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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

- Niedziela Palmowa 
Jest to niedziela przypadająca 7 dni przed najważniejszymi  dla chrześcijan 
świętami, którymi są Święta Wielkanocne. W tym dniu na mszy czytana 
jest Męka Pana Jezusa.

- Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
Jak co roku wieczorną porą odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta. Po-
czątek miał miejsce w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozważania 
drogi zakończyliśmy w Farze.

- Triduum Paschalne
- Wielki Czwartek
W tym dniu obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii, oraz Ka-
płaństwa. Podczas sprawowanej uroczyście mszy zostaje przeniesiony 
do ciemnicy Najświętszy Sakrament, po śpiewie „Chwała na wysokości” 
milkną dzwony. 
- Wielki Piątek
Jest to dzień wielkiego tygodnia, w którym upamiętniamy śmierć Jezusa 
na krzyżu. W tym dniu nie sprawuje się mszy świętych. W Wielki Piątek 
odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej, które pomagają nam w za-
dumie nad Męką. 
- Wielka Sobota
Jest to dzień wyciszenia oraz oczekiwania na przyjście Chrystusa. Również 
w tym dniu nie są odprawiana msze św. Od samego rana święcimy pokar-
my na stół wielkanocny oraz adorujemy Najświętszy Sakrament. Wieczo-
rem uczestniczymy w Wigilii Paschalnej. 

- Noc miłosierdzia
Odbyła się w naszej parafii w dniu 22 kwietnia. Miała na celu przygoto-
wanie nas na łaskę Bożego Miłosierdzia. Podczas adoracji była możliwość  
skorzystania z sakramentu pokuty.

- Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
21 kwietnia tegoroczni maturzyści udali się na Jasna Górę, aby podczas 
pielgrzymki modlić się o owoce zdobytej wiedzy,  która miała przygotować 
ich do egzaminu dojrzałości.

- Sakrament Bierzmowania
7 maja br., gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Biskupa Damiana Bryla, który 
udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Młodzież po stanowczym 
wyznaniu pragnienia, by Duch Św. umocnił ich do mężnego wyznawania 
wiary i postępowania według jej zasad, odnowiła przyrzeczenia chrzcielne. 
Ks. Biskup oraz kapłani wyciągając nad nimi ręce modlili się do Boga Ojca 
o dary Ducha Świętego. Sakrament bierzmowania przyjęło 67 osób.

- I Komunia Święta, biały tydzień oraz wyjazd do Rokitna
14 maja br., dzieci z naszej parafii przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do 
swego serca. Do sakramentu komunii przystąpiło 87 dzieci. Dzieci te przez 
tydzień uczestniczyły w tzw. oktawie komunijnej, która zwana jest białym 
tygodniem. W piątek na zakończenie białego tygodnia ksiądz proboszcz 
poświęcił im rowery, natomiast w sobotę dzieci wraz z opiekunami udały 
się do Rokitna.

- Majówka grup duszpasterskich
Majówka odbyła się 19 maja w parafialnym ogrodzie, do którego udaliśmy 
się po mszy, na której modliliśmy się za grupy z naszej parafii. Podczas ma-
jówki mogliśmy usłyszeć o Matce Bożej w Dzienniczku świętej Faustyny 
oraz o samym powstaniu Dzienniczka.

- Wyjazd na Lednicę
3 czerwca na Polach Lednickich odbyło się XXI spotkanie młodych pod 
hasłem IDŹ I KOCHAJ! Również osoby młode z parafii naszego miasta 
udały się na to spotkanie. Grupa z Grodziska  liczyła 49 osób. 

DO KOŃCA REMONTU KLASZTOR JEST WYŁĄCZONY 
Z ODPRAWIANIA NABOŻEŃSTW I EUCHARYSTII
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   Poranek  w  HOME OF PEACE ….. ciszkiem do naszego domu posługiwała się językiem hebraj-

skim. Teraz używa na przemian języka hebrajskiego, arabskie-
go, angielskiego i polskiego. Szybko odpowiada „Hi sister”. 
Dzieci myją się, czeszą i wchodzą do kaplicy na krótką, wspól-
ną modlitwę. Jeszcze śniadanie, zakładamy buty, bierzemy 
plecaki i pora wychodzić na autobus. Arabskim autobusem 
zjeżdżamy z Góry Oliwnej, by po chwili znów jadąc pod górę 
dojechać do murów starego miasta. Wysiadamy przy Bramie 
Damasceńskiej – najpiękniejsze, najbardziej znanej i najnie-
bezpieczniejsze z bram Starego Miasta. O tej godzinie jest tu 
jeszcze spokojnie. Uliczki są puste, ciche. Przy bramie stoi 
tylko kilku izraelskich żołnierzy z karabinami. Dla polskich 
dzieci byłoby to pewnie ciekawe, a może trochę stresujące, 
zjawisko. My nie zwracamy już większej uwagi, taka jest co-
dzienność w arabskiej części Jerozolimy. Czasem przywitamy 
się, rzucając po hebrajsku „Bokertof ” (hebr. Dzień dobry) 
i kontynuujemy naszą wędrówkę do szkoły.    cdn.
    s. M. Małgorzata Kobierska

Szósta rano, słońce nad Jerozolimą już wzeszło. Promienie 
słoneczne odbijają się jasnym światłem, padając na białe, ka-
mienne mury. Światło szybko ogarnia Górę Oliwną, 
a wiejący tu nieustannie wiatr już targa ogromnymi gałęziami 
palm. To po tej górze Jezus tak często spacerował ze swoimi 
uczniami, tutaj nauczał, tutaj odpoczywał. Mówią, że po ca-
łym dniu głoszenia Słowa w murach Jerozolimy, Zbawiciel 
przychodził tutaj na nocny odpoczynek. I to miejsce wybrał 
na ostatnie ziemskie spotkanie, tutaj Jego stopy po raz ostatni 
dotykały naszej ziemi, stąd wstąpił do Ojca.
Na zboczu Góry Oliwnej stoi duży, biały dom z polską flagą 
na dachu - Dom Pokoju. Jeszcze przez ostatnią minutę pogrą-
żony w ciszy, rozbrzmiewający jedynie odgłosem porannych 
modlitw sióstr. Rozlega się dzwonek. „Sabah al hejr” (arab. 
Dzień dobry) witamy dzieci, wchodząc do ich pokoi. Pora 
wstawać. Dzieci podnoszą się i zakładają szkolne mundurki. 
Najmłodsza z nich, Abigajl, ma 3 latka. Pochodzi z Erytrei. 
Kiedy we wrześniu przybyła wraz ze swoim 5 – letnim bra-

