: 1) Powitanie gości 
- śpiew i deklamacja, 2) Sztuczka teatralna p.t. "Przy żłóbku, 
3) Korowód, taniec, gra dziecięca p.t. "Niebo", 4) Dialog "W 
żłóbku na sianie", 5) Dialog "Maciuś i Kasia". Ceny miejsc 
naprawdę kryzysowe: po zł 1, 0.75, 0.50 i 0.30".[sala p. 

Hoffmanna - powojenne kino "WRZOS". J. Sz.]
W następnym 1936 roku, KURIER POZNAŃSKI w 

wydaniu z dnia 13 stycznia 1936 podał m.in. następującą 
informację: "Dzieci z tutejszej Ochronki urządziły w Nowy 
Rok wieczornicę w sali p. Hoffmanna o godz. 5 po południu, 
która wypadła dobrze." Niby żadna wiadomość. Jednak za 
przygotowaniem takiej wieczornicy stała wielka praca 
ochroniarek i dzieci. Pokazuje to też otwartość działań 
ochronki na rzecz miejscowego społeczeństwa oraz jego 
integracji. 

Marian Obierski, który wraz ze starszym bratem 
Kazimierzem uczęszczał do ochronki, tak wspomina ten 
okres: "Mogło to być około roku 1935  Chodziliśmy razem z 
bratem Kazimierzem do naszej ochronki przy cmentarzu. 
Kiedy się spotykamy, wspominamy wspólnie nasz pobyt i 
nasze wycieczki, głównie kiedy było ciepło, do najbliższego 
lasu przy Szosie Poznańskiej, na wysokości obecnego 
Czarnokurza. 

Szosa Poznańska w niczym nie przypominała tej 
dzisiejszej drogi. Wówczas nie było praktycznie żadnego 
ruchu, od czasu do czasu przejechała tylko furmanka konna 
lub autobus do Poznania. Przejazd samochodu osobowego - 
to było już niebagatelne wydarzenie. Nasza grupa 
wycieczkowa to około 50 dzieci i nasza ochroniarka. Razem 
szliśmy spokojnie tą drogą. Niestety nazwiska ochroniarki 
już nie pamiętamy. W sosnowym czystym lesie, na naszej 
polanie dokąd chodziliśmy - bawiliśmy się. Byli indianie, 
krakowianki, berek, szukanie, ciuciubabka, wspólne 
śpiewanie, nadsłuchiwanie szumu lasu, głosu ptaków a i 
oglądanie leśnych kwiatków. Polana leśna i pani ochroniarka 
dawały  nam poczucie bezpieczeństwa, radości i wielkiej 
beztroski. A jak nam wtedy smakował posiłek spożywany w 
lesie? Pamiętamy również, pomimo że już upłynęło od tego 
czasu trochę lat, niektórych naszych przedszkolnych 
kolegów. M. in. byli to Marian  Śpruta, Mieczysław i 
Stanisław Wosiński, Marian Rybarczyk, Franciszek 
Taberski, JerzyWęcławiak.     

Pomieszczenia ochronki były też wykorzystywane w 
okresie wakacji letnich. W lipcu 1939  Miejski Komitet 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży zorganizował z dniem 3.VII. 
półkolonie, z których skorzystało przeszło 60 dzieci. Do tego 
przedsięwzięcia musiała być odpowiednia baza, łącznie z 
kuchnią do przygotowywania posiłków. Kierownictwo 
półkolonii objął emerytowany radca kolejowy Morkowski 
Bolesław przy pomocy wychowawczyni p. Lubojańskiej 

Fot.3 Wyprawa "Ochronki" w mosińskie ''góry" przy Szosie Poznańskiej.
II rząd od dołu od praw. Kazimierz i Marian Obierscy 7 od 

pr.Krystyna Taberska (zam.Grygier)

Fot. 4 Przedstawienie noworoczne 1936  ks. prob. Jan Krajewski  
X-Krystyna Taberska (zam.Grygier)

Fot. 5 Wychowankowie "Ochronki"ok.1949 
wraz z siostrą oblatką  Marią Wiącek 
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(imię?) oraz p. Urbańskiej jako gospodyni. Z tego wynika, że 
panie Żok i  Lubojańska, były ówczesnymi  pracownikami 
ochronki.           

Po wybuchu II wojny światowej, ochronka przestała 
pełnić swoją funkcję. Ciekawe, że trudno obecnie znaleźć 
odpowiedź na pytanie, co w tym budynku znajdowało się 
podczas okupacji. Być może wynika to z tego, że ówczesna 
ochronka położona była na uboczu. Część mieszkańców 
indagowanych na ten temat podaje informację, że tam 
działała niemiecka służba zdrowia. Czy faktycznie tak było?

Zaraz po wyzwoleniu w styczniu 1945 , ochronka 
wznowiła swoją działalność. W kwietniu 1945  już 
prowadziła opiekę nad miejscowymi dziećmi. Jedną z 
pracownic była p. (siostra?) Lubojańska. (informacja Teresy 
Kurzawy). Janina Słomińska z d. Pikosz, która do ochronki 
chodziła od 1945 do połowy 1949  pamięta, że jedną z 
„ochroniarek” była Agnieszka Sznajder. Zapamiętała też 
swoich przedszkolnych rówieśników z grupy, których na 
przyniesionym zdjęciu z uśmiechem wspominała: „ To jest .. 
a tutaj stoi..z tą kokardą to … W skład naszej grupy 
przedszkolaków m.in. wchodzili: Janina Kujath z Lipowej, 
Janina Jerzak, Barbara Strzelecka z Rynku, Czesława 
Czarnecka, Janina Sterczyńska - córka naszego kościelnego 
organisty, Bronisława Budna z Lipowej, Bogumiła Senczyk ze 
Słowackiego, Bożena Górna i Kazimiera Stachowiak z 
Czarnokurza, Joanna Ganclerz ze Słowackiego, Kazimiera 
Jaworska z Poznańskiej, Zdzisława Lipiak z Rynku, Janina 
Skrzypczak z Kościuszki, Mirosława Czerwińska z Szosy 
Poznańskiej a z chłopaków – Stanisław Trzciński ze 
Słowackiego, Zmuda z Czarnokurza, Jerzy Myszkier z 
Poniatowskiego, Stefan Bartkowiak z Rynku, Bogusław 
Dera ,  Kaz imierz  Tyma z  Kośc ie lne j ,  Jaros ław 
Kujawa...Pamiętam też, że nie było wówczas obiadów. 
Śniadanie przynosiliśmy z domu w tzw. śniadaniówkach, 
zrobionych z twardej brązowej tektury, zawieszanych na 
skórzanym pasku na szyi. Oprócz tego, przed posiłkiem każdy 
z nas musiał wypić podaną na stołowej łyżce porcję tranu i 
aby w jakiś sposób zneutralizować ten wówczas okropny 
smak, zjeść kosteczkę chleba. Do dziś przypomina się smak 
tranu…” 

