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FARNY

Biuletyn parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim



Parafia 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.pl   
 

Informator parafialny 
MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: 9:45 (młodzieżowa/fara), 11:00 (dziecięca/klasztor) 
Dni powszednie: 7:30 (klasztor), 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 – zawieszona do odwołania na 
czas kolęd 
- w I piątek miesiąca – dla młodzieży w kościele NSPJ od 19:30  
Chrzest Święty: 
Katecheza przed chrzcielna 1 czwartek miesiąca 19:30 (fara) 
dotyczy chrztów w danym miesiącu 
Chrzty w 1 i 3 sobote miesiąca 18:30 i w 2 i 4 niedzielę miesiąca 12:30 
Narzeczeni: 
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszeni 
są o kontakt z księdzem po niedzielnych mszach św. nie później niż dwa 
miesiące przed planowaną datą ślubu 
NABOŻEŃSTWA: 
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Wtorek: 11.00 (klasztor) 
Środa: 18.30 (fara) 
- Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
 III czwartki miesiąca po mszy świętej wieczornej  
- Pierwszych Sobót 
 I sobota miesiąca podczas mszy świętej o 7.00 rano (klasztor) 
- Godziny 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) 
18:00-18:30 Pierwszy czwartek miesiąca po adoracji msza święta (Fara) 
- Wymienianki roczne – Różaniec za zmarłych 
w ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 
SPOTKANIA WSPÓLNOT: 
- Wspólnota Młodych   
Plan spotkań ( 20:00): 
- pierwszy piątek - msza Święta w NSPJ 
- drugi piątek - spotkanie tematyczne (temat losujemy z pudełka tydzień 
wcześniej)  
- trzeci piątek - czuwanie we Farze 
- czwarty piątek - krąg biblijny/rozważanie fragmentów książek 
- Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego PŁOMIEŃ 
czwartki, po wieczornej Mszy Świętej, s. D w klasztorze 
-Eucharystyczny Ruch Mlodych 
czwartki godz.17.00 s B w klasztorze 
-Franciszkański Zakon Świeckich  
III niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w salce przy kościele klasztorze 

 
WYDARZYŁO SIĘ… KARTKA Z KALENDARZA 

 
• Koronka na ulicach miast świata 

1 października w Grodzisku Wlkp. z inicjatywy i staraniem Wspólnoty 
„Płomień” mieszkańcy miasta mieli możliwość uczestnictwa w odmó-
wieniu o godz. 15.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego przy pomniku 
Jezusa na Pl. św. Anny  Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

• Spotkanie ministrantów Grodziska Wielkopolskiego 
W sobotę 23 września, na terenie wigwamu i strzelnicy w Zdroju odbyło 
się spotkanie ministrantów grodziskich parafii. Rozpoczęło się ono około 
godziny 10:30. Byli na nim obecni księża, ministranci oraz niektórzy                   
z rodziców. Spotkanie to zostało zorganizowane przez wszystkie trzy 
grodziskie parafie: św. Faustyny, NSPJ i św. Jadwigi Śląskiej. Główną 
atrakcją był turniej strzelecki. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy: 
U12 – do lat 12, U19 – do lat 19 oraz grupę starszą. Na najlepszych 
strzelców czekały specjalne statuetki oraz nagrody. 

• Rekolekcje parafialne prowadzone przez ks.  Aleksandra Se-
wastianowicza 

• Odpust parafialny ku czci św. Jadwigi 
• Płomienne Nabożeństwo Różańcowe ze św. Faustyną oraz 

msza św. o Bożym Miłosierdziu. 
W czwartek 19.10.2017 r. o godz. 18.00 wierni zebrani w kościele far-
nym uczestniczyli w Nabożeństwie Różańcowym ze św. Faustyną, które 
prowadzone było przez kierownika duchowego ks. Zbigniewa oraz osoby 
ze Wspólnoty „Płomień”. Wybranymi tekstami Ewangelii i myślami                    
z Dzienniczka św. Faustyny przeplatane były odmawiane cząstki Różańca 
Świętego, a tym samym przez ręce Maryi zwracaliśmy się do Jezusa 
Miłosiernego oddając Mu wielką cześć i uwielbienie. 

• Korowód Świętych 
30 października b.r. ulicami naszego miasta przeszedł Korowód Świętych 
połączony z balem. Wszystko rozpoczęło się mszą świętą, po której 
dzieci wraz z opiekunami udały się do CK „Rondo” na wielki Bal Świę-
tych, który zaczął się tańcami lednickimi. Podczas balu nie zabrakło 
wielu zabaw, tańców, śpiewów oraz konkursów, w których wszyscy 
bardzo chętnie uczestniczyli. Odbył się między innymi konkurs na naj-
lepsze przebranie za świętego, w którym każdy uczestnik został w jakiś 
sposób nagrodzony, ponieważ wszystkich stroje były unikalne i prze-
piękne! Nie zabrakło również wszystkim dobrze znanej „belgijki”, która 
zjednoczyła wszystkich w tańcu! Zabawa była niesamowita! 

• Wszystkich Świętych 
1 listopada 2017 r. obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych – 
dzień, w którym odwiedzamy groby bliskich i wspominamy naszych 
Patronów. Na grodziskim cmentarzu o godzinie 14.00 odbyła się konce-
lebrowana msza święta wszystkich trzech grodziskich parafii, której 
przewodniczył ksiądz Cezary Bukowski – proboszcz parafii NSPJ. Skłania-
jącą do refleksji homilię wygłosił ks. Artur Kosior. Podczas Eucharystii 
oficjalnie odczytano dekret o zmianie proboszcza parafii św. Faustyny 
oraz o przyznaniu księdzu Romanowi Gajewskiemu proboszczowi parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej – funkcji dziekana na okres 5 lat. 

• Święto Niepodległości 
11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Święto Niepodległości na 
znak odzyskanej 99 lat temu przez Polaków wolności.  Z tej okazji                    
10 listopada 2017r. o godzinie 11.00 w grodziskiej farze odbyła się uro-
czysta msza święta za Ojczyznę, koncelebrowana przez proboszczów 
wszystkich trzech grodziskich parafii. Na Eucharystii obecne były liczne 
poczty sztandarowe i 5. Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa. 

