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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 – w klasztorze 

w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00
- 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 
 
ZAPRASZAMY NOWE OSOBY!

 

WYDARZYŁO SIĘ… KARTKA Z KALENDARZA

          1.Przyjęcie Ministrantów
Wszyscy wiemy jak ważne jest, aby młode pokolenie 
angażowało się w życie parafii. Watro więc święto-
wać przyjęcie nowych chłopców do grona ministran-
tów. W niedzielę 3 grudnia 2017 r. na mszy świętej 
o godzinie 11.00 w klasztorze, po kilkumiesięcznych 
przygotowaniach pod opieką ks. Mateusza Ryby, sza-
ty liturgiczne przyjęło dziewięciu nowych ministran-
tów: Nikodem Antosz, Mateusz Brychcy, Krystian 
Kaczmarek, Szymon Kaczmarek, Hubert Kawala, Ja-
kub Kazimierczak, Maciej Nadobnik, Bartosz Świtała                     
i Adam Walkowiak.
          2.Okres adwentu- roraty
Adwent to czas przygotowania się do przyjścia Zba-
wiciela, Świąt Bożego Narodzenia.
          3.Pasterka
Uroczysta msza świętą odbywającą się w nocy z 24 na 
25 grudnia. W tym roku mieliśmy możliwość piękne-
go przeżycia mszy pasterskiej o godzinie 22 i 24. Uro-
czystą mszę świętą o północy, koncelebrowaną przez 
wszystkich trzech księży naszej parafii upiększyła 
swoim udziałem Grodziska Orkiestra Dęta im. Stani-
sława Słowińskiego, a także swą obecnością i śpiewem 
Zespół Tańca Ludowego Cybinka – Grodzisk.
          4.Nowy Rok
          5. Odwiedziny duszpasterskie- kolęda
          6. Orszak Trzech Króli
W tym roku oficjalnie po raz dziesiąty w Polsce or-
ganizowano Orszaki Trzech Króli, jednak w naszym 
mieście odbył się on po raz pierwszy. 6 stycznia 2018r. 
o godzinie 14.00 rozpoczął się uroczysty pochód 
przeplatany wspólnym śpiewaniem kolęd oraz scen-
kami    z wydarzeń, które spotykały Mędrców podczas 
podążania za gwiazdą w drodze do Betlejem.
          7.Podziękowania z Kamerunu
          8. Środa Popielcowa - Wielki Post
          9. Nabożeństwa wielkopostne- Droga Krzyżo-
wa oraz Gorzkie Żale
        10.Siostra Viktoria z Boliwii
        11.Zespół Ewangelizacyjny „SANCTUS”
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„Nie zamykajmy serc, Zbawienia nadszedł czas
Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz…”

"Świadomy tego zbawczego wydarzenia, które odmieniło bieg historii",
Kościół przyłącza się do Maryi, "która z bliska przeżywała mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa. Ją też prosimy o wsparcie dla swej wiary:

                   Ora pro nobis Deum – Proś za nami u Pana".

"Maryja Panna, milczący świadek tej tajemnicy, niechaj nas 
utwierdzi w tym osobistym przylgnięciu do Tego, który 
umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdej istoty ludzkiej. 
Niech będzie dla nas nauczycielką i przewodnikiem w wierze; 
niech nas wspiera w chwilach zwątpienia i pokusy; niech nam 
wyjedna ten wewnętrzny spokój, którego nie zmąci żaden 
strach, albowiem zakorzeniony jest w pewności, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał."

Jan Paweł II - Rzym, 12.04.2004r.
Chrystus zwycięża zło i śmierć! 
To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, 
Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego 
śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła. 

Czas Świąt Wielkiej Nocy to czas zadumy, pokoju, nadziei, czas pogłębienia naszej wiary. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus sprawi, abyśmy mężnie kroczyli przez życie i nie zapominali, że po 
trzech dniach grobowej ciszy, kiedy wszystko wydawało się stracone, nastąpiło 
Zmartwychwstanie. 

Życzę Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy oraz dostąpienia wszelkich łask przygotowanych 
przez Chrystusa Zmartwychwstałego

Ksiądz Proboszcz Roman Gajewski, ks. Zbigniew Siminiak i ks. Mateusz Ryba
Grodzisk Wlkp., Wielkanoc 2018 r.

