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Biuletyn parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim



MSZE ŚWIĘTE:
Niedziela: 7:00, 8:30, 9:45, 11:00, 12:30, 18:30 (Fara)
Dni powszednie: 7:30, 18:30 (Fara)

BIURO PARAFIALNE:
poniedziałek: 17:00 - 18:00
środa: 16:00 – 17:30 
piątek: 10:30 – 12:00

SPOWIEDŹ:
- w niedziele – w farze w miarę możliwości  przed każdą Mszą Świętą 
- w dni powszednie - ok. 30 minut przed każdą Mszą Świętą.
- całodzienna spowiedź w każdy wtorek godz. 8.00-11.00
 i 12.00-17.00 do zakończenia remontu - we farze
- w I piątek miesiąca – dla młodzieży w Farze, godz. 19.00-20.00 (od 19:30)

NABOŻEŃSTWA:
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Wtorek: 11.00 (Fara)
Środa: 18.30 (Fara)
- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 III piątek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej 
- Pierwszych Sobót
 I sobota miesiąca podczas Mszy Świętej o 7.00 rano (Fara)
- Godzina Miłosierdzia
Codziennie o 15.00 (Kaplica Adoracji – klasztor)
odbywa się modlitwa  prowadzona przez osoby ze Wspólnoty „Płomień”. 
 W piątki z odczytaniem powierzanych intencji.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
Codziennie od godz. 8.00 do 18.00
(Kaplica Adoracji - klasztor)
- Wymienianki roczne – Różaniec za zmarłych
w ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.00

SPOTKANIA WSPÓLNOT:
- Wspólnota Młodych  
piątki, godz. 19.30, s. B w klasztorze
- Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego PŁOMIEŃ
piątki, po wieczornej Mszy Świętej, s. D w klasztorze
-Eucharystyczny Ruch Młodych
czwartki godz.17.00 s. B w klasztorze
-Franciszkański Zakon Świeckich
III niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w salce przy kościele klasztorze
-Ministranci
Sobota godz. 10:30

ZAPRASZAMY NOWE OSOBY!

informatorparafialny

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. 
w Archidiecezji Poznańskiej
ul. Kościelna 1, Grodzisk Wielkopolski 
tel. 61 444 54 55
http://www.fara-grodzisk.pl
e-mail: parafia@fara-grodzisk.p

Wydarzyło się - czyli z kroniki parafialnej

- Adwent 27.11.2016 - 23.12.2016 przeżywaliśmy okres adwentu. Zgodnie 
z tradycją odprawiane były msze roratnie ku czci N.M.P o godzinie 6:00                  
i godzinie 17:00.

- Dnia 30 listopada 2016 zmarł Stanisław Słowiński wieloletni kapelmistrz 
Grodziskiej Orkiestry Dętej, społecznik i wielki grodziszczanin. biogram  
w dalszej części numeru.

- 8.12.2016 Godzina łaski uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.                
o godz. 12 odprawione zostało nabożeństwo, w godzinę w której jak 
wierzymy szczególnie można było dostąpić łaski Bożej za Sprawą Maryi.                      
O tej szczególnej godzinie  Matka Boża powiedziała: „Życzę sobie, aby każ-
dego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla 
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy 
i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur 
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, 
mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą 
się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpo-
wszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli 
ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

- 17.12.2016 w naszej wspólnocie parafialnej przyjęliśmy do grona mini-
strantów trzech kandydatów. Są nimi: Dawid Królik, Kamil Kaczmarek                   
i Michał Ossowski. Króluj nam Chryste i Szczęść Boże na ich służbę.

- 24.12.2016- 26.12.2016 Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku od wielu 
lat nasza fara została zamieniona w Szopkę Bożonarodzeniową. Instalację 
można było podziwiać do końca stycznia. Również z okazji Bożego Na-
rodzenia Parafia zorganizowała Paczkę dla najuboższych dzieci z naszej 
parafii. Paczki do dostarczenia przygotowała Pani Basia ze swoim sztabem,                      
a rozwiozła  nasza parafialna młodzież.

- W okresie poświątecznym, czyli od 27 grudnia 2016 do 30 stycznia 2017 
nasi księża wyruszyli na odwiedziny duszpasterskie.

- 31.12.2016 Sylwester zakończenie roku. O godz. 17 odprawione zostało 
nabożeństwo dziękczynne za ubiegły rok.

- W dniach 27-29 Stycznia 2017 przeżywaliśmy w naszej parafii Anielskie 
Rekolekcje. Z tej okazji w naszej wspólnocie pojawił się św. Michał Archa-
nioł  w wizerunku Figury z Gargano. Figura pozostaje w naszej parafii na 
zawsze.

- 11.02.2017 Światowy Dzień Chorego w naszej parafii odprawiona został 
msza św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych.

- 1.03.2017 Środa popielcowa. Rozpoczęliśmy tego dnia okres wielkiego 
postu, który trwa przez 40 dni i ma na celu przygotowanie nas do świąt 
paschy, czyli Wielkanocy.

- W połowie lutego rozpoczęto gruntowny remont Kościoła Poklasztorne-
go. Celem Remontu są badania malowideł znajdujących się pod tynkiem 
na ścianach kościoła oraz ich chociaż częściowe odkrycie i zabezpiecze-
nie połączone z przeprowadzeniem konserwacji ścian kościoła. Czekamy                  
niecierpliwością na rezultaty.

DO KOŃCA REMONTU KLASZTOR JEST WYŁĄCZONY 
Z ODPRAWIANIA NABOŻEŃSTW I EUCHARYSTII
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    Trwa w Polsce Rok św. Brata Alberta 
Chmielowskiego – patrona bezdomnych, 
odrzuconych na margines społeczny. Jest to 
doskonały moment kontynuacji zakończo-
nego Roku Miłosierdzia. 

     Jak napisali polscy biskupi z okazji Roku 
św. Brata Alberta: „Odnowiona wiara na sku-
tek doświadczenia Bożej dobroci, przynieść 
powinna owoce w postaci przemiany serca, 
które otrzymuje nową wrażliwość, niejako 
nowe spojrzenie na otaczający nas świat. 
Prawdziwa przemiana serca z konieczności 
wyraża się na zewnątrz, w pełnym oddania 
miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich”. 
Każdy z nas jest zaproszony do tego, by iść 
tą piękną drogą bezinteresowności. 

    Przed 100 laty przeszedł tą drogą św. Brat 
Albert, którego powinniśmy naśladować. 
Podczas wizyty apostolskiej w Sosnowcu                    
w 1999 r. św. Jan Paweł II mówił: „Uczmy się 
wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, 
wpatrując się w życie i posługę św. Brata Al-
berta”.

     Program jaki wytyczył św. Brat Albert, 
jest zawsze aktualny, ponieważ nigdy nie za-
braknie w naszych środowiskach ubogich                   
i odrzuconych. Każdy z nas musi  uczyć się, 
że nie możemy zamykać oczu na biedę i cier-
pienie tych, którzy nie potrafią lub nie mogą 
odnaleźć się w nowej, często skomplikowa-
nej rzeczywistości. Pragniemy aby nasza pa-
rafia stała się wspólnotą ludzi wrażliwych na 
los tych, którzy znajdują się w trudnej sytu-
acji. 

    Postarajmy się moi kochani ukazać swo-
im życiem, że najważniejszy jest człowiek, 
trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, 
całym sobą. Św. Brat Albert jest dla nas nie-
porównanym wzorem. Wyraz jego wiary                              
i miłości jest bezcenny. 

