
FARNY
   PAŹDZIERNIK 2018

Grodziszczanin

 nr 74
Biuletyn parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim
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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. Msza Święta Prymicyjna O. DOMINIKA ZWIE-
RZYCHOWSKIEGO
Wierni licznie zgromadzeni w niedzielę 3 czerwca o godz. 12.30                         
w kościele farnym w Grodzisku Wlkp. uczestniczyli w doniosłym wy-
darzeniu. W tym dniu syn naszej parafii o. Dominik Zwierzychowski 
przewodniczył Mszy Św., która była jego Mszą Św. Prymicyjną.
2. Boże Ciało w Grodzisku
3. Boże Ciało w Tanzanii
4. Dzień z Miłosierdziem Bożym
W czwartkowy wieczór wierni zebrani w kościele farnym w Gro-
dzisku Wlkp. uczestniczyli w liturgii Mszy Św. sprawowanej z formu-
larza o Bożym Miłosierdziu. Liturgię celebrował opiekun duchowy 
Wspólnoty „Płomień” ks. Zbigniew Siminiak wraz z koncelebransami 
ks. Mateuszem Rybą, Ojcem Dominikiem Zwierzychowskim oraz 
Księdzem Kanonikiem Romanem Białym.
5. TURNIEJ STRZELECKI MINISTRANTÓW DE-
KANATU GRODZISKIEGO
W sobotę 23 czerwca 2018 r. na terenie wigwamu i strzelnicy w Zdro-
ju odbyło się organizowane przez naszą parafię spotkanie ministran-
tów dekanatu grodziskiego połączone z turniejem strzeleckim o pu-
char dziekana. Obecni ministranci, księża i rodzice zostali podzieleni 
na 4 kategorie wiekowe. Pierwsza – juniorzy – do 3 klasy szkoły pod-
stawowej, druga – młodziki – od 4 klasy szkoły podstawowej do gim-
nazjum, seniorzy, czyli ministranci szkół ponadgimnazjalnych i starsi 
oraz kategoria open, czyli księża i rodzice. Strzelano z broni KBKS 
z dystansu 50 m.
6. Misyjna Jadwiga
W upalną, wakacyjną niedzielę 29 lipca 2018 w naszej parafii w koście-
le farnym gościliśmy grupę ewangelizacyjną Misjonarzy Klaretynów    
z Wybrzeża Kości Słoniowej – Klaret Gospel. Było to żywe spotkanie 
z Afryką. W tym dniu naszą parafię odwiedził także misjonarz z Ka-
merunu ks. Marek Siekierko, a na mszy św. o godz.12.30 miała miejsce 
wspólna liturgia wszystkich naszych gości z Czarnego Lądu.
7. Piesza i duchowa pielgrzymka „Szlakiem miłosier-
dzia do św. Faustyny” z parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Gro-
dzisku do Sanktuarium Św. Faustyny w Kiekrzu
7 sierpnia we wczesnych godzinach porannych wyruszyła po raz 
pierwszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium Świętej 
Faustyny w Kiekrzu koło Poznania. 50 kilometrową trasę trzeba było 
„przetrzeć”, dlatego w tym roku, ze względów bezpieczeństwa, poko-
nał ją i „sprawdził” fizycznie tylko 1 pątnik, któremu towarzyszył drugi 
w wozie technicznym. Natomiast duchowo łączyło się z nimi w modli-
twie wielu naszych parafian, w tym w sposób szczególny członkowie 
Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Płomień”. Z ich to, bowiem 

inicjatywy pielgrzymkę do Sanktuarium w Kiekrzu podjęto.

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 przedchrzcielna 1 środa 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!
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Wywiad z p. Pawłem Ossowskim 
– organistą

Biogram: Paweł Ossowski urodzony 29 czerwca 1976 
roku. Absolwent Technikum Łączności w Poznaniu  i Ar-
chidiecezjalnej Szkoły Muzyki Kościelnej Archidiecezji 
Poznańskiej. Etatowy organista w parafii pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Grodzisku Wielopolskim. Mąż Agnieszki, oj-
ciec Natalii i Michała.

1. Od  kiedy pełni Pan funkcję organisty w naszej parafii 
i jak to się zaczęło ?
Funkcję organisty pełnię w naszej parafii od 1.06.2014 r. kiedy 
dowiedziałem się, że ówczesny organista pan Tadeusz (red. Koko-
ciński) chce zakończyć pracę w kościele Farnym. Wówczas zgłosi-
łem się do ówczesnego proboszcza ks. Marka Sobkowiaka, z chęcią 
objęcia schedy po panu Tadeuszu jako etatowy organista najstar-
szej grodziskiej parafii. Proboszcz wysłuchał mojej prośby i po  
niedługim oczekiwaniu, bo w zasadzie następnego dnia dostałem 
od niego telefon, iż mogę zaczynać pracę od zaraz. Wierzę że w tej 
sprawie pomógł mi św. Michał Archanioł, któremu powierzyłem 
tę sprawę. Zatem w tym roku minęły już 4 lata jak służę grając na 
organach w grodziskiej farze. Nie jest to pierwsze moje spotkanie 
z  tym instrumentem w pracy dla pana Boga, bowiem wcześniej 
przez 14 lat byłem organistą w parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim. 
2. Jaką szkołę należy ukończyć lub co trzeba zrobić by zo-
stać organistą ?
Są różne możliwości edukacji. Na przykład Diecezjalne Studium 
Muzyki Kościelnej, w muzyce organowej kształcą też uniwersy-
tety i akademie muzyczne. Ja ukończyłem Archidiecezjalną Szkołę 
Muzyki Kościelnej, do której uczęszczałem przez 4 lata. Po jej 
ukończeniu otrzymałem tytuł i dyplom organisty liturgicznego. 
Z tym tytułem wiąże się nie tylko gra na organach, ale też to, że 
mogę prowadzić zespoły i chóry kościelne, ale o tym później.
3. Dlaczego organy ?
W zasadzie od zawsze organy niesamowicie mnie interesowały. 
To bardzo trudny instrument do nauki                  
i wymaga wiele poświęcenia oraz czasu                   
i być może dlatego tak mnie zainteresował. 
Żeby dobrze na nich grać trzeba trenować 
wiele lat, bo instrument jest bardzo skom-
plikowany, a i też literatury do nauki jest 
bardzo wiele zarówno tej liturgicznej jak 
i świeckiej. Bardzo podoba mi się to, że 
sama gra wymusza na organiście użycie 
nie tylko obu rąk, ale też obu nóg. Wiele 
osób uważa, że gra się tylko rękoma ale to 
nieprawda, a kto nie wierzy tego zapra-
szam na chór żeby zobaczyć, a może i na-
wet spróbować. 

