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,, Późno Cię pokochałem, Piękności tak dawna, a 

tak nowa, późno Cię pokochałem !(...)  Byłaś ze 

mną a ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie 

trzymały mnie te rzeczy, które nie istniałyby, 

gdyby nie były w Tobie.(...) Dotknęłaś mnie i 

zapłonąłem tęsknotą za Twoim pokojem”. 

 

,,Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku 

Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki 

w Tobie nie spocznie”. 
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II. Życie religijne mieszkańców 

Czapur i Wiórka do września 1998r. 

 

III.  Początki organizacyjno-budowlane 

Kaplicy w Czapurach. 
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IV.  Przerwa i wznowienie prac na 

opuszczonym placu budowy. 

/zapis kronikarski p. Zofii Kurek. 
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Z dziejów Czapur i Wiórka 

 
Historia wsi - co się na nią składa? Suche fakty., zapisane w uczonych księgach, 

pożółkłe fotografie, akta sadowe, stare kroniki, gazety, przekazy rodzinne i wreszcie 

własne wspomnienia. Upływ lat zaciera w naszej pamięci szczegóły, miesza daty i 

zdarzenia. Żyjemy sprawami dnia dzisiejszego, dlatego często jesteśmy 

zniecierpliwieni wspomnieniami ludzi starych, zagubionych we współczesnym świecie, 

pełnym nowinek technicznych i ogromnych możliwości. Ale nie uciekajmy od własnych 

korzeni! Co mówią, o historii naszych rodzinnych miejscowości przekazy pisane? 

Pierwsze wzmianki o Czapurach pochodzą z końca XIV stulecia. Sporządzono je z 

powodu licznych procesów granicznych, które właściciele Czapur toczyli z biskupami 

poznańskimi, posiadającymi wsie tzw. klucza głuszyńskiego: Głuszynę Leśną Babki oraz 

inne pobliskie wioski. 

W 1433 roku właścicielami Czapur stali się Karmelici Trzewiczkowi, bracia z 

kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. W tym okresie zapisy dotyczące Czapur pojawiają 

się już częściej. Nazwę tej osady można odnaleźć w rejestrach sądowych, 

finansowych i poborowych, sporządzanych w latach: 1432, 1446, 1470 i 1508. 

Wiadomo, że w latach 1410-1413 niejaki Jan z Czapur pełnił godność 

wicepodkomorzego poznańskiego. 

Więcej informacji o wsi przynoszą źródła z 1510, 1563, i 1577 roku. Wynika z nich, 

źe Czapury były wtedy osadą opustoszałą.. Kilkakrotnie (zapisy z lat 1387, 1404 i 

1508) pojawiają się także wzmianki o Młynie Czapury, a zwłaszcza sporach, 

dotyczących własności tego niezmiernie ważnego dla wsi obiektu. Ostatecznie, w 1420 

roku„ młyn został, za 63 grzywny, zakupiony przez przeora karmelitów Leona. Na 

początku XVI wieku król Zygmunt Stary, mając na względzie ubóstwo zakonników, 

zwolnił czapurski obiekt z obowiązku opłat na rzecz monarchy. Młyn miał znajdować się 

„na rzece Kopii między Czapurami a Głuszyną”, a w XVI stuleciu był obiektem 

jednokołowym - nieznana jest jego dokładna lokalizacja. 

Jak wynika z dziewiętnastowiecznych map, w roku 1822 we wsi, oprócz młyna, 

działała także karczma, a na Warcie istniała stała przeprawa rzeczna. Mieszkańcy 

osady płacili już wtedy czynsze. Jak podaje kronika szkolna, w 1900 roku we wsi 

mieszkało 100 mężczyzn i 128 kobiet. W 1871 roku, u wylotu dzisiejszej ul. Dolnej, 

wzniesiono przydrożną kapliczkę, która przetrwała do 1941 roku, gdy została 

rozebrana przez Niemców. Okupanci zniszczyli wtedy Czapurach jeszcze dwie inne 

przydrożne kapliczki (przy dzisiejszej ul. Gromadzkiej) 
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Czapury odegrały ważną rolę w czasie walk o Poznań, prowadzonych w styczniu 

1945 roku. 8 Korpus Pancerny, dowodzony przez kapitana Kunina, przeprawił się tu, 

przez pokryta^ lodem Wartę, by przygotować atak wojsk radzieckich na miasto. 

Utworzenie przyczółka w miejscowości Kątnik, położonej po drugiej stronie rzeki, 

umożliwiło Armii Czerwonej rozpoczęcie walk o Poznań. Przez specjalny most 

pontonowy, Rosjanie dostarczali amunicję i sprzęt wojskowy, które były 

wykorzystywane podczas starć z Wermachtem na poznańskiej Cytadeli. To wydarzenie 

zostało upamiętnione obeliskiem, odsłoniętym 9 maja 1975 roku przed szkołą, w 

Czapurach. 

 

Początki wsi Wiórek nie są jasne. Być może najstarszym śladem w dokumentach, 

dotyczącym tej miejscowości, jest metryka z 1296 roku. Biskup poznański Jan 

wystawił ten akt na prośbę wojewody Mikołaja Przedpełkowica z Gostynia, który chciał, 

by dziesięciny z Wirka zasilały skarbiec głuszyńskiej kolegiaty. Należy jednak 

przypuszczać, że dzisiejszy Wiórek powstał znacznie później - pewna wzmianka o tej 

osadzie (także Wirek) pochodzi dopiero z 1628 roku. W roku 1754 Wiórek, leżący w 

kluczu głuszyńskim, został zasiedlony przez osadników olęderskich. To sprawiło, że 

wioska miała nieco inny - w porównaniu z sąsiednimi osadami - status. Mieszkańcy 

Wiórka od razu zostali oczynszowani, zarówno w pieniądzach, jak i naturaliach, co 

potwierdzono 1783 roku. Nowo lokowana osada dała też początek obecnej wsi. 

 

Dokumentem, przynoszącym wiele ciekawych informacji o gospodarzach z Wiórka 

jest, przechowywana obecnie w archiwum Szkoły Podstawowej w Czapurach, księga 

powinności mieszkańców tej wsi wobec plebanii w Głuszynie, obejmująca okres od roku 

1843 do 1880. Sporządzono ją na podstawie umowy, zawartej 7 czerwca 1821 roku, 

między przedstawicielem plebanii głuszyńskiej - księdzem kanonikiem Musielskim i 

gospodarzami z Wiórka. Dokument uwolnił „na wieczne czasy” mieszkańców wioski od 

obowiązku danin w naturze oraz pracy na rzecz Kościoła, zamieniając je na świadczenia 

pieniężne. W księdze dokładnie określono terminy płatności oraz wyliczono wysokość 

zobowiązań, uzależnioną od wielkości gospodarstwa. Kościół zastrzegł sobie także 

prawo do polowania na wióreckich polach. Karczmarz Józef Blensler miał także nadal 

zaopatrywać się w trunki (piwo i wódkę) u „każdoczasowego beneficyata plebanii 

Głuszyńskiej”, pod warunkiem przekazywania Kościołowi dochodów z co 16 litra 

sprzedanego alkoholu. W księdze znalazły się nazwiska gospodarzy, będących stroną 

umowy: 

1. Jakub i Anna z Demelów małżonków Walterów, 

2. Jan Aumueller, 

3. Jerzy Falkenstein 
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4. Andrzej Krych, 

5. Jerzy Blensier. 

6  Michał Koszyński, 

7. Bartłomiej Aumueller, 

8. Woyciech Lisiecki, 

9. Jan Demel. 

10 Józef Blensier, 

11 Józef Falkenstein. 

W 1868 roku w Wiórku powstała szkoła, przemianowana, w 1877 roku, na szkołę 

publiczną. Od roku 1880 na lekcje do Wiórka uczęszczały już wszystkie dzieci z 

Czapur, wcześniej uczące się w Głuszynie. 27 lat później oddano do użytku nowy 

budynek szkoły i zatrudniono jednego nauczyciela (w 1900 roku wieś zamieszkiwało 

102 mężczyzn i 128 kobiet). Ważnym źródłem informacji o życiu mieszkańców Wiórka 

i Czapur w tym okresie są kroniki szkolne. Pisane przez kierowników placówki, ludzi z 

zewnątrz, charakteryzowały one miejscowe środowisko, wskazując na występujące w 

nim problemy. Przynosiły informacje o wydarzeniach lokalnych, zmianach 

organizacyjnych szkoły oraz - nierzadko skomplikowanych - relacjach między szkołą a 

miejscowym środowiskiem. Te „dyrektorskie” kroniki pochodzą z lat 1926-1930 oraz 

okresu powojennego: 1945-1964. Później, po powstaniu szkoły w Czapurach, zmienił się 

charakter tych zapisów, które w większej mierze koncentrowały się na sprawach 

szkolnych. 

Jak podaje najstarsza zachowana kronika, w roku szkolnym 1926/27, w Wiórku 

uczyło się 130 dzieci, a zajęcia prowadziło dwoje, później troje, nauczycieli. W 

bibliotece było 37 książek, a mieszkańcy obu wsi mieli 5 aparatów radiowych. W roku 

szkolnym 1928/29 uroczyście obchodzono 10 rocznicę odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Uroczystości odbyły się wówczas w szkole i kościele parafialnym w Głuszynie. Z 

tej okazji przed szkołą posadzono też jarząbek. Sporo kłopotów przysparzała pogoda - 

zimą spadły bardzo obfite opady śniegu, a temperatura dochodziła do -39°. Jak podaje 

kronika, zaspy dochodziły wówczas do dolnej części dachów, co uniemożliwiło 

odbywanie zajęć. Szkoła nadal rozwijała jednak swoją działalność. W styczniu 1929 

roku powstało w Wiórku Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa, do którego 

przystąpiło 60 dzieci. Uczniowie szkoły wystąpili także na Wieczornicy Misyjnej w 

salce parafialnej w Głuszynie. 

W kolejnym roku szkolnym po raz pierwszy utworzono VII klasę. W szkole odbywał 

się też popołudniowy kurs dokształcający, na który zapisało się 49 osób. Zajęcia 

odbywały się jednak w bardzo trudnych warunkach - szkoła nie miała pieniędzy nawet 

na zakup lamp naftowych, niezbędnych do prowadzenia wieczornych zajęć.
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Kronikarskie relacje przynoszą też wiadomości o zjawiskach patologicznych. Z 

powodu spocenia mieszkańców Czapur i Wiórka, nieustannie dochodziło wówczas do 

gorszących bójek między dziećmi. Wielu rodziców było nieprzychylnie nastawionych do 

szkoły, co prowadziło do częstych rezygnacji nauczycieli z pracy w wióreckiej szkole. 

Ma wsiach zdarzały się także tragiczne w skutkach zatargi między dorosłymi, nawet 

zabójstwa. Kronikarz ubolewa nad „upadkiem moralności”, chwaląc jednocześnie 

działania ówczesnego proboszcza kościoła parafialnego w Głuszynie, który w kazaniach 

potępiał zbójeckie postępki.
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C. dalszy dziejów 

        okres powojenny 

         1945-1990r.
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ówczesnego proboszcza kościoła parafialnego w Głuszynie, który w kazaniach potępiał 

zbójeckie postępki. I tu urywają się zapiski. Pozostała część kroniki została 

zniszczona. 

* * * 

Kolejne zapisy pojawiły się w szkolnej kronice po prawie 20-letniej przerwie i 

pochodzą dopiero z 1945 roku. Wiele wspomnień z lat wojennych zachowało się jednak 

w pamięci mieszkańców. Kilka gospodarskich rodzin z Czapur i Wiórka Niemcy 

wysiedlili do Generalnej Guberni. Na ich miejsce przybyli niemieccy koloniści. Niemcy 

często chodzili po domach i przeprowadzali rewizje. Szukali głównie żywności. Tak jak 

przed wojną mieszkańcy obu wsi najczęściej pracowali w Luboniu i Starołęce. Do pracy 

dojeżdżali rowerami. Najbliższy kościół, w którym wówczas odbywały się msze, 

znajdował się w Wirach. 

Ważnym etapem w dziejach Czapur i Wiórka były ostatnie miesiące okupacji 

niemieckiej, gdy do Poznania zbliżały się wojska radzieckie. 22 stycznia żołnierze I 

Frontu Białoruskiego zajęli lotnisko w Krzesinach. Aby zaatakować Poznań od południa 

wojsko musiało przeprawić się przez zamarzniętą wówczas Wartę właśnie w rejonie 

Czapur. Gruby lód na rzece wytrzymał ciężar lekkiego sprzętu bojowego, który 

przeprawił się przez rzekę jeszcze wieczorem 22 stycznia. Aby uniemożliwić dalszą 

przeprawę, Niemcy ostrzeliwali jednak to miejsce z fortu na Starołęce. Walka o 

utrzymanie przeprawy trwała przez całą noc. Rosjanie zdołali zbudować tam dwa 

mosty, tzw. niskowodne. Jeden z nich miał nośność 60 ton i był przeznaczony dla 

cięższego sprzętu. Drugi mógł udźwignąć 16 ton. 24 stycznia przez Wartę przeprawiły 

się główne siły 8 korpusu zmechanizowanego gwardii. W godzinach popołudniowych 

dotarły one do Poznania i przypuściły atak na poznańską twierdzę. Dzięki 

zorganizowaniu przeprawy koło Czapur, wojska radzieckie zdołały zaskoczyć 

broniących się na Cytadeli Niemców. To wydarzenie zostało upamiętnione obeliskiem, 

odsłoniętym 9 maja 1975 roku przed czapurską szkołą.
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Wraz z końcem wojny, do Czapur i Wiórka zaczęło powracać normalne życie. Obie 

wsie łączyła z Poznaniem piaszczysta droga, która trudno było przebyć nawet pieszo. 

Podstawowym środkiem lokomocji pozostawał rower. W domach nadal korzystano z 

lamp naftowych lub karbidówek. Swoją działalność wznowiła szkoła w Wiórku. 22 marca 

1945 roku odbyły się tam pierwsze powojenne zapisy dla uczniów. Nauka rozpoczęła się 

już sześć dni później. 8 maja zorganizowano kurs dla starszej młodzieży w wieku od 15 

do 18 lat. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Brakowało mebli, pomocy 

szkolnych i książek. W kolejnym roku szkolnym w szkole uczyło się już 135 dzieci. Na 

wsi wznowiło działalność Koło Śpiewacze „Echo” i Straż Ogniowa. Powstało też koło 

Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. „Echo” ufundowało wtedy sobie sztandar, 

urządzało też przedstawienia i wyjeżdżało na liczne przeglądy. 3 maja 1947 roku 

powstała 13 Drużyna Harcerzy im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 

Dosyć długo mieszkańcy musieli czekać na elektryfikację obu wsi. W listopadzie 

1954 roku powołali oni komitet elektryfikacyjny Wiórka, Czapur i Babek. Każdy 

zobowiązał się wpłacić po 1000 złotych na zakup i przeprowadzenie linii. Światło 

elektryczne zabłysło po raz pierwszy 6 stycznia 1955, o godzinie 17.35. 

Ponieważ stary budynek szkolny w Wiórku nie mógł już pomieścić wszystkich 

uczniów, w grudniu 1962 roku mieszkańcy utworzyli komitet, który miał pomóc w 

budowie nowej szkoły. Postanowili też dobrowolnie opodatkować się na rzecz budowy. 

Szkołę w Czapurach otwarto 1 września 1965 roku. Wokół niej także skupiła się 

działalność kulturalna i oświatowa w obu wsiach. Aktywnie działał komitet rodzicielski, 

ze szkołą współpracowały zakłady opiekuńcze, takie jak jednostka wojskowa i 

nadleśnictwo w Babkach. W Wiórku powstała bilioteka publiczna, a w Klubie Rolnika 

funkcjonowało Koło Gospodyń Wiejskich i zespół śpiewających pań ,3andoska”. Należy 

też wspomnieć o drużynie harcerskiej, która organizowała liczne biwaki oraz obozy 

harcerskie i zuchowe dla 
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dzieci. Przez długi czas harcerze z Czapur i Wiórka kultywowali także starą 

wielkopolską tradycję chodzenia z „turoniem”. 

PRZEGLĄD POZOSTAŁYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA OBU WSI  

Do końca lat 60 - budowa drogi asfaltowej z Poznania do Czapur i Wiórka i dalej 

do Rogalina 

1963 - w Babkach powstaje ośrodek zdrowia 

1970 rok - otwarcie linii autobusowej Starołęka-Wiórek 

1974 - budowa sklepu i Klubu Rolnika w Wiórku przy dużym zaangażowaniu  

mieszkańców  

1979 - budowa drogi do Babek  

1979 - w obu wsiach powstają wodociągi 1994 - założenie gazu w Wiórku i Czapurach  

lata 90 - telefonizacja wsi 

Danuta Paszkiewicz 
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Życie religijne mieszkańców Czapur i 

Wiórka do 20.09.98r. 
 

Od początku istnienia parafii św. Jakuba 

Apostoła w Głuszynie  tk. Od XIII w. tereny Czapur i 

Wiórka należy do Kolegiaty Słuszyńskiej, a następnie do 

Kościoła Parafialnego. W nim chrzczono, udzielano I 

Komunii św., bierzmowano, udzielano ślubów oraz chowano 

zmarłych na parafialnym cmentarzu i jest tak do dnia 

dzisiejszego. Wierni Czapur i Wiórka uczestniczyli we 

wszystkich wydarzeniach parafialnych, a także w 

organizacjach kościelnych. Pani Pelagia Włodarczak z 

Wiórka angażowała się w organizowaniu pielgrzymek do 

sanktuarium Maryjnych w Licheniu  k/Konina i do 

Częstochowy nieraz 3-krotnie w ciągu roku. W odległych 

czasach dzieci uczęszczały na lekcję religii do Głuszyny. 

Potem do szkoły w Wiórku. W latach 60-tych 

zorganizowano 2 punkty katechetyczne. Jeden u p. 

Grabowskiego w Czapurach, drugi w Klubie Rolnika w 

Wiórku. Od 1989r., gdy nastąpiły zmiany ustrojowe w 

Polsce, lekcje religii zaczęły odbywać się w szkole w 

Czapurach. 
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Na terenie obu wiosek znajdują się 2 kapliczki i 2 

krzyże przydrożne, które zostały w czasie II Wojny 

światowej zburzone przez Niemców, a po wojnie ponownie 

wzniesione. 

(fotografie znajdują się w albumie str 1 i 2) 

a) Kapliczka Matki Bożej w Czapurach została   

 ufundowana 1871r. przez Pana Remleina. W   

 1941r. Została zburzona przez Niemców i odbudowana 

 dopiero w 1947r. Konserwację i pielęgnowaniem terenu 

 wokół kapliczki zajmują się mieszkające w pobliżu 

 rodziny – p.Remlein, p.Magdziak, p.Rajewicz, 

 p.Kamińska. W  niektórych latach 2odbywały się tutaj 

 Nabożeństwa Majowe ku czci Najświętszej. Maryi 

 Panny organizowane  przez wiernych. 

b) Figura Serca Pana Jezusa w Wiórku została   

 ufundowana przez p.Dyplewską matkę p.Emili  

 Chrzanowskiej, jako votum za szczęśliwą operację w  

miejsce dawniejszej zburzonej przez Niemców. 

Poprzednią figurę postawiła rodzina Kujawów na swojej 

posesji w 1938r.Od 1968r. obecna figura jest 

konserwowana i pielęgnowana przez P. Pelagię 

Włodarczak. 

c) Krzyż przydrożny przy ul. Poznańskiej pośrodku wsi 

 Wiórek był wymieniony na  
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metalowy również staraniem p.Włodarczak, a wykonany 

przez p.Kantroskiego L. i p.Pytlaka J. Postawiono go 

w sierpniu 1977r., kiedy to przez naszą parafię 

wędrowała kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej. 

d) Najstarszy Krzyż zachował się na narożnik 

między obecną ul. Szkolną a ul. Poznańską w Wiórku. 

Mimo powalenia go przez Niemców został przechowany 

w piwnicy przez p. Tytusa Karabasza, a po wojnie 

odnowiony przez p. Ludwika Plenzlera i ponownie 

wkopany na poprzednie miejsce. Pielęgnuje go rodzina 

Kopruckich i Kaczorów. Od roku 1987 część parafian 

obu wiosek zaczęła uczęszczać na niedzielne Msze Św. 

w Klubie Rolnika w Wiórku, jednakże ze względu na 

ciasnotę większość jeździła do Głuszyny. Gdy 20 

września 1998r, odbyła się I Msza Św. w tymczasowo 

postawionej Kaplicy w Czapurach i przybyli na nią 

licznie wierni z obu wiosek, odtąd do kościoła 

parafialnego w Głuszynie udają się nieliczni. 

Według informacji sołeckich wieś Czapury zamieszkuje 

obecnie 881 osób, wieś Wiórek 573 osoby, a wieś Babki 

409 osób. Niektórzy wierni z Babek przybywają na 

msze św. do Czapur 
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Krótki zapis kronikarski o Kaplicy 

w Klubie Rolnika w Wiórku  

/zapis p.Tadeusza Kempy/ 

 
1. W latach 1985-89 w Klubie Rolnika był punkt 

Katechetyczny Parafii Św. Jakuba Większego z 

Głuszyny dla dzieci z Wiórka i okolic ( w szkole 

publicznej nie było nauki religii.)  

2. Jesienią – 1987r. wizytował punkt Katechetyczny we 

Wiórku Ks. Biskup Zdzisław  Fortuniak wraz 

z ks. Proboszczem Benedyktem Berkowskim. 

Były wiersz dzieci, jak również rozmowy z rodzicami 

w czasie, których Ks. Biskup powiedział, że w rejonie 

Wiórka i Czapur należałoby wybudować Kaplicę ze 

względu na odległość od Kościoła parafialnego w 

Głuszynie. 

3. Późną jesienią – 1987r. Ks. Proboszcz Berkowski 

odbył w Wiórku rozmowę z p. Pelagią  Włodarczak na 

temat wyrażenia zgody na odprawianie co niedzielę  

(za wyjątkiem m-cy lipca, sierpnia i września) 

o godz. 1215  w Klubie Rolnika w Wiórku Msza Świętej 

dla mieszkańców Wiórka i Czapur, gdyż on przy 

swoim obecnie zdrowiu nie może podjąć się budowy 

Kaplicy. 
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Pani Włodarczak zgodziła się na propozycję wraz z 

obowiązkiem prania bielizny, sprzątania i dowozu 

księdza samochodem. Panie Pelagia Włodarczak swą 

ofiarną pracę pełniła do końca  czerwca 1993r. 

4. Od października 1993r. do czerwca 1994r. 

Klub Rolnika maił w ajencji od G.S. Mosina  

p. Marcina Gelniak, nadal w niedzielę odbywała się 

Msza Święta. Dowozy księdza załatwiała 

P.Włodarczak oraz Ci mieszkańcy, którzy posiadali 

samochody, a mieli intencję Mszy Świętej w daną 

niedzielę. 

5. Po 3-miesięcznej letniej przerwie tj. od października 

1994r. Klub Rolnika przejęła Rada Sołecka Wiórka. 

Gospodarzem Klubu z ramienia Rady został 

p. Najewski Tadeusz, który wraz z żoną sprzątali, 

dbali o porządek, bieliznę i zmykali Klub po Mszy 

Świętej. Na środki czystości i piorące otrzymali od 

księdza 20 zł miesięcznie. Pozostałe koszty takie jak: 

prąd, ogrzewanie itp. ponosiła Rada Sołecka. 

6. Dowóz księdza w stosunku do osób, które miały 

intencję mszalną, a nie posiadały samochodu załatwiał 

p.Osuch Marian – junior. 

7. W latach 1987 – 1998 Nabożeństwa Majowe 

odpowiadali mieszkańcy w własnym zakresie 
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bez udziału księdza. 

8. W okresie, gdy wikariuszem był ks. Mariusz Matecki 

zmieniło się dużo na lepsze, mieliśmy Pasterki, a w 

ostatnim roku 1998 Rezurekcję w sobotę. Dużo 

dobrego czynił dla nas również Ks. Ludwik Brodniak. 

9.  30 maja 1998r. obchodziliśmy w Wiórku pierwszy 

odpust Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. 

Uroczystą  Mszę Św. odprawił ks. Mariusz  oraz 

poświęcił obraz Błogosławionej Urszuli – Patronki 

naszej przyszłej Parafii, ofiarowany jako Votum dla 

kościoła w Czapurach . 

10.  15 sierpnia 1998r. z wielkim żalem żegnaliśmy ks. 

Mariusza Mateckiego, który przeszedł do Mosiny. 

Ksiądz Mariusz był dla nas wspaniałym  

Kapłanem – oddanym Bogu, ludziom i Ojczyźnie. 

11.  6 września 1998r. Ks. Ludwik Brodniak na Mszy 

Świętej w Wiórku przeczytał nam Kanoniczny dekret 

o nominacji ks. mgr. Wojciecha  Szałaty na nowego 

wikariusza, a zarazem budowniczego Kościoła w 

Czapurach. /wymienione kanony były dla nas 

niezrozumiałe./ 
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12.  13 września 1998r. powitano w Wiórku nowego 

Księdza Wojciecha Szałatę, który powiadomił nas, że 

z polecenia Ks. Biskupa Fortuniaka zgodziła się 

budować Kościół  i dom parafialny w Czapurach. 

Powitanie było serdeczne z kwiatami i wierszykami 

dzieci. 

 

 

 

Serdecznie Księdza witamy, 
Serduszka swe otwieramy, 
Życzliwość z nich płynie,  
Więc czuj się jak w rodzinie. 
 
 
Przybyłeś nakarmić Słowem, 
W nas serca masz gotowe, 
Z dziecięcą wrażliwością 
Służ Bogu i nam z ufnością. 
 
 
Niech płomień Łaski Bożej 
Twojej pracy dopomoże, 
A modlitwa nasza szczera 
Zawsze będzie Ciebie wspierać. 
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Ksiądz Wojciech Szałata podjął decyzję, że od 20 

września 1998r. Mszę Święte odprawiane będą na 

placu budowy w Czapurach. 

Jest to konieczne dla konsolidacji wiernych 

przyszłej wspólnoty parafialnej. 