• Przyjęcie nowych ministrantów 
 

Zwyczaje Bożonarodzeniowe
Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Przypomina o radosnej prawdzie wiary. Oto Bóg, który narodził się 
w betlejemskiej stajence, przychodzi do każdego człowieka. Boże Narodzenie to jedno z najbardziej rodzinnych 
i radosnych świąt. Na przestrzeni dziejów wykształciła się bogata obrzędowość religijna i świecka tego święta. Przy-
strojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak spędzamy święta Bożego Narodzenia. W Polsce. Kiedy my 
marzymy o "białych świętach" czekając na śnieg, Australijczycy idą surfować. A jak ten czas spędza się w Afryce ? 
W tym artykule dowiemy się jak wygląda Boże Narodzenie w poszczególnych częściach świata.



Nr 71  Grudzień  2017 3
“O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 

w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” Flp 4, 6-7 

 
Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,  
śpi w ramionach Maryi Jezus malusieńki.  
Świętą noc złocista gwiazda opromienia, 
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.  
 Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,  
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym. 
 
Drodzy ! 

Niech Boża Dziecina obdarza Was i Waszych Bliskich potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem                
w Nowym 2018 Roku. Niech pokój, który niesie światu, zagości w Waszych sercach. Pamiętajcie też, że do 
Tej Stajenki możemy przybyć takimi, jakimi jesteśmy. Możemy przyjść zarówno ze swoimi radościami, jak  
i łzami oraz lękiem. Możemy tu przynieść nasze winy i rozgoryczenia, bo „na tym miejscu wszyscy są na 
miejscu”.  

Nie życzę bogatych świątecznych prezentów, bo tym cieszymy się krótko. Życzę, abyśmy odczuli mi-
łość Boga, aby Maryja tak jak w Betlejem, tak w każdym naszym, może ubogim domu, wyjednała łaskę Po-
koju, pogodziła skłóconych, znalazła zagubionych, wyprosiła zdrowie chorym. 

W tę świętą Noc dzielę się ze wszystkimi Opłatkiem i przesyłam najlepsze życzenia niech Bóg poma-
ga w zmaganiu się z trudami życia, niech Jego Łaska towarzyszy nam w każdym dniu 
 

Z darem modlitwy przy żłóbku 
Ksiądz Proboszcz Roman Gajewski  
Ks. Zbigniew Siminiak i ks. Mateusz Ryba 

Grodzisk Wlkp, Boże Narodzenie 2017 

Zwyczaje Bożonarodzeniowe
W Polsce. Kiedy my marzymy o "białych świętach" czekając na śnieg, Australijczycy idą surfować. A jak ten 
czas spędza się w Afryce? W tym artykule dowiemy się jak wygląda Boże Narodzenie w poszczególnych 
częściach świata.
AUSTRALIA:
Święta przypadają na czas letnich wakacji więc uroczystości odbywają się na świeżym powietrzu. Austra-
lijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają 
"Carols by Candlelight". Z powodu wysokich temperatur nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To dobry 
czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze znajomymi i rodziną.
Z

AFRYKA:
W Afryce nie ma śniegu ani choinki, a Jezus przychodzi tu na świat pośród natury, w tropikalnym lesie 
wśród śpiewu ptaków, skaczących małp i radosnego gwaru dochodzącego z chat. W bożonarodzeniowy 
poranek każdy stara się wstać jak najwcześniej, aby być pierwszym składającym życzenia. Do kościoła 
wszyscy przychodzą ubrani odświętnie, a dzieci przynoszą ze sobą świąteczne podarunki i na czas mszy 
składają je przy żłóbku, żeby mały Jezus nie nudził się w czasie nabożeństwa. Następnie rodziny zbierają 
się przy kolacji śpiewają kolędy. Jada się pieczonego kozła, indyka i ciepły pudding.
Z

PALESTYNA:
Boże Narodzenie traktowane jest jako święto narodowe. Wielu wiernych pielgrzymuje w tym szczególnym 
czasie do Betlejem, do Bazyliki Narodzenia Pańskiego wzniesionej nad grotą, w której przyszedł na świat 
Syn Boży. Przed bazyliką co roku powstaje piękna szopka. Na ulicach odbywają się procesje, koncerty, 
pokazy artystyczne. Betlejem jest miastem wielu religii więc panują przeróżne zwyczaje. Na stołach poja-
wiają się rozmaite potrawy
Z

STANY ZJEDNOCZONE:
Amerykanie nie obchodzą Wigilii. Mimo to święta są przez nich bardzo celebrowane. Ulice, sklepy, domy 
są bardzo bogato ozdobione. W każdym domu już od pierwszego dnia grudnia stoi pięknie udekorowana 
choinka. Rodziny spotykają się na rodzinnym obiedzie. Na stole króluje indyk i szynka, sos borówkowy, 
pieczone warzywa i kolby kukurydzy.
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Przyjęcie ministrantów w parafii

       Wszyscy wiemy jak ważne jest, 
aby młode pokolenie angażowało 
się w życie parafii. Watro więc świę-
tować przyjęcie nowych chłopców 
do grona ministrantów. W niedzielę 
3 grudnia 2017 r. na Mszy Świętej o 
godzinie 11.00 w klasztorze, po kil-
kumiesięcznych przygotowaniach 
pod opieką ks. Mateusza Ryby, sza-

ty liturgiczne przyjęło dziewięciu nowych ministrantów: Nikodem Antosz, Mateusz Brychcy, Krystian Kaczmarek, Szymon Kaczma-
rek, Hubert Kawala, Jakub Kazimierczak, Maciej Nadobnik, Bartosz Świtała i Adam Walkowiak.  Uroczystą Eucharystię  sprawowali 
ks. Proboszcz Roman Gajewski i ks. Mateusz Ryba, a chłopcy założyli po raz pierwszy nowo poświęcone szaty liturgiczne i wypo-
wiedzieli uroczyste słowa przysięgi. Od tego dnia, jako ministranci, będą oni mogli służyć Bogu, pomagać księżom i ludziom. Miej-

my nadzieję, że będą robili to
z radością i zapałem, a funk-
cja ta stanie się okazją do 
rozwijania życia duchowego, 
nauką i powodem do dumy. 
Życzymy im serdecznie wy-
trwałości i zapału w posłudze 
ministranckiej! 

