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Radujcie się! Chrystus Pan się narodził.



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. Koronka na ulicach miast świata
O godz. 15.00 jak zapowiadaliśmy w ramach akcji „Koronka na uli-
cach miast Świata”, na pl. Św. Anny w Grodzisku Wlkp. słowami Ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia zwracaliśmy się do Boga Miłosiernego 
prosząc o potrzebne łaski. 

2. Uroczystość ku czci św. s. Faustyny

3. Pielgrzymka na uroczystości Świętej Siostry Faustyny
W niedzielę 7 października 2018 r., odbyły się uroczystości w Sanktu-
arium Świętej Siostry Faustyny w Kiekrzu.

4. Odpust ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej
15 października to wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej, patronki na-
szej parafii. Z tej okazji we wtorek 16 października 2018 roku obcho-
dziliśmy parafialny odpust, a o godzinie 18: 30 odbyła się uroczysta 
suma, na której obecne było liczne grono księży, w tym byłych pro-
boszczów naszej parafii. Obecni byli ks. prałat Henryk Nowak, ks. kan. 
Adam Kosmała, ks. kan. Roman Biały, ks. Jacek Markowski, ks. Marek 
Sobkowiak, ks. proboszcz Roman Gajewski, ks. Zbigniew Siminiak i 
ks. Mateusz Ryba. Mszy św. przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. 
kan. Jan Szczepaniak. Parafianie przygotowali liturgię słowa, a tak-
że piękną procesję z darami, podczas której złożono oprócz hostii, 
wina oraz wody, elementy związane z naszą patronką świętą Jadwigą. 
Wspólną modlitwę zakończyliśmy uroczystą procesją wokół kościoła.

5. Obraz św. s. Faustyny w Grodziskiej Farze

6. Sakrament Bierzmowania
Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w mo-
mencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apo-
stołów. We wtorek 30.10.br. o godzinie 18 we farze sakrament ten 
przyjęła młodzież naszej parafii. Sakramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej udzielił obecny w tym czasie na wizytacji w naszej parafii ksiądz 
biskup Damian Bryl. 67 osób przygotowujących się przez około 3 lata 
do przyjęcia bierzmowania, chcąc uświetnić i lepiej przeżyć tą wyjąt-
kową Eucharystię przygotowało uroczystą procesję z darami.

7. Wizytacja kanoniczna biskupa Damiana Bryla

8. 1 listopada- dzień Wszystkich Świętych

9. 2 listopada- Zaduszki

10. 11 listopada - 100 lat niepodległej

11. Turniej ping ponga ministrantów

12. Przyjęcie do grona ministrantów

13. Roraty

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 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. Agatą Kubis 

– pracownikiem  biura parafialnego
Agata Kubis od 31 lat jestem mieszkanką Gro-
dziska Wielkopolskiego oraz parafianką Parafii 
św. Jadwigi •

1. Od kiedy zaczęła się Pani praca w biurze 
parafialnym ?
Pracę w biurze parafialnym, a dokładniej pomoc 
• zaczęłam w 2012 roku.  Od stycznia 2018 roku 
jestem pracownikiem .

2. Na czym polega Pani praca ?
Moja praca polega na przyjmowaniu intencji 
mszalnych, zapisywaniu dzieci do księgi chrztów, 
załatwianie formalności związanych z  pogrzeba-
mi z naszej i sąsiednich parafii, wypisywaniem  
zaświadczeń do sakramentu bierzmowania, Ad 
sacra, oraz różnymi sprawami, z którymi para-
fianie oraz goście przychodzą z okazji intencji 
mszalnych, pogrzebów, ślubów.

3. Jakie ma pani odczucia związane z tą pracą ?
Każdego dnia kiedy przyjmuję Petentów odczu-
cia są inne. Raz pozytywne, raz negatywne w za-
leżności od powagi sprawy, z którą dana osoba 
przychodzi, lub też w zależności od nastawienia 

osoby która przychodzi 
…•

4. Jakie są godziny 
pracy Biura Parafialnego?
Biuro Parafialne czyn-
ne jest w poniedziałek                       
od 17:00 do 18:00, środę 
od 16:00 17:30,w piątek 
od 10:30 do 12:00, oraz po 
wcześniejszym poinformo-
waniu ks. Proboszcza lub 
mnie.
 
5. Co sprawia największą radość w tej pracy ?
Największą może nie, ale wielką radością z pewno-
ścią dla każdej osoby jest kiedy rodzice przychodzą 
prosić  o sakrament  Chrztu Św. dla  swojego dziecka.  
Również radością jest kiedy parafianie zamawiając 
msze św. otrzymują odpowiedni termin i wychodzą 
uśmiechnięci.

Życzę Pani w imieniu całej redakcji wszystkiego co 
dobre i Boże dla pracy w naszej parafii. Samych suk-
cesów na polu zawodowym i prywatnym. Dziękuję 
za rozmowę.

Maciej Bendowski

Wywiad z Panią Agatą Kubis – pracownikiem  
biura parafialnego 

Agata Kubis od 31 lat 
jestem mieszkanką 
Grodziska Wielkopolskiego 
praz parafianką Parafii św. 
Jadwigi "#$% 

1. Od kiedy zaczęła 
się Pani praca w biurze 
parafialnym ? 

Pracę w biurze parafialnym, 
a dokładniej pomoc "#$% 
zaczęłam w 2012 roku.  Od 
stycznia 2018 roku jestem 
pracownikiem . 

2. Na czym polega Pani praca ? 

Moja praca polega na przyjmowaniu intencji mszalnych, 
zapisywaniu dzieci do księgi chrztów, załatwianie 
formalności związanych z  pogrzebami z naszej i 
sąsiednich parafii, wypisywaniem  zaświadczeń do 
sakramentu bierzmowania, Ad sacra, oraz różnymi 
sprawami, z którymi parafianie oraz goście przychodzą z 
okazji intencji mszalnych, pogrzebów, ślubów.  

3. Jakie ma pani odczucia związane z tą pracą ? 

Każdego dnia kiedy przyjmuję Petentów odczucia są 
inne. Raz pozytywne, raz negatywne w zależności od 
powagi sprawy, z którą dana osoba przychodzi, lub też w 
zależności od nastawienia osoby która przychodzi … "#$% 

4. Jakie są godziny pracy Biura Parafialnego? 

Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałek od 17:00 do 
18:00, środę od 16:00 17:30, w piątek od 10:30 do 12:00, 
oraz po wcześniejszym poinformowaniu ks. Proboszcza 
lub mnie.  