Wspomnienia z wolontariatu w HOME OF PEACE
Informacja o możliwości naszego pobytu na wolontariacie 
w Home of Peace na Górze Oliwnej była dla nas fantastycz-
ną niespodzianką. Ekscytacja, która towarzyszyła nam od 
momentu podjęcia decyzji narastała aż do dnia wylotu. 
Dlaczego? Ponieważ pierwszy raz opuszczaliśmy Polskę 
na tak długo, lot samolotem, obcy kraj, inna kultura i nowe 
doświadczenia. W rzeczywistości był to czas pełen wrażeń 
i emocji. Otrzymaliśmy dawkę pozytywnej energii. Naby-
liśmy nowych doświadczeń, kroczyliśmy po śladach Pana 
Jezusa, poznaliśmy niesamowitych ludzi, poznawaliśmy 
Kulturę Izraela, a przede wszystkim pomagaliśmy! Wie-
my, że warto pomagać, dzielić się swoimi umiejętnościami, 
marzeniami, uśmiechem, talentami z drugim człowiekiem. 
Zostawić swoje serce, swój czas, samego siebie i dzielić się 
tym co mamy najcenniejsze. Do naszych obowiązków nale-
żało: gotowanie i sprzątanie (Dorotka), pracę remontowe 
i wykończeniowe (Łukasz). Dawaliśmy z siebie 100% pod-
czas całego swojego pobytu, a wyjeżdżając czuliśmy smutek 
z powodu opuszczania Jerozolimy, Domu Pokoju, miejsc            
w których żył Pan Jezus, czuliśmy także radość, szczęście 
i tęsknotę. Warto pomagać i otwierać się na potrzeby dru-
giego człowieka! Siostry w Domu Pokoju są niesamowi-
te :-). Jeśli ktoś chciałby być na bierząco z wydarzeniami                                 
w Domu Pokoju w Jerozolimie, zapraszamy na:http:
//www.homeofpeace.cba.pl https://www.facebook.com/
hopjerusalem/?ref=aymt_homepage_panel

Dorota i Łukasz Cyrulewscy
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Pielgrzymka Maturzystów. 
Świadomość upływającego czasu                     
i jego zapas (lub brak) przed nad-
chodzącym egzaminem motywuje do 
nauki. Grupa maturzystów z Grodzi-
skiego LO, przed którymi w perspek-
tywie było zmierzenie się ze swoim 
pierwszym, ważnym egzaminem                                                                  
w życiu, zdecydowali się pojechać do 
Częstochowy. Wyruszyli przed świ-
tem 21 kwietnia wraz z opiekunami 
kilkaset kilometrów, aby pomodlić 
się o jak najlepszy wynik majowego 
egzaminu. Na Jasnej Górze w wypeł-
nionej po brzegi auli o. Kordeckiego 
brali udział w spotkaniu z bp. Grze-
gorzem Rysiem. Następnie w samo 
południe ks. Mateusz Ryba wraz z in-
nymi księżmi pod przewodnictwem 
biskupa odprawił  mszę św. w bazylice 
jasnogórskiej w ich intencji. 
I wreszcie bardzo ważny punkt piel-
grzymki -  zawierzenie matur. Na-
sza młodzież wraz z ks. Mateuszem 
wspólnie poprowadziła różaniec prze-
platany śpiewem. Chwile spędzone na 
Jasnej Górze były czasem modlitwy                                                                     
i osobistej refleksji. Natomiast ten 
spędzony w podróży, w autobusie był 
jednocześnie radosnym byciem razem 
i mobilizacją przed nadchodzący-
mi dniami.  Powaga miejsc i sytuacji 
przeplatała się z młodzieńczą otwar-
tością i żywiołowością tego wieku.

Dzieci Nasza Arka. 
Schola dziecięca ,, Nasza Arka” po-
wstała w naszej parafii w 2005 r.                       
z inicjatywy ks. Jacka Markowskiego, 
ks. Rafała Pleszewy i s. Józefy Krupy, 
a opiekunami byli wówczas Mariusz 
Bobkowski - muzyk i prowadząca po 
dzień dzisiejszy Bożena Borowiak – 
katechetka.
Zespół tworzą dziewczynki w wieku 
od 6 lat do do 14 roku życia. Głów-
nym celem jest animacja śpiewu 
podczas niedzielnej mszy św. Dziew-
czynki podczas spotkań i wyjazdów 
korzystają również z formacji ducho-
wej, ponieważ jest to kolejna okazja 
przybliżenia się do Boga i wzrostu 
swojej wiary. Mają również okazję 
pod okiem pani Radosławy Rachwal-
skiej udoskonalić swojągrę na gitarze.
Każdego roku w ramach podzięko-
wania ze strony ks. proboszcza był 
organizowany wyjazd do domów 
rekolekcyjnych, np. w Otorowie, Za-
niemyślu, Międzyrzeczu oraz do Czę-
stochowy, jako podziękowanie Matce 
Bożej za dziesięcioletnią działalność. 
W tym roku po raz drugi weekend 
czerwcowy Scholla dziecięca spędzi 
w Puszczykowie u zaprzyjaźnionych 
już sióstr Elżbietanek. Chwała Panu 
za dzieci i rodziców dzieci, które chcą 
śpiewać dla Pana Boga. Bożena Boro-
wiak

Osiem Błogosławieństw. 
 Osiem - ponieważ zespół tworzy 
ośmioro młodych i niesamowicie 
uzdolnionych ludzi, a są nimi: Patry-
cja, Olga, Paulina, Danusia, Marty-
na, Magda, Kuba i Łukasz. Błogosła-
wieństw dlatego, że był to nieodłączny 
temat przygotowań do Ś.D.M . Ósem-

Bierzmowanie. 
7 maja br., gościliśmy w naszej wspól-
nocie ks. Biskupa Damiana Bryla, 
który udzielił młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania. Młodzież po stanow-
czym wyznaniu pragnienia, by Duch 
Św. umocnił ich do mężnego wyzna-
wania wiary i postępowania według 
jej zasad, odnowiła przyrzeczenia 
chrzcielne. Ks. Biskup oraz kapłani 
wyciągając nad nimi ręce modlili się 
do Boga Ojca o dary Ducha Świętego. 
Sakrament bierzmowania przyjęło            
67 osób.

Kalendarz jest bezlitosny i już wska-
zał „tę” datę, zatem  czas intelektual-
nych zmagań za Wami. Teraz przed 
Wami czas podjęcia ważnych decyzji. 
Życzymy Wam w życiu podobnie jak 
na maturze :-)  łatwych pytań i pro-
stych rozwiązań. Powodzenia!

ki póki co skupiają się na grze utwo-
rów znanych twórców muzyki  religij-
nej takich jak: Paweł Bębenek, Siewcy 
Lednicy, Hillsong, Exodus itp.,  ale 
powoli zaczynają tworzyć własne 
aranżacje i utwory, które niebawem 
będzie można usłyszeć.

I Komunia. 
14 maja br., dzieci z naszej parafii 
przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa 
do swego serca. Do sakramentu ko-
munii przystąpiło 87 dzieci. Dzieci 
te przez tydzień uczestniczyły w tzw. 
oktawie komunijnej, która zwana jest 
białym tygodniem. W piątek na za-
kończenie białego tygodnia ksiądz 
proboszcz poświęcił im rowery.

Turniej piłki nożnej ministrantów. 
03.06.2017 r., ministranci z naszej 
parafii oraz dekanatu Grodziskiego 
podjęli zmagania piłkarskie o „Pu-
char Burmistrza Grodziska Wlkp. 
i Księdza Dziekana Dekanatu Gro-
dziskiego”. Nasi ministranci zajęli II 
miejsce. Naszej Służbie Ołtarza nale-
żą się wyrazy uznania oraz gratulacje 
za piękną postawę na boisku i ducha 
przyjaznej rywalizacji. Gratulujemy!