Ks. Zbyszek 

Być wrażliwym na człowieka i jego sprawy



    Każdego roku przeżywamy 40 dniowy okres wielkiego 
postu, który przygotowuje nas do najważniejszego święta                                              
w kościele katolickim. Do święta które łączy obie części Biblii.                                                                                                                                         
Te święta to starotestamentalna Pascha, która wspomina 
ucieczkę narodu wybranego z Egiptu i ustanowienia przy-
mierza dekalogu jak i nasza katolicka Wielkanoc, kiedy nastał 
czas, kiedy powstało nowe przymierze, kiedy prawo Starego 
Testamentu przestało obowiązywać. Tak samo jak dwojaki 
charakter ma Wielkanoc tak samo trzy dni świętego Triduum 
Paschalnego są pamiątką tego co się wydarzyło w Jerozolimie 
2000 lat temu oraz przenoszą nas do tych miejsc i wydarzeń 
które są tajemnicą naszego zbawienia. Każdy z tych dni ma 
swoją specyfikę  i w każdym dzieje się wbrew pozorom wiele. 
Ale po kolei.

Wielki Czwartek – Ostatnie Pożegnanie

    Tytuł jednoznacznie kojarzący się nam ze śmiercią i związa-
nym z nim pogrzebem. Ostania wieczerza była rzeczywiście 
pożegnaniem nie tylko ze swoimi bliskimi, ale też pożegna-
niem ze światem, tym typowo ludzkim. Pan Jezus żegnając się 
ze światem pozostawił nie tylko ciepłe uczucia i wspomnienia 
w pamięci apostołów ale tez wiele znaków symboli oraz przede 
wszystkim wielkie dary. Dar kapłaństwa jak i Eucharystii to 
chyba najcenniejsze co mogliśmy dostać. To dary, które dziś 
w naszym pielgrzymowaniu wspomagają i nie pozwalają nam 
upaść. Ale jak to przekłada się na Triduum. Ważnym jest to, by 
powiedzieć, że to pożegnanie odbyło się  we wspólnocie przy 
stole. W liturgii wielkiego czwartku, która właśnie skupia się na 
wieczerniku i stole pańskim, widać odwołanie  do tych wyda-
rzeń oraz nacisk na te dary, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa. 
Wielki czwartek to też początek cierpienia, to też gigantyczna 
nauka modlitwy i zaufania Bogu. Właśnie to co wydarzyło się 
w ogrodzie oliwnym łączy te dwie sprawy. Krwawy pot ostat-
nie kuszenia szatana, ból i męki wynikające ze świadomości 
nieuniknionej śmierci i ogromnego cierpienia, które dopiero 
nastąpi.  Obrzęd obmycia nóg, który odwołuje się do kapłań-
stwa jak i nacisk na eucharystię to główne punkty liturgii Wiel-
kiego Czwartku. Mamy też w niej punkt który bezpośrednio 
odnosi się do ogrójca i więzienia. To tradycyjna ciemnica.                                                                                                                                        
To w niej adorujemy Eucharystycznego Chrystusa, który wła-
śnie teraz cierpi katusze z ogrójca jak i samotność w ciemnej 
celi.

Wielki Piątek - Święto Miłości w ciszy.

     W  tym miejscu powstaje pytanie. Co ma wielki piątek do 
święta miłości ? Każdy z nas kojarzy ten dzień z Walentynkami. 
Kiedyś usłyszałem właśnie w Wielki Piątek, że  nie ma większej 
miłości od tej kiedy ktoś oddaje swoje życie za bliźniego. A jaki 
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jest symbol miłości ? To właśnie krzyż. W wielki piątek skupia 
się wokół krzyża i tej miłości. Milkną w ten dzień echa wieczer-
nika i ogrójca. Co najważniejsze nie ma Eucharystii. To jedyny 
z dwóch dni w roku oprócz Wielkiej Soboty, kiedy nie odpra-
wia się mszy. Owszem odbywa się liturgia męki Pańskiej, ale 
nie ma tam momentu przeistoczenia i nie ma intencji. Każdy 
kto  pojawi się w kościele uderzy go milczenie nie ma muzyki 
organów, śpiew tylko pieśni o cierpieniu Boga za ludzi. Bardzo 
znamienna jest cisza wokół niej słyszymy opis męki Pańskiej, 
po której następuje adoracja krzyża. Całość kończy procesja 
do grobu Pańskiego. Po co to wszystko ? To wszystko po to, by 
każdy zobaczył jak ważne dla człowieka było to co wykonało 
się na krzyżu.

Wieka Sobota - Nic i wielki Cud

    A to dlaczego nic ? To dlatego, że w zasadzie w Wielką So-
botę nie dzieje się nic. Nic co możemy w jakikolwiek sposób 
powiązać z wydarzeniami sprzed dwóch milleniów. Odezwą 
się teraz pewnie tacy, którzy zauważą, że przecież jest święcon-
ka uwielbiana przez tak wielu. Owszem jest to ważny element 
obchodów świąt Wielkiej Nocy. Element bardzo istotny, bo-
wiem święcąc potrawy chcemy żeby Bóg pobłogosławił nam 
we wszystkim. W szczęśliwym życiu w dostatku i zdrowiu. 
Jednak w kontekście Zmartwychwstania to nadal nic.  Dlatego 
nic, bowiem w sobotę po swojej śmierci Pan Jezus nadal będą-
cy w jej okowach leżał w grobie. Ale co z tym cudem? No a jak 
można inaczej nazwać to co się wydarzyło w nocy z Wielkiej 
Soboty na niedzielę Wielkanocną. To co się wtedy wydarzy-
ło to pokonanie śmierci to zmartwychwstanie. Odnosząc się 
do dwojakiej historii świąt Wielkiej Nocy należy wspomnieć 
też to co wydarzyło się w starożytnym egipcie za czasów Moj-
żesza - cud wyzwolenia narodu wybranego. W tę noc trwa-
jąc na czuwaniu błogosławi się paschał który jest świetlistym 
znakiem obecności Zbawiciela wśród nas. To w tę noc kiedyś 
chrzczono wierząc że tylko w noc kiedy Zbawiciel zwycięża 
śmierć można zmyć z siebie ciężar grzechu pierworodnego.    
W liturgii wigilii Paschalnej szczególnie widać połączenie            
z wydarzeniami Starego Testamentu począwszy  od stworze-
nia świata, a skończywszy na zapowiedzi Mesjasza, którą głosił 
prorok Izajasz. Słychać też zapowiedzi nowego przymierza, 
które stało się faktem przez powstanie z martwych Pana Je-
zusa. Liturgia ta zawierająca wiele symboli m.in. poświęcenie 
wody chrzcielnej odnowienie przyrzeczeń to wszystko ma na 
celu uświadomienie nam jak ważne wydarzenie przeżywamy. 
Najważniejszym punktem tej liturgii jest rezurekcja, czyli gło-
śny manifest tego że Jezus żyje, chcemy to wręcz wykrzyczeć          
z mocą dzwonów, które słychać w noc Wielkanocną.
        

Maciej Bendowski
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Szczęść Boże księże Macieju !
1. Proszę nam powiedzieć skąd ksiądz pocho-
dzi i jak wspomina swoje najmłodsze lata ?

Pochodzę z Grodziska Wlkp., gdzie się urodziłem 
04.03.1970 roku i przez wiele lat, bo do święceń 
kapłańskich mieszkałem na ul. Garbary 13 (mu-
szę dodać szczęśliwa 13).  W Grodzisku chodziłem 
do tzw. starego przedszkola przy parku , a następ-
nie do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie obecnie mie-
ści się jeszcze gimnazjum. Po VIII klasie udałem się 
do Poznania i tam rozpocząłem naukę w Niższym 
Seminarium Duchownym Księży Zmartwych-
wstańców, które było równocześnie Liceum Ogól-
nokształcącym. Najmłodsze lata wspominam bar-
dzo dobrze mimo, że przeszedłem w wieku 8-10 
lat bardzo poważną chorobę, z której dzięki Bogu 
i Matce Bożej, bo w to mocno wierzę wyszedłem.

2. Kiedy przyszła myśl o tym, by  zacząć posługę 
kapłańską ?

Może to zabrzmi śmiesznie ale księdzem chciałem 
zostać od dziecka mając  6 - 7 lat bawiłem się, bo 
tak można to nazwać w bycie księdzem. Modliłem 
się z książeczki do nabożeństwa chociaż nie umia-
łem czytać, czy też nakładałem na siebie ręcznik                  
i miał to być ornat kapłański. Dziś gdy to wspomi-
nam to uśmiecham się. 