5. Co sprawia największą radość w tej pracy? 

Największą może nie, ale wielką radością z pewnością 
dla każdej osoby jest kiedy rodzice przychodzą prosić  o 
sakrament  Chrztu Św. dla  swojego dziecka.  Również 
radością jest kiedy parafianie zamawiając msze św. 
otrzymują odpowiedni termin i wychodzą uśmiechnięci. 

 
Życzę Pani w imieniu całej redakcji wszystkiego co dobre 
i Boże dla pracy w naszej parafii. Samych sukcesów na 
polu zawodowym i prywatnym. Dziękuję za rozmowę. 

Maciej Bendowski

OD REDAKCJI 

Czy większa obecność w kościele w okolicach 
Bożego Narodzenia to nasza tęsknota za śniegiem  
w drodze na pasterkę? Czy też westchnienie ulgi, że 
to koniec świątecznych dekoracji, piosenek Last 
Christmas, Jingle Bells i innych, których mamy już 
dość w radio i TV w momencie nadejścia Świąt. Od 
dziecka nauczyliśmy cieszyć się na Boże Narodzenie, 
ponieważ kojarzy nam się z prezentami, wolnymi 
dniami, ewentualnie z pustym miejscem przy stole 
podczas Wigilii jako symbolem - reliktem tradycji, bo 
przecież  tak naprawdę nie wpuścimy nikogo obcego 
pod dach ani w ten, ani w żaden inny czas...  

Plastikowy Jezus - dzieciątko w żłóbku  to 
wizerunek Boga jaki nam odpowiada. Niczego nie 

wymagające niemowlę, nie zadające żadnych pytań, wystarczy pogłaskać, nakarmić i śpi 
pozwalając nam żyć własnym, skomercjalizowanym życiem. 

Jezus mówił, że jeśli człowiek nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zapewne 
nie chodziło mu jednak o infantylizm, czy cofanie się w we własnym rozwoju. To raczej wołanie o prostotę. Istotne 
jest porzucenie stereotypów  w  naszym wyobrażeniu Boga. Ważne jest odkrycie w sobie prawdy co znaczymy 
wobec Niego. 

Życzmy sobie podczas przeżywania Świąt tego, aby żłóbek nie był dla nas punktem dojścia, lecz początkiem 
wielkiej historii. 

Marzena Wawrzyniak 

OD REDAKCJI
Czy  nasza częstsza obecność w kościele w oko-
licach Bożego Narodzenia to nasza tęsknota za 
śniegiem w drodze na pasterkę? Czy też wes-
tchnienie ulgi, że to koniec świątecznych de-
koracji, piosenek Last Christmas, Jingle Bells                      
i innych, których mamy już dość w radio i TV                 
w momencie nadejścia Świąt. Od dziecka na-
uczyliśmy cieszyć się na Boże Narodzenie, po-
nieważ kojarzy nam się z prezentami, wolnymi 
dniami, ewentualnie z pustym miejscem przy 
stole podczas Wigilii jako symbolem - reliktem 
tradycji, bo przecież tak naprawdę nie wpu-
ścimy nikogo obcego pod dach ani w ten, ani                                                                      
w żaden inny czas...                 
      Plastikowy Jezus - dzieciątko w żłóbku to 
wizerunek Boga jaki nam odpowiada. Niczego 
niewymagające niemowlę, nie zadające żad-
nych pytań, wystarczy pogłaskać, nakarmić                          
i śpi pozwalając nam żyć własnym, skomercjali-
zowanym życiem. 

        Jezus mówił, że jeśli człowiek nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zapewne nie cho-
dziło mu jednak o infantylizm, czy cofanie się w we własnym rozwoju. To raczej wołanie o prostotę. Istotne jest po-
rzucenie stereotypów w naszym wyobrażeniu Boga. Ważne jest odkrycie w sobie prawdy co znaczymy wobec Niego.

      Życzmy sobie podczas przeżywania Świąt tego, aby żłóbek nie był dla nas punktem dojścia, lecz początkiem
wielkiej historii.

Marzena Wawrzyniak
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BOŻE NARODZENIE W KAMERUNIE
Kamerun znajduje się w cen-
trum Afryki. Ma dziesięć re-
gionów a stolica to Yaounde.  
Znajduje się prawie dwieście 
dialektów.
W Kamerunie generalnie mówi 
się, że Boże Narodzenie to dla 
dzieci a Nowy Rok to dopiero 
dla dorosłych. Przygotowując 
się do świąt Bożego Narodze-

nie, wiele osób czyli rodzice myśli przede wszystkim o jedzeniu 
dla dzieci, i o czystości w domu. Dzieci mają w głowie tylko za-
bawki. Mało ich myśli o Kościele.
Gdy zbliża się datę, większość kupuje ubrania. Wszyscy sprząta-
ją  domy a niektórzy ubierają choinki jeżeli mają. Jeżeli nie mają 
choinek, ubierają banany albo palmy. Dekorują dom bardzo do-

brze.  Niektóre dzieci dostają zabawki przed świę-
tami a niektóre w trakcie i to pod choinką.
24 grudnia przez cały dzień się pracuje przygoto-
wując jedzenie na 25. Przez cały ten dzień prawie 
nic się nie je - to dzień postu. O północy jest Msza 
Pasterska, nie wszyscy idą na Mszę ale więcej niż 
zazwyczaj. Niektórzy natomiast rozpoczynają już 
świętowanie w barze.
25 grudnia, w wielu domach, cała rodzina idzie na 
Mszę, a po powrocie do domu, siedzą przy stole                 
i dopiero rozpoczynają świętowanie. Dzieci dosta-
ną prezenty  pod choinką i rozpoczynają wspólne 
jedzenie. Później idą spacerować i tak się kończy 
świętowanie w rodzinie.