Dużo do sprawy historii ochronki wnoszą 
wspomnienia Gabrieli Lejman z d. Nowakowskiej. Cytuję 
kilka fragmentów jej wspomnień: „Wraz z ciocią Marią 
siostrą mamy, która wówczas się mną opiekowała, na 

początku września 1939 r. trafiłam razem z nią do 
Gołuchowa, do tamtejszego zamku. Ciocia Maria 26.IV.1936  
złożyła śluby zakonne jako Siostra Oblatka Świecka. … Tam 
też poznałam siostrę Bolesławę Świerkowską, która była 
służebną i pokojówką w zamku.”

Po II wojnie światowej, konieczność i warunki zmusiły 
Siostry Oblatki do szukania swojego miejsca posłannictwa 
bliżej Poznania. Wynikało to chociażby z tego, że w każdą I 
niedzielę miesiąca, w siedzibie zakonu przy ul. Zielonej 2 w 
Poznaniu, dokąd musiały dojechać, odbywały siostry swój 
dzień skupienia, do czego były zobowiązane. Możliwości 
połączeń komunikacyjnych Mosiny z Poznaniem, 
działalność przedwojennej  mosińskiej  ochronki 
prowadzonej przez CARITAS i kontynuującej dalej swoją 
pracę, stwarzały lepsze możliwości ku temu.  Kiedy zostałam 
zatrudniona w ochronce tj. od 2.IX.1952 ., pracowały już tam 
następujące Siostry Oblatki: Maria Maćkowiak, Bolesława 
Świerkowska, Wiącek, (kierowniczka?) która później 
wyjechała z Mosiny, Agnieszka Sznajder, Helena Michałek, 
Maria Cwojdzińska, siostra Stanisława - która następnie 
wyjechała do domu opieki. 

cdn.
Jacek Szeszuła - tekst

Włodzimierz Gabrielski - opr. graf.

Fot 6„ Ochronka” lata 50-te

Fot 7 Wychowankowie ochronki 1952 
wraz z siostrą oblatką Agnieszką Sznajder oraz...

Fot .8 Siostry "Ochronki" od lewej: Stanisława, Helena Michałek, 
Aniela, Maria Maćkowiak, Maria Cwojdzińska
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 Niedziela, 1 kwietnia  - 
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA
7.30 + za śp. Teresę Rutkowską i zm. z rodziny
9.00 + za śp. Józefa Stelmacha w 9 rocz. sm., 
Krystynę Stelmach, Janinę Wiśniewską, Teodorę i 
Józefa Pieczyńskich
10.30 + za śp. Zofię Matusiak w 12 rocz. śm. 
12.00 + za śp. duszę Wandy, Wojciecha 
Wiśniewskich, Jana Matusiaka w 21 rocz. śm., 
Lidię Komisarek w 5 rocz. śm. 
18.00 + za śp. Mariannę Jagiełło w 10 rocz. śm.  i 
Edwarda Jagiełło  
 Poniedziałek, 2 kwietnia, 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7.00 + za śp. Jana i Helenę Łagoda  w 1 roczn. śm. 
z prośbą o życie wieczne oraz modlimy się za śp. 
Ryszarda Kosz z okazji imienin
9.00 + za  śp. Józefa Kalisza i zm. z rodz. Kaliszów 
i Tomczaków
10.30 w intencji Anny i Henryka , ich dzieci i 
wnuka z podziekowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i ipiekę 
Matki Najświętszej
12.00 + za śp. Monikę Ławniczak w 1 rocz. śm. 
18.00 + za śp. Teresę  Gracz w 3 rocz. śm.
 Wtorek, 3 kwietnia
7.00  
8.15 + za śp. Józefa i Jadwigę Soter i zm. z rodziny
18.00 + za śp. Teresę Jakubowską
 Środa, 4 kwietnia
7.00 + za śp. Elżbieteę Zydorczyk, Gertrudę I 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
8.15 + za śp. Mariannę i Władysława Bąkowskich
18.00 Nowenna
 Czwartek, 5 kwietnia
7.00 + za śp. Marię, Stefana, Henryka Urbaniak, 
Marię i Zdzisława Kapczyńskich
8.15 + za śp. Felicjana Kaźmierczaka w 3 rocz. ś.. 
oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
18.00 + w intencji Leszka i Krystyny z okazji 43 
rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata wspólnego życia
 Piątek, 6 kwietnia
7.00  
8.15 + za śp. Stefana i Helenę Przybylak
18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z 
rodziny Stefanię, Michała, Elżbietę i Zdzisława 
Balcerskich
 Sobota, 7 kwietnia
7.00 + za śp. Stefanię i Stanisława Gorzysławskich
15.00 ślub Piotrowski Patryk, Kinga Borowiak
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 8 kwietnia  
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa Dworczaków, 
Alinę, Kazimierę, Albina Habowskich
9.00 + za śp. Małgorzatę Przybylską w 2 rocz. śm., 
Stanisława Lisiak
10.30  + za śp. Grzegorza Mielcarzewicza w 12 
rocz. śm. 
12.00 + za śp. Piotra Stachowiaka w 26 rocz. śm. 
12.00 + za  śp. Stefanię Dymalską oraz Sylwestra 
Dymalskiego, zm. z rodz.  Olejniczaków i 
Dymalskich
15.00 Intencje zbiorowe
18.00 + za śp. Bronisława Łakomczyka, Czesława i 
Joannę Paciorkowskich
 Poniedziałek, 9 kwietnia
7.00  
8.15 + za śp. Janinę  Stanisława Szydłowskich z 
prośbą o życie wieczne i zm. z rodz. 
18.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i zm. z 
rodz. Grzępów
 Wtorek, 10 kwietnia
7.00  
8.15 + za śp. Jana Jurgę
18.00 + za śp. Stanisławę Mroczek w rocz. śm., 
zm. z rodz. Mroczków, Grypczyńskich, Deryło, 
Stefanię i Piotra Sobieskich, Feliksa Kasprzaka, 
Józefa Marciniaka
 Środa, 11 kwietnia
7.00 + za śp. Leona Nowaka z okazji urodzin oraz 
zm. z rodz. Nowaków, Silskich i Strykowskich
8.15 + za śp. Alojzego i Adelę Dardas i zm. z rodz. 
18.00 Nowenna
 Czwartek, 12 kwietnia
7.00  módlmy się o pokój I jedność miedzy 
narodami oraz w naszej Ojczyźnie
8.15 + za śp. Stanisława Kaczora i zm. z rodz. 
Warzychów i Kaczorów
18.00 +  z okazji urodzin Jerzego z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilata i całej 
rodziny
 Piątek, 13 kwietnia
7.00 + za śp. Eugeniusza Trawczyńskiego w 3 
rocz. śm. 
8.15 + za śp. Leonarda Niemczewskiego z prośbą o 
dar nieba
18.00 + za śp. Leszka Rossa, Jana i Jadwigę Szulc, 
Walerię i Wacława Witkowskich, Henryka 
Stachowiaka
 Sobota, 14 kwietnia
7.00 + za śp. Leokadię i Bolesława Kurzawa
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 15 kwietnia