13. W okresie istnienia Kaplicy w Klubie Rolnika w 

Wiórku  lata 1987-98 wzajemną pomocą i pracą 

służyli: P. Pelagia Włodarczak, Państwo Najewscy 

Tadeusz i Gabriela, Marian Osuch-junior, Alojzy 

Włodarczak, Szczepan Krych, Eugeniusz Plenzler, 

Tadeusz Kempa i wiele innych mieszkańców. 
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Początki organizacyjno budowlane 

Kaplicy w Czapurach. 
/ zapis kronikarski P. Tadeusza Kempy./ 

 
 

Obok ks. Proboszcz 

Benedykt Berkowski, 

budowniczy 

fundamentów pod 

kościół główny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W m-cu maju 1990r. na przedwyborczym spotkaniu z 

kandydatami z ramienia ,,Solidarności” do Samorządu 

Gminnego w Szkole w Czapurach. Pan Kempa wystąpił 

z propozycją, aby grunt ,,GS-u” w Czapurach przy 

sklepie przekazać nieodpłatnie na budowę Kaplicy dla 

mieszkańców: Czapur, 
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Wiórka i Głuszyny Leśnej. Byłaby to realizacja 

propozycji ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka z 1987r 

 

2.  18 lutego 1991r. w imieniu Rad Sołeckich Czapur i 

Wiórka wystąpiłem z wnioskiem do P. Burmistrza 

Bogdana Robakowskiego o korektę  

,,planu zagospodarowania przestrzennego” – tak, aby 

uwzględnić grunt pod budowę Kaplicy w Czapurach 

Pismo z dnia 18 lutego 1991roku. 

3.  7marca 1991r. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady 

Gminnej – temat plan zagospodarowania 

przestrzennego  gminy” – Po długiej dyskusji 

uwzględniono, że działka Nr.50/4 w Czapurach 

będzie przeznaczona w planie zagospodarowania pod 

budowę Kaplicy. 

4.  Pismem z dnia 30.09.1991r. Nr. B.LL.A-

8381/2/20/91 Gmina potwierdziła, że działka 

Nr.50/4 w Czapurach jest pod budowę Kaplicy w 

planie ujęta. 

5.  Dnia 12.08.1991r. wystąpiono do Urzędu Rejonowego 

w Poznaniu, powołując się na pismo Urzędu Miasta 

Mosina znak G 8224/2/91  o nieodpłatne przekazanie 

działki Nr.50/4  w Czapurach. Jako rekompensatę za 

grunty i lasy zabrane Kościołowi przez władzę P.R.L. 
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6.  W m-cu wrześniu 1991r. Ks. Proboszcz i ja 

uczestniczyłem w naradzie w Urzędzie Rejonowym. 

Po zapoznaniu się z uwarunkowaniami jakie trzeba 

spełnić  dla Komisji Episkopat-Rząd, doszliśmy do 

wspólnego wniosku, że najlepiej jak parafia kupi 

działkę w drodze przetargu od Skarbu Państwa. 

Zgodziliśmy się. 

7.  18.11.1991r. Urząd Rejonowy ogłosił  I przetarg  do 

którego parafia nie przystąpiła. Po 6 tygodniach 

pismem G.G V 27224/82/91 ogłoszono II przetarg 

obniżony do 50% tj. do kwoty 14.636.250 zł. 

8.  Pismem z dnia 10 stycznia 1992r. wyraziliśmy zgodę 

na nabycie działki Nr.50/4 w Czapurach zgodnie z 

warunkami podanymi przez Urząd Rejonowy w II 

przetargu. 

9.  W dniu 29 stycznia 1992r. w Urzędzie Rejonowym w 

Poznaniu Ks. Proboszcz Berkowski oraz Kier. Urząd 

Rejonowego (z moim udziałem) podpisali protokół o 

przejęciu przez Parafię-Głuszyna w wieczyste 

użytkowanie gruntu Skarbu Państwa w Czapurach-

Działka Nr. 50/4 KW Nr.28145-3.900m2 przy 

ul. Poznańskiej – Pismo GG V 7224/82/91. 

10.  Dnia 9 marca 1992r. przed Notariuszem –  

Panią Marią Barbarą Danecką w Poznaniu został 
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sporządzony Akt Notarialny nr.rep. – 528/92. 

Akt podpisali: P. Bogusław Kapczyński - 

przedstawiciel Urzędu Rejonowego i Ks. Proboszcz 

Benedykt Berkowski, jako otrzymujący. W tym 

ważnym akcie również uczestniczyłem. Kserokopia 

aktu notarialnego z dnia 9 marca 1992r. stanowi 

załącznik do kroniki. 

11.  W kwietniu 1992r. od Ks. Proboszcza Berkowskiego 

otrzymałem propozycję przyjęcia funkcji 

Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy 

Kaplicy. Propozycji nie przyjąłem mając na uwadze 

inny sposób mojego działania i zaangażowania 

społecznego co do budowy. 

12.  W maju 1992r. zwróciłem się di ks. Proboszcza 

Berkowskiego z propozycją, aby na posiadanej 

nieruchomości postawić duży Krzyż, gdyż to miejsce 

należy uświęcić, a zarazem zaakcentować wiernym, 

że na tym placu będzie budowa Kaplicy dla przyszłej 

wspólnoty parafialnej. 

13. W czerwcu 1992r. przeprowadziłem między 

zainteresowanymi tzw.,,mini-sondę” odnośnie Patronki 

względnie Patrona przyszłej parafii w Czapurach. 

Jednomyślnie wybrano na Patronkę – Błogosławioną 

Urszulę Ledóchowską, która 20 czerwca 1983r. /lata 

stanu wojennego/ została przyjęta w poczet 

Błogosławionych przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
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podczas pielgrzymi w Poznaniu. Ksiądz Proboszcz 

propozycję przyjął i obiecał, że w odpowiednim czasie 

poczyni w Kurii Biskupskiej starania o zatwierdzenie 

naszej propozycji . 

14.  W wrześniu 1992r.  w rozmowie z Ks. Proboszczem 

proponowałem, aby Kaplica była architektonicznie 

skromna i możliwie nie droga, ponieważ mieszkańcy 

Czapur jak i Wiórka są biedni, jest dużo emerytów, 

rencistów i bez pracy, brak ludzi zasobnych i 

sponsorów. Proponowałem, aby najlepiej postarać się 

o zaadoptowanie dokumentacji od Księży, którzy już 

coś skromnego i taniego wybudowali, projekt i 

budowa winna być tania. 

15.  21 marca 1993r. Ks. Proboszcz dostarczył projekt 

Kaplicy w paru rzutach do wywieszenia w Klubie 

Rolnika w Wiórku. Informując, że Kaplica będzie jak 

,,Bombonierka”. Projekt powyższy był również 

wystawiony wglądu wszystkich parafian w Kościele w 

Głuszynie. 

16.  Autorem projektu jest p. Architekt B. Namysł, ile 

kosztował nie wiemy. W dyskusji nad projektem a 

taka się odbyła, wszyscy obecni stwierdzili, że nie 

stać nas na taką drogę budowę z racji braku środków 

finansowych. Mimo naszych uwag Ks. Proboszcz 

argumentacji tej nie  



21 
  

 

przyjął, chcieliśmy zmiany projektu. 

/dyskusja odbyła się w maju 19993r. u p. Ignasiak 

Mirosławy w Czapurach. 

17.  14.11.1992r. Ks. Proboszcz powiadomił mnie, że jest 

gotowy Krzyż wykonany przez p. Bogajewicza z 

Głuszyny. Krzyż jest wykonany z bloków dębowych i 

bez konsultacji z wiernymi. 

Ceny Krzyża nie znamy, stanęliśmy przed faktem 

dokonanym. 

18.  W dniu 16.11.92r. przewozu Krzyża dokonał P. Proiss 

z udziałem kilku mieszkańców. 

19.  W dniu od 16-25.11.92r. po założeniu metalowych 

wzmocnień i wykonaniu fundamentu ustawiono Krzyż. 

Fundamenty, obudowę i stopnie wraz z obłożeniem 

płytkami lastriko wykonał  p. Lange Florian. Pan Szyk 

z Czapur podarował kamień polny na fundament, 

P. Stażak z Wiórka ofiarował 5,5m2 płytek lastriko. 

Pierwsze kamienie pod fundament wrzucił Ks. 

Proboszcz, ja i pozostali obecni mieszkańcy Czapur i 

Wiórka. Zaprawę cementową podarował P. Piątek z 

Wiórka, którą dowoził ,,Żukiem”. 

Ofiarnie pracowali : p.p. Florian Lange, Bolesław 

Melinger, Borowczyk, Wawrzyniak, Krych, Nowaczyk 

Eugeniusz i Zdzisław Plenzlerowie, Ryszard 

Pawlaczyk, T. Kempa i inni mieszkańcy Czapur i 

Wiórka. 
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20. Za zgodę dyr. szkoły P. Olejniczaka dzieci z klasy 

starszych uporządkowały teren wokół Krzyża. Pan 

J. Kołodziejczak przywiózł wywrotką czarną ziemię. 

P. P. Włodarczak z Wiórka uplotła wieniec na Krzyż, a 

panie z Czapur uporządkowały wokół Krzyża oraz 

ozdobiły wieńcem parkan i podest kwiatami. 

21.  24.11.1992r. o godz. 1500 Ks. Proboszcz Berkowski 

przy licznym udziale wiernych z Czapur, Wiórka i 

okolic dokonał uroczystego poświęcenia Krzyża. 

Dzieci szkolne deklamowały wiersze, chór Pań z 

Wiórka śpiewał piękne pieśni. Homilię wygłosił Ks. 

Wikariusz Władysław Marzęcki. Serdecznie 

podziękowanie złożył wszystkim Ks. Proboszcz. Na 

okoliczność i pamiątkę poświęcenia Krzyża P. Janina 

Plenzler z Wiórka ułożyła pieśń, którą odśpiewał chór 

a oto jej treść: 

,,Na poświęcenie Krzyża” 
Panie siły nam daj 
Panie ducha nam daj 
Abyśmy ku Twojej chwale 
Kaplicę wybudowali 
Panie prosimy Cię. 

Panie modlimy się 
Panie błagamy Cię 

Abyś nas wszystkich zjednoczył 
Dał wiele chęci i mocy 

Panie prosimy Cię. 
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Panie przyjmij nas 
Ojcze przyciągnij nas 
I w swej ojcowskiej miłości  
Ku naszej schyl się słabości 
Ojcze przyciągnij nas. 

22.  W czasie Kolęd w latach 1992 – 1994 były 

zbierane ofiary 

z przeznaczeniem na budowę Kaplicy ile tych 

pieniędzy było nam nie wiadomo, gdyż nie działał 

Komitet Budowy. 

23.  We wrześniu 1994r. Ks. Proboszcz zorganizował 

wraz z nadzorem zebranie w Klubie Rolnika w 

Wiórku, aby dokonać wyboru Komitetu budowy 

Kaplicy, wyboru dokonano z ,,urzędu” 

Przewodniczącym został p. Szczepan Krych, 

członkami: Marian Osuch-junior, Nyćkowiak, z Czapur 

p.p. Materna, Wawrzyniak, Dehmel, Polowy, Kurek i 

inni. Zebrani zostali poinformowani, że w najbliższym 

czasie przystąpi się do robienia wykopów 

fundamentów. 

24.  P. Kurek Jerzy z Czapur zobowiązał się załatwić 

metalowy garaż, który w czasie budowy może 

posłużyć jako magazyn materiału i sprzętu 

budowlanego. Garaż wkrótce został przez niego 

przywieziony i postawiony. 

25.  26 września 1994r. rozpoczęto prace ziemne 

/wykopy fundamentowe/ oraz prace betoniarsko- 
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-zbrojeniowej. Wszystkie te prace wykonywała firma 

budowlana p. Stróżyńskiego z Babek. Całość prac 

zakończono 5 grudnia 1994r. jeszcze przed mrozem. 

Nie jesteśmy zorientowani ile wyniósł koszt tych 

prac. 

26.  Nad prawidłowym wykonywaniem 

dotychczasowych prac budowlanych dozór sprawował: 

Kierownik budowy – p. Florian Lange, geodeta p. inż. 

Zbigniew Rzeszutek, inspektor nadzoru p. mgr. inż. 

Mariusz Pawlak.  

27.  P. Marian Osuch – junior z Wiórka załatwił 

bezpłatnie doprowadzenie wody na teren budowy. 

28.  W latach 1995 do września 1998 nic na palcu 

budowy nie robiono, prawdopodobnie z braku środków 

finansowych i organizacji oraz braku łączności Ks. 

Proboszcza z Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy. 

Nie załatwiono także energii elektrycznej. 

29.  W latach 1996 – 1997 czasami w okresie letnim 

grupa chętnych usuwała chwasty, które coraz 

bardziej obrastały plac budowy. 

30.  Wyżej  wymienione kronikarskie dane spisałem na 

podstawie posiadanych dokumentów, bieżących 

notatek oraz własnego udziału.  

Jako załącznik przekazuję P. Zofii Kurek z Czapur 

następujące załączniki: 
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1. Pismo dla Urzędu Miasta i gminy z 8.02. 1991r. 

2. Pismo  P. Burmistrza z dnia 7.03.1991r. 

3. Pismo  U.M i Gminy do Urzędu Rejonowego 

z dnia 9.05.1991r. 

4. Pismo Ks. Proboszcza do Urzędu Rejonowego 

z dnia 12.08. 1991r. 

5. Pismo U.M i Gminy Mosina do Ks. Proboszcza 

z dnia 30.09. 1991r. 

6. Wykaz U.R. nie ruchomości przeznaczonej do  

I przetargu 18.11.1991r. 

7. Pismo U.R. o ogłoszeniu  II przetargu 3.01.1992r. 

8. Pismo Ks. Proboszcza do U.R. – zgoda na II 

przetarg 10.01.92r. 

9. Protokół z U.R. o przejęciu działki w wieczyste 

użytkowanie 24.01.92r. 

10. Akt Notarialny – repertorium Nr. 528/92 

Z dnia 9 marca 1992r. 

 

Spisano w  grudniu 1998 roku 

Dziękuję 

/-/ Kempa /Wiórek. 
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Przerwa i wznowienie prac na 

opuszczonym placu budowy  
/ Zapis kronikarski p. Zofii Kurek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998   Początki budowy Kaplicy  

W Czapurach. 
 

13-20.09.98r. 13 września nowoprzybyły Ksiądz  

Wikariusz Wojciech Szałata w parafialnym Kościele w 

Głuszynie zwrócił się do wiernych z Czapur i Wiórka 

obecnych na Mszach Świętych z prośbą o przybycie w 

dniu 15 września /wtorek/ na opuszczony plac 
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budowy Kościoła w Czapurach, aby rozpocząć prace 

porządkowe. W dniu tym około godz. 1000 przybyło 

bardzo niewiele osób, zaledwie 4-ch mężczyzn i 5 

kobiet z narzędziami do porządkowania terenu. Na 

placu zastaliśmy Ks. Wojciecha i jego ojca 

koszącego kosą wysokie trawy i chwasty. Mężczyźni 

z p. Marianem Osuchem zabrali się do organizowania 

sprzętu ciężkiego i wycinania krzaków, a kobiety do 

wynoszenia gałęzi i usuwania bardzo zachwaszczonej 

darni. Byliśmy zmartwieni taką niską frekwencją i z 

pewnością każde z nas w głębi duchy prosiło Boga o 

powodzenie tego działania. Po południu przyszło już 

więcej ludzi, a p. Kapusta Mariusz z Wiórka 

przyjechał traktorem z glebogryzarką, aby 

przygotować plac pod tunel ogrodniczy podarowany 

przez p. Mariana Osucha mający służyć jako  

tymczasowa Kaplica. P. Wawrzyniak Hieronim 

przyjechał ,,Fadromą”, aby wyrwać dziko rosnące 

brzozy i spróchniałe drzewa, ponieważ było tego 

zbyt dużo w środę na prośbę Ks. Wojciecha przybyło 

wojsko z J.W> Babki, aby pomóc swoim ciężkim 

sprzętem. Pracowaliśmy ciężko do końca tygodnia. 

Każdego dnia przed południem było niewiele osób, 

nieco więcej przychodziło po południu. 

Od samego początku organizowaniem prac 

i załatwianiem spraw zajął się Ks. Wojciech z p. Marianem 
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Osuchem, a p. Najewski Tadeusz pozostał na placu od 

rana do wieczora razem z ludźmi, aby wykonać jak 

najwięcej pracy. Po ustawieniu tunelu kobiety zajęły się 

malowaniem konstrukcji a panowie murarze: Osuch 

Franciszek i Leszek Materna z Czapur murowaniem ścian 

szczytowych. Pan Szałata – ojciec księdza pomalował 

bramę i ogrodzenie od ul. Poznańskiej. W sobotę nakryto 

tunel folią i przygotowano wnętrze do I Mszy Świętej. 

Każda rodzina naszej Wspólnoty otrzymała od Księdza 

Wojciecha ,,Zaproszenie”. 

 

 

Z wielką radością zapraszam 

 całą Rodzinę  

na 

PIERWSZĄ MSZĘ ŚW. 

która odprawiona zostanie  

w dniu 20 września 1998 roku o godz. 12.15  

na placu budowy kościoła w Czapurach. 

ks. Wojciech Szałata 
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O godz. 1215 w niedzielę przybyło około 300 osób, a 

także delegacje z poprzednich parafii Ks. Wojciecha. 

Do Mszy Świętej posługiwali dwaj ministranci z 

Wiórka, na własnych organach grał P. Zan Chmielewski 

z Czapur z pomocą  śpiewających córek Anny i 

Katarzyny, a składkę zbierali p. Najewski T. i p. Kempa 

z Wiórka. Po Mszy Świętej ministranci  rozprowadzali 

prasę katolicką. Ksiądz Wojciech podziękował 

wszystkim pracującym i ofiarodawcom za pomoc w 

minionym tygodniu i prosił gorąco o dalszy udział w 

pracach. 

/Fotografię znajduję się w albumie str. 3,4,5/ 

 

21-27.09.98r. Rozpoczęto budowę zakrystii z pustaków 

podarowanych przez p. Górniaczyk z Czapur. 

Murowali p.p. Osuch Franciszek, Materna Leszek i 

Lange Florian. Przywieziono siatkę ogrodzeniową 

podarowaną przez Ks. Majkę z Mosiny i po wkopaniu 

słupków założono ją od ul. Promowej. Garaż blaszany, 

który przez 4 lata uległ poważnej korozji został 

oczyszczony i pomalowany przez p. Szałatę – ojca 

księdza, służy teraz jako pomieszczenie 

magazynowo-gospodarcze. Mężczyźni zrobili wykopy 

do kabla elektrycznego, a p. Suchowiak Zygmunt z 

Czapur wraz z swymi synami przystąpił do wykonania 

skrzynek rozdzielczych i całej 
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instalacji elektrycznej na plac budowy. 27.09.98r. 

odbył się II-ga Msza Święta w bardzo pogodny i 

ciepły dzień na zewnątrz Kaplicy. /Fotografia w 

albumie na str. 6 /  

Ksiądz Wojciecha, który przyjechał ze swoją 

szmacianą maskotką, sprawił radość dzieciom. 

Otrzymaliśmy pierwszy prezent: bieliznę kielichową 

od siostry zakonnej Magdaleny Turoń z Babek. 

Każdorazowo przygotowaniem bielizny mszalnej 

zajmują się panie Mirosława i Katarzyna 

Ignasiakowie, z Czapur. 

28.09-4.10.98r. Sołtys z Wiórka p. Krych i p. Lange 

F. wykonali bramę wjazdową, która została założona 

od ul. Promowej. P. Kurek J. wykonał metalowy Krzyż 

na Kaplicę, który również założono z podświetleniem. 

W tymże tygodniu trwały dalsze prace przy budowie 

zakrystii. Otrzymaliśmy w darze pięcioosobowy 

drewniany klęcznik od P. Jakubowskiej z Czapur. 

/fotografia w albumie str.7/  

5-11.10.98 Panie z Czapur i Wiórka zorganizowały 

zbiórkę pieniędzy na zakup ławek do kaplicy. 

Zebrano 3.700zł w części przeznaczono na zakup. 

Bracia T. i L . Maternowie, p. Polowy Bernard i 

p. Najewski T. pokryli na zakrystii dach zakupioną z 

tych pieniędzy dachówką. 
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Ocieplono i wykonano tynk szlachetny na ścianach 

szczytowych Kaplicy. Panowie elektrycy założyli 

oświetlenie z 3-ch stron placu budowy po uprzednim 

wkopaniu słupów przez mężczyzn. Na każdej Mszy 

Świętej gra na własnych organach nasza młodziutka 

organistka Ania Chmielewska.  

/ fotografia w albumie str. 7/ 

12-18.10.98  Sprzątano teren od strony szkoły przez  

liczną grupę kobiet. Ułożono pocięte drzewo przy 

pomocy młodzieży i dzieci. Wywieziono śmieci 

fadromą przez p. Wawrzyniaka. Założone 2-ie 

kolejne lampy oświetlone na słupach od strony 

ul. Promowej przez p. Suchowiaka i p. Włodarczaka 

Kazimierza a wewnątrz Kaplicy przez 

p. Maciejewskiego Bernarda. 

/fotografie w albumie str. 8,9/. 

16.10.98r. o godz. 1800 odbyła się Uroczysta Msza 

Święta w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w 20 

rocznicę jego Pontyfikatu. Ksiądz Wojciech 

przygotował piękny wystrój Kaplicy i wspólnie 

z licznie zebraną Wspólnotą gorąco modlił się o 

wprowadzenie nas w 3-cie Tysiąclecie 

Chrześcijaństwa przez umiłowanego Papieża-Polaka. 

/Album str. 10/ 17 i 18.10.98 założono podwójną 

warstwę ociepliny na Kaplicy przez p.p. Polowego, 
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Najewskiego, Kurka, Maciejewskiego, Osucha i 

p. Szyka  Bernarda, który ocieplinę dowoził 

traktorem. 

19-25.10.98 Ocieplenie i otynkowanie zewnętrznych ścian 

zakrystii przez firmę p. Starzaka z Wiórka. 

Osadzenie podwójnych drzwi i okna. Wykonanie 

podestu dla organistki i wycięcie niebezpiecznych 

spróchniałych drzew nad Kaplicę. 

Od 24-go Ks. Wojciech rozpoczął przyjmowanie 

wymienianek jednorazowych i rocznych za zmarłych. 

 

26-31.10.98 Wyłożono pozbrukiem Kaplicę przez 

p.p. Lange, Najewskiego Maciejewskiego i Krycha 

Szczepana / fotografie w albumie str.10.11.12/. 

 Dołączono także wodę bieżącą do zakrystii. 

 31.10.98r. odbyła się Msza Święta za dusze zmarłych 

a także rozpoczęto rozprowadzanie cegiełek na 

budowę Kościoła przy obu cmentarzach w Głuszynie. 

 

 1.11.98r. 11 grup po 2 osoby rozprowadzało cegiełki 

od godz. 800-1800 w strugach deszczu. Zebrano 

łącznie 3.818zł. 

 Najczęściej kupowanymi nominałami były cegiełki po 

10 zł, Do świąt Bożego Narodzenia były 

rozprowadzane jeszcze cegiełki przed Kaplicą. 

/fotografia w albumie str. 13/ 
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2-8.11.98 5 Listopada odbyło się Nabożeństwo do 

Najświętszego serca Pana Jezusa. 8-go na 

niedzielnej Mszy Świętej obecni byli dwaj Klerycy z 

Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, 

który po Mszy Świętej zbierali ofiarę na utrzymanie 

Seminarium. Zakupiono ołtarz, ambonkę, 2 armaty, 

tackę pozłacaną i 4 świece olejowe /fotografia w 

alb. str. 13,14/ 

9-10.11.98 Uporządkowanie całego placu z liści. 

Malowanie ławek w Kaplicy. Założenie boazerii przez 

p. Pawlickiego z Wiórka i umieszczanie obrazu Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy wraz z podświetleniem. 

Moment bardzo ważny, bowiem od tej pory w każdy 

czwartek odbywają się Nabożeństwa połączone z 

Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

/fotografia w albumie na str.14,15/ 
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Zakupiono nową serwetę na ołtarz, kielich, puszkę 

otrzymano w darze od p. Stachowiak z Czapur. 

11.11.98 Uroczysta Dziękczynna Masza Święta z okazji 

80 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę, z udziałem Pocztu Sztandarowego władzy 

gminy z Mosiny. Ksiądz Wojciech wygłosił homilię 

nawiązując do historii Polski, okresu rozbiorów, 

okupacji II Rzeczpospolitej i zniewolenia 

komunistycznego oraz słów Ojca Św. Jana Pawła II 

o dobrze pojętej wolności, abyśmy budowali dobro 

wspólne oparte na prawdzie, i sprawiedliwości, 

abyśmy uczyli dzieci i młodzież wierności Bogu, 

Kościołowi i Ojczyźnie./fotografia w albumie str.15/ 

12.11.98 I Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w czwartek godz. 1730. Modlący się składają kartki z 

prośbami i podziękowaniami do koszyczka podczas 

składki. Nabożeństwo połączone jest z Mszą Świętą 

i będzie odbywać się co czwartek. 

13.11.98 Wykonano szambo ekologiczne za zakrystią. 

14.11.98 W sobotę o godz. 1100 odbyła się msza święta 

pogrzebowa za duszę Śp. Jana Bułę – sołtysa Czapur. 

W tym dniu założono także ostatnią warstwę 

pokrycia dachu z brezentu tirowskiego./Album str.16/ 

15.11.98 Niedzielna Msza Święta o godz. 1215 

16-22.11.98 Panie zorganizowały zbiórkę na zakup 

Tabernakulum. We wsi Babki i w Czapurach 
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Zakupiono także święcę paschalną. P. Wolski 

Zygmunt z Babek tynkował wnętrze zakrystii przy 

pomocy p. Najewskiego i p. Polowego. W niedzielę w 

uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

Ks. Wojciech wygłaszając homilię wskazywał na 

przemijalność czasu, podkreślił, że wiara to dar 

i zadanie dlatego winniśmy być twórczy i dynamiczni. 