O. Ignacy Nimpa Paulin z par. Belabo 
w Kamerunie

W Kamerunie Boże 
Narodzenie to przede 
wszystkim wyjątko-
wy sposób na zabawę. 
Chociaż jest to dosko-
nała okazja dla rodzi-
ców być razem z dzieć-
mi. Poprzez melodyjne 
piosenki, z instrumen-
tami muzycznymi (ba-

lafon, tam-tam, a czasem nawet dźwięk patyka na kawałku meta-
lu), gdziekolwiek pójdziesz na Boże Narodzenie, Kameruńczycy 
okażą radość. Rozlegają się okrzyki radości wszelkiego rodzaju: 
taniec na ulicach, rzucanie „petardę”. W Boże Narodzenie, ulice 
są przekształcane i rywalizują z atmosferą karnawałów, dekora-
cje (szczególnie w dużych miastach) często nie budzą zazdrości 
europejskich stolic i innych (choć trochę!).
„To, co jest piękne w Kameruńskich świętach Bożego Naro-
dzenia, to to, że nie jest to już tylko święto chrześcijańskie, ale 
moment dzielenia się radością całej wspólnoty, bez względu 
na to, czy jest się chrześcijaninem, czy muzułmaninem albo 
ateista, wszyscy świętują Boże Narodzenie z Wesołych Świąt „. 
„Niektórzy ludzie korzystają również w okresie świątecznym, 

aby podróżować z rodziną lub spotykać się”. Dla 
niektórych pierwsza część jest w kościele, potem 
gromadzimy się wokół dobrego obiadu z rodziną,                                                
a reszta domu zamienia się w małą dyskotekę, 
gdzie ludzie tańczą i śpiewają.
Niestety w Boże Narodzenie prezenty powoli zaj-
mują ważne miejsce niż Jezus. Tzw. papa Noel                      
z długą białą brodą, dla przyjemności najmłod-
szych, którzy wciąż wierzą w północy zostawi 
prezenty  w domach. Dla niektórych firm jest to 
również okazja do spotkania się z rodziną i współ-
pracownikami. Organizowana jest duża ceremo-
nia, w której zapraszane są dzieci pracowników, 
którzy odchodzą ze wspaniałymi prezentami. Noc 
marzeń, noc piosenek i tańców, noc pełna atmos-
fery.
Wigilia w Afryce jest tak samo imprezą rodzinną, 
z którą można się cieszyć Boże Narodzenie jest 
również okazją do podróżowania z rodziną w celu 
wzmocnienia więzi.
 

Ks. Dk Franciszek AyiAyi 
Diecezja Bafang w Kamerunie

Jeśli są to święta na polskiej misji to praktycznie wygląda to tak 
samo jak w Polsce u nas. Najpierw mamy rekolekcje przed Bo-
żym Narodzeniem, jest pasterka o północy, są kolędy, dekora-
cja choinki, światełka, bombki,  żłobek,  tylko brak śniegu. Jest 
ciepło.

W pierwszy dzień Świąt mamy dwie msze św. W domach kame-
ruńskich rodzina spotyka się na rodzinnym święcie 25 grudnia. 
Jest to święto specjalnie zarezerwowane dzieciom i każda rodzi-

na próbuje się zorganizować jak może w zależno-
ści od stanu i zamożności.

Gdy jest kurczak na stole Bożonarodzeniowym to 
w wielu domach jest to uroczystość, bo można do-
brze zjeść do syta. Jeśli znajdzie się prezent to jest 
wielka radość w sercu dziecka.

O Robert Szymański Kamerun Ayos

(Zachowano oryginalną pisownię kameruńskich księży w języku polskim  – przypisek redakcji)
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Pokolenie JPII -  spotkało nas wielkie szczęście.

      Choć minęło już 40 lat wielu z nas pamięta dzień 16 października 1978 roku, kiedy to biskup Karol Wojtyła 
został wybrany na papieża. Wielka radość przepełniała nasze serca. Mijał czas (26 lat i 6 miesięcy) jakże bogatego 
pontyfikatu, ale dziś z przekonaniem możemy powiedzieć: „Spotkało nas wielkie szczęście, że żyliśmy, dorastaliśmy                              
i pamiętamy Jana Pawła II – wielkiego papieża i Polaka”.
      Uczyć się o Nim, to nie to samo co doświadczyć osobistych spotkań i przeżyć.
Uczniowie poznają w szkole na różnych lekcjach życie, nauczanie tego wielkiego człowieka, ale nie czują tego same-
go co my, czyli pokolenie JP II. Dzieci z klasy drugiej na lekcji religii zapoznały się z fragmentami książki pt. „Listy 
dzieci do Ojca Świętego”, a najciekawsze stały się inspiracją do napisania własnych. Oto niektóre z nich.

Drogi Ojcze Święty
Pisząc ten list do Ciebie, wiem że nie ma Ciebie wśród żywych ale wiem że czuwasz nade mną i moją rodziną 
oraz nad całym światem. Byłeś dla mnie bardzo ważny, jak drugi Ojciec. Dlatego będę się modlić do Ciebie                  
i proszę Cię, abyś modlił się za mnie, za moją rodzinę i wszystkich ludzi.

Nicola 
Drogi Janie Pawle II, piszę ten list chociaż wiem, że nie ma Ciebie z nami. Chcę Tobie bardzo podziękować za 
to, że możemy się od Ciebie tak wiele nauczyć. Chciałabym, abyś pomodlił się szczególnie za osoby niepełno-
sprawne i chore. Proszę o zdrowie dla całej rodziny. Kocham Cię Ojcze Święty.

Paulina 
List do Jana Pawła II
Piszę ten list do Ciebie, choć żywego Ciebie nie znałam, tylko na religii Pani Bożenka nam opowiadało                             
o Tobie. Bardzo mnie to zmartwiło, że ten zły człowiek do Ciebie strzelał. Byłeś cudownym człowiekiem. Pro-
szę o modlitwę za moich rodziców i siostry. Moja siostra Martynka jest już w Niebie i proszę opiekuj się nią.

Oliwka.
Proszę o to, aby moja Babcia była zdrowa i często się uśmiechała, ponieważ bardzo ją kocham i jest dla mnie 
ważna. Wiem, że jesteś z Panem Bogiem i możesz Go o to poprosić w moim imieniu.

Ola
Drogi Ojcze Święty Janie Pawle II
Bardzo chciałabym podziękować Bogu za to, że byłeś takim dobrym człowiekiem. Będziemy zawsze o Tobie 
pamiętać podczas modlitwy.

Justynka

JAK WSPIERAĆ CHOREGO?
      Nie jest łatwo wspierać osoby chore. To co można zro-
bić, to być. Poinformować, że jesteśmy, pokazać, czym 
się zajmuję, ale nie naciskać. Taka pomoc jest oczywiście 
wskazana, wspaniale może uzupełnić leczenie medycz-
ne. Natomiast jeżeli pacjent mówi: „dziękuję, ja sobie 
sam poradzę”, to nie mamy prawa przełamywać jego 
barier. Taki chory może jeszcze nie być gotowy na to,                                                    
by zmierzyć się ze swoimi emocjami. 