   

  

  

 

  

 

Triduum Paschalne 3 dni, a może 4 
Święto Zmartwychwstania Pańskiego to naj-
ważniejsze święto dla każdego wierzącego. 
Daje powód do radości i cieszenia się, że Je-
zus umęczony i ukrzyżowany zmartwych-
wstaje. Właśnie dzięki Jego ofierze możemy 
dostąpić zbawienia. Radość jednak jest poprze-
dzona smutkiem, żalem oraz czuwaniem. Te 
emocje dostarcza najkrótszy okres liturgiczny 
w Kościele, który nazywamy Triduum Paschal-
nym. Trzy dni są tak dokładnie opisane w Piśmie 
Świętym przez Ewangelistów, że mamy wraże-
nie jakbyśmy sami uczestniczyli w tej wielkiej ta-
jemnicy Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień 
w którym wspominamy Ostatnią Wiecze-
rzę, która była pierwszą Eucharystią, ustano-
wienie sakramentu kapłaństwa oraz pojmania 

Pana Jezusa. Wielki Piątek natomiast to czas bólu                                                             
i cierpienia, bo nasz Pan idzie Drogą Krzyżową, 
aby umrzeć za każdego z nas. Wielka Sobota to 
czas czuwania przy grobie Jezusa z nadzieją na 
Jego Zmartwychwstanie, a Niedziela to czas wiel-
kiej radości, że śmierć nie ma władzy nad nami. 
W tym miejscu, możemy zauważyć pewną nieści-
słość: Triduum Paschalne trwa według tego nie 
trzy lecz cztery dni! Cofnijmy się jednak w czasie 
do przełomu IV i V w. Św. Augustyn ojciec Kościoła 
i jeden z najwybitniejszych teologów napisał: „ce-
lebrujemy Święte Triduum Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego”, dając 
nam do zrozumienia , że na Triduum składają się 
Wielki Piątek, Sobota i Niedziela Zmartwychwsta-
nia. Co w takim razie z Wielkim Czwartkiem? Dla-
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Pielgrzymka do Ziemi Świętejczego rozpoczynamy te ważne wydarzenia właśnie w ten dzień, skoro nie możemy włączyć go do czasu 

Triduum? Z pomocą wyjaśnienia tej ciekawostki przychodzi nam Pismo Św. Zauważmy, że w opisie 
stworzenia świata najpierw była ciemność, a dopiero następnie Bóg stworzył światłość! Jeżeli chcemy 
wreszcie dobrze doliczyć się dni musimy zastosować hebrajski sposób liczenia czasu: dzień rozpoczyna 
się po zachodzie słońca, a nie o poranku. W takim wypadku okazuje się, że gdy Triduum rozpoczniemy 
po zachodzie Słońca w czwartek, to trzy dni upłyną w niedzielny wieczór, dlatego Triduum zamykamy 
nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego. Pomimo tych zagwozdek nie może nam zejść z uwagi, że 
tak naprawdę wszystkie wydarzenia wspominane w tym świętym czasie nie powinny być  traktowane 
osobno, lecz razem jako jedna wielka tajemnica zbawienia. Wierni uczestniczą w jednym święcie Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. W kościele sprawowana jest zatem jedna, 
rozciągająca się na trzy dni Liturgia Paschalna podczas której celebrujmy Jezusa Chrystusa.

Dorota Cyrulewska

Orszak Trzech Króli
W tym roku oficjalnie po raz dziesiąty w Pol-
sce odbyły się Orszaki Trzech Króli, jednak                                      
w naszym mieście odbył się on po raz pierwszy. 
6 stycznia o godzinie 14 rozpoczął się nasz prze-
marsz przeplatany wspólnym śpiewaniem kolęd 
oraz scenkami z wydarzeń, które spotykały Mę-
drców podczas podążania za gwiazdą. Uczest-
nicy otrzymali specjalne, przygotowane na tą 
okazje korony i chorągiewki. Orszak, przygoto-
wany przez grodziską młodzież wyruszył spod 
grodziskiej fary, gdzie to Trzej Królowie spotkali 
się i postanowili razem iść za gwiazdą. Następ-
nie udano się ulicą ks. Tuszyńskiego i 27 Stycznia 
na Rynek, gdzie nastąpiło spotkanie z Herodem,                                         
a potem przemaszerowano ul. Szeroką do kościo-
ła NSPJ, w którym to miejscu Mędrcy złożyli po-
kłon i dary nowonarodzonemu Jezusowi. 
Po zakończeniu orszaku Trzech Króli, który jak 
mamy nadzieję stanie się tradycją w naszym mie-
ście i będzie kontynuowany w następnych latach 
odbyła się msza święta.