Kacper Fórmaniak

Spotkanie ministrantów Grodziska Wielkopolskiego

Grupy duszpasterskie powinny mieć 
swoje spotkania, zarówno te organi-
zacyjne jak i rekreacyjne. Dobrym 
pomysłem są też na pewno wspólne 
wydarzenia grup z różnych parafii. 
W sobotę 23 września br. odbyło się 
zatem spotkanie służby liturgicznej 
wszystkich trzech naszych grodziskich 
parafii na terenie wigwamu i strzelnicy 
w Zdroju. Obecni na nim byli wszy-
scy z tą grupą związani: księża, mini-
stranci, a także niektórzy ich rodzice 
ze wszystkich trzech grodziskich pa-
rafii: św. Faustyny, NSPJ i św. Jadwigi 
Śląskiej. Pozwoliło to zawiązać nowe 
przyjaźnie i znajomości oraz wspól-
nie się zintegrować. Główną atrakcją 

spotkania był turniej strzelecki. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy: U12 - do lat 12, 
U19 - do lat 19 oraz grupę starszą. Na najlepszych strzelców czekały specjalne statuetki oraz 
nagrody. Ministrantom naszej parafii udało się osiągnąć dobre wyniki. W grupie U19 pierwsze miejsce zdobył ministrant naszej parafii Kacper Fór-
maniak z wynikiem 82, a w grupie starszej na 3 stopniu podium stanął ministrant Maciej Bendowski z wynikiem 81. Oprócz turnieju strzeleckiego 
podczas spotkania można było pograć w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego oraz pobawić się na placu zabaw. Nikt się nie nudził i zarówno 
młodsi jak i starsi bardzo dobrze się bawili. Ważnym punktem spotkania był też grill. Można było zjeść pyszną kiełbasę, a także drożdżówkę. Wszy-
scy uczestnicy byli zadowoleni oraz bardzo wdzięczni wszystkim organizatorom - a więc wszystkim trzem parafiom grodziskim - za to spotkanie. 
Każdy wracał do domu z uśmiechem na twarzy, zadowolony z ciekawie spędzonego dnia. Mamy nadzieję, że tego typu imprezy służby liturgicznej 
będą jeszcze organizowane i ministranci wszystkich trzech grodziskich parafii oprócz swoich zbiórek i spotkań parafialnych będą mogli mile, wspól-
nie spędzać podczas wydarzeń między parafialnych.                                                                                                                                                                        Kacper Fórmaniak
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PRZEDODPUSTOWE REKOLEKCJE PARAFIALNE
Na początek trochę teorii. Reko-
lekcje to kilkudniowy okres, któ-
ry służy duchowej odnowie i ma 
sprzyjać przemianie. To czas, który 
mija na wysłuchiwaniu konferencji 
oraz przystąpieniu do sakramentu 
pokuty. Niekiedy  podczas rekolek-
cji udziela się sakramentu namasz-
czenia chorych. Zazwyczaj  pro-
wadzi je kapłan, który na co dzień 
nie posługuje w miejscowej parafii.                           
A teraz fakty. W dniach, które po-
przedzały uroczystości odpustowe 

czyli od 11 do 15 października w naszej parafii przeżywaliśmy 
rekolekcje parafialne. Kaznodzieją był znany i ceniony rekolek-
cjonista ks. Aleksander Sewastianowicz , na co dzień pracujący na 
Białorusi w miejscowości Mir. 
Rekolekcje winno się odbywać w bardzo ważnych i kluczowych 

W dniu 16 października przypada liturgiczne 
wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej. Patronka naszej 
parafii żyła w latach 1178- 1243 i była żoną księ-
cia Henryka Brodatego pochodzącego z dynastii 
Piastów. Żyła na dolnym śląsku gdzie przaz całe 
życie dawała dowody swojej świętości i głębokiej 
wiary. Już za życia znana była  z działalności cha-
rytatywnej i prostego i skromnego życia. Odpust 
to po świętach Wielkiej Nocy najważniejszy dzień              

momentach  w życiu wierzącego. Takim mo-
mentem jest zapewne odpust parafialny ku czci 
patrona. Z zamysłu ks. rekolekcjonisty  przeży-
waliśmy je pod hasłem „Bóg Jest Miłością”. 
Ks Aleksander chciał uświadomić jak ważne 
jest  byśmy traktowali wiarę jak dar - dar miło-
ści którą Bóg nas obdarował, i że wszystko co od 
niego pochodzi jest dobre i w nim jako miłości 
znajdują się wszystkie rozwiązania i odpowie-
dzią na to wszystko co nas dotyka lub nurtuje. 
W trakcie rekolekcji oprócz konferencji moż-
na było przystąpić do sakramentów pokuty jak                                  
i też sakramentu chorych. Również na rekolek-
cjach można było  dowiedzieć się jak wygląda 
życie i praca kapłana katolickiego na Białousi 
bowiem ks. Aleksander opowiadał wiele aneg-
dot  i historii pochodzących z jego pracy za na-
szą wschodnia granicą.

ODPUST PARAFIALNY

w życiu każdej parafii. Odbywają się one zawsze ku czci patrona. W naszym kraju zachowała się tradycja 
bardzo uroczystego obchodzenia tego dnia. Odpust poprzedzają rekolekcje, a w sam dzień odpustu odprawiana jest uroczysta suma, którą 
kończy procesja eucharystyczna wokół kościoła. Tak też stało się to w naszej parafii. W dniu 15 października o godzinie 12:30 odprawio-
na została uroczysta msza św. której przewodniczył ks. Jacek Markowski, były proboszcz naszej parafii, wraz z nim mszę koncelebrowali 
rekolekcjonista  ks. Aleksander  Sewastianowicz oraz ks prob. Roman Gajewski. Zaproszenie do udziału w uroczystościach odpustowych 
przyjęli też kapłani z naszego dekanatu,  a także ks. kan. Jan Szczepaniak również były proboszcz grodziskiej fary. 
W kazaniu ks. sumista zwrócił uwagę na przykład życia św. Jadwigi i na konieczność szczególnego pokazywania jej postawy w dzisiejszym 
świecie. Przedstawił jej krótki życiorys, który przepełniony był wielką wiarą i chęcią niesienia pomocy każdemu, potrzebą dzielenia się 
miłością jak i miłosierdziem z bliźnimi. W swojej homilii  ks. Jacek zapewnił o swojej wielkiej sympatii do grodziskich parafian, a także                        
o modlitwie za swoją poprzednią parafię. Na końcu mszy głos zabrał ks. Aleksander, który podsumował swoje rekolekcje jeszcze raz pod-
kreślając, że najważniejsze jest, by żyć miłością którą jest Bóg, na wzór św. Jadwigi dla której Bóg był drogowskazem do świętości. Później 
też podziękował za udział w rekolekcjach, a także za wszelkie okazy sympatii, których nie brakowało. Całość uroczystości zakończyła 

procesja wokół naszej Grodziskiej Fary, w której był niesiony Najświętszy Sakrament, a także odnowiony reli-
kwiarz z fragmentem ciała św. Jadwigi Śląskiej.
                                                                                                                                                                                               Maciej Bendowski
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KOROWÓD ŚWIĘTYCH