Poświęcenie tablicy. 
Dnia 4 czerwca w naszej parafii od-
była się uroczystość poświęcenia ta-
blicy z wizerunkiem św. Jana Pawła 
II. Dziękujemy wszystkim ofiarodaw-
com za ufundowanie tablicy. Niech 
św. Papież będzie dla nas wezwa-
niem, przypomnieniem oraz zachętą 
do modlitwy w naszych rodzinach.

 Opisy wydarzeń ze strony 4 ułożone w kolejności
Droga Krzyżowa ulicami miasta. 
W podniosłej, modlitewnej atmosfe-
rze zbliżających się świąt wielkanoc-
nych, mieszkańcy Grodziska uczest-
niczyli w drodze krzyżowej, która 
rozpoczęła się przed kościołem pw. 
NSPJ, a zakończyła się przy grodzi-
skiej farze. W rozważaniach i nie-
sieniu krzyża wzięli udział przedsta-
wiciele Wspólnoty Parafialnej NSPJ 
oraz strażacy. Wspólna modlitwa po-
zwoliła mieszkańcom na dłuższą re-
fleksję i nad wagą rozpoczynającego 
się Wielkiego Tygodnia, a atmosfera 
zadumy pomogła w duchowym przy-
gotowaniu się do świąt
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    Pewnego popołudnia w trakcie przygoto-
wań do Światowych Dni Młodzieży powstała 
w naszym dekanalnym komitecie organiza-
cyjnym myśl, aby podczas wydarzeń, które 
odbywały się w naszym mieście towarzyszył 
nam zespół, który dbałby  o oprawę muzycz-
ną liturgii. Po wielu  pagórkach i  zjazdach, 
czyli istnym rollercoasterze nadszedł dzień,  
w którym zaczęła się opowieść, którą dziś na-
zywamy Osiem Błogosławieństw. Na począ-
tek geneza nazwy. Osiem - ponieważ zespół 
tworzy ośmioro młodych i niesamowicie 
uzdolnionych ludzi, a są nimi: Patrycja, Olga, 
Paulina, Danusia, Martyna, Magda, Kuba                     
i Łukasz. Błogosławieństw dlatego, że był to 
nieodłączny temat przygotowań do Ś.D.M . 
Program formacyjny, który przygotował dla 
młodych papież Franciszek nosił nazwę na 
drodze błogosławieństw, a same spotkanie             
w Krakowie odbywało się pod nazwą: „bło-
gosławieni miłosierni albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią”.
     Choć nieczęsto można usłyszeć muzy-
kę, która grają, bo tylko co dwa tygodnie na 
mszy o godzinie 9:45 w niedziele, a także na 
różnych czuwaniach i nabożeństwach, to jed-
nak sposób w jaki oni ją wykonują  i jak wiele 
serca w to wkładają sprawia, że człowiek czu-
je bliskość Pana Boga. Mówiąc nieskrom-
nie myślę, że jest to muzyka na pograniczu 
anielskiej. Najpiękniejszą recenzję wystawiła 
przebywająca na Ś.D.M. pochodząca ze Sta-
nów zjednoczonych Mary. Powiedziała ona, 
że jeśli trafi do nieba to chciałaby żeby tam 
grał zespół Osiem Błogosławieństw. Ósemki 
póki co skupiają się na grze utworów znanych 
twórców muzyki  religijnej takich jak: Paweł 
Bębenek, Siewcy Lednicy, Hillsong, Exodus 
itp.,  ale powoli zaczynają tworzyć własne 
aranżacje i utwory, które niebawem będzie 
można usłyszeć. Co jest specyficzne w ich 
twórczości? Choćby to, że używają do gry 
szerokiej palety instrumentów od klasycz-
nych przez perkusjonalia i instrumenty elek-
tryczne do samego głosu wykonując śpiew         
w dwu lub trójgłosie. Ponadto ich działalność 
nie kończy się na samym muzykowaniu, ale 
też na głoszeniu tego, że Bóg jest prawdziwy                                               
i kocha każdego człowieka, dziecko, mło-
dego, dorosłego, starca, kobietę, mężczyznę, 
i że to dla niego wysłał swojego syna aby go 

zbawił, a później umocnił tego samego 
człowieka Duchem Świętym.
       Dla mnie osobiście są to nie tylko bar-
dzo uzdolnieni ludzie, którzy poświęca-
ją swój talent, by pokazać, że jednak jest 
miejsce dla młodych w kościele, i że 
można, a nawet trzeba oddawać Bogu to 
co od niego otrzymaliśmy, ale są to także 

Osiem Błogosławieństw

  Godzina 15.00- modlitwa                               
w Godzinie Miłosierdzia, a po niej 
Eucharystia sprawowana przez 
ks. Zbyszka i jego chwytające za 

serce słowo. Tak uczestni-
cy Wspólnoty „Płomień”,                                                     
a także zebrani w kościele 
farnym liczni wierni cele-
browali Święto Miłosier-
dzia. 
Nie było końca śpiewom                                                                 
w wykonaniu zespołu 
„Osiem Błogosławieństw” 
, Agi ze Wspólnoty „Pło-
mień”, a także pięknym 
modlitwom na chwałę Bo-
żego Miłosierdzia. Dzię-
kowaliśmy Bogu Miłosier-
nemu za otrzymane łaski 
wypraszając potrzebnych 
według woli Pana. Nie-
zapomniane popołudnie 
z Ojcem Niebieskim, Jezu-
sem Miłosiernym i Mat-
ką Bożą Fatimską. Ufajmy 
Panu!

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 
- czas szczególnej łaski

 24.04.2017r - 

przyjaciele na których można liczyć. Odkąd znam ich jako zespół moje życie wywróciło 
się do góry nogami, ale też moja wiara przeżywa renesans.                                                        M.
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 19.05.2017 r w piątek o g.18.00 uczestniczyliśmy 
w kościele farnym w nabożeństwie majowym 
oraz w liturgii o Bożym Miłosierdziu 
sprawowanej w koncelebrze z ks. Proboszczem 
przez ks. Mateusza. Następnie członkowie 
wspólnot działających w naszej parafii oraz chętni 
parafianie udali się do ogródka przy probostwie 
aby uczestniczyć w przygotowanej przez 
Wspólnotę „Płomień” „Płomiennej Majówce”. 
Tematem dominującym, obok krótkiej historii 
powstania Dzienniczka Św. Faustyny, była : 
„Matka Boża w Dzienniczku Św. Faustyny.
Prezentowanym przez osoby ze Wspólnoty 
„Płomień” fragmentom z Dzienniczka 
towarzyszył komentarz, a w warstwie muzycznej 
utwory w wykonaniu zespołu Lumen oraz 
parafialnej grupy muzycznej pod egidą Macieja. 
W dalszej części spotkania w serdecznej 
atmosferze przy sprzyjającej pogodzie, placku 
i kawie spędziliśmy niezapomniane chwile.                       
A wszystko to było możliwe dzięki wsparciu                  
ks. proboszcza, zaangażowaniu naszych  
kapłanów: Mateusza i Zbigniewa, wspólnoty 
„Płomień” oraz młodzieży z naszej parafii. Za 
wsparcie i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. 
Widzimy, że jest sens takich spotkań, które 
z całą pewnością ubogacają naszą duchowość 
ku chwale Pana i Maryi za wstawiennictwem 
Św. Faustyny oraz integrują osoby z naszych 
parafialnych wspólnot. Miejsce na tego typu 
wydarzenia jest wspaniałe i niepowtarzalne. 
A może częściej?