Kacper Fórmaniak
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
W sobotę 10 lutego 2018 roku grupa 32 pielgrzymów udała się do Zie-
mi Świętej. Przewodnikiem duchowym był ks. Mateusz Ryba, a wyjazd 
organizowało biuroTurystyczne z Miejskiej Górki. Przed wyjazdem 
odprawiona została msza św. w intencji pielgrzymów. Przez okres jed-
nego tygodnia zobaczyli oni ważne miejsca związane z narodzeniem, 
działalnością i śmiercią Jezusa Chrystusa. Począwszy od Bazyliki Bo-
żego Narodzenia przez kościół Matki Boskiej Karmiącej w Betlejem po 
Bazylikę Grobu Pańskiego, kościół Ojcze nasz i kościół Maryi Dziewicy                               
w Jerozolimie. Dla wielu dużym przeżyciem było odnowienie sakra-
mentu Chrztu Świętego nad rzeką Jordan. Również wielkie wzruszenie 
towarzyszyło ośmiu małżeństwom, które odnowiły przysięgę małżeńską 
w miejscu pierwszego cudu Jezusa - Kanie Galilejskiej. Pływanie stat-
kiem po jeziorze Galilejskim, wjazd na Górę Tabor do kościoła Prze-
mienienia, czy zwiedzenie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie to kolej-
ne jakże istotne punkty pielgrzymki.Także udział w Drodze Krzyżowej 
ulicami Jerozolimy był dla całej grupy wielkim przeżyciem. Każdego 
dnia odbywała się msza św. którą celebrowali ks. Mateusz i ks. Tomasz. 
W grupie panowała bardzo przyjazna, miła atmosfera. Wszyscy zgod-
nie przyznali, że wyjazd do Ziemi Świętej na zawsze pozostanie w ich 
pamięci.

Bazylika Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 
Rzeka Jordan

Grota Zwiastowania NMP, Nazaret

Golgota - miejsce śmierci Jezusa, Jerozolima

Msza św.  w miejscu  Prymatu św. Piotra Tabgha 
nad Jeziorem Galilejskim

Ściana Płaczu, 
Jerozolima

Odnowienie 
przyrzeczeń 
małżeńskich, 
Kana Galilejska

Odwiedziny 
w Domu Polskim,
Jerozolima

Góra Kuszenia

Urszula
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22 lutego – 87 rocznica pierwszego objawienia Obrazu Miłosierdzia Bożego

      „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogo-
sławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, 
jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i rado-
ścią wielką” (Dz. 47).
      Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. 
Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten 
obraz nie zginie.(…) Ja sam bronić jej będę jako swej chwały” (Dz. 48).
         Tymi słowami Pana Jezusa skierowanymi do s. Faustyny w Płocku, 22 lutego 1931 roku rozpoczyna się niezwy-
kła historia najbardziej znanego dziś na całym świecie obrazu sakralnego przedstawiającego Jezusa Miłosiernego. 
Obrazu powstałego według dokładnych wskazówek i na wyraźne żądanie samego Zbawiciela.

Obietnice związane ze czcią obrazu Miłosierdzia Bożego
          Do czci obrazu Miłosierdzia Bożego Zbawiciel przywiązał kilka obietnic. Ogólna obietnica, zawarta w objawie-
niu z 1934 roku brzmi: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski, do źródła miłosierdzia”.
         Pan Jezus nie ograniczył zasięgu łask, ani co do wielkości, ani co do zakresu. Gotów jest poprzez ten wyjątkowy 
obraz (naczynie) udzielać wszelkich łask zarówno zbawiennych, jak i doczesnych. Wymaga jedynie, aby prosić z bez-
graniczną ufnością oraz spełniać dzieła miłosierdzia (założenia Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego).
        Poza obietnicą ogólną, zostały również określone trzy obietnice szczegółowe:
     * Pierwsza spośród nich dotyczy wiecznego zbawienia,
     * Druga - postępów na drodze do świętości
     * Trzecia – związana jest z łaską dobrej śmierci
        Pan Jezus zapewnia każdego z nas słowami: Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech 
ma przystęp wszelka dusza do niego. (Dz. 570).
       „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jak swej chwały” (Dz. 48)
       Podpis obrazu „Jezu, ufam Tobie” niech będzie źródłem pociechy i ukojenia, nadziei i pokoju dla wszystkich, 
zwłaszcza cierpiących, udręczonych oraz skruszonych grzeszników.

 Malować  obraz
                     
O Miłości wiekuista, która przez ten obraz Święty
odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty
błogosławisz, kto się zbliży do Twoich promieni
a duszę czarną w śnieżną biel zamienisz.(…)
         
     O słodki Jezu, tu założyłeś  tron miłosierdzia swego,
     by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
     z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,
     płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.

Niech dla obrazu tego cześć i sława
płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
niech z serca każdego cześć 
miłosierdziu Bożemu płynie
teraz i na wieki wieków, i w każdej godzinie.   
     