3. Jak najbliższe osoby przyjęły przez księ-
dza decyzję pójścia do Niższego Semina-
rium w Poznaniu i myśl bycia księdzem ?

Rodzice ucieszyli się tą decyzją, moje rodzeństwo: 

Wywiad 
z Ks. Maciejem Sasiakiem CR

brat Zbyszek i siostra Agatka również. 
Dziękuję im za ich modlitwę , wsparcie i po-
moc kiedy byłem w Niższym Seminarium 
w Poznaniu w Nowicjacie, w Radziwiłowie 
Mazowieckim i Wyższym Seminarium    
w Krakowie. I nadal to czynią.

4. W jakich ksiądz był parafiach                           
i gdzie się najlepiej czuł ?

Po święceniach kapłańskich w 1996 roku 
( to w ubiegłym wieku i stuleciu) zostałem 
mianowany V-ce Rektorem Niższego Se-
minarium w Poznaniu , które wcześniej 
jako uczeń kończyłem i tam byłem 4 lata 
, następnie byłem wikariuszem w parafii 
w Gdańsku tam byłem 5 lat. Po Gdańsku 
przybyłem na 2 lata do Warszawy ( byłem 
tzw. słoikiem - uśmiech), po Warszawie 
były 2 lata w Kościerzynie na pięknych Ka-
szubach , a z Kościerzyny wyruszyłem na 
Śląsk do Bytomia, gdzie zostałem probosz-

czem. Muszę przyznać , że każde z wymienionych 
miejsc w mojej posłudze kapłańskiej było ważne               
i wszędzie dobrze się czułem.

5. Gdzie ksiądz obecnie przebywa ?

Od 1 lipca 2009 roku jestem proboszczem parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu.

6. Czy bycie proboszczem to wyzwanie, któ-
remu ksiądz umie podołać ?

Na pewno bycie proboszczem to ogromne wy-
zwanie, ponieważ na proboszcza patrzą wszyscy 
parafianie i oceniają jego działania, a jak wiemy” 
„jeszcze się taki nie urodził , co by wszystkim dogo-
dził „. Myślę , że sprostałem temu wyzwaniu, ale nie 
spoczywam na laurach.

7. Jak ksiądz poradził sobie z trudnościami  
w nowej parafii ?

Muszę przyznać , że to bardzo ciekawe pytanie, 
ponieważ przychodząc na proboszcza do Bytomia 
zastałem kościół w stanie surowym po 23 latach 
budowy w kościele był tylko tynk na ścianach,                  
a ławki to deski na klocach. Po ludzku można było 
się załamać, ale jest Wiara , że wszystko mogę w 
Tym , który mnie umacnia w Bogu i tak ruszyły 
prace , które trwają już 8 lat a efekty są wspania-
łe. Pochwalę się, że nasz kościół zdobył dwa razy 
pierwsze miejsce w 2014 i 2016 r. w konkursie in-
ternetowym Gazety Zachodniej na najpiękniejszy 

kościół i Parafię w Bytomiu na 22 kościoły. W tym 
samym konkursie przeszedł do finału i zdobył dwu-
krotnie 2 miejsce na Najpiękniejszy Kościół i Para-
fię w Województwie Śląskim. W tym głosowaniu 
mieli spory udział Grodziszczanie , którym pragnę 
z okazji tego wywiadu SERDECZNIE PODZIĘ-
KOWAĆ - BÓG ZAPŁAĆ Konkurs ten jest co 
dwa lata i mam cichą nadzieję, że w 2018 roku,                                            
w którym planuję konsekrację kościoła zdobędzie-
my I miejsce. Już dziś zapraszam Was do głosowa-
nia i odsyłam na naszą stronę parafialną by zoba-
czyć zdjęcia parafii wpcr.pl.

8. Kim są Zmartwychwstańcy ?

Powstaliśmy na emigracji w Paryżu 17 lutego 
1836 roku i nie bez powodu nazywamy się Zmar-
twychwstańcami, ponieważ to właśnie duchowe 
powstanie Polaków po nieudanym powstaniu 
listopadowym miało w końcu doprowadzić do 
ostatecznego zwycięstwa. Jako Zmartwychwstańcy 
głosimy największą prawdę wiary chrześcijańskiej 
którą wyraził  św. Paweł w słowach „ Próżną by 
była nasza wiara i daremne jej przepowiadanie 
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał „ pracujemy 
w Polsce , Niemczech , Austrii , Słowacji , Ukrainie 
, Włoszech , Bułgarii , Izraelu , Brazylii , Boliwii , 
USA , Kanadzie , Bermudach oraz w Afryce.

9. Czego chciałby ksiądz życzyć Grodzisz-
czanom ?

Na samym początku chciałbym serdecznie po-
dziękować za ich pamięć i życzliwość do mojej 
osoby i zapewnić o wielkiej wdzięczności i pamię-
ci modlitewnej z mojej strony,  Na zbliżające się 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę dusz-
pasterzom parafii  p.w. św. Jadwigi a szczególnie 
ks. Mateuszowi, który jest moim wychowankiem                             
z czasów Jego nauki w NSD ( mojej rodzinnej pa-
rafii w której przyjąłem chrzest św. i komunie św. 
bierzmowanie i odprawiłem prymicyjną Mszę św.) 
oraz wszystkim Grodziszczanom daru Radości , 
Miłości i Pokoju, który nam daje Zmartwychwsta-
ły Chrystus. 

                                Wywiad przeprowadziła Patrycja 
Sasiak - bratanica księdza Macieja
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Króluj nam Chryste…

Ministranci to jedna z podstawowych Wspólnot w każdej parafii. 
Przynależność do niej wymaga od kandydata dużego poświę-
cenia. W naszej parafii ministranci mają obowiązkową służbę,                          
a także służbę na  różnych innych odcinkach, jak droga krzyżowa, 
czy gorzkie żale. Uczestniczą także w odwiedzinach kolędowych. 
Chętni ministranci stają się również lektorami. 
Przynależność do tej Wspólnoty jest bez wątpienia bardzo wy-
chowawcza. Przede wszystkim łączy tych młodych chłopców                   
z Bogiem, uczy dyscypliny, obowiązkowości i odpowiedzialności. 
Pozwala się im oswoić z publicznymi „wystąpieniami”. 
Z wielką radością informujemy, że 18 grudnia 2016r., na mszy 
świętej dziecięcej przyjęliśmy do grona ministrantów trzech 
chłopców: Kamila Kaczmarka, Michała Ossowskiego, Dawida 
Królika. Składamy im serdeczne życzenia, aby wytrwale służyli 
Jezusowi oraz całej Wspólnocie Parafialnej. Pragniemy również 
podziękować rodzicom wszystkich naszych ministrantów, bo bez 
ich zaangażowania i pomocy wielu tych chłopców  z pewnością 
nie byłoby tak solidnymi w służbie przy ołtarzu Bożym. 

Ks. Zbyszek 

W dniach 8-10 marca 2017 r. odbyły się rekolekcje wiel-
kopostne dla uczniów  naszego Liceum. Rekolekcje rozpo-
częły się spotkaniem z ks. Dawidem Bendowskim, który                                       
w roku 2016 przyjął święcenia kapłańskie.  Ks. Dawid mówił 
o roli Maryi w życiu każdego chrześcijanina, chcąc w ten spo-
sób uczcić 100-lecie objawień w portugalskim mieście Fati-
ma. Po spotkaniu w kościele farnym młodzież przeszła do 
CK Rondo, aby obejrzeć film pt. „Mary’s Land”. W drugim 
dniu rekolekcji odbyły się spotkania z Siostrami zakonny-
mi ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, które prowadzą 
domy dziecka w Palestynie. O życiu i działalności w Jerozo-
limie barwnie opowiadała siostra Rafaela, która przez 53 lata 
pracowała  w Ziemi Świętej. Trzeciego dnia rekolekcji miała 
miejsce spowiedź i msza święta na zakończenie rekolekcji.

XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej
Dnia 07.12.2016 r. 107 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Grodzisku, przystąpiło do XXVII Olimpiady Teologii Ka-
tolickiej. Opiekunem był ksiądz Mateusz Ryba. Motto tegorocznej edycji 
Olimpiady brzmiało: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Mi-
łosiernego Ojca”. Można było uzyskać maksymalnie 63 punkty. Warunkiem 
przejścia do następnego etapu było rozwiązanie testu i uzyskanie ponad 50% 
punktów. W naszej szkole taki wynik uzyskało wielu uczniów, lecz tylko 4 
osoby zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego, który odbył się 12.01.2017 r. 
w Poznaniu.
Szkołę reprezentowali: Martyna Siejek – 3c (50 pkt.),
 Martyna Sibilak – 3c (49 pkt.),
 Magdalena Szkuta – 3c (47 pkt.), 
Wiktoria Szymkowiak – 2d (46 pkt.)
                                                                                                        Serdecznie gratulujemy!

REKOLEKCJE w LO
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Stanisław Słowiński urodził się 13 czerwca 1939 r. w Cheł-
mnie, krótko przed wybuchem II wojny światowej. Jego ojciec 
walczył jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ma-
łym Stanisławem i jego bratem opiekowała się najpierw matka, 
a po jej śmierci dziadkowie mieszkający na wsi. W 1947 roku 
ojciec powrócił z wojny i powtórnie się ożenił. Dzieciństwo Sta-
nisława nie było jednak szczęśliwe i beztroskie. Po trzech latach 
ojciec, będący z zawodu kominiarzem, zmarł wskutek wypadku 
przy pracy, a macocha oddała chłopców do domu dziecka. Stani-
sław Słowiński całe swoje życie poświęcił muzyce. Swą muzycz-
ną przygodę rozpoczął już w czasie służby wojskowej grając po-
czątkowo na trąbce, a później na puzonie w orkiestrze wojskowej. 
Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej w Poznaniu pracował 
przez 16 lat w operetce poznańskiej. Od 1978 r. był członkiem 
orkiestry Zbigniewa Górnego. W tym samym roku został rów-
nież kapelmistrzem Grodziskiej Orkiestry Dętej (wtedy jeszcze 
orkiestry strażackiej) wiążąc w ten sposób resztę swojego życia         
z Grodziskiem Wielkopolskim. Wraz z jego przybyciem gro-
dziska orkiestra zaczęła się dynamicznie rozwijać. Nowy kapel-
mistrz wprowadził m.in. musztrę paradną, która jest znakiem roz-
poznawczym Grodziskiej Orkiestry Dętej. Skomponował także 
hejnał Grodziska, który codziennie w południe rozbrzmiewa                
z ratusza. Przyniósł sławę naszemu miastu zarówno w Polsce, jak 
i poza jej granicami.  Jako kapelmistrz zawsze dbał o dobro orkie-
stry oraz zabiegał o jak najlepsze warunki dla młodych muzyków. 
Dla członków orkiestry był wzorem postępowania w realizo-
waniu swoich pasji oraz ciągłym dążeniu do perfekcji. Był wy-
magającym nauczycielem, a przy tym serdecznym, pomocnym                                                                                                                             
i zawsze uśmiechniętym człowiekiem. Dokonania pana Stani-
sława Słowińskiego w ciągu jego 38 lat działalności w Grodzisku 
Wlkp. są ogromne i niezaprzeczalne. W 1996 r. zwyciężył w ple-
biscycie Radia Merkury i uzyskał tytuł Wielkopolanina Roku. 
W 1997 roku uchwałą Rady Miejskiej otrzymał tytuł Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Dwa lata później, 
tytuł otrzymała również Grodziska Orkiestra Dęta. Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Kapelmistrzowi 
z Grodziska Wielkopolskiego Honorową Odznakę „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”. Zmarł 30 listopada 2016 w Grodzisku 
Wielkopolskim. W sobotę, 3 grudnia 2016 roku na Cmentarzu 
Parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim odbył się pogrzeb 
pana Stanisława Słowińskiego. W ostatniej drodze wieloletniego 
kapelmistrza naszej orkiestry pożegnały tłumy. Podczas homilii 
ks. Jacek Markowski mówił, że nie ma ludzi niezastąpionych, są 
niepowtarzalni, a pan Stanisław żył dla innych i całe serce oddał 
swoim wychowankom. Podczas uroczystości pogrzebowych,                                        
w imieniu Samorządu Grodziskiego, za wszystko co uczynił 
dla miasta, podziękował Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego 
Henryk Szymański. Pan Stanisław został złożony do poświęco-
nej ziemi przy dźwiękach granej przez orkiestrę muzyki, która 
była całym jego życiem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
i w naszych sercach.
        
 Filip Pięta

(NSKŚ) Nadzwyczajni Szafarze 
Komunii Św.

          Jedną ze specyficznych posług świeckich 
wiernych w Kościele jest szafarstwo nadzwyczajne 
Komunii św. Kościół wznowił po wiekach posługę 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. instrukcją 
Stolicy Apostolskiej Immensaecaritatis z dnia 29 
stycznia 1973 roku. Ich zadaniem jest zanoszenie 
Komunii św. chorym i starszym, którzy nie mogą 
uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii w kościele, a 
także pomoc kapłanom w udzielaniu Komunii św., 
kiedy jest większa liczba wiernych.
Nadzwyczajni szafarze zostali powołani w Archidie-
cezji Poznańskiej dekretem Arcybiskupa Metropoli-
ty Poznańskiego 1 kwietnia 1999 roku. Wiosną 2003 
r. podzielono nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 
w Archidiecezji Poznańskiej na 12 rejonów. 
W każdym rejonie znajduje się kilka dekanatów.
 Od tego dnia formacja permanentna tych 
osób odbywa się w rejonach systematycznie raz 
na kwartał. Każde spotkanie rozpoczyna trzydzie-
stominutowa adoracja Najświętszego Sakramentu.                  
W tym czasie jest możliwość skorzystania z sakra-
mentu pojednania.
 Po adoracji w kościele szafarze uczestniczą 
w godzinnym wykładzie uzupełniającym ich wiado-
mości z teologii, liturgii, prawa kanonicznego, nauki 

cd na str 9
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Módlmy się psalmami
 Bądźmy naśladowcami Jezusa

    Otworzyć się na Boga... Można to robić na różne spo-
soby. W poniższym tekście chcielibyśmy zachęcić i za-
proponować Ci jeden z nich. Sposób, który otworzy Cię 
na Wielkie Miłosierdzie Boga i pozwoli pięknie przeżyć 
czas  w prawdziwym dialogu z Bogiem i Jezusem Miło-
siernym.  Tym sposobem może być bliższe lub też częst-
sze pochylenie się  nad Świętą Księgą, jaką jest dla każde-
go chrześcijanina Biblia, a konkretnie nad jedną  z jego 
ksiąg - Księgą Psalmów.
    Psalmy i pieśni z Pisma Świętego stanowiły od zarania 
podstawę nie tylko liturgii Kościoła, ale także osobistej 
modlitwy chrześcijan. W Dziejach Apostolskich odnaj-
dujemy świadectwa wspólnej modlitwy pierwotnego Ko-
ścioła (Dz 3,1). Była to modlitwa wspólna, podczas któ-
rej przede wszystkim recytowano psalmy i czytano teksty 
Pisma Świętego. W innym miejscu Dziejów Apostol-
skich czytamy o istnieniu nocnej liturgii, podczas której                   
św. Paweł i Sylas robili to, co było już w zwyczaju Kościo-
ła: O północy Paweł i  Sylas modlili się, śpiewając hym-
ny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali (Dz 16,25). 
Hymny, o których mówi św. Łukasz, to przede wszystkim 
psalmy i pieśni z Pisma  Świętego. Podejmując  praktykę  
odmawiania psalmów wracamy  do najstarszej tradycji  
Kościoła, która kontynuuje jeszcze starszą tradycję mo-
dlitwy liturgicznej  Żydów. Odmawiając  psalmy sięgamy 
do samych źródeł modlitwy chrześcijańskiej.

