SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

2021 jak 2020 ...

Kochani parafianie!
Minął rok pandemii. I jak dotąd, nie wiemy jak długo ten
czas jeszcze potrwa. Jak długo będziemy indywidualnie
ograniczeni różnymi zarządzeniami, dla dobra ogółu. Różne
są też podejścia do pandemii. Wiele osób jest przestraszona
i unika wszystkiego i wszystkich. Inni zaś mówią coraz
głośniej o psycho-pandemii i nawołują do buntu, wobec
coraz to nowych obostrzeń. Jednak na wszystko należy
patrzeć z wiarą! Panem życia i śmierci jest Bóg! Dążymy
do Jego Królestwa, które jest nam otworzone, przez
odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
I wszystko co nas tutaj na Jego ziemi spotyka, ma nas coraz
bardziej zbliżać do tego upragnionego celu jakim jest
zbawienie. Przychodząc na świat, nikt z nas nie wie, ile czasu
tu spędzimy. Dlatego każdy dzień należy przeżyć tak, jakby
był ostatnim. W każdym dniu należy dziękować Bogu
za wszystkie od Niego otrzymane dary, jednocześnie prosząc
pokornie o łaskę wykorzystania ich na jeszcze większą
chwałę Bożą! Czas pandemii jest okazją dla ucznia
Chrystusa, ukazywania całym swoim życiem wiary w życie
wieczne, w przemijalność tego świata i odpowiedzialność
za życie w perspektywie wieczności. Są takie słowa
Psalmu 20: Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom,
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana. Tamci zachwiali
się i upadli, a my stoimy i trwamy. Trzeba więc zadać sobie
pytanie: Komu najbardziej ufam? Panu Bogu
czy medycynie, politykom, naukowcom czy losowi? Jeżeli
Bogu, to oczywiście korzystam z dobrodziejstw nauki
i postępu, ale nie w taki sposób, że w nich pokładam
wszystko: moje zdrowie, życie i zbawienie. Trzeba pamiętać,
że nie od długości lat zależy nasze szczęście w niebie,
ale od wierności w wypełnianiu woli Bożej. Dla wielu
wierzących problemem jest znajomość planów Bożych
względem nich. Nie jest tak, że Bóg o nich zapomniał
i milczy, ale to oni o Nim zapomnieli i przestali pogłębiać
swoją wiarę, która stała się bardzo słaba, wręcz martwa.
Najprawdopodobniej w czasie trwania pandemii
przeżywać będziemy jubileusz 40-lecia powstania parafii.
Nie przeszkodzi to jednak temu, aby z głębi serca Panu Bogu
dziękować za naszą wspólnotę parafialną. Owocem
wdzięczności będzie publikacja – album, która stanie się
2

hołdem dla tych wszystkich, którzy
przez ten czas oddawali swoje serce,
umysł i talenty, aby parafia była
miejscem działania łaski Bożej,
aby w sercach wiernych budowane
było Królestwo Boże. W tym numerze
pojawi się już kilka artykułów
– zapowiedzi, które w całości znajdą się
później w jubileuszowej publikacji.
Cały czas mam nadzieję, że także znajdą
się w niej świadectwa naszych parafian
– małych i wielkich cudów, którymi Bóg
ich obdarzył. Szczególnie ciekawa
praca o zabarwieniu socjologicznym
będzie związana z życiem
sakramentalnym. W tym numerze
o łasce chrztu świętego. Przypomnimy
sobie także wszystkich kapłanów posługujących w tym
czasie i przybliżających nam Chrystusa. W tym numerze
o dwóch pierwszych kapłanach: proboszczu i wikariuszu.
Oddzielną publikacją słowno – rysunkową, będzie albumik
dla naszych najmłodszych. Już powstają wiersze,
które następnie zostaną dopełnione rysunkami. Na początek
o Roratach, organach i lipie... oczywiście z pl. Chopina.
I jeszcze o Świętych Obcowaniu. Ta tajemnica
z Katechizmu ma stać się nam bliższa, przez fakt posiadania
w naszej świątyni relikwii świętych i błogosławionych.
Od 21 marca jest z nami bł. Edmund Bojanowski.
A od 25 kwietnia będzie św. Urszula Ledóchowska.
Będziemy przyzywać ich wstawiennictwa
w comiesięcznych Nabożeństwach. Ale najważniejsze
ma być to, że staniemy się ich naśladowcami w drodze
świętości. Nie musimy robić dokładnie to samo co oni
(bo nawet tak się nie da), ale możemy mieć ich żar miłości
do Pana Boga i pragnienie, aby przede wszystkim wypełniać
Jego plany. Bł. Edmund zakładał wiejskie ochronki
(dzisiejsze przedszkola), którymi zajmowały się wiejskie
dziewczyny, które później wstępowały do nowego zakonu,
założonego przez Edmunda. Zakładał także wiejskie
czytelnie, aby ludzi wsi zaznajomić z Katechizmem
i pięknem literatury polskiej. I nie było to „rzucanie się
z motyką na słońce”, ale organiczna praca, jednego z wielu
polskich patriotów i świętych, którzy nie poddawali się
beznadziejnej sytuacji i wychodzili naprzeciw trudności
z Ewangelią, zaufaniem i miłością. Warto wspomnieć,
że Edmund również żył w czasie epidemii (tyfus) i jako
świecki niósł pomoc, nie zrażając się niebezpieczeństwem
zarażenia i choroby, a nawet śmierci. Dlatego może nam być
tak bardzo bliski w radzeniu sobie z naszą codziennością,
aby wiary nie stracić, ale ją jeszcze wzmocnić. I tego życzę
wszystkim czytelnikom i parafianom.
Na czas Wielkanocnego wzrastania
z serca błogosławię
ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz
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Życie sakramentalne parafii - chrzest
Chrzest święty jest pierwszym przyjmowanym
sakramentem świętym, stanowiącym fundament życia
chrześcijańskiego. Jest to sakrament odrodzenia przez
wodę w słowie.
Chrzest jest łaską, którą odkrywa się w obrzędach
celebracji. Widzialne elementy obrzędów chrztu oznaczają
różne jego skutki. Dwoma najważniejszymi skutkami są:
odrodzenie z grzechów i narodzenie w Duchu Świętym.
Przyjrzyjmy się symbolice poszczególnych części chrztu św.
Znak krzyża – wykonywany na początku celebracji,
oznacza łaskę odkupienia, którą otrzymaliśmy przez krzyż
Chrystusa.
Słowo Boże – pobudza osoby zgromadzone,
odpowiedzialne za wychowanie młodego członka kościoła
do refleksji nad własną wiarą.
Egzorcyzm i oleje – nad kandydatem wypowiada się
egzorcyzm i namaszcza się olejem, jako symboliczne
wyzwolenie od grzechu i Szatana.
Woda chrzcielna – widzialne urzeczywistnienie śmierci
grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej (dokonuje się przez
trzykrotne zanurzenie w wodzie lub trzykrotne polanie
głowy wodą).

Namaszczenie krzyżmem świętym – oznacza Dar
Ducha Świętego, kandydat staje się chrześcijaninem.
Biała szata – symbolizuje, iż namaszczony
zmartwychwstał z Jezusem.
Świeca zapalona od paschału – oznacza, że Chrystus
rzucił światło na ochrzczonego.
Chrzest mogą przyjmować dorośli oraz dzieci. Jednak
chrześcijańscy rodzice powinni przyjąć, że dopuszczenie
dziecka do chrztu św. zaraz po urodzeniu jest rolą opiekuna
życia powierzoną mu przez Boga. W tradycji kościoła
od niepamiętnych czasów praktykuje się chrzest dzieci,
wskazują na to świadectwa pochodzące z II wieku.
Nasza parafia w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia.
Również od samego początku w naszym Domu Bożym
odbywały się chrzty święte. Przez te wszystkie lata było
4761 chrztów świętych. Najwięcej, bo aż 161 chrztów
odbyło się w 1987 roku. Najmniej w 1999 roku tj. 67,
co ciekawe w 2020 roku, w którym wybuchła pandemia
koronawirusa odbyło się 85 chrztów (Rycina 1). Przez te
wszystkie lata nadano dzieciom wiele imion (Tabela 2),
jednak najpopularniejszym imieniem żeńskim była Julia,
a męskim Mikołaj (Tabela 1).

Tabela 1. Najpopularniejsze imiona w 4 dekadach istnienia parafii NSPJ w Nowym Tomyślu
1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

Najpopularniejsze
imiona żeńskie

Anna

Karolina
Aleksandra
Weronika

Julia
Maja
Oliwia

Zofia
Julia

Najpopularniejsze
imiona męskie

Marcin
Tomasz

Mateusz
Mikołaj

Jakub
Mikołaj

Marcel
Mikołaj

Większość z najczęściej wybieranych imion żeńskich
ma swojego świętego patrona. Wyjątek stanowi Karolina,
której patronka jest błogosławioną oraz Maja,
która nie ma ani świętego, ani błogosławionego patrona.
Wśród najczęściej wybieranych imion męskich, wszyscy
posiadają świętych patronów. Mały wyjątek stanowi imię
Marcel, którego święty patron to Marceli.
„Chrzest jest darem – ponieważ udzielany jest tym,

którzy nic nie przynoszą, łaską – ponieważ jest dawany
nawet tym, którzy zawinili, zanurzeniem – ponieważ grzech
zostaje pogrzebany w wodzie, namaszczeniem – ponieważ
jest święty i królewski, oświeceniem – ponieważ zakrywa
nasz wstyd, obmyciem – ponieważ oczyszcza, pieczęcią –
ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”.
Karolina Sokołowska

Tabela 2. Wykaz najpopularniejszych imion w latach 1981-2020 w parafii NSPJ w Nowym Tomyślu
lata

najpopularniejsze imię damskie

najpopularniejsze imię męskie

1981

Anna

Przemysław, Marcin

1982

Agnieszka

Łukasz

1983

Anna

Piotr, Krzysztof

1984

Anna

Tomasz

1985

Magdalena

Tomasz, Marcin

1986

Katarzyna

Marcin

1987

Sylwia, Małgorzata

Łukasz, Tomasz
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1988

Anna

Marcin

1989

Marta

Marcin

1990

Anna, Natalia

Michał

1991

Paulina

Mateusz, Bartosz

1992

Anna

Mateusz

1993

Karolina

Mateusz

1994

Katarzyna

Bartosz

1995

Zuzanna

Jakub, Łukasz, Mateusz

1996

Karolina

Marcin, Jakub

1997

Daria

Łukasz

1998

Weronika

Mikołaj

1999

Aleksandra, Paulina

Mateusz

2000

Weronika, Aleksandra

Mikołaj

2001

Aleksandra

Jakub

2002

Martyna

Mikołaj

2003

Julia

Jakub

2004

Julia

Jakub

2005

Julia

Mikołaj

2006

Oliwia

Piotr

2007

Julia

Jakub

2008

Maja

Jakub, Bartosz

2009

Oliwia

Mikołaj

2010

Maja

Mikołaj

2011

Julia

Mikołaj, Franciszek

2012

Zoﬁa

Nikodem

2013

Lena, Wiktoria

Mateusz

2014

Lena

Bartosz

2015

Zoﬁa

Marcel

2016

Lena, Maria, Zuzanna

Mikołaj, Michał

2017

Zoﬁa, Zuzanna

Jakub, Piotr, Wojciech

2018

Julia

Marcel

2019

Zoﬁa

Marcel

2020

Zoﬁa

Antoni
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Portrety kapłanów naszej parafii - ks. prob. Jerzy Juja (1936 - 2017)
Ks. Jerzy Juja proboszcz naszej paraﬁi (1981 - 2011)
Fot.: Archiwum prywatne

