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JESTEŚMY
NAPEŁNIENI
DUCHEM
ŚWIĘTYM

Dekret  X. Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego z dnia 3-12-2014 roku o 
warunkach przejścia na emeryturę był 
konsekwencją postanowienia 538 paragrafu 
trzeciego, Kodeksu prawa Kanonicznego 
wyjaśniającego status księdza emeryta (z 
5.04.2007r.). Rok temu, 20 maja 2017 r. - 
wspólnie przeżyliśmy uroczystość złotego 
jubileuszu kapłaństwa - w tym miejscu jeszcze 
raz dziękuje za liczny udział w uroczystej 
mszy św. i okazaną serdeczność. Na ten dzień 
Ksiądz Arcybiskup przesłał na moje ręce 
wzruszający list gratulacyjny - ale też na tej 
uroczystej mszy jubileuszowej odczytałem 
pismo Ks. Arcybiskupa o moim przejściu w 
stan spoczynku i zamieszkaniu w Puszczy-
kowie. 

Moim dopowiedzeniem do powyższych 
dekretów i pism jest oświadczenie testamen-
towe, które odczytam na pożegnalnej mszy św. 
24.06.2018r. o godz. 12.00. Zapraszam na 
wspólną modlitwę na ten dzień. W tytule 
napisałem - „dziękuje i do zobaczenia” - bo wg 
dotychczasowych planów i zamierzeń - jeśli 
PAN da mi jeszcze nieco sił - będę już spoza 
parafii pomagał w obsłudze szpitala w 
Ludwikowie (co niedzielę o godz. 10.00 msza 
św.) i jeśli będzie taka potrzeba, to będę służył 
pomocą chorym w „Świerkowym Zakątku”. 
Podejmę sztafetę po śp. księdzu Kanoniku 
Januszu Szajkowskim i śp. księdzu Stani-
sławie Zymule T. Chr. Do tej pory gorliwie i 
solidnie posługiwał chorym w Ludwikowie 
nasz niezmordowany ksiądz Jubilat Ryszard 
Bucholc T. Chr., ale od dawna zapowiadał, że 
sił mu nie starcza i z dalszej posługi po 60-leciu 
kapłaństwa prosi o zwolnienie. 

 ciąg dalszy str. 15

DZIĘKUJĘ I DO ZOBACZENIA!
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Tego roku w naszej parafii do I Komunii Świętej przystąpiło 164 
dzieci. Zgodnie ze zwyczajem uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 swą uroczystość przeżywali w drugą niedzielę miesiąca, czyli 
13 maja, natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, ze względu 
na liczny rocznik, były podzielone na dwie grupy: sobotnią - 19 
maja i niedzielną - 20 maja. Uroczystościom przewodniczył ks. 
Proboszcz Edward Majka, który po raz ostatni, pełniąc posługę 
proboszcza parafii, udzielił mosińskim dzieciom I Komunii 
Świętej.

Przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Eucharystii 
sprawia mi dużo radości. Cieszy mnie to, że mogę ukazywać 
dzieciom miłość Boga, który się uniżył, aby nas podźwignąć, i 

prowadzić ich do spotkania z Jezusem w sakramentach. Jego 
miłość i tęsknota za każdym z nas jest tak wielka, że zechciał 
pozostać z nami ukryty w kawałku białego chleba. W Eucharystii 
daje nam siebie cały. "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije 
trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56) - mówi Jezus. Komunia Święta 
jednoczy nas z Jezusem. Sprawia, że On w nas żyje i daje nam siły 
do pokonywania trudów codziennego życia. 

Życzę moim dzieciom i ich Rodzinom odkrycia ogromu 
MIŁOŚĆI BOGA, który pragnie każdego z nas. Odpowiedzmy 
miłością na Jego miłość, przystępując często do Komunii Świętej.

s. Helena Foryś - Uczennica Krzyża

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. - 2018 r.

Duszpasterze Parafii św. Mikołaja w Mosinie, czerwiec 2018 r. 

I Komunia św.     Mosina 13.05.2018
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I Komunia św.     Mosina 20.05.2018

I Komunia św.     Mosina 19.05.2018
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Sakrament bierzmowania 2018 r. 

"Wiadomości Parafialne"  1998-2018 

W latach 1998 - 2018 ukazały się  174 numery naszej gazety. Jej 
kolejne roczniki zostały pięknie oprawione, stanowiąc cenne i 
uporządkowane źródło wiedzy dla kolejnych pokoleń. Wydanie 
czerwcowe naszej gazety zamyka  okres dwudziestu lat jej istnienia 
pod kierunkiem Księdza Proboszcza Edwarda Majki.

Redakcja Wiadomości Parafialnych 

Od kilkunastu lat trzon redakcji tworzy ten sam zespół. 
Parafialne pismo przez lata tworzyły także osoby, które w różnym 
stopniu i w różnym czasie współpracowały i  współpracują z 
redakcją lub ją współtworzyły  na chwałę Pana Boga oraz z myślą o 
naszych   Czytelnikach.

Jako redakcja "Wiadomości Parafialnych" z głębi naszych serc 
dziękujemy Księdzu Proboszczowi Edwardowi Majce, że potrafił 
nas zarazić swoją pasją twórczą i wiarą w to, że wspólnie możemy 
stworzyć coś trwałego. Wieloletnia współpraca przy tworzeniu 
naszej parafialnej gazety pod kierunkiem jej Wydawcy przerodziła 
się w wielką, trwającą dwadzieścia lat, przygodę. Praca w redakcji 
była dla nas nauką słuchania innych i  rozumienia ich punktów 
widzenia, również tego, jak współpracować w zespole i w jaki 
sposób wkład pracy każdego z nas przekuć  na coś pięknego, 
dobrego i pożytecznego.

Jako redakcja "Wiadomości Parafialnych" życzymy Księdzu 
Proboszczowi Edwardowi Majce błogosławieństwa Bożego i 
opieki Matki Bożej na kolejne lata Jego życia i duszpasterskiej 
posługi.

Gdy Ksiądz Edward Majka przybył do naszej parafii, by objąć 
funkcję jej proboszcza, niemal natychmiast podjął decyzję, by  
wznowić wydawanie  "Wiadomości Parafialnych". Złożył też hołd 
pierwszemu wydawcy gazety, księdzu Janowi Krajewskiemu i 
udostępnił parafianom w wersji elektronicznej archiwalne numery 
tego pisma. 

Praca nad tworzeniem "Wiadomości Parafialnych" to jedna z 
bardzo licznych płaszczyzn, na których Ksiądz Proboszcz Edward 
Majka wykazywał s ię  przez lata  niezwykłą energią, 
pomysłowością i aktywnością. Przypomnijmy w tym miejscu już 
po raz kolejny, że tradycja wydawania naszej parafialnej gazety 
sięga czasów przedwojennych, bowiem pismo po raz pierwszy 
ukazało się w październiku 1930 r. i w krótkim czasie stało się 
nośnikiem istotnych wartości. Pierwszy wydawca "Wiadomości 
Parafialnych" troszczył się o to, aby  gazeta zawierała nie tylko 
teksty związane z życiem religijnym i duchowym, ale także dbała o 
wychowanie patriotyczne mieszkańców naszego miasta, była 
bogatym źródłem wiedzy o życiu codziennym jego mieszkańców, 
zawierała wiele cennych informacji z różnych dziedzin życia i 
działalności bractw i  stowarzyszeń istniejących w naszej 
miejscowości. Ostatni numer gazety ujrzał światło dzienne 1 
września 1939 roku.

Od samego początku Ksiądz Proboszcz  zadbał o to, aby 
wydawane przez niego pismo  było   zarówno nośnikiem treści 
duchowych, religijnych, jak również zawierało relację z życia 
parafii i parafian, stając się w ten sposób swoistego rodzaju 
kronikarskim zapisem dziejów. 
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Ks. Stanisław Wnuk 1938 - 2015
Ks. Stanisław Wnuk urodził się 

8 maja 1938 w Mikstacie pow. 
Ostrzeszów. Był piątym  z siedmiorga 
dzieci Stefana i Teodory zd. Wożniak. 
W tym samym roku (1938) cała 
rodzina przeprowadziła się do 
podostrowskiej wsi Pruślin  (obecnie 
leży w granicach administracyjnych  
Ostrowa Wlkp.). Ojciec Stanisława z 
zawodu malarz pracował w Zakła-
dach Naprawczych Taboru Kolejo-
wego w Ostrowie Wlkp. Stanisław w 

czasie całego okresu okupacji hitlerowskiej przebywał z 
najbliższymi ,w domu, gdzie w pierwszym okresie wojny 
matka sama sprawowała opiekę nad całą rodziną.

Ksiądz Kan. Stanisław Wnuk zmarł 17 maja 2015 w wieku 
77 lat, służąc Bogu i ludziom w kapłaństwie przez 53 lata.

Świętując  Złoty Jubileusz Kapłaństwa.  W parafii 
Narodzenia NMP w Wałkowie pracował  przez 31 lat aż do 
przejścia na emeryturę tj. do 30 czerwca 2013. Na powierzonej 
parafii dał się poznać jako gorliwy kapłan dbający o sprawy 
duszpasterskie i materialne. Z dniem 1 lipca 2013 zamieszkał 
jako Senior  w Domu Jana Pawła II  w Ostrowie 
Wielkopolskim.

Święcenia diakonatu otrzymał 27 maja 1961.  Święcenia 
kapłańskie 27 maja 1962 w Katedrze Poznańskiej z rąk 
Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

We wrześniu 1945  rozpoczął edukacje w Szkole 
Podstawowej w Ostrowie Wlkp. którą ukończył w 1952. We 
wrześniu tego samego roku rozpoczął naukę w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp. zakończoną egzami-
nem maturalnym w czerwcu 1956. W okresie edukacji 
szkolnej był ministrantem w parafii św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika, co nie było bez znaczenia dla późniejszego 
powołania. W złożonym podaniu do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu i załączonym do niego 
życiorysie podkreślił, iż: Służba przy ołtarzu Pańskim 
pobudziła we mnie powołanie do stanu kapłańskiego. Ponadto 
atmosfera religijna domu rodzinnego. Szczególnie chyba 
modlitwa mamy wyprosiła mi u Boga możność pójścia do 
Seminarium. 

Po święceniach Prezbiteriatu na czas wakacyjnej praktyki 
został skierowany do Parafii pw. św. Marcina w Poznaniu. 

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Stanisława był kościół 
parafialny  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Poznań - 
Główna. Kolejnymi miejscami jego posługi duszpasterskiej 
były parafie: w Stęszewie (1963-1964), Skalmierzycach 
(1964-1968), Pniewach (1968-1970), Krotoszynie (1970-
1972), Kościanie (1972-1973), Poznaniu Bożego Ciała(1973-
1976) Chodzieży (tymczasowy wikariusz 1976-1977) oraz w 
Mosinie (1977-1979).

Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską ks. 
Stanisława Wnuka była parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
w Drzeczkowie w dekanacie leszczyńskim (1979-1982). W 
1982 dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego 
Jerzego Stroby został ustanowiony proboszczem Parafii pw.  
NMP w Wałkowie, w dek. kożmińskim. Po utworzeniu  
Diecezji Kaliskiej w marcu 1992 pełnił urząd Dziekana 
Dekanatu Dobrzyckiego (2001-2012). W dniu 25 maja 1995 
Biskup Kaliski, Stanisław Napierała mianował go kanonikiem 
honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie 
Wielkopolskim. Dnia 16 kwietnia 2012 w Dniu Świętości 
Kapłańskiej Diecezji Kaliskiej, wspólnie z Biskupami i 
Prezbiterami Kościoła Kaliskiego, dziękował Bogu za łaskę 
powołania, kapłaństwo i ogrom dobra, jakie udzielił Bóg 
ludziom przez jego kapłańską posługę. 

Włodzimierz Gabrielski

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; 20:00 

D N I P O W S Z E D N I E 
 pon. – pt . 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 

 
 

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

BYŁ WŚRÓD NAS
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W szkole dzieci przebywały przez dwa tygodnie. Po tym 
czasie siostry postanowiły umieścić je po gospodarstwach, 
do pasienia bydła i pracy w polu.

Dzieci, które pozostały w sierocińcu zostały wywiezione 
w głąb Polski. Na drogę otrzymały plecaki, w których było 
trochę jedzenia, szczoteczka do zębów, kawałek mydła, 
grzebień, garnuszek, łyżka i tak wyposażone wyruszyły na 
wojenną tułaczkę.

I wtedy stał się cud. Pociąg wprawdzie ruszył, ale gdy 
zatrzymał się na kolejnej stacji, jacyś ludzie przekupili 
Niemca, który pilnował wagonu. Wagon, w którym była 
Stasia wraz z innymi dziećmi i siostrami odhaczono. Pociąg 
ruszył, ale już bez wspomnianego wagonu. Dzieci były chore 
i wystraszone. Nie było jednak czasu, by się rozczulać, trzeba 
było jak najszybciej uciekać. 

Po męczącej podróży dzieci wraz z pięcioma siostrami, 
które dołączyły do nich w drodze  dotarły do małego miasta o 
nazwie Nieborów. Tam zostały zakwaterowane w  
wojskowych koszarach. W niedzielę wszyscy udali się do 
pobliskiego kościółka. Podczas Mszy św. nadleciały 
niemieckie samoloty i zaczęła się strzelanina. Kilka osób 
zostało rannych. Nalot powtórzył się: "(…) wróciliśmy do 
baraków, ale nie zdążyliśmy zjeść obiadu, bo samoloty 
wróciły i zaczęły zrzucać bomby, bombardowali baraki, 
domy, strzelali do ludzi, dzieci krzyczały, w lesie było pełno 
ludzi z wioski. Niemcy bombardowali wszystko, co popadło, 
palił się las, w którym ukryliśmy się." Maluchy wraz z 
siostrami uciekały tam, gdzie nie było ognia. Uciekinierzy 
dotarli do jakiejś wioski, w której stacjonowali Niemcy. Ci 
zaś wpędzili ich do  szkoły. Dzieci były wystraszone i bardzo 
głodne. Wśród niemieckich żołnierzy znalazło się kilku 
litościwych i to oni dali  sierotom kilka bochenków chleba, 
który potem siostry sprawiedliwie dzieliły. Chleb jednak 
szybko się skończył, a dzieci, by zaspokoić głód, zbierały 
szczaw, który rósł wokół szkoły.

Do jednego z gospodarzy, w sąsiedniej wiosce, trafiła 
Stasia "(…) trzymałam za rękę koleżankę Helcię. 
Trzymałyśmy się mocno". Widząc to gospodarz postanowił 
wziąć obie dziewczynki. Jedna miała zostać u niego, druga u 
mieszkającego obok brata.