    Często jednak wielu  ludzi ma z nimi trudności. Myślę, 
że powstają one z niewłaściwego podejścia. Najczęściej 
chcemy w nich odnaleźć teksty, które by wyrażały nasze 
doświadczenia, problemy i prośby. Tymczasem  natra-
fiamy na zupełnie inny kontekst kulturowy, całkowicie  
inny rodzaj ekspresji, wracanie do przeszłości Izraela 
dla nas dzisiaj odległej i prawie obcej. To często powo-
duje zniechęcenie, odłożenie Księgi Psalmów i szukanie 
czegoś, „bliższego” naszemu  życiu, gdyż  uważamy, że  
modlitwa polega przede wszystkim na wyrażaniu przed 
Bogiem swoich potrzeb, uczuć, bólów, trosk i pragnień, 
rzadziej już radości, wdzięczności i oddawania  czci  
Bogu. W ten sposób w dialogu z Bogiem najważniejsze 
byłyby nasze słowa , nastawienie i nasza wola. A przecież 
w rozmowie z kimś ważnym, z autorytetem powinniśmy 
raczej słuchać niż mówić, oddać  jemu  głos, a sami się 
wyciszyć, by lepiej przyjmować usłyszane  słowa. Tym 
bardziej kiedy podczas modlitwy stajemy przed samym  
Bogiem. Powinniśmy zatem  podczas niej przede wszyst-

kim skupić się na słuchaniu. Powstaje  jednak problem: 
jak  słuchać Boga kiedy  On  milczy?  Bóg nie przemawia 
tak, jak  inny człowiek. Jak więc Go słuchać?

     W tej sytuacji psalmy ukazują  swoją wielką, uni-
wersalność i nieprzemijającą wartość.  Psalmy stanowią 
część Pisma Świętego , zatem są słowem Bożym i stresz-
czeniem całego Starego Testamentu. Na szczególne zna-
czenie psalmów wskazuje Pan Jezus i  apostołowie gdyż 
Księga Psalmów jest najczęściej cytowaną w Nowym 
Testamencie  księgą Pisma Świętego. Odmawianie psal-
mów stanowi rodzaj  lectio divina – Boże czytanie pole-
gające na wsłuchiwaniu się w słowo Boże. Są one słowem                  
Bożym do nas skierowanym.  Powinniśmy zatem ich 
przede wszystkim słuchać.

     Recytacja psalmów – głośne ich odczytywanie przed 
Bogiem lub przynajmniej indywidualne – ciche, lecz 
wyraźne – stawia nas przed Bogiem w roli uczniów. Po-
wtarzając, uczymy się mądrości zawartej w Jego słowie, 
większym niż  nam się na wstępie wydaje. Pisze o tym św. 
Paweł zachęcając nas:  „…napełniajcie się Duchem, prze-
mawiając  do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach                 
i pieśniach pełnych ducha wysławiając Pana w waszych 
sercach…” (Ef 5,17-20),  a na innym miejscu:…”z wszel-
ką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie 
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha śpiewając Bogu 
w waszych sercach”(Kol 3,16) .

     Czytając psalmy , słuchamy słowa Bożego i w ten spo-
sób Jemu oddajemy pierwsze słowo w dialogu modlitwy.     
                                                                                                                                                               
     Ale psalmodia, czy w czasie liturgii, czy w indywi-
dualnym nabożeństwie, domaga się uzupełnienia przez 
medytację wypowiadanych słów. Medytacja stopniowo 
przemienia wnętrze człowieka, coraz lepiej nastrajając na 
słuchanie słowa Bożego. Słowa psalmów stają się powoli 
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własnymi słowami modlącego się. W ten sposób po me-
dytacji następuje kolejny etap: modlitwa jako odpowiedź 
na usłyszane słowo Boga. Często okazuje się, że najlepiej 
oddaje ją inny fragment psalmu bądź zestawienie róż-
nych fragmentów psalmów lub własna pieśń w ich duchu 
i charakterze. Psalmy stają się w ten sposób wspaniałą 
szkołą dziecięctwa Bożego obejmującą jak gdyby trzy 
etapy: słuchanie słowa Bożego w recytowanych psal-
mach,  które zapadając następnie w głębię serca przez 
medytację rodzą w nim osobistą modlitewną odpowiedź 
- często znów słowami psalmów.     
                                                                         
     Nie do pominięcia pozostaje także ludzki  wymiar 
psalmów. Tworzyli  je ludzie, którzy autentycznie przeży-
wali swoje problemy przed Bogiem. W sposób genialny 
potrafili oni odczytać w swoim życiu ową milczącą obec-
ność Boga.  Księga Psalmów zawiera wspaniałe świadec-
two ludzkich odkryć, duchowych przemian i zachwy-
tów nad wspaniałością Boga w jego działaniu. Możemy 
się od nich uczyć prawdziwego stawania przed Bogiem                           
w żywym dialogu z Nim. Często się zdarza, że przy indy-
widualnej modlitwie psalmami niektóre z nich stają się 
częścią naszego osobistego współżycia z Bogiem. Autor 
psalmu wyrażając własne myśli i przeżycia, ujawnia  do-
świadczenia duchowe wszystkich późniejszych czytel-
ników w ciągu następnych  wieków, niezależnie od ich 
uświadomionego stosunku do Boga. „Psałterz Dawida” 
należy do największych i najpiękniejszych ksiąg  poetyc-
kich wszystkich czasów.

  Psalmy możemy odmawiać na różne sposoby:                          
np. korzystając z Liturgii Godzin , możemy też ułożyć 
sobie psalmy według innego porządku. Może on polegać 
na odmawianiu kolejnych psalmów w ilości dla nas  sto-
sownej, bez wyznaczania sobie okresu, w jakim musimy 
odmówić  wszystkie psalmy. Można także dobierać sobie 
psalmy według ich charakteru  o czym powiemy w na-
stępnym odcinku.

      Jezus jako pobożny żyd modlił się codziennie psalma-
mi i posługiwał się nimi  rozmawiając ze swoim Ojcem. 
Umierając za nas na krzyżu wypowiadał słowa psalmu 
zwracając się do Ojca Najwyższego  pokazując tym sa-
mym ogromne  znaczenie jakie przywiązywał do tych 
pieśni. 

      Ksiądz Jan Kanty Pytel, światowej sławy biblista pi-
sze:…”kto czyta i śpiewa psalmy, jest naśladowcą Jezusa, 
któremu św. Hieronim nadał tytuł „Cantator Psalmrum”
-„Śpiewak psalmów”.   Bądźmy naśladowcami Jezusa.

        (Opracował K.W. na podstawie wstępu 
do Psałterza Tynieckiego - Wyd. Tyniec 2013)
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społecznej Kościoła, życia rodzinnego itp. Po wykładzie 
jest okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń, zadawa-
nia pytań. Łącznie spotkanie trwa 2,5 godz. i kończy je 
ustalenie daty kolejnego spotkania w danym rejonie. Raz 
w roku w spotkaniu rejonowym udział biorą nadzwyczaj-
ni szafarze z żonami.