4. Co należy do obo-
wiązków organisty ? 
Do moich obowiązków 
należy przede wszyst-
kim oprawa muzyczna 
wszystkich nabożeństw, 
które odbywają się w na-
szej parafii. Są to msze 
św.  pogrzeby, śluby, czy 
też inne nabożeństwa jak 
gorzkie żale, czerwco-
we, majowe itd. Jak już 
wspomniałem jako orga-
nista liturgiczny mogę 
prowadzić chór co jest moim wielkim marzeniem. Bardzo chciałbym taki 
zespół skompletować choć smutne jest to, że kiedy próbowałem zwołać 
taki chór już trzykrotnie odzew był bardzo nikły, ponieważ zgłosiło się 
kilka pań i… jeden pan. To bardzo smutne, bo historia chórów w naszej 
parafii ma znakomite tradycje. Wiele lat temu kiedy organistą był pan 
Jerzy Stachowiak, chór był chlubą naszej parafii. Był bardzo uznanym 
zespołem co potwierdzają dyplomy, które odnalazłem w szafie pod orga-
nami, ale też była to bardzo potężna ekipa. Chór wtedy liczył ponad 80 
osób co potwierdzają liczne dokumenty. Może to i smutna część naszej 
rozmowy, ale mam taką cichą nadzieję ze moja wypowiedź wzbudzi w 
niektórych chęć służenia Panu Bogu śpiewem. Przecież kto śpiewa to tak 
jakby modlił się dwa razy.
5. Jakie było najbardziej niespodziewane zdarzenie w pańskiej 
pracy, które bardzo pana rozbawiło ?
Najbardziej niespodziewane są  momenty takie jak ten, kiedy na jednym 
ze ślubów pan młody tak się zestresował i zaczęły mu płynąć łzy z oczu, 
że nie mógł wypowiedzieć słów przysięgi małżeńskiej. A zdarza się to 
wbrew pozorom bardzo często .
6. Jaki jest pański ulubiony utwór lub część mszy św. które 
uwielbia pan grać lub śpiewać ?
Uwielbiam utwory Jana Sebastiana Bacha i innych jemu podobnych 
kompozytorów. A z części liturgii mszy św. ciężko powiedzieć, bo chyba 
cała liturgia mi się podoba i cały czas wymaga poprawnej gry co jest 
trudne. Po za tym trzeba cały czas ćwiczyć różne warianty harmoni-

zacji.
7. Ulubione zajęcia w wolnym czasie to …
Gra na keyboardzie, wycieczki rowerowe i praca na 
działce oraz wędkarstwo.
W imieniu całej redakcji  życzymy wszyst-
kiego co dobre i Boże dla dalszej Pana posłu-
gi w naszej parafii, samych sukcesów na polu 
zawodowym i prywatnym. Także w imieniu 
parafian dziękujemy za służbę oraz w imie-
niu własnym za rozmowę.                                                           
                                           Rozmowę przeprowadzili:
 Dorota Cyrulewska i Maciej Bendowski
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Pielgrzymko-wycieczka do Wilna i miejsc sakralnych na Podlasiu i Mazurach

W dniach 3-10 lipca 2018 r. 54 osobowa grupa piel-
grzymów udała się w kierunku Podlasia, by po kil-
ku dniach dotrzeć do Wilna, a stamtąd udać się na 
Mazury. Przewodnikiem duchowym z naszej parafii 
był ks. Mateusz Ryba. Wczesnym rankiem udaliśmy 
się w kierunku Sokółki. Po drodze w Wasilkowie, 
w sanktuarium znajduje się cudowny wizerunek 
Matki Boskiej Bolesnej. To miejsce kultu jak i cu-
downe źródło Świętej Wody stało się miejscem na 
religijnej mapie polskich sanktuariów maryjnych. 
Następnie udaliśmy się do Supraśla, by tam wstą-
pić do muzeum Ikon. W godzinach wieczornych 
dojechaliśmy do Sokółki. Następnego dnia po 
mszy św. obejrzeliśmy  film o ważnym wydarzeniu 
eucharystycznym. To tu w 2008r. księdzu udziela-
jącemu Komunii św. wypadł z puszki Komunikant. 
Podniósł go i umieścił w vasculum przy tabernaku-
lum. Po mszy św. przeniesiono zawartość vasculum 
do naczynia w sejfie w zakrystii. Po otwarciu sejfu 
okazało się, że na zanurzonym Komunikancie jest 
plama, która sprawia wrażenie krwi. Pobrano prób-
kę  i poddano ją wielu badaniom przez profesorów 
specjalistów. Wydali oni zgodne orzeczenie, że ma-
teriał przysłany do badania wskazuje na tkankę mię-
śnia sercowego.Od tego czasu Cząstka Ciała Pań-
skiego została wystawiona do publicznej adoracji. 
Tego samego dnia udaliśmy się do Różanegostoku, 
małej, położonej malowniczo podlaskiej wsi, gdzie 
znajduje się sanktuarium Maryjne. Kolejne miej-
sce naszej podróży to Suchowola. Są przynajmniej 
dwa ważne powody, by zatrzymać się właśnie tu. 
Jeden, to fakt, że leży ona w geograficznym środku 
Europy. Jest to zaznaczone symbolicznym głazem, 
który usytuowany jest w parku miejskim. Drugi, 
by odwiedzić izbę pamięci księdza Jerzego Popie-
łuszki, który urodził się w pobliskiej wsi Okopy,                                                                                                  
a tu chodził do szkoły. Już na miejscu w Suchowoli 
spotkała nas miła niespodzianka, bowiem mogliśmy 
porozmawiać z siostrą bł. ks. Jerzego, a także zrobić 
pamiątkowe zdjęcia. Pojechaliśmy też  na cmentarz, 
by zapalić znicz i pomodlić się za zmarłych rodzi-

ców ks. Jerzego.Następnego dnia wczesnym 
rankiem opuszczamy jakże gościnną Sokół-
kę, by udać się  w kierunku Wilna. Jednakże 
po drodze zatrzymujemy się w Trokach. Tam 
wita nas pani przewodnik, która oprowadza 
nas po Trokach i Wilnie. Zwiedzamy prastare 
malowniczo położone miasteczko, które leży  
na półwyspie otoczonym jeziorami. I dalej już 
udajemy się do Wilna. Miasto jest malowniczo 
położone w dolinie Wilejki i otoczone lasami 
sosnowymi. Wilno posiada prawdopodobnie 
największą starówkę w Europie - 360 ha (trzy 
razy większa niż w Krakowie). Ulicą Zamkową 
docieramy do Ostrej Bramy. Ostra Brama jest 
najcenniejszym skarbem Wilna z jej słynącym 
z cudów i łask obrazem Matki Miłosierdzia. Tu 
się modlili Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki 
i inni sławni Wilnianie. Zachwyt miejscem nie-
jednokrotnie znajduje swoje odzwierciedlenie 
w ich twórczości. Następnie udajemy się na 
cmentarz na Rossie. Jest to najstarsza nekropo-
lia wileńska, która powstała na początku XIX 
w. To miejsce spoczynku sławnych Polaków, 
Litwinów, Białorusinów. Spoczywa tu serce 
marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matka, 
brat i poeta Władysław Syrokomla,  profesor 
Joachim Lelewel i wielu innych. Odwiedzamy 
siostry Jezusa Miłosiernego, gdzie był malowa-
ny obraz Jezu, Ufam Tobie, w 1934r. Następ-
nego dnia jedziemy na mszę św. do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia, przy oryginalnym 
obrazie Jezu, Ufam Tobie. Spacerujemy po 
Starówce,podziwiamy Ratusz, Katedrę Wi-
leńską pw.św. Stanisława i Władysława, miej-
sce, gdzie bije serce narodu litewskiego. Jest 
to najważniejsza świątynia Litwy, którą swoją 
obecnością zaszczycił Ojciec św. Jan Paweł 
II.Uniwersytet Wileński, najstarsza i największa 
uczelnia na Litwie. Miejsce, które od wieków 
kształci elitę społeczeństwa. Najważniejszy 
symbol  miasta to przede wszystkim Zamek 