Uciekinierzy podzieleni na małe grupki, by nie rzucać się 
w oczy, dotarli do Wielunia, w którym siostry porozwieszały 
plakaty z prośbą, by rodzice czym prędzej po nie przybywali. 
Wielu rodziców zgłosiło się, by odebrać swe dzieci. Po Stasię 
nikt nie przyszedł, choć Wieluń był jej rodzinnym miastem. 
Dziewczynka wraz z innymi dziećmi, tymi, po które nikt się 
nie zgłosił, trafiła znowu do sierocińca.

Kilka miesięcy temu przeczytałam poruszający tekst 
będący prozatorską relacją ze zdarzeń, których Autorka była 
też ich uczestniczką. Na kilkudziesięciu stronicach zeszytu 
A4 pani Stanisława Szymańska z d. Fiok opowiedziała 
historię swego życia, prezentując nie tylko same zdarzenia, 
ale także ich ocenę.  

Zbliżała się II wojna światowa. Zarząd sierocińca wydał 
nakaz, aby dzieci, które mają rodziców, zostały przez nich 
odebrane. Dzieci czekały więc z niecierpliwością na swoich 
opiekunów. Na mamę czekała także jedenastoletnia Stasia, 
ale niestety mimo, że jej matka została powiadomiona o 
konieczności odebrania dziecka, dziewczynka nie doczekała 
się jej przyjazdu. Rozczarowanie Stasi było bezgraniczne, 
podobnie  jak wielu innych dzieci,  które pozostały w 
sierocińcu. Wszystkie one zazdrosne były o to, że inne 
odjeżdżały do domu z mamą lub tatą. Żadne z nich nie 
pojmowało, jak to możliwe, że nikt ich nie chce, że nikt ich 
nie kocha i nikogo nie obchodzi ich los.

Pewnego dnia Niemcy spalili wioskę, w której pracowała 
dziewczynka. Stasia wraz z Helenką uciekły. Udało im się 
wrócić do sióstr. Niestety tutaj usłyszały, że Niemcy kazali 
przygotować się siostrom i  dzieciom do podróży. Ludzie ze 
wsi dowiedzieli się, że mają oni zostać wywiezieni do obozu, 
więc namówili ich do ucieczki. Nie udało im się jednak 
daleko uciec. Niemcy ich odnaleźli. Dzieci wraz z 
opiekunami zostali zapędzeni do bydlęcego wagonu, który 
przyczepiono do   pociągu towarowego. "Nim pociąg ruszył, 
słyszeliśmy kolejarzy polskich, którzy wypytywali siostry 

skąd jesteśmy i ilu nas jest, siostra prosiła o pomoc. (…)  w 
jednym wagonie słychać było jęk ludzi i zdziwienie, kazali na 
każdej stacji śpiewać, żeby kolejarze nie musieli nas długo 
szukać. Jechaliśmy całą noc, co kawałek pociąg stawał, 
wtedy zaczynały siostry śpiewać, my również. Niektóre z 
dzieci były chore, przeziębione, skończyło się nam jedzenie. 
Nikt się nie mógł do nas zbliżyć, Niemcy pilnowali wagonu 
jak oka w głowie. Aż dojechaliśmy do Częstochowy. Siostry 
wydłubały w desce wagonu dziurę, żeby można było widzieć 
stację, na której jesteśmy. W Częstochowie zaczęliśmy 
śpiewać "Serdeczna Matko. (…) zleciał się tłum ludzi, 
zaczęli rzucać w naszą stronę paczuszki z jedzeniem. (…) 
nasza siostra podała spis nas wszystkich, prosiła, żeby nam 
pomogli po drodze uciec z wagonu. Widzieliśmy Jasną Górę, 
wszyscyśmy się modlili, klęczeliśmy na kolanach, gdy nas 
zamykali w wagonach".

"Był rok 1940, pierwsze święta Bożego Narodzenia w 
czasie wojny były bardzo smutne, dostaliśmy trochę 
jedzenia, po jednym jabłku. Siostry upiekły trochę pierników. 
Po zjedzeniu wigilii śpiewaliśmy kolędy, okna były mocno 
zaciemnione. Poszliśmy spać, każdy myślał o jednym, co 
będziemy jeść jutro, czy uda nam się coś uprosić na wiosce". 

Po nowym roku do sierocińca przybyli hitlerowcy i kazali 
spisać jego wychowanków. Siostry, by ratować swych 
podopiecznych, postanowiły rozlokować je wśród 
gospodarzy. "Przychodzili chłopi i  wybierali, co chcieli 
starsze, młodsze dzieci, dzieciaki trzymały się za ręce i 
płakały, nie chciały iść do obcych, ale to nic nie dało i tak 
musieliśmy opuścić sierociniec". Stasia trafiła do Złotej 
Góry. Gospodarz był dobrym człowiekiem, jego żona zaś 
wręcz przeciwnie. Dziewczynka musiała ciężko pracować, a 
jedzenie jej wydzielano. "Na stole był duży bochen chleba, na 
który mogłam tylko popatrzeć. (…) dygotałam z zimna i  
głodu, modliłam się po cichu i tak zasnęłam". 

Stasia chciała wrócić do sierocińca. Spakowała się, ale 
gdy ze swym tobołkiem wyszła na dwór, zatrzymała ją 
gospodyni, nakrzyczała na nią, nazwała leniem, po czym 
kazała jej wydoić krowy, co było dla Stasi nie do wykonania, 
gdyż była bardzo słaba i nie miała siły, by wywiązać się 
dobrze z powierzonego jej zadania. Dziewczynka miała 
trochę ponad jedenaście lat, a gospodyni kazała jej pracować 
jak osobie dorosłej. Czasami gospodarz stawał w  obronie 
sieroty, ale jego zdanie wcale się nie liczyło. 

Pewnego dnia w obronie dziecka stanęła sąsiadka 
oburzona tym, że gospodyni znęca się nad Stasią. Jej 
wstawiennictwo nie zmieniło sytuacji dziecka, które nadal 
musiało pracować ponad siły jeszcze  rok. W tym czasie 

Wspomnienia z życia (cz. II)
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Stan głodu, o którym wspomina Stasia, był czymś, co 
permanentnie  jej towarzyszyło w tym czasie.  Słaba z 
niedożywienia dziewczynka doiła krowy, wyrzucała 
obornik,  zapędzała krowy na pastwisko. "Po sianokosach 
pędziło się krowy na łąki za wioskę - dość daleko od domu, 
trzeba było pędzić niepowiązane, były kłopoty, krowy 
rozbiegały się po polach. Dostałam bat do ręki i musiałam 
sobie poradzić z nimi". 

Do wsi często przyjeżdżali hitlerowcy i spędzali robot-
ników na dziedziniec, gdzie wszystkich obcokrajowców 
ustawiano w rząd, pouczając, że pracować mają choćby całą 
dobę, jeżeli tak będzie chciał gospodarz. Mają robić 
wszystko, co chce. W przeciwnym razie może ich nawet 
zabić, bo są polskimi świniami.

Matka   na każdym kroku okazywała Stasi niechęć, była 
wobec niej szorstka i nieczuła. Wyraźnie faworyzowała jej 
młodszą siostrę, Marysię. Ojczym to widział i próbował 
nakłonić żonę, by lepiej traktowała swe dziecko, ale to na 
niewiele się zdało. Kobieta nie potrafiła pokochać własnej 
córki. Nie mogła też na nią patrzeć, pewnie dlatego podjęła 
decyzję, aby oddać dziewczynkę znowu pod kuratelę 
znienawidzonej przez nią gospodyni. Co tydzień jednak 
Stasia mogła odwiedzać dom rodzinny. Do Wielunia było 
dwanaście kilometrów, które Stasia pokonała pewnej 
niedzieli z nadzieją w sercu, że rodzina będzie jej oczekiwać. 
Bardzo się zawiodła, gdy okazało się, że drzwi mieszkania są 
zamknięte: "Co to za dom, w którym mnie nie chcą, to tak 
jakby go w ogóle nie było" - myślała z goryczą i bólem.

Po pewnym czasie matka znalazła dla Stasi nową pracę u 
pewnej folksdojczki, która miała małe dziecko. Stasia miała 
bawić jej dziecko i sprzątać mieszkanie. Dziewczynka stale 
była poganiana do pracy, a pracowała od samego rana aż do 
wieczora, do dwudziestej pierwszej. Mimo to była 
zadowolona, gdyż nie głodowała, a jej pani, widząc, że 
dziewczynka nie ma w co się ubrać, co jakiś czas dawała jej 
odzież - sukienki, bluzki, buty, pończochy. Minął miesiąc 
odkąd dziewczynka podjęła pracę, za którą otrzymała dobrą 
zapłatę. "Zaniosłam pieniądze do domu, matka wzięła 
pieniądze i burknęła: Niewiele tego - ale ojczym nie 
wytrzymał i powiedział: Przecież to więcej niż moja pensja.

Pewnego dnia stało się coś strasznego, gdyż "(…) 
przybiegła sąsiadka z płaczem, że jej córkę i męża złapali 
żandarmi i zamknęli w baraku, mają ich wywieźć na roboty 
do Niemiec. W tym dniu była łapanka, wyłapali tylu ludzi, że 
ulice opustoszały, brali wszystkich, którzy nadawali się do 
roboty". Słysząc to, matka "kazała mi się zapakować i poszła 
ze mną do miasta, gdzie była obława. Niemcy widząc, że 
idzie na Arbeitsamt  dali nam spokój. W baraku mieściło się 
biuro, które wysyłało Polaków do Niemiec na roboty. Obok 
był duży plac, gdzie było pełno ludzi z łapanki, wkoło 
pilnowało ich gestapo, matka zaprowadziła mnie do baraku i 
schowała się za ścianą". Dziewczynkę zauważyła Niemka 
mówiąca po polsku. Gdy dowiedziała się od Stasi, w jaki 
sposób ta znalazła się w tym miejscu, podbiegła do jej matki i 
wrzasnęła: "Czy pani wie, co robi, własne dziecko wysyła 
pani na śmierć. Matka się nie wzruszyła i skłamała: "Ona 
chce jechać, bo jej koleżanka też jedzie". I zniknęła. Niemka 
zaprowadziła Stasię za ogrodzenie, porozmawiała z 
gestapowcem, po czym wepchnięto przestraszoną dziew-
czynkę do baraku. 

W ten oto sposób niespełna czternastoletnia Stasia trafiła 
na roboty do małego miasteczka w Niemczech. Pracowała w 
fabryce, w której wyrabiano części do samolotów. Znowu nie 
dojadała: "Chleba było bardzo mało, rano jedną kromkę 
zjadałam w marszu do fabryki, kiedy była przerwa 
śniadaniowa szliśmy po czarną kawę, której mogliśmy się 
napić. Czekaliśmy do końca, żeby dostać dużo fusów, aby się 
najeść."

Z fabryki  Stasia trafiła do pewnej wioski, gdzie podjęła 
pracę u gospodarza. Spała w oborze. "W oborze było małe 
pomieszczenie, gdzie mnie wprowadził. Stało tam łóżko, 
mały stół zbity z desek, jedno krzesło i półka zbita z desek, to 
wszystko, drzwi były dziurawe, okno bardzo wysoko pod 
sufitem, małe, zakratowane. Na łóżku koc i poduszka z jakiś 
odpadów z pierza. Byłam przerażona, bardzo głodna, nie 
dostałam obiadu … .”

Stasia gorąco modliła się do Matki Boskiej, by ktoś zabrał ją z 
tego nieprzyjaznego miejsca. " (…) i Bóg mnie wysłuchał". 
Odnalazł ją ojczym, choć mama jej nie chciała. Gdy dotarli 
do domu, matka przyjęła swoje dziecko bardzo chłodno, nie 
przytuliła do serca, tylko podała jej rękę i powiedziała: "Jeśli 
tu zostaniesz, to ojciec nie będzie na ciebie robił, bo to nie 
twój ojciec".

W fabryce pracowali zarówno Niemcy jak i Polacy. "W 

fabryce była ciężka praca, najgorszy był hałas, Niemcy 
dostali do uszów zatyczki, Polacy nie dostali nic ani odzieży 
ochronnej, ani butów".

Pewnego razu Stasia otrzymała list od mamy, która 
zapewniała ją o swej miłości, ale przede wszystkim prosiła o 
pomoc. "Pisała, że siostra bardzo chora i nie może dla niej 
dostać masła. Wzięłam moje dwie kostki masła i posłałam do 
domu. W fabryce dostawaliśmy parę fenigów, żeby móc 
zapłacić na wykup kartek żywnościowych, posłałam matce 
jeszcze te parę marek. A nie powinnam nic dla niej robić, bo to 
przez nią dostałam się do Niemiec, mogłam pracować na 
miejscu. Na drugi tydzień znowu matka pisała o paczkę dla 
niej, ale ja już zmądrzałam, nie posłałam drugiej paczki, bo 
sama nie miałam co jeść".

Stasia była także często świadkiem przemocy. "Wszędzie 
widziałam przemoc, przy sianokosach, na łące sąsiad tłukł 
Polaka za byle co, że nie mogłam patrzeć. Był cały 
zakrwawiony, ja musiałam na to patrzeć i nic nie mogłam 
zrobić". 

Stasia przeżyła podczas wojny jeszcze wiele dramatycz-
nych chwil, co w sposób szczegółowy opisała. Jej opowieść 
połączona z głęboką refleksją i dojrzałością świadczy, że  
była ona osobą  niezłomną, wrażliwą, uczciwą  i  bardzo 
dzielną. Trudno wręcz uwierzyć w to, że można tak  walczyć, 
jak walczyła Stasia, upadać i podnosić się i że mimo 
upokorzeń wysoko podnosić głowę, zachować godność, 
dumę i z odwagą patrzeć w przyszłość. Najpiękniejsze 
wydaje się to, że mimo braku miłości ze strony matki, Stasia 
miała jej w sobie bardzo wiele. Współodczuwała wszelką 
krzywdę i  pochylała się nad pokrzywdzonymi, dzieląc się z 
nimi tym, czego jej samej nie dostawało. Siłę do życia dawała 
jej głęboka wiara, czemu niejednokrotnie na kartach swego 
pamiętnika daje wyraz. 

Po wojnie Pani  Stanisława trafiła do Poznania, potem do 
Mosiny. Życie nadal jej  nie rozpieszczało, ale to jest materiał 
na kolejną opowieść. 