                   

 „Płomienna Majówka” 
stała się faktem

Dlaczego Msza Św. w sobotę  
liczy się jak ta w niedzielę?
Wobec tego kiedy na Mszę Św. 
– w sobotę czy w niedzielę?

W kwestii uczestniczenia we Mszy Św.                        
w niedzielę i święta obowiązujące dla nas 
są współczesne dokumenty Kościoła. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego przypomina, że 
„w niedzielę oraz w inne dni świąteczne na-
kazane wierni są zobowiązani uczestniczyć 
we Mszy Świętej” (nr 2180). W Kodeksie 

Prawa Kanonicznego czytamy o obowiązku 
uczestnictwa we Mszy Św. „bądź w sam dzień 
świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprze-
dzającego” (kan. 1248, §1). Dlatego też w li-
ście apostolskim „Dies Domini” z 1998 r. Jan 
Paweł II napisał, że „czas na wypełnienie obo-
wiązku niedzielnego rozpoczyna się już w so-
botę wieczorem, kiedy odprawia się pierwsze 
nieszpory z niedzieli. Z liturgicznego punktu 
widzenia bowiem te właśnie nieszpory roz-
poczynają dzień świąteczny. W konsekwencji 
Msza Św. zwana czasem „przedświąteczną”, 
która jednak w rzeczywistości ma charakter 
w pełni świąteczny, jest sprawowana według 
liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa 
obowiązek wygłoszenia homilii i odmówie-

nia z wiernymi modlitwy powszechnej”.
Tyle Prawo Kanoniczne. Ale wydaje się być 
interesującym również to co jest podstawą 
takiego stanowiska Kościoła?
Otóż przede wszystkim wynika ono z rachu-
by dnia liturgicznego, która wywodzi się jesz-
cze z tradycji żydowskiej. U Żydów zachód 
słońca rozpoczyna nowy dzień.
Obecnie obchód niedzieli i uroczystości 
(czyli tych dni, w które na Mszy Św. odmawia 
się „Chwała na wysokości Bogu” i „Wierzę 
w jednego Boga”) rozpoczyna się od niesz-
porów w dniu poprzedzającym taki dzień 
liturgiczny. Nieszpory te nazywane są pierw-
szymi, a odmawiane w sam dzień liturgiczny 
wieczorem – drugimi. Na kapłanie spoczywa 
obowiązek sprawowania sobotniej Mszy Św. 
wieczornej według formularza niedzielnego 
oraz wygłoszenia homilii. Jako niedzielna jest 
też traktowana Msza Św. ślubnaodprawiana 
w sobotę po południu lub wieczorem.
Praktyka wypełniania obowiązku Mszy Św. 
niedzielnej w sobotę wieczorem pojawiła 
się stosunkowo niedawno w Kościele kato-
lickim. Mogła ona zaistnieć dzięki temu, że 
od pontyfikatu Piusa XII w latach 50. ubie-
głego stulecia znacznie skrócono post eucha-
rystyczny, dzięki czemu można było zacząć 
odprawianie Mszy Św. w godzinach popo-
łudniowych. Wcześniej bowiem post eucha-
rystyczny trwał od północy i był tak surowy, 
że nawet nie można było napić się wody ani 
zażyć lekarstw. Zmiana praktyki w tej kwestii 
ma swoje źródło również w tym aby umożli-
wić świętowanie dnia świętego jak najwięk-
szej liczbie wiernym, o różnych porach, od-
powiadających godzinom brewiarzowym. 
Nie chodzi tu zatem po prostu o wygodnic-
two, ale uwzględnienie zmiany trybu życia 
czy charakteru wykonywanej pracy współ-
czesnego wiernego Takie uczestnictwo nie 
będzie pociągało konsekwencji grzechu. 
Niestety, coraz częściej słyszę, iż niektórzy 
moi znajomi, dla wygody, by mieć niedzielę 
tylko dla siebie, idąw sobotę, a nie w niedzielę 
na Mszę Św. Czy jest to postawa słuszna, pra-
widłowa? W Piśmie Świętym czytamy, jak 
to Pan Bóg polecił świętować siódmy dzień,                                        
a nie szósty. Wyznaczył niedzielę na świę-
towanie, a nie sobotę wieczorem. Czy więc 
regularne uczestniczenie wniedzielnej Mszy 
Św. w sobotę wieczorem nie jest naduży-
ciem? Myślę, że jeżeli pomijamy Mszę Św.                                                                                                                    
w sam dzień świąteczny z czystego wygod-
nictwa, nasze świętowanie staje się niepełne. 
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z Kościoła św. Faustyny do Klasztoru 
w Woźnikach, miała 45,5 km długości 
i 199 m przewyższenia. Pierwsi śmiał-
kowie do klasztoru w Woźnikach do-
tarli już o godzinie 4:30. Pozostali, 
ekstremalnie uśmiechnięci, zmęcze-
ni, kulejący, w grupach czy samotnie 
wdrapywali się na wzgórze Wyrwał, 
na którym znajduje się klasztor. Ojco-
wie Franciszkanie, zgodnie ze słowa-
mi z Pisma Świętego „spragnionych 
napoić” przygotowali dla każdego 
uczestnika rozgrzewającą herbatę. 
Czym jest EDK? Ekstremalna Droga 
Krzyżowa odbyła się po raz pierw-
szy w 2009 roku. Jej twórcą jest                      
ks. Jacek Stryczek – założyciel Sto-
warzyszenia WIOSNA. EDK to sio-
strzany projektdobrze znanej Pola-
kom Szlachetnej Paczki, stworzony 
specjalnie na Wielki Post. EDK to 
nowa forma duchowości. To trasa dla 
ludzi, którzy NOCĄ, w całkowitym 
MILCZENIU oraz SAMOTNOŚCI                       
i trudnych warunkach chcą przybliżyć 
się do Boga. EDK ma charakter indy-
widualny. Biorący w niej udział robi 
to na własną odpowiedzialność. Po co 
EDK? Drogę Krzyżową można przeżyć
w kościele, stojąc, czy siedząc w ław-
ce i słuchając rozważań. Ale inaczej 
patrzy się na Jego cierpienie z cie-
płej ławki, a inaczej gdy stopy pełne 
są odcisków, a nogi odmawiają po-
słuszeństwa… EDK to czas obfity 
w przemyślenia i bardzo intensywny. 
To możliwość, by podczas spotka-
nia z Bogiem rozważać i przemyśleć 
swoje życie. Idąc trzeba zagłębić się 