Pierwszy proboszcz nowo powstałej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.
Ks. Jerzy Maciej Juja. Urodził się 24 stycznia 1936 roku
w Kamieńcu Wielkopolskim jako syn rolnika Stanisława
i Joanny z domu Nyk. Miał brata Zygmunta i siostrę Marię
Anielę. W czasie II Wojny Światowej rodzina została
wysiedlona na wschód i powróciła do Kamieńca
w 1945 roku, gdy mały Jurek miał 9 lat.
W 1950 roku wstąpił do Niższego Seminarium
Duchownego w Wolsztynie i w wieku 14 lat zaczął swą
kapłańską drogę. Święcenia, o których marzył od dziecka
przyjął 26 maja 1960 roku z rąk abpa Antoniego Baraniaka.
Pracował jako wikariusz w parafiach w Ptaszkowie,
Kórniku, Owińskach, Stęszewie, w Nowym Tomyślu
(kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy) w Żabikowie,
Poznaniu na Dębcu oraz w poznańskiej Farze.
2 lutego 1975 roku został powołany na urząd proboszcza
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i NMP Wspomożycielki
Wiernych w Lutomiu. Naszą parafię ks. Jerzy Juja objął
1 czerwca 1981 roku i pracował w niej jako proboszcz przez
30 lat – do 2 lipca 2011 roku. W latach 1983-2005
pełnił funkcję dziekana dekanatu lwóweckiego.
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20 grudnia 1996 roku został Kanonikiem Honorowym
Świętej Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.
Wielkim dokonaniem ks. kanonika było tworzenie
wspólnoty parafialnej, jej struktur oraz budowa Domu
Parafialnego w latach 1989-1995. Dzięki staraniom
ks. kanonika Jerzego Juji powstały duszpasterstwa Straży
Honorowej NSPJ, Wspólnota Żywego Różańca, Zespół
Charytatywny Caritas, Akcja Katolicka, Duszpasterstwo
Młodzieży, Duszpasterstwo Dzieci ,,Baranki”, zespół
śpiewaczy ,,Jutrzenka”, zespół ,,Źródło”, Szafarze
Nadzwyczajni Komunii Świętej, Służba Liturgiczna Ołtarza.
Powstała gazeta parafialna ,,Jego Serce” oraz strona
internetowa parafii. Jako pasterz ks. kanonik pragnął,
aby jego parafianie uczestniczyli w rekolekcjach, na które
posyłał katechetów, ministrantów, młodzież, pracowników
charytatywnych, członków Róż Różańcowych, emerytów,
a nawet pielęgniarki. Rekolekcje te odbywały się
w Częstochowie, Gostyniu, Rościnnie, Poznaniu,
Woźnikach, Żabikowie i Chodzieży. W 1990 roku
zorganizował Eucharystyczny Kongres Parafialny, a w roku
1993 odbył się w naszym kościele Festiwal Dziecięcej
Piosenki Religijnej. Od 2003 roku odbywały się corocznie
Festyny Parafialne. W 1992 roku parafia przeżywała
Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rodzinie,
a w roku 1996 nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej.
Piękną pamiątką po ks. proboszczu Jerzym są
odrestaurowane organy kościelne.
Ks. Kanonik był człowiekiem skromnym,
niekonfliktowym, zdystansowanym politycznie. Cenił
u swoich parafian dobro i uczciwość oraz ich ciężką pracę.
W czasie wakacji nie wyjeżdżał, ale chciał, by z wakacji
i to tych z Bogiem – korzystali inni. Był bardzo wrażliwy
na cierpienie, zwłaszcza najmłodszych. Z chorymi spotykał
się jako kapelan Szpitala Powiatowego. W Jego
wspomnieniach z pracy kapłańskiej przewijają się głównie
spotkania z ciężko chorymi parafianami. Pochwalał
i błogosławił nowym inicjatywom, dzięki którym nasza
parafia była żywym organizmem Kościoła Chrystusowego.
Na obrazku prymicyjnym napisał: Spełniłeś Panie,
pragnienie serca mego i prośbie ust moich nie odmówiłeś …
Przeto wysławiać Cię będę na wieki (Ps 20 i 29).
Ks. kan. Jerzy Juja odszedł na emeryturę 2 lipca 2011
roku i zamieszkał w rodzinnym Kamieńcu. Zmarł
29 listopada 2017 roku w Krotoszynie, w 81 roku życia
i w 57 roku kapłaństwa. Spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Kamieńcu.
Opracowała Małgorzata Uramowska
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Portrety kapłanów naszej parafii - ks. mgr Józef Kubow (1947- 2002)

Ks. Józef Kubow wikariusz naszej paraﬁi (1981 - 1984)
Fot.: Archiwum prywatne

Pierwszy wikariusz nowo powstałej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu
ks. mgr Józef Kubow. Urodził się 29 czerwca 1947 roku
jako syn Augustyna i Anieli z domu Byczek. Miał dwóch
braci: Mieczysława i Jana oraz siostrę Stanisławę. Wstąpił
do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu;
święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1972 roku. Zanim
został wikariuszem w Nowym Tomyślu, pracował
od 1975 roku w parafii pw. św. Michała Archanioła
w Poznaniu. W naszej parafii nauczał katechezy w salkach,
gdyż nauka religii nie była jeszcze prowadzona w szkołach.

Jego posługa przypadła na niełatwy czas stanu wojennego
w Polsce. Ks. Józef miał szczególny dar skupiania wokół
siebie młodzieży, która gromadziła się u Niego w mieszkaniu
i zawiązała pierwsze w parafii Duszpasterstwo Młodzieży.
Słynne stały się Msze św., gdzie po raz pierwszy młodzi
świeccy gromadzili się blisko ołtarza – w prezbiterium,
co było na owe czasy ewenementem. Ks. Józef był niezwykle
miłym i ofiarnym człowiekiem, wrażliwym na krzywdę
drugiego (potrafił oddać własne buty potrzebującemu).
Pięknie śpiewał i uczył śpiewać pieśni. W pamięci parafian
do dziś pozostało przepiękne i wzruszające wykonanie
w czasie kazania ,,Pieśni o matce”. Przyjęło się nawet
powiedzenie, że ,,wygląda i śpiewa jak Demis Roussos”.
Od 1.07.1984 roku powołany na proboszcza parafii
pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie, (dekanat
ostrzeszowski) .
Zmarł tragicznie w Siedlikowie 2.07.2002 roku w wieku
55 lat, w 30. roku kapłaństwa. Spoczywa na tamtejszym
cmentarzu parafialnym.
opracowała Małgorzata Uramowska
P. S. Serdeczne podziękowania za informacje dla p. Romany
Nowotnik oraz Biura Poselskiego Ministra Krzysztofa
Kubowa

Misje święte w historii naszej parafii
Misje święte odbywają się w parafii raz na mniej więcej
dziesięć lat. Jest to duże wydarzenie duchowe dla wspólnoty
parafialnej. Czas misji pozwala wiernym na skupienie się
na modlitwie, wsłuchanie się w Słowo Boże, zagłębienie się
w refleksje, ku którym skłaniają homilie głoszone przez
misjonarzy i rekolekcjonistów. W homilie głoszone w czasie
misji jakoś szczególnie się wsłuchujemy, bo też jakoś
szczególnie się nastawiamy, otwierając swoje serca. Misje
określane są jako ćwiczenia duchowne.
Misje powierza się na ogół zakonnikom i księżom
ze zgromadzeń. Proboszcz parafii zaprasza ich i uzgadnia
z nimi program, o czym powiadamia dziekana dekanatu
oraz Kurię. W czasie misji odprawiane są Msze święte
z homiliami, nabożeństwa różańcowe, spotkania dla grup
wiernych z naukami dla nich (kazania stanowe),
w szczególności dla małżonków, czasem oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn, a także dla młodzieży. Ważnym celem
podczas misji jest udział wiernych w Sakramencie
Pojednania i Eucharystii, bo Misje św. mają pomóc wiernym
w nawróceniu do głębszej wiary i do poprawy postępowania
chrześcijańskiego w duchu Ewangelii.
Pierwsze misje w naszej parafii odbyły się w dniach
od 28 maja do 4 czerwca 1998 roku, Prowadziło je trzech
ojców Franciszkanów: o. Błażej Sekula z Woźnik, o. Izydor
Schmidchien z Opola i o. Dobrosław Mężyk z Wronek.
Dokonano Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
w parafii i rodzinach.
Kolejne Misje święte odbyły się w dniach
4-11 października 1998 roku. Przeprowadzili je księża
z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Warszawie:
ks. prof. Józef Kołodziejczyk i ks. dr Marian Szczotka.
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Te Misje stanowiły przygotowanie do jubileuszu 2000 lat
chrześcijaństwa. Odprawiono wtedy Drogę Krzyżową przez
miasto z udziałem wiernych z obu parafii. Dokonano
poświęcenia rodzin i parafii Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej. Poświęcono też Krzyż Misyjny przy naszym kościele.
Misje św. w dniach 5-11 marca 2011 roku przeprowadzili
Oblaci Maryi Niepokalanej pod hasłem: Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15).
Na plakacie z programem misji zawarto zaproszenie
do wierzących szczerze i głęboko – aby pogłębili wiarę,
do wątpiących – aby znaleźli odpowiedzi na pytania
związane z sensem życia oraz do niewierzących
– aby się nawrócili i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Ostatnie Misje św. w naszej parafii odbyły się w dniach
12-20 września 2020 roku przed przybyciem Matki Bożej
w Ikonie Jasnogórskiej. Przeprowadzili je Misjonarze Oblaci
Maryi Niepokalanej o. Waldemar Janecki i o. Jarosław
Wachowski. Pierwszego dnia po Mszy św. wieczornej
odmówiono Różaniec, po czym wyruszyła procesja
Fatimska ze świecami wokół kościoła z Apelem misyjnym.
W kolejnych dniach po wieczornych Mszach św. odprawiano
nabożeństwa: za Ojczyznę z ks. kard. Stefanem
Wyszyńskim, za zmarłych, nabożeństwo ekspiacyjne
za grzechy z Aktem oddania parafii i rodzin Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa, nabożeństwo dziękczynne za dar

Eucharystii, nabożeństwo do Matki Bożej. Misje zakończyły
się nabożeństwem Krzyża misyjnego.
Misje św., to czas znacznego ożywienia w parafii.
Uczestniczenie w Misjach dostarcza głębokich przeżyć
religijnych, wielu refleksji, pozwala pogłębić wiarę, inaczej
spojrzeć na wiele spraw, zmienić postawę. Misje są
potrzebne nam wszystkim, również tym mocno wierzącym.
A jak się rozejrzymy, to zauważymy, że w dwudziestym
pierwszym wieku chrześcijaństwa, pomimo powszechnej
wiedzy o Ewangelii, wielu ludziom należałoby głosić
Ewangelię od podstaw. Myślę, że każda Msza św. jest
również misją kierowaną do wszystkich we wspólnocie,
dlatego powinniśmy w swoich środowiskach zachęcać
do uczestnictwa w nabożeństwach szczególnie te osoby,
które stały się obojętne religijnie. Zauważamy w naszym
kraju ataki na Kościół, na księży, na katolików świeckich,
na świętości naszej wiary. Celem tych ataków jest rozbijanie
naszej jedności, sianie wątpliwości. Dlatego trzeba z pokorą,
ale i z odwagą bronić naszej wiary głównie naszym własnym
świadectwem, wobec tych, którzy nas atakują. Mamy tu
do spełnienia swoją misję. Jest takie określenie jak
„renowacja” misji. Myślę, że my sami możemy podejmować
się tego dzieła i wypełniać odpowiednie zadania
o charakterze misyjnym.
Krzysztof Łopusiewicz