7.30 + za śp. Marie, Romana i Henryka 
Bartkowiak
9.00 + za śp. Januarego Dorobek w 1 rocz. sm. i 
zm. z rodz., Kazimierza Pieczyńskiego
10.30 + za śp. Pelagię Kowalczyk w 18 rocz. sm. i 
Stefana Kowalczyka
12.00 + za śp. Jerzego Ładniaka w 8 rocz. śm. 
18.00 w intencji Anny i Stefana Sobańskich z 
okazji 50-lecia ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo
 Poniedziałek, 16 kwietnia
7.00 + za śp. Annę Szymańską
8.15 + Janinę Jur z prośbą o radość życia 
wiecznego
18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego w 25 
rocz. śm. 
 Wtorek, 17 kwietnia
7.00  w intencji Katarzyny w podziękowaniu za dar 
życia, za rodziców, dziękując za otrzymane łaski i 
za te, które Bóg ześle z okazji urodzin
8.15 + za śp. Izabellę Maszewską-Wrembel
18.00 + za śp. Księdza Bernarda Kusa
 Środa, 18 kwietnia 
7.00  
8.15 + za  śp. Jerzego Jesse
18.00 Nowenna
 Czwartek, 19 kwietnia
7.00  
8.15  w intencji przebłagania za grzechy własne i 
całej rodziny 
18.00 +  za śp. Księdza Stanisława Walkowiaka
 Piątek, 20 kwietnia
7.00  
8.15  w intencji przebłagania za grzechy własne i 
całej rodziny 
18.00 + za śp. Księdza Romana Hildebranda
 Sobota, 21 kwietnia
7.00 + za śp. Piotra Jabłońskiego
16.00 ślub Radosław Pawlak, Malwina Marach
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 22 kwietnia 
7.30 + za śp. Urszulę, Ignacego Wojciechowskich, 
Mariana Stawika, Karola Rybarczyka, Lecha 
Niewolińskiego, Annę Matuszczak
9.00 + za śp. Edwarda w 11 rocz. śm., Janinę 
Skrzypczak oraz zm. z rodz. Kowalewskich i 
Skrzypczaków
10.30 + za śp. Jana Tatkę w 25 rocz. śm., 
Mariannę, Władysława Kruków i zm. z rodz. 
Kruków, Szulców i Tatków
12.00 z okazji 80-lecia  urodzin z prośbą o zdrowie 
i pomyślność w rodzinie
18.00 + za śp. Teodorę Matuszewską w 10 rocz. 
śm. i Stanisława Matuszewskiego w 20 rocz. śm. 
 Poniedziałek, 23kwietnia
7.00  
8.15  za śp. Marię i Józefa Majka
18.00 + za śp. Wojciecha, Joannę, Marię, 
Mieczysława Nowickich, Edwarda Czajkę, zm. z 
rodz. Czajków i Wojciechowskich
 Wtorek, 24 kwietnia
7.00  
8.15 + za śp. Teresę Wawrzyniec, Leokadię 
Nowak, Cecylię Jechorek
18.00 + za duszę śp. Marii w 23 rocz. śm. i 
Szczepana Przybyszewskich
 Środa, 25 kwietnia 
7.00  
8.15 + w 20 rocznicę ślubu Aldony i Macieja z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo
18.00 Nowenna
 Czwartek, 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. Stanisława Kaszuba, Katarzynę i 
Jana, zm. z rodz. Śmigielskich, Kaneckich, 
Przynogów, Magdalenę Rudawską
 Piątek, 27 kwietnia
7.00  w intencji Karoliny i Przemysława w 5 rocz. 
ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski  i 
dobro, z prośbą o zdrowie i wszelkie 
błogoslawieństwo dla dzieci Janka i Piotra oraz  
opiekę na dalsze lata
8.15  z okazji 42 rocznicy ślubu Danuty i 
Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łąski 
oraz z okazji rocznicy urodzin Danuty i Ksawerego 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i Matki 
Bożej
16.00 ślub Paweł Siekański, Michalina Górna
18.00 + za śp. Bożenę Skotarczak
 Sobota, 28 kwietnia
7.00  
14.00 w intencji Janiny i Macieja z okazji 50 
rocznicy ślubu, dziękując Miłosierdziu Bożemu za 
wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo w rodzinie i opiekę Matki Bożej
15.00 ślub Maciej Lehmann, Ewelina Krzyżaniak
16.15 ślub Maciej Zalisz, Joanna Piaskowska
17.00 z okazji 60-lecia małżeństwa Zofii i Henryka 
Lipiak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze Boże błogosławiństwo i zdrowie 
dla Jubilatów i całej rodziny
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 29 kwietnia

