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ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA 
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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. Słodycze w Kamerunie

Dla dzieci z  buszu w Kamerunie słodycze są marze-

niem. Od dwóch lat w drugie święto Bożego Narodzenia 

w misji katolickiej Wom-Yanda, w której duszpasterzuje                                                                               

ks. HENRYK JĘDRZEJAK, kapłan Archidiecezji Po-

znańskiej dzieci przeżywają radość świętowania na słod-

ko dzięki ofiarności ich rówieśników z parafii św. Jadwigi                                                                            

w Grodzisku Wlkp.

2. Orszak Trzech Króli

W Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia ulicami nasze-

go miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. 

W role królów wcielili się księża proboszczowie naszych 

trzech grodziskich parafii. Orszak wyruszył spod kościo-

ła Najświętszego Serca Pana Jezusa, potem ulicą Szeroką 

dotarł do Starego Rynku gdzie przed Ratuszem spotkał                           

w osobie Pana Burmistrza panującego króla Heroda. Po-

kłon królów odbył się w kościele farnym.

3. Wizyta sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-

sierdzia Bożego z Kiekrza w naszej parafii

Zgodnie z zapowiedzią siostry Lilianna i Marianna ze Zgro-

madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu, które 

przybyły 16 lutego 2019 r. do naszej parafii, począwszy od 

sobotniej wieczornej liturgii Mszy św. a także na wszyst-

kich niedzielnych, głosiły słowo przybliżając nam tajemni-

cę Bożego Miłosierdzia oraz historię powstania słynącego 

z wielu łask obrazu Jezusa Miłosiernego.

4. Podziękowania z Kamerunu

5. Spotkanie z Szymonem Hołownią

„Jest później, niż myślisz”. To chińskie przysłowie towa-

rzyszyło nam 22 marca w kościele poklasztornym w Gro-

dzisku Wlkp.

6. Środa Popielcowa.

7. Rekolekcje parafialne.

8. Rekolekcje szkolne.

9. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa, 

Gorzkie Żale

10. Wizyta przedstawicieli Akademickiego Koła Mi-

sjologicznego

MSZE ŚWIĘTE:
Niedziela: 7:00 (Fara), 8:30 (Fara), 9:45 (młodzieżowa/fara), 11:00 (dziecięca/
klasztor), 12:30 (Fara), 15:45 (Fara/po Gorzkich Żalach), 18:30 (Fara),
Dni powszednie: 7:30 (klasztor), 18:30 (Fara)
Droga Krzyżowa: 17:00 (Fara/dla dzieci), 18:00 (fara/dla młodzieży i doro-
słych),
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 17:00 - 18:30
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 poniedziałek 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 Czcicieli Miłosierdzia Bożego PŁOMIEŃ
poniedziałki, po wieczornej Mszy Świętej, s. D w klasztorze
-Eucharystyczny Ruch Młodych
czwartki godz.17.00 s B w klasztorze
-Franciszkański Zakon Świeckich
III niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w salce przy kościele klasztorze

ZAPRASZAMY NOWE OSOBY!
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Światłość w ciemności świeci, 
                                   a ciemność jej nie ogarnia …

  Te słowa znanej piosenki religijnej 
chyba najbardziej oddają to co wy-
darzyło się w grocie nieopodal gaju 
oliwnego pewnego dnia w Jerozoli-
mie. W nocnej ciszy stała się rzecz, 
która do dziś jest nawet dla najwięk-
szych umysłów niesamowitą zagad-
ką. Właśnie wtedy Światłość która 
nie gaśnie udowodniła, że Bożego 
światła nie da się zgasić. To my dziś 
którzy jesteśmy jednymi z wielu po-
koleń podążających za tym Światłem 
jesteśmy dowodem, że to Światło to 
był Zmartwychwstały Chrystus, Me-
sjasz Zbawiciel.

 Żyjemy w czasach, w których brakuje bardzo mocno zrozumienia i miłości które 
pochodzą od światła, a dostajemy głównie nienawiść, która jest ciemnością. Właśnie 
teraz w święta, w które wspominamy noc w której Światło pokonało śmierć 
i nie dały rady ani pieczęć na skale, ani straże, życzymy wszystkim czytelnikom jak 
i nam samym tego, aby w życiu każdego było pełno Miłości i dobra. Żeby dla każdego 
ważnym stało się żyć odpowiedzialnie z pragnieniem podążania za światłem.
 Życzymy aby każdy żył z tęsknotą za Bogiem jak pierwsi chrześcijanie, żeby każ-
dy umiał wzbudzić w sobie pragnienie świętości. Chcielibyśmy żeby Światło Chrystusa 
prowadziło każdego i żeby z nim na każdego spływały wszelkie łaski Boże. Życzymy aby 
Matka Boża wypraszała każdemu wiele łask, a przede wszystkim żeby w każdym z nas 
zajaśniała „Światłość która w ciemności świeci, a ciemność jej nigdy nie ogarnęła”.

  w imieniu całej redakcji
 Maciej Bendowski
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„Jest później niż myślisz…”
   Dzięki inicjatywie                                                     
ks. Mateusza Ryby, 
Grodziskiej Biblio-
tece Publicznej, Pa-
tronatowi burmistrza                                                         
i pomocy sponsorów                                    
w piątkowy wieczór                        
22 marca w kościele po-
klasztornym gościliśmy 
Szymona Hołownię. 