Opracowała Wiesława Szubarga

Stanisławy Szymańskiej z d. Fiok
na podstawie pamiętnika 
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Na szlakach do Composteli, zwanych Drogą św. Jakuba, znajdują się 
liczne schroniska (albergue), prowadzone przez parafie, bractwa i 
stowarzyszenia przyjaciół Dróg św. Jakuba, osoby prywatne oraz 
samorządy. Jednym z symboli pielgrzymki i pielgrzymów do Santiago de 
Compostela jest muszla przegrzebka, nazywana także muszlą świętego 
Jakuba. Pierwotnie, w średniowieczu, muszla była symbolem ukończonej 
pielgrzymki. A pielgrzym otrzymywał ją po dotarciu na koniec 
średniowiecznego świata - przylądek Finisterre. Obecnie muszla taka 
stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago. 

Camino de Santiago, mimo iż jest szlakiem pątniczym, przyciąga także 
ludzi wyznań innych niż chrześcijańskie oraz niewierzących - 
poszukujących odpowiedzi na swoje pytania, potrzebujących wytchnienia 
lub po prostu pragnących poczuć klimat camino. Camino, jak już 
napisałam, pokonuje się pieszo, rowerem lub konno. Pieszych 
pielgrzymów jest najwięcej. W odróżnieniu od znanych Polakom 
pielgrzymek (choćby pielgrzymki na Jasną Górę) szlakiem jakubowym 

wędrujemy w samotności lub w bardzo małych grupach. Tutaj pielgrzym 
ustala, ile kilometrów dziennie pokona, czy w którym schronisku dla 
pielgrzymów przenocuje.

Dawniej pielgrzymka do grobu Apostoła bywała też traktowana jako 
element resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany 
wyrokiem sądowym. Szlak św. Jakuba jest zadeptywany przez kilkuset 
tysięcy pątników rocznie. Miliony osób pielgrzymowało przez ponad 
tysiąc lat. Najwięcej pielgrzymów podąża szlakiem św. Jakuba w roku 
świętym, a takowy przypada, kiedy wspomnienie św. Jakuba jest w 
niedzielę. Obecnie katedra jest w remoncie i ma być gotowa na kolejny rok 
święty, który przypadnie w 2021 r.

Cel pielgrzymowania to miejsce spoczynku św. Jakuba Większego 
jednego z dwunastu Apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Od 
średniowiecza znany ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Do Santiago de 
Compostela, które było w tamtym czasie (i właściwie wciąż jest) jednym z 
trzech głównych celów średniowiecznego pątnictwa (obok Rzymu oraz 
Ziemi Świętej), wyruszali ludzie wszystkich stanów. 

Katedra w Santiago de Compostela jest jedną z największych dzieł 
architektury romańskiej w Hiszpanii. Bogata w liczne dzieła sztuki, przede 
wszystkim romańskiej rzeźby, inną osobliwością katedry jest Botafumeiro 
- wielka kadzielnica o ponad 700-letniej historii. Zawieszona jest na 
sklepieniu, na skrzyżowaniu naw. Kadzielnica jest wielkości człowieka. 
Ośmiu mężczyzn jest potrzebnych do jej rozbujania. Przez wieki spadła 
tylko dwa razy, nie uczyniwszy jednak nikomu krzywdy. 

Być w Portugalii i nie kąpać się w oceanie to duża strata, tak więc 
dobrze wygospodarować sobie czas i dotrzeć nad Ocean Atlantycki. Ja 
miałam okazję zanurzyć się w spienionych, wysokich falach w Porto. 
Przymiarka do zapuszczenia się w arktycznie zimną wodę chwilę trwała. 
Na północy woda jest nawet bardzo zimna, za to na południu cieplejsza, 
więc kto preferuje wyższą temperaturę wody, zdecydowanie powinien 
udać się na południe, bo na północy nie ma czego szukać. Natomiast na 
plaży da się oczywiście złapać promienie słoneczne, a jakie piękne 
muszelki można znaleźć. Przyjemnie było posiedzieć i pochodzić sobie po 
plaży, ale także popływać i poskakać we wzburzonych falach, istne jacuzzi, 
w dodatku darmowe.  

Kiedy już pielgrzymi wędrujący szlakiem Camino de Santiago osiągną 
swój cel, a jak wiadomo celem jest grób (relikwie) w katedrze św. Jakuba 
Apostoła Starszego w Santiago de Compostela, to podchodzą do figury św. 
Apostoła aby się przytulić, a potem schodzą do relikwii. Kolejki są spore, 
trzeba trochę się naczekać, nim się dostanie do św. Jakuba. Najlepiej zrobić 
to w godzinach porannych.  

Moja grupa pielgrzymkowa mieszkała w Santiago przy szlaku na 
Fisterre, przy ul. św. Wawrzyńca, skąd wielu pielgrzymów kontynuuje 
swoją drogę. W Composteli spędziliśmy święto 15 sierpnia - 
Wniebowzięcie NMP, czyli Matki Bożej Zielnej.

Powrót z pielgrzymki odbył się z dreszczykiem emocji bo samolot 
chociaż podchodził już do lądowania w Berlinie, musiał zejść na drugi krąg 
ze względu na złe warunki atmosferyczne. Rozpętała się akurat burza i 
samolot doleciał  aż pod polską granicę i to w sporych turbulencjach. Na 
szczęście lot skończył się szczęśliwie i powietrzna maszyna wylądowała w 
stolicy Niemiec z  opóźnieniem na dosyć mocno zalanym lotnisku.  

Szlaki jakubowe przeżywają swój renesans dzięki św. Janowi Pawłowi 
II, który 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela wygłosił tzw. Akt 
Europejski, nawołujący do duchowego odrodzenia wokół idei Camino de 
Santiago.

Będąc na północy Portugalii grupa pielgrzymów kontynuowała swoją 
podróż do jednego z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych, tym 
razem już w Hiszpanii. Mowa oczywiście o mieście Santiago de 
Compostela, będącego stolicą regionu Galicja, położonego na zachodnim 
pogórzu Gór Kantabryjskich, ok. 35 km od wybrzeża Oceanu 
Atlantyckiego. Miasto jest ośrodkiem handlowym, turystycznym i 
pielgrzymkowym.

Camino de Santiago, czyli Szlak Świętego Jakuba, Droga Świętego 
Jakuba jest szlakiem pątniczym prowadzącym do katedry w Santiago de 
Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Szlak św. Jakuba 
to sieć oznakowanych dróg pieszych, rowerowych tudzież konnych, 
zbiegających się na krańcu Europy, przy grobie św. Jakuba Starszego, 
jednego, jak już wspomniałam, z dwunastu Apostołów Chrystusa.

Pierwotna, średniowieczna forma Camino de Santiago to pielgrzymka 
od progu własnego domu. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na 
kilkumiesięczną wędrówkę przez całą Europę, zarówno czasowo czy ze 
względów finansowych lub zdrowotnych. W obecnych czasach 
najpopularniejsze są odcinki szlaku najbliższe celu, czyli na terenie 
Hiszpanii. Wiedząc ile czasu można poświęcić na przejście (lub 
przejechanie) Camino, planuje się miejsce startu. Mając np. miesiąc do 
dyspozycji, można pokonać cały odcinek szlaku Camino Frances - od 
granicy francusko-hiszpańskiej aż do Santiago de Compostela (około 
800km przez całą północną Hiszpanię). Jeżeli czas lub inne względy nie 
pozwalają, można wybrać inne odcinki Camino.

Warto wspomnieć o Przylądku Finisterra, chociaż mosińscy 
pielgrzymi tam nie dotarli. Tak więc Przylądek Finisterra oznacza koniec 
świata i koniec camino. Cabo Finisterre albo po galicyjsku Cabo Fisterra - 
taka jest właśnie oficjalna nazwa niewielkiego przylądka w północno-
zachodniej Hiszpanii (w Galicji). W dosłownym tłumaczeniu -"koniec 
ziemi". To miejsce kultowe dla wszystkich caminowiczów, czyli tych, 
którzy idą pieszo którąś z dróg św. Jakuba (camino) do Santiago de 
Compostela. Na pewno warto wybrać się w dalszą drogę, aby zakończyć 
pielgrzymkę i dotrzeć na dawny koniec świata i w paleniskach spalić stare, 
zużyte ubranie, (a symbolicznie pozbyć się starego życia i zacząć nowe, 
lepsze). Z czasem ten ostatni etap stał się dla średniowiecznych 
pielgrzymów rytuałem. Przychodzili na wybrzeże, palili ubrania, w 
których maszerowali przez wiele tygodni  czy miesięcy i kąpali się w 
oceanie (takie symboliczne oczyszczenie), a na koniec zabierali z sobą 
muszlę na dowód, że "byli i widzieli". Symbol pozostał i to właśnie na 
przylądku Finisterra ustawiono ostatni słupek camino z oznaczeniem 0,00 
km.  

A. Kreczmer

Pielgrzymka na stulecie Objawień Fatimskich
i inne ważne wydarzenia z ostatniego czasu widziane oczami mosinianki - cz.II

Lato 2017 r. obfitowało w wiele ważnych wydarzeń, w których 
mosiniacy również brali udział. Było to np. 300 lecie koronacji 
Jasnogórskiego obrazu. Wydarzenie to miało miejsce dokładnie w sobotę 
26 sierpnia na Jasnej Górze, gdzie  odbyły się centralne uroczystości 
jubileuszowe koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W 
tym dniu przypadała uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Mszy św. dziękczynnej z udziałem Episkopatu Polski 
przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 
Homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Przesłanie z okazji 
Jubileuszu skierował do Polaków Ojciec Święty Franciszek, którego 
można było zobaczyć na telebimie.

W jubileuszowych obchodach koronacji Jasnogórskiego Wizerunku 
wzięli udział pasterze Kościoła w Polsce z abp Stanisławem Gądeckim, 
przewodniczącym Konferencji Episkopatu na czele. Obecni byli również 

przedstawiciele najwyższych władz państwowych wraz z Prezydentem RP, 
Andrzejem Dudą i Premier Beatą Szydło. Obecni byli członkowie rządu 
oraz parlamentarzyści. Pomimo niepewnej pogody w uroczystościach 
uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni. 

Słowa powitania w imieniu zakonu Paulinów skierował do 
zgromadzonych o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, który 
mówił: "Trzy wieki temu pielgrzymi zgromadzeni na jasnogórskich 
Błoniach byli świadkami koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 
papieskimi koronami. Dzisiaj my przybywamy na Jasną Górę, by ze św. 
Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi rodakami i całą Ojczyzną 
dziękować Bogu za to, że mamy Królową, która jest Matką, że mamy 
Matkę, która jest Królową. W tej wspólnocie wiary wznosimy przed Boży 
tron hymn uwielbienia za obecność Maryi w naszym życiu i w dziejach 
naszego Narodu. Maryja z Jasnej Góry wciąż jest obecna w tle toczących 

Lato 2017 - wspomnienie
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się wydarzeń, a Jej Czcigodny Jasnogórski Wizerunek uobecnia radosne i 
trudne dzieje Kościoła i Polski. U boku Maryi i pod Jej matczynym wzrokiem, 
wśród wielu burz Polacy walczyli o wolność i niezawisłość. Tu uczyliśmy się 
także, jak zagospodarować odzyskaną wolność. Jasna Góra, duchowa stolica 
Polski, to sanktuarium wolności, miejsce, w którym ludzka wolność nie tylko 
była ocalona, ale nade wszystko uświęcona i ukierunkowana na Boga. Oby 
nasze sumienia nieskażone zniewoleniem oraz przemienione w duchu 
Ewangelii życie, były żywym diamentem w koronie Bożej Matki". 

Generał zakonu podkreślił, że modlimy się o mądrość i jedność dla 
wszystkich Polaków, abyśmy potrafili różnić się, ale mądrze i uczciwie z troską 
dbali o Naród, którego korzenie są osadzone w tradycji krzyża, pod którym stoi 
nieugięcie Matka i Królowa. Mówił także, że Tej naszej najlepszej Matce 
chcemy dziś na nowo przyrzec wierność krzyżowi Jej Syna i zawołać: 
"Królowo Polski, przyrzekamy!". 

Niespodziewanym upominkiem dla uczestników tej wzniosłej 
uroczystości było przesłanie papieża Franciszka do Polaków właśnie z okazji 
300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 

"8 września 1717 r., nieomal pięćdziesiąt lat po złożonych w katedrze 
lwowskiej ślubach królewskich króla Jana Kazimierza, Ojciec Święty Klemens 
XI, na prośbę płynącą z Jasnej Góry, zezwolił na ukoronowanie Cudownego 
Obrazu Matki Bożej papieskimi koronami, które zresztą sam ufundował i z 
Rzymu tutaj przysłał. Uroczystego aktu koronacji Cudownego Wizerunku 
Matki Bożej, pierwszej na polskich ziemiach, [i pierwszej koronacji w ogóle 
poza Rzymem] dokonał trzysta lat temu właśnie tutaj, na Jasnej Górze, bp 
Krzysztof Jan Szembek, biskup chełmski. 

Po trzystu latach od tych wydarzeń, przybyliśmy z radością na Jasną Górę, 
przybyliśmy tutaj do Matki Bożej Częstochowskiej, bo wiemy że Jej obecność 
jest dla nas zobowiązująca. Wciąż jeszcze, zwłaszcza poprzez różne 
wydarzenia osobiste, ale i społeczne, i narodowe, rozpoznajemy, że to Bóg nam 
dał (…) w Niej właśnie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz 
jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Wciąż więc do Niej idziemy, 
idą pielgrzymi w tak licznych pielgrzymkach pieszych. Pragniemy, by ten 
jasnogórski jubileusz był dla nas wszystkich czasem duchowej, wewnętrznej 
przemiany i odnowy, kształtowania i przeżywania naszego codziennego życia 
w duchu Ewangelii."  

Równoległą inicjatywą było "Selfie dla Maryi". Wierni przez Internet 
nadsyłali swoje zdjęcia i zapisywali duchowe dary. Ze zdjęć nadesłanych drogą 
elektroniczną powstała mozaika obrazu Matki Bożej. Wymiary mozaiki to 5,65 
m. wysokości, a szerokości 4,20 m. Została ona umieszczona na murach 
bastionu Potockich od strony Błoń Jasnogórskich. 

Po homilii odnowione zostały Jasnogórskie Śluby Narodu. Tekst odczytał 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 
Uroczysta Msza św. została odprawiona na jasnogórskim szczycie o godzinie 
11.00. Przed Mszą było czuwanie modlitewne "Maryja w dziejach Kościoła i 
Narodu". Kolejnym punktem programu była Procesja Eucharystyczna o 18:30, 
a po niej o godzinie 19.00 odprawiono kolejną Mszę św. pod przewodnictwem 
abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. 