Giedymina na Górze Zamkowej. Miejsce, które 
warto zobaczyć w kolejnym dniu zwiedzania, 
to Góra Trzech Krzyży, będąca najlepszym 
punktem widokowym na panoramę miasta. 
Następnie udajemy się  na  Antokol, gdzie znaj-
duje się kościół św. Piotra i Pawła, który należy 
do 10-tki najpiękniejszych kościołów świata. 
Zwiedzamy cmentarz wojskowy na Antokolu, 
gdzie spoczywają polscy żołnierze. Jesteśmy też                                                    
w Domku św. Faustyny Kowalskiej miejscu, 
gdzie mieszkała św. Faustyna i gdzie była podyk-
towana koronka do Miłosierdzia Bożego. Przy 
relikwiach św. Faustyny odmawiamy koronkę. 
Są tu też relikwie bł. Michała Sopoćki. Ostatnie-
go dnia pobytu w Wilnie słuchamy koncertu                                                                                                                                   
w wykonaniu ludowego zespołu „ Rudomian-
ka’ z regionalnym poczęstunkiem. Zostaliśmy 
bardzo miło i ciepło przyjęci. Spotkanie za-
kończyło się wspólnym odśpiewaniem hymnu 
litewskiego i polskiego. Kolejny dzień to czas 
opuszczenia hotelu w Wilnie, ponieważ wy-
jeżdżamy do Polski. Kierujemy się na Mazury. 
Po drodze zwiedzamy sanktuarium w Świętej 
Lipce. Uczestniczymy w koncercie organowym 
i jedziemy  na nocleg do Gietrzwałdu. Na ma-
pie naszego podróżowania znajduje się również 
Olsztyn, stolica województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Tu zwiedzamy Stare Miasto, Mu-
zeum Warmii i Mazur, które mieści się w Zam-
ku Kapituły Warmińskiej. Najsławniejszym 
mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik. 
Na jednej ze ścian zachowała się po nim orygi-
nalna tablica astronomiczna. Następnego dnia 
udajemy się  na Pola Grunwaldu, gdzie 15 lipca 
1410 roku na okolicznych polach miała miej-
sce słynna Bitwa pod Grunwaldem, w której 
połączone wojska polsko-litewsko-ruskie pod 
dowództwem Władysława Jagiełły odniosły 
głośne zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi 
dowodzonymi przez Ulricha von Jungingen. 
Przepełnieni wieloma wrażeniami i przeżycia-
mi zarówno duchowymi jak i tymi związany-
mi z podziwianiem tak urokliwych zakątków 
10 lipca wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
naszych rodzin i domów. Zatrzymaliśmy się 
jeszcze w Rostkowie w Parafii, gdzie urodził się 
św. Stanisław Kostka. Tu, przy relikwiach św. St. 
Kostki, ks. Mateusz odprawił mszę świętą. Każ-
dy z nas w modlitwie dziękował i prosił o tak 
potrzebne Łaski Boże.
     
                    Iwona Studzianek
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Piesza i duchowa pielgrzymka „Szlakiem miłosierdzia do św. Faustyny” z parafii                
Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim  do Sanktuarium Św. Faustyny 

w Kiekrzu.
7 sierpnia we wczesnych godzi-
nach porannych wyruszyła po 
raz pierwszy z naszej parafii pie-
sza pielgrzymka do Sanktuarium 
Świętej Faustyny w 
Kiekrzu koło Po-
znania. 50 kilome-
trową trasę trzeba 
było „przetrzeć”, 
dlatego w tym roku, 
ze względów bez-
pieczeństwa, poko-
nał ją i „sprawdził” 
fizycznie tylko 1 
pątnik, któremu 
towarzyszył drugi 
w wozie technicz-
nym. Natomiast 
duchowo łączyło 
się z nimi w modli-
twie wielu naszych 
parafian, w tym w 
sposób szczególny 
członkowie Wspól-
noty Czcicieli Mi-
łosierdzia Boże-
go„Płomień”. 
Z ich to bowiem inicjatywy piel-
grzymkę do Sanktuarium w Kie-
krzu podjęto. Cała trasa, której 
pokonanie zająć miało około 
12 godzin marszu, została po-
dzielona na 7 etapów, którym 
przypisane zostały określone in-
tencje. Każdemu etapowi drogi 

zaproponowane zostały konkret-
ne modlitwy, którymi pielgrzymi 
duchowi łączyli się z pątnikami 
na trasie. Słoneczny skwar tego 

dnia nie przeszkodził w dotarciu 
do celu pielgrzymki. O godzinie 
17.45 szczęśliwie przekroczone 
zostały progi maleńkiego Sank-
tuarium św. Faustyny w Kiekrzu, 
gdzie trwała właśnie modlitwa 
różańcowa przed Najświętszym 
Sakramentem oraz relikwiami pa-
tronki tego miejsca – jedynego                                                                  
w Wielkopolsce związanego z kul-
tem Bożego Miłosierdzia. Zwień-
czeniem pielgrzymki było uczcze-
nie relikwii św. Faustyny oraz 
udział  w Eucharystii, podczas 
której została złożona  m. in. głów-
na intencja pielgrzymki: „Zawie-
rzenie Parafii  Św. Jadwigi Śląskiej                                     
w Grodzisku Wielkopolskim oraz 
Wspólnoty „Płomień” Jezusowi 

Miłosiernemu przez wstawiennictwo 
św. Faustyny, a także zatwierdzenie            
i organizacji przyszłorocznej Pieszej 
Pielgrzymki Szlakiem Miłosierdzia    

z Grodziska Wielko-
polskiego do Sanktu-
arium św. Faustyny       
w Kiekrzu”. 
„Zawierzenie całej 
Parafii oraz Wspól-
noty „Płomień”, która 
świętuje w bieżącym 
roku mały jubileusz  
10-lecia, to piękne                  
i zobowiązujące wy-
darzenie. Ufamy, że 
- mówią uczestnicy 
Pielgrzymki Szla-
kiem miłosierdzia do 
św. Faustyny – Jezus 
Miłosierny, przyj-
mie nasze modlitwy, 
pielgrzymi trud i po-
błogosławi szczodrze 
całej parafii, która 
się Jemu i Jego miło-
sierdziu zawierzyła. 

Mamy nadzieję, że Pielgrzymka do 
św. Faustyny w Kiekrzu przyniesie 
obfite owoce, a patronka - św. Fausty-
na wstawiać się będzie teraz w sposób 
szczególny także za naszą Wspólnotę 
„Płomień.”
                           Wspólnota „Płomień”
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                                                                       Od czasu do czasu ministranci naszego dekanatu biorą udział w swoich spotkaniach integracyjnych 
połączonych zazwyczaj z jakąś rywalizacją. Ostatnie spotkanie na terenie wigwamu i strzelnicy w Zdroju, połączone z turniejem 
strzeleckim było bardzo udane i świetnie wspominane. Z tego względu postanowiono powtórzyć spotkanie ministranckie, or-
ganizowane przez naszą parafię, w tym samym właśnie miejscu, w sobotę 23 czerwca 2018 r. W turnieju strzeleckim o puchar 
dziekana obecni ministranci, księża i rodzice zostali podzieleni na 4 kategorie wiekowe. Pierwsza – juniorzy – do 3 klasy szkoły 
podstawowej, druga – młodziki – od 4 klasy szkoły podstawowej do gimnazjum, seniorzy, czyli ministranci szkół ponadgimna-
zjalnych i starsi oraz kategoria open, czyli księża i rodzice. Strzelano z broni KBKS z dystansu 50 m. W najmłodszej kategorii 
zwyciężył ministrant Kamil Kaczmarek z naszej parafii, drugie miejsce zajął Maciej Dolata, a trzecie Wojciech Szelejewski 
(z naszej parafii). W kategorii młodziki na pierwszym stopniu podium stanął Jakub Muszyński, na drugim Michał Pięta 
(z naszej parafii), a na trzecim Oskar Ruciak. Wśród seniorów zwyciężył Dominik Cieżuch, drugie miejsce zajął Kacper Fór-
maniak, a trzecie Paweł Miś (wszyscy z naszej parafii). W kategorii najstarszej najwięcej punktów zdobył Tomasz Kawala, dru-
gie miejsce należało do księdza Mateusza Ryby, a trzecie miejsce zdobył ksiądz Krzysztof Makosz. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy, a pierwsza trójka najlepszych z kategorii Juniorzy, Młodziki 
i Seniorzy otrzymali statuetki. Oprócz turnieju strzeleckiego można było pograć w piłkę, porozmawiać                            
i zjeść kiełbasę z grilla lub drożdżówkę. Na koniec wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy uczest-
nicy miło spędzili dzień i czekają na kolejne takie spotkanie wspólnoty ministrantów naszego dekanatu.