Uroczystość Chrystusa Króla uczy człowieka wiary, 

i mądrości życia. Budujemy świątynię, aby mieszkał 

wśród nas Chrystus Król. Uświadomił całej 

Wspólnocie, że podjęte dzieło budowy Kościoła winno 

być bardziej zrozumiane przez ludzi oddalonych od 

Wspólnoty Kościoła. Podziękował tym, którzy 

ofiarnie poświęcają każdą wolną chwilę dla dobra 

wspólnego jakim jest wznoszenie Świątyni. 

23-29.11.98 Wykonanie drewnianej podsufitówki 

i instalowanie lampek oświetleniowych przez 

P. Maciejowskiego Bernarda i Najewskiego 

Tadeusza. Panie przystąpił do rozprowadzania 

opłatków i świec wigilijnych Caritasu, po każdej mszy 

świętej. Uzupełniono wystrój Kaplicy chodnikiem 

dywanowym.//fotografie w albumie str. 16,17/ 

W sobotę 28-go odbyła się pierwszy raz 

Jubileuszowa Dziękczynna Msza Święta z okazji 25 

rocznicy pożycia małżeńskiego Państwa Aliny i Jana 

Chmielewskich. /fotografia w albumie str,17,18) 
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Uroczystość ta miała szczególną oprawę dzięki księdzu 

Wojciechowi, który na koniec wręczył Jubilatom 

pamiątkowe życzenia od siebie i Wspólnoty. 

29-go to I Niedziela Adwentu rozpoczynająca 

oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, oraz Nowy 

Rok Liturgiczny. Jest to ostatni rok przygotowań do 

Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Poświęcony on będzie 

Bogu Ojcu. O godz. 14oo w tym dniu rozpoczął 

Ks. Wojciech odwiedziny duszpasterskie w Czapurach – 

zaczynając od ul. Krętej i Dolnej. 

Wszystkie rodziny otrzymają taki sam pamiątkowy 

obrazek przedstawiający narodziny Dzieciątka Jezus. 
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1-6.12.98 Odbyła się I Msza Święta Roratnia, na którą  

przybyły licznie dzieci z lampionami. Przy zgaszonym 

świetle tworzą szpaler, gdy Ksiądz zbilża się do 

ołtarza. Podczas Mszy Świętej wrzucają do 

koszyczka karteczki z nazwiskami, a na końcu Maszy 

Świętej losują figurki Matki Bożej, aby zrobić w 

domu ołtarzyk i modlić się wraz z całą rodziną przed 

tą figurką. Przynoszono ją w czwartek na następną 

Mszę Świętą Roratnią, aby przekazać ją innym 

dzieciom. Na dowód uczestnictwa otrzymują 

obrazki, aby ułożyć z nich składankę. 6 grudnia w 

dniu św. Mikołaja dzieci otrzymywały paczki, a 

reszta Wspólnoty częstowała się cukierkami. 

Wystawionymi na stoliku przed Kaplicą. Była to 

bardzo miła niespodzianka dla księdza Wojciecha. W 

minionym tygodniu kontynuowano kolędę w 

Czapurach na ul. Gromadzkiej i Promowej. 

Ksiądz Wojciech zorganizował też, już bardzo liczną 

grupę ministrancką. Do tej pory było 2-ch chłopców 

z Wiórka obecnie jest ich 12-tu. /Fot. na str. 18/ 

P. Pawlicki położył boazerię nad Prezbiterium, a 

P. Maciejewski zainstalował nowoczesne lampki 

oświetleniowe. W zakrystii wykończono sufit, na 

ścianie położono fartuszek z płytek. 

Zakupiono 2 świeczniki z orłami, a od Księdza 

L. Brodnika otrzymaliśmy w darze kielich i patenę. 
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Ministranci 

1. Tomasz Vogt 

2. Maciej Pawlicki 

3. Marcin Peksa 

4. Paweł Peksa 

5. Łukasz Potocki 

6. Tomasz Owczarzak 

7. Mirosław Grzybowski 

8. Wojciech Tomiak 

9. Marek Walkowiak 

10. Damian Kozłowski 

11. Dawid Peksa 

12. Mateusz Nowakowski 

 

7-13.12.98  P. Wolski z Babek położył płytki na podłodze 

w zakrystii, a pomagający mu nieustanie i 

w każdej innej pracy P. Najewski Tadeusz i 

P. Polowy Bernard pomalowali w Kaplicy boazerie 

lakierem. Z momentem rozpoczęcia Adwentu cała 

wspólnota bierze udział w sprzątaniu i 

przygotowaniu Kaplicy do Mszy Świętej. Co 

tydzień kolejne 3 rodziny począwszy od państwa 

Pawlaczyków na ul. Poznańskiej w Czapurach będą 

zajmowały się sprzątaniem i dekoracją ołtarza w 

kwiaty. Pani Maciejewska Eulalia podjęła się pełnić 

funkcję  
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kościelnej(gratis). 

14-20.12.98 Zakończone prace we wnętrzu zakrystii, 

którą nieco umeblowano używanym sprzętem 

darowanym przez wiernych. Będzie spełniać ona 

również role biura. Ksiądz zakupił dzwonki 

ministranckie oraz albę kapłańską. 14-go grudnia 

wizytę złożył przedstawiciel budownictwa z Kurii 

Metropolitańskiej z Poznania i wydał zalecenia: 

wyłożenie płytami gipsowymi wnętrza Kaplicy, wybicie 

bocznych drzwi dla utrzymania bezpieczeństwa p.poż., 

obudowanie na zewnątrz poprzez postawienie ścian, 

krokwi i dachu z wiatą W minionym tygodniu odbyły się 

4 Msze Święte jak poprzednio i prawdopodobnie plan 

taki pozostanie póki nie poprawią się warunki. W biurze 

przyjmowane są intencje mszalne na I półrocze 1999r. 

po każdej Mszy Świętej. W każdą 3-cią sobotę 

miesiąca Ks. Wojciech odwiedza chorych z Komunią 

Świętą zgłoszonych osobiście lub telefonicznie w 

Głuszynie. 

21-27.12.98 22-go odbyła się ostatnia Msza Święta  

Roratnia. Dzieci przyniosły zrobione przez siebie 

układanki uczestnictwa w formie pomysłowych prac. 

Otrzymały one nagrody za piękne wyklejanki 

przedstawiające np. żłóbek z Świętą Rodziną. Było także 

wiele wyróżnień i za uczestnictwo. I nagrodę otrzymało 

rodzeństwo Joasia i Dawidek Tesznerowie z Czapur. 
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Panie zakończyły rozprowadzanie świec Caritasu i 

opłatków. Za świece zebrano 600zł, natomiast za 

opłatki 1530zł, była to ofiara dobrowolna. Aby 

Wspólnota Nasza mogła licznie odbyć Sakrament 

Pokuty Ks. Wojciech do pomocy 3-ch przyjezdnych 

kapłanów i spowiedź odbyła się w porze 

przedpołudniowej i wieczornej, a Komunia Św. Na 

wieczornej Mszy Świętej.  

Nadeszła wigilia – od samego rana panowie: Osuch, 

Najewski i Polowy rozpoczęli przygotowania do 

uroczystego odbycia I Pasterki. Na placu kościelnym 

ustawiono Szopkę z Żłóbkiem i Świętą Rodziną. 

Wcześniej wkopano bardzo wysoką choinkę, którą Ks. 

Wojciech sprowadził, aż z Wiórek oraz zainstalowano 

aparaturę nagłaśniającą wraz z magnetofonem. 

/fotografia znajduje się w albumie na str. /1920/ 

 

O godz. 2200 w Kaplicy i na placu pogasły światła. Kapłan 

nasz z 12-stoma ministrantami w procesji przybyli do 

Żłóbka, by powitać narodzonego w Naszej Wspólnocie 

Jezusa. Uniosłwszy  majestatycznie Dzieciątko do góry 

przedstawił Narodzonego Boga całej Wspólnocie. 

Przyjęliśmy Go z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością  

śpiewając Bóg się rodzi. Gdy zabłysły światła większość 

obecnych ocierała łzy. 
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Pan przyszedł do Naszej Wspólnoty i stanął między nami, 

będzie już tutaj Błogosławił nam po wsze czasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to tylko zasługa Księdza Wojciecha, który przez 

taki krótki okres nie szczędził sił w dzień i w nocy, by 

przybliżyć nam Królestwo Niebieskie. Bogu składamy 

dzięki za takiego Kapłana. 
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Msza Święta Pasterska odbył się w intencji 

mieszkańców tworzącej się wspólnoty, 

ofiarodawców, pracujących na budowie, sponsorów, 

ludzi dobrej woli, życzliwych dzieł budowy Świątyni. 

Ksiądz złożył życzenia: pojednania, łaski radosnego 

kroczenia drogą prowadzącą do Ojca, szczególnego 

przeżycia tajemnicy miłości Boga do człowieka przez 

Chrystusa rodzącego się z Maryi Matki Boga – 

Człowieka. 

W minionym tygodniu zakupiono nowy orant – złoty, 

trybularz – kadzielnice, pojemnik do kadzidła, nową 

puszkę do komunikantów. Najważniejsze było to, że 

zostało zamontowane tabernakulum. P. Adam Szefrel 

wykonał ozdobny Krzyż z płytek ceramicznych na 

ścianie pod tabernakulum, zamontowano wieczną 

lampkę, zainstalowano 2 konfesjonały –klęczniki, 

założono w oknach witraże oraz zamontowane nowe 

głośniki w prezbiterium. Rodziny, które szczególnie 

aktywnie uczestniczą w dziele budowy świątyni 

otrzymały w dzień wigilijny indywidualne życzenia 

opłatkowe od naszego duszpasterza, a pozostała 

część wspólnoty usłyszała te same słowa w Homilii 

Pasterskiej 

Czapury 1998 
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Boże Narodzenie 1998  

Rok Boga Ojca 

Czapury 1998 

SZ . Państwo Z. J. Kurek  

Czapury 

Bóg , przychodząc na świat, 

chce z ludzkiej wolności 

wyzwolić - miłość - 

Jan Paweł II 

Z wdzięcznością witamy Boże Narodzenie, poprzedzone jak co rok, pełnym tęsknoty 
Adwentem ; „ Przyjdź Panie Jezu ! „ Jezus, Bóg - Człowiek zrodzony z Maryi, utorował nam drogę do 

Ojca, aby nas do Niego zaprowadzid. 

Zbliżając się do dwutysięcznej rocznicy narodzin Chrystusa Kościół proponuje nam w 
tym roku - Roku Ojca - abyśmy w sposób szczególny przeżyli tajemnicę miłości Boga do człowieka. 
” Bóg jest Miłością!” 

Niech Maryja , wybrana córka Ojca i Matka Syna Bożego wyjedna wszystkim ludziom 
dobrej woli laskę radosnego kroczenia drogą prowadzącą do Ojca: drogą miłości Boga i bliźniego. 

Wpatrzeni ze zdumieniem w „ Maleoką Miłośd „ drżącą, na sianie prośmy Maryję ,aby 
pomogła wszystkim ludziom przyjąd Jezusa z czułością i prostotą. On, który „ przyszedł do 
swoich „ poczuje się naprawdę jak u Siebie , jeśli przyjmiemy dar Jego Zbawienia i „uczynimy 
cokolwiek nam powie „ (por. J 2,5). 

Dzieląc się wigilijnym opłatkiem wraz z nowo 
powstającą wspólnotą Ks. Wojciech Szałata 
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28-31.12.98 Rozpoczęto mocowanie płyt gipsowych 

wewnątrz Kaplicy przez P. Grzebietę z Sierakowa, a 

także zmianę instalacji elektrycznej na bardziej 

bezpieczną i trwałą (giętka koszulka metalowa) przez 

P. Zygmutna Suchowiaka. Założono także wentylację 

wzdłuż całej Kaplicy i głośnik zewnętrzny dla poprawy 

słyszalności na zewnątrz. W ostatni dzień starego roku 

o godz. 16.00 odbyła się Msza Święta dziękczynna w 

intencji Wspólnoty. Ksiądz Wojciech podsumował 

dokonania na przestrzeni minionych 3 miesięcy tzn. od 

momentu rozpoczęcia prac: ilość Mszy Św. Stopniowo 

zwiększała się. Początkowo była w niedziele, po 2 

tygodniach w sobotę i niedziele, od 12 listopada w 

czwartki, soboty i niedziele, od Adwentu we wtorki, 

czwartki, soboty i niedziele. W soboty i niedziele 

przeciętnie uczestniczyło około 400 parafian. Z 

cegiełek i składek zebrano 22,900zł. Koszty 

zakupionych materiałów budowlanych i paramentów 

liturgicznych wyniosły 34,800zł, na prezenty i paczki 

dla dzieci przeznaczono w tym 2,000zł. Część zakupów 

będzie regulowana w ratach w przyszłych terminach. 

Po zakończeniu ostatniej w roku Mszy Świętej głos 

zabrała Kurek Zofia i w kliku słowach podziękowała 

Księdzu 
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Wojciechowi za tak głębokie i piękne przeżycie Świąt 

Bożego Narodzenia przez naszą Wspólnotę, życząc, 

aby Boże Dzieciątko narodzone w tej Czapurskiej 

Stajence obdarzyło go dobrocią, życzliwością i pomocą 

Naszej Wspólnoty. Za trud i poświęcenie serdecznie 

podziękowania złożyła od całej Wspólnoty życząc 

jednocześnie, aby nadchodzący Nowy Rok był dla niego 

Błogosławiony 
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1999r. 
 

Styczeń 

1-10.I.99r. W dniu 1 stycznia – godz 1215 Uroczystość  

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 6 stycznia godz. 900 i 

1900 – Uroczystości Objawienia Pańskiego – Święto 

Trzech Króli. 10 stycznia godz 1215 – Uroczystość 

Chrztu Pańskiego. Pozostałe Msze Święte odbyły się 

według przyjętego wcześniej porządku czyli: wtorek, 

czwartek i sobotę. 

 

W pozostałych dniach panowie: Pawlaczyk, Nowak, 

Sikorski, Jankowski wykonali wykopy pod fundament 

wokół istniejącej już Kaplicy – tymczasowej, aby firma 

p. Grzebiety mogła przystąpić do wznoszenia 

podmurówka. Z powodu bardzo złych warunków 

atmosferycznych, mrozu i padającego śniegu 

przerwano roboty murarskie, jednakże ława 

fundamentu pod mury zewnętrzne została wylana. 
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11-17.I.99r. Kontynuowano prace murarskie wokół  

Kaplicy. Szpachlowano i malowano wnętrze Kaplicy, 

założono reflektory, instalację, zakupiono siporeks.  

/Fot. w albumie na str. 21 / 

Zakupiono także świecznik, świecę olejową oraz gong 

 ministrancki. 

 

W ciągu tygodnia odbyły się 4 Msze Święte oraz 

dodatkowo w niedzielę o godz. 1430 dla osób chorych 

i starszych. 
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Po Mszy Św. Odbyły się spotkanie opłatkowe w Klubie 

 Rolnika w Wiórku. Chór pod kierownictwem p. Janiny 

 Kurek przy akompaniamencie akordeonu przywitał gości 

 kolędami i odśpiewał wiele jeszcze piosenek wspólnie z 

 gośćmi. Ksiądz Wojciech przełamał się z wszystkimi 

 opłatkiem, podziękował za przybycie, chórowi za 

 uświetnienie spotkania, paniom Miłosierdzia za 

 zorganizowanie w  własnym zakresie poczęstunku do 80 

 osób (fotografie znajdują się w albumie str. 21-23) 

 

18-31.I.99r. 18 stycznia rozpoczęto oktawę modlitw o 

Zjednoczenie Chrześcijaństwa. Msze Święte odbyły się 

zgodnie z ustalonym porządkiem. 

 

Ukończono prace przy wznoszeniu podmurówko, zalany 

został wieniec, założono zbrojenie i rozpoczęto 

murowanie wyjścia bocznego. Zakupiono w tartaku 

drzewo na dach, wkrótce cieśla przystąpi do jego 

obróbki. Ksiądz Wojciech zwrócił się także z apelem o 

wyszukanie o pow. około 1ha z przeznaczeniem na 

przyszły cmentarz. 

(fotografia w albumie na str.23-25).  

W Biuletynie Mosińskim ukazał się następujący artykuł: 
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Luty 
1-14.II.99r. 2 lutego na Święto Ofiarowania Pańskiego, 

Matki Boskiej Gromnicznej odbyły się 2 Msze Św. 

O godz. 900 i 1900. Oprawę muzyczną uświetnił Chór 

Żeński p. Janiny Kurek, który po Mszy Św. wieczornej 

wystąpił z małym koncertem kolęd i pieśni. 

 

Zebrano się przy ognisku na placu przykościelnym z 

licznym udziałem dzieci młodzieży opiekając 

przyniesione ze sobą kiełbaski. Miły nastrój wpłynął 

na zacieśnienie więzi Wspólnoty. 

 

Ksiądz Wojciech wraz z ministrantami rozpoczął 

kontynuowanie odwiedzin duszpasterskich jeszcze w 

Czapurach a następnie w Wiórku, gdyż w całym okresie 

Bożonarodzeniowym zajęty był odwiedzinami wspólnoty 

głuszyńskiej. Kolęda nasza potrwa zapewne do końca 

lutego. 

 

Także 2-go lutego w „Głosie Wielkopolskim” dla regionu  

wielkopolskiego ukazał się artykuł pt. „Ile może 

Wspólnota”. 
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W czasie tego tygodnia przystąpiono do wywiązania  

drewna na dach. /Fot. str. 26/ 

  

13 i 14-go lutego Ks. Wojciech wyjechał organizować 

środki pieniężne na dalsze prace budowlane. W 

posłudze kapłańskiej zastąpił go zacny i lubiany 

przez naszą Wspólnotę senior Ks. Ludwik Brodniak, 

on to właśnie udzielił u nas po raz pierwszy Komunii 

Świętej w podwójnej postaci Jubilatowi z Wiórka 

p. Bronisławowi Szczepaniakowi, który ukończył 90 

lat życia. 

 

W dniach 13/14.II.99 w Głosie Wielkopolskim na 

stronie – Wokół Poznania – ukazał się kolejny artykuł 

pt. „Budowla wiosną” w którym wyrażono nadzieję 

budowy Domu Parafialnego i Świątyni z nastaniem 

tegorocznej wiosny. 

 

15-28.II.99r. 15 lutego w Środę Popielcową odbyły się 

2 Msze Święte z posypaniem głów popiołem. 

 

16 lutego o godz. 1800 odbyła się Msza Święta 

dziękczynna w intencji Ani Chmielewskiej naszej 

organistki kończącej 18 lat. 
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Otrzymała życzenia i kwiaty od Ks. Wojciecha i 

Wspólnoty. 

 

17 lutego panie z Czapur rozpoczęły zbieranie ofiary 

pieniężnej na budowę Domu Parafialnego i Kościoła 

od rodzin u których odwiedziny duszpasterskie 

odbyły się w grudniu. Ustaliły między sobą, że 

zbiórkę pieniężną będą przeprowadzać co miesiąc w 

wysokości całkowicie dobrowolnej. P. Monikowska 

Maria i Kurek Zofia chodzić będą na ul. Gromadzkiej 

i Promowej i zebrały za m-c II 351zł. P. Kronszmyt 

Halina i Wawrzyniak Borysława na ul. Krętej i Dolnej 

za m-c II zebrały 960zł. P. Ignasiak Mirosława i 

Alina Chmielewska chodzić będą ul. Poznańską  od 

mostu w stronę Wiórka. Panie z Wiórka będą 

zbierały od m-ca marca. 

 

20 lutego po wieczornej Mszy Św. Panie Miłosierdzia 

rozpoczęły zbiórkę na cel charytatywny Diecezji 

Poznańskiej, natomiast coroczną daninę diecezjalną 

po 1zł od osoby będzie można 
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składać po otrzymaniu koperty od P. Osucha. 

 

Od 21-go lutego rozpoczął się okres Wielkiego Postu 

wprowadzono o godz. 1415 niedzielę nabożeństwo 

Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i Mszą Świętą 

recytowaną. 

 

Rodziny sprzątające kaplicę nie zakupują kwiatów, 

tylko składają ofiary pieniężne u p. Kościelnej na zakup 

kwiatów do Grobu Pańskiego. 

 

W ostatnim czasie zakupiono: stułę czerwoną, 

komunikanty, hostię, olej do świec, materiały 

homiletyczne. 

 

Gablotka z ogłoszeniami duszpasterskimi znajdująca 

się na placu Kościelnym przy drodze nabrała 

szczególnego charakteru za staraniem P. Lidii 

Pawlaczyk. Szata graficzna o tematyce Wielkopostnej 

przyciąga przechodniów, aby zapoznać się z bogatym 

programem obchodów Wielkiego Postu w naszej 

Wspólnocie. 

/Fotografia w albumie na str.  / 
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Wielki Post 
17 luty – 4 kwiecień 1999r. 
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Marzec 
1-7.III.99r. 5 marca o godz. 1900 odbyła się Pierwsza 

Droga Krzyżowa. Poszczególne stacje Drogi 

Krzyżowej umieszczone wewnątrz Kaplicy zostały 

zaprojektowane przez P. Dorotę Gruszczyńską, a 

wykonanie przez P. Strzelczyk Bernadetę. 

 

6 marca wykonano i umieszczono wieżyczkę na 

szczycie Kaplicy. Były poważne trudności z jej 

umieszczenie z powodu braku dźwigu, lecz 

Opatrzność Boża sprawiła, że ni stąd ni zowąd zgłosił 

się człowiek do ks. Wojciecha, który obsługiwał 

gdzieś tam dźwig i zadeklarował swoją pomoc. 

/Fot. w albumie na str. 26/ 

 

W minionym tygodniu zostało wywiązane drewno 

dachu, wymurowano boczne wejście do Kaplicy, obito 

na miękko stopień w prezbiterium. Zamówiono 

blachę na pokrycie dachu. Ustawiono 2 maszty do 

flag po obu stronach Krzyża na placu budowy. 

Zakupiono kapę zieloną, naczyńko do olejów dla 

chorych, Mszał, welon procesyjny oraz teksty 

modlitwy powszechnej. 
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Na nadchodzący tydzień zwrócił się Ks. Wojciech z 

wielką prośbą o pomoc do panów murarzy i 

pomocników, a także o ofiarowanie drzwi 

zewnętrznych do bocznej kruchty. Podziękował 

bardzo serdecznie za dotychczasową pracę 

murarską i pomoc wszystkim pracującym, zakładam 

projektantce i wykonawczyni Drogi Krzyżowej 

umieszczonej na ścianie Kaplicy. 

 

8-14.III.99r. 8 marca rozpoczęto nabijanie łat na  

krokwie dachowe, przywieziono na plac blachę wraz 

z niezbędnym osprzętem. W ostatnich dniach 

tygodnia panie przeprowadziły w Czapurach 

miesięczną zbiórkę i zebrały łącznie 2.375zł  

11 marca na zebraniu po Mszy Św. Ustalono że od  

m-ca kwietnia zbiórka odbywać się będzie po 15-tym 

zarówno w Czapurach jak i w Wiórku, gdyż 

dotychczas wieś Wiórek do takiej zbiórki się nie 

zmobilizowała , poza składką na zakup tabernakulum i 

ławek. 

 

12 marca nadeszło pismo z Kurii Arcybiskupiej z 

Poznania o akceptacji projektu tymczasowej Kaplicy 

w Czapurach wydane przez Archidiecezjalną Komisję 

Budowlaną i Konserwatorską L.dz. 1246/99 – 

kserokopia na odwrocie 
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W miesiącu marcu zwiększyła się częstotliwość mszy 

św. Ze względu na wprowadzenie w piątki Drogi 

Krzyżowej i w niedziele Gorzkich Żali. 

 

Zakupiono: świecę paschalną, Chrystusa w Grobie, 

Chrystusa Zmartwychwstałego, kociołek do wody 

święconej oraz kropidła. 

 

14 marca w 3 Niedzielę Wielkiego Postu 

ks. Wojciecha złożył sprawozdanie z 

przeprowadzonej kolędy, która rozpoczynała się 

w 1 Niedzielę Adwentu a zakończyła w czwartek 2 

tygodnia Wielkiego Postu. Przyjmowano księdza 

ogólnie bardzo życzliwie z różnych względów nie 

przyjęło 8 rodzin najczęściej: -brak zainteresowania 

-nie ten czas(brak choinki) 

-inna wiara 

-brak motywów 

Aby  mieć obraz wspólnoty założył ksiądz nową 

kartotekę 

-wyraził również zatroskanie o dzieci, które poza 

II-IV, V klasy bardzo nielicznie uczestniczą w 

Eucharystii. 

- nie znają nawet swego katechety czy katechetki. 

- sakramenty przyjmują w większości II, III 

jeszcze 
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IV nielicznie V, pozostali żyją jakby w innym świecie 

poza Bogiem. 

Młodzież to największy dramat i tragedia naszej 

Wspólnoty 

-najczęściej nieobecni na kolędzie z bardzo 

błahych powodów np: wyjście po zeszyt lub 

wyszedł zobaczyć, gdzie jest ksiądz względnie 

załatwia ważną sprawę. 

-w 95% brak jakiegokolwiek zainteresowania 

sprawami wiary, Pana Boga, Kościoła, budowy 

świątyni. 

-brak dialogu podczas rozmowy, patrzenie w okno 

i traktowanie księdza jak intruza. 

-sakramenty święte przyjmowane są od ,,wielkiego 

dzwonu”. 

-dla usprawiedliwienia wmawianie, że uczestniczę 

3x w miesiącu we mszy w Głuszynie. 

- brak uczestnictwa w lekcjach religii nie znając 

nawet swego katechety, ani nawet imienia 

tutejszego kapłana. 

Ksiądz Wojciech zastrzegł, że nie będzie wystawiał 

zaświadczeń ojcom i matkom chrzestnym, którzy nie 

mają nic wspólnego z Kościołem, Eucharystią, 

Sakramentami, podobnie  
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z mającymi zawrzeć związek małżeński. Ślub 

kościelny nie ma być dla młodego człowieka tylko 

pieczątką.  

Ma być wewnętrznym przeżyciem w udzielaniu sobie 

Sakramentu miłości w obliczu Boga. 