    Dziennikarz, publicysta, znany z programu telewizyjnego 
„Mam Talent!” i „Mamy Cię” niemal przez trzy godziny, przy 
wypełnionej świątyni, z pasją opowiadał m.in. o Afryce, która 
jak mówi jest jego drugim domem. Afryka to również moja pa-
sja dzięki ludziom, których spotkałam na swojej drodze. Naj-
pierw w domu przy kawie z zapartym tchem słuchając opowieści 
o tym trudnym kontynencie, potem tam na miejscu poznając 
niesamowitych ludzi, którzy wzbudzili we mnie chęć pomocy                  
i obudzili inicjatywę działania. Gdy zapytałam Szymona Hołow-
nię czego uczy nas Afryka w pierwszym odruchu odpowiedział, 
że trudno to ująć bez głębszego zastanowienia. Autor książek o 
relacjach we współczesnym świecie opowiadał o pasji czynienia 
dobra, która ma sens wtedy, gdy „ma konkretne oczy, ma twarz, 
dotyczy określonej osoby”. Wspierając konkretną osobę, rodzi-
nę czy projekt zaczynamy dostrzegać efekt tej pomocy, zgodnie 
z filozofią „małych pięciocentymetrowych kroków” jak to ma 
miejsce w założonej przez Szymona Hołownię Fundacji Kasisi 
w Zambii, która niesie pomoc dla Domu Dziecka prowadzonego 
przez polskie siostry oraz w Dobrej Fabryce, która działa w ko-
lejnych afrykańskich krajach: Kongu, Rwandzie, Burkina Faso                  
i Senegalu. Nasz gość mówił o finansowym wymiarze niesienia 
pomocy, problemach, wewnętrznej walce duchowej, sensie i na-
dziei poprzez pomaganie drugiemu człowiekowi. Pomaganie to 
nie męka wyrzeczenia, ale szczęście płynące z tego, że zyskuje się 
kompletnie nowy wymiar – mówił dziennikarz.  Dało to odpo-
wiedź na zadane wcześniej pytanie o to czego uczy Afryka. 
    Na pewno empatii, wrażliwości i otwarcia na drugiego czło-
wieka. Kto raz zetknął się z tymi miejscami, prowadzonymi przez 
misjonarzy już nie będzie potrafił przejść obojętnie koło proble-
mu braku wody, niedożywienia, biedy i chorób o których my już 
dawno w tzw. cywilizowanych krajach zapomnieliśmy. Tam lu-
dzi nadal dziesiątkuje m.in. cholera, gruźlica nie wspominając 
o malarii, czy AIDS, które są plagą tamtych miejsc. Nasze zo-
bowiązanie wobec Afryki wynika chociażby z tego, że mieliśmy 
szczęście urodzić się w takim, a nie innym miejscu, gdzie mamy 
dostęp do zdobyczy współczesności i na pewno nie chodzimy 
głodni. Dlatego nasze wsparcie finansowe, o której mówił nasz 
gość nie zuboży nas, a myślę, że pomoże tam gdzie jest napraw-
dę potrzebne: czy to w prowadzonych przez Szymona Hołownię 
fundacjach, czy to daleko nie szukając w szkole prowadzonej na 

misji o. Macieja, która wyposaża tamtejsze dzieci                                                                                                      
w potężne narzędzie jakim jest wiedza. Bo to 
edukacja jest tym od czego należy zacząć. Dbając                   
o edukację tamtejszych dzieci dajemy im szansę, 
by sami zmieniali swoje życie w pozytywną przy-
szłość. Edukacja jest sposobem na wydostanie się                                                                                                         
z biedy. Podczas spotkania Szymon Hołownia 
namawiał, aby małymi, codziennymi wyborami 
wpływać na ekonomię i środowisko, aby świat sta-
wał się lepszym miejscem do życia teraz i w przy-
szłości. Pomagajmy przez oddawanie dziesięciny, 
która może realnie pomóc komuś w potrzebie. 10 % 
dochodów to nie jest dużo. Wciąż na wasze potrzeby, 
zobowiązania i przyjemności zostanie 90 – mówił 
gość. Pomagać można na wiele sposobów. Czasem 
myślę, że gdyby jeden człowiek, „który ma” po-
mógł całościowo innemu człowiekowi „który nie 
ma” o ile lepszy byłby świat. 
Niekiedy pada pytanie dlaczego akurat Afryka?                 
W Polsce też jest bieda. To prawda, ale nasza bieda 
różni się o tej afrykańskiej.
U nas mamy wiele instytucji, które zobligowane 
są do pomocy jak i też skutecznie działa wiele or-
ganizacji charytatywnych. W Afryce tego nie ma.                       
W Polsce ludzie umierają najczęściej na skutek za-
wału, udaru czy jakiejś innej nieuleczalnej choroby. 
W Afryce ludzie umierają z niedożywienia i głodu.
Szymon Hołownia zapytany o to, kto go inspi-
ruje, kogo uważa za swoje autorytety zaliczył do 
nich siostrę Małgorzatę Chmielewską, kardynała 
Konrada Krajewskiego - jałmużnika papieskiego 
i papieża Franciszka. Nie są oni ludźmi wolnymi 
od wad i pomyłek, jednak są autentyczni, potrafią 
przyznać się do błędu i nieść w pokorze ewange-
liczny wymiar człowieczeństwa. 