30 października b.r. ulicami naszego 
miasta przeszedł Korowód Świętych 
połączony z balem. Wszystko rozpo-
częło się Mszą Świętą, po której dzieci 
wraz z opiekunami udały się do CK 
„Rondo” na wielki Bal Świętych, który 
zaczął się tańcami lednickimi. Pod-
czas balu nie zabrakło wielu zabaw, 
tańców, śpiewów oraz konkursów, 
w których wszyscy bardzo chętnie 
uczestniczyli. Odbył się miedzy inny-
mi konkurs na najlepsze przebranie za 
świętego, w którym każdy uczestnik 
został w jakiś sposób nagrodzony, po-
nieważ wszystkich stroje były unikal-
ne i przepiękne! Nie zabrakło również 
wszystkim dobrze znanej „belgijki”, 
która zjednoczyła wszystkich w tańcu! 
Zabawa była niesamowita!

                                      Julia Kaczmarek

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada 2017 r. 
obchodziliśmy uro-
czystość Wszystkich 
Świętych - dzień, 
w którym odwiedza-
my groby bliskich                         
i wspominamy na-
szych Patronów. Na 
grodziskim cmenta-
rzu o godzinie 14.00 

odbyła się koncelebrowana Msza Święta wszystkich trzech grodziskich parafii, której przewodniczył ksiądz Cezary 
Bukowski - proboszcz parafii NSPJ. Skłaniającą do refleksji homilię wygłosił ks. Artur Kosior. Podczas Eucharystii 
oficjalnie odczytano dekret o zmianie proboszcza parafii św. Faustyny oraz o przyznaniu księdzu Romanowi Ga-
jewskiemu - proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej - funkcji dziekana na okres 5 lat. W parafii św. Faustyny 

nowym proboszczem został ks. Krzysztof Makosz. Po zakończeniu 
mszy świętej odbyła 
się procesja alejkami 
cmentarza, podczas 
której został odmó-
wiony różaniec oraz 
zostały poświęcone 
groby naszych zmar-
łych. (K.F.)
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Z kim mieszkają wikariusze?
Ksiądz ma Kota... :-)   
Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. 
Mówi się również, że prawdziwym przyjacielem człowieka jest 
pies. I choć prawdziwego przyjaciela znalazłem pod śmietni-
kiem w Wieleniu, brudny i niczyj; to wcale nie był to pies... 
Towarzyszem mojej kapłańskiej drogi stał się KOT, o całkiem 
kocim imieniu Filemon :). Początki naszej znajomości z File-
monem można byłoby nawet uznać za dość prozaiczne, gdyby 
nie fakt, że było to 21 września 2015 roku w dniu moich imie-
nin. Dostałem niecodzienny prezent, w miejscu, gdzie raczej prezentów się nie dostaje... 
a jednak. Stał pod śmietnikiem, wystraszony, czekający jakby zaraz miał podjechać au-
tobus i zabrać go do domu...ale nikt nie nadjeżdżał... Więc zabrałem go na chwilę, dając 
sobie za zadanie znalezienia mu nowego domu. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że 
ów kot podobnie jak pies może przecież pilnować dobytku! Dobrze, ale z jedną różnicą...
nie będzie ani warczał ani szczekał. Ba! Nawet jak się szybko okazało, nie podniesie sza-
nownego łba, by sprawdzić, kto chce wejść do mieszkania. I tak mijały tygodnie, że nawet 
zapomniałem mu tego domu poszukać. Nagle zdałem sobie sprawę, że on już go zna-
lazł... Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” pisze: “Stajesz się odpowiedzialny 
na zawsze za to co oswoiłeś”.  A ja oswoiłem to dzikie stworzenie z czarną plamą na nosie. 
I tak żyjemy obok siebie, wcale sobie nie przeszkadzając, a jedynie towarzysząc... Jaki jest 
mój kot? Ktoś obcy powie: całkiem zwyczajny. Uwielbia spać, chyba jak każdy kot, ale 
jak się wyśpi to lubi skakać, biegać i bawić się chowając, a przy tym głośno miałcząc da-
jąc znak, aby go szukać. Rano to on najpierw prowadzi mnie do lodówki, łasząc się przy 
tym i prosząc, aby go czym prędzej nakarmić.  Ważnym momentem jest moje wyjście 
z mieszkania, widać jak z wielkim żalem wypuszcza mnie za próg. Za to cudowny jest 
moment powrotu. Biegnie do mnie przerywając sobie nawet najgłębszy sen. Oczywiście 
wydaje z siebie wtedy kocie dźwięki, łasi się, kładzie pod nogi i niczym piesek nie opusz-
cza na krok. Za to wieczorem  staje się moim nocnym zegarkiem, który motywuje do snu. 
Patrzę na jego pyszczek i wyłupiaste oczy, które mówią: „Proszę księdza gasimy światło. 
Idziemy już spać”. Dziś wiem, że właśnie tam pod tym śmietnikiem czekał na mnie...                             
a ja znalazłem na mojego małego przyjaciela. Gdy ktoś mnie pyta, jaki jest mój KOT, to 
chyba oprócz tego, że całkiem zwyczajny, to jednak wyjątkowy, bo przecież taki mój...
         Ks. Mateusz

Od dziecka kocham 
zwierzęta
Jak tylko sięgam pamięcią rodzice 
uczyli mnie i moje rodzeństwo opieki 
nad zwierzętami domowymi. Rodzice 
nigdy nie zabraniali nam zwierzaków. 
Pamiętam ich słowa, które dotyczyły 

opieki nad nimi. 
I tak towarzyszyły mi różne 
zwierzęta…obecnie od maja 
mam kota o imieniu Bonifacy. 
Jest dobrym towarzyszem życia. 
Uczy cierpliwości, opieki…  

Ks. Zbigniew
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Osiemdziesiąta rocznica ofiarowania Grodziska Wielkopolskiego 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

3 grudnia 2017 roku minęła osiemdziesiąta rocznica ofiarowania Grodziska 
Wielkopolskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nasze miasto należało
do grona niewielu miejscowościw Polsce, które w okresie międzywojennym 
postanowiły oddać się pod opiekę Najwyższego.Ta niezwykła decyzja -
zdaniem wielu- uchroniła Grodzisk i jego mieszańców przed wieloma 
nieszczęściami w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Miasto politycznie rozdarte