                                      Św. Siostra Faustyna Kowalska
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22 lutego – 87 rocznica pierwszego objawienia Obrazu Miłosierdzia Bożego Ksiądz biskup Walenty Dymek w Grodzisku - wizyta, która zapadła w pamięci

W dniach od 4 do 6 maja 1938 roku przebywał w Grodzisku 
ksiądz biskup Walenty Dymek. Na wizytę tak dostojnego go-
ścia władze miasta szykowały się od kilku tygodni. Zmobili-
zowano wszystkie organizacje społeczne, a przede wszystkim 
młodzież szkolną. O samej wizycie odpowiednio wcześniej 
rozpisywała się miejscowa prasa, przytaczając jednocześnie 
obszerne fragmenty życiorysu gościa. Samo miasta coraz 
bardziej przybierało odświętny wygląd. Ulice zostały udeko-
rowane flagami, a w wielu oknach pojawiły się „wystawki”                           

i iluminacje o treściach religijnych i patriotycznych. Wyjątkowy charakter przybrały ulice Poznańska i Garbary, gdzie 
mieszkańcy postawili  bramy powitalne.  
 Dostojnego gościa oficjalnie powitał starosta Ignacy Skoczeń w Granowie, na granicy powiatu nowotomyskiego. 
Kilka kilometrów dalej-  w Pantaleonowie - na biskupa czekała delegacja Grodziska i rzesze mieszkańców. Tutaj 
goście przesiedli się do powozu zaprzęgniętego w cztery siwe konie,  użyczone z majątku Żółtowskich w Ujeździe. 
W otoczeniu orkiestry, pocztów sztandarowych, barwnej kawaleryjskiej banderii oraz cyklistów wjechano na Stary 
Rynek przed Ratusz.

 „Orędownik na powiaty nowotomyski i wolsztyński” z 10 maja 1938 roku donosił:

Do dostojnego gościa podszedł ks. Dziekan Stefan Kruszka z  tutejszym i okolicznym duchowieństwem, po czym uczennica szkolna Czu-
bówna wygłosiła deklamację, wręczając J.E.Ks. Biskupowi bukiet róż, dalej złączone grodziskie chóry pod dyr. Fr. Pasiciela odśpiewały 
„Witamy”. W imieniu miasta powitał J.E.Ks. Biskupa dr Mazurkiewicz przedstawiając w głęboko ujętych słowach historię Grodziska. Na-
stępnie przy śpiewie „Kto się w opiekę” procesja ruszyła do kościoła  farnego. Po modlitwach od stopni ołtarza witał Najdoskonalszego Ar-
cypasterza czcigodny ksiądz dziekan Kruszka. J.E.Ks. Biskup z kazalnicy odpowiedział w serdecznych słowach dłuższym przemówieniem 
oraz udzielił wiernym Arcypasterskiego Błogosławieństwa. (..) O godz. 18,00 odbyło się bierzmowanie.   Wieczorem o godz. 19,30 zebrały 
się rzesze wiernych, aby oddać hołd ks. Biskupowi. Kilka minut przed 20,00 gromkie okrzyki oznajmiły nadejście ks. Biskupa, który wśród 
świateł i iluminacji Ratusza wszedł do niego, aby zwiedzić Muzeum Regionalne. Po zwiedzeniu Muzeum dostojny gość pokazał się na 
stopniach Ratusza, po czym rozpoczęto odbieranie hołdu. Przeszło 20 min. trwało przejście Szkół i Towarzystw mimo bardzo sprawnej 
organizacji nad którą czuwał p. St. Koliński, co świadczy o wielkiej ilości uczestników. Już dawno Grodzisk nie oglądał tak wielkiej ilości 
tłumu, jaki się zebrał w ten uroczysty wieczór. W pochodzie zwracał uwagę pomysłowy żywy obraz „Młodych Polek” i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Kobiet projektu artystycznego Ks. Andrzejewskiego. Po pochodzie chór kościelny pod dyr. lek. dentysty Szwedy wykonał pieśń, 
po czym uczeń Mikołajczyk zadeklamował wręczając piękny bukiet ks. Biskupowi i na podium wszedł pan Starosta Skoczeń, zwracając 
się jako przedstawiciel rządu treściwym przemówieniem. (..). Na przemówienia i serdeczne powitania przemówił ks. Biskup wyrażając 
gorące podziękowanie panu Staroście, Burmistrzowi oraz wszystkim zebranym diecezjanom.  Przemówienie swoje zakończył okrzykiem 
na cześć Jego Świątobliwości Ojca Św., Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej Prezydenta.{..}Na trzeci dzień ks. Biskup odprawił mszę św. dla 
wszystkich oraz dokończył wizytacji. 

O wizycie biskupa Walentego Dymka                                        
w Grodzisku mówiono oraz pisano 
jeszcze długo. Szerokim echem odbiła 
się jego wizyta  w parafialnym gospo-
darstwie rolnym prowadzonym przez 
pana Skubla. Ogromne zainteresowanie 
biskupa wzbudziła „racjonalna hodowla 
świń” i piękne sztuki bydła we wzorowo 
utrzymanych chlewniach i oborach. 
     
                      Dariusz Matuszewski 
Na zdjęciach: Okazjonalna „Brama Powitalna” na 
ulicy Poznańskiej. Oficjalne Powitanie dostojnika ko-
ścielnego na Starym Rynku. 