Akcja „Grodziszczanin”
Nasza parafia z inicjatywy ks. Mateusza wraz z Grodziską Biblioteką Publiczną (Anna Koza) przeprowa-
dziła udaną akcję kompletowania do archiwum parafialnego i dokumentów życia społecznego Biblioteki 
czasopisma wydawanego przy parafii św. Jadwigi Śląskiej. Od 2000 roku gazetka nosiła nazwę: Głos Farny, natomiast od 2011 roku do chwili obecnej jest 
to  Grodziszczanin Farny. W zbiorach parafii brakowało wielu numerów gazety, a przecież jest ona swoistą kroniką naszego życia religijnego. Stąd powstał 
pomysł ogłoszenia w Bibliotece i naszym kościele zbiórki brakujących numerów i starannego oprawienia wszystkiego jako dowód i pamiątkę bogatego 
życia Grodziskiej Fary i pracy  redaktorów - wolontariuszy w ciągu ostatnich osiemnastu lat. Młodzi ludzie wraz z  kolejnymi księżmi poświęcali swój 
zapał i wolne chwile dokumentując i przybliżając nam wszystkim kolejne wydarzenia w parafii.  Dzięki życzliwości wielu ludzi brakuje nam już niewiele 
do pełnego sukcesu i zakończenia przedsięwzięcia. W trakcie akcji niejednokrotnie byliśmy zaskoczeni formami i przeobrażeniami gazety na przestrzeni 
lat. Udało nawet odnaleźć się jedno wspólne wydanie  Głosu Farnego z nowopowstałą wówczas Parafią św. Faustyny.  Brakuje nam niewiele. Jeśli ktoś z 
naszych czytelników jest w posiadaniu niżej podanych numerów gazetek to prosimy o udostępnienie nam lub ich wypożyczenie. Można kontaktować 
się w tej sprawie w zakrystii, biurze parafialnym lub w Czytelni przy  ul. Kolejowej.
Poszukiwany jest: GŁOS FARNY:  2000 r. – 1,4,6   2002 r.  -  nr 1,  2003 r. – styczeń, lipiec-grudzień. 
P.S. W momencie oddawania gazety do druku mamy już wszystkie brakujące numery!

Wieczorne msze święte w kościele Ducha Świętego i prelekcje historyczne
Od początku września wszystkich wiernych zapraszamy na wtorkowe wieczorne msze święte 
o godzinie 18:30 do kościoła Ducha Świętego przy ulicy Rakoniewickiej.  Zaraz po nich odbywa-
ją się okazjonalne prelekcje historyczne z dziejów miasta i okolic przygotowywane przez człon-
ków Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej. Wspólna inicjatywa duchowieństwa z parafii 
św. Jadwigi oraz grodziskich regionalistów ma  ożywić niezwykle urokliwą drewnianą świątynie                                                        
i zarazem spopularyzować bogatą historię naszego miasta i najbliższej okolicy. Po każdym wykła-
dzie dla wszystkich uczestników przygotowane są także skromne upominki w postaci pocztówek                                                             
i folderów. Dotychczas na temat pierwszych dni okupacji hitlerowskiej opowiadał Dariusz  Matu-
szewski, o klasztorze franciszkańskim w Woźnikach wspominał Jacek Gawron, a postać Antoniego Janusa przybliżył Sebastian Skrzypczak.                                                 
O strasznych i często zabawnych historiach rodem z grodziskiego cmentarza  w najbliższy wtorek 2 października opowiadać będzie Andrzej 
Mańkowski. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Na zdjęciu Sebastian Skrzypczak podczas prelekcji na temat Antoniego Janusa. 
       Dariusz Matuszewski

WIATYK – SAKRAMENT, KTÓRY PRZYGOTOWUJE DO WIECZNEJ OJCZYZNY

              Kończącym swoje życie ziemskie Kościół pragnie dać Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia 
do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, Eucharystia jest wówczas sakramentem przejścia 
ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. 
 W dzisiejszym świecie, gdy wszyscy próbujemy być wiecznie młodzi i piękni, mówienie o śmierci jest bardzo niepopularne. Z pewnością 
przypominamy św. Jana Pawła II, który pozwolił uczestniczyć w swojej chorobie, starości, i w swoim umieraniu. Przypomniał nam, że jest to integralna 
część naszego życia. Śmierć jest częścią naszej rzeczywistości. Musimy to zaakceptować. Więc, musimy nauczyć się patrzeć na umieranie jako na czas 
podsumowania naszego ziemskiego pielgrzymowania. Kościół chce pomóc, w tym ostatnim wędrowaniu naszego życia. 
 Ostatni raz przyjmowany sakrament Eucharystii - wiatyk jest sakramentem przejścia ze śmierci do życia. Z doczesności do wieczności, z czasu 
pielgrzymowania do czasu radości. Wiatyk powinni przyjąć wszyscy, którzy mogą przyjąć Eucharystię, dlatego nie należy zwlekać z wezwaniem kapłana, 
lecz wykorzystać czas, gdy chory jest w pełni świadomy, by w pełni mógł skorzystać z sakramentalnego pokrzepienia. 

Ks. Zbyszek 

Turniej Strzelecki

Marzena Wawrzyniak
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Minęły 2 lata odkąd Polska miała okazję gościć pielgrzymów z ca-
łego świata w ramach Światowych Dni Młodzieży.  Podczas  Dni 
w Diecezjach, które poprzedzały główne wydarzenia w Krakowie, 
nasze miasto odwiedziło wielu  pielgrzymów z różnych zakątków 
świata.  Pośród nich można było odnaleźć wolontariuszy oraz na-
stolatków z  Young Life – zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak 
i Polski. Każdemu Grodziszczaninowi doskonale znana jest osoba 
o. Bernarda z Wąbrzeźna i związanego z nim klasztoru oo. Bene-
dyktynów w Lubiniu.  Duchowość tego zgromadzenia zawiera 
się w prostym zdaniu – „Módl się i pracuj” . Wracając do wyda-
rzeń sprzed dwóch lat można uznać, że to właśnie z tymi słowami                                                                                                              

w sercu, z drugiego końca świata przylecieli do nas  młodzi ludzie z USA , by swoją pracą wspomóc lokalną społeczność. Ich postawa to prawdziwe 
świadectwo Mocy Bożej. Wielu z nich w swoich wcześniejszych latach życia nie miało relacji z Jezusem. Jednak na swojej drodze w taki czy inny spo-
sób natknęli się Young Life i teraz dzielą się  świadectwem  miłości Pana Boga. Tak wspomina ten czas Tobiasz Nowakowski:„Young Life to wspaniali 
ludzie, którzy mnóstwo swojego czasu, energii i serca oddają w tworzenie relacji z młodzieżą, aby móc przedstawić im osobę Jezusa. Jako Young Life 
pragnęliśmy aktywnie włączyć się w wspólne świętowanie przyjazdu Papieża oraz chrześcijan z całego świata. Powstał pomysł, aby w czasie pobytu 
pielgrzymów w diecezjach, zintegrować przyjeżdżających z hojnie goszczącymi ich mieszkańcami Grodziska Wielkopolskiego w sposób Young Li-