A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na 
wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Pra-
wie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy 
też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił                   
i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn 
albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, na-
wet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
Łk. 14,1-6 

  Powyższe wydarzenie opisane na kartach ewangelii                    
w redakcji św. Łukasza, daje nam obraz zauważenia 
człowieka, który potrzebuje pomocy. To jest fundament- 
zobaczyć człowieka miłosiernymi oczami Jezusa. Chry-
stus zachęca nas, abyśmy popatrzyli na nasze oczy czy 
patrzymy oczami miłości? Czy nasze oczy widzą dobro              
i chcą się tym dobrem dzielić. Czy nasze oczy dostrzega-
ją zło i chcą z nim walczyć? Czy nasze oczy są miłosierne 
i dostrzegają człowieka potrzebującego?
    Potrzeba ciągle modlić się o miłosierne oczy! Oczy do-
strzegające piękno stworzonego świata i piękno stworzo-
nego człowieka. Piękną modlitwę pozostawiła św. Fau-
styna i tą modlitwą zakończę: „Dopomóż mi Panie, aby 
oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała                                                                                                                                  
i nie sądziła według wewnętrznego pozoru, ale wpatrywa-
ła to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z po-
mocą”. (por. Dz. 164)

Ks. Zbyszek  

Drogi Janie Pawle II
Możemy cieszyć się, że są dzieci i rodzice, którym Jan Paweł II jest bliski i chcą się o nim uczyć. Kochamy Cię  i o Tobie pamiętamy.

Bożena Borowiak
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CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?

           Jednym z ważniej-
szych wydarzeń z życia 
każdej wspólnoty para-
fialnej jest przewidziana 
w prawie Kościoła, raz 
na 5 lat wizytacja dusz-
pasterska. Przeprowa-
dza ją główny Ordyna-
riusz diecezji lub biskup 
pomocniczy jako czyn-
ność apostolska i pa-

sterska. Biskup odwiedzając parafię, pragnie spotkać się 
z wiernymi, wspólnie z nimi przeżywać radości i smutki, 
udzielać Bożego błogosławieństwa, wysłuchać oraz za-
poznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. 
Ordynariusz przybywa do wspólnot jako gospodarz, spraw-
dza, kontroluje i umacnia wiernych. Druga część wizytacji 
to wizytacja kanoniczna, której podlegają dziedziny życia 
religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-
gospodarczego.

 Wizytację Biskupa poprzedza wizytacja komisji, 
która sprawdza m.in.: wyposażenie i stan świątyni, zakry-
stii, cmentarza; prowadzenie ksiąg i redagowanie doku-
mentów parafialnych; protokoły; kartoteki i kroniki para-
fialne; dokumenty ubezpieczenia kościoła; umowy o pracę; 
stan finansowy parafii; porządek nabożeństw; formę pracy 
duszpasterskiej; działalność grup parafialnych. Następnie 
ma miejsce wizytacja pasterska Biskupa.

 W naszej parafii wizytacja odbyła się 29 – 30 paź-
dziernika 2018 r. Przybył do nas ksiądz biskup Damian Bryl 
(biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej). Podczas 
pobytu Ordynariusz spotkał się nie tylko z kapłanami, by 
teraz już osobiście zapoznać się z sytuacją parafii, ale tak-
że z szafarzami, katechetami, przedstawicielami rad para-
fialnych, wspólnot i grup parafialnych oraz z pracownika-
mi parafii. Biskup modlił się za zmarłych i chorych naszej 
parafii, zwizytował obiekty parafialne oraz przewodniczył 
uroczystej Mszy Świętej ingresowej podczas, której udzielił 
młodym ludziom sakramentu Bierzmowania. Sakrament 
ten został udzielony 67 osobom dnia 30 października 2018r. 
Młodzież przygotowywała się do przyjęcia sakramentu doj-
rzałości chrześcijańskiej około trzech lat. W czasie Eucha-
rystii poprowadzili uroczyście procesję z darami, a po za-
kończeniu Mszy Świętej podziękowali księdzu biskupowi, 
księżom, katechetom i wszystkim tym, którzy pomogli im 
stać się w pełni odpowiedzialnymi chrześcijanami. Tą Eu-
charystią ingresową Biskup wizytator zakończył odwiedzi-
ny duszpasterskie (wizytację kanoniczną) w naszej parafii.             
                                                                     Dorota Cyrulewska
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    W niedzielę 7 października, 
w Sanktuarium św. s. Faustyny w 
Kiekrzu świętowano doroczną 
uroczystość patronki tego dnia -                                                                                                                                  
św. s. Faustyny Kowalskiej.  Uroczystości 
poprzedziły trzydniowe rekolekcje 
w Sanktuarium. Uroczystej procesji 

Uroczystości św. siostry Faustyny w Sanktuarium św. s. Faustyny w Kiekrzu
z relikwiami Świętej nad Małe Jezioro 
Kierskie przewodniczył ks. bp Grzegorz 
Balcerek. On też przy ołtarzu polowym 
celebrował z przybyłymi kapłanami 
Najświętszą Liturgię, podczas której 
wygłosił homilię dla licznie przybyłych 
pielgrzymów, mieszkańców Kiekrza oraz 
Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia. 
W uroczystościach brała udział także 47 
osobowa   grupa  pielgrzymów z  Grodziskich 
parafii, która po raz pierwszy tak licznie 
przybyła do kierskiego Sanktuarium  
w autokarowej pielgrzymcez duchowym 
opiekunem Wspólnoty „Płomień”                                                                                                            

ks. Zbigniewem Siminiakiem. Po 
zakończonej Mszy Świętej pielgrzymi 
mieli możliwość obejrzeć szczególne 
miejsce, w którym Pan Jezus objawił się  
św. s. Faustynie, pokontemplować piękno 
Jeziorka kierskiego, obejrzeć miejsce 
pamiątek 
z czasu pobytu w Kiekrzu s. Faustyny oraz 
wziąć udział w tradycyjnym poczęstunku 
przygotowanym przez Siostry, które 
zaprosiły wszystkich „gości” tego 
świątecznego dnia do przyklasztornego 
ogródka. Ostatnim punktem pielgrzymki 
była Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
oraz Koronka prowadzona przez Siostry      
w Kaplicy.