Nr 72 Marzec  20188
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      W marcu tego roku mija pięć lat jak posługuje-
my tutaj, na boliwij  nego do klimatów pustynnych. 
Brakuje tu roślinności i tlenu.To, co przerażające, kul-
tura Boliwii to wciąż kultura „macho” (czyt. macio). 
W większości chłopcy nie są przygotowani do samo-
dzielnego życia, nie potrafią sobie nic ugotować, uprać 
– jednym słowem – zadbać o siebie. Od tego są ko-
biety, od małego przygotowywane do pracy w domu.
      Dobrze znacie nasze dzieci i młodzież, wiecie, że                                     
w większości, to ofiary przemocy fizycznej, emocjo-
nalnej i bardzo często seksualnej. Odwołując się do ich 
uczuć staramy się pokazywać ideał Ojca i Matki jako 

tych, którzy strzegą w miłości swych dzieci i choć to trudne, coraz mocniej dostrzegają, iż rodzina powinna być zbu-
dowana na szacunku i wzajemnym partnerstwie, bez przemocy i wykorzystywania tych, którzy są słabi. Poprzez utratę 
zaufania do świata dorosłych, czasem ciężko wkroczyć na ten trudny teren ich życia i przeżyć traumatycznych. Nawet 
najlepszy reżyser nie byłby w stanie tego wymyśleć. Chłopiec wykorzystywany seksualnie przez swego ojca mając 
dziewięć lat staje się również agresorem, wykorzystując swojego młodszego brata. 10. letnia dziewczynka trafia do 
szpitala z bólami brzucha, okazuje się, że jest w piątym miesiącu ciąży.  16. letnia Laura kończy na intensywnej terapii 
po próbie samobójczej. Nie może znieść ciężaru życia. Odkąd pamięta, brat matki wykorzystywał ją każdego dnia,                                       
a ona nic z tym nie robiła, choć wiedziała dobrze co się dzieje. 
         W atmosferze zaufania i miłości przeżywamy z Nimi to, co jest nieodwracalne, co będzie bolało ich całe życie. Jed-
nak radością dla nas jest to, że dwójka z dziewcząt jest już na drugim roku studiów prawniczych, dwie na psychologii 
i jedna na medycynie sądowej.Oni chcą zmieniać i tworzyć nową Boliwię, pełną wartości i wiary w Boga.
Niektóre dzieci ze względu na traumę jakiej doświadczyły, mają duże zaległości w szkole. Zdarza się że zawalają rok po 
roku. Pracując z tymi dziećmi czy młodzieżą, która poprzez narkotyki, czy wejście w różne bandy straciła rok szkolny, 
szukamy ludzi, którzy nam pomogą w pracy z Nimi nadrabiając zaległości i podnosząc ich motywację.       
        To wiąże się również z opłatą za korepetycje, dlatego, tak bardzo jesteśmy Wam wdzięczne za Waszą niesamowita 
wrażliwość i ofiarność sięgającą granic heroizmu i zapomnienia o sobie. Wraz z Siostrą Heleną, dziećmi i młodzieżą 
wierzymy, że  Bóg Miłosierny, będzie Waszą jedyną nagrodą! Bo to już drugi raz pośród naszej posługi, Bóg za Waszą 
przyczyną, przychodzi z pomocą naszym dzieciom i młodzieży. 
     Źródłem z którego czerpiemy siłę, jest JEZUS EUCHARYSTYCZNY! Każdego dnia trzymamy Go w naszych, 
słabych, zbrudzonych słabością dłoniach, prosząc, by TO ON, dotykał zranionych serc Swoich dzieci i leczył je.                          
By dawał im doświadczenie Swej Miłości Miłosiernej. A dzieje się to dzięki posłudze nadzwyczajnego szafarza Komu-
nii Świętej, którą każdy Misjonarz otrzymuje z rąk Biskupa Ordynariusza diecezji, w której zrozpoczyna swą posługę 
misyjną.
       Ma to początek w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie był zwyczaj, że na zakończenie Mszy Świętej, kapłan 
przekazywał Komunię Świętą wybranym osobom (a byli to diakoni), by zanosili ją tym, którzy nie mogli uczestniczyć 
w Eucharystii. Było to wyrazem ogromnej troski pasterskiej Kościoła, aby nikt nie został pozbawiony spożywania 
Ciała Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
     To Wielkie Misterium dokonuje się również przez  posługę 
sióstr zakonnych na misjach. Mocą otrzymanej łaski, roznosimy 
Komunię Świętą chorym i udzielamy Jej podczas każdej Euchary-
stii. W tej całopalnej Ofierze Jezusa Chrystusa polecamy każdego            
z Was prosząc, by owoce Jego Męki owocowały w Waszym życiu.
Z wdzięcznością naszych serc w imieniu naszej wspólnoty, dzieci                        
i młodzieży

s.M.Victoria od Jezusa Miłosiernego ZSJM

 