Nie będzie tak w naszej wspólnocie, że związek 

małżeński zostanie zawarty z wielką pompą na Mszy 

Św: bez wewnętrznego przygotowania z wiarą  

II-klasisty. Ksiądz ze swej strony dołożył starań, 

aby młodym ludziom pomóc znaleźć Pana Boga, ale z 

ich strony muszą chociaż tego chcieć. Pieniądze w 

tym wypadku nie będą miały żadnego znaczenia 

nawet, gdy ich będzie nam brakować. Ks. Wojciech 

zadeklarował swoje starania promując różne formy 

zbliżenia się do spraw Kościoła, ale od młodzieży 

zależy, aby  

chciała-chcieć. 

Obserwując i rozmawiając z młodymi małżeństwami 

ksiądz stwierdził, że dbałość o warunki materialne i 

zabieganie jest ważniejsze od czasów, który 

powinien być poświęcony wychowaniu dzieci 

    -brak przykładu 

    -zmęczenie rodziców bez ochoty do życia 

    -brak czasu na modlitwę, sakramenty 
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i uczestnictwo wspólne w Eucharystii.  

- najpierw trzeba dorobić, a potem jeszcze  

zdążymy lub, 

   - pójdziemy jak się ociepli: 

Są rodziny  bardzo świadome życiu człowieka i  

dostrzegające zagrożenia dla dzieci. 

Małżeństwa w średnim wieku  w większości 

rozumiejący potrzeby świątyni, chętnie służą 

pomocą w sposób bezpośredni lub służą radą w 

różnych sprawach mając czasami swoje 

zastrzeżenia. 

Dużą przyjemnością były rozmowy z ludźmi 

starszymi, to pokolenie w większości ubogie dzieli 

się tym co ma, jest bardzo życzliwe, emanuje 

autentyczną dobrocią. 

 

W wielu przypadkach lekceważono księdza np: 

   - goniąc psa po podwórku 

   - siedząc w dresach przed telewizorem 

- zachowując się jakby nikt ważny nie 

odwiedzał tego domu. 

 

Są we wspólnocie przypadki małżeństw którym życie 

się nie ułożyło, sami siebie dyskwalifikują, czują się 

odepchnięci. Tym rodzicom Ks. Wojciech pragnie 

pomóc i 
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Urządzić dla nich również duszpasterstwo. Ofiary 

wynosiły przeciętnie 25-30zł. wszystkie zostały 

przeznaczone na budowę. 

15-21.III.99r. Pan Zdzisław Kędziora z Poznania  

(szwagier p. Marianny Osucha – juniora) rozpoczął 

krycie dachu blachą, a p. Zygmunt Wolski z Babek 

tynkowanie i wygładzanie tynku. Panowie  

M. Osuch-junior, T. Najewski  i B. Polowy wprawili 

okna frontowe, a p. K. Włodarczak założył instalację 

w kruchcie Kaplicy. Ksiądz poinformował, że jest 

możliwość odpisu podatkowego za darowiznę na cele 

kultu religijnego o szczegółach informuje i pomocy 

udziela p. Zofia Kurek. 

W minionym tygodniu wykonano także krzyż 

procesyjny. 

22-28.III.99r.Od 22-24 marca odbyły się  

rekolekcje dla młodzieży szkół podstawowych w 

kościele parafialnym jeszcze w Głuszynie.  

 

Od 25-27 marca rekolekcje wielkopostne dla całej 

Wspólnoty ogłosił Ks. Marek Matyba – Kościelny 

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Każda rodzina otrzymała ,,List na Wielki Post” od 

Księdza Wojciecha: 



64 
  

 

 



65 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wraz z programem uroczystego odbycia Rekolekcji i 

Wielkiego Postu. 
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Oto teraz czas właściwy, 

Dany nam przez dobroć Boga, 

Aby poprzez umartwianie 

Świat uleczyć ze słabości. 

 

Już się zbliża dzień zbawienia, 

Chrystusowym blaskiem świeci, 

A skażone grzechem serca 

Post nakłania do przemiany. 

 

Boże, niechaj wyrzeczenia 

Wzmocnią ducha oraz ciało, 

Byśmy mogli pragnąć szczerze 

Przyjścia dnia wieczystej Paschy. 

 

Miłosierny Boże w Trójcy, Niech 

Cię wielbi wszechświat cały, 

My zaś odrodzeni łaską 

Nowym sercem Cię sławiamy. Amen 
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W piątek 26 marca odbyła się spowiedź wielkopostna z 

udziałem wielu spowiedników, a po niej o godz. 2100 

Uroczysty Apel Jasnogórski z bardzo licznym udziałem 

wspólnoty, ze świecami pod Krzyżem na placu budowy. 

Było to kolejne głębokie przeżycie uczestniczących 

osób. 

 

28 marca w Niedzielę Palmową  - pamiątkę uroczystego 

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy uczczono procesją 

z gałązkami palmowymi od Krzyża na placu budowy do 

Kaplicy.  

W piękne słoneczne popołudnie uczestniczyło w 

procesji obok Księdza  15-tu ministrantów bardzo 

liczna rzesza parafian, dzieci i młodzieży. Masza 

Święta była również bardzo uroczysta, bowiem treść 

Męki Pańskiej została odczytana przez 2-ch panów 

wraz z Ks. Wojciechem. 

Nie ukrywano wzruszenia, wielu ludziom spływały łzy po 

policzkach. 

 
Niedziela 
Palmowa 

SUKCES 
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Czas Wielkich Dni 
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W minionym tygodniu dzięki wytężonej pracy 

zakończono krycie dachu, założono rynny, wahadłowe 

drzwi wejściowe oraz wykończono elewację 

zewnętrzną. Poza ciągle 

/Fot. W albumie str. 26/ 

pracującymi osobami pracowali również P. Burek z 

Wiórka z Panem Starzakiem oraz Pan Jankowski z 

Czapur. 

30.III.99r.Wtorek Wielkiego Tygodnia – na wieczorną 

Mszę świętą przybyła grupa młodzieżowa z L.0-8 z 

Poznania, która pod kierunkiem Ani Chmielewskiej 

uświetniła muzycznie przebieg i zakończenie Mszy 

Świętej. Ksiądz Wojciech podziękował serdecznie 6-

osobowej grupie i zaprosił do częstszego 

uczestnictwa w naszych uroczystościach w 

przyszłości. 

 

31.III.99r. Środa Wielkiego Tygodnia – o godz. 1500 

zebrali się mężczyźni, aby zbudować Grób Pański, a 

kobiety, aby uprzątnąć teren. Z rana natomiast 

postawiono 14 Krzyży przydrożnych w Wiórku i 

częściowo w Czapurach jako stację Męki Pańskiej. 

Wieczorem o godz. 2030 spod krzyża na placu 

budowy wyruszyła procesja ze świe- 
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cami i pochodniami. 

Wielka Droga Krzyżowa ulicami i dróżkami 

zgromadziła rzeszę wiernych. Bardzo dużo dzieci i 

młodzieży, która na ramionach niosła 3 metrowy 

Krzyż z niechęcią oddając innym stanom. Liczba 

uczestników Drogi Krzyżowej o tej porze dnia była 

zdumiewająca od 400-500 osób. 

Nagłośnianie głosu Księdza Wojciecha prowadzącego 

modlitwę, różaniec i śpiew docierało wyraźnie na 

koniec procesji. 

W skupieniu i z godnością zakończono tę Drogę o 

godz. 2400. 

Ks. Wojciech ofiarował ją w intencji naszej 

młodzieży. 

 

Kwiecień 
1.04.99r. W Wielki Czwartek odbyła się uroczysta Msza  

Wielkoczwartkowa upamiętniająca ustanowienie 

Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Ksiądz 

Wojciech leżąc krzyżem przed ołtarzem błagał 

Jezusa o łaski i miłosierdzie dla naszej Wspólnoty. 

Każda osoba obecna oddała hołd Jezusowi 

Ukrzyżowanemu całując jego rany. Modlono się w 

intencji wszystkich Kapłanów. Złożono serdecznie 

życzenia  
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naszemu ukochanemu Kapłanowi Wojciechowi 

oddanemu całym sobą naszej Wspólnocie. Były 

kwiaty i życzenia na dalszą drogę kapłańską. 

 

2.04.1999r.W wielki Piątek – Adoracja przy 

 

Ukrzyżowanie 

Śmierć 
 

Grobie Pana Jezusa wewnątrz Kaplicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od godz. 900 do 22oo. 
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Ceremonia przyniesienia Pana Jezusa do Grobu na 

zewnątrz Kaplicy od godz. 900  

/Fot. W albumie na str. 29/ 

 

3.IV.1999r.Wielka Sobota – wystawienie Pana Jezusa  

w Grobie na zewnątrz Kaplicy od godz. 900 

/Fot w albumie na str.29/ 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym 

Grobie (projektu Pani D. Gruszczyńskiej) trwał do 

godz. 2200. Przez cały dzień przybywali do grobu 

dorośli, młodzież i dzieci. 

 

Święcenie potraw odbyło się w południe o godz. 1215 

przy Figurze w Wiórku, o 1245 przy Figurze w 

Czapurach, a także co pół godziny w Kaplicy od godz. 

1300
  - 1500. 

/Fot. W albumie na str. 30,31/ 

 

O godz. 2200 rozpoczęła się ceremonia święcenia 

ognia paschału i wody a następnie Msza Święta 

Wigilii Paschalnej pamiątki Zmartwychwstałego 

Pana Jezusa z Procesją Rezurekcyjną  

Zmartwychwstania 
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Pańskiego około godz. 2400.  
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Oprawa całej ceremonii miała przepiękny uroczysty 

charakter. Dla pełnego zrozumienia i głębokiego 

przeżycia prowadzona była również narracja, a 

także specjalne nagłośnienie na zewnątrz podczas 

procesji.  

Ksiądz Wojciech majestatycznie z wielką godnością 

w asyście 15 ministrantów i bardzo licznej rzeszy 

około 400 osób podniósł Najświętszy Sakrament z 

Grobu Pańskiego (na zewnątrz) w procesji ze 

świecami do Kaplicy został  
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przeniesiony. 

 

W pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia panowie: 

Najewski, Polowy Maciejewski i Osuch-junior 

dołożyli wszelkich starań, aby wykończyć przejście 

z bocznej kruchty. Ścianki wyłożono boazerią, 

zawieszono sygnaturkę i niewątpliwie służyć już 

będzie jak maleńka zakrystia  

/Fot. w albumie str.31,32/ 

 

Ogólny wygląd naszej kaplicy przybrał odświętny 

charakter. Zewnętrzna elewacja została bardzo 

estetycznie wykończona, wieżyczka obita blachą 

miedzianą. 

5-11.IV.99r. 11 kwietnia 2 Niedziela Wielkanocna – 

Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

Ks. Wojciech podziękował serdecznie za udział w 

rekolekcjach, Drodze Krzyżowej oraz Triduum 

Paschalnym.  Podziękował także za wykonanie i 

ustawienie krzyży, a także za ofiarowany fotel i 

taborety do prezbiterium. 

 

Zakupiono nową albę kapłańską, biały ornat a także 

obrus ołtarzowy. 
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12-18.04.99r. Przeprowadzono zbiórkę  miesięcznej 

składki na budowę kościoła i domu parafialnego. We 

wsi Wiórek zebrano 1745zł natomiast w Czapurach 

2155zł łącznie 3900zł. 

 

19-25.04.99r.Założono drzwi między kaplicą i zakrystią 

i przystąpiono do wykonywania drewnianego sufitu. 

Prace tynkarskie wykonał Pan Zygmunt Wolski z 

Babek pozostało prace bezustannie wykonują 

bezinteresownie P. Tadeusz Najewski, Bernard 

Polowy, i P. Marian Osuch – junior. 

23 kwietnia P. Kołodziejczak z Wiórka wywiózł 

samochodem śmieci które zalegały na placu budowy. 

Załadunku dokonali p. Starzak z Wiórka i Kurek 

Arkadiusza z Czapur. Panie pograbiły 

i uporządkowały teren wokół krzyża i na placu. 

 

26.04-2.05.99r. 30 kwietnia  przekazano ostatnie 

rozlicznie podatkowe do Urzędu skarbowego, celem 

odliczenia podatku za darowiznę świadczoną na 

rzecz budowy kaplicy w 19998r. Według informacji 

Zofii Kurek o zwrot darowizny na cele kultu 

religijnego zwróciło się tylko 11 osób na łączną kwotę 

1551zł.  
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Zakupiono Cyborium, węgielki i kadzidło. 

 

Maj 
W dalszym ciągu pracowano przy wykończeniu 

wnętrza zakrystii. Zbudowano na miejscu Grobu 

Pańskiego Zieloną Grotę Matki Bożej wg. Projektu 

Pani Doroty Gruszczyńskiej z Wiórka (córki 

P. Mariana Osuch-juniora.) 

/Fotografia w albumie na str. 32/ 

 

W dniu 1-go maja o godz. 1800, a także 2 maja o 

godz. 900, 1030, 1200 oraz 1800 Ks. Wojciech głosił 

kazania w kościele w Starołęce, a członkowie naszej 

wspólnoty zorganizowani w grupy po 3 osoby zbierali 

na budowę naszego kościoła po każdej mszy św. 

Zebrano w ten sposób 1.496zł. 

 

2.05-9.05.99r.Od pierwszego dnia m-ca maja 

codziennie o godz. 1900 odbywają się nabożeńswa 

majowe ku czci Najświętszej Marii Panny przy 

zielonej grocie w intencji wspólnoty i  

Ojca Świętego. 

 

3-go maja w Uroczystości Najświętszej Marii Panny 

Królowej Polski odbyły się 2 msze św. 
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Na Mszy św. O godz. 1215 w intencji Ojczyzny 

uczestniczył poczet  sztandarowy naszej Gminy 

/Fot. w albumie str. 33/ 

 

Zofia i Jerzy Kurkowie wyłożyli do obejrzenia 16 

fotografii z przebiegu budowy kaplicy, okresu Świąt 

Bożego Narodzenia i Wielkanocnego w celu zebrania 

funduszy na budowę Kościoła.  Po rozprowadzeniu 

zamówionych zdjęć przekazali 454zł. Do akcji tej 

przyłączył się także p. Marian Osuch z żoną Danutą 

rozprowadzając zdjęcia Grobu Pańskiego. 

 

W bieżącym tygodniu zagospodarowano zielenią 

teren wokół kaplicy, a także zakupiono rynny. 

 

10.05-16.05.99r. 13-maja w Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 900 odbyła się 

Msza Św. Błagalna o dobre urodzaje, 

o Błogosławieństwo Boże dla rolników i ich rodzin 

w ciężkiej i znojnej pracy na roli. 

 

Od 14-go maja rozpoczęto Nowennę do Ducha 

Świętego przed uroczystością Zesłania. 
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15-go maja na Mszy Św. O godz. 1900 wystąpił 

gościnnie 30-osobowy Chór z Mosiny prowadzony 

przez P. Mgr. Janusza Walczaka przy kościele p.w. 

Świętej Cecylii. Na Nabożeństwie Majowym 

odśpiewał Litanię Loretańską do N.M.Panny, a także 

wiele pieśni, których wysłuchano z wzruszeniem, np: 

,,Wielbić Pana Chce”, ,,Gaude Mater”, ,,Wesel się 

Królowo Miła”, ,,Alleluja żyje Pan”, ,,Nieście Chwałę 

mocarze Panu”. 

Na zakończenie wykonał przepiękną Modlitwę – Pieśń 

z opery Veroliego pt. ,,Idę Panie”. 

 

16-go maja na Mszy Św. o godz. 1215 został 

odczytany list Arcybiskupa Metropolity 

Poznańskiego Juliusza Poetza o nominacji Ks. 

Doktora Grzegorza Balcerka proboszcza parafii p.w. 

Św. Stanisława Kostki w Poznaniu na Biskupa 

Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej. 

Nominacji dokonał Ojciec Święty J.P.II w dniu 

24.04.1999r. 

Kserokopia na odwrocie. 
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ARCYBISKUP METROPOLITA  

POZNAŃSKI 

 

Poznań, 28 kwietnia 1999r. 

L.dz. 2349/89 

 

Umiłowani Diecezjanie 

 

Dzielę się z Wami radosną wiadomością, że Ojciec Święty dnia 24 kwietnia br. 

mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej Księdza. Doktora 

Grzegorza Balcerka, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu. 

      Biskup Nominat urodził się w Grodzisku, ma 45 lat. 20 lat jego kapłaństwa upłynęło 

w pracy duszpasterskiej, najpierw na stanowisku wikariusza w parafii Matki Boskiej 

Wspomożenia Wiernych w Swarzędzu, następnie w parafii Miłosierdzia Bożego w 

Poznaniu. W roku 1986 podjął się tworzenia nowej parafii Matki Odkupiciela na osiedlu 

Bolesława Chrobrego. Po trzech latach został mianowany proboszczem parafii św. 

Stanisława Kostki, gdzie zastała go nominacja biskupia. 

      W międzyczasie uzyskał doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym. Jest 

kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej. W sierpniu ub. roku mianowałem Księdza 

Grzegorz Balcerka wikariuszem biskupim ds. duszpasterstwa chorych i pracowników 

służby zdrowia oraz członkiem mojej Rady Biskupiej. 

       Przekazując Drogim Braciom Kapłanom i wszystkim umiłowanym Diecezjanom te 

informacje, polecam osobę Biskupa Nominata waszym serdecznym modlitwom i 

zapraszam na święcenie biskupie, których udzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego w czwartek 13 maja br. o godz. 17 w Katedrze Poznańskiej. 

       Wdzięczni za pamięć o potrzebach archidiecezji Poznańskiej – wspieramy 

codzienną modlitwą naszego Ojca Świętego, zatroskanego o wszystkie Kościoły 

       Z serca Wam błogosławię 



82 
  

 

17.05-23.05.99r. W bieżącym tygodniu po 

wygłuszeniu  

drzwi wewnętrznych do zakrystii przez 

p. Nowaczyka Antoniego z Wiórka zostały 

zakończone prace w zakrystii. 

Zakupiono materiał na kraty do drzwi wejściowych. 

Panie z Czapur i Wiórka przeprowadziły miesięczną 

zbiórkę pieniężną na budowę kościoła. 

 

23-go maja w Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 

dzieci z naszej wspólnoty przystąpiły do  

I-szej Komunii Świętej jeszcze w kościele 

parafialnym w Głuszynie. 

24.05-30.05.99r.Biały Tydzień dla dzieci  

pierwszokomunijnych w Głuszynie codziennie o godz.  

18-stej. 

 

P. Piotr Lisiecki z Wiórka wykonał i zamontował 

karty do drzwi wejściowych. 

 

Zakupiono 20 ławek 1-metrowych, które 

umieszczono w kruchcie. 

 

Ks. Wojciech rozpoczął przyjmowanie intencji  

na II półrocze b.r. 
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Czerwiec 
31.05-6.06.99r. Przed 3 czerwca zakupiono sprzęt 

nagłaśniający na procesję oraz mikrofon 

bezprzewodowy, a także kustodie do 

przechowywania Najświętszego Sakramentu oraz 

rozpoczęto przygotowania do Uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 

 

Od poniedziałku tj. 31 maja panie: 

R. Matela, K. Ignasiak i L. Pawlaczyk rozpoczęły 

naukę sypania kwiatków z 24-sosbową grupą 

dziewczynek. 

Rodziny i ich sąsiedzi przystąpili do budowania 

ołtarzy na trasie procesji: I ołtarz u państwa 

Zajączkowskich w Czapurach, II ołtarz u państwa 

Wawrzyniaków również w Czapurach, III ołtarz u 

pani Nowaczyków przy sklepie w Wiórku, IV ołtarz u 

pani Osuch i Włodarczak w Wiórku. Zadbano 

o wystrój okien i bram na trasie procesji. Plac 

kościelny dokładnie uporządkowano i przyozdobiono 

zielenią kaplicę./Fotografie w albumie na str. 33,34/ 

 

Boże Ciało – I procesja naszej Wspólnoty. 

3 czerwca o godz. 1300 wyruszyła z kaplicy procesja, 

aby oddać hołd Chrystusowi w Najświętszym 

Sakramencie. 
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,,Ciało moje jest prawdziwie pokarmem a krew 
moja – prawdziwie napojem.” 

(J.6,36) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
,,Jam jest chleb żywy który z nieba zstąpił. 
Kto będzie spożywał ten chleb, żyć będzie 
na wieki, a chlebem, który ja dam, jest 
ciało moje na życie świata.” 
 

(słowa Pana Jezusa do ludu.) 
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W promieniu słońca przy wtórze trąb Orkiestry 

Wojsk Lotniczych, w dłoniach naszego 

ukochanego ks. Wojciecha wyszło Najświętsze 

Ciało po kwietnym kobiercu, aby zajaśnieć 

szczęściem dla naszej Wspólnoty. 

Zabiło i zadrżało serce 800 osobowej rzeszy 

wiernych podążającej z uwielbieniem w 

kierunku ołtarzy. 

Śpiew i wewnętrzne skupienie towarzyszyło aż 

do końca. 

Przy IV ołtarzu w Wiórku odbyła się Msza 

Święta w intencji mieszkańców Czapur i 

Wiórka, wraz z Błogosławieństwem na 4 strony 

świata.  

/Fotografie w albumie na str. 34-39/ 

 

4 Czerwca nastąpiło całodzienne wystawienie 

Najświętszego Sakramentu z adoracją, będące 

naszym przygotowaniem do przyjazdu Ojca 

Świętego z pielgrzymką do Ojczyzny. Każda 

parafia otrzymała wcześniej ,,Wezwanie do 

modlitwy w oczekiwaniu na wizytę apostolską 

Ojca Świętego w Ojczyźnie.” /kserokopia na 

odwrocie/. 

Zostało ono przedstawione wiernym na 

polecenie Kurii Arcybiskupiej.  
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Wezwanie do modlitwy w oczekiwaniu na wizytę apostolską  

Ojca Świętego w Ojczyźnie 
 

 

 
Umiłowani bracia i siostry, 
 

dobiega kresu nasze oczekiwanie na spotkanie z Ojcem Świętym. Wkrótce będziemy gościć 

w Polsce z kolejną wizytą apostolską Papieża Jana Pawła II. Jego pielgrzymka będzie nawiązaniem do 

uroczystego wspomnienia tysiąclecia męczeńskiego śmierci św. Wojciecha, a także  naszą polską wigilią 

Wielkiego Jubileuszu Wcielenia, wigilią milenium istnienia Kościoła hierarchicznego w Polsce, oraz  

600-lecie śmierci Jadwigi Królowej. 

 

1. Papieskie orędzie 
 

Program tej apostolskiej wizyty jest wyjątkowo bogaty. Obejmuje wiele diecezji i miejsc wiele 

wydarzeń i spotkań ważnych dla społeczności lokalnych i środowisk zawodowych . Wpiszą się one 

z pewnością w jedno wielkie przesłanie, jakie Następca Piotra zostawi Kościołowi w Polsce i wszystkim 

tym, którzy w Polskę stanowią. Będzie to przesłanie zakorzenione w Bogu, który jest miłością. Przesłanie 

wyrastające z historycznego doświadczenia Kościoła, który w dobiegającym końca stuleciu zdolny, był 

zrodzić na naszych ziemiach dojrzałe owoce świętości i miłości społecznej, nawet w najbardziej 

dramatycznych warunkach wojny i obozów zagłady. Kanonizacja błogosławionej Kingi, beatyfikacje 108 

męczenników totalitarnych systemów, księdza Frelichowskiego, Edmunda Bojanowskiego i siostry Reginy 

Protman, których dokona Papieża w tych dniach, staną się dla nas jednoznacznym świadectwem miłości, 

która wszystko zwycięża. 

 

 Wierzymy, że – podobnie jak w minionym latach tak i teraz – w klimacie papieskiej wizyty 

odnajdziemy na nowo i bardziej wyraziście to wszystko, co nas łączy, co czyni z nas wspólnotę wiary 

i nadziei; co czyni nas i prawdziwą wspólnotą Kościoła i Narodem przez wieki ciągle na nowo 

jednoznacznym korzeniami chrześcijańskiej kultury. 

 
2. Przygotować się na spotkanie z Ojcem Świętym 

 

 Aby mieć udział w duchownych owocach, jakich spodziewa się Kościoła w Polsce w związku z tą 

wizytą, wszyscy potrzebujemy przygotowania. Potrzebuje go zwłaszcza młode pokolenie, które 

w następnym tysiącleciu będzie przekazywało Dobrą Nowinę, że „Bóg jest miłością” Pokolenie to nie 

może być pozostawione samemu sobie. Powinno one wjeść w Trzecie Tysiąclecie we wspólnocie 

kościelnej gromadzącej wszystkie pokolenia. Z przebiegu poprzednich wizyt papieskich w Polsce i tylu 

innych Jego spotkań na wszystkich kontynentach świata wiemy, że młodzież żywo reaguje na treści 

papieskiego przesłania. Odnajduje w nim bowiem motywy wiary i nadziei, a także treści wyzwalające 

poczucie więzi i wspólnoty. Żywimy nadzieję, że będzie tak i tym razem, że polska młodzież uda się na 

spotkanie z Janem Pawłem II, który umocni i ożywi jej wiary. Ufamy, że dzieci i dorośli, a zwłaszcza 

chorzy i cierpiący znajdują w słowach Ojca Świętego pokrzepienie i siłę do realizowania swojego 

chrześcijańskiego powołania.
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Spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa będzie dla całego Kościoła w Polsce czasem wewnętrznej 

odnowy w kroczeniu drogą wiary we wspólnocie braterskiej, w poczuciu współodpowiedzialności jeden za 

drugiego, by nikt nie czuł się odrzucony, pominięty i zapomniany. By budowanie polskiego domu było 

wyrazem troski o k a ż d e g o człowieka. By dokonywane było przez ludzi sumienia, w oparciu o trwałe 

fundamenty etyczne inspirowane Ewangelią i oparte na Dekalogu. 

Obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie się do tej wizyty apostolskiej przez modlitwę i 

zadumanie tak, by nie zatracić niczego, co ona wniesie w nasze doświadczenie wiary i w nasze 

doświadczenie Kościoła. 