„Jest później niż myślisz” te słowa naszego gościa, 
które towarzyszyły nam w ten niezapomniany piąt-
kowy wieczór powinny obudzić w nas wrażliwości, 
której my i świat dzisiaj potrzebujemy. Aby być do-
brym człowiekiem, to nie wystarczy tylko nie być 
złym człowiekiem, powiedział Szymon Hołownia. 
To o wiele więcej. Niech zatem po tym spotkaniu 
nie zostanie nam tylko książka z autografem…
      

Marzena Wawrzyniak
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Spotkanie z Szymonem Hołownią

Orszak Trzech Króli
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Orszak Trzech Króli

      W Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim odbył się po raz drugi Orszak Trzech 
Króli. W role królów wcielili się księża proboszczowie naszych trzech grodziskich parafii. Orszak rozpoczął się od 
krótkiego przemówienia księdza Mateusza Ryby, które wyjaśniło tradycję przeżywania tego święta oraz zachęcało 
do wzięcia udziału. Orszak przygotowany przez grodziską młodzież wyruszył spod kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, gdzie Trzej Królowie spotkali się i postanowili podążać razem za gwiazdą Betlejemską. Orszak następ-
nie udał się ulicą Szeroką na Stary Rynek, gdzie przed Ratuszem nastąpiło spotkanie z Herodem, w którego wcielił 
się Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan. Następnie orszak wyruszył do kościoła Farnego, aby oddać 
pokłon Jezusowi. Ta uroczystość zgromadziła sporo mieszkańców naszego miasta. Wszyscy uczestnicy orszaku 
mieli możliwość przybrać odświętny wygląd poprzez założenie na głowy przygotowane na tę okazję korony. Po za-
kończeniu Orszaku Trzech Króli w kościele Farnym uświetnił tę uroczystość koncert kolęd w wykonaniu dudziarzy                          
z Kościana, a także parafialnego organisty pana Pawła Ossowskiego. 
        Martyna

Pascha

     Wśród wielu ważnych i istotnych świąt w kulturze Izraela najświętszym i najżarliwszym był czas obchodzenia 
Paschy. Pierwotnie owa uroczystość nawiązywała do ofiarowania Bogu pierwocin ziemi, przaśnych chlebów oraz 
trzód. Jednak począwszy od Mojżesza nabrało ono nowego znaczenia: było świętem wyzwolenia, cudownego uwol-
nienia, świętem wyjścia z niewoli Egipskiej. Naród izraelski wiedział, że nazwa Pesach znaczy przejście. 
    W czasach Pana Jezusa Izraelici Paschę obchodzili czternastego dnia nissan (pierwsza pełnia księżyca pod-
czas wiosennego zrównania dnia z nocą). Data ta w przeciwieństwie do Wielkanocy chrześcijańskiej była stała, 
gdyż miesiące żydowskie były księżycowe. Uroczystości trwały tydzień, jednak najważniejsze obrzędy odbywały się 
pierwszego i ostatniego dnia. 
      Ceremoniał tego święta był ustalony ściśle i dokładnie. Pierwszego dnia uroczystości odbywały się w świątyni. 
Wybierano baranka bez skazy. Każdą składaną ofiarę poprzedzał dźwięk trąbek. Kapłan zebrawszy krew zwierzęcia 
wylewał ją przed ołtarzem, a ta spływała kanałami do Cedronu. Wnętrzności i tłuszcz baranka spalano. W trakcie 
całego tygodnia Paschy w okolicy unosił się brzydki zapach palonego mięsa. 
     Rytualny posiłek spożywany był w górnej izbie domu. Istniał zakaz zabraniający łamania jakiejkolwiek kości 
baranka; należało go piec, a nie gotować. Po przygotowaniu mięsa maczano przaśny chleb w czerwonym sosie, na-
stępnie wypijano pierwszy kielich odmawiając błogosławieństwo. Potem Izraelici przypominali sobie opowiadanie 
o wyjściu narodu wybranego z Egiptu, poczym wypijano kilka kropel słonej wody na pamiątkę łez wylanych przez 
przodków. Kolejnym etapem Paschy było spożywanie baranka paschalnego wraz z gorzkimi ziołami: chrzanem, 
laurem, tymiankiem, majerankiem i bazylią. Wypijano znów dwa kielichy przechodzące z rąk do rąk. Trzeci uro-
czysty zwany był „kielichem błogosławieństwa”. Zgromadzeni zaczynali odśpiewywać Hallel, dziękczynny hymn 
składający się z 7 Psalmów. Gdy w trakcie modlitwy padł werset: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, 
podawano czwarty kielich, który powinien być ostatnim. Cała ceremonia była na tyle istotna i ważna, że jeśli nawet 
ubodzy nie mieli funduszy na zakup baranka, wina czy ziół otrzymywali je od gminy. 
       Pascha była świętem radosnym pełnym żarliwości i rozmyślań. Każdy wierny czuł się związany z przezna-
czeniem swego narodu, osobiście powołany do wyzwolenia, które uwalnia duszę spod władzy grzechu. Nie jest 
przypadkiem, że Chrystus używa chleba i wina z tradycyjnego obrzędu podczas Ostatniej Wieczerzy Paschalnej, 
ponieważ pozostawia pamiątkę najwyższego wyzwolenia. 
     Święta Zmartwychwstania Pańskiego, będące najważniejszymi świętami są głęboko zakorzenione w święcie 
Paschy. Chrystus umierając na krzyżu jest jak Baranek niewinnie prowadzony na rzeź. Jego ofiara ma wpływ na ży-
cie każdego z nas. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, które jest wspominane w trakcie Paschy jest naszym 
przejściem ze starego do nowego życia w Chrystusie. 
      Dorota Cyrulewska