w rozważania, by zmagając się z wła-
snymi słabościami, pamiętać czyją 
drogę krzyżową się wspomina. W wy-
darzeniu mogą wziąć udział zarówno 

wierzący, jak i niewierzący. Cel EDK: 
To indywidualne spotkanie z Bogiem, 
którego efektem jest wynikająca 
z niego przemiana. Tegoroczny te-
mat przewodni EDK brzmiał: „Droga 
przełomu”. Przełom rozpoczyna się 
od momentu przekroczenia samego 
siebie, swoich słabości i pozostawie-
nia tego, co znane na rzecz tego, co 
nieznane.
Świadectwa:
Na Ekstremalną Drogę Krzyżową 
wybrałem się już trzeci raz. Zdecydo-
wanie było to najtrudniejsze wyzwa-
nie z jakim musiałem zmierzyć się do 
tej pory (moja kondycja pogorszyła 
się w porównaniu z poprzednimi la-
tami), choć wyjątkowe bo odbywało 
się w moim mieście. Tego dnia by-
łem w pracy, a baterie naładowałem 
dopiero na mszy świętej. Pełen pozy-
tywnego myślenia rozpocząłem moją 
osobistą ”Drogę przełomu”. Stacja I, 
II, III, IV, V, VI minęły błyskawicznie. 

7 kwietnia 2017 r. w noc z piątku na 
sobotę, mierząc się ze swoimi lękami 
i słabościami, około 50 tys. osób                   
w Polsce i za granicą wyruszyło wraz 
z Jezusem w Drogę Krzyżową. Dla 
zwykłego śmiertelnika – Ekstremal-
ną! Po raz pierwszy „u siebie” mieli 
okazję wyruszyć mieszkańcy Grodzi-
ska Wielkopolskiego i okolic. Ekstre-
malna Droga Krzyżowa rozpoczęła 
się Mszą Świętą o godz. 19:00 w Ko-
ściele św. Faustyny w Grodzisku Wiel-
kopolskim, w której wzięło udział 
około 150 osób. Mszę poprowadził 
EKSTREMALNY KSIĄDZ proboszcz 
Jacek Maćkowiak. Ekstremalne kaza-
nie, ekstremalna oprawa muzyczna 
zespołu 8 Błogosławieństw dodała 
sił i odwagi wielu ludziom. Strzałem 
w „dziesiątkę” okazała się spowiedź,  
z której można było skorzystać 
w trakcie mszy. Na koniec odbyło się 
uwielbienie Najświętszego Sakramen-
tu połączone z błogosławieństwem. 
Około godziny 20:30, 118 ekstre-
malnych osób wyruszyło na swoją 
„drogę przełomu”. Trasa prowadziła 

Ekstremalna
Droga 
Krzyżowa

To jest podstawowa racja, dla której winni-
śmy dążyć do zachowania niedzielnej Mszy 
Św. Warto zobaczyć dla jakich powodów 
ludzie najczęściej rezygnują w ogóle z Mszy 
Św. w niedzielę, przychodząc na nią w sobo-
tę wieczorem. Wygodne wylegiwanie sięw 
łóżku, oglądanie telewizji, wycieczka, goście, 
widowisko sportowe, zakupy w markecie - 
to są dla nich w niedzielny dzień ważniejsze 
rzeczy, aniżeli uczestniczenie we Mszy Św. 
Oczywiście, - zauważmy - że w takim przy-
padku nie mówimy o grzechu (bo przecież 

można przyjść na Mszę Św. w sobotę). Po-
jawia się natomiast coś, co można nazwać 
apelem do naszego serca, do naszego sumie-
nia, by nie wybierać tego, co łatwiejsze, ale 
to, co stosowne, co buduje naszą wiarę, więź 
rodzinną, wiarę całej wspólnoty. W przeciw-
nym razie można pokusić się o stwierdzenie, 
że wybierając to, co łatwiejsze, wygodniej-
sze, czyli sobotnią Liturgię, jakby w sposób 
pośredni dajemy dowód, iż uczestnictwo 
w Ofierze Chrystusa jest dla nas jakimś cię-
żarem, obowiązkiem, a nie radosnym spo-

tkaniem przy stole na wspólnej uczcie. Msza 
Św. przeżywana w niedzielę, pozwala przeżyć 
ten dzień z zachowaniem jego świątecznego 
charakteru dlatego jeśli mamy taką możli-
wość powinniśmy uczestniczyć we Mszy Św. 
właśnie w niedzielę.

K. Wróbel
  
(W artykule korzystano z wykładu Marka Blazy SJ wy-
kładowcy na Papieskim Wydziale Teologicznym Colle-
gium Bobolanum w Warszawie)
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Idąc myślałem żeby nauczyć się cięż-
kiej sztuki nie skazywania innych na 
śmierć, o skoku w nieznane (Bo żeby 
wygrać życie, trzeba być szaleńcem), 
o eksperymentach (Człowiek, który 
nie popełnił błędu, nigdy nie próbował 
niczego nowego), o tym żeby wierzyć 
w drugą osobę (Wierzę w Ciebie, żeby 
Ci się udało), o nie oglądaniu się na 
to, co pomyślą inni. Nagle przyszedł 
przełom zmęczenia i bólu – kolana 
zaczynały odmawiać posłuszeństwa, 
a odparzenia na stopach  sprawiały, 
że każdy następny krok był sporym 
wyzwaniem. Jeszcze połowa przede 
mną – pomyślałem i powoli czołga-
łem się do kolejnych stacji walcząc też 
z sennością ekstremalną. Poszedłem 
też za radą księdza i powtarzałem co 
jakiś czas: „Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”, 
co mi niewątpliwie pomagało, choć 
na chwile. Po niespełna 12 h marszu 
udało się. Rozważając ostatnią stację, 
czułem się jakbym to ja wypowiadał 
słowa: „Świadomość, że jestem w ja-
kimś aspekcie za słaby, że popełniam 
błędy, była nie do zniesienia. Porażki 
były moim grobem, niczego mnie nie 
uczyły, zamykały na rozwój. Nie po-
trafiłem dostrzec w przegranej war-
tości i impulsu do zmiany”. Uświa-
domiłem sobie, że porażki muszą 
być kluczem do zwycięstwa. Przełom 
w moim życiu zaczął się w momen-
cie kiedy wstąpiłem do Szlachetnej 
Paczki. Wtedy zacząłem żyć ekstre-
malnie, podejmować nowe wyzwania. 
Przejście w tegorocznej EDK utwier-
dziło mnie w przekonaniu, że chcę 
wygrać swoje życie. Jednak żeby to 
uczynić trzeba być szaleńcem i żyć 
ekstremalnie. Tego właśnie pragnę. 
                             ***
Byłam pełna obaw, strachu, lęku. Nie 
wiedziałam czego się spodziewać. 
W EDK brałam udział pierwszy raz. 
Kilka godzin przed wyjściem zastana-
wiałam się ,,co ja w ogóle robię?’’ , ,,po 
co ja tam w ogóle idę?’’. Na odpowiedź 
nie musiałam długo czekać. Podczas 
kazania ksiądz powiedział, że ta droga 