Słów kilka o naszej zabytkowej świątyni
za tabernakulum znajduje się geograficzny wschód.
Skojarzenie wschodniego kierunku świata z Osobą Jezusa
ma swoje umocowanie teologiczne. To m.in. właśnie
w Orędziu Paschalnym, najbardziej uroczystym śpiewie
liturgicznym słyszymy: Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie
słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn
Zmartwychwstały.
Osadzony na planie krzyża greckiego równoramiennego,
bez charakterystycznie przedłużonej środkowej nawy
głównej (wówczas mówimy o planie krzyża łacińskiego)
zbudowany został z cegły i kamieni polnych. Zdjęcie
wewnętrznego otynkowania, wykonane w ramach
przeprowadzanego obecnie gruntownego remontu odkryły

Kościół poewangelicki, obecnie nasza świątynia
Fot.: galeria.nowytomysl.pl

Kościół wzniesiony w latach 1778 - 1780 powstał jako
świątynia ewangelicka. Początkowo bez wieży, którą
dobudowano osiem lat po ukończeniu bryły budynku.
Jest orientowany - czyli niejako za miejscem liturgii,
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Nasza świątynia z lotu ptaka (2019)
Fot.: Archiwum paraﬁi
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strukturę osuszanych murów świątyni. Możemy więc
zobaczyć, że w dolnych partiach użyto głazów narzutowych
sporych rozmiarów (do ok.80cm śr.), głównie granitowych
i porfirowych, bez specjalnego szyku osadzanych w murze.
Zastosowano cegłę romańską - o nieco większych
rozmiarach niż współczesna - ułożoną w wątku
wozówkowym i krzyżowym.
(…) Budynek zarówno od wschodniej jak i zachodniej
strony ma dość wąskie przybudówki, które mieszczą kruchty
ze schodami prowadzącymi na pierwszy poziom drewnianej
empory. Te zaś w układzie dwukondygnacyjnym opasują
całe wnętrze świątyni. Zakrystia znajduje się w prawym
narożniku ściany wschodniej, patrząc z wnętrza. Świątynia

sklepienie kolebkowo-krzyżowe

posiada okna w trzech poziomach, segmentowo zamknięte
(…). Od góry: sklepienie kolebkowo krzyżowe, zgodnie
z podstawowym planem świątyni przecinające się centralnie,
odeskowane również od strony wewnętrznej.
Dach budynku o konstrukcji dwuspadowej kryty był
zawsze dachówką. A zupełnie nowe pokrycie dachu zostało
ukończone niespełna trzy lata temu. Na całej płaszczyźnie
położono dachówkę ceramiczną typu „karpiówka”,
w kolorze czerwieni terrakoty, w układzie koronkowym.
Paweł Kaszczyński

układ koronkowy dachówki

Katecheza w latach 1981 – 1990
„Serce ma swoją pamięć…”
(Albert Camus)

„Bez znajomości przeszłości – nie ma przyszłości…”
Często przywołujemy duchową wartość tych słów.
W nawiązaniu do życia parafialnego i kształtu katechezy
w latach 1981 – 1990, odwołuję się do wspomnień
parafian, z którymi rozmawiałam.
Po śmierci księdza proboszcza Michała Kosickiego
(24.05.1981 r.) lekcje religii odbywały się w salkach
parafialnych. Pragnę nadmienić fakt ze wspomnień
Anny Warkockiej (obecnie Gajewskiej), iż w procesji
żałobnej w dniu pogrzebu śp. ks. M. Kosickiego szły
dzieci Komunijne, które przeżywały wtedy „biały tydzień”.
Pani Anna brała udział w tej procesji jako dziecko
Komunijne (pogrzeb był 29.05.81 r.)
Anna Gajewska pamięta też okoliczności powstania
chórku dziecięcego „Jutrzenka”, w którym śpiewała. Chórek
prowadziła Mirosława Gendera. Udział w wielbieniu Pana
Boga w chórku „Jutrzenka” wspomina z radością Małgorzata
Fabian (obecnie Haliniak), która śpiewała od szóstego roku
życia. Byłe uczennice wspominają, że lekcje religii
odbywały się w godzinach przedpołudniowych
i popołudniowych. Młodsze dzieci uczyły się w salce
„od strony podwórka”, starsze dzieci w salce „od strony ulicy
Piłsudskiego”.
JEGO SERCE 2 (245) 2021

Lekcje religii prowadzili proboszczowie – ks. Jerzy Juja
i ks. Władysław Kasprzak oraz wikariusze – ks. Józef Kubow
(parafia NSPJ) i ks. Ryszard Jakielczyk (parafia NMPNP).
Pomagali też świeccy katecheci – Elżbieta Grześkowiak
(obecnie Szymczak) oraz Marian Szymczak, których
znajomość umocniła się w zawartym małżeństwie. Elżbieta
Szymczak wspomina, że dzieci chętnie przychodziły
na lekcje religii. Pamięta także fakt, że w krótkim okresie
pomagali też nauczyciele – Piotr Zarzecki oraz p
Nasza świątynia z lotu ptaka (2019)
Fot.: Archiwum paraﬁian Koprak.

Małgorzata Haliniak wspomina pomoc Sióstr
Służebniczek m.in. Siostry Justy oraz Siostry Benedykty.
W sytuacjach gdy księża byli zajęci nagłymi sprawami
duszpasterskimi lekcje religii prowadziła w zastępstwie
Mirosława Gendera (wspomina Elżbieta Szymczak).
W czasie Bożego Narodzenia odbywały się spotkania
kolędowe. Prowadziła je Małgorzata Uramowska grając
na gitarze. Dzieci przybywały chętnie wspólnie z rodzicami.
W roku 1990 powstał młodzieżowy zespół muzyczny,
którego opiekunem był ks. wikariusz Zdzisław Nagler.
W zespole śpiewali podczas Mszy Świętych dla młodzieży
– śp. Hanna Weber, Małgorzata Fabian (obecnie Haliniak),
Aldona Maćkowiak (obecnie Szofer), Tomasz Szofer,
Grzegorz Anioł, Barbara Boroń (obecnie Wieczorek)
oraz pisząca te słowa. W późniejszym czasie dołączyły też
uczennice liceum. Wielbiąc Pana za Wszystko co czyni
9
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Początki duszpasterstwa młodzieży w naszej parafii
Fot.: Archiwum prywatne

uczestniczyć we mszy świętej, zaczęli ją
„obstawiać” poprzez służbę liturgiczną
oraz zespół muzyczny, składający się
początkowo z dwóch gitar i wokalu
Małgorzaty Herli (obecnie Misztal) oraz
Małgorzaty Gałkowskiej (obecnie
Uramowskiej). Na szczególne
wspomnienie zasługuje fakt, że w czasie
części eucharystycznej mszy cała
młodzież znajdowała się wokół ołtarza
i podczas modlitwy „Ojcze nasz”
wszyscy mieli ręce w górze, a modlitwa
ta była śpiewana w stylu prawosławnym,
gdzie po każdym wersie powtarzało się
słowa „Ojcze nasz”. Taki sposób
modlitwy wprowadził ksiądz Kubow.
Dzisiaj wydaje się to dość normalne,
praktykowane w wielu wspólnotach,
ale 40 lat temu to była prawdziwa
rewolucja w parafii. Członkami Oazy
– Ruchu Światło-Życie, a potem także
Ruchu Pomocników Matki Kościoła byli: ks. Hieronim Hała
(zapoczątkował ruch PMK w naszej parafii), Danuta
Wojciechowska (obecnie Koberling), Małgorzata
Gałkowska (obecnie Uramowska), Małgorzata Herla
(obecnie Misztal), Lidia Hała (obecnie Kawa),
Teresa Woźniak, Izabela Leżańska (obecnie Lehmann),
Violetta Kucz (obecnie Zielińska), Sławomir Piter, Renata
Lange (obecnie Skalińska), Zbigniew Jaworowicz i inni.

Wraz z powstaniem parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w roku 1981, powstała pierwsza „Oaza”,
ruch młodzieżowy pod opieką księdza wikariusza Józefa
Kubowa.
Spotkania młodzieży odbywały się na salkach
parafialnych przy ul. Piłsudskiego lub w mieszkaniu księdza
„Kubusia”, jak był nazywany przez młodzież. Ksiądz
„Kubuś” był uwielbiany przez młodych ludzi, przychodzili
do niego wieczorami, czasem bez zapowiedzi, nawet trzy
razy w tygodniu, rozmawiali do późnych godzin nocnych
przy kakao i czekoladach z darów serwowanych przez Fot.: Archiwum prywatne
księdza, siedząc na podłodze, ściśnięci, ale jakże
szczęśliwi. Mogli rozmawiać o wszystkim, nie było
tematów tabu, ksiądz Józiu odpowiadał z miłą chęcią na
każde zadane pytanie. Były to czasy niespokojne, stan
wojenny, a u księdza czytało się zakazaną prasę, ulotki,
życie towarzyskie kwitło. Dyskutowano również na temat
niedzielnej Ewangelii. Spotkania takie prowadził czasem
kleryk Zbyszek Uramowski. Ksiądz Józef miał bardzo
skromne, małe mieszkanko, pełno książek na podłodze –
to młodzieży imponowało. Oczytany, zainteresowany
światem, ludzkimi sprawami, wrażliwy na ubogich. Takie
spotkania często nazywane były agapami, gdzie młodzież
przynosiła placki, sałatki, słuchało się piosenek oazowych
z kaset magnetofonowych. Szczególnie w pamięci
młodych wówczas oazowiczów zapadła agapa
przedświąteczna, spotkanie opłatkowe w sobotę 12
grudnia 1981 roku, kiedy to młodzież do późnych godzin
wieczornych rozmawiała, biesiadowała, śpiewała kolędy.
Następnego dnia Polska wyglądała już zupełnie inaczej…
Poza kultowymi spotkaniami u księdza „Kubusia”
była oczywiście też liturgia, modlitwa, pieśni oazowe
grane na gitarach. Młodzież miała swoją mszę niedzielną
o 10.20 oraz w piątki wieczorem. Wtedy nastąpiła
pewnego rodzaju rewolucja w naszej parafii, otwarcie na
młodych, świeckich w Kościele – zgodnie z duchem
Soboru Watykańskiego II. Młodzi ludzie czynnie zaczęli
10
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Fot.: Archiwum prywatne

„Oaza” z naszej parafii organizowała wspólne dni
skupienia i pielgrzymki piesze do Woźnik razem z „Oazą”
z Buku. Ponadto, co roku młodzież wyjeżdżała na rekolekcje
letnie, najpierw z Ruchem Światło-Życie do Dursztyna
z ks. Stanisławem Tokarskim na 10 dni, potem
z Pomocnikami Matki Kościoła na 15 dni do Lichenia
z ks. Janem Szczepaniakiem. Do Górki Duchownej
z ks. Ryszardem Rybakiem i ks. Janem Roszykiem;
do Mochnaczki z ks. Maciejem Kubiakiem i Krynicy
Górskiej z ks. Robertem Barbuzińskim. Warto wspomnieć,
że podczas rekolekcji w Licheniu młodzież pomagała przy
tworzeniu Golgoty. Niektórzy wyjeżdżali także
na rekolekcje zimowe np. do Konarzewa. Podczas rekolekcji
Pomocników Matki Kościoła na I stopniu rozważane były
tajemnice różańca świętego, łącznie z robieniem szopki
bożonarodzeniowej, śpiewaniem kolęd (trzecia tajemnica

radosna), robieniem krzyża naturalnej wielkości (czwarta
tajemnica bolesna), by pójść w ewangelizacyjnej drodze
krzyżowej. Na II stopniu młodzież uczyła się ewangelizacji,
chodzili od domu do domu by ewangelizować. Na III stopniu
Pomocnicy poznawali charyzmaty w Kościele. W ciągu roku
odbywały się spotkania wspólnoty raz na dwa miesiące
w Poznaniu, tzw. zjazdy w parafii św. Jana Kantego. Swoje
spotkania mieli także animatorzy, raz na dwa miesiące
u ks. prof. Mariana Piątkowskiego, koło katedry
poznańskiej. Pierwsza „Oaza” zakończyła się wraz
z odejściem ks. Kubowa z parafii w 1984 roku.
Dziękuję za rozmowę pp. Danucie Koberling,
Lidii Kawa, Małgorzacie Misztal i Małgorzacie
Uramowskiej. Wspomnienia pierwszych „oazowiczek”
zebrała Joanna Uramowska.