Niech papieska katecheza ożywi w nas ciekawość wiary i pragnienie stałego jej pogłębiania. Niech 

Eucharystia sprawowana w tylu miejscach na trasie czerwcowej pielgrzymki spotęguje w nas głód 

spotkań sakramentalnych z Chrystusem, z Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech słuchanie 

Słowa Bożego ożywi w nas radość z przynależności do wspólnoty Kościoła i pozwoli bardziej przylgnąć do 

Chrystusa. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Ucztę Baranka, który gładzi grzechy świata... Ileż 

tych grzechów jest do zgładzenia. W życiu każdego z nas, w życiu polskich rodzin, w naszym życiu 

społecznym, w życiu świata, co chwila rozdrapującego krwawe rany, jak te na Bałkanach. 

Najdrożsi! Częścią naszego wspólnego doświadczenia jest głębia, z jaką Ojciec Święty mówi o 

sprawach codziennego życia, także tych najtrudniejszych, wydawałoby się nie do rozwiązania. Wiemy, 

że mówiąc, ukazuje światło Chrystusa, moc i pociągającą świeżość Ewangelii wszystkim, także 

obojętnym i stojącym na obrzeżach Kościoła. Jego obecność wśród nas jest bowiem obecnością Bożego 

proroka, który głosi nam słowa Życia. 

Niech spotkania, w których będziemy uczestniczyli odnowią w nas poczucie więzi i wzbudzą zadumę 

nad źródłami tej więzi. Niech będą okazją do wzajemnego porozumienia i zbliżenia osób i środowisk 

dotąd podzielonych. Niech tworzą klimat ekumenicznego spotkania z braćmi innych Kościołów. Obyśmy 

w oparciu o doświadczenie wiary i jedności eklezjalnej mogli kształtować życie narodu lepiej i bardziej 

po chrześcijańsku w nowym Tysiącleciu. Bardziej świadomi, że Bóg jest miłością. 

 

3. Duszpasterskie wskazania 

 

Zapraszamy Was wszystkich do przygotowania się na spotkanie z Papieżem przez dni czuwania, 

jakie odbędą się we wszystkich polskich parafiach bezpośrednio przed przyjazdem Ojca Świętego. W 

dniach od poniedziałku, 31 maja do piątku 4 czerwca odprawiane będą Msze św., zwłaszcza wieczorne. 

Podczas nabożeństw majowych i czerwcowych nastąpi dłuższa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Osobistą modlitwę wspierać będą rozważania wprowadzające nas głębiej w myśl i serce Następcy św. 

Piotra. Owocem tych refleksji będzie odnowienie naszej łączności z Chrystusem i przyjęcie bardziej 

chrześcijańskiego stylu życia. 

W poniedziałek 31 maja rozważymy, co znaczy prawda, że "Bóg jest miłością". Tematem wtorkowym 

będzie "grzeszność człowieka"; w środę 2 -go czerwca "Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka"; w 

czwartek, w uroczystość Bożego Ciała - zgłębimy misterium obecności Chrystusa w Kościele przez dar 

Eucharystii; wreszcie, w piątek, 4 czerwca, w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego do Polski we 

wszystkich kościołach Ojczyzny odbędzie się całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

któremu towarzyszyć będzie refleksja na temat: "Piotr umacnia braci w wierze". Zachęcamy, by ten 

dzień bezpośredniego oczekiwania przeżyć w duchu szczególnej modlitwy, postu i umartwienia w 

intencji apostolskiej skuteczności pielgrzymki papieskiej.
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Tak drodzy Bracia i Siostry, chcemy przygotować się do spotkania z Piotrem naszych czasów, by z 

Nim wejść w Wigilię Wielkiego Jubileuszu, Roku Łaski, Roku odnowienia w Chrystusie i odnowienia w 

więzi międzyludzkiej. 

Wszystkich Was, w sposób szczególny młodzież, zachęcamy do modlitewnego przygotowania, byśmy 

mogli usłyszeć, co Bóg przez Papieża powie Kościołowi w Polsce i przekształcić to w czyn. 

 

Na trud pielgrzymowania i na radość spotkania wokół Ojca Świętego z serca Wam wszystkim 

błogosławimy. 

 

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

 obecni na 299. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

 Episkopatu Polski     

 

 

Gniezno 24 kwietnia 1999r.
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Wieczorem o godz. 1900 odbyła się Msza Św. z 

procesją dookoła fundamentów przyszłego kościoła. 

Wierni naszej Wspólnoty również w tym dniu jak i w 

następnych dniach oktawy Bożego Ciała 

uczestnicząc oddawali hołd i dziękczynienie  

Ciału i Krwi Pańskiej. 

Modlono się także o szczęśliwe przybycie Ojca 

Świętego i owoce nadchodzącej pielgrzymki. 

 

5 czerwca o godz. 1130 na lotnisku w Rembiechowie 

wylądował samolot z Papieżem na pokładzie. Ojciec 

Święty Jan Paweł II nasz rodak przybył do 

Ojczyzny po raz 7. W Gdańsku na powitanie 

powiedział, że prosi Boga, aby pielgrzymka wydała 

oczekiwane owoce, że przybył w przeddzień 

jubileuszu roku 2000 u schyłku 2-go tysiąclecia 

chcąc rozważyć tajemnicę Boga który jest miłością, 

pochylił się nad misterium Bożej Miłości i 

Miłosierdzia, aby dotarło do każdego Polaka, każdej 

rodziny, każdego domu. 

Ojciec Święty odwiedził 21 miejscowości w ciągu 13 

dni błogosławiąc wszystkich wiernych.  
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7-13.06.99r. 9 czerwca w środę rozpoczęto  

przygotowanie do zakończenia oktawy Bożego Ciała. 

Panie pograbiły teren kościelny panowie: 

R. Pawlaczyk pomalował elewację zakrystii a p. 

Osuch M wokół kaplicy. Sołtysi i rady sołeckie 

przystąpiły do budowy ołtarzyka planie kościelnym. 2 

ołtarze wznieśli mieszkańcy z Czapur i 2 ołtarze 

mieszkańcy Wiórka, panie przyozdobiły je kwiatami. 

   

10 czerwca w czwartek o godz. 1900 podobnie jak 8 

dni temu licznie zebrana wspólnota głęboko 

przeżywała moment wyniesienia i drogę z Panem 

Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Wielbiąc go 

i dziękując za wszystko złożyła po raz kolejny Hołd 

i Dziękczynienie Ciału i Krwi Pańskiej. 

Podobnie jak w dniu Bożego Ciała w procesji 

uczestniczyły 24 dziewczynki sypiące kwiatki, 4-rej 

chłopcy pierwszokomunijni, wszyscy ministranci, 

panowie: Polowy, Jankowski, Mańczak, i Pawlaczyk 

niosący baldachim. Osobami prowadzącymi śpiew 

były Ania i Kasia Chmielewskie. Procesja do 4-ch 

ołtarzy na placu kościelnym zakończyła się 

Błogosławieństwem  na 4 strony 
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świata. / Fotografie w albumie na str. 40,41/ 

Ks. Wojciech podziękował wszystkim za udział w 

pracach przygotowawczych, dzieciom za sypanie 

kwiatków, a całej wspólnocie za liczny udział w 

procesjach. Po zakończeniu uroczystości dzieci 

sypiące kwiatkami otrzymały słodycze. 

11-go czerwca o godz. 1900 czczono i wielbiono także 

w procesji Najświętsze serce Pana Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uroczystość ta miała oprawę godną i wzniosłą  

jak w dniach poprzednich. 
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14-20.06.99r. Częstotliwość mszy św. jak dotychczas 

tj. wtorek, czwartek z Nowenną do 

M.B. Nieustającej Pomocy, piątek, sobotę, niedzielę. 

Przez m-c czerwiec odbywają się także nabożeństwa 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Od 16-go panie rozpoczęły zbiórkę pieniężną na 

budowę kościoła. 

 

20-go czerwca w 11 Niedzielę Zwykłą ks. Wojciech 

złożył serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 

przyczynili się uświetnienia procesji Bożego Ciała. 

 

W związku  pobytem Ojca Świętego w Ojczyźnie 

zaapelował, otoczyć Go modlitwą, wsłuchać się w 

jego głos, otworzyć się na prawdy, które głosi. 

 

Przed kaplicą przeprowadzono zbiórkę do puszek na 

KUL, a także wystawiono listę Stowarzyszenia 

Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, aby złożyć 

swój podpis i zadeklarować pomoc. 
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21-27.06.99r. W tym tygodniu zostały wykonane  

i zamontowane meble do zakrystii. Zakupione płyty 

gipsowe, którymi w nawie bocznej i wejściowej 

panowie Najewski, Polowy i Osuch podbili sufit. 

Pomalowane zostały kraty. Rozpoczęto prace 

remontowe przy zastępczym domu parafialnym na 

posesji p. Sianosa w Czapurach przy ul. Poznańskiej 

44. 

 

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami i 

urlopami ks. Wojciech złożył życzenia wszystkim 

wypoczywającym także na terenie naszej wspólnoty 

życząc udanych, słonecznych radosnych dni w więzi z 

Panem Bogiem. 

 

Paniom zbierającym comiesięczną składkę pieniężną 

na budowę kościoła za trud i zaangażowanie i 

starania o dobro wspólne, a ofiarodawcom za 

zrozumienie i gesty dobrej woli ks. Wojciech także 

podziękował życząc, aby Dobry Pan to wszystko 

wynagrodził. 

 

27 czerwca na Mszy Św. o godz. 1215 modliliśmy się 

w intencji kierowców i ich pasażerów prosząc Św. 

Krzysztofa o opiekę i czu- 
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wanie nad ich zdrowiem i życiem. 

Ks. Wojciech poświęcił indywidualnie bardzo licznych 

przybyłych kierowców w swych pojazdach. 

/Fot. w albumie na str. 41/. Każdy kierowca otrzymał 

trwale polaminowany obrazek Św. Krzysztofa – 

patrona podróżnych z Modlitwą kierowcy. 

 

Lipiec 
28.06-4.07.99r. 28-go czerwca rozpoczął swój urlop, 

Ksiądz Wojciech zastępstwo w większości przejął 

ks. Mariusz Matecki z Mosiny. Poza poniedziałkami 

Masze św. odbywają się codziennie o godz. 1900, a w 

niedziele od 4 lipca, ku radości wspólnoty porządek 

został zmieniony na 2-ie msze św, o godz. 900 i 1100. 

 

5.07-1.08.99r. W okresie urlopowym obowiązki  

kościelnego przejął p. Polowy Bernard, by odciążyć 

nieco p. Eulalię Majewską. 

 

10 lipca p. Kurek Jerzy z synem Arkadiuszem 

zamontowali do ławek dodatkowe wsporniki, by 

zapewnić bezpieczeństwo siedzących. 

 

Po 15-tym lipca przeprowadzono zbiórkę pieniężną 

na budowę Kościoła. 
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19 lipca odbyło się pierwsze zebranie rad sołeckich 

Czapur i Wiórka z inicjatywy p. Bożeny Dehmel w 

celu zorganizowania dożynek wiejskich, by w ten 

sposób zebrać fundusze na budowę kościoła. 

 

Państwo E.B. Maciejewscy wykonali prace malarskie 

krat, okien i ścian w zakrystii i biurze parafialnym. 

   

Sierpień 
 

2-8.08.99r. Powrót ks. Wojciecha z urlopu. 

6 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego o godz. 

900  objazd chorych wcześniej zgłoszonych na stałą 

już listę do odwiedzin z Komunią Świętą. 

O godz. 1830 możliwość przystąpienia do sakramentu 

pojednania z racji I Piątku miesiąca. 

 

Podziękowanie księdza Wojciecha za 

zainteresowanie sprawami naszego Domu Bożego w 

czasie urlopu. Za uporządkowanie placu wokół 

kaplicy, chwastów, prace wykonane na rzecz 

wspólnoty. 
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Podziękowanie także pani Maciejewskiej Eulali za 

posługę kościelnej, jej poświęcenie czasu dla dobra 

wspólnoty,  zaangażowanie i pracę, dbałość o kaplicę 

i wszelkie dobro . Ze względów zdrowotnych i 

osobistych przekazała ona swoje obowiązki panu 

Polowemu Bernardowi z Czapur. 

 

9-15.08.99r. Kontynuowanie remontu zastępczego domu  

parafialnego u p. Sianosa  poprzez: 

malowanie ścian, okien, drzwi, prace stolarskie, 

instalacyjno-elektryczne, układanie płytek 

ceramicznych w łazience, kuchni i posadzce w 

korytarz, a także inne prace związane z 

przystąpieniem i przystosowaniem do zamieszkania. 

 

Przed kaplicą i obok do zakrystii ułożono kostkę 

pozbrukową . Przez cały tydzień pracowali panowie: 

F. Langę, T. Najewski, J. Bartkowiak z Wiórka i 

p. J. Werwiński z Czapur. 

 

Odbyło się także spotkanie proboszczów sąsiednich 

parafii Starołęki i Głuszyny z udziałem naszego 

księdza w sprawie ustalenia terytorium mającej 

powstać naszej parafii. 
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15-go sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i poświęcenie pierwocin 

ziemi, kwiatów, owoców i ziół leczniczych. 

 

 

16-22.08.99r. 17-go sierpnia odbyło się kolejne  

Zebranie organizacyjne w sprawie obchodów 

dożynkowych z udziałem ks. Wojciecha, rad 

sołeckich i ludzi aktywnych naszej wspólnoty. 

W szczególności omówiono Uroczystość 

Dziękczynienia za szczęśliwe żniwa jaka ma odbyć 

się w kościele. 

 

20-go sierpnia złożył wizytę Ks. Biskup Balcerek z 

Kurii Arcybiskupiej z Poznania, który pozytywnie 

zaopiniował przygotowanie do erygowania parafii. 

 

Założono kratki ściekowe przed nawą wejściową, a 

pani St. Jakubowska i p. H. Plenzler pomalowali 

posadzkę wewnątrz kaplicy i w nazwie wejściowej. 

 

Przeprowadzono także comiesięczną zbiórkę 

pieniężną na budowę kościoła. 
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22-go sierpnia na Mszy Św. o godz. 1100 odbyła się 

uroczystość żniwa – Dziękczynienie Panu Bogu za 

dary ziemi przetworzone w trudzie i znoju rękami 

naszych rolników w postaci dorodnego bochna chleba 

który został dowieziony do bramy kościelnej 

elegancką dorożką w asyście bardzo młodych 

dżokejek na koniach. 

Ks. Wojciech poświęcił w bramie wjazdowej chleb 

upieczony z tegorocznych zbiorów, a także piękne 

wieńce uplecione ze zbóż zebranych przez rolników  

Czapur i Wiórka. 

Poczym nastąpiło uroczyste wprowadzenie delegacji 

niosących wieńce i chleb do kaplicy. 

/Fotograficzne w albumie na str. 42-48/ 
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Od godz. 1600 rozpoczął się festyn dożynkowy na 

boisku szkolnym w Czapurach. Za stołem 

dożynkowym na którym złożono chleb i wieńce 

żniwne zasiedli gospodarze terenu: 

-sołtysi obu wiosek 

-ks. Wojciech Szałata 

-burmistrz Gminy Mosina 

-komendant Policji w Mosinie 

-dowódca Jednostki Wojskowej w Babkach 

-sekretarz Rady Gminnej 

-Dyrektor domu kultury w Mosinie 

-przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Mosiny 

-inicjator budowy kościoła-członek ,,Solidarności” 

pan Tadeusz Kempa. 

Po oficjalnej części wstępnej i przemówieniu 

burmistrza Gminy p. Kałuzińskiego Ksiądz Szałata 

podzielił chleb, który wspólnie rozdzielili między 

obecnych mieszkańców. Następnie rozpoczęła się 

część rozrywkowa dla dzieci: konkursy, gry, zabawy, 

jazda na kucykach, spotkanie ze strażą pożarną, 

zwiedzanie nowoczesnego piętrowego autobusu, 

a dla dorosłych loteria fantowa. 

Od godz. 2000 przy muzyce zespołu ,,Matador” 

z Mosiny rozpoczęła się zabawa taneczna. Bufety z 

konsumpcją zapewnił p. Zenon Dehmel. 
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  z Czapur. 

Przy wejściu na plac szkolny 4 panie rozprowadzały 

cegiełki na budowę kościoła i domu parafialnego. 

Całkowity dochód z imprezy został przekazany na 

powyższą  budowę. 

/fotografię w albumie na str. 48-51/ 

 

23-29.08.99r. Tydzień przygotowań do poświęcenia 

Naszej kaplicy erygowania Parafii Włączenie się 

wielu osób do prac związanych z przygotowaniem 

estetycznym  placu kościelnego oraz zastępczego 

domu parafialnego do zamieszkania przez naszego 

księdza Wojciecha, który na mocy dekretu Kurii 

Metropolitalnej w Poznaniu otrzyma nominacją na 

proboszcza tutejszej parafii. 

 

30 sierpnia – liczny udział parafian w przystąpieniu 

do sakramentu pokuty, by Komunię świętą w dniu 

erygowania parafii ofiarować Panu Bogu w intencji 

dziękczynnej za łaskę powołania nowej Wspólnoty. 
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ARCYBISKUP METROPOLITA 

POZNAŃSKI 

Do wiadomości: 

1. Ksiądz Kanonik Benedykt Berkowski - Poznań-Głuszyna 

2. Ksiądz Dziekan Lic. Rafał Czemiejewski - Poznań-Starołęka 

 
D E K R E T  N O M I N A C Y J N Y  

Niniejszym z dniem 1 września 1999 roku mianuję Księdza Magistra Wojciecha 

SZAŁATĘ dotychczasowego wikariusza parafii p.w. Św. Jakuba Większego Ap. w 

Poznaniu-Głuszynie proboszczem parafii p.w. Św. Augustyna w Czapurach (w 

dekanacie Poznań-Starołęka) 

Obowiązki będzie wypełniał Ksiądz Proboszcz zgodnie z odnośnymi przepisami 

prawa kanonicznego i archidiecezjalnego prawa partykularnego. 

Wprowadzenia Księdza Magistra na urząd Proboszcza dokonam osobiście w dniu 31 

sierpnia 1999 roku podczas wieczornej Mszy św. 

Posłudze kapłańskiej Przewielebnego Księdza Proboszcza na nowej placówce 

 
 
serdecznie błogosławię 
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ARCYBISKUP METROPOLITA 

POZNAŃSKI 
DEKRET 

Parafia pod wezwaniem św. Augustyna w Czapurach 

 

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego i dla duchowego dobra powierzonych mi 

Archidiecezjan, po wysłuchaniu Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej i 

zainteresowanych, na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję w 

Czapurach parafię pod wezwaniem św. Augustyna. 

 

Jednocześnie niniejszym dekretem podaję do wiadomości, co następuje: 

$ 1. Kościół parafialny 

 

Do czasu wybudowania właściwego kościoła jego funkcję pełnić będzie kaplica pod 

wezwaniem św. Augustyna, znajdująca się w miejscowości Czapury, ul. Poznańska 74, 

której na ten czas nadaję prawa i przywileje przynależne kościołom parafialnym. 

 

§ 2. Granice parafii 

 

Nowa parafia obejmie następujące miejscowości: Czapury, Głuszyna Leśna, Głuszyna 

Leśna-Gajówka, Kubalin, Wiórek. 

 

$ 3. Powołanie proboszcza 

 

Każdorazowego proboszcza, który odpowiada za całość duszpasterstwa i administracji 

kościelnej w parafii mianuje Arcybiskup Poznański. 

 

§ 4. Podstawy utrzymania 

 

Liczba wiernych należących do parafii p.w. św. Augustyna w Czapurach zapewni jej 

wystarczalność pod względem gospodarczym. 

Wszelkie koszty osobowe i rzeczowe związane z aktualnym funkcjonowaniem i 

rozwojem pokrywa wspólnota parafialna we własnym zakresie. 
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§ 5. Pieczęć urzędowa 

Pieczęć urzędowa zawiera napis: „Kościół Parafialny Rzymskokatolicki pod 

wezwaniem św. Augustyna, Czapury”. 

§ 6. Przynależność dekanalna 

Nowa parafia należy do Dekanatu Poznań-Starołęka. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

Najpilniejszym zadaniem parafii jest wybudowanie właściwej świątyni oraz zaplecza 

koniecznego do normalnego funkcjonowania wspólnoty. 

W parze z pracami inwestycyjnymi winna postępować organizacja życia parafialnego z 

całym bogactwem jego form. 

Życzę nowej parafialnej wspólnocie, by pomyślnie się rozwijała i była radością Kościoła 

Poznańskiego. 

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku. 

Poznań, dnia 30 sierpnia 1999 roku L. dz. 5493/99 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Ks. Proboszcz Mgr Wojciech Szałata - Czapury 

Ks. Kanonik Benedykt Berkowski - Poznań-Głuszyna 

Ks. Dziekan Lic. Rafał Czerniejewski - Poznań-Starołęka 
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31.08.1999r. /Wtorek/ W dniu tym o godz. 1800 

odbyła się uroczystość utworzenia nowej parafii i 

wprowadzenia w urząd nowego proboszcza  w 

nowo utworzonej parafii p.w. Św. Augustyna w 

Czapurach – Dekanat Poznań – Starołęka, przez 

J. E. Ks. Arcybiskupa Juliusza Paetza Metropolitą 

Poznańskiego, który został powitany kwiatami 

przy rogatkach wsi Czapury przez 

reprezentantów Gminy Mosina: burmistrza Jana 

Kałuzińskiego, sołtysa wsi Czapury Bożenę Dehmel 

i sołtysa wsi Wiórek Antoniego Nowaczyka. Po 

zaproszeniu ks. Arcybiskupa do specjalnie 

przygotowanej powózki konnej i w asyście orszaku 

konnego dostojny gość przejechał przystrojoną  

trasę przejazdu do bramy kaplicy gdzie został 

powitany przez Ks. Dziekana Rafała 

Czerniejewskiego  i ks. Wojciecha Szałatę w 

ornatach z pacyfikałem i wodą święconą, a także 

przez zaproszonych gości: księży, dowódcę J.W. 

w Babkach, komendanta Policji w Mosinie, władze 

samorządowe w Mosinie, dzieci i młodzieży 

/Fot. w albumie na str. 52-60/. 

 

Po powitaniu przy wtórze orkiestry z procesją 

udano się do kaplicy. Przed 
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Głównym ołtarzem nastąpiła chwila adoracji 

Najświętszego Sakramentu pozorem rozpoczęto Mszę 

Świętą:         /Fot. w albumie str. 58,5/ 

1. Pieśń na wejście. 

2. Po pozdrowieniu liturgicznym powitanie Ks. 

Arcybiskupa przez Ks. Dziekana. 

3. Poświęcenie kaplicy. 

4. Liturgia słowa. 

5. Po Ewangelii 

- ustanowienie nowej parafii p.w. Św. Augustyna przez 

odczytanie dekretu erekcyjnego przez ks. Dziekana. 

- proklamowanie nowego proboszcza przez 

Ks. Arcybiskupa. 

- odczytanie dekretu nominacyjnego przez 

ks. Dziekana. 

- wręczenie przez Ks. Arcybiskupa dekretu 

nominacyjnego nowemu proboszczami. 

- homilia Ks. Arcybiskupa. 

- uroczyste wyznanie wiary przez nowego proboszcza. 

- modlitwa powszechna  

/treść na następnej stronie/ 
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MODLITWA POWSZECHNA 

WSTĘP; Wdzięczni Bogu za dar św. Augustyna zanośmy za 

Jego wstawiennictwem przed oblicze Boże pokorne prośby w intencji 

nowej wspólnoty i wszystkich spraw Jej dotyczących 

 

1. Módlmy się za Ojca św. , prośmy Pana Boga o szczególne laski dla tego Pasterza naszych 

czasów. byśmy korzystali z Jego przykładu modlitwy i radości życia płynącej z łączności z 

Duchem św. 

2. Módlmy się za młodych ludzi naszej nowej parafii, prośmy by Pan Bóg sprawił, aby nigdy 

nie zapomnieli jakie są korzenie tej społeczności. 

3. Módlmy się za rodziny , by trwały , oparte nu mocnym fundamencie wiaty, nadziei i 

miłości przekazywanej sobie wzajemnie. 

4. Módlmy się o wytrwanie w merze Ojców naszych, by każdy z nas dawał świadectw, te 

wiara jest czymś ważnym w życiu codziennym, 

5. Módlmy się za nas samych, by nasza modlitwa sprawiła wiele dobrego dla naszej całej 

wspólnoty. 

 

ZAKOŃCZENIE ;  Dziękujemy Ci Panie nasz i Boże za wszelkie dary, 

które otrzymujemy w obfitości i spraw byśmy wpatrując się w przykład 

św. Augustyna kroczyli drogami, które zawiodą nas do świętości Przez 

Chrystusa Pana Naszego . Amen 
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6. Ofiarowanie, liturgia eucharystyczna, procesja z  

darami. / dla Ks. Arcybiskupa Ikona Matki Bożej 

Boleńskiej, od Ks. Arcybiskupa kielich mszalny, puszka 

do komunii św. oraz złoty ornat/. 

7. Dziękczynienie po komunii św. – śpiew Te Deum. 

8. Podziękowanie Ks. Arcybiskupowi w imieniu parafian za  

nową parafię i za nowego proboszcza złożył P. Tadeusz 

Kempa w następujących słowach: 

,,Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Metropolito, cieszę 

się bardzo, że ja sterany pracą doczekałem 

uroczystego dnia, w którym mogę w imieniu całej 

wspólnoty złożyć  Waszej Ekscelencji serdecznie 

podziękowania za poświęcenie naszej Kaplicy i 

erygowanie parafii, której patronuje Św. Augustyn, 

Doktor-Kościoła, nieustraszony obrońca wiary ! 

Dziękuje z tego miejsca Ks. Proboszczowi – Kanonikowi 

Berkowskiemu, który przed 7 laty zapoczątkował to 

dzieło, lecz po krótkim zrywie nastąpił lata stagnacji. 

Przełomowym momentem dla tej wspólnoty był dzień 

20 września 1998r, gdzie z inicjatywy Ks. Wojciecha 

Szałaty na tym placu została odprawiona I Msza 

Święta. Ten 
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energiczny Kapłan stał się inicjatorem naszych 

wszystkich dalszych wspólnych działań i marzeń. 