Życie społeczno - polityczne  przedwojennego Grodziska było niezwykle 
burzliwe. Bijatyki, pobicia, napady polityczne (w tym również na księży), 
wybuchy „bombowe”, nie należały  do rzadkości. Polaryzacja polityczna na 
Obóz Narodowy i Sanację widoczna była w każdej dziedzinie życia. 
Dodatkowo likwidacja powiatu grodziskiego w 1932 roku spotęgowała 
skutki kryzysu gospodarczego i coraz większe rozgoryczenie mieszkańców. 
Na to wszystko nałożyła się  kontrowersyjna polityka dwóch kolejnych 
burmistrzów Grodziska: Kazimierza Czyszewskiego (1930-1932)
i Czesława Krzowskiego (1932-1935), którzy ostatecznie w „niesławie” 
opuścili miasto.   To wszystko sprawiło, że wśród części społeczeństwa 
zaczęto szukać sposobów na konsolidacje mieszkańców Grodziska. Okazja  
pojawiła się w 1935 roku,  z chwilą wyboru  dra  Romana Mazurkiewicza 
na stanowisko burmistrza miasta. Jego inteligencja i ogromna kultura 
osobista, a przede wszystkim umiejętność rozmowy z ludźmi, zaczęły
przełamywać podziały.

Nowy duszpasterz i polityk

W 1926 roku na stanowisko proboszcza parafii w Grodzisku - po księdzu Tadeuszu Styczyńskim - przybył 
ksiądz  Stefan Kruszka. Postać niezwykle barwna, uchodząca powszechnie  „ za duchowego przywódcę obozu 
narodowego (endeckiego) w Grodzisku”. To właśnie on rozpoczął   w naszym mieście rozwijanie kultu do 
Najświętszego Serca Jezusowego. Działania religijne księdza proboszcza wspierały wszystkie organizacje 
skupione w miejscowej Akcji Katolickiej, której od  października 1937 roku przewodził dr Antoni Henke. 

Wszystko zaczęło się od Gimnazjum (Liceum)

W 1927 roku grodziska Rada Miejska rozwiązała dotychczasową Szkołę Wydziałową i powołała  Gimnazjum 
Humanistyczne, które  w czerwcu 1929 roku otrzymało prawa gimnazjum państwowego. Pierwszym dyrektorem 
szkoły został Włodzimierz Godziszewski pochodzący z Wileńszczyzny. Swoją funkcje piastował przez 
kilkanaście miesięcy i już w 1928 roku zastąpił go tymczasowo ksiądz  proboszcz  Stefan Kruszka. Kolejnym 
dyrektorem Gimnazjum został Henryk Kiełmiński, który pełnił tą funkcje w latach 1928-1931. Wpływy księdza 
proboszcza Stefana Kruszki na grodziskie Gimnazjum były  bardzo duże. To z jego inicjatywy rozpoczęto 
zbiórkę  pieniędzy na zakup figury Pana Jezusa, którą zamierzano umieścić w gmachu szkoły. 26 stycznia 1930 
roku, dzięki ofiarności całej społeczności gimnazjalnej, została uroczyście poświęcona figura Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, która stała się symbolem szkoły. Podczas uroczystości poświęcenia ksiądz prefekt  Stefan 
Jaskólski powiedział: „Wspomnieć należy również o tych 
fundamentalnych cnotach jak: pracowitość, posłuszeństwo, 
czystość ducha, które winny zdobyć każde serce ucznia,
a które swój początek mają w Najświętszym Sercu Jezusa”.

Kolejnym krokiem miało być ofiarowanie całego 
Gimnazjum, młodzieży szkolnej i grona pedagogicznego 
pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa, o co  bardzo 
zabiegał ksiądz  Stefan Kruszka i ówczesny prefekt ksiądz 
Stanisław Poczta. Aktu poświęcenia dokonano 19 czerwca 
1936 roku. Orędownik Grodziski zanotował: „Niechaj 
głośnym echem odbije się piękny czyn młodzieży naszej-
niechaj rozbrzmiewa po całej Polsce i na cały świat okrzyk: 
Niech Żyje Chrystus Król- Królowa Polski- Ojczyzna”.
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Ofiarowanie Grodziska

W grudniu 1937 roku  jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich miał obchodzić ksiądz Stefan Kruszka. Już 
wcześniej  zawiązał się Komitet Obywatelski, który zamarzał zorganizować uroczystości.  Nie wiadomo kto był 
inicjatorem pomysłu,  ale  z tej okazji postanowiono ofiarować  Grodzisk Wielkopolski Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Pod taką inicjatywą podpisały się wszystkie organizacje działające w mieście, a także burmistrz, 
Magistrat (Zarząd Miasta)  i Rada Miejska. Uroczystą Sesje Rady Miejskiej przygotowano na dzień 3 grudnia 
1937 roku, podczas której uchwalono uroczyście akt ofiarowania miasta.  Oryginalny tekst ofiarowania udało się 
odnaleźć 
i brzmi on następująco (fragment): „(..) w sali posiedzeń Rady Miejskiej zebrani- w dniu, w którym ceniony 
i umiłowany przez Obywatelstwo grodziskie Duszpasterz Ksiądz Dziekan Stefan Kruszka trzydziestą i piątą 
rocznice otrzymania święceń kapłańskich obchodzi, ofiaruje miasto swoje Najświętszemu Sercu Jezusowemu ku 
chwale Bożej i pamięci potomnych, pomni, że miasto Grodzisk dzięki pomocy i opiece tegoż Boskiego Serca nad 
Polskim Narodem w całość ku wielkości dążącej Rzeczypospolitej weszło i w wierności i służbie Bogu 
Wszechmogącemu i Ukochanej Ojczyźnie utrzymane zostało.
Które to postanowienie i uchwałę dnia dzisiejszego ku uczczeniu swego Duszpasterza – Jubilata każdemu, komu 
wiedzieć należy , obwieszczają i podpisami swymi uroczyście stwierdzają. Grodzisk Wielkopolski, dnia 3 grudnia 
1937 roku”. 