to jest przełom, to jest przełom w na-
szych słabościach i tylko Jezus je zna. 
Dla mnie osobiście była to droga peł-
na wyzwań. Podczas II stacji, powie-
działam sobie,, wezmę ten krzyż, we-
zmę swoje słabości, a Ty daj siłę żeby 
przejść’’. Ksiądz powiedział, że kiedy 
będzie nam szczególnie trudno mamy 
ofiarować ten ból i zmęczenie za tych, 
którzy gdzieś pogubili się w życiu, 
którzy są daleko od Boga. I kiedy było 
bardzo ciężko, nogi odmawiały po-
słuszeństwa , ofiarowałam ten trud 
za tych wszystkich którzy porzucili 
Boga, za tych których z nami nie ma. 
I w tych momentach ból nie znikał 
ale był on już inny, tak jakby ktoś na-
dał jemu ,,cel ‘’ i ,,sens’’. To było nie-
samowite uczucie, nie zapomnę tego. 
Prosiłam żeby ten trud nie poszedł na 
marne i w kolejnych stacjach odnaj-
dywałam sens tego wyzwania. Każda 
stacja przedstawiała historię ludzi, 
którzy w życiu popełnili różne błędy, 
podejmowali różne wyzwania i upa-
dali. Stacja VII to był strzał w dziesiąt-
kę ,,Upadek może być przystankiem 
w drodze do celu’’. Ta stacja dała mi 
dużo siły, gdyż pokazała mi moje 
upadki w życiu ale i sens dlaczego się 
z nich podniosłam i może dzię-
ki którym znalazłam się wczoraj na 
EDK. One uczą, nadają wartość życiu                            
i sprawiają, że jeśli bardzo czegoś 
pragniemy, pokonamy te przeszko-
dy. Nie chciałam zejść z trasy, pro-
siłam o siły i przetrwanie na każdej 
stacji i to właśnie te stacje dawały mi 
jej najwięcej. Jeżeli Jezus był w stanie 
podnieść się dla mnie 
i dać ukrzyżować, 
gdyż tak zależy mu 
na mnie, ja chcę 
mimo upadków wal-
czyć o jego miej-
sce w moim życiu . 
I ta droga uświado-
miła mi w jaki spo-
sób dać mu się pro-
wadzić i co porzucić, 
aby stać się praw-
dziwie jego przyja-

cielem. ,,Zamiast bać się śmierci, 
przeżyj życie na pełnym wdechu…’’
                                ***
W tym roku po raz drugi uczestni-
czyłam w EDK, jednak  tegoroczna 
nocna wędrówka była zupełnie inna 
niż w poprzednim roku. Wahałam się 
czy w tym roku podjąć to wyzwanie. 
Jednak już od pierwszej stacji wie-
działam, że była to dobra decyzja, ale 
też że nie będzie łatwo. I nie było… 
Kryzys przyszedł przy 8 stacji. Stacja 
9 była momentem mojego upadku…. 
PRZEŁOMU. Przestałam wierzyć we 
własne siły i pozwoliłam Bogu prze-
jąć kierownicę, aby poprowadził mnie 
przez tę drogę. To Jezus niósł mnie, 
gdy nie miałam już siły. Teraz widzę, 
że również  moja modlitwa była od 
tego momentu inna… Trudno to opi-
sać. To było tak jakby Jezus szedł obok 
mnie… Po 12 stacji przyszedł kolej-
ny moment poważnego załamania. 
Śmierć naszego zbawiciela. Zawsze ta 
stacja dotyka mnie najmocniej, naj-
głębiej. Czy Jezus musiał umrzeć? Czy 
nie było łatwiejszej drogi do zbawie-
nia ludzkości?... Sens drogi krzyżowej 
przyniosło pierwsze zdanie kolejnego 
rozważania: Miłość potężniejsza niż 
śmierć. To zdanie dało mi siłę, aby 
przejść ostatni odcinek, najbardziej 
wymagający dla mnie. Cały czas po-
wtarzałam w myślach: MIŁOŚĆ, MI-
ŁOŚĆ, MIŁOŚĆ…. 
I mam nadzieję, że już zawsze będę 
tak powtarzać. Bo: Gdybym mówił ję-
zykami ludzi i aniołów, a miłości bym 
nie miał, byłbym niczym.
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  12 listopada 1927 roku przybył do Grodzi-
ska najwyższy ówczesny dostojnik kościoła 
katolickiego w Polsce - Prymas Polski ks. Kar-
dynał August Hlond w towarzystwie biskupa 
Karola Radońskiego. Lokalna prasa komen-
tująca to wydarzenie zgodnie twierdziła, że 
jeszcze nigdy w historii Grodziska, jego spo-
łeczność nie gościła tak wysokich dostojni-
ków kościelnych. Wizyta kardynała Hlonda 
i biskupa Radońskiego, uświetniła  misje 
święte poprzedzające uroczystości bierzmo-
wania w parafii grodziskiej. Około godziny 
10.00 pojawił się na ulicy Poznańskiej samo-
chód wiozący dostojników kościelnych. Już 
od granic powiatu grodziskiego towarzyszył 
im samochód 
ze starostą 
H e n r y k i e m 
Kaysiewiczem. 
Pr zejeżdżając 
przez odświęt-
nie udekorowa-
ne ulice goście 
zatrzymali się 
na Starym Ryn-
ku, gdzie przed 
Ratuszem po-
stawiono bra-
mę powitalną. 
Tutaj dostoj-
ników kościel-
nych powitał 
kilkutysięczny 
tłum mieszkań-
ców Grodzi-
ska, młodzież szkolna, władze samorządo-
we, lokalne organizacje i towarzystwa oraz 
duchowieństwo dekanatu grodziskiego. 
„Orędownik Grodziski” z listopada 1927 
roku donosił: „Gdy ksiądz Prymas stanął na 
przygotowanym podwyższeniu potężny rozległ 
się hymn „Gaude Mater Polonia” dyrygowany 
przez gorliwego pracownika w dziedzinie śpiewu 
pana profesora Jerzego Soplicę. Gdy echa  pieśni 
przebrzmiały p. burmistrz Krzymiński w ser-
decznych słowach powitał Wysokiego Gościa, ta-
kiego bodaj kiedykolwiek gród nas przyjmował. 
Wśród pieśni „Kto się w opiekę” i bicia dzwonów 
ruszył wielotysięczny tłum ku kościołowi poprze-
dzony sztandarami Towarzystw miejscowych. 