Prymas Polski przypomniał wydarzenia związane z koronacją obrazu, 
która miała miejsce przed trzystu laty:  

Kaznodzieja zaznaczył, że nasze przemienione życie osobiste, społeczne, 
narodowe, będzie żywym diamentem w nowej koronie Maryi. Żywa korona 
Maryi to duchowe dary. Nie koronujemy już Maryi ponownie złotymi 
koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. My ze swoimi duchowymi 
darami jesteśmy diamentami zdobiącymi Jej koronę. Dlatego też powstała idea 
składania Maryi właśnie duchowych darów. To te dary mają ukazać, czy Maryja 
naprawdę króluje w naszym życiu. Taki dar jednocześnie jest świadectwem, że 
pragnie się podjąć próbę nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią. 
Codzienne małe zwycięstwa składają się na coś wielkiego i pięknego - wielki 
kosz duchowych diamentów dla Maryi. Każdy składający taki duchowy dar 
staje się żywym diamentem w koronie Maryi. Może to być walka z jakimś złym 
przyzwyczajeniem czy  nałogiem, który trudno porzucić, więc warto podjąć 
próbę. Mogą to być duchowe dary takie jak odmawianie różańca, czytanie 
Pisma św., spełnianie uczynków miłosierdzia, sumienna praca… Paulini 
zapraszali do składania Maryi duchowych darów, które spisywano poprzez 
inicjatywę "Żywa Korona Maryi" na Jasną Górę. Nadsyłano też zdjęcia 
papierowe.

Zwieńczeniem całodniowych, głównych obchodów Jubileuszu było 
widowisko muzyczno-historyczne "Jasna Góra - Polska Kana". W trakcie 
transmisji telewizyjnej widzowie mogli pomóc poszkodowanym w 
nawałnicach, wysyłając charytatywne SMS-y z hasłem WICHURA. 
Widowisko rozpoczęło się o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim, i było 
transmitowane przez Telewizję Polską.  Koncert powstał dzięki życzliwości i 
wsparciu premier Beaty Szydło i odbył się pod jej honorowym patronatem. 

Podczas widowiska  narracji historycznej towarzyszyły specjalnie 
przygotowane aranżacje pieśni kościelnych i patriotycznych. W relacje 
historyczne zostały wplecione świadectwa zawierzenia Matce Bożej swojego 
życia lub bliskich, dokonane przez znanych i nieznanych ludzi. W widowisku 
wystąpili popularni wykonawcy, tacy jak m.in.: Krzysztof Cugowski, Andrzej 
Lampert, Marek Piekarczyk czy Dariusz Malejonek, z towarzyszeniem 
orkiestry symfonicznej i chóru Filharmonii Częstochowskiej, zespołu 
wokalnego Camerata Silesia, młodzieżowego chóru z Rzeszowa oraz 
reprezentacji chóru z Legnicy. Zaśpiewał także prawosławny chór. Narratorem 
był Paweł Królikowski. Na scenie wystąpili także inni popularni aktorzy, tacy 
jak:  Dominika Figurska, Andrzej Młynarczyk i Dariusz Kowalski.   

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 10 września 2017 
były uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. 
Grono mosiniaków również wybrało się do niedalekiego Buku.  

A. Kreczmer

Jubileuszowe uroczystości zakończyło nocne czuwanie modlitewne, które 
trwało w Bazylice Jasnogórskiej od godziny 23.00 do 4.00. Czuwanie 
prowadzili organizatorzy "Jezus na stadionie". 

Dyrektorem artystycznym i współautorem scenariusza był Marcin 
Pospieszalski, kompozytor, aranżer, producent i multiinstrumentalista. 
Spektakl wyreżyserował Bolesław Pawica, reżyser i producent telewizyjno-
filmowy. Podczas widowiska wykorzystano zarówno muzykę, wizualizację, 
materiały filmowe i archiwalne oraz inscenizację, które były opowieścią o 
splatającej się przez wieki historii Polski i narodu polskiego z Jasną Górą, i 
znajdującym się tam wizerunkiem Matki Bożej. Przybliżono również historię 
samej koronacji cudownej ikony. Multimedialne widowisko było doskonałą 
okazją, aby w ciągu dwóch godzin przeżyć polską historię, trwale połączoną z 
obecnością jasnogórskiej ikony. 

Przełom wakacji i początku roku szkolnego wiązał się również z pieszymi 
pielgrzymkami. Pierwsza jak co roku wyrusza z Mosiny do Górki Duchownej. 
Wydarzenie to było w terminie 27-28.08.2017, druga z Puszczykowa do Tulec, 
wyruszająca jeszcze nocą 03.09.2017; parafianie z Mosiny również zaznaczyli 
tam swoją obecność.  

Data sprowadzenia do Buku obrazu Matki Boskiej Bukowskiej Literackiej 
nie jest znana. Pierwsza wzmianka o słynącym łaskami obrazie pochodzi z 
1430 r. W pierwszym murowanym kościele gotyckim obraz był umieszczony w 
ołtarzu bocznym. Potem przeniesiono go do specjalnie przygotowanej kaplicy 
z 1576 roku. Z akt wizytacji ks. biskupa poznańskiego Wojciecha 
Tholibowskiego z 1662 r., wynika, że na obrazie umieszczone są dwie srebrne 
korony, na głowie Maryi i Dzieciątka. Nie ma jednak żadnych dokumentów, 
które by stwierdzały, że dokonano aktu koronacji za pozwoleniem władzy 
duchownej. Natomiast 100 lat później obraz ozdobiono srebrnymi sukienkami. 
W 1697 r. obraz został urzędowo uznany za cudowny, a w 1698 r. ks. Bp 
Hieronim Wierzbowski, sufragan poznański ogłasza obraz za cudowny; 1702 r 
- rytownik Andrzej Siemieński wykonał matryce na blasze miedzianej do 
tłoczenia odbitek obrazu; 1781 r. papież pius VI bullą z 10 marca wyposażył 
ołtarz M.B. Literackiej odpustem zupełnym na wieczne czasy w uroczystość 
Narodzenia (8. IX) i Nawiedzenia N.M.P. (31.V).

W 1806 r. kościół uległ zniszczeniu. Cudowny obraz ocalał i został 
przeniesiony do kościoła św. Krzyża. Kiedy odbudowano kościół w 1846 r. 
obraz umieszczono w ołtarzu głównym. W r. 1933 z inicjatywy ks. Stanisława 
Kuliszaka, podjęto się renowacji obrazu. Odnowiony obraz uroczyście 
wprowadzono do bukowskiej fary dnia 8 września 1934 r. W 1936 r. ks. 
Stanisław Kuliszak składa prośbę do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu o uznanie 
godnym koronacji papieskiej cudownego wizerunku M.B. Bukowskiej. 
Koronację planowano na rok 1940. Pismem z dnia 9 lutego 1939 roku ks. 
Kuliszak prosi ks. dra Antoniego Baraniaka, sekretarza ks. Kardynała Hlonda, 
Prymasa Polski, aby koronacja mogła odbyć się we wrześniu 1939 r, ponieważ 
w tym roku przypada 650-lecie założenia miasta Buk. 20 czerwca 1939 r umiera 
ks. Stanisław Kuliszak, wielki czciciel M.B. Bukowskiej. W czasie wojny 
Niemcy zamienili kościół farny na magazyn mundurów wojskowych, 
5.01.1945 r. uciekając podpalili kościół. Obraz niestety spłonął w pożarze. W 
1945 r. staraniem ks. Antoniego Hilomera, przejęto kościół poprotestancki i 
tam umieszczono, namalowany na płótnie przez Eugenię Gogolewską, obraz 
M.B. Bukowskiej Literackiej. W 1948 r. ks. abp Walenty Dymek konsekrował 
odbudowany kościół . W głównym ołtarzu umieszczono obraz M.B. 
Bukowskiej Literackiej. Dekretem ks. abp Stanisława Gądeckiego z dnia 
23.12.2015 r. kościół farny pw. św. Stanisława Bp. i M. w Buku otrzymał tytuł 
Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Po wielu 
latach prób ukoronowania obrazu w końcu ustalono nową datę koronacji, do 
której doszło 10 września 2017 r. 

W całości przedsięwzięcia wystąpiło ponad pół tysiąca artystów. 
Rekonstrukcje były pełne rozmachu, nie brakło efektów pirotechnicznych, 
zastosowano także najnowszy sprzęt multimedialny. Koncert spotkał się z 
dużym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Częstochowy, ale również 
odwiedzających Jasną Górę pielgrzymów. Pod sceną zgromadziły się 
prawdziwe tłumy. Na pewno warto było obejrzeć całość w telewizji, ale 
zupełnie inny, niezastąpiony odbiór tego wielkiego widowiska był na żywo. 

Już od rana na Stadionie Miejskim w Buku rozpoczęto czuwanie 
modlitewne wraz z przedstawieniem historii Cudownego Obrazu. Przed 
Sanktuarium kustosz, ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak witał piesze 
pielgrzymki. Był też poczęstunek, nie tylko dla pieszych pielgrzymów. Później 
w sanktuarium rozpoczęło się nabożeństwo otwierajace uroczystości. 
Następnie procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej z Sanktuarium na stadion miejski, a po niej uroczysta Msza św. 
koronacyjna pod przewodnictwem J.E. ks. apa Stanisława Gądeckiego, 
Metropolity Poznańskiego. Słowo Boże wygłosi J.E. ks. Zenon Kardynał 
Grocholewski. Po przerwie obiadowej w dalszym ciągu na stadionie miejskim, 
odbyło się nabożeństwo do Matki Bożej Bukowskiej Literackiej ze 
świadectwami, potem koncert wielbienia, akt oddania parafii przez J.E. ks. apa 
Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego. Procesja z cudownym, 
ukoronowanym już Obrazem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej ze stadionu 
miejskiego do Sanktuarium.  
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Czempiń to urokliwe, niewielkie miasteczko z pewnością 
często odwiedzane przez gości z Mosiny. Myślę jednak, że 
powszechnie nie jesteśmy świadomi bardzo ciekawej historii tego 
miasta, dlatego pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę nad tym 
tematem. Intrygująca nazwa miejscowości przypuszczalnie 
pochodzi od nazwiska "Czempa". Przyjmuje się, że prawa miejskie 
Czempiń uzyskał dopiero w 1561 roku - z tego okresu pochodzi 
dokument lokacyjny miasteczka. Niemniej, już pierwsza 
wzmianka o Czempiniu z roku 1403 mówi o nim jako o mieście, 
zatem wspomniany dokument był być może nie tyle aktem 
powołania miasta, co potwierdzeniem jego istnienia. Czempiń 
przez większość swych dziejów stanowił własność szlachecką, 
należąc do przedstawicieli najwybitniejszych rodów Wielkopolski. 
Najdłużej - od roku 1601 do lat 30. XIX wieku - związany był z 
rodziną Szołdrskich, mających swe gniazdo rodowe w pobliskich 
Szołdrach. 

Posileni obiadem ruszamy dalej, pozostając ciągle w kluczu 
dóbr racockich, o jakże ciekawej i bogatej historii. Przechodzimy 
przez niewielką miejscowość Witkówki i zaraz wkraczamy na teren 
Starego Lubosza. Choć przez około godzinę marszu będziemy na 
terenie tej dużej wsi, zobaczymy jej naprawdę niewielki skrawek. 
Prosta długa droga omija bowiem centrum Lubosza i prowadzi nas 
strudzonych, niestrudzenie w kierunku słynnego Racotu. W 
pewnym momencie nasze zmęczone, zamyślone twarze rozjaśnia 
uśmiech i ożywienie - oto po prawej stronie drogi można dostrzec 
stado przepięknych koni. Sympatyczne zwierzęta zaintrygowane 
naszym śpiewem pozdrawiają nas tak jak potrafią najlepiej - 
biegnąc przez chwilę wzdłuż naszej trasy i zachwycając nas swoją 
urodą. Ich obecność to wymowny znak tego, że nasza pielgrzymka 
wkracza właśnie do Racotu.

Przechodzimy przez charakterystyczny owalny czempiński 
rynek i kierujemy się w stronę przejazdu kolejowego, którego - co 
dla wielu jest zaskoczeniem - nie przekraczamy, tylko odbijamy w 
lewo i kierujemy się już na rogatki miasta. Zbliża się pora obiadu i z 
Mosiny jedzie do nas pożywna, gorąca strawa. Przez lata jadaliśmy 
ją na parkingu leśnym za Czempiniem. 

Ostatnio gościny na miejscowym boisku i w świetlicy użyczają 
nam mieszkańcy kolejnej miejscowości na naszym pielgrzymim 
szlaku - Słonina. Wkraczając do Słonina, po raz kolejny spotykamy 
na naszej drodze św. Wawrzyńca - skromna kapliczka ze "świętym 
z kratą" wita nas na samym początku wsi. Słonin to miejscowość 
stosunkowo duża, z niemal całą zabudową ciągnącą się wzdłuż 
głównej drogi. W dawnych latach Słonin stanowił własność 
szlachecką, znajdując się w majątku dóbr Racot. Tym sposobem 
należał kiedyś do księcia Stanisława Jabłonowskiego, a w XIX 
wieku do byłego króla Niderlandów Wilhelma I.

Dzieje miasteczka pozostawiły ciekawe ślady w jego 
zabudowie. Nasza pielgrzymka wchodząc tu ulicą Poznańskie 
Przedmieście mija najpierw cmentarz katolicki, a już paręset 
metrów dalej opuszczony, ale zadbany cmentarz ewangelicki. 
Dalej, skręcając w stronę centrum na łuku drogi, po lewej stronie 
można dostrzec elementy pięknego założenia pałacowego rodziny 
Szołdrskich  znajdującego się na gruntach dawnej wsi Borówko. Ta 
pochodząca z XVIII wieku rezydencja jest jedną z najokazalszych i 
najpiękniejszych tego typu budowli w Wielkopolsce. Dzięki 
rodzinie Szołdrskich możemy też podziwiać znajdujący się w 
pobliżu barokowy kościółek Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Wkraczając do samego centrum miasta idziemy wzdłuż muru 
okalającego kościół parafialny św. Michała Archanioła. Piękna 
neoromańska budowla konsekrowana została w roku 1901, 
znajduje się jednak w miejscu kościółka już z XV wieku. We 
wnętrzu świątyni można podziwiać m.in. figurę Madonny z roku 
1402 oraz płyty nagrobne z XVIII wieku. Uczestnicy pamiętnej, 
wybitnie deszczowej pielgrzymki z roku 2016, pamiętają jak 

wspaniale ugoszczono nas tutaj, kiedy w salce parafialnej 
mogliśmy się osuszyć i wzmocnić ciepłymi napojami, choć 
przecież nikt tego wcześniej nie zaplanował... 