Fot.: Archiwum prywatne
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BALLADA NA 40-LECIE PARAFII
OD CZTERDZIESTU LAT DUCH BOŻY WYPEŁNIA NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ
DZIĘKI TEMU WIARA W NASZEJ PARAFII TRWA I NIE GINIE
WIELKI BOŻE SERCE TWEGO SYNA JEST JAK GODŁO TEGO KOŚCIOŁA
KTÓRE DO MODLITWY I NAWRÓCENIA KAŻDEGO DNIA WOŁA
WIELE SERC LUDZKICH W TYM CZASIE TUTAJ SIĘ POŁĄCZYŁO
PRZEZ TEN OKRES WIELU SUMIENIA TAKŻE ZMIENIŁO
WIELU TEŻ LUDZI ODESZŁO STĄD DO KRAINY WIECZNOŚCI
ABY WIDZIEĆ TWE OBLICZE I DOSTĄPIĆ WIECZNEJ RADOŚCI
I TAK JEZU JAK TY BYŁEŚ DZIECKIEM MALEŃKIM
TAK WIELE DZIECI W KOŚCIELE TYM PRZYJĘŁO CHRZEST Z KAPŁAŃSKIEJ RĘKI
I WIELE DZIECI PRZYJĘŁO PIERWSZY RAZ DO SERCA SWEGO
ABY SIĘ ZNALEŹĆ NA DRODZE PROWADZĄCEJ DO ŻYCIA WIECZNEGO
JUBILEUSZ TEN PRZYPADA NA POSŁUGĘ PROBOSZCZA KSIĘDZA TOMASZA
KTÓRY PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ WIELE ŁASK DLA PARAFIAN UPRASZA
JAK RÓWNIEŻ NA POSŁUGĘ KSIĘDZA WIKAREGO MARCINA
KTÓRY MODLĄC SIĘ PROSI ABY W WIERZE WYTRWAŁA CHRZEŚCIJAŃSKA RODZINA
ORAZ POSŁUGĘ DRUGIEGO WIKAREGO BARTŁOMIEJA
KTÓRY MA DLA NAS KAZANIA JAK NIEZWYKŁY KAZNODZIEJA
TAK WIĘC NIECH JUBILEUSZ WYDA OWOC DOSKONAŁY
A MY UWIERZMY ŻE BĘDZIE NAM DANE WEJŚĆ BOŻE DO TWOJEJ CHWAŁY
GALAS DANIEL

Wiersze dla dzieci na 40. lecie parafii
Zawsze potem jest śniadanie
Pyszne bułki niesłychanie
Dłoń serdeczna bułki kroi
I to prawda mili moi
Już roraty zakończone
Tylko zdjęcie pamiątkowe
Do kroniki szybko wskoczy
I przywoła czas uroczy

RORATY
Droga mamo! Proszę taty!
Pójdźcie ze mną na roraty
Zróbmy lampion kolorowy
Artystyczny zawrót głowy
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ORGANY

I obudźcie mnie raniutko
Pośpię sobie dzisiaj krótko
Szkoda czasu - ksiądz już czeka
I atrakcji wielka rzeka

Nutki biegną w różne strony
Patrz dotarły do ambony
Przycupnęły przy ołtarzu
I na pewno się odważą

Przy ołtarzu nas gromadzi
Jak żyć pięknie zawsze radzi
Opowiada tak ciekawie
O najprostszej nawet sprawie

By miłości hymn ułożyć
I na Boga Cię otworzyć
Oczy zamknij otwórz serce
Dla łask Bożych zrób tu miejsce
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LIPA
Rośnie z nami tu od lat
I pamięta każdą z dat
W jej gałązkach wietrzyk śpiewa
Ptaszek każdy się spodziewa
Że się schroni w zieloności
Słynie przecież z gościnności
Czy już wiesz o kim tu mowa?
Cztery głoski nazwa chowa
Dobrze jej tu przy Kościele
A szczególnie gdy w niedzielę
Na mszę biegnie tyle ludzi
Boża radość w nich się budzi

Wprowadzenie relikwii Bł. Edmunda Bojanowskiego do parafii
W Nowennie przed Najświętszym Sakramentem
odmówiona została jeszcze litania do błogosławionego
Edmunda. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
Po Nowennie siostra Kornelia Silna – Wikaria Generalna
przekazała na ręce ks. proboszcza relikwie z certyfikatem
podpisanym przez ks. kard. Zenona Grocholewskiego
– postulatora w procesie beatyfikacyjnym. W krótkiej

Siostry Służebniczki (Rut i Demetria), ks. proboszcz
i p. Krystyna (kościelna)
Fot.: Archiwum paraﬁi

W niedzielę Laetare (IV Wielkiego Postu) w naszej
parafii gościliśmy siostry Służebniczki Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Lubonia – Żabikowa,
z prelekcją o bł. Edmundzie Bojanowskim. S. Rut
i s. Demetria z pasją opowiadały o charyzmacie swojego
założyciela – świeckiego, który na poważnie traktował
sprawy wiary. Rozpoczęliśmy także odmawianie Nowenny
do bł. Edmunda Bojanowskiego – o żywy kult w naszej
parafii i potrzebny cud do kanonizacji.
We wtorek 16 marca 2021 roku grupa parafian, wraz
z ks. proboszczem udała się do Sanktuarium bł. Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu Żabikowie, po odbiór relikwii
błogosławionego. Najpierw było miłe spotkanie przy stole
z siostrami – kustoszami świętych relikwii. Następnie
w kościele – sanktuarium uczestniczyliśmy w Nieszporach
sióstr. A na koniec w cotygodniowej Nowennie
do bł. Edmunda Bojanowskiego, w trakcie której
przeczytano list błogosławionego do jednej z sióstr,
następnie prośby i dziękczynienia nadesłane drogą mailową
i przekazane drogą tradycyjną – na kartkach w kościele.
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Grupa paraﬁan NSPJ i św. Andrzeja Boboli
przy Sarkofagu bł. Edmunda w Luboniu
Fot.: Archiwum paraﬁi
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KULT ŚWIĘTYCH - PROMOCJĄ ŚWIĘTOŚCI
przemowie siostra Kornelia porównała czasy Edmunda
do naszych i wskazała, że bł. Edmund jest właściwym
patronem na obecne trudne czasy. Ksiądz proboszcz
dziękując za dar relikwii do parafii, wspomniał o jubileuszu
– 40 lat od powstania wspólnoty i programie duszpasterskim
na ten rok: Kult Świętych –promocją świętości... Wspomniał
też o obecności sióstr Służebniczek w naszym mieście
i pracy w szpitalu ze sługą Bożym dr. Kazimierzem Hołogą.
Zapewnił też o modlitwie parafian w intencji rychłej
kanonizacji błogosławionego, a także w intencji sióstr.
Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy sarkofagu,
trumnie błogosławionego Edmunda i razem z wszystkimi
obecnymi na Nowennie siostrami.
W V niedzielę Wielkiego Postu 21 marca 2021 roku
zostały wprowadzone relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego
do naszej świątyni. Na początku każdej Mszy św. grupa
parafian przynosiła do ołtarza relikwie, następnie jeden
z kapłanów odczytywał list z Rzymu, od postulatora
w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Edmunda
ks. prałata Pawła Malechy, a na koniec została odmówiona
kolejna (ósma) część Nowenny.

Relikwie bł. Edmunda w czasie wprowadzania
do świątyni (21.03.2021)
Fot.: Archiwum paraﬁi

Certyﬁkat relikwii I stopnia bł. Edmunda Bojanowskiego podpisany przez kard. Z. Grocholewskiego
(postulatora w procesie beatyﬁkacyjnym)
Fot.: Archiwum paraﬁi
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O św. Urszuli Ledóchowskiej przed wprowadzeniem relikwii