7.30
9.00 w intencji Anzelma z okazji 80 urodzin i 
Arkadiusza w 18 rocz. urodzin z prośbą o światło 
Ducha Św., Boże błogosławieństwo i zdrowie w 
rodzinie
10.30 w intencji Bernadety i Michała w 35 rocz. 
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łąski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi
12.00 + za śp. Władysiaka Tadeusza w rocznicę 
śmierci, zm. z rodz. Władysiaków i Rotów
18.00 + za śp. Wojciecha i Łukasza oraz zm. z 
rodziny
Poniedziałek, 30 kwietnia
7.00
8.15 + za śp. Kazimierza Pazgrata, Łucję i 
Franciszka Stankowskich, Katarzynę i Antoniego 
Pazgrat
18.00 + za śp. Teresę Nowak w 5 rocz. śm. 
Wtorek, 1 maja
7.00
8.15 w intencji przebłagania za grzechy własne i 
całęj rodziny
18.00 + za śp. Józefę i Franciszka Bąkowskich, 
Henryka Wróblewskiego,  Marionę?? Chudzińską, 
Grażynę Skrzypczak
Środa, 2 maja
7.00  
8.15 + za śp. Stanisławę Furmaniak z okazji 
urodzin i imienin, Franciszka Furmaniak w rocz. 
śm. 
18.00 Nowenna
 Czwartek, 3 maja 
7.30 + za śp. Mariannę i Tomasza Tomczak, 
Antoninę, Ignacego Sobkowiak i zm. z rodz. 
Sobkowiaków
9.00 + za śp. Teresę Rutkowską i zm. z rodziny, 
Annę i Stefana Szymańskich i zm. z rodz. 
10.30 + za śp. Tadeusza z okazji urodzin
12.00 + za śp. Zofię Szulc
12.00 + za śp. Zygmunta Wilhelma
18.00 + za śp. Magdę Olejniczak
 Piątek, 4 maja
7.00  
8.15 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z 
rodziny, Michała Balcerskiego i zm. z rodz. 
16.00  z okazji 40-lecia ślubu
18.00 + za śp. Księdza Konrada Kaczmarka
 Sobota, 5 maja
7.00 
16.00 ślub Michał Matuszczak, Iveta Pierszalska
17.00 Godzina wynagrodzenia
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 6 maja
7.30 + za śp. Bernadetę Pewniak
9.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i zm. z 
rodz. Grzępów
10.30 + za śp. Bernadetę Pewniak
12.00 + za śp. Stanisława Kaszuba
18.00 + za  śp. Elżbietę Zydorczyk, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
 Poniedziałek, 7 maja
7.00 + za śp. Stanisława i Annę Skrzypczak, 
Stanisława i Teodorę Kaptur, Emilię Odważną
8.15 + za śp. Stanisława z okazji imienin oraz 
zmarłych z rodziny z prośbą o  wieczną  
szczęśliwość z Bogiem
18.00 + za śp. Andrzeja Szymańskiego o radość 
życia wiecznego
 Wtorek, 8 maja
7.00 + za śp. Stanisława Kaczora, zm. z rodz. 
Warzychów i Kaczorów
8.15 + za śp. Stanisława Szeszko z okazji imienin 
oraz za śp. Janinę Zabłocką z rocz. śm. 
18.00 + za śp. Stanisława, Krystynę, Marię, 
Henryka Wojciechowskich, zm. z rodz. 
Wojciechowskich i Ostrowskich
 Środa, 9 maja
7.00  
8.15  z prośbą o szczęśliwą podróż,  Boże  
błogosławieństwo i opiekę Maryi
18.00 Nowenna
  Czwartek, 10 maja
7.00  
8.15  módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, 
które poraz pierwszy przyjmą Jezusa do swojego 
serca, za rodziców, katechetów, którzy 
przygotowali dzieci do tak pieknej uroczystości
18.00 +  w intencji Adasia w 8 rocznicę urodzin z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo dla niego i całej rodziny
 Piątek, 11 maja
7.00  w intencji przebłagania za grzechy własne i 
całej rodziny 
8.15 + za śp. Sabinę Grzesiowską w 9 rocz. śm. i 
zm. z rodziny
18.00 + za śp. Mariana Węgrzyka w 3 rocz. śm. i 
zm. z rodz. oraz zm.  z rodziny Przybyłów
 Sobota, 12 maja 
7.00  
12.00  Komunia Święta
15.00 ślub Maciej Zawieja, Beril Deniz Isik
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 13 maja
7.30 + za śp. Stanisława MANIA, Cecylię, Jolantę, 
Stanisława, Ryszarda Mania, Mariana Pieszyk, 
Teresę  Król, Władysława Spychałę
9.00 + za śp. Jacka Kałka w 4 rocz. śm., Stanisława 
Kałka