fe’owy. Zorganizowaliśmy tak zwane KLUBY, w czasie których zarówno mieszkańcy Grodziska, jak i podróżujący z całego świata, aktywnie uczestniczyli 
w zabawnych grach, śpiewach, oglądali skecze oraz przez kilka dni słuchali opowieści Nathana Gunn’a, o tym jak Bóg działał i działa w jego życiu. Nathan 
jest diakonem stałym w kościele katolickim i równocześnie aktywnie działa w Young Life w Nowym Jorku. Chcieliśmy przyczynić się również społecz-
ności Grodziska. Dlatego zaplanowaliśmy rok wcześniej tak zwany service project, w ramach którego zebraliśmy wcześniej pieniądze, aby móc zakupić 
sprzęt potrzebny do odnowienia salek katechetycznych i szkolnych oraz lokalnego placu zabaw w Grodzisku Wlkp. Był to piękny czas poznawania 
wspaniałych ludzi, wspólnej pracy, tworzenia chrześcijańskiej wspólnoty, przeżywania dobrego czasu wypełnionego energią, śmiechem i słuchaniem 
Dobrej Nowiny, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.”
Fundacja Young Life to  budowanie mostów czyli  odnajdywanie tych najbardziej zagubionych, tych którzy myślą, że Bóg o nich zapomniał lub,  że Go 
nie ma. Współczesny świat oferuje młodym ludziom wiele pozornie ciekawych sposobów na życie.  Dla bardzo dużej części z nich doświadczenie wiary 
to dość abstrakcyjne odczucie. Często zdarza się, że są to nastolatkowe  zamknięci na tę alternatywę jaką niesie w sobie wiara. Nie trafi do nich słowo 
księdza na mszy, bo nigdy na niej nie byli, ani na lekcji religii, na którą nie chodzą. Uczestnictwo we wspólnotach przy parafialnych jest czymś kompletnie 
absurdalnym. 
Young Life tworzą młodzi ludzi – studenci, którzy swój wolny czas postanowili oddać Panu Bogu, by posługiwał się nimi.  W ramach swojej działalno-
ści, która jest skierowana dla uczniów 7 i 8 klasy SP oraz szkół średnich organizowane są  letnie i zimowe obozy, a także krótkie wyjazdy weekendowe 
wiosną oraz jesienią. Poza nimi odbywają się spotkania w ciągu roku na tzw. klubach. Bardzo ważne jest nawiązywanie relacji z uczniami, tak aby nikt nie 
czuł się pozostawiony samemu sobie. Dlatego też tworzone są „kabinki” -  stałe kilkuosobowe grupy prowadzone przez lidera, które starają się wspólnie 
przeżywać wszystkie wydarzenia organizowane przez YL jak i spotykać się we własnym zakresie. Chcą pokazać młodym ludziom wartość i znaczenie 
przyjaźni, a także zapraszać do poznawania Boga i nawiązywania relacji z Nim, przy jednoczesnym uszanowaniu poglądów każdego z uczniów. Misją YL  
nie jest stricte formacja duchowa.   Wolontariusze poprzez dzielenie się swoim świadectwem, a także przykładem w jaki sposób przeżywają codzienność 
, starają się  wzbudzić  w Młodych pragnienie poszukiwania Prawdy.  Dopiero to uzdolni ich  do całkowicie swobodnego odnalezienia swojego miejsca 
we Wspólnocie Kościoła.

W najbliższych tygodniach pragniemy ponownie pojawić się w Grodzisku. Podzielić się naszym doświadczeniem Chrystusa. Ponadto serdecznie zapra-
szamy do odwiedzenia naszej strony internetowej younglife.pl . Do usłyszenia ! 

Adam Koza

Young Life
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Od wielu lat z naszego miasta corocznie wyrusza tradycyjna już piesza 
pielgrzymka na odpust do Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wiele-
niu Zaobrzańskim. Tak więc i w tym roku, 1 lipca około godziny 6 z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim grupa oko-
ło 20 pielgrzymów wyruszyła w blisko 50 kilometrowy szlak, aby zano-
sić swoje intencje do Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. W pierwszym 
etapie pielgrzymi ze śpiewem na ustach pokonali trasę z Grodziska do 
Wielichowa, gdzie po krótkiej modlitwie w miejscowym kościele zjedli 
śniadanie. Następnie idąc przez Siekowo, Siekówko dotarli do Przemę-
tu, gdzie czekała tradycyjnie przygotowana zupa pomidorowa. Później 

PIELGRZYMKA DO WIELENIA

W czwartek, 05 lipca 2018r. z Grodziska Wielkopolskiego wyruszyła 
Grupa 20 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Grupa w dniu 
wyjścia liczyła ok 80 osób. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy uczestnicząc 
we mszy świętej o godzinie 10.30. Po zakończeniu eucharystii, ostatnich 
uściskach, łzach wzruszenia, wywiadach, zdjęciach i emocjonalnych 
pożegnaniach po raz pierwszy w tym roku usłyszeliśmy magiczne sło-
wa „Dwudziestka ustawiamy się! Trójeczki i chwytamy kabelek!”. Po 11 
dniach wędrowania w każdych warunkach pogodowych 15 lipca 2018 
Grupa 20 dotarła na Jasną Górę. Do klasztoru na Jasnej Górze w naszej 
grupie dotarło ok 100 pielgrzymów, a część z nas prowadziła podczas 
wejścia wszystkich grup śpiew na jasnogórskich wałach.  
       Jedenastodniowe rekolekcje w drodze dla wszystkich pielgrzy-
mów są szczególnym wydarzeniem w roku. To czas, kiedy moż-
na odciąć się od codzienności, poznać samego siebie, zmierzyć się 
z własnymi słabościami, zobaczyć jak wiele otrzymujemy od Boga 
działającego poprzez ludzi na naszej drodze, docenić to co mamy 
i spojrzeć na życie z innej perspektywy. To czas, który daje 
nam wiele możliwości i uświadamia kim tak naprawdę jeste-
śmy. Równocześnie to czas, który każdy pielgrzym przeżywa 
inaczej, dlatego postaram się opisać, jak wygląda pielgrzymka 
z punktu widzenia osoby, która uczestniczyła w niej po raz szósty.
          Kiedy pierwszy raz wyruszyłam z Grupą 20 pielgrzymowanie 
było dla mnie przede wszystkim nowym doświadczeniem. Byłam 
najmłodszą pątniczką i chociaż nie wszystko rozumiałam, chwila-
mi przeżywałam kryzysy i już pierwszego dnia dorobiłam się ob-
tarć… Jednak w mojej głowie już wtedy zrodziło się przekonanie, 
że „pielgrzymka to najlepsze wakacje”, które w tym roku, każdego 
dnia, tak wytrwale powtarzał nam ks. Przewodnik (red. Ks. Tade-