Św. Urszula Ledóchowska
Fot.: Archiwum prywatne s. Urszulanek SJK

Charyzmat życia
Święci się nie starzeją. Przeciwnie, czasy się zmieniają,
a przesłanie, które niosą nam kanonizowani wyznawcy
Chrystusa, nasze siostry i nasi bracia, zadziwia aktualnością.
Tak jest również ze św. Urszulą Ledóchowską. W maju 1989
roku, tuż przed przewiezieniem z Rzymu do Pniew jej
relikwii – ciała zachowanego w całości mimo upływu
wówczas 50 lat od jej śmierci – św. Jan Paweł II
na pożegnalnym spotkaniu w Ogrodach Watykańskich
powiedział: „Kościół się nigdy nie rozstaje z tajemnicą
świętych obcowania. Nie rozstaje się ze swoimi świętymi
i błogosławionymi. Oni stanowią jego przyszłość. Stanowią
jego największą nadzieję. Wskazują nieustannie drogę,
a równocześnie wciąż wracają do nas, są z nami. Stanowią
żywy przykład dla nas (…). I wreszcie wspierają nas
– i na Twoje wsparcie liczymy”.
„Wskazują nieustannie drogę”
Święci potrafią w swoim życiu zwyczajną codzienność
przekształcać przez miłość w coś nadzwyczajnego,
ponadczasowego.
Koleje życia św. Urszuli pokazują, że była kobietą
nietuzinkową. Życie jej przypada na czasy, które nie były
łatwiejsze od naszych. Urodziła się rok po upadku Powstania
Styczniowego, połowa jej życia upłynęła, gdy Polska
nie istniała na mapie Europy, druga połowa – gdy Polska
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zaczynała budować niezawisłą państwowość po 123 latach
niewoli. Za uprzywilejowaną drogę ewangelizacji uważała
działalność wychowawczą i nauczycielską oraz troskę
o chrześcijańskie życie w rodzinach. Założyła nowe
zgromadzenie zakonne: siostry urszulanki Serca Jezusa
Konającego. Pragnęła posyłać swoje siostry
do najtrudniejszych środowisk, żeby otoczyły troską
najsłabszych członków społeczeństwa: ubogich,
nieradzących sobie ekonomicznie i moralnie.
A równocześnie miała wiele do czynienia z ważnymi
postaciami ze środowisk ziemiańsko-arystokratycznych,
politycznych i kościelnych.
Jej przykład pokazuje, że człowiek otrzymał od Boga
wszystko, co potrzebne do wiernego życia Ewangelią,
i umiejscowiony został w takiej przestrzeni i w takim czasie,
żeby móc osiągnąć świętość. Reszta należy do nas.
Konfrontując swoje życie z takim wzorcem, jakim jest życie
św. Urszuli, możemy stać się kontynuatorami długiej
i bogatej historii świętości, która w sposób znaczący, mimo
że mało dziś doceniany, współtworzyła przez wieki Polskę
i Europę. Ale do tego potrzebna jest troska o własny rozwój
duchowy.
„Wciąż wracają do nas, są z nami”
Święta Urszula, jako mistrzyni życia duchowego, może
nas nauczyć paschalnej radości, nadziei, ufności, uśmiechu
i dobroci. Jako najskuteczniejszy na nasze czasy styl
ewangelizacji, proponowała ewangeliczną radość, którą
nazywała pogodą ducha, oraz zwyczajną ludzką dobroć,
wyrażaną najprostszymi sposobami. Uważała, że Kościół
powinien być dziś jak dobry Samarytanin, stąd tak aktualne
wydaje się zaproponowane przez św. Urszulę apostolstwo
dobroci i radości.
Kiedy już przekonamy siebie, że jesteśmy w stanie, mimo
wielu zajęć, wygospodarować trochę czasu w ciągu dnia
na modlitwę i pielęgnowanie w sobie życia duchowego,
staniemy przed problemem braku umiejętności modlitwy.
Święta Urszula w swoich listach, odczytach, artykułach
publicystycznych i pismach duchowych prowadzi nas
szlakiem przez siebie sprawdzonym. Była kobietą
o głębokiej duchowości, a jednocześnie mocno zanurzoną
w codzienność. Wiedziała z doświadczenia, że „w życiu tak
zajętym, jak nasze, nie tak łatwo trwać w obecności Bożej.
Do tego potrzeba z jednej strony wyłącznej łaski Bożej,
a z drugiej – usilnej pracy”, współdziałania z łaską. Opierając
się na doświadczeniu własnym oraz wielu osób, którym
towarzyszyła w rozwoju duchowym, pokazywała,
jak pokora pozwala rozpoznać działanie Boże w naszej
duszy, jak pozwala uwolnić się od siebie i „zatopić się
w chwale Bożej”.
„Wspierają nas”
Święci są dla nas nie tylko wzorem postępowania,
ale i orędownikami, pośrednikami między ziemią a niebem.
Zwracamy się do tych, którzy nas w drodze do nieba
wyprzedzili, ufając, że mogą i chcą nam dopomóc, a Bóg
zechce ukazać siłę ich modlitwy wstawienniczej, za ich
przyczyną udzielając łask, sprawiając cuda.
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Od chwili śmierci św. Urszuli wiele osób zwracało się
do niej z prośbą o pomoc w różnych kłopotach i troskach.
W 1983 roku, w ramach procedury beatyfikacyjnej,
zatwierdzone zostały przez Kościół dwa cudowne
uzdrowienia – siostry Danuty Pawlak i Jana Kołodziejskiego
– dokonane za wstawiennictwem kandydatki na ołtarze.
Jej kanonizację w 2003 roku poprzedził kolejny cud,
wnikliwie zbadany i potwierdzony przez kościelnych
ekspertów: uratowanie Daniela Gajewskiego od śmierci
w wyniku porażenia prądem.
Napływają wciąż nowe wiadomości o łaskach
uzyskiwanych za wstawiennictwem św. Urszuli.
Co ciekawe, gdy czytamy najnowsze świadectwa,
zauważamy, że najwięcej niezwykłych interwencji
ś w. U r s z u l i d o t y c z y p r o b l e m ó w z w i ą z a n y c h
z macierzyństwem i ojcostwem. Święta chętnie pomaga
młodym rodzicom.
„Podobnie jak każde młode małżeństwo, pragnęliśmy
mieć dziecko, jednak było to niemożliwe – pisze Aldona.
– Po prawie dwóch latach starań o dziecko lekarz stwierdził
u mnie torbiel, która według niego mogła być tego
przyczyną. Zalecił więc zabieg laparoskopii, któremu się
poddałam. (…) Okazało się, że w wyniku błędu lekarskiego
zostało uszkodzone jelito cienkie, a w konsekwencji doszło
do zapalenia otrzewnej”. Mąż Aldony, Artur, dopowiada:
„Dowiedzieliśmy się, że już nigdy nie będziemy mogli mieć
własnych dzieci. Zaproponowano nam metodę in vitro.
Chociaż mieliśmy chwile załamania, jednak
nie zdecydowaliśmy się na tę metodę, gdyż nie było to
zgodne z naszą wiarą”. Potem do akcji wkroczyła
św. Urszula. Efekt jej wsparcia przerósł oczekiwania:
„6 września urodził się Bruno. Zaprzyjaźniliśmy się
ze św. Urszulą (…), poprosiliśmy o rodzeństwo dla Bruna.
Pan Bóg przez wstawiennictwo św. Urszuli dał nam drugie
dziecko. Obie ciąże przebiegły bez powikłań. Drugi syn
Tymon urodził się po trzech latach, tego samego dnia
i miesiąca co Bruno”.
Urszula była szczerze zatroskana o każdą ludzką duszę.

Nim odeszła, pozostawiła Testament, który jest duchowym
przewodnikiem na drodze do bliskości z Bogiem. Obiecała
też w nim swoje wsparcie. „Żegnam was, Dzieci moje
– kończy św. Urszula swój Testament. – Modlić się za was nie
przestanę i w Sercu Jezusa zostanę ściśle z wami złączona.
Odwagi, ufności! Choć ciało moje już w grobie, sercem
i duszą jestem z wami, kocham i błogosławię! Ufajcie! Serce
Jezusa z nami!”
Warto zaufać tej obietnicy i korzystać z przykładu życia,
z bogactwa duchowego zawartego w pismach św. Urszuli
oraz z jej skutecznego wstawiennictwa u Boga w naszych
trudnych sprawach.
s. Małgorzata Krupecka SJK

Św. Urszula Ledóchowska w otoczeniu dzieci
Fot.: Archiwum prywatne s. Urszulanek SJK

Nowenna do św. Urszuli Ledóchowskiej
DZIEŃ PIERWSZY
Prośba o całkowite zawierzenie Sercu Jezusowemu
Z Testamentu świętej Urszuli:
Kochajcie coraz goręcej Boskie Serce Jezusa. Niech
miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu waszym
niezachwianą ufność w dobroć Serca Jezusa – tę pewność
ufności, która z całym spokojem głębokiego przekonania
spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca
Jezusowego! Niech się dzieje, co chce – wy zawsze trwajcie
w błogiej ufności, że Serce Jezusa dobrą drogą was
poprowadzi, że będzie wszystko dobrze, bo wszystkim Serce
Jezusa według woli swojej kieruje.
Ufność niezachwiana, dziecięca, spokojna jest jednym
z największych dowodów miłości, jakie Jezusowi dać
możemy.
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Ufajcie, choćby horyzont życia był czarny jak noc,
ufajcie! Serce Jezusa zwyciężyło świat i wszystkie biedy
i nędze świata.
A wreszcie okażcie miłość waszą ku Najsłodszemu Sercu
przez wierne, wytrwałe naśladowanie Jego cnót – w tym
wasza miłość, wasze życie, wasza świętość, chwała wasza
wieczna!
Dziękując Sercu Jezusowemu za Jego nieskończoną
miłość do nas, prośmy za przyczyną świętej Urszuli, Jego
wiernej apostołki, o łaskę coraz większej miłości
i bezgranicznego zawierzenia Sercu Jezusowemu.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
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DZIEŃ DRUGI
Prośba o gotowość niesienia krzyża
Z Testamentu świętej Urszuli:
Wszystko, co dobre, wzniosłe, święte w dziedzinie życia
nadprzyrodzonego z krzyża na świat spłynęło, bo to wszystko
Chrystus na krzyżu męką i śmiercią swą nam wysłużył.
I dlatego do krzyża powinniśmy kierować oczy, jak kwiat
do słońca. W krzyżu zbawienie, w krzyżu nadzieja nasza,
w krzyżu miłość i szczęście, bo na krzyżu Jezus Krwią swą
Przenajświętszą nas odkupił, drzwi nieba dla nas otworzył,
męką swą wieczną radość nam zapewnił.
Miłość ta domaga się miłości za miłość, ofiary za ofiarę.
Więc do krzyża wam zawsze się garnąć, w krzyżu jedynie
szukać szczęścia, ukojenia i pociechy w cierpieniu, światła
w ciemności, rady w wątpliwościach, żalu w upadkach,
spokoju w burzach życia, ufności w zniechęceniu, radości
w śmierci!
Uczcie się od Jezusa Ukrzyżowanego, jak kochać Boga
i jak kochać ludzi.
Dziękując Bożemu Sercu za łaski, które spłynęły na świat
z bolesnej męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa, prośmy
za przyczyną świętej Urszuli, dla wszystkich cierpiących
i dla nas samych, o łaskę łączenia naszych cierpień z męką
Zbawiciela i znalezienia w Nim siły i pociechy
we wszystkich trudnościach życia.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
DZIEŃ TRZECI
Prośba o coraz większą miłość do Najświętszego
Sakramentu
Z Testamentu świętej Urszuli:
Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego,
to nasz skarb.
Kochajcie Jezusa w tabernakulum. Tam niech serce
wasze czuwa, choć ciało przy pracy, przy zajęciu. A jeżeli
nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać
– kochać coraz więcej!
Niech Komunia Święta będzie jakby osią, centrum, wokół
którego całe życie wasze ma się obracać. Najważniejsza
chwila dnia to chwila Komunii Świętej, chwila, kiedy Bóg
i Pan wasz przychodzi znowu wziąć w posiadanie biedne
serce wasze.
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Jeżeli możesz, nawiedzaj Przenajświętszy Sakrament.
Idź do Jezusa jak dziecko do matki, jak przyjaciel stroskany,
zmęczony, idzie do przyjaciela, u którego wie, że znajdzie
pociechę i pomoc. Idź, powiedz twemu Jezusowi wszystko,
co masz na sercu. Ty Go nie widzisz, ale On jest
w tabernakulum – w to możesz silniej wierzyć aniżeli we
własne swoje istnienie. Choć ci się wydaje, że nic nie robisz,
ale czekaj i ufaj – Jezus sam w duszy twej pracuje, tylko
od Jezusa nie uciekaj!
Dziękując Sercu Bożemu za dar Eucharystii, za wszystkie
łaski, które spływają na nas z ofiary Mszy Świętej i ze stałej
obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prośmy
za przyczyną świętej Urszuli o coraz głębszą wiarę i coraz
gorętszą miłość do Jezusa-Hostii, polecając Mu z ufnością
wszystkie nasze prośby.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
DZIEŃ CZWARTY
Prośba o miłość ku Maryi
Z Testamentu świętej Urszuli:
Jezus na krzyżu w testamencie zostawił nam Maryję.
Ostatnia wola Jezusa względem nas: abyśmy byli dobrymi
dziećmi Maryi. Ona pragnie zbawienia naszego więcej,
niż my go pragniemy, więc do Niej się uciekajcie zawsze
z dziecięcą ufnością. Nigdy nie pozwólcie zniechęceniu,
nieufności rozpanoszyć się w sercu waszym!
Kochajcie to, co Maryi jest miłe, a więc kochajcie
różaniec. Nie tylko odmawiajcie różaniec słowem,
ale odmawiajcie go życiem całym, wprowadzając w życie
cnoty Maryi, jakie w tajemnicach różańcowych nam
są przedstawione. Niech odmawianie różańca będzie
gorącym aktem miłości ku Maryi, będzie zachętą do cnoty,
będzie rachunkiem sumienia co do wierności
w naśladowaniu Maryi, będzie prośbą o świętość na wzór
świętości Maryi!
Dziękując Bożemu Sercu za Maryję, prośmy przez
wstawiennictwo świętej Urszuli o prawdziwą miłość
do Matki Najświętszej, wyrażającą się w naśladowaniu
Jej cnót, zwłaszcza w przyjmowaniu z uległością woli Bożej.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
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DZIEŃ PIĄTY
Prośba o gorliwość apostolską
Z Testamentu świętej Urszuli:
Powinniśmy wsłuchiwać się w bolesną skargę,
wydobywającą się z ust konającego na krzyżu Pana:
„Pragnę”. Ten okrzyk to jęk Serca, przepełnionego bólem
na widok małej liczby dusz, korzystających z łask, jakie Jezus
męką i śmiercią swą dla nas wysłużył.
Pragnie Jezus, a to pragnienie takie straszne, że On,
który nigdy na nic się nie skarżył, od tej skargi jakby
powstrzymać się nie może. Pragnie dusz – dusz, które by Go
kochały, a na które w zamian za ich miłość mógłby wylać
skarby łask i prowadzić je do wiecznej szczęśliwości,
do nieba, gdzie dla nich miejsce chce przygotować.
Niech w sercach waszych tli się nieustannie święty ogień
miłości dusz. Zbawiać dusze, prowadzić dusze do Jezusa,
dać im poznać nieskończoną dobroć Serca Jezusowego
– oto ideał, dla którego poświęcić się mamy. Najbardziej
Boska z Boskich rzeczy – współpracować nad zbawieniem
dusz.
Dziękując Sercu Bożemu za wszystkich, którzy
poświęcają się szerzeniu królestwa Bożego na ziemi, prośmy
Serce Jezusa, konające z miłości do każdego człowieka,
abyśmy odpowiadali na Jego: „Pragnę” tak jak święta
Urszula – troską o zbawienie swoje i innych. Módlmy się
również, aby dobro duchowe własne i bliźniego było dla nas
zawsze ważniejsze niż dobra doczesne.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
DZIEŃ SZÓSTY
Prośba o miłość bliźniego
Z Testamentu świętej Urszuli:
Wpatrujcie się w cudowny wzór miłości, jaki nam Pan
Jezus dał – tak jak On nas kocha, tak i wy wzajemnie się
kochajcie. A rozważcie, jak Pan Jezus nas kocha, jakie są
cechy Jego ku nam miłości: dobroć bez granic, poświęcenie
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Spotykajcie się zawsze serdecznie, z uśmiechem miłości,
z dobrym słówkiem na ustach. Radujcie się, gdy możecie
innym usługę oddać, choćby to wam pracy, niewygody
przysporzyło. Nie wiecie, ile szczęścia dajecie nieraz
uśmiechem miłości, słówkiem dobroci! Nie sądźcie innych
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– a jeżeli uczynku bronić nie możecie, to nigdy, nigdy
nie sądźcie intencji, którą Bóg sam sądzić może. Żyjcie
zawsze w zgodzie ze wszystkimi.
Żyjcie jak Jezus, dla szczęścia innych, a wyrobicie w sobie
taką siłę miłości, która uczyni was zdolnymi do heroicznych
ofiar.
Dziękując Panu za wszelkie dobro, które otrzymujemy
od Boga i od ludzi, prośmy za przyczyną świętej Urszuli,
abyśmy i my byli apostołami dobroci w naszych
środowiskach.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!
DZIEŃ SIÓDMY
Prośba o umiejętność modlitwy
Z Testamentu świętej Urszuli:
Modlitwa jest mostem, łączącym doczesność
z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem.
I dlatego życie nasze musi być życiem modlitwy.
Módlcie się zawsze z wiarą. Nie żałujcie czasu
na początku każdej modlitwy na akt wiary. Módlcie się
z ufnością bez granic, lecz i z wytrwałością. Bóg na pewno
da, o co prosimy, jeżeli to jest dla dobra naszej duszy.
Módlcie się z gorącą miłością – choć nie w uczuciu, to jednak
w woli. A im mniej czujecie ogień miłości, tym bardziej
wytrwałością starajcie się okazywać Bogu miłość, której
nie czujecie. Módlcie się nieustannie przez ofiarowanie Panu
Bogu wszystkich czynności, przez częste akty strzeliste, przez
częste, jak najczęstsze zwracanie wzroku duszy
ku tabernakulum i ku krzyżowi.
Szczególnie polecam wam jedno: korzystajcie pilnie,
mimo lenistwa natury, z chwil straconych. Czekając, chodząc
po ulicach z jednego miejsca na drugie, módlcie się
– to są chwile, kiedy zwykle o niczym mądrym się nie myśli:
albo trapimy się troskami, albo nierozsądnymi planami
na przyszłość. O wiele więcej zrobicie modląc się.
Dziękując Panu za to, że uczył nas życiem i słowem,
jak się modlić, prośmy za przyczyną świętej Urszuli o ducha
modlitwy i o to, byśmy umieli Pana Boga wielbić, dziękować
Mu, przepraszać i powierzać Mu wszystko i wszystkich.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!