Pomnik jako wotum za ofiarowanie

Społeczeństwo Grodziska nie zamierzało poprzestać jedynie na samym akcie ofiarowania. Namalowano obraz 
Chrystusa z promienistym sercem, który do wybuchu wojny wisiał w salce konferencyjnej grodziskiego ratusza. 
Natomiast w  kręgu Akcji Katolickiej narodził się pomysł, aby widomym znakiem ofiarowania był pomnik, 
który miał stanąć na Placu św. Anny. Pomnik zaprojektował poznański artysta Jan Żok (1903-1969) – uczeń 
Marcina Rożka. Miał on przedstawiać wysoką figurę Chrystusa na postumencie w otoczeniu niższych figur 
przedstawiających  macierzyństwo i powstańca wielkopolskiego. Poświęcenie pomnika zaplanowano na ostatnią 
niedzielę października 1939 roku - ale niestety.
W nowej rzeczywistości politycznej zapomniano oficjalnie  o ofiarowaniu miasta, chociaż pamiętał o tym ksiądz 
Czesław Tuszyński. To nie był przypadek , że w 1960 roku były kościół ewangelicki w Grodzisku został 
poświęcony pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 1997 roku ówczesna Rada Miejska z burmistrzem Waldemarem Kandulskim wróciła do tradycji i uroczyście 
odnowiła  akt ofiarowania miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 2000 roku zawiązał się Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego pod kierownictwem księdza Zygmunta 
Humerczyka 
i Mieczysława Maja, który – trochę na przekór wszystkim - postawił w 2002 roku pomnik, który oficjalnie został 
poświęcony w 2003 roku podczas uroczystości 700-lecia miasta. Warto jedynie dodać, że wobec odmowy 
dofinansowania pomnika przez władze  miasta brakujące ponad 40 tysięcy złotych wyłożył z własnych środków 
ksiądz Zygmunt Humerczyk.  Zgodnie z wolą fundatorów pomnik stanął na środku Placu Świętej Anny                          
w miejscu rozebranego w czasach zaborów kościoła pod wezwaniem Świętej Anny.  

Refleksja

Każda tragedia ma wymiar osobisty i trudno ją relatywizować.
Ale, kiedy oprowadzam po Grodzisku wycieczki, to zawsze 
staram się , aby chociaż na chwile przystanąć przy pomniku na 
Placu św. Anny i coś powiedzieć. Wówczas przypomina mi się 
taka historia z pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, kiedy 
chciano tutaj rozstrzelać 20 zakładników za jeden oddany strzał
w kierunku maszerujących Niemców. Już podobno wyznaczono 
godzinę i miejsce egzekucji, a jednak coś hitlerowców 
powstrzymało… , chociaż w innych miejscowościach Polacy nie 
mieli tyle szczęścia.

Darek Matuszewski

Zwyczaje Bożonarodzeniowe
FRANCJA:
Francuzi nie obchodzą Wigilii, biorą jedynie udział w mszy świętej. 25 grudnia zasiadają do obiadu, gdzie 
podawany jest indyk nadziewany kasztanami. Są też owoce morza, charakterystyczne ciasto w kształcie gałęzi 
drzewa. Wiąże się to z dawną tradycją ozdabiania gałęzi i święcenia ich, by przynosiły zdrowie i dobrobyt.
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Miłosierdzie względem chorych. 
      O tym jak w dzisiejszych czasach rozumieć miłosierdzie względem chorych, nie zapominać w biurokracji szpi-
talnej o pacjentach jest głównym tematem różnych spotkań. Spróbujmy zastanowić się nad tym tematem. 
       Niewątpliwie wiele jest sytuacji, które mogą doprowadzić, że chory człowiek przestanie być  podmiotem, a stanie 
się przedmiotem. Zauważmy, że dziś często nie mówimy o chorym człowieku, ale o danej procedurze medycznej. 
Gdy jednak do naszego serca i działań dopuścimy miłosierdzie to w tym momencie będziemy zauważać chorego 
jako człowieka potrzebującego miłości, opieki, rozmowy… 
      Współczesnemu człowiekowi nie jest łatwo zrozumieć miłosierdzia, często się gubi, żyje w ogromnym tempie                 
i pośpiechu. Nie zawsze ma czas, by się zatrzymać. Często nie jest w stanie dostrzec miłosiernego oblicza Boga. 
      Myślę, że jest w tym coś pięknego, gdy człowiek odnajdzie czy odczytuje Łaskę Bożą, kiedy w danej chwili się 
pojawi. 

Ks. Zbyszek  
 Zwyczaje Bożonarodzeniowe

ROSJA:
Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia, Wierni udają się do cerkwi. Na ulicach rozpala się ogniska, a w oknach zapalone są 
świeczki. Dzieci odwiedzają domy i śpiewają kolędy, a w podarunku otrzymują smakołyki. Rosjan obowiązuje ścisły post, który kończy 
się wraz z pierwszą gwiazdką. Wieczerza składa się z 12 potraw. Obowiązkowo na stole pojawiają się bliny, ryby, mięsa w galarecie, 
pieczenie.
FILIPINY:
Świętowanie zaczyna się już w listopadzie. Domy zdobi się kwiatami i liśćmi palmy. Popularne są lampiony w kształcie Gwiazdy 
Betlejemskiej. Przez dziewięć dni przed świętami codziennie rano głośnym trąbieniem wzywa się wiernych na Mszę Świętą. Biorą w 
niej udział małe dzieci, często w piżamach. Tradycją jest szopka, odbywają się też pokazy sztucznych ogni, zabawy karaoke i kąpiele                    
w oceanie.
WŁOCHY:
Choinkę ubiera się już 8 grudnia. W kościołach budowane są żłobki. Szopki znajdują się niemal wszędzie. Włosi celebrują wigilijną 
wieczerzę w gronie najbliższych. Na stole znajduje się 13 postnych potraw. Po wieczerzy odbywa się Pasterka.
AUSTRIA:
O godzinie piątej Austriacy stojąc w oknach dzwonią maleńkimi dzwoneczkami. To znak , że zaraz zasiądą do wigilijnej kolacji.                               
W Wiedniu główną potrawą jest karp, w Karyntii pieczona kaczka. Oprócz tego na stole są pierniki, gorące kasztany 
i pieczone migdały. Po kolacji mieszkańcy zbierają się na rynkach i wspólnie śpiewają kolędy.
SZWECJA:
Szwedzi zaczynają świętować 13 grudnia, w Dzień Świętej Łucji. Już w pierwszy dzień Adwentu zdobi się domy czerwonymi kwiatami. 
Na wigilijnym stole przeważają potrawy z wieprzowiny. Uczta składa się z iutfisk czyli rozmoczona suszona ryba, galaretki wieprzowej, 
głowizny, chleba i pierniczków. Nie zostawia się wolnego miejsca przy stole ale panuje zwyczaj odwiedzania w święta osób samotnych. 
Co ciekawe w Szwecji nie śpiewa się kolęd tylko tańczy się wokół choinki.
IRLANDIA:
Przygotowania do świąt zaczynają się dość wcześnie, zazwyczaj od rozesłania kartek świątecznych. Dzieci niecierpliwie odliczają dni 
do świąt według kalendarza adwentowego. Drzewka świąteczne, odpowiedniki naszych choinek, można kupić w ciągu całego grudnia. 
Przyozdabia się je kolorowymi lampkami, bombkami, a na czubku umieszcza się anioła lub gwiazdę. Wigilia, podobnie jak u nas, jest 
dniem postnym. Jednak post kończy się tuż przed północą i zaczyna się uczta  z mięsnymi potrawami. Zakończenie świąt przypada na 
6 stycznia, ten dzień jest nazywanym Małym Bożym Narodzeniem.
GRECJA:
Świętowanie u Greków trwa dwanaście dni, aż do nocy sylwestrowej. Dzieci chodzą po domach śpiewając kolędy. Symbolem 
świąt dla Greków jest bożonarodzeniowy statek, który przystrajają światełkami. Pokoje w domach kropi się na szczęście gałąz-
ką bazylii. Ma to chronić dom przed złośliwymi krasnalami psocącymi w czasie świąt. Na świąteczną wieczerze przygotowują 
faszerowanego indyka, nie może zabraknąć Chleba Chrystusa, czyli okrągłego bochenka z orzechami , ozdobionego krzyżem.
Nie ważne gdzie spędzamy święta, w jakiej części kraju, czy na jakim kontynencie. Ważne, że ten czas spędzamy wspólnie: 
przy stole, na kolędowaniu, modlitwie, gotowaniu, czy nawet surfowaniu. Pamiętajmy, że jest to wyjątkowy czas, który nas 
zbliża, pozwala zatrzymać się i dostrzec drugiego człowieka. Życzę wszystkim, aby maleńki Jezusek sprawił,  że nikt w ten 
wyjątkowy dzień nie będzie samotny.      