Baldachim nieśli „Sokoli” w swych malowni-
czych strojach. Zwłaszcza członkowie Straży 
Ogniowej, Sokoli, Skauci, Powstańcy i Wojacy, 
Hallerczycy i dzielna nasza policja bardzo się 
przyczyniły do zachowania porządku w czasie 
pochodu. Przy bramie kościoła ksiądz dzie-
kan Spychalski w gorących słowach przemówił                                                                                                         
w imieniu księży dekanatu, poczem radośnie za-
brzmiały organy i wśród znakomicie przez chór 
kościelny odśpiewanej pieśni weszli do Kościoła. 
Po krótkiej modlitwie przed Najświętszym Sa-
kramentem zasiadł Jego Eminencja na tronie, 
obok niego ksiądz biskup oraz kanonik Niziński 
z Buku. Nastąpiło powitanie w imieniu parafian 
przez ks. Proboszcza Stefana Kruszkę. Liczne 

serca, które się zgromadziły, mówił, to dowód 
miłości do Waszej Eminencji i jego zwierzchnika. 
W pięknych i pełnych troskliwości ojcowskiej 
o chwale Bożej o dobro Ojczyzny słowach, prze-
mówił teraz ks. Arcypasterz z ambony. Nawią-
zując do misji, po której ksiądz proboszcz tak 
wiele sobie obiecuje, wskazuje dostojny mówca 
na odrodzenie religii, które obecnie dokonywać się 
zaczyna. Fala złego o ducha Chrystusowego roz-
bić się musi, gdy rodziny przyjmą ducha Chry-
stusowego, gdy społeczność za podstawę swych 
działań ewangelie przyjmą , wtedy i kochana 
nasza Polska doczeka się stanowiska, jakie wśród 
narodów jej się należy. Po udzieleniu błogosła-
wieństwa opuścił ks. Prymas ambonę, a murami 

kościoła wstrząsnął wydobywający się z tysięcz-
nych tłumów hymn narodowy. Nastąpiło teraz 
poświęcenie krzyża misyjnego”.  Po oficjalnych 
uroczystościach biskup Radoński zaczął 
udzielać sakramentu bierzmowania ( około 
3,5 tys. wiernym), a prymas Hlond rozpoczął 
zwiedzanie miasta. Na początku odwiedził 
gmach gimnazjum miejskiego, który z tej 
okazji został udekorowany kwiatami i flaga-
mi. Nad drzwiami budynku umieszczono 
napis: „Witajże nam miły Hospodynie”. 
Po odśpiewaniu  hymnu „Gaude Mater Po-
lonia” dostojnego gościa powitał dyrektor 
szkoły Włodzimierz Godziszewski, nato-
miast w imieniu społeczności uczniowskiej 

wyrazy hołdu 
złożyła Pryma-
sowi uczennica 
Kardachówna. 
Na pamiątkę 
swojej wizyty, 
ksiądz Pry-
mas  umieścił 
p a m i ą t k o w y 
wpis w kronice 
szkoły: „Szkoła 
polska o wyso-
kim poziomie 
jest warun-
kiem kultural-
nego znaczenia 
i wpływu Pol-
ski”. Po zwie-
dzeniu gim-
nazjum goście 

udali się do szpitala miejskiego, gdzie spotka-
li się z siostrami elżbietankami i pozostałym 
personelem placówki. Następnie odbyło 
się spotkanie z władzami miasta i powiatu 
w gmachu starostwa. Około godziny 18.00 
goście opuścili Grodzisk.
                                                                                                                              

Dariusz 
Matuszewski

Na zdjęciu: Jedyne zachowane zdjęcie z wizyty 
Prymasa Augusta Hlonda w Grodzisku. 

Zapomniane wizyty
Wizyta Prymasa Polski  Kardynała Augusta Hlonda i biskupa Karola Radońskiego w Grodzisku.
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Jak i gdzie spowiadać się w szpitalu?
W posłudze kapelana niejednokrotnie usły-
szałem następujące pytanie: czy mogę sko-
rzystać z sakramentu pokuty? Tak oczywi-
ście – w odpowiedzi i kolejne pytanie: gdzie? 
Każdy chory, może skorzystać z posługi ka-
płana:
- na sali chorych
- w szpitalnej kaplicy.
Sakrament ten, zwłaszcza w przypadku lu-
dzi będących w szpitalu, daje poczucie we-
wnętrznego pokoju. Stąd też korzystanie               

Chrześcijanin 
w szpitalu

„IDŹ I KOCHAJ” XXI 
Spotkanie młodych 

na 
Polach Lednickich

- 03.06.2017

W dniu wczorajszym 3 czerwca na 
Polach Lednickich odbyło się po raz 

XXI spotkanie młodych. Z naszego 
miasta oraz okolic wyjechało w so-
botni poranek 49 osób. 

KRONIKA  PARAFIALNA 
Odeszli do Pana:
Czesław Adamczak, 
Krystyna Mankiewicz, 
Wanda Bartkowiak, 
Zofia Wojciechowska, 
Krzysztof Gamrowski,
Ewa Piechota, 
Edyta Lipowicz, 
Leon Cichy, 
Zbigniew Konieczny,
Marian Kaczmarek, 
Beata Wilinska

z niego jest szczególnie potrzebne przed róż-
nego rodzaju operacji, zabiegów itp.
Bóg tak bardzo nas ukochał, że pozostawił 
nam sakrament pokuty, aby jeśli zgrzeszy-
my, nasz duch narodził się na nowo do bycia 
umiłowanym dzieckiem Boga. Z powodu 
grzechu możemy ustrzec Łaski Boga. Kiedy 
jednak żałujemy i przyjmujemy przebaczenie 
Boże, Duch święty nas na nowo wypełnia.
W Psalmie 45 Bóg mówi, że ten kto podjął 
decyzję, że będzie żył sprawiedliwie, otrzy-
muje namaszczenie olejem radości, bardziej 
niż inni (por. Ps 45,8). Człowiek wychodzi 
z brudu grzechu. On niesie nasze choroby, 
całą naszą biedę, cały brud i grzeszność. Pa-

miętajmy, że sakrament pokuty pozwala nam 
czynić dobro ludziom, których spotykamy 
na naszej drodze życia.
                                                Ks. Zbyszek

Od samego początku dopisywały 
nam humory. Po przybyciu na miej-
sce spotkania uczestniczyliśmy w ra-
dosnych śpiewach oraz tańcach pro-
wadzonych przez tancerzy. 
O godzinie 15 wraz z innymi uczest-
nikami odmawialiśmy koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. 
Z chwilą wybuchu armaty, punktual-
nie o 17 rozpoczęło się oficjalnie spo-
tkanie, które podzielone zo-
stało na dwie części. Pierwsza 
z nich nosiła nazwę Maryja wy-
prowadza nas z ukrycia – Po-
wstań i wyrusz w drogę. Wtedy 
też droga tysiąclecia przeszły   
w procesji obrazy Maryi. Na-
stępna część to Ty jesteś Zache-
uszem – Odważ się i zaryzy-
kuj. Po zakończeniu tej części 

uczestniczyliśmy w Eucharystii. Nasz 
pobyt na Lednicy zakończyliśmy po 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Naładowani mocą Bożą wróciliśmy 
do domu w dobrych humorach do 
głoszenia o miłości Boga. Z niecier-
pliwością czekamy na przyszłoroczne 
spotkanie młodych, na które już za-
praszamy innych. 