10.30 + za śp.Józefa Kalisza w rocz. śm. 
12.00 Komunia  Święta
18.00 + za śp. Barbarę Szczepańską-Skrzypczak, 
Jana Halaburdę
 Poniedziałek, 14 maja
7.00 + za śp. Zofię Szulc z okazji urodzin 
8.15 + za śp. Zofię Szulc z prośba o szczęśliwą 
wieczność z Bogiem
18.00 + za śp. Henryka w 7 rocz. śm. i Genowefę 
Bączek
 Wtorek, 15 maja
7.00 + za śp. Zofię Szulc z prośbą o przebywaniem 
z Bogiem w niebie
8.15 + za śp. Krystynę Jakubowską w 1 rocznicę 
śm.  z prośbą o dar nieba
18.00 + za śp. Łucję i Romana Malczyńskich
 Środa, 16 maja
7.00 + za śp. Wacława Jabłeckiego i zm. z rodz., 
Jana Zazulę, Kazimierza i Zbigniewa Gądek, 
Marię, Stanisława i Tadeusza Bartkowiak
8.15 + za śp. Eugeniusza i Krystynę Miller, 
Norberta Buśko
18.00 Nowenna
 Czwartek, 17 maja
7.00  
8.15  
18.00 + za śp. Zofię Chrabąszcz 
 Piątek, 18 maja
7.00 + za śp. Annę i Stefana Szymańskich
8.15  
18.00 + za śp. Zofię Szulc z prośbą o dar 
miłosierdzia Bożego
 Sobota, 19 maja
7.00 + za śp. Anielę Bańkowską w 40 rocz. śm. i 
zm. z rodziny
12.00 Komunia Święta
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 20 maja
7.30 + za śp. Władysławę i Pawła Toporskich i zm. 
z rodz. Ławniczaków
9.00 + za śp. Marię, Mariannę, Józefa Piechotów i 
zm. z rodz. Piechotów
10.30 + za śp. Aurelię i Jana Starków
12.00 Komunia Święta
18.00 + za śp. Mariana Połczyńskiego w 9 rocz. 
śm., zm. rodziców i  rodzeństwo z rodziny 
Połczyńskich i Skorackich 
 Poniedziałek, 21 maja
7.00 + za śp. Aleksandrę Hoffmann z prośbą o 
spokój duszy dla Mamusi i Babci
8.15 + za śp. Witolda Ostrowskiego w 2 rocz. śm. 
18.00 + za duszę śp. Stanisławę w 34 rocz. śm. i 
Antoniego Gierszewskich
 Wtorek, 22 maja
7.00 
8.15 + za śp. Helenę Szmania
18.00 + za sp. Marię w 14 rocz. śm., Walerię i 
Leona Nowak, Antoninę i Szczepana Silskich, 
Karola Jankowskiego, zm, z rodzin Nowaków, 
Silskich, Strykowskich
 Środa, 23 maja
7.00  
8.15 + za śp. Mieczysława Mateckiego w 8 rocz. 
śm. 
18.00 Nowenna
 Czwartek, 24 maja
7.00  
8.15 + za śp. Asię Nowak
18.00 + za śp. Bernadetę Pewniak 
 Piątek, 25 maja 
7.00 + za śp. duszę Teresy Rutkowskiej z okazji 
Dnia Matki
8.15 + za śp. Dariusza Sawickiego w rocznicę 
śmierci
18.00 + za śp. Teresę Nowak, Stanisławę 
Michalską
 Sobota, 26 maja
7.00 + za śp. Cecylię Jechorek, Teresę 
Wawrzyniec, Leokadię Nowak
18.00 Intencje zbiorowe
 Niedziela, 27 maja
7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa Dworczaków, 
Alinę, Kazimierę i Albina Habowskich
9.00 + za śp. Helenę i Stanisława Szeszuła, zm. z 
rodz. Bączkowskich i Piechotów
10.30 + za śp. Czesława Lossy w 15 rocz. sm., 
Irenę, Stanisława Lossy, Jacka Jaroszczaka i 
Mariana Piotrowskiego
12.00 + za śp. Mariana Kaczmarka w 10 rocz. śm. 
s prośbą o łaske nieba
18.00 + za śp. Stanisławę i Stanisława 
Królikowskich, Jana, Mariana, Zenona Wiatr, zm. 
rodziców i rodzeństwo, z prośbą do miłosiernego 
Boga o łaskę zbawienia
 Poniedziałek, 28 maja
7.00  
8.15  w intencji Magdaleny i Macieja w 2 rocznicę 
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Najświętszej
18.00 + za śp. Stanisława Grypczyńskiego, zm. z 
rodz. Mroczków i Grypczyńskich
 Wtorek, 29 maja
7.00 + za śp. Tadeusza Roszaka
8.15 + za śp. Magdę Olejniczak
18.00 + za śp. Marię Stróżyńską w 22 rocz. śm. i 
zm. z rodziny

INTENCJE MSZALNE
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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 
 pon. – pt . 7.00;8.15; 18.00; sob. 7.00; 18.00;

 
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. 61 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

Konto Parafii: GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001
Konto CARITAS: GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 

ZGONY 16.12.2017 - 29.03.2018
Alojzy Przepiera l. 78, Leokadia Aramska l. 80, Zofia Baraniak l. 85, 
Michał Waligórski l. 47, Lubomiła Neumann l. 75, Tadeusz Kowalski l. 63, 
Teresa Jakubowska l. 82, Krystyna Przezak l. 67, Wojciech Lewandowski l. 
70, Władysław Tyma l. 94, Maria Zemler l. 64, Edyta Kałużna l. 49, Janina 
Zakrzewska l. 91, Zofia Szulc l. 78, Kazimierz Klarek l. 88, Maria 
Olejniczak l. 68, Adam Kubacki l. 70, Marianna Jarczyńska l. 78, Hieronim 
Rydian l. 69, Zdzisław Braun l. 77, Czesław Ratajczak l. 69, Andrzej 
Rozmiarek l. 98, Stefan Przybylak l. 95, Ewa Krawczyk l. 60, Andrzej 
Siekierski l. 62,  Piotr Jabłoński l. 78, Eugenia Oskory l. 87,  Czesława 
Kosicka l. 89,  Sabina Robińska l. 91, Jadwiga Bolewska l. 81, Adam 
Marciniak l. 68, Zdzisław Kukla l. 62, Małgorzata Ledworowska l. 68, 
Marek Średziński l. 42, Jerzy Jessa l. 72, Aleksandra Hoffmann l. 91, 
Michał Siernicki l. 22, Wiesława Ossowska l. 56, Ewa Markiewicz  l.62, 
Barbara Śmigielska l. 62, Helena Monarcha l. 83.