 



Nr 72 Marzec  2018 9
Umiłowani w Chrystusie Panu nasi Bracia i Siostry 
z Grodziska Wielkopolskiego 

Moja mała, wielka misja
     Żegnało mnie upalne i parne Dar es Salaam, temperatury sięgały plus 35 stopniu. I nagle informacja pilota przed lądowaniem na war-
szawskim Okęciu. Proszę Państwa temperatura w Warszawie to minus 10 stopni Celsjusza. Na szczęście w torbie czekająca na swoje użycie 
ciepła puchowa kurta, rękawiczki i koniecznie czapka. Pierwsze oddechy mroźnym powietrzem były nawet przyjemne, ale oto nagle moje 
łyse czoło poczuło zimne mroźne powietrze. Serce jednak rozpromieniło się radością, bo oto jestem w domu. Za każdym razem chętnie 
do niego wracam, nie ma jak w domu. Pewne rozdarcie towarzyszy mojej duszy, bo z jednej strony dom, a z drugiej strony „swój dom” zo-
stawiam na 3 miesiące. Niemniej jednak wszędzie mi dobrze. Taki już kochany misjonarski los. I oto spotykamy się kolejny raz (w pisanej 
formie), na łamach Grodziszczanina. Nie mogę spotkać się z każdym osobiście, bo to fizycznie niewykonalne, ale zawsze można spotkać 
się z Wami kochani na łamach tej gazety. W krótkim telegraficznym skrócie powiedzieć, czy podzielić się tym co u mnie na misji słychać. 
A zatem zaczynajmy. Nowa parafia na której posługuję od 2014 roku, dzięki Bożej i ludzkiej pomocy rozwija się w piorunującym tempie. 
Minęło dopiero 3 lata od kiedy biskup Tanzanii nas erygował, a udało zrobić się wiele. Zacznę od tych duchowych spraw.

     Po pierwsze kościół zrobił się nam za mały, nie mieścimy się już w naszej świątyni, ale to dobry znak, bo wskazuje to na fakt, że człowiek 
ten żyjący w Buhembie ma potrzebę Pana Boga i z radością go odkrywa. Działają w parafii grupy modlitewne i ewangelizacyjne. I tak                                                                 
w kolejności należałoby wymienić: Wawata (Grupa Kobiet), Uwaka (Grupa mężczyzn), Ututo Mtakatifu (Grupa dzieci z papieskich dzieł 
misyjnych 607 dzieci), Watumikiyaji (Ministranci), Kwaya ya Mt. Agostino (Chór św. Augustyna), Chama cha Huruma (Grupa miłosier-
dzia), Chama cha Biblia (Grupa biblijna). Ludzie z radością angażują się, jak to sami mówią w ich parafię. Jako proboszcza cieszy mnie fakt, 
że mają świadomość, iż parafia jest ich nie proboszcza, nie zgromadzenia, ale ich. Taka tożsamość, że są wspólnotą bardzo buduje.  Jest za co 
Bogu dziękować, ale też po ludzku cieszy to misjonarskie serce.

     Drugą sprawą, która jest moim oczkiem w głowie jest sprawa edukacji. Odkąd jestem w Buhembie, działałem mocno w tej sprawie, 
jeździłem i szukałem wsparcia (dwa lata temu), aby udało się nam u siebie zadbać i zainwestować w najmłodszych. I udało się. Poprzez 
głoszone rekolekcje i zbieraną pomoc powstało przedszkole parafialne. Na dzień dzisiejszy uczy się w nim 180 dzieci i one wszystkie objęte 
są programem duchowej adopcji. Wielka to radość dla mnie, kiedy dzieciaki wybiegają z uśmiechniętymi twarzami, radośnie kopią piłkę, 
uczą się pierwszych literek. Przyznam szczerze, że bardzo często rano z kubeczkiem espresso w ręku, zanim zacznę swoją parafialną pracę, 
spaceruję po terenie przedszkola. Podsłuchuję ich trochę co robią, jak się uczą i w sercu budzi się wtedy ogromna wdzięczność do Was.                   
Za każdym razem kiedy jestem w parafii Jadwigi i nie tylko tam, doświadczam ogromnej Waszej pomocy. Jestem też przekonany, że jak 
pojawię się u Was 22 kwietnia z kazaniami, będzie tak samo, za co już serdecznie dziękuję.