 Ania Cicha

Na pielgrzymim szlaku do Górki Duchownej
Część II - Przez Czempiń w kierunku Racotu

Obdarzona łaską przyjścia 
na świat jako dziewczynka 
jedyna po 12 latach oczeki-

wania. Obdarzona łaską imienia Margarita. Obdarzona łaską 
szczęśliwego dzieciństwa, obecności niosącej innym uzdrowienie 
słodkie i kojące jak miód…Obdarzona łaską posłusznego wyjścia 
za mąż. Obdarzona łaską pobożności, dobroci, łagodności w 
trudnym życiu małżeńskim i macierzyńskim. Obdarzona łaską 
umiejętności nawrócenia porywczego i rozpustnego męża. 
Obdarzona łaską umiejętności pojednania go z Bogiem w godzinie 
śmierci. Obdarzona łaską umiejętności odwiedzenia od zemsty i 
nienawiści. Obdarzona łaską umiejętności uśmierzania sporów 
rodowych i niesienia przebaczenia…Obdarzona łaską przeba-
czenia zabójcom męża…Obdarzona łaską walki o oczyszczenie 
serc synów z nienawiści i woli zemsty. Obdarzona łaską 
umiejętności pogodzenia się ze śmiercią dzieci. Obdarzona łaską 
życia przepełnionego duchem Ewangelii. Obdarzona łaską 
wytrwałości w wierze i nadziei. Obdarzona łaską umiejętności 

stawiania czoła przeciwnościom, które umacniają w wierze. 
Obdarzona łaską cudownego uzdrawiania. Obdarzona łaską 
bolesnego dotknięcia. Obdarzona łaską bolesnego doświadczenia 
upokorzenia i poniewierania. Obdarzona łaską życia  poświę-
conego Bogu w klasztorze Sióstr Augustianek w Cascii pełnego 
heroicznej świętości. Obdarzona łaską czci dla cierpiącego 
Chrystusa. Obdarzona łaską udziału w cierpieniach Zbawiciela. 
Obdarzona łaską otrzymania otwartej bolesnej rany na czole od 
ciernia Jezusowej korony i noszenia jej przez ostatnich 15 lat życia. 
Obdarzona łaską przynależności do grona pasyjnych mistyków 
Kościoła. Obdarzona łaską otrzymania przed śmiercią żywej 
czerwonej róży w środku zimy z rodzinnego ogrodu w 
Roccaporena…

Św. Rita z Cascii we Włoszech ( 1381 -1457) nazwana została 
przez Jana Pawła II ekspertką od cierpienia. Wspomnienie w 
Kościele Katolickim przypada 22 maja w dniu jej urodzin dla nieba. 
Jest patronką od spraw beznadziejnych. Od spraw po ludzku 
niemożliwych do rozwiązania. Boży Pokój. Święta Rita.

W n o s i ć  s w o j ą  o s o b ą 
pokój…w duchu pokory i 
m i ł o ś c i … w  p o s ł u s z e ń -
stwie…w radości macierzyń-
stwa…w goryczy codzien-
ności…w ufności i głębokim 
cierpieniu… Wnosić pokój 
swoją osobą jako: córka, żona, 
matka, wdowa, augustianka, 
stygmatyczka…Być kwitnącą 
różą w zimowym rodzinnym 
ogrodzie…

  Jolanta Kapelska

Kult św. Rity najbardziej rozpowszechniony jest we Włoszech, 
największe sanktuarium, szkoła, hospicjum, dom dla sierot mieści 
się w Cascia, ale jest czczona w całym świecie katolickim, 
zwłaszcza w Ameryce Południowej i na Filipinach, w Polsce m.in. 
w kościele ojców augustianów w Krakowie, w Nowym Sączu w 
kościele p.w. Matki Bożej Niepokalanej, w Błociszewie koło 
Śremu w kościele p.w. Michała Archanioła, gdzie znajduje się 
ufundowana przez cudownie uzdrowioną za wstawiennictwem 
Świętej rzeźba, a także w nowej parafii w Lusówku, której patronką 
jest święta Rita.

Ślad…
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Ziemię jak Boży raj.

Wesoły nastał maj.

Za nami już piękne majowe dni. Trochę 
szkoda, gdyż maj jest jednym z najpiękniej-
szych miesięcy w całym roku. Wszystko za 
sprawą przyrody, która budząc się wczesną 
wiosną do życia, w maju właśnie, choć to 
jeszcze nie lato, osiąga apogeum, zadziwia 
swą szczodrobliwością i przepychem, a 
przeglądając się w słońcu  przedzierającym 
się przez rozchwiane wiatrem listki, rzuca 
wokół ażurowy cień. Soczysta zieleń traw, 
paleta barw towarzysząca rozkwitającym 
kwiatom, wokół których krążą pożyteczne 
pszczoły, śpiew ptaków zachwycają, a 
majowy deszcz wydobywa z wnętrza ziemi 
i wszechogarniającej zieleni niepowta-
rzalną, wręcz doskonałą, woń, która urzeka 
swą świeżością.

Módl się Matko za nami.

Słowiczki już śpiewają,

I kwiaty pokrywają,

("Już się zbliżył")
To, co nadaje niezwykłego, wręcz 

uroczystego, charakteru temu miesiącowi 
to fakt, że jest on poświęcony Maryi, z czym 
bezpośrednio związane są nabożeństwa 
majowe. To właśnie one, jak Polska długa i 
szeroka, gromadzą w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i przydrożnych 
figurkach Matki Boskiej rzesze Jej czcicieli, 
którzy modlą się i składają u stóp Maryi 
zebrane z łąk i pól kwiaty. 

Jak głosi jedna z pieśni poświęconej 
Maryi:

Wszystkie miasta z wioskami,
Brzmią Maryi pieśniami,
I każdy z pokorą woła,

("Słowiczki, już śpiewają")
Narodzin nabożeństwa majowego 

należy szukać w pieśniach sławiących 
Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w 
V wieku. Jednakże początkowo maj nie był 
wcale najważniejszym miesiącem poświę-
conym Maryi. Stało się tak dopiero na 

przełomie XIII i XIV wieku, kiedy to król 
hiszpański, Alfons X Mądry zaproponował, 
aby maj w sposób wyjątkowy poświęcić 
właśnie Matce Bożej i modlić się   wieczo-
rami przy Jej figurze. 

Alfons X Mądry jest autorem ok. 450 
pieśni religijnych ku czci Matki Boskiej, 
wśród nich poematu Ben vennas, Mayo, w 
którym błogosławi nadejście miesiąca maja  
skłaniającego nas swym pięknem do 
modlitwy i śpiewu na cześć Maryi, która 
wspomaga nam w tym, byśmy wyrwali się z 
otchłani grzechu.

W Polsce pierwsze odnotowane nabo-
żeństwa majowe zostały wprowadzone w 
1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W 
połowie XIX wieku nabożeństwa te 
odprawiane już były w wielu polskich 
miastach.

Wiesława SzubargaZebrane wezwania sławiące Maryję 

zatwierdził 11 czerwca 1587 roku papież 
Sykstus V, zaś za zgodą papieża Piusa XI, 
do Litanii dołączono wezwanie "Królowo 
Polski". Litanii Loretańskiej towarzyszą 
pieśni ku czci Maryi. 

Innym ważnym propagatorem nabożeń-
stwa majowego był Henryk Suzo błogosła-
wiony dominikanin, który zbierał kwiaty,  
składał je na ołtarzu, a głowę Najświętszej 
Dziewicy przyozdabiał koroną z róż. Odtąd 
nabożeństwo majowe  rozpowszechniało 
się w zawrotnym tempie. W  XV w. 
praktykowano je już w Hiszpanii, Portu-
galii, we Włoszech i niektórych częściach 
Niemiec. Gdy w 1815 roku Pius VII wydał 
bullę o nabożeństwie majowym, zatwier-
dzając je i przywiązując do niego odpusty, 
rozpoczął się niesłychany rozwój nabożeń-
stwa majowego po całym świecie.

Główną częścią nabożeństw majowych 
jest litania loretańska do Najświętszej 
Maryi Panny, która nazwę swą zawdzięcza 
włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była 
bardzo popularna. Zgodnie z podaniami, 
znajduje się tutaj, przewieziony z Nazaretu, 
domek Świętej Rodziny, w którym miesz-
kała Matka Boża i w którym objawił się jej 
archanioł Gabriel. Jednak litania loretańska 
powstała nie we Włoszech, a prawdopo-
dobnie we Francji. 

W maju modlimy się gorliwie do Maryi 
nie tylko przy przydrożnych figurkach i  
kapliczkach. W kościołach odprawiane jest 
nabożeństwo, którego istotnymi składo-
wymi są: pieśni ku czci NMP, Litania 
loretańska, nauka księdza i błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem.

Maj to "miesiąc, w którym ze świątyń i z 
domów prywatnych, kierowane jest do 
Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, 
płynące prosto z serca. Jest to również 
miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do 
nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego 
Miłosierdzia."( Paweł VI)

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy 
wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą 
ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad 
pannami i Matko, biegnę, do Ciebie 
przychodzę, przed Tobą jako grzesznik 
płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie 
gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

"Modlitwa św. Bernarda”

Modląc się do Maryi, naszej Królowej, 
błagamy Ją o wstawiennictwo, bo wiemy, 
że "kiedy Ojciec zagniewany siecze, 
szczęśliwy kto się do Matki uciecze". 
Zawierzamy Jej nasze codzienne troski i  
problemy, kłopoty dnia codziennego, bo 
wiemy, że Ona nigdy nie odwróci się od 
tych, którzy się do Niej uciekają, wręcz 
przeciwnie, przytuli do Swego Matczynego 
serca i wyprowadzi na właściwą drogę, 
drogę prowadzącą do Boga.

Nabożeństwa majowe
Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi. (św. Bernard). 

Około cztery lat temu zachorował na trzustkę mój szwagier. Lekarze nie 
dawali szans. Toczyliśmy batalię o jego uzdrowienie, prosiliśmy o cud. W tym 
właśnie czasie braliśmy z mężem udział w rekolekcjach formujących do 
posługi modlitwą wstawienniczą. Mieliśmy tam okazję poprosić Pana Jezusa o 
konkretne uzdrowienie fizyczne. Odkryłam wtedy, że jest mi bardzo trudno o to 
prosić, ponieważ brakuje mi wiary, że to może się stać, ale w końcu Pan dał mi 
tę łaskę i po raz pierwszy w życiu poprosiłam o uzdrowienie z choroby. Moja 
modlitwa została wysłuchana, nie stało się to od razu ale dokładnie po roku. 
Przez ten czas miałam okazje wielokrotnie prosić o uzdrowienie i oswajać się z 
tą chwilą gdy się to stanie. Z wielkimi przeszkodami, ale jednak wzięłam udział 
w rekolekcjach prowadzonych przez ojca Józefa Witko, pod tytułem 
"Przekleństwa i błogosławieństwa". Szłam tam ze 100% pewnością, że zostanę 
uzdrowiona. Mówiłam to wszystkim otwarcie, z absolutnym przekonaniem i 

niezachwianą wiarą. Na pierwszej konferencji ojciec Witko, z wielką prostotą 
mówił, że dla Boga uzdrowienie z choroby jest bardzo łatwe i że potrzebna jest 
tylko nasza wiara. Powiedział zdanie, które spowodowało moje uzdrowienie, 
że Pan Jezus przybił do krzyża nie tylko moje grzechy, ale również moją 
chorobę. Wierzę w to głęboko i doświadczam tego w sakramencie pokuty, że 
Jezus wziął moje grzechy na siebie, a ja odzyskuję wolność. Teraz musiałam 
tylko oddać Jezusowi na krzyż moją chorobę. Po tej konferencji z wielką 
radością i pewnością biegałam do różnych osób i mówiłam, że zostałam 
uzdrowiona. Czwartego dnia rekolekcji była msza święta z modlitwą o 
uzdrowienie. Ojciec Witko modlił się za nas i prosił Boga, aby nas dotykał i 
uzdrawiał. Usłyszałam słowa, że Pan Jezus odnawia uszkodzone organy.  To 
było dla mnie potwierdzenie tego co się stało wcześniej i teraz miałam 
absolutną pewność, że Bóg mnie uzdrowił. Bardzo żałuję, że zabrakło mi wtedy 
odwagi i nie złożyłam świadectwa na koniec rekolekcji. 

Moje  przekonanie, że jestem zdrowa sprawiło, że następnego dnia nie 
byłam w stanie połknąć lekarstwa.  Na szczęście po kilku dniach miałam 
umówioną wizytę u mojej pani doktor, która pięknie przyjęła tę wiadomość i 
powiedziała: "Chwała Bogu, tylko dziękować". Zaproponowała mi 
sprawdzenie poziomu TSH raz w miesiącu, gdyż odstawienie leków jest bardzo 
niebezpieczne. Po trzech miesiącach miałam idealny wynik badań. Poziom 
hormonów 3,00 był dla mnie jak podpis Jedynego Boga w Trójcy Świętej. 
Minęły już prawie trzy lata od uzdrowienia, a ja czuję się świetnie. Jestem 
zdrowa. Chwała Panu!

Mam na imię Iwona i mam 46 lat. Od 20 lat jestem mężatką i mamy troje 
dzieci. Pragnę podzielić się historią mojego uzdrowienia z nieuleczalnej, 
przewlekłej choroby. Wiele lat czułam się bardzo źle, aż przyszedł moment 
krytyczny. W bardzo krótkim czasie schudłam 6 kg, nie mogłam spać, 
cierpiałam na bóle pleców, ledwo wchodziłam po schodach i w ogóle nie 
chciało mi się żyć. Wreszcie okazało się, że mam zespół Hashimoto, to jest 
choroba tarczycy, a zdiagnozowano ją w tzw. przełomie tarczycowym. Pan 
doktor na pierwszej wizycie poinformował mnie: choroba przewlekła, 
nieuleczalna, leki do końca życie. W sumie leczyłam się dziewięć lat, a choroba 
bardzo mnie męczyła mimo dobrego poziomu TSH. 

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

W czasie mojej pracy w ochronce spotkałam się z następującymi 
mieszkańcami Mosiny, którzy tam również chociaż okresowo pracowali 
przez kilka miesięcy: w latach 1954 lub 1955 - Henryk Kołtoniak  - 
prowadził rachunkowość ochronki, w różnych pracach pomagali nam: - 

Teodozja Flens (zd.Kordylewska), Łucja Tyma, p. Szlagowska prowadząc 
również sprawy finansowe. Wiem, że w latach 70 też pracowała w 
przedszkolu Władysława Kurkowiak z ul. Spokojnej".