I dzisiaj razem z nami wieńczy sukcesem pewien etap 

swej kapłańskiej misji! Ja wszystkie dotychczasowe 

dokonania ks. Wojciechowi w imieniu całej wspólnoty 

składam serdeczne Bóg zapłać. Dziękuje naszej 

wspólnocie za ofiarną prace pomoc materialną i 

finansową przy budowie tej pięknej Kaplicy. 

Dziękuje władzom Gminy Mosina za pomoc i 

zrozumienie wobec dzieła naszej budowy. Szanowni 

Państwo, dalszym celem naszej wspólnoty jest 

rozpoczęcie budowy Kościoła i domu parafialnego. 

Jesteśmy w pełni świadomi trudu i znoju tego wielkiego 

dzieła w tych ciężkich czasach. Ufamy, że z pomocą 

Bożą, naszego patrona Św. Augustyna i ofiarowaną 

pracą wspólnoty oraz w wsparciu Waszej Ekscelencji 

zrealizujemy to piękne dzieło, ku Chwale Boga i ludzi. 

Serdecznie dziękujemy Waszej Ekscelencji, ks. 

Dziekanowi, obecnym tu kapłanom, gościom oraz 

wiernym za liczny udział w tym dziejowym dla naszej 

wspólnoty wydarzeniu. Szczęść Bożę nowej parafii na 

niwie dalszej pracy” 

Anno Domini 31 sierpnia 1999r.  

T.Kempa 



109 
  

 

Podziękowanie J.E. Arcybiskupowi złożyli także: w 

imieniu władz samorządowych P. Przemysław Pniewski w 

imieniu dzieci Natalia Skrzypek i Szymon Materna. 

Nowego proboszcza w imieniu parafian powitała P. 

Małgorzata Vogt z Wiórka i rady sołeckie obu wiosek 

kwiatami. 

 

9. Błogosławieństwo  

 

Cała Msza Św. odbyła się wielce podniosłym nastroju, 

skupieniu i ciszy licznie przybyłych parafian i przez 

licznie przybyłych parafian i przez nich zaproszonych 

gości. Przeżycie było głębokie na miarę historycznej 

chwili. 

 

Pożegnanie J.E.Ks. Arcybiskupa na placu kościelnym 

przez parafian, gości i orkiestrą było długie i 

serdeczne. Na zaproszenie ks. proboszcza, Ks. 

Arcybiskupa udał się do zastępczego domu 

parafialnego. 

 

Wkrótce ukazały się artykuły w gazetach. 

1.W Biuletynie Mosińskim Nr.9/99 na samym początku 

września:
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Wrzesień 

1999r.1 września o godz. 900 młodzież szkolna przybyła  

do kaplicy na Mszy Św., która odbyła się w jej 

intencji. Na Mszy tej został odczytany przez 

ks. proboszcza ,,List Pasterski na rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego i katechetycznego 

skierowanego do młodzieży i rodziców oraz 

wychowawców przez arcybiskupa Metropolitę 

Poznańskiego Juliusza Paetza, Kardynałów, 

Arcybiskupów i Biskupów obecnych na zebraniu 

Biskupów Diecezjalnych. List ten został 

powtórnie odczytany na mszy św. 12 września. 

 

Treść listu przeniesiono na następną stronę 

kroniki. 



113 
  

 

List Pasterski na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

I katechetycznego 

"Niech Kościół wielbi Boga Ojca w Duchu Świętym za dar zbawienia w Chrystusie Panu - teraz i w 

przyszłych stuleciach". Takimi słowami Ojciec Święty kończy Bullę ogłaszającą Wielki Jubileusz Roku 

Dwutysięcznego 

 (por. Incarnationis mysterium, n.14). 

Rok szkolny, który rozpoczął się przed kilkunastoma dniami, ma już w swej nazwie zapis roku 

dwutysięcznego. Jest więc oczywiste, że kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego zobowiązuje nas 

do pogłębionej refleksji nad dziejami zbawienia, które Kościół przedłuża z pokolenia na pokolenie i ukazuje 

aktualne dla każdej epoki zadania, wynikające z odczytywania Ewangelii w duchu rozeznania "znaków 

czasu
1
'. 

Dzisiejsze czytania liturgiczne przybliżają istotny problem odpowiedzialności za życie. Apostoł 

pisze: "Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla 

Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana" (Rz 

14,7-8). Czyż zatem słowa Ojca Świętego, wzywające do uwielbienia Trójcy Przenajświętszej za dar 

wcielenia Syna Bożego, nie są najbardziej aktualnym komentarzem do tych słów? Przecież, jak pisze 

Papież, "historia zbawienia znajduje w Jezusie Chrystusie swoje zwieńczenie i najpełniejszy sens" (IM 

n.l). Słowa Ewangelii wzywają natomiast do takiego kształtowania serc, by w życiu społecznym 

dominowała zasada miłości i przebaczenia. Mocą tej zasady człowiek może się poczuć na tyle wolny, że 

doraźne doświadczenia i zniechęcenia nie potrafią go oderwać od wizji całego życia, za które się odpowiada 

przed Stwórcą. 

Zamyślenie nad dzisiejszą Liturgią Słowa skłania do refleksji nad wielkim zadaniem, jakim jest 

troska o takie kształtowanie życia własnego i życia tych, za których wychowanie odpowiadamy, by mogły 

się realizować wymogi Ewangelii, w przekonaniu, że "w życiu i w śmierci należymy do Pana”. 

Podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty mówił w 

Łowiczu do zgromadzonej młodzieży: "Zbliżamy się do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 

Wielu z was może zadaje sobie w związku z tym wydarzeniem pytanie: jakie będzie 

nadchodzące nowe, trzecie tysiąclecie? Czy lepsze od tego, które się kończy? Czy przyniesie 

jakieś ważne, pozytywne zmiany w świecie, czy też wszystko zostanie po dawnemu? Pragnę 

wam powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, Polski i Kościoła zależy od was. W
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będziecie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które 

nadchodzą... Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o 

sobie i otaczającym was świecie" (Łowicz, 14.06.99). 

Pytanie o kształt nowego tysiąclecia i wezwanie skierowane do młodych, by nie lękali się 

trudu szukania prawdy, stają się w oczywisty sposób zadaniem skierowanym do wszystkich 

odpowiedzialnych za wychowanie, by w rozpoczętym roku szkolnym usłużyć jak najlepiej tym, 

którzy po nas przejmą odpowiedzialność za jakość życia w świecie, w Ojczyźnie i w Kościele.  

Opatrzność Boża daje nam, również w tej dziedzinie, wielki dar Roku Jubileuszowego. 

Wspólnota wierzących ma nie tylko prawo, ale i obowiązek widzieć w tym świętym czasie 

szczególną pomoc także w dziedzinie wychowawczej. Zadania bowiem, które wynikają z czasu 

łaski Roku Świętego, mogą bez wątpienia posłużyć do odnalezienia dróg, na których spotkanie z 

Bogiem będzie owocowało godnymi postawami chrześcijańskiego życia. 

Podejmijmy zatem wspólnie wysiłek przemyślenia kilku propozycji, które w tym roku 

stają się naszym szczególnym zadaniem. Pierwszą z nich zawierają cytowane na początku słowa 

Ojca Świętego: "Niech Kościół wielbi Boga w Duchu Świętym za dar zbawienia w Chrystusie 

Panu". Rysuje się tutaj wielka potrzeba uwielbienia Boga..Uwielbienia, to znaczy najpierw 

uznania Jego wszechmocy i Jego miłości. To one powołały nas do istnienia i one sprowadziły na 

ziemię Syna Bożego. Wcielenie Chrystusa Pana jest najoczywistszym znakiem tego, że Bóg nas 

miłuje i uzdalnia do takiego życia, które prowadzi do zbawienia. Tę prawdę trzeba w tym roku 

przełożyć na język codziennej praktyki. Zachęcamy wszystkich katechetów, by każda lekcja religii 

była czasem modlitwy wielbiącej Boga. To katechezę odróżnia w sposób istotny od innych 

przedmiotów. Ale zachęcamy też rodziców, by znakiem uwielbienia Boga była codzienna modlitwa 

w rodzinie. Z tym, jakże ważnym akcentem, by Boga uwielbiać za życie, za Odkupienie, za dom 

rodzinny i za wszystko, czym nas obdarza. 

Rok Święty jest także czasem doświadczenia łaski nawrócenia. Zwykle o nawróceniu 

myślimy w sytuacji takich oddaleń od Boga, że przepaść między człowiekiem a Stwórcą wymaga 

radykalnej zmiany życia. A przecież każdy dzień niesie doświadczenia naszych nieporadności 

niedoskonałości. Doświadczenia nie tylko grzechu, który trzeba porzucić, ale i zmarnowanego 

dobra, które mogło być uczynione. Przełóżmy to znowu na język praktyki. Refleksja nad życiem 

jest nieodzowna do tego, by życie kształtować poprawnie. Kościół zachęca nas więc do zbawiennej 

praktyki codziennego rachunku sumienia. Kościół przypomina też o niezbędnym dla
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i rozwoju życia duchowego Sakramencie Pokuty. Gdybyśmy podjęli postanowienie comiesięcznej 

spowiedzi świętej całej rodziny, jakże łatwo byłoby wejść na drogę nawrócenia, która staje się 

drogą kształtowania pięknego człowieczeństwa. 

Zwracając się do nauczycieli i wychowawców, mówił Ojciec Święty w Łowiczu: 

"Młodzi was potrzebują. Osi i poszukują wzorców, które byty by dła nich punktem odniesienia. 

Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade 

wszystko domagają się od was przykładu życia". Podobną myśl wypowiedział Papież do 

rodziców: "Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, 

by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia 

takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała 

osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci". Klimat miłości i rodzinnego ciepła, a także 

wezwanie, by być dla młodych ludzi wzorem - to kolejne aspekty zadań, nad którymi trzeba 

się zamyśleć. W języku religii jest to zadanie wypełniania największego z przykazań, 

przykazania miłości, a także element apostolski, który przez osobisty przykład potrafi ukazać 

bogactwo i piękno Ewangelii. 

Bardzo blisko tej myśli stoi zachęta Ojca Świętego, by w Roku Wielkiego Jubileuszu 

przyglądać się tym, którzy dali Jezusowi najbardziej radykalne świadectwo, jakim jest ofiara z 

życia. Papież pisze: "Także nasze stulecie, zbliżające się ku końcowi, wydało bardzo wielu 

męczenników, którzy ponieśli śmierć przede wszystkim jako ofiary nazizmu i komunizmu oraz 

walk rasowych i plemiennych... Z psychologicznego punktu widzenia męczeństwo jest 

najwymowniejszym dowodem prawdziwości wiary, która może nadać ludzkie oblicze nawet 

najbardziej gwałtownej śmierci i ujawnia swe piękno podczas najokrutniejszych prześladowań" 

(IM n.13). Jeżeli sami chcemy żyć prawdą, że "nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 

siebie", jeżeli tę prawdę chcemy przybliżyć ludziom młodym - trzeba śledzić życie tych, którzy dla 

Chrystusa byli gotowi na największą ofiarę. Otrzymaliśmy wielki dar - stu ośmiu nowych 

błogosławionych męczenników czasu drugiej wojny światowej. Poznajmy drogi ich życia, byśmy 

sami mogli kroczyć drogą świętości, bo "czas jest krótki" i "przemija postać tego świata" (por. 1 

Kor 7,29.31), o czym przypomina przełom tysiącleci. 

Naszkicowane zaledwie zadania wychowawcze, do których skłania czas Roku Świętego, 

przypomniały o konieczności wielbienia Boga za dar Zbawiciela, o potrzebie nawrócenia, o 

apostolskim klimacie miłości w rodzinach i w społeczeństwie, o czerpaniu wzorów z tych, którzy 

ofiarą życia potwierdzili prawdę i wartość Ewangelii.
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Przybliżmy na koniec, serca do jeszcze jednego wzoru. Ojciec Święty pisze: „Radość 

jubileuszowa nie byłaby pełna, gdybyśmy nie skierowali spojrzenia ku Tej, która okazując 

pełne posłuszeństwo Ojcu zrodziła dla nas w ciele Syna Bożego” (IM n. 14). 

Matce Najświętszej zawierzamy zatem „radość jubileuszową” i tę radość, która płynie z 

wychowawczego trudu. Owocuje on bowiem przekonaniem, że życie człowieka można, za łaską 

Bożą, ukierunkować ku dobru, które płynie z Ewangelii i prowadzi do szlachetnego wędrowania 

przez ziemię i wiecznego szczęścia zbawionych. 

Rodzicom i Wychowawcom, Dzieciom i Młodzieży - na tę jubileuszową radość 

z serca błogosławimy 

Podpisali 

oraz Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na Zebraniu Biskupów Diecezjalnych 

Częstochowa - Jasna Góra, dnia 26 sierpnia 1999 r. 

Zarządzenie 

Powyższy List Pasterski należy odczytać w kościołach i kaplicach Archidiecezji 
Poznańskiej w niedzielę, dnia 12 września 1999 r.
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12 września – Wyjazd pielgrzymki rowerowej do 

Sanktuarium Maryjnego w Tulcach. O godz. 845 

dziesięcioosobowa grupa pielgrzymów zebrała się przed 

kaplicą z emblematem tut. Parafii i przystrojonymi 

rowerami, poczym udała się wraz ks. proboszczem  na 

modlitwę do kaplicy. Po błogosławieństwie i poświęceniu 

udała się do Tulec. Odległych około 10 km od Czapur. W 

Tulcach została powitana przez ks. proboszcza 

tamtejszej parafii w szczególny sposób jako najmłodsza 

parafia w diecezji, bo licząca zaledwie 2 tygodnie. W 

intencji nowopowstałej parafii została zamówiona Msza 

Św. przez pielgrzymów. 

Powrót nastąpił o godz. 1600 do kaplicy w Czapurach, tutaj 

pielgrzymi podziękowali Panu Bogu za szczęśliwy powrót i 

piękną słoneczną pogodę. /Fot. w albumie na str. 61/ 

 

14 września – Święto Podwyższenia Krzyża. 

 

16 września – dzień modlitw za Ojca Świętego i Kościół. 
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18 września – Święto Św. Stanisława Kostki patrona 

Polski i młodzieży. 
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19 września – światowy Dzień Środków  Społecznego 

Przekazu. Zbiórka na Katolicki Uniwersytet przed kaplicą. 

 

20 września – została ukończona praca przy uszyciu i 

wyszyciu Kapy złotej do naszej świątyni. 

 

20-23 września – comiesięczna zbiórka pieniędzy na 

budowę domu parafialnego. 

 

25 września – pierwszy chrzest w naszej świątyni. 

Dzieckiem chrzczonym był Dominik Błaszczyk z Czapur. 

Chrzty święte odbywać się będą w ostatnią sobotę 

miesiąca i pierwszą niedzielę miesiąca. 

W każdy pierwszy piątek miesiąca okazja do sakramentu 

pojednania i objazd chorych. Księdza proboszcza z Panem 

Jezusem obwozi swoim samochodem P. Marian Osuch 

z Wiórka. 

 

Posługę kościelnego przyjął P. Bernard Polowy z Czapur, a 

jego córka Agnieszka prowadzenie ksiąg parafialnych. 



117 
  

 

Od początku istnienia parafii zwiększyła się 

częstotliwość odprawianych mszy św. odbywają się 

one codziennie wieczorem za wyjątkiem 

poniedziałku. W niedzielę i niektóre dni bywają 2 

msze św. 

 

28 września - 0 Przyjazd Komisji Kurialnej 

spisującej majątek parafii. 

/Fot. paramentów liturgicznych w albumie na str. / 

 

29 września – spotkanie z ks. proboszczem na 

plebani w sprawie organizacji Akcji Caritas. Przybyło 

6 pań z Wiórka i 8 z Czapur. Głos zabrał ks. 

proboszcz naświetlając potrzebę działalności tej 

organizacji, aby zając się problemem ubóstwa rodzin 

na terenie naszej wspólnoty. Zwrócił się także o 

listę rodzin wielodzietnych, które w pierwszej 

kolejności otrzymałyby pomoc, czy to finansową, czy 

to rzeczową w zależności od potrzeb. 
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Październik  
1999r. 1 październik – Nabożeństwo Różańcowe, 

 które poprzedzać będzie każdą wieczorną 

mszę św. w miesiącu październiku. W niedziele i 

poniedziałki różaniec święty odmawiają wierni 

samodzielnie. 

 

7 października – Na Nowennie do Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy wśród wielu podziękowań i 

próśb została odczytana przez ks. proboszcza 

prośba  P. Haliny Pawlaczyk w imieniu czcicieli 

M.B.N. Pomocy następującej treści: 

,, Matko Najlepsza, która nikogo nie opuszczasz, 
klękam pokornie przed Twym Świętym obrazem i 
błagam Cię o pomoc w pozytywnym załatwieniu 
spraw częstotliwości dla Radia Maryja. 
Tylu pielgrzymów udało się dzisiaj do Ciebie przed 
Twój Święty Tron na Jasnej Górze, aby błagać o 
Twoje wstawiennictwa.  
Królowo Różańca świętego, wysłuchaj wszystkie 
błagania nasze, gdyż to jest Twoje Radio, Ty 
Maryjo poprzez Ojców, którzy w nim pracują 
głosisz orędzie nowej nadziei i miłości tak 
potrzebne całemu światu. Ty nam wskazujesz 
drogę do Syna Jezusa Chrystusa. 
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Gwiazdo Nowej Ewangelizacji prowadź nas w Trzecie 

Tysiąclecie z Twoim Radiem, bo naszej ojczyźnie i 

naszej parafii jest wiele serc, które czekają na 

ewangelię. Maryjo Królowo Polski w Tobie cała nadzieja. 

 

Twoi czciciele. 

 

14 października – Msza Św. w intencji nauczycieli, 

wychowawców i opiekunów dzieci połączona z 

nowenną do M.B.N. Pomocy. O godz. 1800 msza św. za 

90 letnią jubilatkę P. Boinską z Czapur. 

 

11-17 października – Zorganizowano wystawę 

zdjęć z uroczystości Bożego Ciała, erygowania 

parafii oraz Mszy Św. żniwnej. 

Ekspozycję wystawili Zofia i Jerzy Kurkowie 

z przeznaczeniem dochodu na budowę domu 

parafialnego. Kwotę 600zł przekazano księdzu 

proboszczowi. 

 

19-23 października zbiórka  ofiar na Misję Święte 

po każdej mszy św. 

 

22 października – Różaniec Święty śpiewany przez 

dzieci przedszkolne zorganizowane 
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Przez P. Różę Matelę z Wiórka przy 

akompaniamencie gitary P, Anny Chmielewskiej. 

 

Ks. proboszcz rozpoczął przyjmowanie wymienianek 

za zmarłych jednorazowych o rocznych, które będą 

czytane przed mszą św. na którą najczęściej 

zgłaszający uczęszczają. 

 

24 października – Ks. proboszcz ogłosił pielgrzymkę 

do Rzymu i inny miejscowości we Włoszech z okazji 

Wielkiego Jubileuszu – rozpoczęcia Trzeciego 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Koszt pielgrzymki 

1300zł w miesiącu sierpniu 2000 roku. Zapisy w 

biurze parafialnym przez najbliższe tygodnie. 

 

31 października i 1 listopada  - Zbiórka ofiar na 

budowę kościoła i domu parafialnego przy obu 

cmentarzach w Głuszynie. Udział wzięło 10 grup po 2 

osoby. Zebrano 1300zł łącznie z rozprowadzonymi 

cegiełkami. 
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Listopad 1 listopada  - Msze Św. o godz. 900, 1100 w 

1999r.  naszej kaplicy, a następnie Nabożeństwo  

Żałobne o godz. 1500 w Głuszynie. 

 

2 listopada  - Dzień zaduszny Msza Św. z procesją 

o godz. 900 

 

7 listopada – Pierwsza Msza Św. o godz. 1000 dla 

małych i starszych dzieci z rodzicami. 

Licznie przybyły dzieci na ręku swoich rodziców i w 

wózkach. Tę mszę św. szczególnie głęboko przeżyli 

rodzice, bowiem ks. proboszcz odprawiając ją w 

intencji dzieci zwracał się przede wszystkim do 

rodziców. 

 

11 listopada – Uroczysta Msza Św. w intencji 

Ojczyzny z okazji 81 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Obecny na mszy św. 

Poczet Sztandarowy z Mosiny.  

Przepięknej patriotycznej homilii księdza 

proboszcza parafianie wysłuchali z wielką uwagą, a 

oto krótkie jej streszczenie: 

 

,, Szli krzycząc Polska, Polska” – w tym jednego razu 
chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni 
jednak że Pan Bóg do synów 
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się przyzna, szli dalej krzycząc ,,Boże Ojczyzna, 
Ojczyzna „ Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się 
krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał ,,Jaka?” 

-Juliusz Słowacki;   
W poranek 11 listopada w Dniu Święta 
Niepodległości zatrzymujemy się dziś w biegu 
naszych codziennych spraw i spoglądamy w oblicze 
Ojczyzny. Wiemy co się stało przed 79 laty, naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, 
Bogurodzica Dziewica zanieść mogła przed Boga tron 
wolnego ludu śpiew. Wreszcie w pełni wolnego. Na 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego  znajduje się 
Grób Nieznanego Żołnierza – Lwowskiego Orlęcia. 
Minęły 72 lata od tamtego listopadowego dnia, kiedy 
uroczyście w sercu stolicy grzebano bezimienne 
żołnierskie szczątki. A poprzez tamten pogrzeb 
oddawano hołd wszystkim, którzy dla ciebie Polsko i 
dla Twojej chwały krew przelewali, życie swe 
oddawali na tylu miejscach w tylu potrzebach. Trwa 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza nieustająca warta 
żołnierza polskiego. Ten Grób to znak Polski 
Niepodległej, ofiarnej, wiernej, przepełnionej wolą 
życia. Sięgając w historię oto ponad 200 lat temu 
z woli sąsiadów po wiekach życia schodziło do 
grobowej otchłani Królestwo Polskie. Kraj podzieliły 
rozbio- 
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rowe granice, które kaleczyły nie tylko Polskę, ale 
również ludzkie sumienie. Przecież ci którzy zbrodni 
rozbiorów dokonali byli chrześcijanami. Ileż to razy 
z nadzieję spełnienia śpiewano: Ojczyznę wolną ran 
nam wrócić Panie. Ileż razy – wiemy to wszyscy 
podejmowano wysiłki, aby tę wolność odzyskać- 
Szatę Rzeczpospolitej rozdartą na 3 części na 
powrót scalić.  Wiemy jak wielka była cena tego 
trudu. W Polsce Niepodległej epoka rozbiorów 
została rozliczona. Potrafiła tamta Polska Kościołowi 
podziękować za to, że podczas złego czasu 
narodowej niewoli głosił Ewangelię, podtrzymywał i 
umacniał ducha narodu. Płacił za to wielką cenę. 
Wielki był ogrom represji za wierność polskiej 
sprawie jakie dotknęły polskich kapłanów i to w 
jednym tylko rosyjskim zaborze. Potrafiła tamta 
Polska podziękować też tym wszystkim, którzy dla 
jej wolności w różny sposób się trudzili. Na jakże 
wielu piersiach zawisł symbol tej wdzięczności  -
Krzyż Niepodległości. Zawisł na piersi żołnierza 
legionisty, męża stanu, a także chłopca, co przez 
Wisłę z Galicji zakazaną bibułą przewoził. Potrafiła 
tamta Polska pokolenia młodzieży, które pod jej 
dachem wzrastały wychować w duchu 
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patriotyzmu i miłości ku braciom. Mocny siew 
zaowocował plonem urodzaju, gdy nastawał czas 
okupacji, gdy trzeba było budować szaniec oporu i 
nadziei na zwycięstwo polskiej sprawy, a także 
później, gdy nadszedł czas komunizmu.” 
 
28 listopada – I  Niedziela Adwentu. 

Rozpoczęcie rozprowadzania opłatków wigilijnych 

i świec Caritas przez p. Vogat Małgorzatę z Wiórka 

i p. Kurek Zofię z Czapur. 

Rozpoczęcie także przyjmowania przez 

ks. proboszcza intencji mszalnych na I półrocze 

2000r. 

 

30 listopada – wtorek, rozpoczęcie Rorat, a więc 

Mszy Św. ku czci Matki Bożej oczekującej przyjścia 

na świat Zbawiciela świata, dla dorosłych w środy, 

czwartki i piątki o godz. 1700 wraz z dziećmi, które 

znacznie liczniej niż w roku ubiegłym przybywają z 

pięknymi lampionami. Losują figurki Matki Bożej, by 

móc zbudować w domu ołtarzyk i modlić się wraz z 

rodziną. Każdorazowo za uczestnictwo dzieci 

otrzymując obrazki z których sporządzą  

wyklejanki.
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ARCYBISKUP METROPOLITA 

POZNAŃSKI 

SŁOWO ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO  

W SPRAWIE WPROWADZENIA POSŁUGI NADZWYCZAJNYCH  

SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Drodzy Diecezjanie! 

W ubiegłą niedzielę w Katedrze Poznańskiej ustanowiłem 260 mężczyzn nadzwyczajnymi 

szafarzami Komunii św. Będą pomagali kapłanom w udzielaniu wiernym Komunii św. i w 

zanoszeniu jej chorym. Wyznaczeni przez Księży Proboszczów kandydaci musieli odpowiadać 

pewnym wymogom, a także uczestniczyć w kursie przygotowawczym, zakończonym egzaminem.  

Informując o tym pragnę równocześnie wyjaśnić powody, którymi kierowała się 

Konferencja Episkopatu Polski zezwalając biskupom ordynariuszom na wprowadzenie nowej 

posługi w swoich diecezjach. W Kościele Powszechnym posługa ta została wprowadzona w 1973 

roku. Dokument Kongregacji Kultu Bożego „Immensae caritatis” (29.01.1973) uzasadnia to 

„potrzebą duszpasterską i większym dobrem duchowym wiernych”. Powody te istnieją także w 

wielu naszych parafiach, kiedy w niedziele i święta przystępuje do Komunii św. wielka liczba 

wiernych, co znacznie przedłuża odprawianie Mszy świętej. Ponadto wiemy, że największym 

dobrem duchowym każdego wiernego jest Eucharystia i możliwość częstego jej przyjmowania. 