Natalia Klapa & Izabela Drozdowska
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Kamerun mój drugi dom – wywiad z księdzem prob. Romanem Gajewskim
1. Dlaczego zdecydował się ksiądz na wyjazd do Kamerunu?
Mogę powiedzieć, że z przekory. W 1999 r. w trakcie urlopu był u mnie ks. Henryk Jędrzejak (od 1990 r. pracuje 
w Kamerunie jako misjonarz diecezjalny) i zadał mi pytanie: Gdzie wybieram się z okazji Jubileuszu  2000 r.? Odpowiedziałem, że odwie-
dzić rodziców. Zapytał: A do Kamerunu, do kolegi nikt nie przyjedzie? Jak chcesz to przyjadę. A przyjechałbyś? Przyjechałbym. Tak to się 
zaczęło. Swój pierwszy wyjazd do Kamerunu odbyłem z ks. Ryszardem Boguszem, który był tam przez 30 lat misjonarzem. Było to dla 
mnie ważne, ponieważ ks. Ryszard pomógł mi ze wszystkimi formalnościami na lotnisku w Kamerunie. 
2. Język urzędowy to…?
W Kamerunie po II Wojnie Światowej obowiązują dwa języki urzędowe: j. angielski Kamerun Północny, j. francuski Kamerun Południo-
wy. Oprócz tego przyjmuje się, że w tym państwie obowiązuje 280 języków szczepowych.
3. Jakie było pierwsze wrażenie księdza po przyjeździe na misję?
Najbardziej zapamiętałem lotnisko (inny świat), odprawę  i z nią związane procedury inne niż w Europie. Gdy wyszedłem na ulicę i zoba-
czyłem mężczyzn pędzących bydło chciałem zrobić temu niecodziennemu widokowi zdjęcia, tym bardziej, że było to w stolicy Kameru-
nu. Udało mi się to. Ci ludzie zaczęli do mnie kiwać. Myślałem, że chcą się ze mną przywitać. W tym samym momencie zaczęli do mnie 
biec. Księża, którzy ze mną podróżowali szybko mnie chwycili i wrzucili do samochodu, po czym zaczęliśmy uciekać. Okazało się, że aby 
robić zdjęcia w Kamerunie, potrzebuję zgody policji.
4. Jak wygląda edukacja w Kamerunie?
Dzieci w Kamerunie rozpoczynają edukację w szkole podstawowej, za którą rodzice muszą uiścić opłatę w wysokości 100 zł miesięcznie za 
dziecko. Nam wydaje się to dziwne ze względu na to że: Nie płacimy za edukację publiczną naszych dzieci, a także w przeliczeniu na nasze 
pensje nie jest to dużo. Otóż w Kamerunie 100 zł to nie jest nawet miesięczna pensja za pracę. Dzienne wynagrodzenie waha się od 3 do 
4 zł. Dzieci uczą się od rana do około 13. Następnie mają 1,5 godzinną przerwę na „obiad”, którego tak naprawdę nie mają. W tym czasie 
udają się na swoje pola aby o nie zadbać. Po powrocie do szkoły odrabiają z nauczycielem lekcje. Około godziny 16 wracają do domów by 
tego czego nauczyli się danego dnia, przekazali swojemu rodzeństwu. W  każdej rodzinie przeważnie naukę pobiera jedno dziecko. Kolejne 
etapy edukacji to: gimnazjum, szkoła średnia i studia. Każda szkoła publiczna jest oczywiście płatna.
5. Jakie trudności towarzyszą pracy misjonarza?
Misjonarz spotyka się z wieloma trudnościami. Należą do nich m. in. bariera klimatyczna, choroby tropikalne (np. malaria – środkowy 
i południowy Kamerun), znajomość języka. Pomimo perfekcyjnego posługiwania się j. angielskim bądź też francuskim, misjonarz może nie 
zrozumieć tamtejszej ludności ze względu  na naleciałości języków szczepowych w ich językach urzędowych.  Misjonarz  powinien  nauczyć
się ich języka etnicznego ze względu na szacunek do miejscowej ludności, a także zrozumieć kulturę. Misja to czas nawracania dobrocią, 
obecnością i świadectwem życia. Należy pamiętać, że miejscowa ludność mimo wszystko jest tak wychowana, że na pierwszym miejscu jest 
plemię, następnie rodzina, dalej przyjaciele, i wreszcie biały człowiek. Najtrudniejszą częścią życia na misjach w Kamerunie jest poczucie izolacji 
i osamotnienie.
6. Jak na parafii wygląda wigilia w Kamerunie? 
Kiedyś zapytałem ks. Henryka, jak w Kamerunie obchodzi się wigilię. Dobrze znane nam dzielenie się opłatkiem jest tradycją typowo pol-
ską. Gdy nastał wieczór wigilijny wszyscy ludzie pogasili lampy i poszli spać. O godzinie 24 została odprawiona pasterka przy lampach naf-
towych.  Ks. Henryk przed tym wydarzeniem stanął w nocy przed domem, a po policzku zaczęły mu płynąć łzy. Pomyślał wtedy o Polsce, 
o rodzicach i o wieczerzy wigilijnej wspólnie spożywanej. Wyobrażał sobie jak cała rodzina siada do wspólnego posiłku, dzielą się opłat-
kiem, składają życzenia. Jemu na misjach pozostało spożycie tylko małego posiłku (bagietka i banan), nawet nie miał opłatka. Pierwsze lata 
na misjach są najtrudniejsze, kiedy się wraca do naszych obyczajów, ponieważ nosi się je w sercu, pamięci, a wchodzi się do świata gdzie są 
one totalnie obce, nieznane, a często także niedostępne ze względów finansowych.
7. Najdziwniejsza  potrawa?
Najdziwniejszą potrawą jaką jadłem w Kamerunie były ziemniaki z kapustą i kotlet schabowy. Dlatego, bo jest to potrawa typowo cha-
rakterystyczna w tradycji polskiej. Pamiętam jak ludzie pytali ks. Henryka na różnych spotkaniach w Polsce: Co tam się je? Odpowiadał: 
wszystko co się rusza, a nie jest metalowe. Gdy tam dotarłem okazało się to prawdą. W restauracjach pojawia się mięso ze słonia, żyrafy                        
i krokodyla. Dla nas największym szokiem może być potrawa ze szczura palmowego (żywi się jedynie kokosami), który smakuje podobnie 
do królika. Jako przekąskę w Kamerunie ludzie spożywają termity i szarańcze, larwy i gąsienice. Wśród potraw mniej popularnych jest kur-
czak i kaczka. Kurczaka na stół  domownicy serwują osobie, której chcą za coś podziękować, natomiast kaczkę, gdy jest ktoś gościem już za 
długo i chcą dać do zrozumienia, że już najwyższy czas, aby opuścił ich dom. Te potrawy podaje się najczęściej z maniokiem.
8. Jakie zwierzęta można spotkać w codziennym krajobrazie? 
Większość zwierząt przeniosła się do dżungli. Inne zostały zamknięte w ogrodach zoologicznych. Prawie w każdym większym mieście 
w Kamerunie, dzięki białemu człowiekowi zostało wybudowane sanktuarium szympansów bądź goryli. Niektórzy biali ludzie w swoim 
dziwnym myśleniu chcą tamtejszej ludności pokazać, gdzie według nich ma początek człowiek. Dlatego te miejsca nazywają sanktuaria-
mi, by zaznaczyć jak ważne, a nawet boskie są te miejsca (bo przecież dla wierzących sanktuarium to szczególne miejsce oddawania czci 
Panu Bogu). Jeszcze większym paradoksem istnienia takiego miejsca jest fakt, że pracownicy karmią zwierzęta parę razy w ciągu dnia, 