Po Danucie Grocholskiej funkcję dyrektora 
przedszkola objęła Grażyna Górna, dotychczasowa 
nauczycielka matematyki w SP nr 1 w Mosinie. W tym 
okresie pracownikami pedagogicznymi przedszkola 
były: Marianna Janik, Lucyna Śródecka, Jolanta 
Kielan a następnie Anna Nowak i Ewa Prętka. W 
dalszym ciągu było to przedszkole dwuoddziałowe, 
mające podobną liczbę dzieci tj. 50 - 60. Funkcję 
woźnej oddziałowej pełniła Ewa Stachowska, a 
pracownikami gospodarczymi były: Maria Szłapka, 
Krystyna Chudzińska, Barbara Czaińska, Sylwia 
Ignaszak, Ewa Sobieska. W kuchni przedszkolnej  

      W 1961 nastąpiła likwidacja ochronki prowadzonej przez 
CARITAS. Obiekt przejął Skarb Państwa. Ochronka stała się 
Przedszkolem Nr 1 w Mosinie. Nowym kierownikiem została Irena Kuks. 
Zatrudniona  w przedszkolu została również Maria Kudlińska (później 
zamężna Woźniak, od 1968  nauczyciel w SP nr 2 w Mosinie). Z 

przekazanych przez M. Kudlińską informacji wynika, że wówczas 
pracownikami pedagogicznymi przedszkola były również: Teresa Gulik, 
Anna Nowicka a od 1964  - Apolonia Bojak (następnie nauczyciel 
oddziałów "0" i przedszkolnych w SP nr 2 ). Oprócz wymienionych, 
intendentami w przedszkolu były kolejno Eugenia Czerwińska i Leonia 
Kubiak - obydwie zamieszkałe w Mosinie. Pracownikiem gospodarczym 
był Marciniak (imię?) a jego żona pracowała w kuchni. Przedszkole w 
dalszym ciągu było dwuoddziałowe, przeciętnie uczęszczało 50 do 60 
dzieci. Na przełomie lat 1963/64 nastąpiła zmiana kierownika przedszkola. 
Dotychczasowa kierownik przedszkola Irena Kuks przeszła do innej pracy 
i została zatrudniona w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Mosinie, zlokalizowanym przy ul. Krotowskiego - 
obecna siedziba Straży Miejskiej. Nowym kierownikiem została Danuta 
Grocholska, która do Mosiny przybyła z Kargowej k/Wolsztyna. Pod jej 
kierownictwem przedszkole otrzymało imię JANKA  WĘDROW-
NICZKA. Przedszkole prowadziła do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 
31.VIII.1983 (od września 1973 kierownicy jednostek oświatowych 

zostali dyrektorami)  

Nasze przedszkole było wówczas utrzymywane ze składek rodziców, 
funduszy ówczesnego mosińskiego magistratu oraz pieniędzy z kurii. 
Siostry mieszkały na miejscu, na I piętrze budynku ochronki. … Aby 
powiększyć finanse przedszkola, często organizowałyśmy zabawy w 
dostępnych wówczas mosińskich salach… W przedszkolu pracowałam do 
1959. 

W naszej ochronce były dwie grupy wiekowe dzieci: maluchy i 
starszaki. Dzień pracy zaczynał się stosunkowo wcześnie rano. Już około 
615 przybywały pierwsze dzieci, których rodzice dojeżdżali do pracy w 
godz. 800 były już w naszej ochronce wszystkie dzieci, o 900 wszystkie 
dzieci spożywały śniadanie. Następnie były zajęcia prowadzone przez 
siostry. Po zajęciach o 1230 obiad. Część dzieci spała i leżakowała, 
następnie znów zajęcia dzieci. Około 1600 podwieczorek i do 1700 dzieci 
były odbierane do domów. Jak była ładna pogoda, to nasi podopieczni 
spożywali posiłki w ogrodzie. Rozkładałyśmy stoliki, krzesełka, talerze. 
Dzieci tam się dobrze czuły a nam sprawiało to dużo radości. Zdarzało się 
jednak dość często, że któraś z nas musiała siedzieć do godz. 1800 czy 
nawet do 1900, bo tak nieraz przyjeżdżali z pracy rodzice i odbierali swoje 
dzieci. Taka to była praca. 

… Myślę często o naszej ochronce, przypominam sobie dzieci, 
którymi opiekowaliśmy się, siostry, które już odeszły ze świata żywych i 
zostały pochowane na naszym cmentarzu. Co prawda ich groby zostały już 
skopane ale zachowały się tabliczki z ich nazwiskami i wdzięczna pamięć 
… Pamiętam o nich … Były to: Helena Michałek-*12.XI.1900 - + 7.I.1988 
r.; Maria Cwojdzińska - *23.VII.1904 - + 1.XII.1978 r.; Agnieszka 
Sznajder - *18.IV.1911 - +25.IX.1957; Władysława Gallus -*24.I.1882 - 
+7.VII. 1967; Bolesława Świerkowska - *16.XI.1906 - + 31.I.1955 ; Maria 
Maćkowiak -* 04.IV.1899  - + 25.III.1981 

… nie było większego podziału obowiązków jeśli chodzi o 
wykonywane prace usługowe. Trzeba było palić w piecach, szykować 
jedzenie dla naszych wychowanków, sprzątać, prać brudy w pralni (potem 
przebudowanej na kaplicę), utrzymywać otoczenie w należytym porządku 
i co najważniejsze - dbać o dzieci. A sytuacje z dziećmi były różne, jak to z 
małymi dziećmi, trudne do przewidzenia. Każda z nas to wszystko robiła. 
Nieodłącznym naszym działaniem były spacery po najbliższej okolicy. 
Chodziliśmy do kościoła, na miejscowy cmentarz, do lasu koło cegielni, na 
rynek, nad nasz kanał. Nasze dzieci bawiły się na terenie przedszkola jak i 
na dużym boisku szkolnym, przy obecnej SP nr1. Nie było takich 
wymyślnych urządzeń jak obecnie, ale też mieliśmy huśtawki, 
piaskownice, karuzele, zjeżdżalnie. Pomimo trudnych warunków życia, 
urządzaliśmy również naszym dzieciom dalsze wycieczki. Odwiedzaliśmy 
podobne przedszkole w Puszczykowie przy ul. Słonecznej, za kościołem. 

Podejmowano nas tam bardzo gościnnie. Za poczęstunek w przedszkolu 
jednak płaciliśmy, nie chcieliśmy gospodarzy obciążać finansowo. 
Stamtąd wracaliśmy pieszo, lasem do Mosiny. Inaczej to wówczas 
wyglądało, nie było takiego ruchu na drogach, było też o wiele 
bezpieczniej. Organizowaliśmy również wycieczki statkiem po Warcie, z 
Puszczykowa aż pod Śrem. Zawsze przy każdym wyjeździe z przedszkola, 
trzeba było przygotowywać napoje i jedzenie, zapakować to w torbach. To 
wszystko jeszcze jakoś musiałyśmy transportować i jednocześnie bardzo 
uważać na dzieci. Były to jednak inne czasy i robiłyśmy to z wielką 
przyjemnością. 

Fot. 9 Od lew: Siostra Maria Maćkowiak, Maria Wiącek, 
Agnieszka Sznajder, Gabriela Nowakowska zam. Lejman

Fot. 10 Od lewej: Danuta Grocholska, Kominiarz?, 
Apolonia Bojak, Maria Kudlińsska

Fot .11 Maria Kudlińska z wychowankami

Fot. 12 
Grażyna Górna



13W.P. (174/386)

pracowały - Krystyna Halaburda i Alina Nawrocka. Należy zdawać sobie z 
tego sprawę, że budynek przedszkola nie był własnością gminy. W 
konsekwencji gmina nie mogła przeznaczać środków na kapitałochłonne 
remonty. Prowadziła tylko te konieczne i zarazem bieżące. Z ważniejszych 
prac przeprowadzonych przez ówczesny ZEAS w Mosinie (dyr. W. Górny, 
J. Słomińska-główna księgowa) można wymienić: wykonanie izolacji 
poziomej i odgrzybienie budynku, naprawę dachu na budynku, 
wybudowanie nowej odrębnej kuchni wraz z zapleczem zgodnie z 
zaleceniami SANEPID-u, zlikwidowano również zewnętrzne sanitariaty i 
kosztem korytarza zbudowano wewnętrzne, wykonano elewacje 
zewnętrzną budynku, zmieniono ogrzewanie z tradycyjnych pieców 
kaflowych na centralne ogrzewanie (palaczem była wówczas Władysława 

Kurkowiak) …..  

Jacek Szeszuła - tekst

I tak historia jak zwykle zatoczyła przedziwne koło. W sierpniu 1929 r. 
Kuria Arcybiskupia przejęła od miasta budujący się gmach ochronki, którą 
to ochronkę prowadził następnie przez długi okres czasu aż do jej 
upaństwowienia CARITAS. W sierpniu 2009 r. po upływie 80 lat, 
Dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, CARITAS po 
likwidacji Przedszkola Nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Mosinie przejął do 
prowadzenia Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka - czyli 
"starą mosińską ochronkę".  

Zmiany  ustrojowe dokonane w wyniku przełomu lat 90. przyniosły też 
nowe jakości dla przedszkola. Budynek został zwrócony Archidiecezji 
Poznańskiej, gmina płaciła za korzystanie z budynku przedszkolnego 1000 
zł miesięcznie i opłacała zatrudnionych pracowników przedszkola. 
Rozwój demograficzny miasta wymuszał konieczność szukania rozwiązań 
w sprawie przedszkola. W latach 2007-2009 były m. in. następujące 
koncepcje związane z placówką przy ul. Szkolnej jak: budowa nowego 
przedszkola miejskiego, rozbudowa kosztem około 470.000,00 zł 
Przedszkola Nr 2, przejęcie i adaptacja budynku  po byłym SKR  w 
Rogalinku (obecnie przedszkole SŁONECZKO). Żadna z nich nie 
doczekała się wdrożenia do realizacji. Rysowała się też realna groźba 
zamknięcia placówki. Dlatego z inicjatywy Komisji Edukacji Kultury i 
Sportu Rady Miejskiej, doszło do spotkania z ks. proboszczem E. Majką  
27.II.2007 r., w sprawie ustalenia ewentualnych zasad korzystania przez 
gminę z budynku przedszkola. Stanowiło to podstawę do wypracowania 
dalszych decyzji. Ostatecznie władze miasta doszły do porozumienia z 
Archidiecezją Poznańską. Skutkowało to rozpoczęciem prac 
modernizacyjnych budynku. W miesiącach X-XII 2008 r.  dobudowano do 
"starego budynku" trzecią salę, która zimą była już w stanie surowym 
zamkniętym. Kontynuując prace, wiosną roku 2009 r. rozpoczęto 
modernizację reszty budynku. Rozebrano cały dach łącznie z jego 
konstrukcją, wszystkie ścianki działowe do stropu I piętra. Następnie 
pobudowano nową konstrukcję dachową, którą pokryto nową dachówką. 

Na uzyskanym nowym poddaszu zostały pobudowane pomieszczenia dla 
sióstr zakonnych oraz kaplica. Dokonano zmiany ogrzewania z 
węglowego na gazowe, połączone z wymianą instalacji i kaloryferów. 
Zostały również wymienione okna w salach, podłogi w pomieszczeniach, 
pobudowano nowy system wentylacyjny. Przeprojektowano i 
zmodernizowano w/g nowych potrzeb wnętrze przedszkola, zlikwidowana 
została dotychczasowa kuchnia - posiłki przywożone są z cateringu, 
powstały nowe szatnie, przystosowano dla potrzeb małych dzieci 
kompleks w.c. Budynek zyskał nową elewację zewnętrzną. Pracami 
kierował dyr. CARITAS  w Poznaniu - ks. Waldemar Hanas, przy 
współudziale ks. kanonika Edwarda Majki i dyr. przedszkola - Jolanty 
Kielan. 

Z dniem 1.X.1997 w związku z 
u d z i e l o n y m  u r l o p e m  d l a 
poratowania zdrowia dyrektor 
Grażynie Górnej ,  Burmistrz 
Gminy Mosina dr Jan Kałuziński 
powierzył dotychczasowemu 
pracownikowi pedagogicznemu 
przedszkola p. Jolancie Kielan 
pełnienie obowiązków dyrektora 
przedszkola do 30.VI.1998 r. Po 
tym terminie, tj. od 1.VII.1998  
Burmistrz Gminy przedłużył  na 

dalszy okres pełnienie funkcji dyrektora Jolancie Kielan. 

Od czerwca do końca sierpnia trwały prace związane z 
przygotowaniem do oddania przedszkola jego małym użytkownikom. 17 
sierpnia 2009 r., Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki 
wydał DEKRET powołujący "PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE im. 
JANKA WĘDROWNICZKA prowadzone przez "CARITAS POZNAŃ-
SKĄ" ZAKŁAD CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZY  z dniem 1 
września 2009 roku. Przedszkole ma swoją siedzibę w Mosinie przy ul. 
Szkolnej 2". W konsekwencji tego dekretu, z dniem 31.VIII.2009 r. 
musiało zostać zlikwidowane Przedszkole Nr 1 im. Janka Wędrowniczka 
w Mosinie, które dotychczas podlegało władzom samorządowym Gminy 
Mosina, jako organowi prowadzącemu. Funkcję dyrektora nowo-
powstałego niepublicznego przedszkola powierzono dotychczasowej 
dyrektorce Jolancie Kielan. Pomimo tak znacznej reorganizacji, nikt z 
dotychczasowych pracowników przedszkola nie stracił pracy. 
Pomieszczenia mieszkalne na I piętrze zajęły sprowadzone do Mosiny 
Siostry Uczennice Krzyża, które prowadzą m. in. katechezę szkołach. 
Przez pewien okres mieszkał również w przedszkolu  X. Mariusz Matecki. 

Autorzy dziękuję za udzielone informacje i użyczenie fotografii byłym 
wychowankom ochronki, pracownikom ochronki i przedszkola: pp. 
Gabrieli Lejman, Marii Woźniak, Apolonii Bojak, Janinie Słomińskiej, 
Marianowi i Kazimierzowi Obierskim, Wojciechowi Górnemu, Krystynie 
Maik oraz dyrektorowi przedszkola - Jolancie Kielan. Jednocześnie 
zwracamy się do szanownych Państwa o pomoc w rozpoznaniu osób na 
poszczególny fotografiach. Również bardzo cenne będą uwagi związane z 
historią " Ochronki". Sądzimy ,że są to już ostatnie chwile ,kiedy możemy 
wspólnie odtworzyć dzieje tego miejsca. 

Włodzimierz Gabrielski - opr. graf.