Nr 76 Kwiecień 2019 7
Siostry z Kiekrza w Grodzisku Wlkp.

     W niedzielę poprzedzającą 88 roczni-
cę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego 
św. s. Faustynie, 17 lutego 2019 r na zapro-
szenie ks. Proboszcza Romana Gajewskie-
go oraz Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia 
Bożego „Płomień” do parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Grodzisku Wlkp przybyły sio-
stry Lilianna i Marianna ze Zgromadze-
nia SMBM w Kiekrzu.
   Podczas wszystkich niedzielnych litur-
gii Mszy św. siostry głoszonym słowem 
przybliżały grodziskim wiernym tajem-
nicę Bożego Miłosierdzia oraz historię 
powstania słynącego z wielu łask obrazu 
Jezusa Miłosiernego.
    O godz.15.00  siostry wraz z  ks. Pro-

boszczem Romanem Gajewskim, kierownikiem duchowym Wspólnoty „Płomień” ks. Zbigniewem 
Siminiakiem oraz zgromadzonymi wiernymi  uczestniczyły w modlitwie w Godzinie Miłosierdzia w Ka-
plicy Całodziennej Adoracji,  następnie w salce Wspólnoty w  krótkim spotkaniu przy kawie z członkami 
Wspólnoty.
    Należy podkreślić żywe zainteresowanie parafian tematyką głoszonego słowa o Bożym Miłosierdziu oraz 
wielką ofiarność wiernych.
     Siostrom przybyłym po raz pierwszy do naszej parafii składamy serdeczne Bóg Zapłać  za słowo o Bożym 
Miłosierdziu ufając, że nie było to spotkanie ostatnie.
Za ich pośrednictwem przekazujemy pozdrowienia dla całej Wspólnoty Sióstr ZMBM w Kiekrzu, a także 
ks. Kapelana Ryszarda Gołąbka, życząc potrzebnych łask Jezusa Miłosiernego dla ich wspaniałego dzieła 
-  Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.
       Kazimierz Wróbel
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Bal karnawałowy

Dnia 15 lutego w godzinach 16:00 - 19:00 w restauracji Behapowiec z inicjatywy ks. Romana Gajewskiego,  proboszcza 
naszej parafii odbył się bal karnawałowy. Uczestniczyli w nim ministranci oraz zespół „Nasza Arka” wraz z opiekunkami . Na po-
czątku ksiądz proboszcz powitał wszystkich zgromadzonych oraz podziękował za naszą działalność i zaangażowanie w życie pa-
rafii . Po przywitaniu i zjedzeniu ciepłego posiłku przyszedł czas na najlepszą część spotkania czyli tańce. Zabawa była przednia. 
Przez trzy godziny tańczyliśmy, śpiewaliśmy i braliśmy udział w różnych zabawach. Oczywiście w międzyczasie nie zabrakło też 
czasu na uzupełnienie spalonych kalorii. Zdecydowanie najwięcej emocji wywołała w nas zabawa w „gorące krzesła” . Każdy kto 
odpadł miał swojego faworyta i kibicował mu z całych sił . Z pewnością dla wielu z nas był to na pewno miło spędzony czas.