sami spożywając tylko dwa posiłki. Natomiast jeśli pracownik zostanie przyłapany 
na jedzeniu owoców przeznaczonych dla m.in. szympansów, goryli i małp traci pra-
cę. Jednym z większych sanktuariów jest utworzony w miejscowości Belabo. Obok 
którego znajduje się szpital, gdzie zwierzęta mają swoje pielęgniarki, a nawet leka-
rza. A niejednokrotnie Kameruńczyk bardzo często stoi całymi dniami w kolejce 
do lekarza nie wiedząc czy zostanie w ogóle przyjęty.  To pokazuje, że zwierzę jest 
ważniejsze od człowieka.
9. Kiedy kolejna podróż?
Jak Pan Bóg pozwoli i terminy będą pasowały to być może w przyszłym roku, ponie-
waż dwaj diakoni paulini, którzy u nas gościli: Paweł i Ignacy zaprosili mnie na swoje 

święcenia kapłańskie do Kamerunu. Ja czuję się w tym miejscu jak w domu. Gdy przyjecha-
łem tam po raz pierwszy założyłem sobie, że moim najważniejszym celem nie jest zobaczenie 
jak najwięcej ale być z tymi ludźmi, poznać ich imiennie. Myślę, że to mi się udało. Byłem w 
Kamerunie już 6 razy i za każdym razem jak wracam, jeżdżąc od miejsca do miejsca widzę jak 
przed domami przybywa grobów, ludzi których poznałem (W Kamerunie nie ma cmenta-
rzy, człowiek jest chowany przed domem, ponieważ po śmierci ma być on duchem opiekuń-
czym danego domu, danej rodziny). W Polsce zauważamy cmentarze, które powstają daleko 
od miejsca zamieszkania. Jedną z wielu przyczyn jest oddalenie od siebie myślenia o śmierci. 
Kiedyś chowano ludzi w pobliżu kościoła. Każda celebracja mszy św. przypominała o tym, że 
zmarli powstaną do życia wiecznego, a pośrodku nich jest Chrystus Zmartwychwstały.
10. W jaki sposób możemy pomóc ludziom  z Kamerunu, z Afryki?
Co roku w różnych zgromadzeniach organizowany jest wolontariat misyjny. Szczegółowe 
informacje można znaleźć np. w wydawanych przez oblatów „Drogach misyjnych” lub dro-
gą elektroniczną. Najczęściej bierze udział  w wolontariatach misyjnych młodzież, która ma 
określony cel. Może to być nauczanie dzieci języka, budowa domu, remonty pomieszczeń itd. 
Często ludzie mieszkający w Kamerunie mają dostęp do różnych nowych zdobyczy techno-

logicznych. Jednak wracają 
do tego co pierwotne, do 
tego z czego się wywodzą. 
Kolejnym polem działa-
nia, wspierania i pomocy 
ludziom z Afryki są wszelkiego rodzaju zbiórki pieniędzy w parafiach. 
Często właśnie ludzie dobrej woli swoimi ofiarami pomagają kon-
kretnym osobom w ich problemach, z którymi nigdy sami sobie nie 
poradzą.  W tym roku pragniemy aby dzieci naszej parafii włączyły 
się w wielką akcję dobra. Przez cały adwent na mszach roratnich będą 
zbierane ofiary, które przeznaczone zostaną na misje. To będzie drob-
ny dar dzieci dla ich rówieśników z Kamerunu. Taki mały prezent pod 
choinkę.

Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi za rozmowę.
Życzę realizacji swoich marzeń, ubogacających podróży, ale przede wszystkim nadal tak szeroko otwartego serca na potrzeby drugiego 

człowieka.
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