    Tegoroczna 40 rocznica wyboru kard. 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, którą 
obchodziliśmy 16 października, stała się 
okazją do zainaugurowania w naszej 
parafii nabożeństw ku czci świętego Jana 
Pawła II przy plafonie upamiętniającym 
Papieża.  
   Plafon z podobizną Świętego Papieża 
oraz Jego cytatem: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali.”, od kilku lat zdobi mur 
przy kościele farnym i Probostwie. 
Zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić 
i opatrzyć nim na tyle, że większość 
mieszkańców naszego miasta i parafii 
mijała go bezrefleksyjnie. 
        16 października, którego obchodziliśmy 
w naszym kraju XVIII już Dzień Papieski, 
w godzinie Apelu Jasnogórskiego 
odbyło się przy naszym grodziskim 
Plafonie pierwsze nabożeństwo ku czci 
św. Jana Pawła. Miejsce wokół zostało 
uprzątnięte i ozdobione wazonem 
z kwiatami i zniczami. O godzinie 

NABOŻEŃSTWA PRZY PLAFONIE ŚW. JANA PAWŁA II
21.00, przy udziale niewielkiej gromadki 
parafian rozbrzmiały słowa ulubionej pieśni 
Papieża „Barki”, a następnie Wspólnota 
„Płomień” ze swoim duchowym opiekunem 
ks. Zbyszkiem Siminiakiem przybliżyła 
w paru słowach ideę Dnia Papieskiego, 
przytoczyła kilka głębokich myśli św. 
Jana Pawła        i poprowadziła modlitwę 
Apelu. Całość zakończyła modlitwa Aktu 
Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu 
oraz błogosławieństwo Księdza Zbyszka.
 22 października we wspomnienie 
liturgiczne św. Jana Pawła II a zarazem 
40 rocznicę początku inauguracji Jego 
pontyfikatu, odbyło się przy plafonie 
kolejne nabożeństwo. Tym razem zebranym 
parafianom przypomniano w wielkim 
skrócie niezwykły pontyfikat Papieża, oraz 
cały szereg zaszczytnych tytułów, którymi 
obdarzono Go już za życia a potem także 
po Jego śmierci. Wśród najczęstszych: 
papież „pielgrzym”, papież „pokoju”, papież 
„rodziny”, zwrócono szczególną uwagę na 
jeszcze jeden – papież „miłosierdzia”, gdyż 
wkład Papieża w przybliżenie i ukazanie 
światu w pełnym blasku orędzia o Bożym 
Miłosierdziu jest olbrzymi.  
Idea miłosierdzia była bardzo bliska sercu 
Jana Pawła II i to „miłosierdzie” jest treścią 
Jego duchowego testamentu pozostawionego 
nam Polakom podczas ostatniej pielgrzymki 

Papieża do ojczyzny w 2002 roku. 

  Wdzięczność wobec tak wielkiego 
Papieża domaga się znajomości, zgłębiania 
i realizacji życiem pozostawionego 
nam Polakom wspaniałego duchowego 
dziedzictwa, w którym szczególne i naczelne 
miejsce zajmuje TAJEMNICA BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA.
  Kolejne krótkie nabożeństwo ku czci św. 
Jana Pawła II przy grodziskim plafonie 
upamiętniającym Papieża odbyło się 22 
listopada, po wieczornej Mszy świętej, 
następne odbywać się będą cyklicznie 
każdego 22 dnia kolejnego miesiąca. Niech 
te nabożeństwa zapoczątkowane w naszej 
parafii, nie tylko ożywią miejsce pamięci 
poświęcone Papieżowi, ale staną się także 
początkiem nowego etapu w naszym życiu, 
w którym nauczanie Jana Pawła II stanie 
się bardziej obecne w naszych sercach                                   
i w naszym życiu. 
 Niech głoszone przez Niego Orędzie 
Miłosierdzia Bożego przemienia i uświęca 
naszą codzienność.
A wszystkich, którzy pragną odpowiedzieć 
na papieskie wezwanie do szczególnej misji 
głoszenia i przekazywania światu „Ognia 
Miłosierdzia”, WSPOLNOTA „PŁOMIEŃ” 
zaprasza na spotkania modlitewno-formacyjne 
w każdy poniedziałek, po wieczornej Mszy Św., 
o godz. 19.15 w salce D w Klasztorze.

 Dorota Gruszecka

OBRAZ ŚW. FAUSTYNY W GRODZISKIEJ FARZE
We wtorek, 30 października 2018 r. w grodziskiej Kaplicy Całodziennej Adoracji w klasztorze, 
podczas modlitwy  w Godzinie Miłosierdzia poświęcony został obraz św. s. Faustyny - Sekre-
tarki Bożego Miłosierdzia. Jednej z największych świętych i mistyczek XX wieku. Poświęcenia 
dokonał uczestniczący również  w modlitwie bp Damian Bryl, który w naszej parafii przepro-
wadzał wizytację. Obraz zakupiony został z inicjatywy opiekuna duchowego Wspólnoty „Pło-
mień”- ks. Zbigniewa Siminiaka. Wizerunek św. Faustyny, umieszczony został w kościele farnym,  
w lewym bocznym ołtarzu obok obrazu Jezusa Miłosiernego. Naszej świątyni farnej przybył nie 

tylko nowy obraz kolejnej świętej, ale jeszcze jedna obok św. Jadwigi, piękna i wielka „patronka”, której wstawiennictwa od dawna parafianie 
przyzywali. Niech orędowniczka Bożego Miłosierdzia, wyprasza u Tronu miłosiernego Zbawiciela potrzebne łaski całej naszej parafii.
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Dnia 24 listopada na Jasnej Górze odbyła 
się Pielgrzymka Wiernych Archidiece-
zji Poznańskiej. Kilka tysięcy wiernych                       
a wśród nich grupa pielgrzymów z nasze-
go miasta pod przewodnictwem ks. Ma-
teusza Ryby szczelnie wypełniła bazylikę. 
Pielgrzymi w uroczystym akcie zaprosili 
Matkę Bożą do archidiecezji poznańskiej 
na peregrynację kopii Obrazu Nawiedze-
nia, która rozpocznie się 18 maja 2019 r. 
Mszę św. odprawiło czterech biskupów  
i ponad 120 księży.  Wspólnie z pasterza-

Pielgrzymka do Częstochowy
mi i kapłanami archidiecezji poznańskiej 
zawierzyliśmy Bogu przez Maryję to co 
jest naszą radością i trudnym doświad-
czeniem, sprawy naszej archidiecezji, 
wspólnot parafialnych i rodzin. Modli-
liśmy się w duchu dziękczynienia Panu 
Bogu i Matce Najświętszej za naszą Oj-
czyznę, za dar wiary i wolności.  
                            Ania

 Dnia 23 listopada 2018 roku 
odbyło się Spotkanie integra-
cyjne ministrantów w salce B  
w Klasztorze. Całe spotkanie za-
czeliśmy od przygotowania do 
całego turnieju. Wszyscy byli za-
angażowani i nie brakowało rąk 
do pomocy. Na miejscu było dużo 
młodych graczy dla których gra                                                                              
w Ping Ponga była pierwsza w ży-
ciu. Nie brakowało jedzenia ani 
picia. Było dużo śmiechu i zabawy. 
Nawet ksiądz proboszcz i ksiądz 
Zbigniew rozegrali mecz. Spotka-
nie miało motyw integracyjny. Co 
się udało. Na koniec wszyscy po-
sprzątaliśmy salkę i poszliśmy do 
domu. Mam nadzieję że ten krótki 
tekst zachęci państwa do częstsze-
go zaglądania do ,,Grodziszcza-
ninia Farnego”. Przypominam że 
zbiórki dla ministrantów są co ty-
dzień o godzinie 11:00. Serdecznie 
zapraszamy! 