 Julia Rejman

Podziękowania z Kamerunu
Z dalekiego Kamerunu płyną do nas szczere podziękowania. Kapelan Uniwersytetu Jana Pawła II w Bafang pragnie 

podziękować naszej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. za hojność i poczucie humanizmu jaki okazaliśmy poprzez 
modlitwę oraz zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętów liturgicznych do kaplicy uniwersyteckiej. Dzięki dobroduszności i wsparciu 
parafian, z księdzem proboszczem Romanem na czele udało się zakupić liczne sprzęty, m. in. naczynia liturgiczne, ornaty, ołtarz, 
ambonkę, krzyż ołtarzowy, dywan, czy też sprzęt nagłaśniający, za łączną sumę 3700 zł, którą to zmobilizowaliśmy podczas zbiór-
ki 25 listopada 2018 roku. Wszystko to pomoże uczniom uniwersytetu w jeszcze piękniejszym przeżywaniu Eucharystii i nauce. 
Bóg zapłać!                                                                                                                                                       

Kacper Fórmaniak

Prezentujemy 
nagrodzony  
żłóbek
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Rekolekcje parafialne

Jak co roku okres wielkiego postu zaczęliśmy  rekolekcjami parafialnymi.
W sobotę 9 marca  do środy rozpoczęły się parafialne  rekolekcje głoszone przez  
ks. prof. Janusza Nawrota. Mieliśmy już wcześniej okazję gościć ks. prof. na na-
ukach rekolekcyjnych.Tematem ówczesnych  rekolekcji  były wybrane przykazania  
z dekalogu , a ponieważ minęło już sporo czasu, dlatego na wstępie przypomnieliśmy sobie  
o czym wtedy mówiliśmy. Między innymi wróciliśmy do przykazania ósmego: „Nie mów 
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Bardzo ciekawa nauka o tym jak moż-
na kogoś bardzo skrzywdzić słowem  i jak mogą być ciężkie konsekwencje  tego grzechu. 
Następne  przykazanie: „Nie będziesz miał cudzych Bogów przede Mną „ . Jak często zapo-

minamy, we współczesnym świecie, gdzie wszędzie czeka tyle pokus, które stawiamy na pierwszym miejscu i   jak im 
oddajemy się bez reszty, zapominając, że to Bóg jest największą wartością jedyną Prawdą  i   Miłością . Kolejnym przy-
kazaniem, nad którym warto było się zagłębić  to przykazanie czwarte: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Przykazanie tak 
często przez nas łamane, mówiące o miłości do rodziców szacunku i  wybaczaniu im nawet tych największych krzywd, 
bo i takie przecież w życiu się zdarzają. Jeżeli nie podołali tej roli „rodzica” do końca  z uwagi na sam fakt że to „ Oni „ dali 
nam życie są bardzo ważni . A skoro „życie” to kolejne  przykazanie:  „Nie zabijaj”, równie ważne . To nie tylko problem 
aborcji dzieci nienarodzonych, ale także   prześladowanie czy dręczenie drugiego człowieka, które w konsekwencji może 
doprowadzić go  do samobójstwa - jest morderstwem . Wszystkie przykazania są bardzo ważne lecz nie starczyło czasu, 
by poświęcić im wszystkim uwagę, ale jak ks. prof. Janusz Nawrot powiedział wszystko przed nami i taką mamy nadzieję, 
że będzie nam dane jeszcze raz przeżyć następne  rekolekcje z dekalogiem  i kolejnymi przykazaniami. Jest ich tylko dziesięć, 
a może  aż dziesięć praktykowane w codziennym życiu mogłyby nie tylko całkowicie je odmienić , ale i świat wzboga-
cając go o wartości, których nam dzisiaj tak potrzeba.

M. A.

 Harcerze 
22 luty jest jednym z ważniejszych dni w harcerskim kalendarzu. To właśnie tego dnia skauci na całym świecie 

mają swoje święto - Dzień Myśli Braterskiej. Właśnie dlatego w sobotę 23 lutego 2019 roku z samego rana nasze zuchy 
oraz harcerze wybrali się do Śmigla, aby wspólnie z koleżankami i kolegami z hufca świętować ten piękny dzień. Nasze 
zuchy miały okazje spędzić trochę czasu z innymi zuchami z hufca w Family Club Śmigiel na zabawie oraz krótkich 
zawodach grupowych. Wszystkie zuchy świetnie sobie poradziły z przeniesieniem potrzebnych przedmiotów przez tor 
przeszkód. Nasi harcerze z 13DH „Nowa1” wraz z resztą harcerzy z hufca wybrali się na kręgle, gdzie odbyły się zawody. 
Harcerze starsi z 14DSH „Skrzydlaci” wybrali się do Na Garnuszku - Garncarnia & Kawiarnia na zajęcia z garncar-
stwa, gdzie z uczyli się lepić z gliny. Po zakończonych zajęciach w pionach wróciliśmy do Domu Działkowca. Nastąpił 

tam podział na patrole i rozpoczęła się gra miej-
ska. Zakończeniem gry był obiad. Po pysznym 
wspólnym obiedzie udaliśmy się na uroczysty 
apel, na którym podsumowano obchody, wrę-
czono odznaczenia osobom zasłużonym z har-
cerstwa, ale też dla naszych przyjaciół, którzy 
cały czas nas wspierają. Po apelu zawiązaliśmy 
wspólnie krąg i wróciliśmy do Grodziska Wiel-
kopolskiego.