 Biskupi diecezjalni mogą upoważnić mężczyzn                          
w wieku 25 do 65 lat do posługi nadzwyczajnego szafarza 
Komunii św., którego rekomenduje ksiądz proboszcz.
 Każdego roku wszyscy szafarze odnawiają goto-
wość dalszej posługi przed biskupem w czasie uroczystej 
Eucharystii. Mszy św. przewodniczy ks. abp. Stanisław 
Gądecki, Metropolita Poznański. Tego dnia otrzymują 
promocję także nowi kandydaci do tej posługi, przygo-
towani na specjalnym studium. Msza św. poprzedzona 
jest kilkugodzinnym skupieniem dla wszystkich szafarzy.               
Po Mszy wszyscy uczestnicy spotykają się na agapie 
z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

 Każdego roku są organizowane rekolekcje dla 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezjal-
nym Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu. Od 2007 r. 
organizowane są też rekolekcje dla żon szafarzy.
Każdego roku odbywa się spotkanie opłatkowe dla sza-
farzy z trzech rejonów w jednym miejscu. W mszy św.                       
i spotkaniu przy stole uczestniczą szafarze z rodzinami. 
W ten sposób Kościół pragnie zauważyć i docenić współ-
udział małżonek i rodzin szafarzy w ich posłudze.
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. spotyka 
się z coraz przychylniejszym przyjęciem ze strony wier-
nych. Jest to także ogromna szansa dla samych szafarzy, 
którzy z jednej strony bardzo konkretnie służą Kościo-
łowi, a z drugiej uświadamiają sobie odpowiedzialność 
jaka na nich spoczywa i starają się być lepszymi ludźmi                 
i katolikami.

W naszej parafii ks. proboszcz Marek wraz z księżmi 
Zbyszkiem i Mateuszem organizują spotkania szafarzy. 
Ostatnie spotkanie opłatkowe odbyło się z udziałem żon.
W diecezji poznańskiej posługę nadzwyczajnego szafa-
rza Komunii św. pełni ok. 1450 mężczyzn. W Grodzisku 
Wielkopolskim w parafii św. Jadwigi Śląskiej - 6, Naj-
świętszego Serca P.J. – 9, św. Faustyny – 6.

nskś Wojciech Cielecki
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     Marzeniem mojego dziecięcego serca była Afryka... nie wiem dla-
czego wdawało mi się, że tam najwięcej bólu i cierpienia. Byłam go-
towa cierpieć i stracić wszystko, by tylko  i tam dzieci mogły poznać  
Największą i Najpiękniejszą Miłość ludzkiego życia.  Prosiłam Jezusa 
bym jak dorosnę mogła zostać najlepszym na świecie lekarzem, a po-
przez moja posługę dawać Go innym.
     Potem przyszło życie trudne i bardzo bolesne... pragnienia dziecię-
cego serca jakby zamilkły i znikły na zawsze. Wszystko jakby umarło,   
a Bóg... wydawał się taki obcy, daleki i niedostępny...
    Jednak choć ja odeszłam bardzo daleko, On pozostał wierny i nie 
zapomniał zakopanych i stłumionych pragnień dziecięcego serca.                      
Obdarował mnie łaską powołania, bym każdego dnia mogła być bliżej 
i bliżej tych, którym chciałam oddać moje życie.  I Bóg zamiast Afryki 
dał mi Boliwię, bym sama również była coraz bliżej Niego pośród bez-
radności i cierpienia tylu niewinnych dzieci i młodzieży.
     Nasze Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego – potocznie zwa-
ne  „Faustynkami” – posługuje w Oruro, w szóstym co do wielkości 
mieście w Boliwii. Liczy  około 391 870 tys. mieszkańców i znane 
jest obecnie z dorocznego karnawału, w którym przetrwały elemen-
ty przedkolumbijskich wierzeń indiańskich. Rozciąga się  na wyżynie 
Altiplano – pomiędzy przepięknymi Kordylierami And – Zachodnią 
i Środkową na wysokości  3700 m n.p.m. Nasze  stacje misyjne są bar-
dzo rozciągnięte – odległości między jedną a drugą są bardzo zróż-
nicowane nawet do 20 km. Niektóre położone są pomiędzy górami, 
wymagają przejścia pieszo, czasem docieramy tam rowerem.
     Nasz dom, to przede wszystkim przystań dla dzieci i młodzie-
ży, zmagających się z przeróżnymi problemami. Często nocują 
u nas, czasem są tak zmęczeni życiem, że szukają oparcia i po-
mocnej dłoni, zdarza się, że są po próbach samobójczych, niektó-
rzy po aborcji. Na ile możemy towarzyszymy im, z Bożą pomo-
cą rozbudzając nadzieje.  Bywa, że zostają z nami na dłuższy czas.                                                                          
Nasza posługa jest piękna ale bardzo trudna. W duchu charyzmatu 
Zgromadzenia docieramy do miejsc, gdzie już zgasł ostatni promyk 
nadziei. Wiele z dzieci wśród których jesteśmy to ofiary przemo-
cy seksualnej. One już straciły wszystko! Nie tylko swą niewin-
ność, ale przede wszystkim zaufanie do świata i do nas dorosłych. 

Stracić czy zyskać ? ? ?
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    Ostatnio, dziewięcioletnia dziewczynka huśtając się na huśtawce 
w naszym ogrodzie spytała, czy ją przestanę kochać, gdy mi coś po-
wie. Zaczęłyśmy rozmawiać... z każdą chwilą rosła we mnie wście-
kłość. Ojciec rok temu przyszedł do niej, gdy matka była w szpitalu. 
Położył się obok niej, zaczął ją głaskać, przytulać ... ufała mu, prze-
cież to ukochany tatuś! Nim się obejrzała ojciec ją rozebrał. Płakała, 
prosiła... na nic się to zdało. Jedynie co pamięta z tamtego dnia to 
ogromny wstyd, paraliżujący lęk i piekący długo ból.  ... „a przecież 
tata mówił że nie będzie bolało”.... a ona zwijała się i jedynie pra-
gnęła umrzeć. Ojciec powiedział, że ją zabije jeśli komuś powie... 
ale ona nie umie żyć, odważyła się i powiedziała .... „ale co teraz.... 
on zawsze to robi, gdy mamy nie ma, a ja nie wiem czym tatę spro-
wokowałam... jeśli powiem mamie.... co się ze mną stanie, tata sobie 
pójdzie, czy mama mi uwierzy...?” 
   Wiele mamy takich rozmów i często związane ręce, dzieci nie 
chcą mówić i również nam nie pozwalają. Nie możemy stracić ich 
zaufania. Przychodzą do nas, by choć przez chwilę poczuć się bez-
piecznie. Jak przerwać ten łańcuch zła, jak żyć 
z takim obciążeniem??? To dzięki Waszym modlitwom i cierpie-
niu możemy tu być i trwać. 
    Tyle razy pojawia się pokusa by uciec, wrócić do Polski, bo tam 
życie jest łatwiejsze... a tu...  ciągła walka o byt nasz i tych, których 
Pan postawił na naszej drodze. Gdyby nie wiara i pomoc ludzi do-
brej woli wszystko byłoby jeszcze trudniejsze i wręcz niemożliwe. 
Dlatego z niesamowitą wdzięcznością serca kieruję do każdego
 i każdej z Was słowa podziękowania za modlitwy, cierpienia i ofiary. 
    Księdzu Proboszczowi, Ks. Zbyszkowi i Ks. Mateuszowi z ser-
ca dziękuję za ciepło ich serc i otwartość. Niech Jego Miłosierdzie 
przelewa się przez nas na innych – czyniąc nas tym samym narzę-
dziami Jego Miłosierdzia.