Adrian Błaszyk

Spotkanie integracyjne ministrantów
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Orszak Trzech Króli

Chcąc kontynuować ubiegłoroczną, świetnie przyjętą inicjatywę Orsza-
ku Trzech Króli, SERDECZNIE ZAPRASZAMY na nadchodzący Orszak,                     
do którego to przygotowania idą pełną parą. Tegoroczna edycja tego wyda-
rzenia, będącego pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, 
odbędzie się 6.01.2019r. O godzinie 14 wspólnie kolędując, wyruszymy spod 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, idąc ulicą Szeroką pójdziemy na Ry-
nek, a następnie do kościoła farnego, gdzie Orszak Trzech Króli zakończymy 
koncertem kolęd. Prośbą organizato-

rów jest, aby uczestnicy jeśli to możliwe, chcieli przebrać się w tematy-
ce orszaku. Dziewczynki prosimy o przebranie się za aniołki, chłopców                 
za pasterzy, a dorosłych prosimy chociażby o mały symbol przebrania,                 
np. narzucony koc. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w organizacje Or-
szaku pozwoli pięknie przeżyć ten wyjątkowy dzień Objawienia Pańskie-
go, dlatego już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy. 
      
                                                        Karolina Bendowska& Kacper Fórmaniak

Przyjęcie ministrantów
„Niech przystąpią Ci, którzy mają 
zostać ustanowieni ministrantami” - 
tymi słowami rozpoczyna się obrzęd 
przyjęcia ministrantów, który w na-
szej parafii miał miejsce w pierwszą 
niedzielę adwentu, 2 grudnia 2018r. 
w klasztorze podczas mszy o godzi-
nie 11. Święcenie na ministrantów                        
w naszej parafii przyjęło 4 kandyda-
tów: Remigiusz Strugała, Wojciech 
Szelejewski, Marcel Sołtysiak i Oskar 
Ruciak, którzy po blisko rocznych 
przygotowaniach i naukach mogli 
zostać dopuszczeni do służby mini-
stranckiej. Chłopacy złożyli swoje 
przyrzeczenia, a ich stroje liturgicz-
ne zostały poświęcone przez księdza 
opiekuna Mateusza i symbolicznie 
ubrane podczas mszy świętej. Cie-
szymy się, że do grona ministrantów 
naszej parafii dołączyli kolejni chłop-
cy. Składamy im serdeczne życzenia, 
wytrwałości w służbie oraz wiernego 
wypełniania swoich obowiązków. 

Kacper Fórmaniak

Adwent

    Adwent jest okresem przygotowania do Narodzin Chrystusa. Zatem chcąc jak najlepiej się przygotować do tego   
jakże ważnego wydarzenia uczęszczamy na roraty - Msze Święte o Najświętszej Maryi Pannie mające pomóc nam 
w przygotowaniu na przyjście Jezusa. 
   W naszej parafii Msze roratnie odbywały się od poniedziałku do piątku w klasztorze o godzinie 17 (dla dzieci) 
oraz o godzinie 6 (dla młodzieży i dorosłych), po których mogliśmy udać się na tradycyjną herbatę i drożdżówkę. 
Roraty przeżywane w ciemności z lampionem lub świecą ręce pozwalały pięknie przeżyć okres Adwentu, nadając 
mu własnej wyjątkowości w naszym życiu. Codziennie słuchając słowa Bożego mogliśmy dobrze przygotować się 
do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, na które to cały rok z niecierpliwością wszyscy czekamy. 

Kacper Fórmaniak
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Czy pamiętacie jeszcze grodziskie Siostry Elżbietanki?

Aż trudno uwierzyć, że 15 listopada minęło do-
kładnie 125 lat od dnia, kiedy przybyły do nasze-
go miasta Siostry Elżbietanki. Starania o założenie 
Domu Zakonnego w Grodzisku Wielkopolskim 
rozpoczęły się w 1892 roku z inicjatywy ówcze-
snego proboszcza księdza Antoniego Alejskiego. 
W czerwcu 1893 roku uzyskano wszystkie wyma-
gane pozwolenia i powołano społeczny komitet, 
który zajął się przygotowaniem miejsca pod przy-
szły Dom Zakonny i zapewnieniem skromnej po-
mocy finansowej. Siostry miały sprawować opiekę 
medyczną nad najbiedniejszymi mieszkańcami 
miasta w ich własnych domach. Pierwsze Siostry 
Elżbietanki przybyły do Grodziska 15 listopada 
1893 roku i zamieszkały w Domu Zakonnym przy 
dzisiejszej ulicy 27 Stycznia. Należały do nich: mat-
ka Bona Kostrzewa i matka Brunhilda Łomaszew-
ska. Bardzo szybko pracę grodziskich Elżbietanek 
docenili mieszkańcy oraz władze miasta, które 
przyznały im stałą dotację finansową. 10 listopada 
1891 roku oddany został do użytku Szpital Miej-
ski imienia Marcusa Mossego, wybudowany przez 
jego syna Rudolfa. Obok zatrudnionych dwóch le-
karzy opiekę nad chorymi sprawowały trzy ewan-
gelickie Siostry Diakoniski, które po powstaniu 
wielkopolskim w 1919 roku opuściły Grodzisk. Ich 
miejsce zajęły Siostry Elżbietanki. Nowe obowiązki 
wymagały zwiększenia liczby sióstr posługujących 
w mieście. W tym celu władze Grodziskie zwró-
ciły się do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek o przysłanie dodatkowych osób 
do pracy w szpitalu. Prośba została przyjęta i w 
połowie roku 1919 przybyły trzy kolejne siostry 
posiadające odpowiednie wykształcenie medycz-
ne. Należały do nich: matka Tekusia Nowicka, sio-
stra Potomia Fierek i siostra Rajmunda Biegańska.            