     Kolejnym dużym projektem, który zrealizowany jest w surowym stanie jest nasza szkoła podstawowa. Udało się nam cudem i ludzką 
pomocą wznieść 10 budynków. Dokładnie 8 klas, osobny budynek zarządu, aulę oraz toalety. W surowym stanie budynki są oddane, prace 
możecie podejrzeć na moim facebooku poszukując strony pt: „mojamaławielkamisja”. Marzeniem wielkim jest objęcie adopcyjnym pro-
gramem dzieci w szkole podstawowej, póki co z 57 dzieci z pierwszej klasy, programem objętych jest tylko pięcioro. Radością wielką jest 
nasz szkolny, żółty „school bus”, który dowozi dzieciaki do szkoły. Przypłynął do nas z Japonii, jest używany, ale doskonale spełnia się  w tych 
warunkach. 

     W tej chwili w parafii zatrudnionych jest 19 osób, dzieło Boże się rozrasta. Już powoli mogę powtórzyć za Ryszardem Kapuścińskim, iż
„nie ogarniam tego świata”. Nie ogarniam już wszystkiego sam. Prowadzenia parafii, przedszkola i szkoły. Na szczęście Pan Bóg czuwa nad 
wszystkim i ufam, że to On sam poprowadzi to dzieło. Dziękuję Wam kochani za wszelką życzliwość, duszpasterzom za radosne przyjęcie 
i chęć współpracy. Za każdą radosną twarz spotkaną na ulicy z wielką troską pytającą co i jak. Dziękuję za każdy dar modlitwy i ofiary.                                 
Bez Was nie dam sobie rady, proszę Was zatem w cichy, ale konkretny sposób: Pomóżcie mi pomagać. 
                                                                                                         Z modlitwą i wszelką serdecznością
                                                                                                                o. Maciej Braun CR
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FARNY

KRONIKA  PARAFIALNA 
Odeszli do Pana:
2017
66. Helena ZANDEK
67. Zbigniew KLOREK
68. Aleksandra MACIEJASZEK-ABRAMOWICZ
69. Gabriela RANKE
70. Joanna BARTKOWIAK
71. Emilia JANKOWSKA
72. Zofia KUBEL
2018
01. Urszula PRZYBYLSKA

02. Janina RZEŹNIK
03. Helena AUGUSTYNIAK
04. Barbara STRYBURSKA
05. Mieczysława FURMANIAK
06. Zbigniew KOZA
07. Zenon SZCZEBLOWSKI
08. Waldemar OLBRICH
09. Marian GLAPA
10. Janusz SŁABOSZEWSKI
11. Adam WŁODARCZAK
12. Bogdan LEMAŃSKI

13. Jerzy HORODKO
14. Grzegorz DOMIN
15. Sylwester BENDOWSKI
16. Jakub SOBKOWIAK
17. Marianna KACZMAREK
18. Teresa KNACH
19. Sławomir TOMASZEWSKI

Przyjęli chrzest:
2017
109.Małgorzata ADAMCZAK
110. Bartosz ADAMCZAK

111. Mateusz JAJCZYK
112. Filip KUBIAK
113. Zofia DZIAMSKA
114.Maksym HOFFMAN
115. Dawid ZYCHLIŃSKI
2018
01. Maja JABŁOŃSKA
02. Jan KRĘCIOŁEK
03. Pola RUTKOWKSA
04. Kacper ADAMCZAK
05. Mateusz MARCINIAK
06. Aleksander TULIŃSKI

07. Julia SZCZYGIEŁ
08. Szymon HULALKA
09. Emilia HULALKA
10. Emil WŁODARCZAK
11. Piotr WYRZYKOWICZ
12. Alex KACZMAREK
13. Sebastian ZAWIEJA
14. Kamil SIEDŁOWSKI
15. Lena KOZA
16. Aleksander ŁUKA
17. Hanna PLĄSKOWSKA
18. Helena TRAFALSKA

Modlitwa przed Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego

Miłosierny Zbawicielu, bądź uwielbiony w Twym Świętym Wizerunku – NACZYNIU, które podałeś nam do czer-
pania łask ze Źródeł Miłosierdzia. Z uwielbieniem adoruję Twoje pełne miłości spojrzenie, którym przyciągasz 
mnie, przenikasz i koisz. Adoruję ukrytą ranę Twego przebitego serca – gorejące ognisko miłości, źródło niewy-
czerpanych łask. Z ufnością zanurzam spojrzenie w promieniach Twego nieskończonego miłosierdzia. Z uniże-
niem i  radością pochylam głowę przyjmując Twoje błogosławieństwo. Niech jego moc napełni moje serce pokojem. 
Niech jego moc podniesie mnie, przemieni, umocni i uświęci. Z sercem przepełnionym ufnością, błagam byś wy-
słuchał mych próśb i obdarzył Swoim miłosierdziem.

Jezu, ufam Tobie!

Uzdrawiający Chrystus.
Wszyscy, którzy się Go dotknęli odzyskiwali zdrowie (Mk 6,56).