CHRZTY 17.12.2017 r. - 18.03.2018 r.
Ignacy Pierszalski, Przemysław Przepiera, Bartosz 
Wolarczak, Oliwier Zachwieja, Oliwia Kaptur, 
Krzysztof Prager, Barbara Pokrzywniak, Rafał 
Stachowiak, Ewa Dutkiewicz, Krzysztof Bednarz, 
Amelia Bednarz, Liliana Kuros, Adam Kaczmarek, 
Maja Misiura, Emilia Zalewska, Jakub Kaczmarek, 
Marzena Matusiak, Amelia Reszel, Alicja Żurek, Kacper 
Baraniak. Jagoda Borowiak, Aniela Ziętek, Gabriela 
Tatka, Oliwia Szypura, Zofia Iwanicka, Aleksander 
Stocki, Arkadiusz Madej, Wojciech Ratajczak, 
Tymoteusz Podyma, Michalina Zagrodzka, Agata Roth, 
Nina Ewleszyn, Sara Ewleszyn, Antoni Duwe, Grzegorz 
Bereta.

 Środa, 30 maja
7.00  
8.15 + za śp. Janinę i Edmunda Napieralskich
18.00 Nowenna
 Czwartek, 31 maja – BOŻE  

CIAŁO
7.30  
9.00   Intencje zbiorowe 
18.00 + za śp. Andrzeja Szwarc w 1 rocz. śm. i za 
Ilonkę Szwarc w 20 rocz. śm. 
Piątek, 1 czerwca
7.00  
8.15  
18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i zm. z 
rodziny, Michała i Stefanię Balcerskich i zm. z 
rodziny
Sobota, 2 czerwca
7.00 + za śp. Łucję i Romana Malczyńskich
18.00  Intencje zbiorowe
 Niedziela, 3 czerwca
7.30 + za śp. Czesława i Olgę Kaczmarek, Teodora 
i Pelagię Szykulskich
9.00 + za śp. Jana Włodarczaka w 17 rocz. śm., 
Michalinę i Stanisława Matuszczak i zm. z rodz. 
10.30 + za duszę śp. Stanisława Szymańskiego w 5 
rocz. śm. z prośbą o radość  życia wiecznego oraz 
za zm. w rodzinie
12.00 + za śp. Lechosława Szeszułę z  okazji 
imienin i zm. z rodz. Szeszułów i Orłowskich
18.00 + za śp. Aleksandrę i Zygmunta Skierskich, 
zm. z rodziny Grzeczkowskich 
Poniedziałek, 4 czerwca
7.00  
8.15 + za śp. Jadwigę, Franciszka Kwiatek, 
Walentynę, Piotra, Wiktorię, Kazimierza, 
Zbigniewa    Lemańskich,  Krystynę, Henryka, 
Leszka Grun, Mariana Olejniczaka
18.00 + za śp. Magdę Olejniczak
Wtorek, 5 czerwca
7.00  
8.15 z okazji urodzin Lucyny w podziękowaniu za 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę
18.00 + za śp. Marcina Malak w 1 rocz. śm. 
Środa, 6 czerwca
7.00 
8.15 + za śp. Stefanię, Józefa Janusów
18.00 Nowenna

Czwartek, 7 czerwca
7.00  
8.15 + za śp. Stanisława Kaczora w 16 rocz. śm. i 
zm. z rodz. Warzychów,  Kaczorów
18.00 + za śp. Barbarę Strzelczyk 
Piątek, 8 czerwca
7.00 + za śp. Elzbietę Zydorczyk, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
8.15 
15.00 ślub Tomasz Neumann, Karolina 
Szymkowiak
18.00 + za duszę śp. Magdalenę Olejniczak
Sobota, 9 czerwca
7.00  
15.00 ślub Michał Adamczak, Kinga Duszyńska
16.00 ślub Mikołaj Woźniak, Nicola Filipiak
17.00 w intencji Marii i Edmunda z okazji 55 rocz. 
ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 10 czerwca
7.30 + za śp. Ewę Krawczyk
9.00 + za śp.Weronikę i Władysława Chraplaków, 
Jana Klebbe z prośbą o życie wieczne
10.30 + za śp. Bolesława Zych w 6 rocz. śm., 
Helenę Zych i zm. z rodziny
12.00 + za śp. Łucję, Włodzimierza, Piotra, 
Pelagię, Józefa Kędziora, Martę, Stanisława, 
Stanisława, Kazimierza Adamskich
18.00 + za śp. Sylwestra Zimowskiego w 8 rocz. 
śm.  
Poniedziałek, 11 czerwca
7.00  
8.15  
18.00 + za śp. Iwonę Szymańską w 1 rocz. śm. 
Wtorek, 12 czerwca
7.00 
8.15 + za śp. Hieronima Rydiana
18.00 + za śp. Stefana Szymańskiego w 11 rocz. 
śm. 
Środa, 13 czerwca
7.00  
8.15 + za śp. Józefa Roszaka
18.00 Nowenna
Czwartek, 14 czerwca 
7.00  