W okresie międzywojennym liczba pracujących w Gro-
dzisku sióstr wzrosła okresowa nawet do ośmiu osób. 
Posługiwały w szpitalu, opiekowały się chorymi po do-
mach, prowadziły ochronkę dla biednych i wykonywały 
wiele innych czynności w parafii. 
W okresie okupacji hitlerowskiej siostry opuściły Gro-
dzisk i powróciły zaraz po wyzwoleniu miasta w stycz-
niu 1945 roku. Ponownie podjęły pracę w szpitalu, gdzie 
przez wiele lat stanowiły najlepiej wykształcony i najbar-
dziej ofiarny personel. Następnie pozbawione możliwo-
ści pracy w służbie zdrowia oraz możliwości niesienia 
pomocy chorym i potrzebującym, zajęły się nauczaniem 
religii oraz pracami w parafii. W tych najtrudniejszych 
latach przetrwały w Grodzisku dzięki ogromnej życzli-

wości księdza proboszcza Czesława Tuszyńskiego i jego kolej-
nych następców.Po 1990 roku Siostry Elżbietanki podjęły tak-
że pracę w grodziskich szkołach, jako katechetki. Należały do 
nich siostry: Zyta, Tomisława Jankowska, Floriana Wiśniewska, 
Emanuela Bartkowiak, Józefa Krupa i Agnes Schmidt. 
Siostry Elżbietanki przez blisko 120 lat swojej posługi w Gro-
dzisku zaskarbiły sobie ogromną wdzięczność i uznanie miesz-
kańców. Gdzie tylko mogły niosły pomoc, dobre słowo, a czę-
sto również otuchę w ciężkich chwilach. Dlatego ich decyzję                                                                 
o opuszczeniu miasta w sierpniu 2012 roku przyjęto z ogrom-
nym smutkiem i rozczarowaniem. Ostatnimi Elżbietankami                                                                
w Grodzisku były siostry: Agnes Schmidt, Heliodora Zabrocka 
i Januaria Kryger. 29 sierpnia 2012 roku Rada Miejska w Gro-
dzisku Wielkopolskim na wniosek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Grodziskiej nadała Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbie-
ty Prowincji Poznańskiej tytuł: „Zasłużony Dla Miasta i Gmi-
ny Grodzisk Wielkopolski”. Od września 2014 roku w byłym 
budynku po Domu Zakonnym Sióstr Elżbietanek przy ulicy 
27 Stycznia mieści się Oddział Przedszkola im. „Krasnala Ha-
łabały”, a sam budynek 3 grudnia 2014 roku poświęcony został 
przez biskupa Zdzisława Fortuniaka, jako Dom Katolicki im. 
błogosławionej Matki Marii Luizy Merkert. 

Dariusz Matuszewski 

Prawdopodobnie rok 1951. Grodziskie dzieci z Krucjaty Eu-
charystycznej z siostrą Salezją i Tomaszą Dudziak (z prawej 
strony).\

Rok 2012. Ostatnie Siostry Elżbietanki w Grodzisku od lewej: Agnes 
Schmidt, Heliodora Zabrocka i Januaria Kryger.
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Grodziszczanin

FARNY

Ksiądz Mieczysław Maliński pisał: 
Przyszedł, aby nam pomóc żyć: 
żeby poprzez naszą małość, podłość, 
nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się
przez świat w wygodzie i spokoju 
potrafiła się przebić nasza wspaniałość; 
żebyśmy, mali spryciarze, 
potrafili  rzucić na szalę służby Dobru siebie samych.
Boże Narodzenie – czym jest? 
Czym jest dla Ciebie i dla mnie .... choinka, opłatek, Wigilia przy rodzinnym stole z wol-
nym miejscem na nieznajomego przybysza, prezenty a potem Pasterka! Każdy z nas 
skrycie tęskni do ciepła i radości tych Świąt! Jako dziecko zawsze czekałam na pierwszą 
gwiazdkę, by zasiąść z Ciocią do wigilijnej wieczerzy. Ciocia snuła opowieści o dalekich 

krainach, gdzie wiele dzieci w tą najpiękniejszą noc pozostaje same i opuszczone. To              
w ich intencji śpiewałyśmy kolędy i szłyśmy na Pasterkę. Z całą dziecięcą ufnością  pro-
siłam Maryję, by dała im najpiękniejszy prezent! JEZUSA! By dawała też serca piękne 
i wrażliwe, by żadne dziecko nie cierpiało i choć w Noc Bożego Narodzenia było szczę-
śliwe. Tu w Boliwii klimat Bożego Narodzenia pomaga mocniej zrozumieć Misterium 
Wcielenia się Bożego Słowa. Cała roślinność spalona słońcem podczas pory suchej, 
znów na nowo wypuszcza zielone pędy.  Istotnie – Bóg, Przyszedł, aby nam pomóc 
żyć!  Przyszedł, byśmy na nowo narodzili się w Nim! Byśmy zrozumieli, że to On daje 
nam pełnię życia! I tak jak przyroda również i my, możemy odrodzić się na nowo!
Istnieje tu wiele tradycji Bożonarodzeniowych. Każda katolicka rodzina ma szopkę 
z wieloma figurkami pasterzy, owieczek, królów.... i czasem kilkoma figurkami dzieciąt-
ka Jezus. Przez cały okres Bożego Narodzenia przynoszą je do kościoła, by hojnie  po-
święcić je wodą. Tu nie żałuje się wody święconej, gdyż w ich przekonaniu, zarówno 

figurki jak i wierni muszą być mokrzy. Dziesiątki a nawet setki figurek jak dywan rozciągają się u stóp ołtarza zostawiając tylko kawałek wolnego miejsca, 
by “Święta Rodzina” mogła  dojść do stajenki. To jedna z tutejszych tradycji, tak zwane “Pesebre Viviente”, młodzież przebrana wchodzi podczas czytanej Ewan-
gelii i pomaga przenieść się wiernym w czas Narodzenia Jezusa.I tak w każdą niedzielę mamy żywą szopkę, aż do zakończenia okresu Bożonarodzeniowego. 
W Święto Trzech Króli przychodzą królowie, oddać pokłon Jezusowi.
Od dwóch lat, niektóre nasze parafie organizują Orszak Trzech Króli, podczas któ-
rego przez miasto przechodzą Mędrcy ze Wschodu, rozrzucając hojnie cukierki, 
co stanowi wielka radość naszych dzieci.