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
usz Baranowski pochodzący z parafii Św. Faustyny, obecnie wikariusz 
w parafii św. Andrzeja Apostoła w Komornikach).  Pamiętam jak niesa-
mowity był dla mnie moment wejścia na Jasną Górę. Leżąc krzyżem na 
wałach zdałam sobie sprawę, że faktycznie przeszłam ponad 320 km, by 
zanieść zbierane po drodze intencje, dotarło do mnie jak wiele rzeczy, na 
które w szarej codzienności nie zwracam uwagi udało mi się dostrzec na 
szlaku. 
        W tamtej chwili uświadomiłam sobie również, że pielgrzymka „nała-
dowała akumulatory”, a jej koniec jest dopiero początkiem wewnętrznej 
przemiany.
          Teraz wakacje bez pielgrzymki postrzegam jako niewykorzystane                      
w pełni. Od trzech lat staram się aktywnie działać wewnątrz grupy. Pod-
czas tych niezwykłych rekolekcji nie ma dla mnie takich słów jak „nie 
umiem”, „nie zrobię”, „nie dam rady”. Kolejne lata nauczyły mnie, że jeśli 
potrzebna jest pomoc, to nawet nie będąc pewną czy potrafię jej udzielić, 
powinnam powiedzieć o swoich wątpliwościach i spróbować. Jedenaście 
dni na szlaku z roku na rok pozwala mi odkrywać siebie. 
         Podczas pielgrzymowania najbardziej zaskakuje ogromna życzli-
wość ludzi, którzy nas przyjmują pod swój dach i dokarmiają po dro-
dze, ale również tych, którzy kroczą obok nas i są ogromnym wspar-
ciem. Stawiając kolejne kroki w ulewie, skwarze, zmęczeniu i chwilach 
słabości można przekonać się jakie pokłady siły potrafi obudzić 
w nas energia innych. Bywały ciężkie odcinki i momenty zwątpienia we 
własne możliwości, ale pomoc ze strony ludzi wokół lub chociaż życzli-
we uśmiechy posyłane przez równie zmęczonego pielgrzyma kroczącego 
obok mnie zawsze dodawały siły. Myślę, że najważniejsze czego nauczyło 
mnie pielgrzymowanie to świadomość, że dając innym siebie otrzymuje-
my znacznie więcej niż oddaliśmy. 

„NIE WARTO NA DROGĘ TĘ SANDAŁÓW I PŁASZCZA ZABIERAĆ…”, 
CZYLI KRÓTKA REFLEKSJA NA TEMAT TEGOROCZNEJ PIELGRZYMKI DO GÓRKI DUCHOWNEJ
Są to słowa piosenki, która była śpiewana podczas tegorocznej piel-
grzymki odpustowej do Górki Duchownej. Piosenka nie jest szcze-
gólnie trudna do opanowania, jednak bogata w swoim przesłaniu. 
„Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać…”  Bo nie warto. 
(Myślę, że buty do biegania są znacznie wygodniejsze, ale to już tylko 
subiektywna opinia). Skąd pomysł nawiązania do tych słów? Ponie-
waż wydają się one absurdalne. Żyjącemu w II wieku po Chrystusie 
Tertulianowi, nawróconemu w 190 roku na chrześcijaństwo przypi-
suje się pośrednio autorstwo słynnego zdania „wierzę, ponieważ to ab-
surd” (credo, quia absurdum). Dla niektórych  pielgrzymka wydawać 
się może czymś niedorzecznym, pomysłem niemożliwym do zreali-
zowania, pozbawionym logiki, bezsensownym czy wręcz szalonym. 
Ponieważ jest to odcinek 45 kilometrów, wymaganych do pokonania 
w ciągu jednego dnia, trzeba wstać już o 4.30, żeby o 5.30 móc być go-
towym do wymarszu. Jest się przy tym bardzo niewyspanym… co dla 
niektórych może być wbrew naturze. Ale mimo to wielu ludzi idzie, 
co najważniejsze, i o dziwo, z uśmiechem i śpiewem na ustach. Zado-
woleni z życia i z tego, że mogą poprzez najprostsze ludzkie życzliwe 

gesty głosić ewangelię. Przepiękny widok i niecodzienne doświadcze-
nia. Obserwowanie budzącej się do życia przyrody i pozdrawianie czy 
kiwanie do ludzi w najprzeróżniejszym wieku, którzy często wychodzą 
przed swój dom, by wesprzeć idących pielgrzymów, również licznymi 
pozdrowieniami i uśmiechem. Tym samym droga mija dosyć szyb-
ko, przepleciona postojami, gdzie częstowani jesteśmy ciastem i kawą,                    
a później oczywiście obiadem. Nie brakuje przy tym modlitwy i rozwa-
żań, w tym roku prowadzonych przez ks. Dawida Bendowskiego, który 
uczył nas, że nasza droga do nieba to przede wszystkim codzienność. 
O tą codzienność powinniśmy dbać, by wykorzystać ją maksymalnie 
otwierając się każdego dnia na Boga i drugiego człowieka. Byśmy po-
trafili iść przez życie z otwartym sercem, tak jak na pielgrzymce. Jest 
to jeden bardzo intensywny dzień w roku, ale myślę że potrzebny, by 
pośród natłoku zajęć i zawirowań współczesności móc stworzyć sobie 
czas i przestrzeń do refleksji na temat codzienności, jej sensu, naszych 
priorytetów i powołania. W dodatku jest to świetna okazja do poznania 
sympatycznych ludzi oraz, mimo odczuwalnego zmęczenia fizycznego, 
do naładowania akumulatorków na kolejny rok…  

pielgrzymując głównie szlakiem leśnym pątnicy kroczyli bezpośrednio do 
Wielenia, zatrzymując się tylko na moment, na krótką modlitwę w miej-
scu, z którego widać już było wieżę kościelną docelowego sanktuarium. 
Na miejscu zostali przywitani przez kapłana i witając świętą figurę Matki 
Bożej Ucieczki Grzeszników mogli przekazać jej wszystkie troski i prośby. 
O godzinie 19 została odprawiona uroczysta Msza Święta z nieszporami, 
na której obecni byli także grodziscy pielgrzymi autokarowi. Pielgrzymka 
jest niezwykłym przeżyciem, którego warto doświadczyć, dlatego już dziś 
zachęcamy do wyruszenia w szlak w przyszłym roku.

Kacper

Kinga

Olga Wawrzyniak
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W dniu 2 lipca minęła 15 już roczni-
ca śmierci wyjątkowego człowieka, 
kapłana i grodziszczanina księdza 
Zygmunta Humerczyka.
Jego postać i działalność jest ciągle 
żywa w naszych wspomnieniach. 
Każdego dnia możemy jeszcze 
natknąć się na dzieła jego rąk na 
ulicach naszego miasta, i nie mam 
na myśli tylko pomnika Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa..., który był 
niejako ukoronowaniem jego życia                                                   
i działalności  w naszym mieście,                      
a jak się wkrótce okazało także swo-
istym epitafium jego samego. Ksiądz 