19

KULT ŚWIĘTYCH - PROMOCJĄ ŚWIĘTOŚCI
DZIEŃ ÓSMY
Prośba o chrześcijańską radość i optymizm
Z Testamentu świętej Urszuli:
Stała pogoda duszy jest największą pokutą, bo niemało
potrzeba siły woli, umartwienia, by być zawsze pogodnym,
słonecznym, spokojnym! Ta pogoda duszy, to szczęście duszy
jest tym, czym słońce dla ziemi. Jak pod działaniem promieni
słonecznych rozwijają się kwiaty, dojrzewają owoce,
tak i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija się cudny kwiat
świętości.
Może największym aktem miłości bliźniego jest stała
słoneczność duszy. Nie tak łatwo być „słonecznym”,
gdy niepokój szarpie, gdy ludzie męczą i dręczą, gdy nawał
pracy chwilki spokoju nam nie zostawia, gdy choroba
podkopuje siły ciała… Tylko dusza szukająca szczęścia
w woli Bożej potrafi mimo wszystko zachować w sobie tę
świętą pogodę, to Boże szczęście.
Dusza słoneczna jest sama przez się apostołką
– bezwiednie apostołuje, prowadzi do Boga, bo mówi
ludziom bez słów, ale uśmiechem swym jasnym, że dobrze,
bardzo dobrze Bogu służyć, że służyć Bogu to znaleźć
szczęście i pokój, jakich świat dać nie może.
Dziękując Bogu za św. Urszulę – „uśmiechniętą Patronkę
trudnych czasów” – prośmy Boże Serce, aby pomogło i nam
być apostołami chrześcijańskiej pogody ducha i optymizmu
w naszych rodzinach i środowiskach pracy.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!

NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY
Modlitwa o przeżywanie codzienności
na wzór świętej Urszuli
Wszechmogący Boże,
Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś świętą Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi
i Jego Ciału, którym jest Kościół.
Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze,
pogodzie ducha i w gorliwej pracy
nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie
Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania
i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe
i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,
dla pozbawionych nadziei
i poszukujących sensu życia.
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DZIEŃ DZIEWIĄTY
Prośba o świętość życia i o uświęcenie świata
Z Testamentu świętej Urszuli:
Przede wszystkim starajcie się o świętość. Wolą Bożą jest
wasze uświęcenie.
Bądźcie święci, a z łatwością pociągnięcie dusze do Boga.
Bądźcie święci, a szczęście Boże w was mieszkać będzie.
Bądźcie święci, a będziecie pociechą dla Serca Jezusa
Konającego. Bądźcie święci!
Żyjcie w jedności i zgodzie, w miłości serdecznej,
stanowiąc – jak pierwsi chrześcijanie – jedno serce i jedną
duszę. Tam, gdzie nie ma jedności i zgody, tam nie może być
błogosławieństwa Bożego, tam nie ma mowy o świętości!
Najważniejsza rzecz w życiu wewnętrznym
– to wytrwałość. Nietrudno byłoby stać się świętym, gdyby
każde krótkie staranie od razu przyniosło ostateczne
zwycięstwo. Bądźcie wytrwali. Nigdy nie poddawajcie się
zniechęceniu.
Przepraszając Boże Serce za wszystkie nasze grzechy
i zaniedbania, prośmy za przyczyną świętej Urszuli
o nieustanny wysiłek w dążeniu do świętości i w pracy nad
uświęceniem siebie i całego świata.
O Jezu, za wstawiennictwem świętej Urszuli, Sercu
Twemu polecam także moją prośbę. Spojrzyj i uczyń…
Święta Urszulo, módl się za nami!

Prosimy Cię,
daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem
przeżywali naszą codzienność w duchu miłości
i służby Tobie i naszym siostrom, i braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje szkolne w Arce

Dzieci z kl. III z Arki w czasie rekolekcji
Fot.: Archiwum paraﬁi

Święty Józefie, opiekuj się nami i naszymi rodzinami
W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową odbyły
się rekolekcje szkolne.
Pierwszego dnia, we wtorek, podczas konferencji księdza
proboszcza uczniowie poznali postać świętego Józefa –
patrona rodzin, strażnika wszelkich skarbów. Każda klasa
wykonała plakat obrazujący wydarzenia sprzed Drogi
Krzyżowej Pana Jezusa, a następnie Jego śmierć na górze

Golgota. Dzień opatrzony był również krótkim filmem
o świętym Józefie, quizem „Ile jest we mnie podobieństwa
do św. Józefa?”, a także kolorowankami przedstawiającymi
życie tego świętego.
Drugiego dnia uczniowie przyjrzeli się bliżej Mamie
Królowej, czyli Maryi. Ksiądz proboszcz przedstawił
dzieciom kim tak naprawdę była ta piękna niewiasta, matka
Syna Bożego. Klasa I przygotowała wypowiedź na temat
modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, a także piękny rysunek Maryi;
klasa II zajęła się przygotowaniem mapki z Sanktuariami
Maryjnymi w Wielkopolsce. Klasa III natomiast, zgłębiła
modlitwę „Magnificat”, a starsi uczniowie z V klasy
przygotowali planszę z Objawieniami Maryjnymi na świecie
i stworzyli klasowy akt oddania się Maryi. Odbyła się
również Droga Krzyżowa w plenerze.
Trzeciego, ostatniego dnia szkolnych rekolekcji
modliliśmy się do Świętej Rodziny w intencji naszych
rodzin. Ksiądz Tomasz opowiedział o Bożej Rodzinie
w drodze do Egiptu oraz odbyła się uroczysta Msza Święta
z udziałem dzieci i nauczycieli. Ostatni dzień
to podsumowanie rekolekcji – uczniowie przedstawili prace,
wykonane podczas trzech intensywnych, pracowitych,
ale przede wszystkim duchowych dni.
Marta Kaczmarek

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021
Decyzja o wzięciu udziału w EDK dojrzewała we mnie
od początku jej istnienia, jednak obawa przed nocą była
zawsze silniejsza. Dystans nie wydawał mi się wielkim
wyzwaniem, biorąc pod uwagę fakt, że przebiegłem w życiu
kilkadziesiąt maratonów. Ostatecznie postanowiłem
przebiec trasę św. Huberta do Rokitna podczas dnia.
W ostatniej chwili, dołączyło do mnie jeszcze dwóch
przyjaciół.
Wystartowaliśmy o godzinie 9.00. Pogoda jak marzenie...
15 stopni, pełne słońce... prawdziwa wiosna! Całość trasy
przebiegała podobnie jak w innych ultramaratonach
z tą różnicą, że w samotności, bez punktów odżywczych.
Dla mnie osobiście najważniejsze były stacje drogi
krzyżowej. Rozważania do poszczególnych stacji
są naprawdę niezwykłe. Przy fizycznym ogromnym
wysiłku, w inny sposób niż w kościele – trafiają do wnętrza
ludzkiego serca. Dystans pomiędzy stacjami gwarantuje
wystarczająco dużo czasu, aby te słowa dogłębnie
przemyśleć. Może właśnie z tego powodu droga minęła nam
bardzo szybko. Najbardziej niezapomniane były ostatnie
trzy kilometry – długa, prosta droga do Rokitna między
polami, a w oddali widoczne majestatyczne wieże bazyliki
– nasz cel. Całość trasy pokonaliśmy w sześć i pół godziny.
W Rokitnie swoje kroki skierowaliśmy od razu przed oblicze
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Maryja na tym
wspaniałym obrazie wyglądała niczym żywa istota, która
spogląda na przybywających pielgrzymów, lekko się
uśmiechając. Każdy z nas biegł z jakąś intencją, którą Matka
Boża cierpliwie wysłuchała.
Nasza E D K miała wymiar zarówno sportowy,
jak i duchowy. Z całą pewnością wersja oryginalna jest
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o wiele trudniejsza, może kiedyś się na nią zdecyduję. Hasło
tegorocznej edycji to Rewolucja Pięknych Ludzi. Jak pisze
ks. Jacek Wiosna Stryczek: (…) „Nie mamy takiej siły,
aby zmienić cały świat. Możemy jednak zmienić siebie,
stając się pięknymi ludźmi i swoim pięknem przemieniać
najpierw swoje otoczenie, a potem, jak zaczyn, z mocą
wpływać na cały świat”. Czy po tej drodze krzyżowej stałem
się pięknym człowiekiem? Tego nie wiem, ale na pewno
piękniejszym niż przed.
Łukasz Frański
Uczestnicy EDK w Rokitnie (w środku autor świadectwa)
Fot.: Archiwum paraﬁi
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Wspomnienie o śp. Doktorze Ryszardzie Kozieł