Szczególne prawo do umacniania się pokarmem Ciała Pańskiego mają osoby chore i podeszłe 

wiekiem. Dlatego przepisy kościelne domagają się od duszpasterzy, aby Komunię św. zanosili 

chorym często, a w niektórych okresach nawet codziennie, albo przynajmniej w niedziele i święta - 

mówi o tym wyraźnie rzymska instrukcja Kongregacji Kultu Bożego „Eucharisticum mysterium” z 

25 maja 1967 roku. Ponieważ księża w te dni są zajęci odprawianiem Mszy świętej, głoszeniem 

Słowa Bożego i innymi posługami duszpasterskimi, pomóc im w zanoszeniu Komunii św. chorym 

mogą jedynie osoby świeckie. 

Powinniśmy również pamiętać, iż nowa posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. nie 

jest czymś całkowicie nowym. Zostaje ona jedynie na nowo przywrócona, gdyż przez kilka
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pierwszych stuleci chrześcijaństwa było czymś normalnym i powszechnym, że ludzie 

świeccy pomagali w rozdzielaniu Komunii św, i w zanoszeniu jej chorym. Wielu z 

pewnością znany jest przykład św. Tarcyzjusza, młodzieńca, który w III wieku zginął 

śmiercią męczeńską za to, iż nie chciał pokazać napotkanym pogańskim rówieśnikom 

Najświętszego Sakramentu, który niósł chorym i więźniom. 

Wszystkim wybranym kandydatom, którzy zgodzili się na zaszczytną służbę 

wspólnocie parafialnej pragnę gorąco podziękować, a także ich rodzinom. Przyjmijcie 

ich posługę z życzliwą wdzięcznością i ze zrozumieniem. W wielu krajach już od 

kilkunastu lat, a w wielu polskich diecezjach od kilku lat ludzie świeccy pomagają w 

rozdawaniu Komunii św. i w zanoszeniu jej chorym, wszędzie przynosi to wiele 

błogosławionych owoców. 

Polecam wszystkich nowo ustanowionych nadzwyczajnych szafarzy udzielania 

Komunii św. waszym modlitwom, aby byli w stanie gorliwie wypełniać swoją posługę i 

świecić innym przykładem chrześcijańskiego życia. 

Na koniec nadzwyczajnym szafarzom, ich rodzinom oraz wszystkim wspólnotom 

parafialnym z serca 

błogosławię 

Poznań, dnia 30 listopada 1999 roku  

L. dz. 7491/99 
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Grudzień  5 grudnia II Niedziela Adwentu.  

1999r.  Odczytanie ,,Słowa Arcybiskupa Poznańskiego w 

sprawie wprowadzenia posługi Nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii Świętej.” 

 /treść pisma skierowanego diecezjan wklejono 

 obok/. 

 8 grudnia – Msza Św. Roratnia została przerwana 

z powodu choroby ks. proboszcza, który został 

odwieziony do szpitala. 

 

 10 grudnia – Po mszy św. roratniej wręczenie 

ponad 100 dzieciom upominków mikołajkowych. 

 

 12 grudnia – III Niedziela Adwentu. Zbiórka do 

puszek na Caritas Archidiecezjalną 

przeprowadzona przez panie z organizacji 

Caritas. 

 

 14 grudnia – Rozpoczęto przewożenie trelinki do 

wyłożenia placu kościelnego załatwionej przez P. 

Zygmunta Suchowiaka w Homilu”  - Poznań 

Harołaka, a przewożonej traktorami przez panów 

rolników Szyka Bernarda i Osucha Mieczysława z 

Czapur. 

19 grudnia – IV Niedziela Adwentu 
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 21 grudnia – Ponowny transport pozostałej 

trelinki i rozpoczęcie prac przy stosowaniu szopki 

betlejemskiej na placu kościelnym. Księdzu 

proboszczowi służyli pomocą p. Osuch Marian, 

p. Najewski Tadeusz, p. Polowy Bernard i p. 

Werwiński Jerzy. Materiał Na szopkę ofiarował i 

dowiózł  p. Osuch Stanisław z Wiórka. 

 

 Spotkanie pań z Koła Charytatywnego w celu 

przygotowania pomocy materialnej rodzinom 

ubogim i wielodzietnym w naszej parafii. 

 

 Od godz. 900 - 1100 oraz od 1800-2000 spowiedź 

Bożonarodzeniowa z udziałem obcych 

spowiedników. 

 

 22 grudnia – Po Mszy Św. roratniej składanie prac 

– wyklejanek Bożonarodzeniowych przez dzieci 

uczestniczące w konkursie. 

 

 23 grudnia – Ostatnia Msza Św. Roratnia i 

ogłoszenie wyników konkursu, nagradzanie prac 

wyróżnionych i wszystkich pozostałych dzieci, 

 biorących udział w konkursie. Dzieci otrzymały 

książeczki z kolędami i temperówki. I miejsce 

zajął D. Mielżyński z Czapur. Zakończono także 
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rozprowadzanie świec i opłatków wigilijnych. 

24 grudnia – godz. 2400 rozpoczęcie Mszy Św. 

Pasterskiej w intencji parafian. 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym ksiądz proboszcz 

przysporzył  swoim parafianom głębokich przeżyć. 

Przyjście na świat Pana w nowym Tysiącleciu 

wzruszyło do głębi każdego. W naszej czapurskiej 

Stajence narodził się Bóg po raz drugi, a dla świata 

po raz dwutysięczny. Biły serca, gdy ujrzały znowu 

uniesione Dzieciątko, które Błogosławiło naszej 

wspólnocie. Spłynęła niejedna łza  widząc, słysząc i 

czując co się stało. 

Piękny śpiew, salwy sztucznych ogni i błysk świateł 

pobudziły naszą świadomość do refleksji nad Bożym 

Narodzeniem. 

/Fot. w albumie str. 62.63/ 

 

W każdą niedzielę o godz. 1600 śpiewanie kolęd przy 

żłóbku przez dzieci. 

  

27-31 grudnia – Rudowanie drzew i porządkowanie 

terenu pod przyszły parking przez p. Czesława 

Szałatę – ojca ks. proboszcza przy znikomej pomocy 

parafian / 2-ch młodych ludzi przez ostatnie 2 dni 

po 2 godziny./ 



127 
  

 

Podłączenie gazu i umocowanie skrzynki z licznikiem 

obok kaplicy  / wykonała firma specjalistyczna 

odpłatnie/. 

 

31 grudnia – Msza Św. i Nabożeństwo Dziękczynne 

o godz. 1630. 

 

Podsumowania osiągnięć i niedoskonałości minionego 

1999roku dokonał ks. proboszcz Wojciech Szałata. 

Uświadomił wiernym, że z momentem erygowania 

parafii spoczywa na nich obowiązek utrzymania 

poświęconego miejsca sakramentalnego, wynajętego 

domu parafialnego i równocześnie budowa plebanii, a 

także budowa kościoła właściwego, urządzenie 

cmentarza, jak również parkingu obok placu 

kościelnego. Są to zadania i inwestycje 

spoczywające wyłącznie na możliwościach wspólnoty 

parafialnej przy ewentualnej pomocy sponsorów 

pozyskanych przez księdza proboszcza. Na parafii 

ciąży także obowiązek odprowadzenia co 

miesięcznej daniny do Kurii Metropolitalnej w 

wysokości 2zł od duszy. Jest to kwota ponad 2800zł, 

a także coroczna spłata nabytego pod budowę 

gruntu. Do kosztów należy również wynagrodzenie 

kościelnego i organistki. 
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2000 – ROK ŁASKI od Pana. 
1 styczeń – Msze Św. o godz. 1100, 1200 i 1700  

Sława księdza proboszcza skierowane do parafian:  

,,Niech czas Nowego Roku Jubileuszowego da nam 

okazję do bycia dla siebie lepszymi, niech pokój i 

dobro zamieszka w naszych domach, a szczęście 

oparte na miłości niech rozświetli serc i umysły, by 

jutro były lepsze  niż wczoraj.” 

 

2 styczeń – Rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich.  

  (z udziałem ministrantów) 

Początek – Czapury ul. Poznańska od strony Wiórka,  

  codziennie od godz. 15-tej. 

 

W wiórku odwiedziny duszpasterskie 

rozpoczną się 18.01.2000r. i trwać będą 

do 2.02.2000 – w międzyczasie 

odbędzie się także kolęda w Głuszynie 

Leśnej i Kubalinie. Podczas odwiedzin 

rodziny otrzymały pamiątki kolędowe 

Jubileuszu roku 2000 z przepiękną 

modlitwą i błogosławieństwem 

kolędowym od księdza proboszcza. 
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14 styczeń – Piątek godz. 1700 Msza Św. w intencji osób 

chorych i starszych z udziałem dzieci przedszkolnych 

przedstawiających po Mszy Św. – jasełki.  

/Fot. w albumina str. 63,64/ 

O godz. 1830 spotkanie opłatkowe zorganizowane przez  

rady sołeckie Czapur i Wiórka w Szkole Podstawowej 

w Czapurach z udziałem ks. proboszcza, burmistrza 

Gminy Mosina oraz innych przedstawicieli aktywu 

gminnego z Mosiny. W spotkaniu wzięło udział około 120 

osób z naszej wspólnoty, ponieważ dzieci szkolne w 

swojej części artystycznej uczciły każe nadchodzący 

Dzień Babci i Dziadka  

/Fot. w albumie na str. 64-67/ 
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Rok Jubileuszowy 
 

Warunki zyskania odpustu 
Jubileusz jest czasem szczególnego zmiłowania Bożego. 

Wierni mogą zyskać odpust zupełny/ darowanie kar 

wieczystych za grzechy pod warunkiem, które określił 

Ojciec Święty: 

i. Sakrament pokuty 

ii. Komunia Święta 

iii. Modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maria, Chwała Ojcu zgonie z 

intencjami Papieża. 

iv. Spełnienie dobrych uczynków przede 

wszystkim o charakterze pokutnym. 

v. Nawiedzenie Kościoła Jubileuszowego 

wyznaczonego przez biskupa Diecezji, lub 

braci będących w potrzebie i zmagającym 

się z trudnościami życiowymi. W kościele – 

modlitwa indywidualna lub zbiorowa, którą 

może być: Adoracja Najśw. Sakramentu, 

Jutrznia, Nieszpory, czytanie pisma 

świętego połączone z rozważaniem, Droga 

Krzyżówa, Różaniec, lub inna modlitwa do 

Najśw. Marii Panny. 

vi. Wzbudzenie mocnego postanowienia walki 
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Z grzechem, pracy nad sobą, umacnianie, więzi z 

kościołem, dawanie świadectwa. 

vii. Odpust można ofiarować za dusze 

zmarłych. 

viii. Odpust można uzyskać tylko raz 

dziennie. 

 

Wykaz Kościołów Roku Jubileuszowego. W Poznaniu: 

Kolegiata Farna p.w. Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy, 

Bazylika Archikatedralna p.w. Świętych Piotra i 

Pawła 

Kościół p.w. Nawiedzenia N.M.P. 

Kościół p.w. Jana Bosko i Niepokalanego Serca 

Najświętszej Marii Panny. 

Bazyliki Rzymskie: 

  Bazylika Świętego Piotra 

  Bazylika Św. Pawła za Murami 

  Bazylika Św. Jana na Lateranie  

  Bazylika Santa Maria Maggiore. 

Bazyliki Ziemi Świętej: 

  Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem 

  Bazylika Grobu w Jerozolimie 

  Bazylika Zwiastowania w Nazarecie. 

Wiele kościołów poza Poznaniem wyszczególnionych 

w wykazie/13 świątyń/. 
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15.01-31.01.00  Msze święte według wcześniej 

ustalonego planu. 

   

Luty 2 luty – Dzień ofiarowania Pańskiego Święto  

2000 Matki Bożej Gromnicznej. Msze Św. o godz. 900  

i 1700 ze świecami gromnicznymi.  

Jubileuszowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

7-14 luty – Równanie terenu pod parking, założenie 

bocznej furki od strony parkingu, założenie telefonu 

do biura parafialnego. 

 

15-26 luty – Zebranie miesięcznej składki na 

budowę domu parafialnego przez grupy pań w 

Czapurach i Wiórku oraz panów w Kubalinie i 

Głuszynie Leśnej. 

 

27 luty – Na Mszy Św. o godz. 1100 poświęcenie 

zakupionej fioletowej kapy liturgicznej ręcznie 

haftowanej. 

 

Ogłoszenie przez ks. Proboszcza czasu składania 

Daniny Diecezjalnej w okresie Wielkiego Postu  

przez parafian w kopertach, które zostaną 

dostarczone przez P. Mariana Osucha każdej 

rodzinie. 
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Marzec 3 marzec – Spotkanie z Ks. Proboszczem  

2000   Organizacji Caritas z udziałem 10 pań.  

Ustalono co miesięczną zbiórkę do puszek w 

ostatnią sobotę i niedzielę miesiąca na pomoc 

dla potrzebujących w naszej parafii. 

P. Ignasiak Mirosława zajmuje się 

gromadzeniem środków finansowych i przy 

pomocy innych pań dokonuje zakupu lekarstw, 

opału i podstawowych artykułów niezbędnych na 

utrzymanie. 

 

8 marzec – Popielec 

Msze Św. o godz. 900, 1700, i 1800 – poświęcenie i 

posypanie głów popiołem. Po każdej Mszy Św. zbiórka 

do puszek na Caritas Archidiecezjalną. Rozpoczęcie 

Kwartalnych dni Modlitw o ducha pokuty. 

 

10 marzec – Piątek, rozpoczęcia Drogi Krzyżowej 

dla dzieci o godz. 1630, dla dorosłych po Mszy Św. o 

godz. 1700.  

 

12 marzec – I Niedziela Wielkiego Postu. 

- rozpoczęcie Nabożeństw Gorzkich Żali z Kazaniem 

Pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

1400, a po nich  
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Msza Św. recytowana. 

 

18 marzec – II Niedziele Wielkiego Postu – 

odczytanie Listu Pasterskiego o Modlitwie na Wielki 

Post 2000r. skierowanego do wiernych przez 

Arcybiskupa Metropolitę Juliusza Paetza. 

 

25 marzec – Sobota, Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, a także Dzień Świętości Życia w którym 

można podjąć się duchowej adopcji dziecka 

poczętego. 

 

26 marzec – III Niedziela Wielkiego Postu. – Ks. 

Proboszcz poinformował parafian o zbliżających się 

w naszej parafii Rekolekcjach Wielkopostnych, 

które wygłosi ks. Kanonik Jerzy Stachowiak z 

Wronek w dniach od 2-4 kwietnia Ks. Proboszcz 

wystąpił także z prośbą o podanie nazwisk osób 

przebywających w szpitalach, aby ich odwiedzić. 

 

Odczytany został list sekretariatu Komisji Misyjnej 

Episkopatu Polski w sprawie pomocy Kościołowi w 

Zambii, celem przeprowadzenia zbiórki pieniężnej 

do puszek po każdej Mszy św.
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SEKRETARIAT KOMISJI MISYJNEJ Warszawa, dnia 6 marca 2000 
EPISKOPATU POLSKI 

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112 

03-729 WARSZAWA 4 

Tel/fax (022) 679 32 35 

L.dz. 86/3/2000 z 

 

Przewielebny Księże Proboszczu, 

 

W Wielkim Poście 1999 roku Kościół w Polsce, poprzez Komisję Misyjną, zorganizował zbiórkę do puszek na rzecz pomocy 

Kościołowi w Kamerunie, która okazała się bardzo owocna. Tego rodzaju pomoc dla misji w Afryce będzie organizowana co rok w 

tym samym okresie. W roku 2000, w II Niedzielę Wielkiego Postu (19 marca) będą zbierane ofiary do puszek na rzecz pomocy mi-

sjom w Zambii, ze szczególnym uwzględnieniem tamtejszych placówek służby zdrowia. Odpowiednie materiały i informacje w tym 

względzie otrzymali Księża Biskupi na 303 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu w Warszawie. Niniejszym przesyłamy 

plakaty, foldery oraz wydrukowane blankiety przekazów bankowych. W imieniu wszystkim misjonarzy za wszelkie złożone ofiary 

składam staropolskie „Bóg zapłać”. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

 

Ks. Andrzej Halemba  
 Sekretarz Komisji Misyjnej  

Episkopatu Polski  

P.S. 

Poniżej informacje na temat akcji pomocy Kościołowi w Zambii 

Kościół w Polsce Kościołowi w Zambii 

Praca misjonarzy Polaków w Zambii - to już sto lat bogatej historii, która pokazuje ogromny wkład w powstawanie i 

dojrzewanie tego kościoła. Jan Paweł II doceniając to mianował kardynałem arcybiskupa Adama Kozłowieckiego - 

nestora polskich misjonarzy. Od końca XIX wieku w Zambii pracowało ponad 400 polskich misjonarzy i misjonarek. 

Obecnie w Afryce pracuje 852 polskich misjonarzy, z tego w Zambii aż 114. Oprócz działalności duszpasterskiej i 

kontynuowania pierwszej ewangelizacji, misje obsługiwane przez misjonarzy i misjonarką prowadzą szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale i ośrodki zdrowia, leprozoria, przytułki, sierocińce i poradnie zdrowia. Ta 

ogromna praca dydaktyczna i socjalna jest niezwykle potrzebna, gdyż postępująca bieda i nieudolność struktur 

państwowych pozbawia większość ludności najbardziej podstawowych warunków życia. 

Ze względu na niezwykle trudną sytuację niektórych polskich i misjonarek dwa lata temu zwrócili się do Komisji 

Misyjnej Episkopatu z prośbą o pomoc. Niestety w ubiegłym roku było to niemożliwe, gdyż w mar- : _ ogromne 

wsparcie od Kościoła w Polsce otrzymała diecezja Doume-Abong-Mbang, prowadzona przez biskupa Jana Ozgę.  Zimą 

ubiegłego roku wsparcie otrzymał ks. Bp Jerzy Mazur ze Wschodniej Syberii.
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Komu chcemy pomóc? 

Szczególnie tragiczna sytuacja panuje w szpitalach Katondwe i Mpanshya, prowadzonych przez polskie siostry 

zakonne, oraz w przymisyjnych przychodniach na terenie misji prowadzonych przez polskich księży diecezjalnych - 

fideidonistów. Misje te leżą na obrzeżach archidiecezji Lusaka i są odcięte od większych ośrodków administracyjnych i 

komunikacyjnych. 

Misja w Mpanshya 

Prowadzi jedyny szpital w powiecie Chongwe (obszar górzysty, 240 km na 100 km, ludność ok. 150 tys.). Posiada 

105 łóżek w tym sale operacyjną, ambulatorium, X-Ray, gabinet lekarski i kilka poradni. Pracują w nim polskie siostry 

Boromeuszki z Mikołowa. W 1998 roku do szpitala przyjęto 15 400 chorych, a przychodni przyszpitalnej leczono 11 680 

chorych. 

Misja w Katondwe 

Założona przez polskich jezuitów jeszcze w 1911 r. Obecnie pracują w niej Siostry Służebniczki Starowiejskie, 

które prowadzą szpital (100 łóżek z oddziałami kobieco-dziecięcym, męskim, zakaźnym, położniczym, blok operacyjny, 

laboratorium i przychodnie). Najbliższy szpital referencyjny jest oddalony o 300 km. Z opieki lekarskiej korzysta także 

ludność sąsiedniego Mozambiku. 

Misja w Mpunde 

Założona w 1 1960 r. z inicjatywy arcybiskupa Adama Kozłowieckiego. Pierwszym misjonarzem był o. Andrzej 

Żyłka S. Od lat siedemdziesiątych pracują tam polscy fideidoniści. Szpital posiada 35 łóżek i nie otrzymuje dotacji 

rządowych. 

Sierociniec w Kasisi 

Dumą polskich misjonarzy i misjonarek jest sierociniec w Kasisi, gdzie od 70 lat pracują siostry Służebniczki 

Starowiejskie. Obecnie siostry opiekują się 170 sierotami, z czego 70 jest chorych na Aids. Najmłodsza ma kilka dni, 

najstarsza podopieczna 21 lat. 

Polscy fideidoniści 

Szczególnie z misji najbardziej oddalonych od głównych ośrodków administracyjnych. Dla tej grupy polskich 

misjonarzy, najbardziej potrzebująca pomocy, otwarty zostanie fundusz, z którego będą realizowane poszczególne projekty. 

Misjonarze zakonni 

W naszej pomocy nie chcielibyśmy pominąć chociaż w skromnym wymiarze (10% funduszu) misjonarzy za-

konnych. 

Dlaczego pomoc głównie chorym? 

Od 1998 roku rząd zambijski zminimalizował wydatki na prowadzenie szpitali misyjnych i wprowadził redukcję miejsc 

w szpitalach. Do tego dochodzi brak lekarstw i wciąż rozszerzająca się epidemia AIDS. Większość pacjentów w szpitalach 

misyjnych to ludzie skrajnie biedni, nie mający nawet na zapłacenie skromnej kwoty wpisowej: 500 Kwaca (=pół bochenka 

chleba). 
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  Niedzielną  składkę do koszyczka przeznaczano  

także na Pomoc Misyjną. 

 

Ks. Proboszcz naświetlił sprawę budowy domu 

parafialnego, ponieważ w dniu 13 sierpnia wygasa 

umowa najmu pomieszczeń u Pana J. Sianosa. Mimo 

rozmiar Ks. Proboszcza i Rady Sołeckiej nie odstąpił 

on od przedłużenia terminu umowy, jakkolwiek wkład 

remontowy wniesiony przez parafian w adaptację 

pomieszczeń nie zostanie wymieszkany. 

 

Sprawy związane z załatwieniem dokumentacji i 

uzbrojenia terenu na budowę domu parafialnego 

odbiegają końca i w drugiej połowie kwietnia będzie 

można rozpocząć prace budowlane. Projekt wykonał 

Pan Piotr Kaleta, który projektował także naszą 

Kaplicę. 

 

Co czwartek na Nowennie do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy modlimy się wspólnie o 

powodzenie tego dzieła. 

 

Od 20 26 marca odbyła się Jubileuszowa 

pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do Ziemi 

Świętej. To historyczne wydarzenie odbiło się 

echem w całym świecie. 



138 
  

 

29 marzec – środa, pierwsze spotkanie rodziców 

dzieci I – komunijnych z panią szyjącą dla nich szaty 

liturgiczne. 

 

Kwiecień 2 kwietnia – IV Niedziela Wielkiego Postu 

2000r. Rozpoczęcie Wielkopostnych Rekolekcji 

Parafialnych pierwszych w nowej parafii 

głoszonych przez ks. Kanonika Jerzego 

Stachowiaka z Wronek do 4 kwietnia /Plan 

rekolekcji na następnej stronie/. 

   

 W trakcie trwania rekolekcji objazd chorych przez 

ks. rekolekcjonistę w domach, natomiast w 

szpitalach przez ks. Proboszcza. 

 Z okazji Wielkiego Postu Roku Jubileuszowego 2000 

i Rekolekcji Parafialnych Ksiądz Proboszcz skierował 

do wszystkich parafian listę, który dręczyli 

ministranci do każdego domu. /Treść listu na 

kolejnej stronie/ 

  

 Przepiękne nauki, które głosił ks. rekolekcjonista 

przyciągały liczne parafian, oni też dali wyraz 

wdzięczności na zakończenie rekolekcji przyjmując 

sakrament pokuty i Komunię Św. Najmniej liczną 

grupą była młodzież. 
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RE KO LEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

CZAPURY 2000 

 

Niedziela - Rozpoczęcie rekolekcji na Mszach św. o godz.: 

9.0 Msza św. z nauką ogólną 

10.0 Msza św. z nauką ogólną dla dzieci i ich rodziców 

11.0 Msza św. z nauką ogólną 

14.0 Gorzkie Żale z nauką Pasyjną Msza św. 

 

Poniedziałek 

godz. 10.00 Msza św. z nauką ogólną 

godz. 17.00 Spotkanie w kręgu z młodzieżą 

godz. 18.00 Msza iw. z nauką ogólną, po Niej spotkanie 

z kobietami i nauką dla nich ( matki, zony , panny, wdowy.) 

 

Od godz11.30 OBJAZD CHORYCH I STARSZYCH 

 

 Wtorek 

godz. 10.00 Msza św. z nauką ogólną  

godz. 17.00 Spotkanie w kręgu z nauczycielami i białą służbą zdrowia,  

godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólna, po Niej, spotkanie 

 

dla mężczyzn i nauka dla nich (mężowie, kawalerzy, wdowcy ). 

 

Środa DZIEŃ SPOWIEDZI - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  

 

godz.9.00 - 10.00 Okazja do spowiedzi  

godz. 10.00 Msza św. z nauką ogólną 

godz. 17.00-19.00 Okazja do spowiedzi  

godz. 19.00 Msza św. kończąca rekolekcje  
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Wielki Post 2000 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus. 

 
„Drodzy Parafianie - Drugi raz kieruje do Was list, tym razem w związku z, Rekolekcjami Parafialnymi  

z okazji Wielkiego Postu Roku Jubileuszowego 2000.  To ważny rok, rok w którym, w szczególny sposób 

wspominamy przyjście na świat Zbawiciela. Każdy z nas w tym okresie ma okazję zbliżyć się do tej wielkiej 

tajemnicy wiary, przeżyć swoje nawiedzenie i osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Nie zawsze jest to łatwe, 

zwłaszcza w tak trudnych czasach, gdy podstawy bytu naszych rodzin są często pod znakiem zapytania, gdy 

zastanawiamy się wielokrotnie i co dalej? Być może właśnie wtedy sprawy Ducha są oddalone, chcielibyśmy być 

może aby stało się coś, co sprawiłoby, ze będzie lepiej, że poczulibyśmy się szczęśliwsi. Niestety, wijemy się 

pośród tych dróg szukamy i okazuje się, że to jeszcze nie to, czego szukaliśmy. 