8.15 
18.00 +  za śp. Bożenę Skotarczak
Piątek, 15 czerwca
7.00  
8.15  
18.00 + za śp. Praksedę i Alojzego Gronek
Sobota, 16 czerwca
7.00  
15.00 ślub Michał Banaszak, Joanna Śron
16.30 ślub Filip Zbonik, Magdalena Wajroch
18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 17 czerwca
7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa Dworczaków, 
Alinę, Kazimierę i Albina Habowskich
9.00 + za śp. Halinę  Osinkowską w 6 rocz. śm. i 
Tadeusza Osinkowskiego
10.30 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i zm. z 
rodz. Grzępów
12.00 + za śp. Władysława Nowaka i zm. z rodziny
18.00 + za śp. Czesława Ratajczaka z prośbą o 
życie wieczne 
Poniedziałek, 18 czerwca
7.00  
8.15  
18.00  Msza wynagradzająca za grzechy Anny i 
rodziny 
Wtorek, 19 czerwca
7.00  
8.15 + za śp.Andrzeja Sloderbacha w 7 rocz. śm. z 
prośbą do miłosiernego Boga o łaskę zbawienia 
18.00 + za śp. Ewę Krawczyk
Środa, 20 czerwca 
7.00 + za śp. Elżbieteę Zydorczyk w 35 rocz. śm. 
8.15 + za śp. Leokadię i Bolesława Kurzawa
18.00 Nowenna
Czwartek, 21 czerwca
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Martę Wiezner 
Piątek, 22 czerwca
7.00 
8.15 
18.00 + za śp. Henryka Stachowiaka z okazji dnia 
Ojca
Sobota, 23 czerwca
7.00  

18.00 Intencje zbiorowe
Niedziela, 24 czerwca
7.30 + za śp. Czesława i zm. z rodz., Pawła i 
Władyslawa Topolskich
9.00 + za śp. Krystynę Kwiatecką w 2 rocz. śm., 
Ryszarda Kwiateckiego w 24 rocz. śm., 
Bronisławę, Józefa Wośkowiaków, Michalinę, 
Pawła Bielickich, Marię, Henryka, Wacława 
Kwiateckich, Henryka Pewniaka
10.30 + za śp. Władysława Sobeckiego z okazji 
imienin i zm. z rodziny
12.00 + za śp. Jana Leśniczaka, zm. z rodz. 
Leśniczaków i Pośpieszyńskich, Jana Walczaka i 
zm. z rodz. Walczaków
18.00 + za śp. Ireneusza Michalskiego i zm. z rodz. 
Poniedziałek, 25 czerwca
7.00 + za śp. Emilię Odważną w 2 rocz. śm. 
8.15  
18.00 + Łucję i Jana Frączek oraz zm. z rodz.
Wtorek, 26 czerwca
7.00  
8.15 
18.00 + za śp. Pawła, Franciszkę i Bogdana 
Jóźwiak
Środa, 27 czerwca
7.00  
8.15 + za śp. Mariannę i Władysława Bąkowskich
18.00 Nowenna
Czwartek, 28 czerwca
7.00  
8.15 + za śp. Teresę i Ryszarda Brandów oraz 
Pawła Depe z prośbą o dar nieba
18.00 + za śp. Piotra Węcla, Stanisławę i 
Stanisława Krężków, zm. z rodz. Sobańskich 
Piątek, 29 czerwca
7.00 + za śp. Piotra Bańkowskiego
8.15 + za śp. Władysława, Marię Marcinkowskich i 
zm. z rodzin Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów i Piaseckich, z prośbą o dar nieba
16.00 ślub Radosław Łangowski, Maja 
Napruszewska
18.00 + za śp. Piotra Żyniewicza  z okaji imienin, z 
prośbą o radość życia wiecznego
Sobota, 30 czerwca
7.00 + za śp. Emilię Frąckowiak z okazji imienin i 
zm. z rodz. 
18.00 Intencje zbiorowe
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Co roku Wielki Post obfituje w nabożeństwa, które 
dają nam sposobność rozważania Męki Pana Jezusa. W 
piątek 23 marca, piąty raz ruszyła z mosińskiego kościoła 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Ta nietypowa forma 
aktywności zrodziła się w 2009r., w krakowskiej 
wspólnocie "Męska Strona  Rzeczywistości". Grupa 
duszpasterska razem z ks. Jackiem Stryczkiem 
(kojarzonym również z akcją "Szlachetna Paczka") 
zapragnęła "obudzić" męską część Kościoła. 150 
śmiałków pokonało nocą drogę z Krakowa do Kalwarii 
Zebrzydowskiej, 44km. W 2018 roku udział w EDK 
zadeklarowało łącznie 60 tysięcy mężczyzn i kobiet. 

Tworzone są nowe trasy w Poznaniu i okolicy, a mimo 
to, w "mosińskiej" ruszyło 280 osób. Szli - trasą 
Czerwoną św. Mikołaja z Mosiny przez Żabno 44 km, 
Zieloną Aniołów Stróżów - przez Krosno i Grzybno 
41km, Żółtą św. Jakuba - z Żabna 33 km, Niebieską MB 
Częstochowskiej - z Krosna przez Grzybno 38 km lub, 
pierwszy raz, Fioletową św. Józefa - przez Czempiń, 
Stary Gołębin. Wszystkie szlaki łączyły się w Rąbiniu i 
prowadziły do gościnnego Opactwa Benedyktynów w 
Lubiniu, i do czczonej w nim Matki Bożej. Oto niektóre 
tylko szczegóły dotyczące tegorocznej grupy 
pielgrzymujących: 56 % to mężczyźni; mosińscy 
parafianie 77osób; z naszego dekanatu 55; średnia wieku 
wszystkich uczestników 47 lat; najdłuższą trasą poszło 
28 śmiałków; najstarsza pątniczka miała 79, a 
najmłodszy 12 lat; wyruszyło 2 księży i 5 sióstr 
zakonnych; niektórzy przyjechali z daleka - ze Szczecina, 
Inowrocławia, Torunia, Jarocina.  A łącznie od 2014 r. w 
"mosińskiej" EDK uczestniczyło 1748 osób.