 Często w Ewangelii św. Marka uzdrowienia są rezultatem boskiej mocy Chrystusa, ale pozostają ściśle zwią-

zane z Jego modlitewną postawą, Jego nieustannym obcowaniem z Ojcem. Dlatego też są objawieniem Ojca. Jak 

Bóg stwarza świat i zbawia je na swoje słowo, tak samo czyni Syn Boży. Chrystus działa w mocy i w Duchu Bożym. 

Wypowiada słowo i dotyka chorych, a oni natychmiast odzyskują zdrowie. Jego uzdrawianie chorych jest już ich 

zbawieniem. 

 Jakże często prosimy o zdrowie dla siebie czy też dla innych. W wielu przypadkach wydaje się nam, że Bóg 

nas nie wysłuchał. Przecież prosiłem w modlitwie, a tu zamiast uzdrowienia - śmierć. Nim jednak dojdziemy do 

takich wniosków i zastanówmy się czego nam zabrakło w modlitwie. A może zabrakło wiary, zaufania… zrodziła się 

nieufność i zwątpienie. A wtedy modlitwa osłabła, powstała tama która zamknęła dostęp do Boga. Może wydaje się 

nam, że dotykam Boga, a ja Go szukam  po omacku. A później Go oskarżam, że mnie nie wysłuchał. Jakże trzeba 

być ostrożnym w takich osądach. 

 W takich momentach naszego życia pozwólmy się dotknąć Chrystusowi z wysokości krzyża. Niech nasz 

wzrok kieruje się w stronę krzyża tam jest odpowiedz na nasze nawet najbardziej trudne pytania. 

Ks. Zbyszek



Nr 72  Marzec 2018 11
Z radością informujemy, że powstała w parafii farnej  inicjatywa utworzenia zespołu instrumentalno - wo-
kalnego pod przewodnictwem pana Pawła organisty naszej parafii. Merytoryczną opiekę nad treściami pie-
śni obejmie nasz redakcyjny kolega pan Kazimierz. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy  się, że na początek zespół 
zajmie się muzyczną interpretacją psalmów. Pierwsza próba 13 o 13.

NIEZAPOMNIANA OSOBISTOŚĆ I WAKAT: W wyniku przej-
ścia na emeryturę niezapomnianego ks. kan. Władysława, nastał 
wakat na stanowisku naczelnego kanonika w naszym dekanacie.               
W związku z tym po długich poszukiwaniach odpowiedniego kan-
dydata jak i specjalnych rozmowach podjęto decyzję o powołaniu 
nowego kanonika o czym kandydata powiadomiono telefonicznie - 
bliższe informacje u ks. Zbigniewa...

NA RYBCE U EWELINY: Od niedawna na naszym farnym probostwie funk-
cjonuje gustowna restauracja, którą wespół prowadzą ks. MATEUSZ i p. EWE-
LINA. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie zadania zostały rozdzielone. Funk-
cje kucharza objął ks. Mateusz, dania donosi do stołu p. Ewelina. Oceną dań 
i ich degustacją zajął się ks. Zbigniew. Ksiądz proboszcz zaś gorliwie modli się 
przed każdym posiłkiem.

PIELGRZYMKA. Pochodzący z naszej Parafii misjonarz                   
o. Maciej zaprasza do licznego udziału w zupełnie nowej ini-
cjatywie: w pieszej pielgrzymce z Polski do Tanzanii. Bliższe 
informacje u mamy o. Macieja.

MINISTRANCI NA OBCASIE? : W wyniku niskiej frekwencji i małego za-
interesowania w podjęciu służby ministranckiej dopuszczone zostaną do słu-
żenia na mszy dziewczyny. Bliższe informacje u prezesa ministrantów, czyli 
u Łukasza.

PLEBANIA. Wieloletni, zasłużo-
ny ministrant Maciej Bendowski  
opuszcza naszą parafię, by wziąść 
udział w castingu do najnowszych 
odcinków serialu „Plebania”. 
Na załączonym zdjęciu wahanie, 
czy wcielić się w rolę wikariusza 
czy proboszcza.

NIEZWYKŁE 
SPOTKANIE  
W IZRAELU. 
Podczas pielgrzymo-
wania po Ziemi Świętej 
spotkaliśmy Papieża.

Informujemy, że wszystkie wiadomości zawarte w specjalnym wydaniu gazety są całkowicie prawdziwe tylko w dzień 
premiery wydania czyli 1 KWIETNIA 2018 roku.

Redaktor Naczelny Wydania



PAPIEŻ FRANCISZEK 
ZATWIERDZIŁ NOWE SZATY LITURGICZNE 
które będą obowiązywać od Wielkanocy

Z OSTATNIEJ CHWILI

SŁUCHAJCIE 
SŁUCHAJCIE 
Co mamy 
Wam 
do przekazania

Z naszego tajnego źródła informacyjnego dowiedzieliśmy się, że do na-
szej parafii dotarła paczka z Watykanu, która zawierała widoczną na 
zdjęciu sutannę. Więcej informacji w dalszej części.