Druhna Katarzyna Lipska
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Grodziski kościół farny ręką Kajetana Wincentego Kielisińskiego...
...czyli co łączy Grodzisk, Kórnik i Medykę, oraz K.W. Kielisińskiego i Rafała Hadziewicza?

      Punktem wyjścia do tej małej podróży przez Polskę jest Kórnik. To tu działał Kajetan Wincenty Kielisiński. Artysta, grafik, 
rysownik. Był również pierwszym bibliotekarzem kórnickim działającym na zlecenie właściciela dóbr kórnickich Tytusa Dzia-
łyńskiego. Pod koniec 1839 roku wraz ze swoim mecenasem przenosi się artysta z Oleszyc pod Jarosławiem (przebywać tam 
musiał Działyński, po powstaniu listopadowym, gdy Prusacy skonfiskowali jego majątek), właśnie do Kórnika. Poza pracą typo-
wo biblioteczną związaną z porządkowaniem zbiorów, dużo Kielisiński szkicował, malował. Zawdzięczamy mu całe mnóstwo 
prac poświęconych życiu wsi, miasteczek, wszelkich krajobrazów, pejzaży, zabytków, ale także np. szkiców pieczęci, czy ubiorów.
     W zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN zachował się szkicownik Kielisińskiego opatrzony sygnaturą AO XV 1072 gdzie na 
jednej z kart odnajdujemy wizerunek grodziskiego kościoła farnego pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Sam rysunek nie jest 
sygnowany, nie mamy pewności kiedy powstał. Jest on jedynie podpisany „w Grodzisku”. Przeglądając album, kilka stron dalej 
natrafiamy na rysunki z Opalenicy, które powstały 14 września 1841 roku. Czy to podczas pobytu w Opalenicy odwiedził artysta  
Grodzisk? 
Czy wręcz przeciwnie, przebywając z wizytą w Grodzisku skręcił do Opalenicy? Tego zapewne się już nie dowiemy, tym bar-
dziej, że zachowane źródła nic o tej wizycie nie wspominają. Z tego samego okresu, co rysunek Kielisińskiego pochodzi przedsta-
wienie grodziskiej fary ręką Konstancji Raczyńskiej, drukowane później we Wspomnieniu Wielkopolski, tomie III z 1842 roku. 
Jednak ten rysunek pokazuje świątynię z zupełnie innej perspektywy. 
      W 1853 roku przybywa do Grodziska ksiądz Aleksy Prusinowski, który w późniejszej korespondencji z szambelanową Ce-
gielską pisał, że obraz miasta jaki zastał był przygnębiający. Czy myślał wówczas również o kościele, który troszkę ponad 10 lat 
wcześniej wyglądał tak jak na załączonym obrazku? W 1864 roku kopuła kościoła ulega spaleniu w pożarze. W 1866 roku kościół 
zostaje odrestaurowany i przebudowany z inicjatywy  właśnie księdza Prusinowskiego. Dzięki kórnickiemu bibliotekarzowi, mo-
żemy przyjrzeć się, jak wyglądał on jeszcze przed tą przebudową. 
    Skąd w pytaniu, w podtytule Grodzisk i Kórnik, już Państwo wiedzą. Ale skąd Medyka, mała podkarpacka wieś, obecnie na 
granicy z Ukrainą? Otóż do Kórnika trafił Kielisiński właśnie z Medyki, gdzie pracował u Gwalberta Pawlikowskiego, wielkiego 
mecenasa sztuki właśnie z tego miasta. Kielisiński w 1835 roku ściągnął do Medyki nikogo innego, tylko... Rafała Hadziewicza. 
   Sam Hadziewicz znany jest w Grodzisku głównie jako autor Hołdu trzech króli, których malował od 1855 roku w swej pra-
cowni w Warszawie. Już po ukończeniu prac nad obrazem, oglądała go pochodząca z Wielkopolski pisarka Paulina Wilkońska, 
która skomentowała go w następujący sposób: „twarze postaci są portretami doskonale oddanymi”. Przyglądając się temuż warto 
zwrócić uwagę na mężczyznę w czerwonej sukni, z rękami złożonymi do modlitwy, jest to ukryty na obrazie fundator, inicja-
tor jego powstania – generał Tomasz Łubieński, natomiast dziecko wychylające się z lewej strony obrazu to zapewne któryś                                      
z  przedstawicieli kolejnego już pokolenia Łubieńskich. Hadziewiczowi zawdzięczamy również portret Kielińskiego, który po-
wstał  w 1835 roku podczas wspólnego pobytu obojga w Medyce. 
     Kajetan Wincenty Kielisiński umiera w 1849 roku, 

na skutek ran zadanych mu w wydarzeniach Wio-
sny Ludów.  Hadziewicz po ukończeniu Hołdu 
trzech króli w 1856 roku żyje jeszcze trzydzieści lat,                          
by umrzeć w 1886 roku. Jego obraz wisi w kościele 
farnym w Grodzisku do dnia dzisiejszego.    