Śp. Ryszard Kozieł (1934 - 2021)
Fot.: Archiwum prywatne

Droga Rodzino, Szanowni Państwo!
Zgromadziliśmy się by oddać honor i pożegnać doktora
Ryszarda Kozieła – lekarza, wybitnego chirurga, naszego
nauczyciela, szefa, starszego kolegę, a dla pacjentów
po prostu „doktora Kozła”.
W dniu 21 marca 2021 roku po 60 latach pracy w służbie
zdrowia odszedł na wieczny spoczynek najstarszy lekarz
ziemi nowotomyskiej.
Doktor Ryszard urodził się 18 stycznia 1934 roku
w Zareżu na ziemi wileńskiej.
Po wojnie w 1945 roku Jego rodzina osiedliła się w Borui
Kościelnej. W 1954 roku rozpoczął studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, które
ukończył w roku 1959. W tym też roku założył rodzinę,
doczekawszy się syna, dwóch córek, 8 wnuczek
oraz 7 prawnucząt.
Po stażu podyplomowym, w 1961 roku podjął pracę
w tutejszym szpitalu, gdzie przez wiele lat pełnił
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funkcję....??? Oddziału Chirurgicznego oraz pracował
w Pogotowiu Ratunkowym.
Ziemi nowotomyskiej i pacjentów z tego rejonu
nie opuścił aż do śmierci.
Swoją uczciwą pracą zaskarbił sobie wśród
społeczeństwa nowotomyskiego wielki szacunek. Doktor
Ryszard cieszył się wielką sympatią i zaufaniem chorych
oraz współpracowników. Jako chirurg obdarzony był
wyjątkową sprawnością manualną i intuicją, które w tym
zawodzie są bezcenne. Zawsze miał przy sobie Brewiarz,
który czytał w przerwach pomiędzy przyjmowanymi
pacjentami. Z humorem, życzliwością i ciepłem podchodził
zarówno do pacjentów, ich rodzin, jak i osób z Nim
pracujących. To poczucie humoru w szczególny sposób
łagodziło niepokoje i napięcia s tw arzając aurę
bezpieczeństwa i spokoju. Lubił spędzać czas uprawiając
działkę. Zawsze żegnał nas słowami: „Kwitnijcie
i nie przekwitajcie”.
Doktorze Ryszardzie!
Jest tu wiele osób, które przepracowały z Tobą
po kilkadziesiąt lat. Ratowaliśmy zdrowie i życie ludzkie
w czasach, kiedy Twoja wiedza, doświadczenie, zdolności
manualne i intuicja lekarska musiały wystarczyć, bo nie było
diagnostyki obrazowej, takiej jak USG czy tomografia
komputerowa.
Nam, chirurgom przychodzącym do pracy dawałeś
poczucie bezpieczeństwa. Twoje wsparcie na naszych
dyżurach było na wyciągnięcie ręki – wystarczył telefon
i niezależnie od pory dnia, czy nocy stawałeś przy nas służąc
pomocą.
Oprócz warsztatu chirurgicznego mogliśmy nauczyć się
od Ciebie niezmiennej prawdy, że medycyna uczy pokory.
Doktorze! Dziękujemy za ten wspólny czas!
Kiedy trzy lata temu zaprosiłem Cię na świeżo oddany
blok operacyjny, po długiej – kilkunastoletniej przerwie
założyłeś strój chirurga... Ciężko było Ci wówczas ukryć łzy
wzruszenia. Dziś ze łzami zostawiasz nas.
Doktorze Ryszardzie!
Całym swoim życiem wskazywałeś, że lekarz jest
powołany do służby ludziom, do niesienia pomocy chorym.
Śmierć Twoją przyjęliśmy my: lekarze, pielęgniarki,
personel medyczny i niemedyczny z wielkim bólem.
Nie sposób w takiej sytuacji znaleźć odpowiedni zasób słów,
które mogłyby wyrazić cały nasz żal.
Pozostawiłeś po sobie pamięć wspaniałego lekarza,
a przede wszystkim człowieka.
W imieniu Dyrekcji SPZOZ-u, lekarzy, pielęgniarek
i całego personelu składamy wyrazy współczucia i żalu
– żonie Danucie, córkom oraz pozostałej rodzinie.
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Śp. Ryszard Kozieł w czasie liturgii Mszy świętej w naszym kościele
Fot.: Archiwum prywatne

Kazanie pogrzebowe
śp. dr. Ryszarda Kozieła - 26.03.2021

modlącego się na Brewiarzu (modlitwą
Liturgii Godzin, którą obowiązkowo
odmawiają codziennie kapłani,
zakonnicy i zakonnice). Jego
chrześcijaństwo opierało się także
na wielkiej miłości do Kościoła
(do Jego pasterzy). Nie słyszałem
aby źle mówił o duchownych
i o samym Kościele – raczej zawsze
wypowiadał się w tych sprawach
z wielką troską i miłością. To także
dzisiaj swoisty ewenement – godny
pochwały i naśladowania.
Miał na pewno śp. doktor Ryszard
duże szczęście, bo oprócz solidnego,
chrześcijańskiego wychowania
w ynies ionego z domu, natrafił
na drodze swojego życia (na początku swojej lekarskiej
kariery) na świętego człowieka: Sługę Bożego Kazimierza
Hołogę. To u Niego praktykował chirurgiczną sztukę
lekarską. To musiało wpłynąć na Jego posługę medyczną.
Sługa Boży Kazimierz Hołoga był bowiem nie tylko
świetnym lekarzem – chirurgiem, ale nieprzeciętnym
człowiekiem, który swoim przykładem musiał innych
przyciągać do Chrystusa. I na pewno „młodego adepta”
sztuki lekarskiej – Ryszarda pociągnęły te „dobre cechy”
starszego kolegi... powiemy Mistrza. Musiał w podejściu do
pacjentów pamiętać postawę Sługi Bożego
i ją kontynuować. Wielu Nowotomyślan jest na pewno
wdzięczna, za Jego praktykę lekarską, za Jego wiele dobrych
i skutecznych operacji, a przy tym za swoisty humor i dystans
do choroby, który nie przeszkadzał ale wręcz pomagał
w późniejszym powrocie do zdrowia.

„Ojcze – chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli
ze Mną tam, gdzie JA JESTEM, aby widzieli chwałę moją,
którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem
świata” (J 17, 24).
Każdy uczeń Chrystusa już tutaj na ziemi uczestniczy
w chwale Jezusa. Może być na co dzień tam, gdzie jest Jezus
– jego Mistrz i jedyny Zbawiciel. Szczęśliwy jest ten
„uczeń”, który całkowicie zawierzył Jezusowi, który oparł
swoje marne ziemskie życie na Mocy Bożego Słowa i Mocy
Bożej Łaski, płynącej z sakramentów. Szczęśliwy jest ten,
kto zna swoje słabości, a mimo wszystko przychodzi
do Chrystusa, aby w „Źródle Bożego Miłosierdzia”
obmywać swoją duszę i dawać świadectwo, że Chrystus jest
ponad każdym grzechem. I wreszcie szczęśliwy jest uczeń
Chrystusa, który przeżywa z prawdziwą wiarą tajemnicę
„Ojcze, chcę aby ci, których Mi dałeś byli ze Mną”.
„Wspólnoty Kościoła” – Mistycznego Ciała Chrystusa,
Wierzymy, że te słowa Panie Jezu wypowiadasz dzisiaj
bo wie, że Głową tego Ciała jest Chrystus i że ta Głowa nigdy
się „nie zepsuje”, nawet jeśli poszczególne członki tego do śp. Ryszarda i że Go zapraszasz do Swego Królestwa.
Ciała są słabe i chore.
Bracia i siostry! Uczestnicy
tej uroczystości pogrzebowej
śp. Ryszarda – ucznia Chrystusa,
doktora – chirurga i znamienitego
obywatela naszej nowotomyskiej
ziemi. Spróbuję dać w tym momencie
naszej modlitwy „małe świadectwo”
o doktorze Ryszardzie. Małe,
bo znałem Go krótko... zaledwie
10 lat z Jego 87. Mogę śmiało
powiedzieć, że był autentycznym
świadkiem Chrystusa
Zmartwychwstałego. On w Niego
wierzył! Wiara Jego była poparta
„autentyczną praktyką”. A to dzisiaj
nie jest sytuacja powszechna
– zwłaszcza w kręgach medycznych.
Był w kościele na niedzielnej
i świątecznej Mszy św. Przyjmował Ojciec i syn w czasie operacji (śp. Ryszard i śp. Roman)
zawsze Komunię św. Widziałem Go Fot.: Archiwum prywatne
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Kult Świętych – promocją świętości. Bł. Edmund Bojanowski w naszej parafii.

Grupa paraﬁan NSPJ i św. Andrzeja Boboli
przy trumnie bł. Edmunda w Luboniu
Fot.: Archiwum paraﬁi

W niedzielę Laetare (IV Wielkiego Postu) w naszej
parafii gościliśmy siostry Służebniczki Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Lubonia – Żabikowa,
z prelekcją o bł. Edmundzie Bojanowskim. S. Demetria
z pasją opowiadała o charyzmacie swojego założyciela
– świeckiego, który na poważnie traktował sprawy wiary.
Rozpoczęliśmy także odmawianie Nowenny do bł. Edmunda
Bojanowskiego – o żywy kult w naszej parafii i potrzebny
cud do kanonizacji.
We wtorek 16 marca 2021 roku grupa parafian, wraz
z ks. proboszczem udała się do Sanktuarium bł. Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu Żabikowie, po odbiór relikwii
błogosławionego. Najpierw było miłe spotkanie przy stole
z siostrami – kustoszami świętych relikwii. Następnie
w kościele – sanktuarium uczestniczyliśmy w Nieszporach
sióstr. A na koniec w cotygodniowej Nowennie
do bł. Edmunda Bojanowskiego, w trakcie której
przeczytano list błogosławionego do jednej z sióstr,
następnie prośby i dziękczynienia nadesłane drogą mailową
i przekazane drogą tradycyjną – na kartkach w kościele.
W Nowennie przed Najświętszym Sakramentem
odmówiona została jeszcze litania do błogosławionego
Edmunda. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
Po Nowennie siostra Kornelia Silna – Wikaria Generalna
przekazała na ręce ks. proboszcza relikwie z certyfikatem
podpisanym przez ks. kard. Zenona Grocholewskiego
– postulatora w procesie beatyfikacyjnym. W krótkiej
przemowie siostra Kornelia porównała czasy Edmunda

do naszych i wskazała, że bł. Edmund jest właściwym
patronem na obecne trudne czasy. Ksiądz proboszcz
dziękując za dar relikwii do parafii, wspomniał o programie
duszpasterskim na ten rok: Kult Świętych –promocją
świętości... Wspomniał też o obecności sióstr Służebniczek
w Nowym Tomyślu i pracy w szpitalu ze sługą Bożym
dr. Kazimierzem Hołogą. Zapewnił też o modlitwie parafian
w intencji rychłej kanonizacji błogosławionego, a także
w intencji sióstr. Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie
przy sarkofagu, trumnie błogosławionego Edmunda i razem
z wszystkimi obecnymi na Nowennie siostrami.
W V niedzielę Wielkiego Postu 21 marca 2021 roku
zostały wprowadzone relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego
do naszej świątyni. Na początku Mszy św. grupa parafian
przyniosła do ołtarza relikwie, następnie pani Alicja
Bobkiewicz przeczytałą list z Rzymu, od postulatora
w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Edmunda
ks. prałata Pawła Malechy, a na koniec została odmówiona
kolejna (ósma) część Nowenny.