Niech Miłość  Miłosierna nieustannie zlewa na każdego z Was 
zdroje łask w  codzienności Waszego życia!

z darem modlitwy  i wdzięcznością serca
Siostry Jezusa Miłosiernego z Boliwii
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Typowym zwierzęciem hodowlanym w Afryce jest krowa. Są one 
złej jakości, gdyż liczy się ich liczba, a nie jakość. Krowy w Tanzanii 
są zabiedzone i wychudzone. Północno zachodnia część Tanzanii to 
teren wyżynny, a co za tym idzie ubogi w pola i łąki ( sawanny). Wy-
żynny krajobraz z odwiecznym problemem Afryki jakim jest woda. 
Krowy stanowią rodzaj pieniądza. Ich posiadanie wiąże się z pozycją 
w swojej społeczności. Zabicie tego zwierzęcia bez powodu uważa-
ne jest za szaleństwo, które można porównać ze spaleniem pienię-
dzy. Wokół bydła skupia się życie ubogich mieszkańców tego kraju. 
Krowa żywi, dostarcza skór,  stanowi siłę roboczą. Jej odchody służą 
jako opał. Z mieszanki gliny i krowich odchodów buduje się miejsco-
we chaty. Ale co najważniejsze: za krowy kupuje się żony. Krowami 
wynagradza się także wyrządzone szkody,  dokonuje przekupstw 
w skorumpowanym społeczeństwie. Im więcej krów w posiadaniu 
danej rodziny, tym uchodzi ona za zamożniejszą. Żaden mężczy-
zna nie może zawrzeć związku małżeńskiego bez tego zwierzęcia. 
Miejscowe dziewczyny porównują liczbę ofiarowanych za nie krów 
z miłością przyszłego męża. Gdy dwoje ludzi chce się pobrać w ko-
ściele należy wypełnić formularz. Jest on podobny do europejskiego, 
ale pojawia się w nim pytanie, czy kandydat na zięcia zapłacił rodzi-
com swojej przyszłej żony  mahari,  czyli odpowiednią ilość krów.                                                                                                                                   
W protokole ksiądz musi mieć zaznaczone, że za kobietę została 
uiszczona taka opłata. Bez tego zapisu nie można błogosławić mał-
żeństwa. W tym miejscu muszę podzielić się z czytelnikami pewną 
ciekawostką. Otóż podczas mojego ostatniego pobytu w Tanzanii 
wraz z siedemnastoletnią wtedy córką, przychodzili na misję zain-
teresowani białą dziewczyną mieszkańcy okolicy i proponowali mi 
za nią osiem krów (to całkiem sporo), i miejscową herbatę. Dlacze-
go herbatę? Otóż szybko wieść się rozniosła, że jestem smakoszem 
tego miejscowego, bardzo słodkiego specyfiku. Cóż, zrezygnowałam                       
z tych ośmiu krów, także z oferowanej  herbaty, ponieważ nie miałam 
pomysłu jak przetransportować oferowane mi zwierzęta do Polski. 
Tym sposobem Olga wróciła ze mną do domu…☺
Rdzenni mieszkańcy Afryki, którzy otrzymują w darze krowę, czy 
cielątko klepią je, mówią do niego, przytulają. Zwierzę to żywe stwo-
rzenie. Proszę wyobrazić sobie i wczuć się w tę symbiozę z naturą. Pie-
niędzy zaś jeśli jest w nas oczywiście równowaga… nie przytulamy, 
nie głaskamy ☺. Krowę zabija się rzadko. W zasadzie są trzy ważne 
wydarzenia w życiu tamtejszego człowieka: jego narodziny, ślub i po-
grzeb.  Wtedy jest ten podniosły moment, gdy zabija się to zwierzę dla 
uczczenia wydarzenia. Natomiast straszną rzeczą jest kradzież krowy. 
W miejscu gdzie ją skradziono mieszkańcy zwołują się, jest to tzw. 
jowe. Nawołują się od domu do domu, od osady do osady, poprzez 
kolejne wsie. Złodzieja, gdy zostanie złapany czeka okrutny los. Do-
konuje się na nim samosądu, który kończy się  jego śmiercią. 
        Wśród ubogich tanzańskich plemion  wokół zwierząt kręci się 
ich skromne życie. Są ich bogactwem. Światem Afryki rządzi natura. 
Tanzania to nie jest łatwe miejsce, ale gdy raz złapie się jej rytm, stapia 
się on z własnym biciem serca i już w nim pozostaje…
        

       Marzena

NASZA TANZANIA
Rola krowy
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Grota przy Szpitalu Miejskim 
w Grodzisku Wielkopolskim

     Powstanie Szpitala Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim nie-
rozerwalnie związane jest z rodziną Mossych. Pod koniec XIX wieku 
znany  wydawca Rudolf Mosse postanowił wybudować w swoim 
rodzinnym mieście szpital, który miał nosić imię jego ojca Marcu-
sa Mosse. Ten powszechnie szanowany lekarz przeszedł do historii  
również jako obrońca Grodziska w czasie  wydarzeń Wielkopolskiej 
Wiosny Ludów 1848 roku. Uroczystość otwarcia szpitala odbyła się  
10 listopada 1891 roku, dokładnie w 26 rocznice śmierci  Marcusa 
Mosse.  Szpital wybudowany został za  kwotę 120 000 marek. War-
to dodać, że budowniczym szpitala był polski przedsiębiorca  Feliks 
ChocieszyńskiW głównym  budynku znajdowało się 13 pokoi dla 
chorych, sala operacyjna, pokój opatrunkowy,  pomieszczenie do na-
świetlenia, 2 łazienki, 4 ubikacje, 5 pokoi dla personelu i służby. Przez 

wiele lat pracowały w nim ewangelickie Siostry Diakoniski.  W 1919 roku do grodziskiego szpitala skierowano katolickie Siostry Elżbietanki, 
które już od roku 1893 sprawowały opiekę nad chorymi mieszkańcami naszego miasta w ich własnych mieszkaniach. 
      W listopadzie  1937 roku z inicjatywy Siostry Przełożonej Wacławy z Domu Zakonnego Sióstr Elżbietanek w Grodzisku wybudowano                          
i poświęcono Grotę przyszpitalną pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes.  Uroczystość poświęcenia Groty zbiegła się z końcem  Tygodnia 
Społecznego i Święta Chrystusa Króla w Grodzisku. Lokalny „Orędownik” z 6 listopada 1937 roku  donosił:
„... Poświęcenie groty Matki Boskiej odbyło się po nieszporach. Przed pięknie udekorowaną Grotą, wystawioną z inicjatywy Matki Przełożonej 
Wacławy przez tutejsze obywatelstwo i przy współudziale Zarządy Miejskiego- przemówił podniośle burmistrz p. dr. Roman Mazurkiewicz,  
prosząc obecnego księdza dziekana Kruszkę o dokonanie aktu poświęcenia. Po wzniosłej przemowie księdza dziekana zebrana rzesza wier-
nych odśpiewała „Pod Twoją Obronę”, Chór Kościelny zaś pod batutą p. Stachowiaka wykonał poprawnie dwa utwory na zespół mieszany. 
Piękna grota zyskała nie tylko uznanie wśród naszego społeczeństwa, 
ale zdołała natchnąć dużo czcicieli Marii do zamanifestowania uczuć 
religijnych, czego dowodem są vota, zawieszone już w pierwszym 
dniu poświęcenia pod posągiem Najświętszej Matki...”.
       W okresie okupacji hitlerowskiej władze niemieckie systematycz-
nie usuwały z przestrzeni publicznej Grodziska wszelkie symbole 
religijne. Ich ofiarą padły wszystkie figury   i większość krzyży. Nie 
oszczędzono także Groty przyszpitalnej, którą rozebrano. 
   Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej do grodziskiego szpitala 
powróciły  Siostry Elżbietanki, które od samego początku zabiegały o 
możliwość odbudowy Groty. W 1948 roku miejscowy przedsiębior-
ca Marian Burzyński z własnych środków odbudował Grotę,  jako 
votum za przywrócone zdrowie. 

     W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiła znacząca  rozbudowa grodziskiego szpitala, która jed-
nocześnie wymusiła rozbiórkę dotychczasowej Groty. Za zgodą władz kościelnych ustalono, że nowa 

Grota zostanie przesunięta w inne miejsce. Jej zaprojektowaniem zajął się ksiądz Marian Lewandow-
ski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Wykonanie projektu powierzono 

miejscowemu murarzowi Stanisławowi Kaczmarkowi. 
       W 1994 roku w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej odbyło się po-

święcenie Groty przez księdza dziekana Henryka Nowaka w obecności 
księdza proboszcza Władysława Kaźmierczaka, miejscowych wi-

kariuszy oraz grodziskich Sióstr Elżbietanek.  Wśród wielu 
mieszkańców Grodziska przybyłych na uroczystość 

nie zabrakło także władz miasta oraz persone-
lu medycznego. 