    Pisząc tekst korzystałem z biogramu księdza Prusi-
nowskiego autorstwa Dariusza Matuszewskiego, 
Jadwiga Puciata-Pawłowska „Rafał Hadziewicz 
1803-1866, życie i twórczość”, oraz Józefa Orań-
ska „K.W. Kielisiński w świetle dokumentów i prac 
w zbiorach kórnickich”. 

        
Grzegorz Kubacki
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Rekolekcje LO
W dniach od 6 do 8 marca 2019 r. odbyły się rekolekcje 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego. Miały one miejsce w grodziskiej Farze 
oraz Klasztorze. Poprowadzili je pani Joanna Wawrzy-
niak oraz pan Mateusz Marszał, którzy opowiedzieli 
swoje życiowe historie, a także wyświetlili kilka bardzo 
pouczających filmów. Na ich przykładzie wyjaśnili jak 
dużą rolę w życiu człowieka pełni modlitwa oraz pełne 
zawierzenie się Bogu. W ciągu dwóch pierwszych dni 
rekolekcji przekazali również świadectwo wiary kilku 
osób, które doznały nawrócenia po swoich życiowych 
przejściach. W ten sposób ukazali, że Bóg jest zawsze 
obecny w życiu ludzi, nie odwraca się od nich, lecz za-
wsze wspiera i stara się wskazać właściwą drogę postę-
powania.
Ostatniego dnia spotkania uczniowie mieli możliwość 
obejrzenia multimedialnej wersji Drogi Krzyżowej,                      
a także uczestniczenia w spowiedzi świętej. Rekolekcje 
zakończyły się wspólną modlitwą podczas mszy popro-
wadzonej przez ks. Mateusza Rybę. 

Karolina Zdych

Jak być chorym i jak żyć z chorym
Jak być chorym i jak żyć z chorym. Jak to jest usłyszeć i czekać? Na schodach szpitala pewien kolega zbladł, 

mocno mnie przytulił i mówi, że to niemożliwe, to tak nie może być. Zdałem sobie sprawę, że masa osób tak myśli 
gdy dowiaduje się o stanie zdrowia: to nie może dotknąć naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. No i nas samych. 
Największą lekcją z całego tego epizodu to nie bać się wyjść do ludzi i powiedzieć potrzebuję ciebie. Człowiek – 
mimo, że ma wielu ludzi wokół – w jakimś sensie zawsze jest samotny. Wszystko, czego doświadczamy – radości, 
smutku, bólu, zwątpienia – doświadczamy sami z sobą. Nikt tego za nas nie przeżyje. Drugi człowiek może starać 
się w naszych przeżyciach współuczestniczyć. Kiedy o tym zapominamy, nie akceptujemy faktu owej samotności, 
pojawiają się oczekiwania, iż w sytuacjach dla nas trudnych inni powinni wiedzieć, jak na to zareagować. Po pierw-
sze: nie stawać w opozycji do tego, co się stało, nie udawać, że nie stało się nic. Nie trwać za wszelką cenę w smutku. 
Dzień, nawet tydzień pobyć samemu, ale potem wyjść do ludzi. Po drugie: nie zagłębiać się w poczuciu winy. Nie 
traktować choroby jako kary, bo wtedy człowiek – niczym w obozie pracy – emocjonalnie umiera za życia. W wielu 
sytuacjach powinniśmy spojrzeć dookoła. Jeżeli notorycznie uciekamy od życia, od pracy, to człowiek w końcu ani 
nie jest szczęśliwy naprawdę, ani nie żyje naprawdę. Żyje udając. 

Ks. Zbyszek

NAKŁAD: 400 szt.
SKŁAD REDAKCJI: ks. Mateusz Ryba, ks. Zbigniew Siminiak, Łukasz Bendowski, Maciej 
Bendowski, Adrian Błaszyk, Dorota Cyrulewska, Łukasz Cyrulewski, Kacper Fórmaniak, 
Emil Gielek, Dariusz Matuszewski, Martyna Walkowiak, Marzena Wawrzyniak, Kazimierz 
Wróbel, okładka – Jarosław Miś.

Grodziszczanin

FARNY
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Obraz i podobieństwo!

    Przeszedł właśnie ogromny deszcz z potężnym wiatrem,                                                            
 tu i ówdzie słychać było pękanie przewracających się drzew. W jednym 
momencie wszystko ucicha i nozdrza czują zapach, przedziwny i wyjąt-
kowy. Zapach kończącej się suchej pory, który jednocześnie przynosi ze 
sobą wiadomość, że od teraz ożywcza woda popłynie z niebios. Jest nie-
powtarzalny, niesie ze sobą świeżość, taką wielkanocną, bardzo zieloną     
i wyjątkową. Ożywają soczyście krzewy i trawa, wokół szkoły robi się 
pięknie i zielono. Zatem i ja spieszę by przynieść wam drodzy czytelnicy, 
garść świeżych misyjnych wiadomości. 