Przyjęli chrzest:
Grzegorz Piaseczny, 
Emilia Mizerna, 
Marcel Oczkowski, 
Wiktor Woźniak, 
Weronika Mendel, 
Wojciech Przybysz, 
Kaja Tomiak, 
Antoni Piosik, 
Klaudia Gawron, 
Jakub Adamczak, 
Zuzanna Ciuka, 

Antoni Mania, 
Klara Susławska, 
Marcin Nowak, 
Franciszek Pakuła, 
Małgorzata Toepler, 
Antoni Bamber, 
Urszula Kaźmierczak, 
Tymon Janeda, 
Łucja Bamber, 
Kaja Mokrzyńska, 
Nikodem Jaskólski, 
Helena Bogaczyk,

 Oliwia Kuźmińska, 
Paula Kucharczak, 
Hanna Budzyń,
Nikola Walkowiak, 
Natalia Grzybek, 
Oliwia Jajczyk, 
Weronika Olbrich, 
Alicja Serwa
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NASZA TANZANIA

Refleksyjnie spo-
glądam wstecz 
i dziękuję Panu 
Bogu za wielkie 
dzieła, których 
dokonał tu w Tan-
zanii przez moją 
skromną posługę. 
Poczuwam się 
do obowiązku, 
aby Wam kocha-
ni moi rodacy 
przedstawić małe 
sprawozdanie, ale 

też wizję wszystkiego tego co udało się wspólnymi siłami zrobić.
 Priorytetową dla mnie sprawą zawsze jest i pozostanie du-
chowa kondycja mojej parafii. Nie chciałbym ubierać tutaj niczego                           
w liczby, ale jednym słowem rośniemy w siłę. Bardzo cieszy mnie fakt 
zawieranych ślubów i to monogamicznych. Czyli jedna żona jeden 
mąż. Ludzie zaczynają doceniać wagę tego sakramentu. I tak na przy-
kład od rozpoczęcia funkcjonowania parafii 33 pary małżeńskie zawarły 
sakrament. Co jak na warunki tan-
zańskie jest naprawdę rekordową 
sprawą. Przez 3 lata chrzest otrzy-
mało 756 osób, w to wchodzą oso-
by dorosłe jak i dzieci. Cieszy mnie 
za każdym razem szczelnie wypeł-
niony kościół. Powoli niestety na-
sza świątynia robi się „za ciasna”, na 
przyszłość będzie trzeba pomyśleć 
o tej sprawie, tak by wszyscy mo-
gli uczestniczyć w nabożeństwach 
będąc w środku świątyni, a nie za jej drzwiami. W każdy czwartek 
podczas adoracji  dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobroczyń-
ców i omadlamy tych, którzy o nas pamiętają, zarówno modlitwą jak 
i ofiarą.  Jest też ta druga strona mojej 
posługi. Od niedawna na misji mamy 
nasze parafialne przedszkole. Jest ono 
pod wezwaniem św. Siostry Fausty-
ny. Jak dotąd mieliśmy dwie klasy, 
obejmowały one swoim programem 
nauczania średniaków i starszaków. 
Obecnie jesteśmy na etapie dobudo-
wania, a już właściwie wykończenia 
klasy dla najmłodszych. To tak zwana 
baby class. Pozwoli to przyjąć nam 
maluszki do przedszkola. Niestety w skutek ograniczonej ilości miejsc 
musieliśmy zrezygnować z dalszego przyjmowania chętnych. Tanzań-
skie prawo dopuszcza 32 dzieci w jednej klasie. Każda z klas ma jednego 
nauczyciela. Mamy też dyrektora przedszkola, którym jest emerytowa-
ny nauczyciel państwowej szkoły, znający przepisy i regulacje oraz pro-
gram nauczania dla przedszkoli. Dzieci każdego dnia zostają przywożo-
ne naszym szkolnym busikiem. Cieszy mnie, że udało się nam go zdobyć, 
gdyż zapewnia on możliwość  nauki dzieciom z odległych wiosek. 
A przy okazji dzieciaki mają frajdę, że mogą przejechać się samochodem. 
 W szkole obowiązuje dyscyplina, obowiązkowe są mundur-
ki. W jednym z wymogów wyraźnie jest zaznaczone, że każde dziecko 

do przedszkola ma 
przyjść w butach,          
a do mundurku mają 
być czyste białe skar-
petki. Nie każdemu 
dziecku się to podo-
ba. Pewnego razu, 
podczas lekcji jeden 
z chłopców wyrzucił 
skarpetki i buty za 
okno, bo mu uwie-
rały. Kiedy został za-
pytany dlaczego tak postąpił, odpowiedział, że nie lubi butów i woli bez.                                                          
Na chwilę obecną już się przyzwyczaił i dumny kroczy w czarnych wy-
pastowanych trzewiczkach. Dzieci wszystkie zajęcia mają po angielsku                                                                                                                                 
z wyjątkiem zajęć z języka suahili. Jest to konieczny wymóg, gdyż potem 
podstawowa szkoła i średnia właściwie jest w języku angielskim. Jakość 
nauczania w państwowych szkołach jest cóż tu dużo mówić żenująca. 
Każdego dnia w naszym przedszkolu jest też jeden ciepły posiłek. Dzieci 
zaczynają naukę o 8 rano a kończą o 12.30, więc muszą dostać jakąś cie-
płą strawę. Co prawda kosztuje to trochę, bo w tej chwili mamy prawie 

100 dzieciaków, ale dzięki Waszej pomo-
cy dajemy radę. W tym miejscu pragnę 
podziękować wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w program duchowej adopcji. 
Wasza pomoc i gotowość dzielenia się 
jest wzorem dla innych. Bóg Wam zapłać.
 W mojej głowie mnóstwo planów 
dotyczących przyszłości i rozwoju misji, 
tego duchowego jak i tego cielesnego.
 W moim umyślę ciągle pojawia się 
kwestia edukacji. Chciałbym zapewnić 

moim dzieciom w wiosce i w okolicy, dobrą i solidną edukację. Za nią 
oczywiście idzie wychowanie katolickie. Udało mi się zdobyć 3 dodat-
kowe hektary ziemi. Na niej ma stanąć kiedyś szkoła podstawowa. W jej 

planach ma być sala widowiskowo - spor-
towa, 7 klas oraz klasa komputerowa. Zdaję 
sobie sprawę, że jest to ogromny projekt                                 
i potrzebne będą na to duże środki finanso-
we, ale ufam, że razem damy radę. Jeśli czyta 
to ktoś , kto chciałby wesprzeć ten projekt to 
serdecznie zapraszam do współpracy.
Przyjmijcie moje serdeczne podziękowania 
za wszelkie dobro. Nieustannie proszę Was 
o modlitwę w naszej intencji. A jeśli ktoś 
zechce niech wesprze ofiarą. Dziękuję księ-

dzu proboszczowi, że pamięta o naszej misji, oraz wszystkim parafianom, 
którzy podczas składek na misję nie szczędzą ofiary. Gorąco pozdrawiam                     
z wioski pod równikiem.

o. Maciej Braun CR
   proboszcz

W związku z powstaniem klasy dla najmłodszych pojawiła się możliwość 
duchowej adopcji dziecka w Tanzanii od zaraz. Dziecku opłaca się pobyt 
przez okres 3 lat. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu ze mną: 
marpur0910@gmail.com , tel. 692272632.
Zachęcam, bo koszt nie jest duży, a dzieło serca wielkie!
            Marzena Wawrzyniak

Misja Tanzania - teraźniejszość i przyszłość.