Jest tutaj zwyczaj, że o północy w noc Bożego Narodzenia cała rodzina zbiera się na 
wspólnej kolacji. Dlatego Pasterka odprawiana jest o 22:00 lub o 23:00, aby wierni 
mogli w niej spokojnie uczestniczyć i na czas wrócić do domu. Ta msza nazywana 
jest “Missa de Gallo” (Msza koguta). Pytałam skąd ta nazwa, ale nikt nie umie mi na 
to pytanie mi odpowiedzieć. W noc Bożego Narodzenia, jak to jest pewnie na całym 
świecie, dzieci otrzymują prezenty. Dla tych, którzy pochodzą z biednych rodzin, 
w naszej parafii od Niedzieli Chrystusa Króla zbieramy zabawki, które rozdaje się 
po pierwszej porannej Mszy Świętej. Oprócz tego już od trzech lat w naszym domu 
organizujemy zabawę i rozdawanie prezentów dla tych dzieci najbiedniejszych 
z biednych. Otrzymują oni posiłek a na koniec pijemy czekoladę, co jest tradycją 

świąt Bożego Narodzenia. Piękno tych Świąt jest niewyrażalne w swej Tajemnicy! 
Jednak pamiętajmy, że ta Maleńka Miłość Miłosierna przychodzi do nas każde-
go dnia w obliczu drugiego człowieka. Dlatego całym Sercem dziękuję Wam moi 
Kochani mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego za tyle ciepła i miłości, którymi 
nas obdarzyliście. Księdzu Proboszczowi dziękuję za prawdziwie Ojcowskie Serce 
i ogromną wrażliwość na drugiego człowieka. Księdzu Mateuszowi i Zbyszkowi 
za trud, modlitwę i ciche towarzyszenie nam   i naszym podopiecznym. Za Wasze 
otwarte serca, modlitwy  i cierpienia  Bóg zapłać!
Niech ta Maleńka Miłość Miłosierna wylewa na Was swój Pokój i obdarza potrzeb-
nymi łaskami na każdy dzień naszego pielgrzymowania do domu Ojca!

Z wdzięcznością serca w imieniu wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosier-
nego w Boliwii siostra M. Victoria Rejmer ZSJM
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DIETA PO ŚWIĘTACH

Zastanawiałeś lub zastanawiałaś się kiedyś, jak przetrwać te 2 świąteczne dni pełne słodkości i pysznych potraw, wypadające 
akurat wtedy gdy Ty jesteś na diecie? Sprawdź, jak dać sobie radę z największymi wyzwaniami!

Wpierw skupimy się na kobietach, bo to nasza kochana płeć piękna częściej uważa, że dieta jest niezbędna. Oto kilka porad, 
na co uważać w czasie świątecznych spotkań rodzinnych:

1. Celem życiowym babci jest nakarmienie Cię. Nie ważne, czy ważysz 20 czy 
150kg - i tak będziesz zawsze “marnie wyglądająca” i “zjesz jeszcze troszkę”. Wiek rów-
nież nie gra roli - babcina miłość nie wybiera. Ona karmi wszystkich po równo. Unikaj 
kontaktów w pobliżu stołu i lodówki, dla własnego dobra.
2. Zależnie od stosunków z teściami, staraj się ich względnie unikać. O ile teść 
będzie raczej niegroźny, to w teściowej może obudzić się instynkt macierzyński. Wtedy 
zachowuj się jak w punkcie 1. Jeśli wasze relacje są bardzo dobre, teść może jednak 
zagrażać - głównie Twojej wątrobie.
3. Ciocie są terenem bezpiecznym - faceci unikają centrów damskich plotek,            

a babcie wolą atakować cele osamotnione. Pamiętaj że w grupie siła, one na pewno zrozumieją Twoje postanowienie o diecie.
4. NIGDY, ale to nigdy nie mów nikomu - oprócz zaufanych ciotek - że jesteś na diecie. Kiedy to oznajmisz, celem więk-
szości gości będzie nakarmienie Cię do pełna. A babcie zdobędą podwójną motywację.

No dobrze, a co z mężczyznami? Rzadziej przechodzimy na diety, jednak ona wiąże się z jedną, przerażającą prawdą - nie moż-
na przesadzać z alkoholem. Więc jak przetrwać świąteczną sjestę?

1. Choćby Ci kaktus na ręce wyrósł - nikt nie może się dowiedzieć że 
jesteś na diecie i nie możesz pić. Celem życiowym każdego faceta w pomiesz-
czeniu będzie schlanie Cię. Najlepiej do nieprzytomności. Unikaj wujków. Nikt 
jeszcze nie oparł się wujkowym historiom o tym, jak dobrze kradło się za cza-
sów PRL’u, i ile się wtedy piło. Trzeźwy z tego nie wyjdziesz.
2. Jeśli masz dobre kontakty z teściem (czyt. nie chce zamordować Cię za 
to że zabrałeś mu jego córeczkę) - obowiązkiem gentelmana jest wypicie z nim 
toastu. A potem ucieczka gdzie pieprz rośnie, zanim się nie rozkręcicie - nie 
chcesz chyba palnąć głupoty przy kimś, kogo będziesz widzieć na każde więk-
sze święto?
3. Kręgów kobiecych unikaj - nie są zagrożeniem dla Twoich postano-
wień. Ale i tak nie zrozumiesz, co to jest amarant. Po co się męczyć?
4. Trzymaj się blisko kuzynów, a w razie gdy jednak dowiedzą się, że nie 
chcesz pić (patrz punkt 1), staraj się zajmować cały czas dziećmi - dzięki temu 
unikniesz zagrożeń, bo skoro pilnujesz dzieci, nikt Cię od tego nie będzie odrywał.

Dzięki tym radom każdy z Was powinien potrafić utrzymać swoje postanowienia przez cały okres świąteczny - dzięki czemu 
w postanowieniach noworocznych nie znajdzie się już decyzja o diecie. Jeśli jednak nie daliście rady - spokojnie, za 360 dni 
znów będzie szansa!

A jeśli jednak siła przebicia członków waszej rodziny jest zbyt wielka - wynajmijcie sobie pokój w pensjonacie i spędźcie święta 
poza domem. Unikniecie dzięki temu sprzątania, jak i zaproszeń na kolejnego bruderszafta… :) Gdy Twój teść jest zbyt prze-
konujący, a teściowa lubi kusić Cię ciastem - sprawdźcie gdzie warto się ewakuować!

Marzena Wawrzyniak wg:  http://www.karpacz.net/blog/poradnik-na-wesolo-swiateczna-dieta/

Boże Narodzenie XXI w. Kończy się trudny rok