                                                                  
       Darek Matuszewski
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 Każdy człowiek, który po raz pierwszy pojawia się jako 
pacjent w szpitalu, napotyka na pewne trudności związane                        
z samą chorobą i bólem, jak również z faktem nowej sytuacji, 
miejsca, nowych ludzi. Szpital jest przede wszystkim miejscem, 
gdzie człowiek leczy swoje ciało. Niejednokrotnie bywa jednak 
i tak, że staje się prawdziwą lecznicą ducha, gdzie następuje 
widoczna zmiana dotychczasowego życia. Dlatego też Kościół                       
i w tym miejscu nie opuszcza człowieka. Posyła do szpitali księży 
kapelanów, by służyli sakramentalną pomocą 
i w rozmowach udzielali duchowego wsparcia. W szpitalach 
znajdują się także kaplice, 
w których odprawiane są Msze święte i nabożeństwa. 
 Od kilu miesięcy posługując w szpitalu w Grodzisku za-
uważyłem wiele niedociągnięć związanych zachowaniem, gdy 
ksiądz przechodzi z Komunią świętą zarówno u chorych jak 
i u napotkanych w szpitalu odwiedzających. Nie jestem wstanie 
w jednym artykule ująć wszystkich zagadnień związanych z tym 
tematem, więc przez najbliższy czas w naszej gazetce  będą poja-
wiały się różne artykuły związane z tym tematem. 
          Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: Kogo zapytać  o kon-
takt z kapłanem?
Najlepiej poinformuje o tym pielęgniarka, która ma najczęściej 
kontakt z pacjentem. Można dowiedzieć się: 
- o czasie odwiedzin księdza kapelana,
- gdzie mieści się kaplica w szpitalu,  
- kiedy i o jakiej porze odprawiane są Msze św., 
- kiedy jest możliwość skorzystania ze spowiedzi i innych sakra-
mentów. 

Ks. Zbyszek

Chrześcijanin w szpitalu ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 
– DNIEM SZCZEGÓLNEJ ŁASKI

 W tym dniu Bóg uleczył mnie ze wszystkich na-
łogów i dał mi nowe życie, a przecież byłem już na głębokim 
dnie: alkohol, narkotyki, seks, gry komputerowe, magia…, 
bez rodziny, szkoły i pracy…baz nadziei, w ogromnych 
ciemnościach ducha i totalnej pustce. W dniu święta Miło-
sierdzia w krakowskich Łagiewnikach Bóg wyleczył mnie 
zupełnie, wyciągnął z przepaści i darował nowe, piękne życie 
w miłości do Niego i ludzi. To jedno z tysięcy świadectw 
mówiących o doświadczeniu miłosierdzia Bożego                 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, o spełnieniu się 
słów Jezusa wypowiedzianych do Siostry Faustyny, że 
jest to dzień zupełnie wyjątkowy, dzień wielkiej łaski,               
z której mogą skorzystać wszyscy. 
 Ustanowienie Święta Miłosierdzia było ży-
czeniem samego Chrystusa, który wypowiedział je do 
Siostry Faustyny w kilkunastu objawieniach, określając 
nie tylko miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym 
Kościoła (pierwsza niedziela po Wielkanocy), ale tak-
że powód jego ustanowienia, sposób przygotowania 
i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Jezus wyznał, że 
mimo Jego gorzkiej męki, giną dusze. Pragnę – powie-
dział – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wy-
lewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełne-
go odpuszczenia win i kar (Dz. 699).    
 Ksiądz. prof. I. Różycki w teologicznej anali-
zie pism Siostry Faustyny, którą prowadził na zlecenie 
kard. K. Wojtyły, tak tłumaczył tę największą łaskę. 
Chrystus związał odpuszczenie wszystkich win i kar z Ko-
munią świętą przyjętą w Święto Miłosierdzia, czyli pod tym 
względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. 
Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta                            
w Święto Miłosierdzia musi być nie tylko god-
na, ale także spełniać podstawowe wymaga-
nia nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała 
całkowite darowanie win i kar. Aby skorzy-
stać z tych wielkich obietnic Jezusa, trzeba 
więc nie tylko być w stanie łaski uświęcającej, 
po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przy-
wiązania nawet do grzechu lekkiego), ale 
także troszczyć się o postawę zaufania wobec 
Boga (pełnienie Jego woli) i czynnej miłości 
bliźniego. Przygotowaniem zaś do tego święta ma być 
według życzenia Jezusa nowenna z Koronki do Miłosierdzia 
Bożego odmawiana przez kolejne dni począwszy od Wiel-
kiego Piątku do soboty przed Świętem Miłosierdzia.     

( Na podstawie artykułu „Dzień szczególnej łaski”                        
z kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”)

                     Dorota Gruszecka
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Więc znów ten czas powraca, a co z nim co? 
Gdy ziemia huczy w nim na kształt miecza 
i na kształt płomienia...
Więc zawirują kształty najczystszych przeznaczeń,
które staną się światłem, chociaż są rozpaczą,
które wzniosą się z trwogi, bo w trwodze się staną
jedną z tych pięciu - odkupienia raną,
jedną z tych pięciu - co głowami płaczą,
jedną z tych pięciu - tą w serce zadaną.
I kto jest człowiek tylko i cierpiał w tej ziemi,
będzie skuty z jej śmiercią i jej przebudzeniem,
i choćby w niej umierał jak nędzarz - to zbudzi
po cierpieniu, w powstaniu powstawanie ludzi
i sam jak człowiek wzejdzie, i sam krew przebaczy,
I niech się święci w świetle wirowanie pyłu,
i niech się święci ten dzień, co jest miłością

Krzysztof Kamil Baczyński - Wielkanoc (fragment)

Odeszli do Pana:

Zofia Owczarczak, 
Maria Trzciołek, 
an Stachowski, 
Zofia Błażejewska, 
Helena Jakś, 
Florian Pietrzak, 
Sabina Kupś, 
Elżbieta Kaźmierczak, 
Zofia Stróżyk,

Przyjęli chrzest: 

Maja Spieczyńska, 
Adam Vlizko, 
Karol Matela, 
Alicja Rusek, 
Patrycja Stolarczyk,
Julia Matysiak, 
Zofia Toepler, 
Julia Woźna, 

NAKŁAD: 300 szt.
SKŁAD REDAKCJI:  ks. Mateusz Ryba,  ks. Zbigniew Siminiak, Dorota Cyrulewska, 
Dorota Gruszecka,  Karina Szymczak, Marzena Wawrzyniak , Dariusz Matuszewski, 
Maciej Bendowski,  Łukasz Bendowski, Emil Gielek, Wojciech Krzyżanek, Kazimierz 
Wróbel. 
FOTO: Agata Kubis

KRONIKA PARAFIALNA 

Franciszka Benysek, 
Ewa Kubale, 
Mieczysława Gano, 
Monika Krupa,
Grzegorz Zielilński, 
Waldemar Suszka, 
Sylwester Jokś, 
Czesława Pocztowa, 
Jan Koza

Julia Flak, 
Jonasz Strugała,
Oliwier Strugała, 
Oliwia Skrobała, 
Aleks Krzyżański, 
Emilia Banach,
Franciszek Szczepański

Grodziszczanin

FARNY
                     Dorota Gruszecka



RSUK  + B RAK+

LAR + W Ć   

+ LI DŁO  

RSUK  + B RAK+

LAR + W Ć   

+ LI DŁO  

RSUK  + B RAK+

LAR + W Ć   

+ LI DŁO  

WA N + TKA

LOT + NO WA N + TKA

LOT + NO 

KĄCIK DLA DZIECI