Zygmunt Humerczyk przyszedł na świat w dniu 21 sierpnia 1926 roku 
we wsi Terespotockie jako pierwsze dziecko Konstancji (z domu Michal-
skiej) i Antoniego Humerczyka. 
Ojciec przyszłego kapłana urodził się w roku 1889, był znanym powstań-
cem wielkopolskim, a także uczestnikiem wojny bolszewickiej. Z wy-
kształcenia mistrz murarski, posiadał własny zakład, a także gospodarstwo 
rolne. Matka ks. Zygmunta - Konstancja urodzona w 1906 roku, ukoń-
czyła szkołę elementarną w Grodzisku, po wyjściu za mąż w 1925 roku 
opiekowała się domem i dziećmi. Ksiądz Zygmunt Humerczyk był naj-
starszym z sześciorga rodzeństwa. Jego ulubioną modlitwą był różaniec. 
W swoim pokoju miał mały ołtarzyk, wzorowany na tym  z pokoju jego 
mamy. Oczywiście dzieciństwo nie upłynęło mu tylko na modlitwach, 
słuchał dużo muzyki, tańczył, jeździł na łyżwach, grał w piłkę, organizował 
biwaki. W tym też okresie ujawnił się jego wyjątkowy talent rzeźbiarski                     
i plastyczny. Potrafił wykorzystać każdy kawałek drewna i przekształcić 
go w swoich rękach w coś pięknego. Był kolekcjonerem znaczków pocz-
towych i wielu rożnych przedmiotów. Pokój na poddaszu przekształcił                       
w małe atalier, gdzie tworzył, rzeźbił i malował.
Po wybuchu II wojny światowej Zygmunt musiał przerwać swoją edu-
kację i rozpoczął pracę w zawodzie malarza.  W czasie okupacji grodzi-
scy parafianie mieli utrudniony dostęp do kościoła. Do dyspozycji gro-
dziszczan okupant hitlerowski pozostawił tylko drewniany kościółek 
Św. Ducha, w którym wedle dekretu msza św. mogła odbyć się tylko raz                                                 
w miesiącu. W tym okresie związał się bardzo z księdzem proboszczem 
Czesławem Tuszyńskim, który bardzo starannie kierował jego dalszym 
rozwojem duchowym. Po zakończeniu wojny ksiądz Humerczyk uzupeł-
nił edukację w grodziskim gimnazjum i następnie odbył służbę wojskowa 
w jednostce wojskowej w Biedrusku. Mając 24 lata Zygmunt Humerczyk 
został przyjęty we wrześniu 1950 roku do Prymasowskiego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie, które ukończył w 1956 roku.
Po święceniach kapłańskich ksiądz Zygmunt Humerczyk pracował mię-
dzy innymi w Krotoszynie, Koźminie, Poznaniu. W 1969 roku objął para-
fię w Ceradzu Kościelnym w dekanacie bukowskim, w której to pozostał 
aż do przejścia na emeryturę w 1997 roku. 
W 1997 roku wraca do rodzinnego Grodziska. Teraz może poświęcić się 
swojej drugiej pasji zaraz po powołaniu... czyli sztuce, rzeźbie, i kolekcjo-
nerstwu przedmiotów i pamiątek sakralnych. Jedną z pierwszych inicja-
tyw ks. Zygmunta Humerczyka po przybyciu do Grodziska było posta-
wienie pomnika papieża Jana Pawła II, upamiętniającego pielgrzymkę 
Ojca Świętego do Polski w 1997 roku oraz obchody tysiąclecia śmierci 
św. Wojciecha. Był jego fundatorem i wykonawcą. Jana Pawła II ustawio-

no przy kościele poklasztornym i gimnazjum, ponieważ: „u progu swego 
pontyfikatu papież prosił o Anioł Pański – jest to zatem wołanie, by wstę-
pować do klasztoru na modlitwę w intencji Ojca Świętego. 
Kolejną inicjatywą ks. Zygmunta Humerczyka było odnowienie w Par-
ku Miejskim w Grodzisku Wlkp. pomnika Wojciecha Opalińskiego. 
Ponadto w drzewie przy pomniku umieścił rzeźbę Madonny z dzieciąt-
kiem. Matka Boska powstała w czasie pleneru malarsko-rzeźbiarskiego                              
w Kotowie. Autorem rzeźby jest Mieczysław Głuch (podhalański arty-
sta), który nazwał ją figurą Matki Boskiej Trudnego Zawierzenia. Następ-
nym projektem ks. Zygmunta Humerczyka była odbudowa Figury Matki 
Boskiej przy ulicy Nowotomyskiej w Grodzisku. Jej historia sięga czasów 
przedwojennych. W 1940 roku została rozebrana, a sama figura zabrana 
i ukryta. Dopiero pod koniec listopada 2000 roku po pokonaniu admi-
nistracyjnych przeszkód księdzu Zygmuntowi Humerczykowi udało się 
przywrócić figurę przy skrzyżowaniu ulic Nowotomyskiej i Głogowskiej. 
Jej fundatorami byli Państwo Halina i Piotr Kalembowie. Materiał po-
trzebny na budowę cokołu podarował Eugeniusz Suszka, a pracę wykonał 
Tomasz Lipowicz. Gdyby chcieć wymienić wszystkie inicjatywy i pomni-
ki z tym myślę najważniejszym dla wszystkich czyli Najświętszego Serca 
Pana Jezusa… (którego historia powstania była już wielokrotnie przez 
nas przedstawiana) zabrakło by nam miejsca, a trzeba pamiętać że ksiądz 
Zygmunt Humerczyk założył w swoim domu na ul. Łąkowej także mu-
zeum gromadzące pamiątki i ciekawostki zbierane przez lata po domach 
i strychach także wielu grodziskich parafian. Myślę że wielu naszych czy-
telników mogłoby się w tym miejscu podzielić licznymi anegdotami, jak 
to ksiądz Zygmunt je od nich zdobywał…!? 
Możemy Go nazwać prawdziwym grodziszczaninem. Tutaj urodził się                   
i tutaj wrócił na zasłużoną emeryturę. Nie prowadził jednak emeryckiego 
trybu życia w Grodzisku.
Był wszędzie! W kościele pomagał miejscowym księżom, słuchał z zaan-
gażowaniem spowiedzi, która dla penitentów była wielkim przeżyciem. 
Był honorowym członkiem Bractw Kurkowych, Członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Grodziskiej, współautorem książki o Bractwie 
Strzeleckim w Grodzisku, podejmował liczne inicjatywy, by powojen-
ne figury znów wróciły na swoje miejsce. Ksiądz Zygmunt Humerczyk 
umiera nagle 2 lipca 2003 roku, w wieku 77 lat. Msza święta żałobna od-
była się w sobotę, 5 lipca 2003 roku o godzinie 11.00 w kościele poklasz-
tornym przy placu św. Anny w Grodzisku Wlkp. pod przewodnictwem 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 
W nabożeństwie udział wzięło ponad dwa tysiące osób, które wypełniły 
kościół i plac przed świątynią. Ciało księdza kanonika Zygmunta Humer-
czyka spoczęło w rodzinnym grobowcu na grodziskim cmentarzu para-
fialnym. Jak głosi napis na jednej z tablic pamiątkowych: Ks. Zygmunt 
Humerczyk nie zostawił testamentu, ale swoim życiem pozostawił ślad 
„czyniony ręką i umysłem, dobrym sercem i uczynkami…
Na zdjęciach: ksiądz Zygmunt Humerczyk tuż po prymicji w 1956 roku, 
oraz z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziska podczas 
Letnich Pikników TMZG. 
Na podstawie publikacji ,,Życie i Działalność Księdza Zygmunta Humer-
czyka autorstwa Doroty Li-
powicz opracował A. Chróst 