Niedziela wprowadzenia relikwii do świątyni
w Sątopach (21.03.2021)
Fot.: Archiwum paraﬁi

Odpowiedź na artykuł „Szczepionka kosztem życia i cierpienia dzieci”
„W chrześcijańskim poczuciu obowiązku troski
o zdrowie i bezpieczeństwo bliźnich, pragnę ustosunkować
się do notki autorstwa pani Elżbiety Gromadzkiej,
zatytułowanej „Szczepionki kosztem życia i cierpienia
dzieci”, która ukazała się w kwartalniku Jego Serce
(nr 1 [244] 2021). Notka bazuje na artykule Fundacji Życie
i Rodzina, która powołuje się na dwa źródła: Radio Maryja
i portal LifeSiteNews.
Artykuł Radia Maryja wskazuje na niedomówienia,
ale niczego nie wyjaśnia. Powołuje się na wypowiedzi,
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ale nie na rzetelne źródła. Pozostawia aurę zwątpienia
i sensacji. Portal LifeSiteNews został utworzony przez
Campaign Life Coalition - kanadyjską polityczną
organizację lobbystyczną. Portal ten niejednokrotnie był
oskarżany o rozpowszechnianie fałszywych informacji,
a materiały poddające w wątpliwość zjawiska związane
z epidemią wirusa COVID-19, umieszczane na innych
portalach są od początku roku blokowane jako siejące
dezinformację i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi.
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Ani Radio Maryja, ani portal informacyjny LifeSiteNews
nie powinny być dla katolika autorytetem w kwestii
moralności szczepień.
Powinien nim być papież Franciszek. Załączam tekst
noty Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzonej przez Ojca
Świętego (a dodatkowo dwa artykuły z portalu Vatican
News).
https://episkopat.pl/kongregacja-nauki-wiaryopublikowala-dokument-nt-szczepionek-przeciwkocovid19/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/202012/watykan-szczepionki-przeciw-covid-19moralnieakceptowalne.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/202101/papiez-zacheca-do-sczepien-i-zapowiadakiedy-sam-siezaszczepi.html
P a t r z ą c z i n n e j p e r s p e k t y w y, R a d i o M a r y j a
i LifeSiteNews nie powinny być autorytetem w kwestii
skuteczności szczepień.
Artykuł przywołuje postać doktor Pameli Acker
i jej pracy "Vaccination: a Catholic Perspective", wydanej
przez The Kolbe Center for the study of Creation
- organizację ściśle kreacjonistyczną, stawiającą się
w zdecydowanej kontrze nawet przeciw ewolucjonizmowi
teistycznemu. Nic dziwnego, że staje w kontrze przeciw
dowodom naukowym – tym samym nie może stać się
jedynym źródłem wiedzy naukowej dla katolika.
Najpełniej i najprzystępniej, a także możliwie skrótowo i
w oparciu o rzetelne i prokatolickie źródła, kwestię
moralności szczepień przeciw COVID-19 podsumowuje
Fundacja Szczepienia – Rozwiewamy Wątpliwości
(dodatkowo łącza do przytaczanych tekstów źródłowych).
https://www.facebook.com/fundacja.szczepienia.rozwie
wamy.watpliwosci/posts/124803542892962
przytaczane teksty źródłowe:
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/202012/vatican-cdf-note-covid-vaccinemorality abortion.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfait
h/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccinianticovid_en.html – oświadczenie KNW, tłumaczenie
wyżej
https://www.usccb.org/news/2020/us-bishop-chairmenpro-life-and-doctrine-address-ethicalconcerns-new-covid19-vaccines
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https://www.catholicnews.com/vatican-will-offerpfizer-vaccine-against-covid-19-to-employees/
https://www.catholicnews.com/vatican-withoutalternatives-current-covid-19-vaccines-areorallyacceptable/
https://www.npr.org/sections/coronavirus-liveupdates/2020/12/21/948806643/vatican-oksreceivingcovid-19-vaccines-even-if-research-involved-fetaltissue?t=1609794447256&t=1614546182771
https://www.bbc.com/news/world-europe-55409693
https://www.catholicworldreport.com/2019/05/06/whatdoes-the-catholic-church-teach-aboutvaccines/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC66990
53/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC65503
00/
https://www.cathmed.org/programs-resources/healthcare-policy/resolutions/vaccines/
h t t p s : / / w w w. i m m u n i z e . o r g / t a l k i n g - a b o u t vaccines/furton.pdf
Zaszczepił się Franciszek, zaszczepił się Benedykt XVI.
Nie nakazują się szczepić tym, którzy nie są przekonani.
Wydanym oświadczeniem i przykładem życia wskazują
drogę wiernym. Posłuszeństwo i pokora katolika nie
powinny pozwolić na to, by móc czuć się świętszym lub
mądrzejszym od nich.
Będąc odpowiedzialnym za wiarę, zdrowie i życie setek
ludzi nie można pozwalać na coś, co naraża ich życie
i zdrowie na niebezpieczeństwo. Decyzjami powinno
kierować czyste sumienie, a jeśli ono po ludzku zawodzi,
odpowiedzi na pytania o dobro bliźnich należy szukać
w Bogu.”
Od redakcji: Dziękujemy za tę cenną wypowiedź
nt. szczepionki i odwołanie się do Dokumentów Kościoła
(szczególnie Stolicy Apostolskiej: Kongregacji Nauki
Wiary). Naszym pragnieniem było ukazanie problemu
szczepień, nie omijając oczywiście nauczania Kościoła.
Zdajemy sobie sprawę, że nie wybrzmiało to
jednoznacznie, za co bardzo serdecznie przepraszamy!

KRONIKA PARAFIALNA
CHRZEST PRZYJĘLI
21.02.2021
27.02.2021
13.03.2021
21.03.2021
27.03.2021

Laura Czarna
Hanna Jarnut
Franciszek Jan Tyrchan
Kornel Jerzy Szkudlarski
Zuzanna Bogumiła Kopera
Antoni Abramowski
Klara Zimna

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI
20.02.2021

Dawid Tomasz Rolnik
Magdalena Anna Świderska
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KRONIKA PARAFIALNA

WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII
19.02.-26.03.2021 - Drogi Krzyżowe
(dla dzieci i dorosłych)
21.02. 2021 - Dodatkowa zbiórka na pogorzelców
z ul. Mickiewicza (13 695 zł.)
- Nabożeństwa Gorzkich Żali
z kazaniami pasyjnymi
(ks. Grzegorz Walachowski)
26.02.-5.03.2021 - Pomoc żywnościowa (dla 20 osób)
z Caritas AP dla osób 60+
14.03.2021 - Z gościną siostry Służebniczki
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny z Lubonia – Żabikowa
– o bł. Edmundzie Bojanowskim
i rozpoczęcie parafialnej
Nowenny do bł. Edmunda

14.03.2021 - Zbiórka remontowa.
Zostały założone nowe zewnętrzne
kinkiety, przy trzech wejściach do kościoła
i do zakrystii.
16.03.2021 - Pielgrzymka do Sanktuarium
bł. Edmunda Bojanowskiego
21.03.2021 - Wprowadzenie relikwii
bł. Edmunda do naszej świątyni
25.03.2021 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
(Dzień Świętości Życia) i przyjęcie
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
26.03.2021 - Ekstremalna Droga Krzyżowa
do Lwówka i Rokitna

DO PANA ODESZLI
15.02.2021
16.02.2021
18.02.2021

19.02.2021
27.02.2021
1.03.2021
2.03.2021
3.03.2021
5.03.2021
8.03.2021
11.03.2021

śp. Piotr Boczek
lat 53
śp. Kamil Grzegorowski
lat 55
śp. Walentyna Grzybek
lat 79
śp. Marta Adamczak
dziecko
urodziło się martwe
śp. Ewa Hauke – Sowińska
lat 60
śp. Artur Wasilewski
lat 47
śp. Stefania Bukczyńska
lat 88
śp. Grażyna Porczyńska
lat 57
śp. Henryk Adamczak
lat 68
śp. Leonard Trzaskowski
lat 85
śp. Mirosława Waltrowska
lat 69
śp. Aleksander Nawrocki
lat 59
śp. Czesław Skoczylas
lat 71

11.03.2021
12.03.2021
14.03.2021
15.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
20.03.2021
21.03.2021
22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
25.03.2021

śp. Bożena Vogel
śp. Elżbieta Koza
śp. Krzysztof Śpiączka
śp. Marta Szulc
śp. Andrzej Manyś
śp. Andrzej Pluskota
śp. Teresa Krukowska
śp. Ryszard Kozieł
śp. Józef Henicz
śp. Jan Podgórski
śp. Zofia Flak
śp. Jerzy Bryza
śp. Stefania Górna

lat 77
lat 68
lat 39
lat 88
lat 43
lat 62
lat 60
lat 87
lat 71
lat 75
lat 82
lat 73
lat 93

PRZYDATNE INFORMACJE
MSZE ŚW.
w niedziele: godz. 700, 900, 1030001200 i001800
w dni powszednie: godz. 8 i 18
BIURO PARAFIALNE 00
poniedziałek, środa i 00czwartek
16 – 1700
piątek: 9 – 1100
BIBLIOTEKA PARAFIALNA
środa 1600– 1700, piątek 900– 1100
UDZIELANIE CHRZTU ŚW.
2 i 4 sobota miesiąca godz. 180000
3 niedziela miesiąca godz. 12
NAUKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
I katecheza: 1 i 3 wtorek miesiąca
II katecheza: 2, 3 i 4 piątek miesiąca
dom parafialny godz. 1900
ODWIEDZINY CHORYCH
pierwsza sobota miesiąca
od godz. 830

KRĄG BIBLIJNY
każdy poniedziałek godz. 1900

AKCJA KATOLICKA
drugi czwartek miesiąca00
dom parafialny godz. 19

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
każdy czwartek godz. 800 – 2100
00
pierwszy piątek miesiąca godz. 170000 – 18
00
pierwsza sobota miesiąca godz. 7 – 8

STRAŻ HONOROWA NSPJ
pierwszy piątek miesiąca
Msza św. i spotkanie godz. 1800

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Msza św. o 1800 i spotkania formacyjne
w drugą środę miesiąca

SPOWIEDŹ ŚW.
każdy
czwartek miesiąca
1700 – 1800 i 2000 – 2100

MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE
ostatni poniedziałek
miesiąca
godz. 1930

DUSZPASTERSTWO MŁODYCH
MAŁŻEŃSTW
informacje
u ks. Marcina

RÓŻANIEC NIEUSTAJĄCY
30 dzień miesiąca

TELEFONY
+48 61 442 20 89 – ks. Tomasz
+48 61 442 26 68 – ks. Bartłomiej
+48 61 442 28 70 – ks. Marcin

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY „OAZA”
każdy piątek – Msza św. godz. 1800
i spotkanie na salce
pierwszy piątek – Msza św. godz. 1900

www.nspjnt.archpoznan.pl
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Fotoreportaż

Niedziela Palmowa 2021
Obrzęd święcenia palm

Gorzkie Żale
Kazania Pasyjne głosi ks. kanonik Grzegorz Walachowski

Droga krzyżowa dzieci (do góry)
Zakończenie w kościele
Renowacja Drogi krzyżowej w kościele w Sątopach (po prawej)
Odnowiona Stacja XII

Rekolekcje szkolne w Arce
Droga krzyżowa w parku

Rekolekcje szkolne w Arce
Ostatnia Wieczerza oczami dzieci