Fot. 13  Jolanta Kielan

Jestem

Codziennie staję przed Tobą, Panie,

Opowiadam swoją bezradność
Sercem bojaźliwym i pobożnym.

Pochylam głowę skruszony

bezbronny i przeźroczysty.

w zamyśleniu o minionym dniu.

Czy jesteś ze mnie Ojcze zadowolony?

Ogarniasz mnie spojrzeniem zakochanym

Co mówi moje serce we mnie?

Ojca troskliwego zapatrzonego w swe dzieci.

Zachłanne, niepohamowane.
Moje serce zaś pełne świata.

Oczyść je, opróżnij ze mnie samego,
Z tego egoizmu co jest we mnie. 
Abym patrzył już Twoim spojrzeniem.
Jak najukochańsze Twoje dziecko.
                                          J.K.

Aron Lewendowski, Ireneusz Zielińsli l. 72, Adam Marian Wieczorek l. 68, Stanisława 
Nowicka l. 82, Teresa Górniak l. 91, Ryszard Orlewicz l. 72, Hanna Maria Grzesiowska l 
65, Sabina Pogorzelska l. 86, Sylwester Siejek l. 94, Kazimiera Kaczmarek l. 98, Janusz 
Krystia Bech l 72, Łukasz Matusiak l. 34, Kazimierz Wiśniewski l. 80, Maria Woźniak l. 
64, Regina Bukowska l. 91, Cecylia Skrzypczak l. 88, Maria Stefania Lancmańska,  l. 71, 
Hanna Maria Kowalska l. 57, Jarosław Marek Wencel l. 57, Bożena Elzbieta Adamczak l. 
64, Joanna Kątnik l. 37, Krystyna Olga Waligóra l. 83,  Michalina Krzyżyńska l. 96, 
Zbigniew Aleksander Reszka l. 86, Stanisław Andrzej Malak l. 66, Krystian Adamczak  l. 
42, Leszek Jakubowski l. 70, Rafał Kujawa l. 40, Janusz Kachel l. 62, Kordula Maria 
Cichocka l. 91.

CHRZTY od 7.04.2018ZGONY OD 27.03.2018
Lena Maria Neyder, Antoni Szynklewicz, 
Maksymilian Tadeusz Grobelny, Zofia 
Pietrzyk, Audreja Vaśkys, Marcel Napierała, 
Lorenzo Marzano Monteroso, Hanna 
Helena Zimowska, Zuzanna Szczepaniak, 
Laura Kucza, Leon Zachajka, Klaudia 
Szkudlarek, Natalia Wolgetan, Konstanty 
Karol Warszta.
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18.00  

8.15  

18.00 + za śp. Marię i Władysława 
Marcinkowskich i zm. z rodz. 
Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagneróe, Piaseckich i Wiśniewskich

18.00 + za śp. Radosława Nowaka w 12 
rocz. śm. 

 Środa, 22 sierpnia

10.30 + za śp. Czesławę i Wojciecha 
Naskret i zm. z rodziny

18.00 + za śp. Marię Klemczak i zm. z rodz.  

 Poniedziałek 20 sierpnia

8.15 + za śp.Ludwika z okazji imien, 
Wiktorię, Ireneusza Włodarczaków oraz 
Mieczysławę i Zygmunta Mikołajczyków

 Piątek, 17 sierpnia

16.00 ślub Stanisław Chrust, Ewa Gellert

8.15 + za śp. Andrzeja Wieczorka w 1 rocz. 
śm. z prośba o dar życia wiecznego

18.00 w intencji  Jurka z okazji 14 urodzin z 
podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla niego i 
całej rodziny

8.15 + za śp. Marię i Mieczysława 

Burdajewicz

7.30 + za śp. Ignacego Kuberę i zm. z rodz.

18.00 Intencje zbiorowe
 Czwartek, 16 sierpnia

15.00 ślub Michał Jurdziński, Agata 
Gronikowska

 Środa, 15 sierpnia

18.00 Intencje zbiorowe

9.00 + za śp. Halinę i Tadeusza 
Osinkowskich w 15 rocz. śm. 
10.30 + za śp. Stanisława Cymerlika w 13 
rocz. śm., Irenę Cymerlik w 3 rocz. sm., 
Karola Cymerlika w 2 rocz. śm. 
12.00 w intencji wszystkich działkowiczów 
oraz za zmarłych działkowiczów w tym roku

16.00  z okazji 50-lecia ślubu Krystyny i 
Stanisława Kornosz

 Niedziela, 19 sierpnia

 Sobota, 18 sierpnia

8.15 

7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa 
Dworczaków, Alinę, Kazimierę i Albina 
Habowskich
9.00 + za śp. Bolesława Owsiannego z 
okazji imienin i Mariannę Owsianną

12.00 w intencji parafian

18.00 + za śp. Leona Nowaka w 30 rocz. 
śm., Marię, Walerię Nowak, Antoninę i 
Szczepana Silskich, Karola Jankowskiego, 
zm. z rodzin Nowaków, Sislich i 
Strykowskich

20.00 + za śp. Stanisławę i Antoniego 
Nonas, Janinę i Juliana Pieróg, zm. z rodz. 

8.15
 Wtorek, 21 sierpnia

18.00 z okazji 52 rocznicy ślubu Czesławy i 
Jerzego z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże i zdrowie w rodzinie

8.15  w intencji Marii i Zbigniewa z okazji 54 
rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Najświętszej
18.00 Nowenna
 Czwartek, 23 sierpnia 
8.15  

 Piątek, 24 sierpnia

18.00 + za śp. Kazimierza Kiszka w 1 rocz.  
śm. zprośbą o dar życia wiecznego
 Sobota, 25 sierpnia
8.15 
16.00  ślub Nowak Mateusz, Paulina 
Jóźwiak
18.00 Intencje zbiorowe

9.00 + za śp. Edmunda Chmiela oraz zm. z 
rodz. Chmielów, Owockich, Kaniewskich, 
Aleksandra Kozakiewicza
10.30 + za śp. Ludwika z okazji imienin, 
Marię i Ryszarda Koniecznych, Andrzeja 
Liniarskiego, zm. z rodz. Koniecznych i 
Piślewskich
12.00 w intencji parafian

 Niedziela, 26 sierpnia

18.00  + za śp. Zygmunta Chmielarza w 10 
rocz. śm. oraz jego śp. rodziców
20.00 + za śp. Hannę Kowalską z prośbą o  
dar nieba

8.15 + za śp. Antoninę i Ludwika Kaczmarek
18.00 + za śp. Mariolę Grabarczyk 

 Poniedziałek, 27 sierpnia

 Wtorek, 28 sierpnia

7.30 + za śp. Jana Wiatra w 26 rocz. sm., 
zmarłych z rodziców, Rodzeństwo, 
Bogdana, Andrzeja, Zenona, Marię z prośba 
do miłosiernego Boga o radość wieczną

8.15 + za śp. Leona i Łucję Marciniak

8.15 + za śp. Marię i Franciszka 
Marcinkowskich i zm. z rodzin 
Marcinkowskich, Frasunkiewiczów, 
Wagnerów i Piaseckich

16.00 ślub Witczak Jakub, Beugier Karolina

 Piątek, 31 sierpnia

8.15
18.00 + za śp. Jadwigę Roloff w 10 rocz. 
śm. 
 Środa, 29 sierpnia
8.15 
18.00 Nowenna
 Czwartek,30 sierpnia 

18.00 + za śp. Bronisławę Zawadzką w 4 
rocz. śm. i Stanisława oraz zm. z rodz.  

15.00 ślub Jankowiak Marek, Kędziora 
Angelika

18.00 + za śp. Monikę, Teresę, Mariana 
Kołda, Romana Białożyt i zm. z rodz.

18.00 + za śp. Hannę Kowalską 

10.30 + za śp. Irenę, Tadeusza i Mariana 
Strenk i zm. z rodz. Strenków i Trochów

 Środa, 8 sierpnia

18.00 + za śp. Kazimierę Kaczmarek  

 Niedziela, 5 sierpnia

20.00 + za śp. Stanisława Szeszko w 1 rocz. 
śm.   

8.15 + za śp. Alicję Zientkowiak, Wiktora 
Miluskiego

 Niedziela, 12 sierpnia

18.00 Intencje zbiorowe

8.15 + za śp. Janinę Lamenta w 1 rocz. śm. 

  Czwartek, 9 sierpnia

8.15 +

20.00 + za śp. Hannę Kowalską

18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i 
zm. z rodziny, Michała Balcerskiego w 
rocznicę śmierci i zm. z rodz. 

8.15 + za śp. Urszulę Szulc w 8 roczn. sm. 

 Sobota, 4 sierpnia

9.00 + za śp. Mieczysławę Kowalewską w 
33 rocz. śm., Edwarda Kowalewskiego z 
prośbą o dar nieba

12.00  w intencji parafian

8.15 + za śp. Aleksandrę i Piotra 
Buczkowskich i zm. z rodz. 

 Piątek, 3 sierpnia

8.15 + za śp. Mariana  w 22 rocz. śm., i zm. 
z rodziny Olejniczak

8.15  w intencji Księdza Proboszcza Adama 
z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
wszelkie dary Ducha  Świętego

7.30 + za śp. Edmunda w 19 rocz. śm., 
Tadeusza Zielińskich, Stanisławę i Jana 
Bugajewskich

18.00 Nowenna

18.00 + za śp. Hieronima Rydiana

 Poniedziałek, 6 sierpnia

 Wtorek, 7 sierpnia
8.15 + za śp. Teofila, Helenę Kayser i Marię 
Dybizbańską
18.00 w intencji Wacława z okazji imienin

 Czwartek, 2 sierpnia

8.15 + za śp. Jadwigę i Stefana Kasprzak

16.30  ślub Michał Skibiński, Marlena 
Burdajewicz
18.00 Nowenna

8.15 + za śp. Zbidniewa Mroczka w rocz. 
śm. z prośba o dar nieba

18.00 + za śp. Karola Jankowskiego w 6 
rocz. śm. 

 Piątek, 10 sierpnia 

16.00  ślub Sebastian Bukowski, Magdalena 
Przynoga 
18.00 + za śp. Kazimierza Wiśniewskiego
 Sobota, 11 sierpnia
8.15 + za śp. Wiktorię Rosadzińską w 41 
rocz. śm.
15.00 Ślub Grześkowiak Henryk, Aleksandra 
Lulka
16.00  ślub Daniel Czaplicki, Marzena Zięba

18.00 Intencje zbiorowe

17.00 ślub Grzegorz Ulatowski, Patrycja 
Maria Głuchowska

7.30 + za śp. Elżbietę Zydorczyk, Gertrudę i 
Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę
9.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i 
zm. z rodziny Grzempów
10.30 + za śp.Eugenię Oskory
12.00 w intencji parafian
18.00 + za śp. Stanisławę, zm. rodziców i 
rodzeństwo

 Poniedziałek, 13 sierpnia

 Wtorek, 14 sierpnia
18.00 + za śp. Janinę Kliczek

8.15 + za śp. Edwarda Bańkowskiego

7.30 + za śp. Elżbieteę Zydorczyk, Gertrudę 
i Stanisława Zeidler, Andrzeja Tabakę

 Niedziela, 1 lipca

9.00 + za śp. Władysława Janik, Józefa Żok, 
Mieczysława Nowickiego, Emila Sobkowicza

12.00 w intencji parafian

10.30 + za śp. Barbarę w 26 rocz. śm. i 
Piotra Ignaszaków, Pelagię i Józefa 
Kędziorów, Zbigniewa Mroczka, Halinę, 
Władysława, Macieja i Renatę 
Mączkowskich z prośbą o miłosierdzie Boże

18.00  w intencji Ani i Marcina, córki Wiktorii 
i syna `Mikołaja z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o szczęśliwe 
rozwiązanie dla Ani
20.00 + za śp. Marię i Walentego, Piotra 
Maćkowiak, Marię i Wincentego Wilczak, 
Bogumiłę i Zbigniewa Szuman, Jacka i Ewę 
Wilczak
 Poniedziałek, 2 lipca
8.15 + Juliana Gbiorczyka w rocznicę 
śmierci
18.00 + za śp. Stanisławę i Ignacego Szulc i 
zm. z rodziny Grzempów
 Wtorek, 3 lipca
8.15
18.00 + za śp. Jerzego i Jacka Madeja i zm. 
z rodz. Czaińskich
 Środa, 4 lipca

20.00 + za  śp. Bogdana Barańskiego z 
okazji imienin, zm. z rodz. Barańskich i 
Strzyżewskich

18.00 + za śp. Seweryna Drozdowskiego i 
zm. z rodz.,  Michała Balcerskiego i zm. z 
rodz. 
 Sobota, 7 lipca

18.00 Intencje zbiorowe

8.15 +za śp. Romualda i zmarłych przyjaciół, 
którzy pielgrzymowali do Matki Bożej na 
Jasną Górę

 Czwartek, 5 lipca

8.15 + Eugeniusza Trawczyńskiego z okazji 
imienin

7.30 + za śp. Jana w 15 rocz. śm., Stefanię i 
Stefana Rzepczyńskich

8.15 + za śp. Hannę Kowalską z prośbą do 
miłosiernego Boga o dar nieba

8.15 + 

18.00 + za  śp. Edytę Kałużną 

9.00 + za śp. Włodzimierza Łabińskiego w 2 
rocz. śm.z prośbą do miłosiernego Boga o 
dar zbawienia

 Niedziela, 

13.30 w intencji Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

10.30 + za śp. Ludwika Szczepaniaka w 7 
rocz. śm. i zm. rodziców, Stanisławę 
Zalewską, Antoniego Mieszała
12.00 w intencji parafian

18.00 Nowenna

 Piątek, 6 lipca

18.00 + za śp. Pelagię, Janinę, Zenona 
Wiatr, zmarłych rodziców i rodzeństwo z 
prośbą do miłosiernego Boga o radość życia 
wiecznego

 Poniedziałek, 9 lipca
 8.15 + za śp. Franciszka w 34 
rocz. śm., Jadwigę Kwiatków i zm. z rodz. 
Kwiatków i Kusków

 Wtorek, 10 lipca

18.00 z okazji 70 urodzin z podziękowaniem 
za przeżyte lata, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi oraz 
łaskę zdrowia
 Środa, 11 lipca

8.15 + za śp. Stefanię i Henryka 
Jesiołowskich, zm. z rodz. Jesiołowskich i 
Żerdzińskich

18.00 Nowenna
 Czwartek, 12 lipca

8.15 + 

18.00   w intencji Władysławy i Mariana z 
okazji 65 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego z podziękowaniem Panu 
Bogu za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o 
błogosławieństwo Boże na każdy kolejny 
dzień dany od Boga oraz o łaskę zdrowia 

8.15 + 
18.00 + za duszę śp. Zdzisława i Jarosława 
Ostrowskich oraz zm. z rodziny

18.00 + za śp. Kazimierza w 8 rocz. śm., 
Michała, Franciszkę Pieczyńskich i zm. z 
rodz., Jana, Władysławę Ratajczak, 
Januarego Dorobka, Jana i Mariannę 
Wegner

8.15  + za śp. Janusza Kachla

 Piątek, 13 lipca

 Sobota, 14 lipca

18.00 Intencje zbiorowe 

 Środa, 18 lipca 

9.00 + za śp. Stanisławę, Edmunda, Jana 
Owsiannych i zm. z rodz. Gellertów, 
Napierałów Kędziorów, Kułków

 Niedziela, 15 lipca

10.30 + za duszę śp. Henryka Budnego z 
okazji imienin, zm. z rodz. Budnych i 
Andrzejewskich

8.15 + za śp. Celinę Witkiewicz

16.00 ślub  Michał Matuszcak, Iveta 
Matuszczak

20.00 + za śp. Władysława Nowaka oraz 
zm. z rodz.
 Poniedziałek, 16 lipca

8.15 + za śp. Zuzannę Gbiorczyk w rocz. 
śmierci

18.00 + za śp. Bolesława Marciniak w 22 
rocz. śm. 