K i e d y  l u d z i e  d e c y d u j ą  s i ę  n a  n o c n ą , 
wielokilometrową, samotną wędrówkę, zatrzymując się 
przy 14 stacjach Drogi Krzyżowej rodzi się pytanie - co 
nimi motywuje? Dlaczego ruszają? Raczej nie "dla 
sportu", bo każdy kilometr z rosnącym zmęczeniem, 
sennością, bólem ciała skutecznie oczyszcza intencje. 
Wglądu w te powody nocnego marszu udzielili sami 
pątnicy podając je podczas zapisów na EDK: "aby nabrać 
odwagi i sił do mierzenia się 

z przeciwnościami w życiu codziennym; bardziej 
ufnie i z większą pokorą oddawać swoje życie Bogu; 
pełniej przeżyć okres Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego; bo jest to dla mnie 
ogromne przeżycie - być całą drogę w nocy z Jezusem, 
sam ze sobą, z bliskimi i swoim życiem; jest to piękna i 
trudna modlitwa; bo jestem tylko ja i On; bo naprawdę 
warto; Bogu na Chwałę; chcę spotkać Boga żywego; to 
dla mnie pełniejsze wejście w czas Męki Pana i czas 
Wielkiego Tygodnia; by dowiedzieć się więcej o sobie; 
głębiej przeżyć mękę Pana; by pomyśleć, by posłuchać, 
by odpowiedzieć; chcę zbliżyć się do Jezusa, otwierać się 
na Jego miłość i łaskę, odkrywać Go w moim życiu i dać 
się prowadzić - tak na serio i bez ściemy; chcę nauczyć się 

zawierzać swoje życie Bogu; doznać choć trochę trudu 
i wycieńczenia, jakiego doznawał Chrystus podczas 

swojej drogi krzyżowej; pragnę, aby ta wędrówka 
odmieniła mnie i moje życie; chcę ponieść trochę swój 
krzyż i usłyszeć - być może Bóg coś do mnie zechce 
powiedzieć; chcę się spotkać z Bogiem w modlitwie i w 
trudzie; chcę spotkać się z Panem w trudzie drogi, ale też 
zasmakować czegoś co wydaje się ponad siły, czegoś co 
wymaga przezwyciężenia swoich słabości, wymaga 
pomocy ze strony Pana; chcę usłyszeć Boga i choć w 
niewielkim stopniu dzielić z Nim cierpienie; z Jezusem 
nieść krzyż; czuję, że muszę, mam intencję!; EDK to 
niesamowite doświadczenie samotności, bólu, w którym 
jedyną osobą, z którą możesz porozmawiać jest Jezus. 
Wiem, że potrzebuję tego doświadczenia, aby pogłębić 
naszą relację; jest to dla mnie forma pokuty, przyjęcie 
cierpienia "na przebłaganie za grzechy nasze i świata 
całego"; głębokie przeżycie duchowe, na które czekam 
cały rok; to dla mnie forma rekolekcji; podziękowanie za 
opiekę nad moją rodzina i nade mną; to zdecydowanie 
forma duchowości, która bardzo mi odpowiada; jestem 
Bogu to winien; moja nocna rozmowa z Bogiem i samym 
sobą; pragnę żyć ekstremalnie z Bogiem; sprawdzić się w 
bojach i rozważyć Mękę Pańską; to najlepszy czas, aby 
być sam na sam z Jezusem, bardzo cenię sobie w tej 
nocnej wędrówce samotność i ciszę; uważam że 
poświęcam za mało czasu Bogu; pokonać swoje 
ograniczenia, doświadczyć niemożliwego, spotkać 
Chrystusa; żeby podziękować Bogu za wszystkie łaski 
otrzymane po bardzo trudnych latach życia, które 
spędziłem z dala od Boga, a dzięki którym otworzył mi 
oczy…" 

Te pragnienia znalazły swoje wypełnienie już w 
Słowie Bożym, usłyszanym podczas Eucharystii i 
rozwiniętym przez ks. Macieja w homilii - "Tobie 
bowiem powierzyłem swą sprawę." (Jr20,12), "Pana 
wzywałem i On mnie wysłuchał" (Ps 18,7). I w tym 
usłyszanym po nocnej wędrówce w Lubiniu: 
"Mieszkanie Moje będzie pośród nich, i Ja będę ich 
Bogiem, a oni będą Moim ludem" (Ez 37,27) i  "Ten, 
który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi 

i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym 
stadem".(Jr 31,10). Niech się tak stanie! Niech Jezus 
znajdzie w naszym sercu i życiu swoje mieszkanie, przez 
powierzanie Jemu swoich spraw; niech Jego łaska 
towarzyszy nam każdego dnia i On sam czyni ze swego 
Kościoła prawdziwą wspólnotę. Tego życzmy sobie 
wzajemnie nie tylko na czas przeżywania Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, dziękując wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli przeprowadzenie 
tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

Małgorzata i Radosław Szeszko

Ekstremalna Droga Krzyżowa
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Opactwo Benedyktynów 
w Lubiniu



Jubileusz 60-lecia kapłaństwa Księdza Superiora Ryszarda Bucholca, 
byłego Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego - to powód do 
radości. Z nami jest od lat, pracuje wśród nas  i modli się z nami. AD MULTOS 
ANNOS.

Wieloletni były dziekan naszego dekanatu - Ksiądz Kanonik Kazimierz 
Szachowicz - 25.03 bieżącego roku obchodził jubileusz proboszczowania 
w parafii św. Floriana  we Wirach - gratulacje i błogosławieństwo Pana 
życzymy na dalsze lata!

Dziękując Bogu za łaski otrzymane w ciągu 60 lat życia kapłańskiego
w służbie ludowi Bożemu w Towarzystwie  Chrystusowym 

odprawię

Mszę św. dziękczynną
20.04.2018 r. w Puszczykowie o godz. 11.30

13.05.2018 r. niedziela w Poznaniu w Domu Głównym Towarzystwa 
o godz. 11.00.

Po mszach spotkanie przy stole.
31.05.2018 r. w Mosinie BOŻE CIAŁO - CELEBRA

Ks. Ryszard Bucholc T. Chr.
błogosławi i prosi o modlitwę.

Puszczykowo dn. 20.04.2018 r.

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, 
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dan 3,84)
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Na zasłużoną emeryturę odchodzi w tym roku pan płk dyplomowany inż. Andrzej Woźniak pełniący funkcje Komendanta 
Straży Miejskiej, któremu zawdzięczamy idealny porządek organizacyjny każdego roku w czasie dnia Wszystkich Świętych 
na parkingu przy cmentarzu. Gratulujemy, dziękujemy. 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