Ksiądz Zygmunt Humerczyk- barwna postać, która na zawsze pozostanie w pamięci
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KAMERUN 2018 – ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE I ODWIEDZINY
  Kiedy 25 marca tego roku gościliśmy i równocześnie żegnaliśmy diakona Ignacego Nimpa – paulina z Kamerunu, mimo Jego 
zaproszenia na święcenia kapłańskie i prymicje, nie miałem jeszcze pewności co do wyjazdu. Przed nami było przygotowanie do 
I Komunii św. oraz święcenia i Msza św. Prymicyjna o. Dominika Zwierzychowskiego. 
   Z biegiem dni, zwłaszcza, kiedy dostałem potwierdzone zaproszenie, decyzja stawała się coraz realniejszą. Mając wizę, zaprosze-
nie i bilet, 25 czerwca wyruszyłem w drogę. Wylot był o godz. 10.00 z przesiadką w Paryżu. Na miejscu byłem ok. 20.30 czasu 
miejscowego ( nie ma zmiany czasu). Krótka odprawa biletowo – wizowa ( tylko 2 godziny w kolejce) i już parking i czekający 
na mnie ks. Henryk Jędrzejak. Jeszcze kolacja w przydrożnym barze ( pyszna ryba z plantenami – chipsy z bananów) i już  nocleg 
u sióstr Dominikanek w Stolicy.
   Następnego dnia pojechaliśmy  do Ayos – misji paulińskiej na wschód od Stolicy – tam spotkaliśmy się z o. Robertem i o. Woj-
ciechem. W czwartek wyjechaliśmy do Belabo – jeszcze dalej na północny wschód i spotkanie z o. Franciszkiem, ( którego gości-
liśmy w ubiegłym roku). Krótki czas na zapoznanie z misją i miastem i w piątek powrót do Ayos. Po drodze wizyta w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Atoku, które prowadzą polscy Misjonarze Świętej Rodziny.
   W sobotę, 30 czerwca od rana przygotowanie do wyjazdu do stolicy (Yaounde) na święcenia kapłańskie. Zabraliśmy tych, któ-
rzy chcieli pojechać i wraz z nami uczestniczyć i w drogę. Odległość 150 km mimo dobrego asfaltu pokonywaliśmy 3 godziny. 
Dojazd do Stolicy zajął mniej czasu niż przebicie się na drugą stronę do Bazyliki Mniejszej Maryi Królowej, gdzie miały odbyć się 
święcenia. Na szczęście zdążyliśmy na czas.
   Po powrocie z Polski ks. Paweł Nimpa przygotowywał się do święceń kapłańskich wraz z 16 innymi w międzyzakonnym Semi-
narium Duchownym w Yaounde. Do tego dołączyło 35 kandydatów do święceń diakonatu. 
   Liturgia Mszy św. święceń, której przewodniczył bp Faustin Ndjodo z diecezji Garoua, rozpoczęła się o godz. 13.00 i trwała 
3 godziny. Piękno liturgii, a zwłaszcza  afrykańskie śpiewy sprawiły, że nie czuło się upływu czasu. Spontaniczność przeżywa-
nia liturgii, owacje i radosne okrzyki towarzyszyły całej liturgii. Słowami trudno przekazać owacje towarzyszące wychodzącym                                                
z Bazyliki Neoprezbiterom i diakonom. 
   W niedzielę 31 czerwca od rana w Ayos trwała krzątanina związana z przygotowaniami do mającej odbyć się o godz. 10.00 
Mszy św. prymicyjnej. Punktualnie procesja wyruszyła do kościoła. I znów, podobnie jak wczoraj a Yaounde, żywość ( wręcz 
żywiołowość), śpiewy, oklaski, okrzyki radości. W pewnym momencie pozazdrościłem im tego, zwłaszcza mając jeszcze świeżo                                                                                     
w pamięci nasze, grodziskie prymicje. Msza św. zakończyła się prymicyjnym błogosławieństwem, a potem wspólny posiłek. 
Chwila odpoczynku po południu i wieczorne spotkanie w gronie kapłańskim, a potem noc. Noce... Chciałoby się zanucić:” Noce 
takie są upalne...” i to prawda w regionie, w którym wilgotność jest taka, że trudno wyschnąć po kąpieli i nie da się wysuszyć prania. 
Wegetacja w łóżku do rana.
   W poniedziałek 1 lipca z ks. Henrykiem wróciliśmy do Stolicy. Wtorek od rana robimy zakupy na misje, trzeba jeszcze znaleźć 
miejsce dla pompy głębinowej po naprawie, bagażnik wypełniony do granic możliwości i tak oto udajemy się w drogę na misję 
do ks. Henryka. Droga asfaltowa zakończyła się po ok. 100 km, a potem 26 km błotnistej, górskiej drogi z Ngomedzap do Wom
-Yanda. Wspaniałe odczucia towarzyszące świadomości, jak wysoko mogą jelita podejść do gardła.
    Misja Wom-Yanda, o której już kiedyś opowiadałem w kazaniu, ma swoją historię, w którą od 20 lat wpisał się ks. Henryk Ję-
drzejak. Po wykopaniu studni ( pierwsza, podstawowa potrzeba to czysta woda dla ludzi – do tej pory czerpali wodę z potoków),                 
ks. Henryk wybudował nową szkołę misyjną, a obecnie kończy budowę kościoła. W wielu poczynaniach może liczyć na wsparcie 
parafian – ale jak wszędzie są też „życzliwi inaczej”.
    Z wieloma z nich znam się od wielu lat i czuję się tam, jak w rodzinie. Ochrzciłem kilkoro dzieci, udzielałem też I Komunii św.
   Noszę w sercu tych ludzi i ich sprawy. Ich bogactwem nie jest przecież ani elegancki dom, ani samochód, czy inne dobra. Ich 
bogactwem jest serce i głęboka wiara. W pogłębianiu tej wiary od 30 czerwca tego roku towarzyszy im 17 nowych kapłanów 
Kameruńczyków i 35 nowych diakonów. Wspierajmy ich naszą modlitwą. Prośmy też o dar nowych powołań kapłańskich, za-
konnych i misyjnych z naszej Parafii. 
   Szczęść Boże wszystkim.
                                                                                            Proboszcz Roman Gajewski



Misyjna Jadwiga
W upalną, wakacyjną niedzielę 29 lipca 2018 w naszej parafii w kościele farnym gościliśmy grupę ewangelizacyjną Misjonarzy Kla-
retynów z Wybrzeża Kości Słoniowej – Klaret Gospel. Było to żywe spotkanie z Afryką. W tym samym dniu naszą parafię odwiedził 
także misjonarz z Kamerunu ks. Marek Siekierko, a na mszy św. o godz.12.30 miała miejsce wspólna liturgia wszystkich naszych gości                            
z Czarnego Lądu. Kościół jest z natury misyjny, a niesamowitym staje się to, że do niedawna to Europa wysyłała misjonarzy i misjonarki 
do Krajów Afryki czy Azji, a teraz obserwujemy, że także misjonarze z innych kontynentów przybywają do nas. Możemy wzajemnie od 
siebie czerpać wspierając materialnie, a zarazem obserwować młody, żywy Kościół Afryki. Grupa gospel uświetniła dzisiejszą mszę ory-
ginalnymi strojami, instrumentami, fryzurami. To był żywiołowy czas, przeplatany śpiewem, tańcem i oklaskami do których włączyła 
się większość uczestników mszy św. „Muzyka i śpiew gospel wypływa prosto z ich serc w czystym afrykańskim wydaniu, a oryginalne 
instrumenty, stroje, makijaże, fryzury sprawiają, że modlitwa z nimi  przemienia człowieka i czyni ŚWIAT lepszym”. O sile i dużym 
potencjale Kościoła w Afryce nie stanowią tańce, ale naturalność. Goście pokazali nam, że Afryka to nie biedni ludzie o czarnej skórze. 
To ludzie, którzy mają imię i nazwisko, inicjatywę. Potrafią dać nam też wiele z siebie. „Fascynacja Jezusem w którym są zakochani, są 
Jego uczniami i świadkami o mocnej i radosnej wierze czyni z nich ludzi bogatych. Mieć Jezusa za Pana w swoim życiu tzn. być bogatym 
i tym bogactwem dzielą się w czasie koncertów w całej Polsce”. Niech dzisiejsza radość pozostanie długo w naszych sercach, wszak mu-
zyka gospel łączy nas bez względu na różnice. Wytwarza w nas harmonię.
Po mszy ks. proboszcz Roman Gajewski zaprosił wszystkich chętnych do dalszego, wspólnego świętowania przy grillu w ogródku para-
fialnym. Nie zabrakło również chleba, który podczas wspólnego obiadu stał się elementem łączącym.
                                                                                                         Marzena Wawrzyniak
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