 Co dzieje się w Buhembie? Jednym słowem określić by można - wiele. Jako, iż na jednym słowie poprzestać 
nie mogę będzie ich trochę więcej.
 Młoda, bo 5 letnia parafia rozwija się w wyjątkowym tempie, ludzie wręcz garną się do parafii, niekoniecz-
nie Ci tylko ochrzczeni, ale też ci poszukujący, po latach powracają. Niedawno, bo kilka dni temu dołączył do nas 
i zaczął nauczanie przed chrztem jeden ze starców plemienia Zanaki. Był On ich przewodniczącym, do tej pory jest 
poganinem, ale spotkał Chrystusa w postaci drugiego człowieka. Okazją do tego spotkania był reprezentujący was 
wszystkich dobroczyńców gość. Było to w dzień uroczystego otwarcia szkoły. Mzee Morice (tak mu na imię, mzee 
czytaj starzec), był zaproszony jako gość. Mam taki zwyczaj, że na uroczystości zapraszam różnych ludzi, przedsta-
wicieli innych wyznań, wodzów plemion na danym terenie i przedstawicieli państwowych władz. Co urzekło starca? 
To, że ktoś z tak daleka przybył, by świętować, by w imieniu ludzi z dalekiego kraju jakim jest Europa pogratulować 
nowego dzieła, jakim jest nasza podstawowa szkoła. Pytał mnie co jest powodem, że ludzie potrafią się dzielić i to 
w taki sposób. Przyznam, że nawet nie wiem dlaczego, ale odpowiedziałem mu wówczas, że powód jest jeden, jeste-
śmy stworzeni na Obraz i Podobieństwo Boga, a ten nas obdarza dobrem i swoją łaską i nim mamy się dzielić. Może 
nie była to jakaś wysoko teologicznie postawiona katecheza, ale pierwsza sercem gorąca odpowiedź. Jak się okazało 
starzec stwierdził, że od teraz chce być podobny do takiego Boga mimo, że go nie zna. Widuję go teraz co niedzielę 
w Kościele, złożył wyznanie wiary i zaczął przygotowanie do chrztu. Modlę się o Jego wytrwanie. Zostawił świadome 
i dobrowolne oddawanie czci górze Muhunda, składanie ofiar ze zwierząt, używanie czarnej magii. Nie to jednak dla 
mnie jest najważniejsze. Kiedy użyczyłem mu głosu w Kościele wówczas przeprosił wszystkich, których skrzywdził 
złym osądem, niesprawiedliwą plemienną karą. Dla mnie była to klasycznie piękna i czysta Ewangelia. Jedne z lep-
szych rekolekcji które usłyszałem, a jego zdanie: Chce wierzyć w Pana Boga, bo On karze nam być dobrym i uczy 
kochać, a ja do tej pory tego nie umiałem:, do tej pory brzmią mi w uszach i sercu. 
 Kochani! Moi ziomkowie, przyjaciele! To już 14 rok mija na Czarnym Lądzie, jest wiele niewiadomych, 
bo któż z nas wie kiedy trzeba wrócić będzie, ile zostać. Wiem jedno, gołym okiem widzę, że Bóg prowadzi moją mi-
sję. Mamy szkołę a w niej 227 uczniów, rząd nam nie pomaga a powiem więcej, przeszkadza. Wbrew utrudnieniom 
i przeciwnościom, uczniowie się uczą, wypłaty są na czas. Kolejny, już drugi autobus dowozi dzieci do szkoły. Ucznio-
wie otrzymują dwa posiłki dziennie. Dziewiętnastu pracowników „ogarnia” całość, tak by wszystko było i czysto i na 
czas. Czy jest inne wytłumaczenia, jak Bóg i Jego opatrzność? Nie ma!
 Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają misję w Mojej Tanzanii, chociaż moja ona nie jest. To dzięki 
waszemu dobru to wszystko jest możliwe. W końcu wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i jesteśmy do Niego 
podobni. Zatem dbajmy o siebie nawzajem. My o was, a wy o nas. Zapadł już cichy mrok, zapaliłem fajkę, przyjemna 

woń wypełniła plebanię. Mój przyja-
ciel Kijik, pies, który ze mną miesz-
ka patrzy na mnie i mam wrażenie, 
że zgadza się z każdym słowem. 
W końcu i on przecież jest stworze-
niem Boga. Skoro na obraz Boga je-
steśmy stworzeni, nie róbmy z niego 
karykatury, nie psujmy Panu Bogu 
roboty. Życzę wam Bożych Świąt. Je-
zus Żyje Alleluja.

o. Maciej Braun CR