8.15 + za śp. Adelę i Alojzego Dardasów i 
zm. z rodz. 
18.00 + za śp. Wandę w 12 rocz. śm., 
Władysława i Alojzego Fojt

12.00 w intencji parafaian

 Wtorek, 17 lipca
8.15

7.30 + za śp. duszę Władysława Pazgrata w 
28 rocz. śm. oraz Stanisławę i Włodzimierza 
Pazgrat

18.00 + za śp. Wiesławę Osowską

8.15 + 
18.00 Nowenna
 Czwartek, 19 lipca

 Sobota, 21 lipca
8.15
14.00 ślub Marcin Radzion, Natalia Dorobek
18.00 Intencje zbiorowe

7.30 + za śp. Mariannę i Mieczysława 
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa 
Dworczaków, Alinę, Kazimierę, Albina 
Habowskich
9.00 + za śp. Stefana Ławniczaka w 22 rocz. 
śm., Władysława Ławniczaka w 21 rocz. 
śm., Helenę, Franciszkę, Stanisława 
Ławniczaków, Alfreda Parafiniuka
10.30 + za śp. Eugeniusza Łabędzkiego w 
10 rocz. śm. 
12.00 w intencji Marii i Czesława z okazji 50 
rocz. ślubu z podziękowaniem za wszystkie 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i 
błogosławieństwo Boże oraz zdrowie w 
rodzinie
18.00 + za śp. Henryka Stachowiaka z 
okazji imienin, Józefę i Stanisława 
Stachowiak, Jadwigę i Jana Szulc, Walerię i 
Wacława Witkowskich, Leszka Rosse 
20.00 + za śp. Wandę Kaczmarek w 7 rocz. 
śm. 

16.00  ślub Adam Jurczyk, Karolina 
Tomaszewska

 Poniedziałek, 23 lipca

 Piątek, 20 lipca

8.15 + Romualda Hertig w 3 rocz. śm., 
Franciszkę i Wojciecha Frąckowiaków

8.15 + za śp. Lechosława Szeszułę w 8 
rocz. śm. i zm. z rodz. Szeszułów i 
Orłowskich

18.00 + za śp. Czesława Wasielewskiego z 
okazji imienin i rocznicy urodzin 

18.00 + za śp. Wawrzyńca Nowak, Teresę  i 
Leokadię Nowak, Cecylię Jechorek  

 Niedziela, 22 lipca

18.00 + za śp. Jacka Wojnarowicza

8.15 + za śp. Marię w 2 rocz. śm., Ludwika i 
Ryszarda Koniecznych, Andrzeja 
Liniarskiego oraz zm. z rodz. Koniecznych i 
Piślewskich

 Sobota, 28 lipca

 Środa, 25 lipca

8.15 + za śp. Jadwigę w 22 rocz. śm., 
Franciszka Kwiatków, Mariana Olejniczaka 

18.00 + za śp. Magdę Olejniczak 

8.15  w intencji Piotra z okazji urodzin z 
prośbą o błogoslawieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej

9.00 + za śp. Janinę Bączkowską i zm. z 
rodz. Bączkowksich i Piechotów

12.00  w intencji parafian  

20.00 + za śp. Leszka Dudzińskiego, Irenę 

Bocian oraz zm. z rodziny

8.15
18.00 + za śp. Aleksandrę Hoffman

18.00 + za śp. Mariannę i Ignacego Malak, 
Martę Lis

Środa, 1 sierpnia

 Wtorek, 24 lipca

16.00 ślub Jakub Kania, Ewa Krupa

 Niedziela, 29 lipca
7.30 + za śp. Zbigniewa Ignaszewskiego w 7 
rocz. śm., Witolda, Ewę, Agnieszkę

8.15 + za śp. Annę Skrzypczak, Stanisława 
Skrzypczaka, Teodorę i Stanisława Kaptur 

 Czwartek, 26 lipca

7.00  w intencji parafian 

18.00 +  za śp. Barbarę Grochowską 
 Piątek, 27 lipca

18.00 Intencje zbiorowe

10.30 + za śp. Czesława Szulca, Czesława 
Przynogę, zm. z rodz. Szulców i Przyleckich

18.00 Nowenna

18.00 + za śp. Irenę Rutkowską w 1 rocz. 
śm., Gracjana Stefańskiego w 44 rocz. śm. 

 Poniedziałek, 30 lipca

18.00 + za śp. Anetkę i Dariusza 
Ossowskich, Alfonsa Habowskiego, 
Krystynę i Mariana Ossowskich 

8.15 + 

 Wtorek, 31 lipca

INTENCJE MSZALNE - 2018 r.
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ciąg dalszy ze str. 1
Przychodzi do parafii młody pełen sił i entuzjazmu nowy proboszcz ksiądz Kanonik Adam Prozorowski, zresztą 

od lat mój bliski znajomy - niech PAN mu błogosławi na długie lata w owocnej pracy w winnicy Pańskiej w 
Mosinie. 

Tym co wspomagali mnie w pracy duszpasterskiej - Księżom Wikariuszom i Diakonom - niech PAN 
wynagrodzi, ja mówię serdeczne dzięki. Tym co towarzyszyli mi przez lata w organizowaniu życia gospodarczego i 
kulinarnego na probostwie i w całym życiu gospodarczym wokół kościoła - serdeczne dzięki. 

Wprawdzie to nie jest ostatnie pożegnanie z wieńcami i śpiewem „Dobry Jezu a nasz Panie …”, ale przyjmijcie 
to na łamach „Wiadomości Parafialnych” jako moje ostatnie proboszczowskie dzięki, Bóg zapłać i do okazyjnego 
zobaczenia. 

Słowo dziękuję należy się w tym miejscu  wszystkim moim parafianom i ludziom spoza parafii - którzy pojawili 
się na tym 22 letnim odcinku mej drogi. Trudno by było wymienić wszystkich - dlatego Drodzy Moi uczestnicy tej 
wędrówki ostatnich lat: Bóg Wam zapłać za każde dobro, za budowę wspólnoty duchowej i ogrom wspólnej pracy 
materialnej - której fragmenty rejestrujemy wewnątrz gazety. Wraz ze mną od 1-go lipca 2018 roku opuszczają 
pokład duszpasterski, już wspomniany ksiądz  Ryszard Bucholc - za wszystko, za przyjaźń i solidność dziękuje. 
Wędruje do Fary poznańskiej - ksiądz kanonik Marian Cynka - za niepoliczalne godziny spędzone w konfesjonale, 
za dobroć, uśmiech i  przyjaźń - Bóg zapłać. Za mrówczą pracę Brata Mirosława Małkowkiego - za Jego oddanie w 
służbie Kościoła tak w sferze ducha jak i w pracach fizycznych - serdeczne Bóg zapłać. Za nieocenioną pracę Sióstr 
Uczennic Krzyża  (a było ich na przestrzeni tych lat wiele)  i za wiele dobra, które tu zostawiły - każdej z Nich - 
wielkie dzięki. 

Ks. Edward Majka, proboszcz.

Naśladujemy Jezusa Chrystusa, stając 
się Jego uczniami. Jakich znam proroków 
nawołujących do nawrócenia, przez 

których Bóg Ojciec zapowiada nadejście 
Swojego Syna? Duch Święty, Paraklet, 
który nas wszystkiego nauczy, jest 
przysłany w Nowym Przymierzu nie dla 
wybranych proroków, ale dla każdego z nas. 
Jaki jest Duch Święty: pomocny, twórczy, 
opiekuńczy, radosny, gorliwy, pouczający, 
pocieszający, orzeźwiający, porywający, 
zachwycający, przemieniający, miłosierny - 
to niektóre z naszych określeń. Wypala w 
nas lenistwo, obojętność, egoizm, niena-
wiść, obmywa z braku akceptacji, z 
poczucia bycia gorszym, gasi pragnienie 
bycia zauważonym. Przykładem jest 
Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, 
nazwana w litanii loretańskiej Stolicą 
Mądrości. 

Odwieczne Słowo Ojca…Pismo Świę-
te! Jest światłem dla zrozumienia mojej 
osobistej historii, jest pokarmem życia 
Bożego we mnie. Czytam razem z Bogiem, 
Serce przy sercu. Duch Święty, jako stale 
obecny i działający w Piśmie Świętym, bo: 
"wierzę w Ducha świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który 
mówi przez proroków" oświeca serca i 
umysły nasze, abyśmy spotykali Jezusa w 
tym Słowie.  Modląc się Słowem Bożym 
przemieniamy się wewnętrznie jeśli jesteś-
my we wspólnocie uczymy się rozmawiać, 
pytać bez chęci doprowadzenia do sprzecz-
ki, odpowiadać bez arogancji, nie przery-
wać temu, kto mówi pożyteczne rzeczy, nie 
mieszać się ostentacyjnie, być umiarko-
wanym w mówieniu i słuchaniu, uczyć się, 
nie wstydząc się tego, nauczać bez szukania 
własnej chwały, nie ukrywać tego, czego się 
nauczyło od innych - św. Bazyli Wielki. 

Człowiek ma wolną wolę. Jest dziec-
kiem Bożym poprzez człowieczeństwo 
Chrystusa. Mam godność dziecka Bożego - 
jaki więc powinienem być: dobry, uczynny, 
szanujący siebie i innych, odważny, 
troskliwy, szczery, radosny, ufny, niewinny, 
spontaniczny, ciekawy świata, otwarty na 
nowe. Wnoszący pokój. Miłujący Boga, 
ufający Mu, pokładający w Nim  nadzieję, 

chcący Go szukać i poznawać - Boga Ojca 
Trójjedynego z Synem i Duchem Świętym, 
jako wieczną i niezmierzoną Miłością. 
Wspólnotę Trzech Osób, które nieustannie 
na siebie wskazują.  Jak poznawać i szukać?  

 Jolanta Kapelska

"Tyle w nas Ducha Świętego ile miłości 
do Kościoła" powtarzał z uśmiechem 
biskup Zdzisław Fortuniak, udzielając 
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii 
28 maja 2018 roku. Prośmy tak: Niech dary 
Ducha Świętego: mądrości, rozumu, 
umiejętności, rady, męstwa, pobożności i 
bojaźni Bożej,  którymi zostaliśmy 
obdarowani już na chrzcie świętym, 
ożywione pieczęcią Bierzmowania, wyda-
dzą w nas owoce.

Należę do Chrystusa. Co to więc 
oznacza? Kim jest dla mnie Chrystus? Kim 
jest Bóg? W czym człowiek jest podobny do 
Boga? Co to znaczy, że Bóg jest nie-
zmienny, a jednak dynamiczny, wszech-
wiedzący, samoistny, wszechobecny, 
wieczny, niezmierzony, doskonały, święty, 
mądry, piękny, wolny, Jedyny w Trzech 
Osobach, które są Miłością…

Jestem chrześcijaninem. Nie należę do siebie…
(zamyślenia kandydata do bierzmowania)

• Przez 3 tygodnie trwały mozolne prace  z usuwaniem starego lakieru i całkowitą odnową i wylakierowaniem ławek w kościele 
parafialnym.

• 24.06. (niedziela) o godz. 12.00 X. proboszcz Edward Majka odprawi pożegnalną Mszę św. i przejdzie z dniem 30.06. na emeryturę. Z 
dniem 1.07. parafię przejmuje X. kanonik Adam Prozorowski - dotychczasowy proboszcz w Tarnowie Podgórnym.

• 2.06. br. został włączony w grono Nadzwyczajnych Szafarzy nasz parafianin, dr Hubert Skrzypek. Gratulujemy.

• 28.05 X. Bp Zdzisław Fortuniak udzielił 70 młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.

Z  OSTATNIEJ  CHWILI

• W kaplicy św. Michała w Ludwikowie (Sanktuarium O. Pio) jest celebrowana Msza św. w każdą niedzielę o 10.00.
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E. M.

P.S. 

Tu koniecznie jeszcze winno znaleźć się podzięko-

wanie dla Redakcji "Wiadomości Parafialnych" za 20-

sto letnią solidną współpracę. Tu również powinno się 

znaleźć podziękowanie za współpracę członkom Rady 

Parafialnej i Ekonomicznej, również Zespołowi 

Caritas, Członkom Żywego Różańca, Towarzystwu 

Przyjaciół ASD, Szafarzom, Ministrantom i całej 

Służbie Liturgicznej, oraz grupom Modlitewnym i  

wielu innym należy się serdeczne podziękowanie. 

Między innymi Bractwu Kurkowemu, Straży Pożarnej, 

tak jednych jak i drugich byłem przez wiele lat 

kapelanem, pamiętam z wdzięcznością również o 

Straży Miejskiej i Automobilklubie,  a nasz chór 

kościelny św. Cecylii jako pierwszy powitał mnie przed 

22 laty wspaniałym śpiewem "Alleluja" Haendla i 

obiecują tym śpiewem mnie pożegnać - Im też dzięki. 
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. MIKOŁAJA DZISIAJ

Prezbiterium 
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Nawa pokutna

Nawa boczna (transept lewy) Ducha św.
Nawa główna

Nawa boczna (transept prawy) Boga Ojca
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Kaplica Wieczystej Adoracji

Zakątek miłosierdzia

Figura Serca Jezusowego św. Piotr św. Paweł  św. Józef

Droga krzyżowa
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„Bierzmo Narodu Polskiego”

Parking przykościelny

Kaplica w Ludwikowie