Chciałbym Wam Moi Drodzy zaproponować w tym okresie chwile zatrzymania, chwilę, które pragnę Byście 

poświęcili Sobie, swoim wnętrzom, może doda to Wam, otuchy, może sprawi, że na nowo odczytacie swoje powołanie 

do pracy, którą wykonujecie, macierzyństwa, ojcostwa, małżeństwa, rodziny. Wiemy, że nic nie dzieje się, gdy my 

tego nie chcemy lub gdy nie bardzo dążymy by coś się odmieniło, najłatwiej jest stwierdzić, że mi się nie uda, że nic 

nie wyjdzie, bo niech najpierw ktoś coś zrobi, niech się zmieni, niech pokaże, dlaczego ja?, teraz nie mam czasu, 

później, a on? czy jest lepszy? uczęszcza, a jak żyje? I tak w kółko. Sami możemy zobaczyć na własnym 

przykładzie, że sprawdza się stare polskie przysłowie „ Jak się psa chce uderzyć to kij się zawsze znajdzie” Może 

więc zacznijmy od siebie, od własnego wnętrza, od własnej rodziny, własnego podwórka, wyjdźmy z tych naszych 

jaskiń, ludzkich jam, jakże często ciemnych, gdzie trudno spotkać przede wszystkim drugiego człowieka a co 

dopiero Boga, Spróbujmy wyjść naprzeciw siebie podczas tych rekolekcji, porzućmy starego człowieka, otrząśnijmy 

się z marazmu, zadufania, spójrzmy, że jest nowy wiek, nowy czas, nowa szansa - tyle przed nami, czy warto 

oglądać się w tył i zastanawiać czy aby ja nie jestem jeszcze pokrzywdzony. Możemy to zrobić i myślę, że jeśli 

choć trochę się na tę prawdę otworzymy, choć trochę, to moc Boga sprawi jeszcze więcej. 

Program naszych rekolekcji jest następujący: Niedziela rozpoczęcie na wszystkich Mszach św.: o godz. 9.00, 

10.0 dla dzieci i ich rodziców, 11.00, 14.00 Gorzkie Żale z nauką  

Poniedziałek 

godz.10.00 Msza św. z nauką ogólną godz. 17.00 spotkanie w kręgu z młodzieżą 

godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej spotkanie z naszymi paniami i tymi starszymi jak i młodszymi 

O Godz. 11.30 Objazd chorych i starszych 

Wtorek 

godz. 10.00 Msza św. z nauką ogólną 

godz. 17.00 spotkanie w kręgu z nauczycielami i białą służbą zdrowia 

godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną po niej spotkanie z nauką dla naszych panów również tych starszych i 

młodszych. 

Środa- Dzień Spowiedzi Parafialnej  

godz. 9.00 do 10.00 okazja do spowiedzi 

10.0 Msza św. z nauką ogólną  

17.0 - 19.00 okazja do spowiedzi 

19.0 Msza św. kończąca Rekolekcje 

Pragnę Was drodzy parafianie serdecznie zaprosić na te Rekolekcje, by Bóg mógł nas dotknąć delikatnie, 

bezszelestnie, swym oddechem, niby muślinem, by chodzić tam gdzie nie ma autostrady, lecz gdzie nawet bólowi 

trzeba zadać ból, bo prawdziwie kocha tylko Bóg. 

Korzystam jednocześnie z okazji by poinformować, iż pragnę rozpocząć budowę Domu Parafialnego w połowie 

kwietnia po otrzymaniu stosownego zezwolenia. Zdaję sobie sprawę z ogromnego wysiłku jaki musimy podjąć 

wspólnie, ale tylko przy wzajemnym zrozumieniu i pomocy jesteśmy wstanie to uczynię. Za wszystkie ofiary złożone 

do tej pory bardzo dziękuję. Zwracam też uwagę, że dokonujemy wiele prac, które nie są widoczne, lecz które 

zdążają do osiągnięcia celu. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z ustanowieniem cmentarza, jak i z 

utwardzeniem parkingu. Szukamy również wykonawcy położenia płyt betonowych na placu kościelnym.  

Wysadzimy krzewy zgromadzone na placu, spróbujemy również na miarę możliwości uporządkować teren. Przed 

nami bardzo wiele zadań, za wszelką pomoc każdemu kto jej w jakikolwiek sposób udzielił bardzo, bardzko dziękuję. 

Idźmy więc wspólnie w Chrystusowe Zmartwychwstanie Nasze Zmartwychwstanie.  
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9 kwiecień – V Niedziela Wielkiego Postu – 

Podziękowanie Ks. Proboszcza  wszystkim  tym 

parafianom, którzy włączyli się w sposób czynny w 

rekolekcje Wielkopostne za udział, za życzliwość, 

modlitwą i każdy drobny czyn, aby wytrwali w łasce 

uświęcającej do Świątyń Wielkanocnych. 

  

 Wystawiono puszkę do której składać można ofiary 

na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

  

 14 kwiecień – Piątek godz. 1630 zakończenie Drogi 

Krzyżowej dla dzieci, które za swoje systematyczne 

uczestnictwo otrzymały pamiątki. 

 

 Rozpoczęcie wykopu pod ławy fundamentowe domu 

parafialnego poprzedzone zebraniem ziemi. 

 Koparki użyczył i obsługiwał p. H. Wawrzyniak z 

Czapur, a ciągników, które wywoziły ziemie panowie : 

Osuch St. i Zastrożny Zdz. Z Wiórka, Osuch Miecz. 

Z Czapur a także p. Kołodziejczak samochodem 

ciężarowym. 
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Kronika budowy 

 domu parafialnego. 
 

Z Bożą Pomocą dnia 14 kwietnia  

2000r. rozpoczęto wykopy pod ławy 

fundamentowe. 
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15 kwiecień – sobota, rozpoczęcie składania darów 

żywnościowych i materialnych dla potrzebujących naszej 

Parafii Koło Charytatywne zajęło się podziałem tych 

darów. 

 

16 kwiecień – Niedziela Palmowa – pamiątka wjazdu 

Pana Jezusa do Jerozolimy. Godz. 1100 rozpoczęcie 

uroczystości Wielkiego Tygodnia przy krzyży na placu 

kościelnym. Licznie zebrani wierni z palmami w ręku 

przeszli w procesji do kaplicy, gdzie odbyła się uroczysta 

Msza Św. / Fot. w albumie str. 68,69/ 

 

17-19 kwiecień – Rekolekcje dla dzieci, budowa groty i 

Grobu Pańskiego, rozpoczęcie układania trelinki na placu 

kościelnym, porządkowanie parkingu przez kobiety. 

/Fot. w albumie na str. 67,68/ 

 

19 kwiecień – Wielka Środa godz. 2030 rozpoczęcie 

Wielkiej Drogi Krzyżowej ulicami Czapur. Podobnie jak w 

roku ubiegłym licznie przybyli parafianie ze świecami i 

pochodniami. Dla utrzymania bezpieczeństwa na drodze w 

procesji uczestniczyły  także 2 radiowozy z Mosiny. Mimo 

burzy i ulewnego deszczu wierni do końca wytrwali. 

Przeżyli tę Drogę Krzyżową w jedności z cierpiącym 

Chrystusem. 
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20 kwietnia – Wielki Czwartek godz. 1800 Masz Św. na 

pamiątkę ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i 

Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa do Grobu i adoracja 

do godz. 2200. Po Mszy Św. kwiaty, wierszyki i życzenia 

od dzieci i dorosłych dla naszego umiłowanego Ks. 

Proboszcza. 

 

21 Kwiecień – Wielki Piątek  Adoracja od godz. 900 , o 

godz. 1800  przeniesienie Pana Jezusa do Grobu  i 

adoracja do godz. 2200. 

 

22 kwiecień – Wilka Sobota, wystawienie Pana Jezusa w 

Grobie od godz. 900  i nieustanna adoracja.  

/Fot w albumie na str. 69,70 

 

Od godz. 1000 święcenie potraw wielkanocnych w Wiórku i 

Czapurach przy Figurach potem w Głuszynie Leśnej  

i Kubalinie, w Kaplicy natomiast od godz. 1300-1430 co pół 

godziny. 

/Fot. w albumie na str. 70/ 

 

Godz. 2200 rozpoczęcie Ceremonii Wielkiej Soboty 

święcenie ognia, paschału, i wody. Po Ceremoniach Msza 

Św. Wigilii Paschalnej a o godz. 2400. Procesja 

Rezurekcyjna Zmartwychwstania z udziałem bardzo 

licznej rzeszy wiernych ze 
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świecami. Wzruszenie i radość wielka ze 

Zmartwychwstanie Pana.  

 

25-29 kwiecień _ Ręczne wykopy pod ławy 

fundamentowe.  /Fot w albumie str. 71/ 

Przygotowanie zbrojenia na ławy. Zalewanie ław 

fundamentalnych. Układanie trelinki na placu.  

Remont bramy wejściowej. 

Oprócz mężczyzn z Czapur i Wiórka w pracach 

uczestniczył P. Czesław Szałata – ojciec Ks. Proboszcza, 

który nie szczędząc sił i zdrowia w upale od rana do 

wieczora służył nam pomocą. 

 

3 maj – Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej i 

Głównej Patronki Polski. O godz. 1100 Msza Św. za 

Ojczyznę z udziałem Pocztu Sztandarowego z Mosiny. 

/Fot. w albumie na str. 71/ 

 

Nabożeństwa Majowe po każdej Mszy Św. wieczornej 

począwszy od wtorku, natomiast w poniedziałki i niedziele 

o godz. 1700 przy grocie bez udziału księdza. 

 

6 maja – Pierwsza spowiedź dzieci I-komunijnych. 
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7 maj – III Niedziela Wielkanocna. 

Apel Ks. Proboszcza o większe zaangażowanie mężczyzn 

przy pracach na placu budowy. Przychodzą te same osoby 

wykonują ciężkie prace w upalne dni jak np: rodzina 

Milińskich z Czapur, a ojcowie dzieci 

pierwszokomunijnych nie poczuwają się do pomocy. 

Przy układaniu trelinki potrzebni są ludzie młodzi i silni i 

gdy ich będzie brak dzieci w swoją uroczystość będą 

musiały grzęznąć w piasku. 

Do innych też prac potrzebna jest każda para rąk i każda 

łopata obojętnie o jakiej porze dnia na dowolne długi 

czas, jak kto może. Inaczej prace nie będą posuwać się 

na przód a jest to nasza wspólna sprawa. Każda złotówka 

zdobyta od sponsorów, że zbiórki, czy też tacy jest 

efektywnie zagospodarowana, ale gdy nie będziemy 

oszczędzać na płatnych roboczogodzinach nie jesteśmy w 

stanie wiele zrobić. 

 14 maj – IV Niedziela Wielkanocna Niedziela Dobrego 

Pasterza. 

W związku z rozpoczęciem kwartalnych dni modlitw 

udział w mszach świętych Ks. kleryka z Seminarium 

Duchownego w  
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Poznaniu, który zbierał ofiary na utrzymanie tej uczelni. 

Wieczorem 13-go maja przed grotę Matki Bożej odbyło 

się spotkanie dziękczynno-błagalne, które poprowadził 

także Ks. kleryk. 

 

W ciągu tygodnia wiele osób uczestniczyło w pracach na 

placu budowy, za co Ks. Proboszcz bardzo serdecznie 

podziękował. 

 

Grupa kontrahentka od telefonizacji ofiarowała 1600zł z 

procentu jaki narósł podczas zbierania opłat na 

telefonizację. Są rodziny które składają jednorazowo po 

100 zł z przeznaczeniem na budowę domu parafialnego, 

pozostałe z licznymi wyjątkami przekazują miesięcznie po 

10 zł grupom zbierającym. 

 

20 maj – Zakończono zalewanie ław fundamentowych. 

Zakończono układanie trelinki, Rolnicy posiadający lasy 

ofiarowali drzewo na więźbe dachową. Drewno oddano do 

tartaku na przetarcie.  

 

Obsadzono część placu kościelnego krzewami i wykonano 

skalniak-kwiatowy.  
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Uporządkowano plac usuwając resztę chwastów. Drzewo 

z tartaku zostało zwiezione i ułożone. 

 

21 maj – V Niedziela Wielkanocna -   

O godz. 1100 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy 

przystąpiły do I Komunii Świętej. 

Dzień to bardzo szczególny i uroczysty. 

/Fot. w albumie str. 72,73/ Do tego ważnego w życiu dnia 

22-oje dzieci przygotowała Pani katechetka  

Vog-Tabaczyńska Ewa  nauczycielka miejscowej szkoły. 

Organizację i oprawą zajął się Ks. Proboszcz i P. Róża 

Matela także nauczycielka. 

 

Dzieci w pełni uczestniczyły w Eucharystii. 

I czytanie wykonała Ania Rajkowska. Psalm śpiewała Ola 

Jurek, II czytanie ojciec Marcina Klemensa. Dzieci 

złożyły także dary: chleb i winogrona, wino i wodę oraz 

kielich i ornat. Ks. Proboszcz w swej homilii podkreślił 

znaczenie tego dnia w życiu dziecka, które odtąd staje 

się w pełni Chrześcijaninem. Jezus Chrystus przyszedł do 

tych dzieci po raz Pierwszy, ale do ich rodziców i 

wspólnoty po raz kolejny. Wiele ważnych i pięknych słow 

na zawsze zostało w sercach obecnych. Było to kolejne 

wydarzenie historyczne w naszej parafii. 
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22-28 maj – VI Niedziela Wielkanocna Biały Tydzień dla 

dzieci I-komunijnych. Od wtorku do soboty dzieci 

uczestniczyły  codziennej Mszy Św. oraz Nabożeństwie 

Majowym w towarzystwie swoich rodziców. 

 

Czerwiec 1 czerwiec – czwartek Uroczystość  

2000 Wniebowstąpienia Pańskiego oraz rozpoczęcie 

Nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

2 czerwiec – piątek okazja do sakramentu pojednania  

oraz objazd chorych z Komunią Świętą. 

Przyjmowanie intencji mszalnych na II półrocze. 

Wykonanie stojaków do rowerów przez pana Czesława 

Szałatę. 

 

4 czerwiec – VII Niedziela Wielkanocna. W ciągu 

Tygodnia Nowenna do Ducha Świętego. 

 

10 czerwiec – Uczestnictwo naszych młodych parafian w  

obchodach Wielkopolskiego Jubileuszu Trzeciego 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa na polach Lednickich 

prastarych ziemiach polskich. Wspomnienie przekazali 

Lida Pawlaczyk i młodzi małż. Iwona i Piotr Trąbkowie. 
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11 czerwiec – Pielgrzymka dzieci I-komunijnych z 

naszego Dekanatu do Kościoła Jubileuszowego w Tulcach 

z udziałem ks. Dziekana z parafii p.w. Świętego Antoniego  

w Starołęce oraz księży proboszczowie z przynależnych 

parafii. 

 

Uroczystość zesłania Ducha Świętego –  

koniec okresu Wielkanocnego. 

 

Zbiórka do puszek na KUL. 

 

16 czerwiec – Pierwszy ślub w naszej parafii.  

Związek małżeński zawarli Eliza Jankowiak z Czapur oraz 

Mariusz Porada z Poznania.  

r/Fot. w albumie na str. 73/ 

 

18 czerwiec – niedziela 

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

 

19 czerwiec – Smołowanie fundamentu pod nowy kościół.  

 

20 czerwiec – Przygotowanie do uroczystości  

Bożego Ciała 
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- próby dzieci sypiących kwiaty 

-budowanie ołtarzy: 

I ołtarz u państwa Kruk – Czapury 

II ołtarz u państwa Wawrzyniak – Czapury 

III ołtarz przy krzyżu w Wiórku 

IV ołtarz u państwa Osuch w Wiórku. 

- wystrój ściany frontalnej kaplicy 

- wystrój bramy wejściowej  

- porządkowanie terenu kościelnego 

- indywidualny wystrój domów i ogrodzeń. 

 

Zakupiono czerwony orant mszalny i welon procesyjny. 

 

21 czerwiec – środa Rozpoczęcie obchodów 

Uroczystości Bożego Ciała procesją z Najświętszym 

Sakramentem o godz. 1800. 

 

22 czerwiec – czwartek. Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej. 

 

O godz. 1230 wyruszyła z kaplicy Procesja 

Eucharystyczna w kierunku 4-ch ołtarzy.  

/Fot. w albumie na str. 74-77/. 

Mimo upalnego dnia w 50o skwarze Wspólnota po raz 

pierwszy w nowej parafii z wielką  
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godnością zaznaczyła swoją przynależność do Jezusa 

Chrystusa. Było to przeżycie duchowe bardzo 

głębokie. Z wielkim wzruszeniem przyjęto 

Błogosławieństwo na 4 strony świata i zapamiętano na 

zawsze treść homili Księdza Proboszcza. / Zadbano o 

napoje chłodzące na trasie procesji./ 

 

23 czerwiec – piątek. Msza Święta Dziękczynna na 

zakończenie roku szkolnego z udziałem dzieci, 

nauczycieli i rodziców. 

 

Na czas Oktawy Bożego Ciała msze świętą z procesją 

według ustalonego porządku. 

 

29 czerwiec – czwartek. Zakończenie oktawy Bożego 

Ciała.  

Ołtarz wzniesiony na placu kościelnym wzorcu roku 

ubiegłego. 2 ołtarze budowali parafianie z Czapur i 2 

parafianie z Wiórka. Były tak samo piękne jak w dniu 

rozpoczęcia uroczystości. Mimo iż dzień był bardzo 

deszczowy w momencie wyruszenia procesji z 

Najświętszym Sakramentem przestało zupełnie padać. 

Zjawisko to towarzyszyło zresztą każdej procesji 

podczas trwania oktawy. Odczytaliśmy je 
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jako Znak Boży. 

Każdego dnia w procesjach uczestniczyła liczna grupa 

dzieci sypiących kwiaty i dzieci I komunijnych z liliami. 

Było ich razem około 40. W zakończeniu nie 

uczestniczyła tylko orkiestra. Ks. Proboszcz złożył 

podziękowania za wszelkie starania w celu uświetnienia 

oktawy Uroczystości Bożego Ciała, za udział w 

procesjach, sypanie kwiatków, przygotowanie ołtarzy, 

przystrojenie domów i niesienie baldachimu. 

 

Lipiec 1-10 lipiec – Obchody Wielkiego Jubileuszu 

2000r.  Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa 

zapoczątkowane 2.06.97r. przez Papieża Jana Pawła II 

na polach Lednickich kontynuowane są szczególnie 

uroczyście w tymże roku 2000. Największym i 

szczególnym wydarzeniu dla Polaków, którego nie 

można pominąć w naszej kronice była Narodowa 

Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu w dniach 

1-10 Lipca 2000r. To wielkie wydarzenie historyczne i 

religijne odbiłosie echem w całym świecie. Zdążały 

pielgrzymki Polaków ze wszystkich zakątków świata, a 

największa z Polski. W Mszy Świętej Jubileuszowej i w 

spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 

uczestniczyło 100 tysięcy Polaków z c. świata.
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W programie artystycznym pt. ,, A to Polska właśnie” 

zawieziono Papieżowi folklor, muzykę i śpiew oraz wiele 

cennych jubileuszowych darów. 
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2 lipiec – Uczestnictwo naszych ministrów w 

jubileuszowych obchodach dekanalnych w Tulcach. 

 

14 lipiec – Rozpoczęto zwożenie zakupionych bloczków 

betonowych, które stopniowo będą gromadzone na 

placu budowy domu parafialnego celem jej 

kontynuowania. 

 

17 lipiec – Rozpoczęcie parafialnej półkolonii dla dzieci 

w wieku od 7-10 lat. Zorganizowana ona została przez 

Ks. Proboszcza a sfinansowana przez parafialną 

organizację Caritas. Dzieciom zapewniono z Jednostki 

Wojskowej obiady, które dowoził pan kościelny, a 

także wszelkie atrakcje rekreacyjne jak: wycieczki do 

Poznania i skansenu w Swarzędzu, do Multikina, na 

pływalnię do Leszna. W Dniu Policjanta dzieci miały miłe 

spotkanie z panem policjantem, a także wiele innych 

atrakcji. 

Wychowawczynią była przemiła Pani Agnieszka Madej a 

opiekunką Pani Alicja Kotecka. Pani Vogt Małgorzata z 

naszego Caritas pomagała przy obsłudze i sprzątaniu 

pomieszczeń wspólnie z panami których pomoc zapewnił 

dyrektor szkoły. 
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W dniu zakończenia półkolonii zrobiono dzieciom 

pamiątkowe zdjęcie. /Fot. w albumie str. 78/ 

Otrzymały także pamiątkowe przypinki z krzyżykiem 

i serduszkiem, kubeczki, czapki i inne drobiazgi a 

także słodycze, były tańce przy muzyce i inne 

zabawy. Wdzięczne i radosne do końca dzieci 

wręczyły paniom każde z osobna różyczki i 

własnoręcznie wykonane laurki a także drobne 

upominki. Takie same dowody wdzięczności 

zachowały dla Ks. Proboszcza, który potrzebował już 

na urlopie. 

 

26 lipiec – Rozpoczęcie 14-dniowego urlopu 

wypoczynkowego Ks. Proboszcza, którego 

zastępstwo w parafii objął Ks. Roman Turoń 

skierowany przez władze kościelne. 

 

27 lipiec – Przybyli rodzice Ks. Proboszcza, by 

poświęcić swój czas i siły w niezbędnych pilnych 

pracach: Pan Czesław Szałata na placu kościelnym, a 

jego żona przygotowywaniem do przeprowadzki. Był 

to dla nich bardzo ciężki czas wytężonej pracy. Pan 

Szałata osobiście w upale przekopał zachwaszczony 

teren wewnątrz fundamentów, wykosił 
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i oczyścił zarastające ogrodzenie wokół placu 

kościelnego, wykonał nowy bardzo praktyczny stojak 

do rowerów, a także od podstaw krajzegę niezbędną 

w przyszłości do prac budowlano-stolarskich. Przy 

krajzedze pomocą służył mu Jerzy Kurek. 

 

Sierpień 12 sierpień – Zaszła konieczność zmiany  

lokalu mieszkalnego przez ks. Proboszcza z 

powodu niemożliwych do przyjęcia warunków 

umowy podyktowanych przez właściciela 

Sianosa Janusza. Dzięki pomocy przychylnych 

osób wyszukano mieszkanie w Wiórku na ul. 

Podleśnej 40, które po uporządkowaniu i 

wymalowaniu przygotowano do przeprowadzki. 

  

13 sierpień – XVIII Niedziela Zwykła, Święto 

Przemienienia Pańskiego. Po Mszy Św. o godz. 1100 i 

modlitwie do Świętego Krzysztofa patrona 

podróżnych Ks. Proboszcz poświęcił wszystkie 

podjeżdżające pod Kaplicę pojazdy, zarówno 

samochody jak i rowery oraz osoby posługujące się 

tymi pojazdami. Kierowcy otrzy- 
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mali pamiątkowe obrazki z ,, Modlitwą Kierowcy” i 

znakami drogowymi pt:,, Kierowco niektóre znaki na 

drodze do Nieba” 

 

Modlitwa Kierowcy. 

Boże 

daj mi pewną rękę i bystre ok., abym nikomu nie 

wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, 

bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także 

zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę 

nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego 

przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły 

mi zawsze amen. 

 

Taca została przeznaczona na KUL. i WT. 

 

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 

Matki Boskiej Zielnej. 

Na Mszach Św. o godz. 900 i 1100 poświęcenie 

przyniesionych kwiatów i ziół i zbóż. 

 

,,Zanim będziesz Piękna Pani, 

Stąd do Nieba Wzięta, 

Przyjdź na Święto Matki Zielnej 

Piętnastego sierpnia. 
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Weź do nieba polskie kwiaty. 

Księżycowa Pani, 

Aniołowie niech je złożą 

Pod Twymi stopami. 

Tych pod Radzyminem 

Śmierć ścięła przedwcześnie. 

Warszawiakom ze Starówki  

Uproś szczęście wieczne 

Gdy będziemy z Tobą w niebie, 

Najpiękniejszy Kwiecie Ziemi, 

Dokończymy Magnificat.. 

Z Aniołami, ze Świętymi. 

 

20 sierpień – XIX Niedziela Zwykła 

 

Prośba Ks. Proboszcza o pomoc w przygotowaniach 

do pierwszego odpustu w naszej parafii. 

 

  - uporządkowanie placu parkingowego 

  - wystrój kaplicy i bramy wejściowej  

  - przygotowanie dzieci do sypania kwiatów 

  - zgłoszenie się panów do niesienia baldachimu. 
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27 sierpnia 2000r. 

 
Pierwsza Suma 

Odpustowa 

 
w naszej wspólnocie 

 

parafia p.w. św. Augustyna  

przeżywa swoje święto 

 

Uroczystą Mszę Świętą 
Odprawił  

Wikariusz Biskupi  

Ks.kan.prof.dr.hab. 

 
Bogdan Częsz 
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Święty Augustyn i jego droga do Boga. 
 

Życie św. Augustyna było nieustanną wędrówką ku poznaniu Boga i Jego 

Prawd. Droga ta, na początku nieświadoma i bezowocna, uwieńczona 

została nawróceniem. 

Kim był Augustyn? 

Urodził się 13 września 354r. w Tagaście (na terenie dzisiejszej 

Algierii). Pochodził ze Średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec był 

członkiem Rady miasta, miał wpływ na sprawy publiczne i jego ambicją było, 

aby syn uzyskał wykształcenie urzędnicze, retoryczne lub 'prawnicze. 

Matka była niezwykle pobożną kobietą (uznana później za świętą) i jej 

marzeniem było, aby Augustyn bliżej poznał Boga i ukochał Go tak mocno, 

jak ona. Augustyn urzeczony słowami rodziców udał się do Kartaginy, gdzie 

rozpoczął naukę w szkole retoryki. Zgłębił rozliczne traktaty i pisma, 

które zaczęły wzmagać w nim potrzebę poznania "Najwyższej Prawdy 

i Mądrości". W Kartaginie związał się z kobietą, którą z wzajemnością 

obdarzył miłością, lecz ze względu na różnice klasowe nie mógł zawrzeć 

legalnego związku małżeńskiego. Owocem ich miłości był syn. Pomimo 

związku z kobietą, nigdy nie zrezygnował z poszukiwania Prawdy. Mając 

dwadzieścia lat sam rozpoczął nauczanie retoryki w szkole kartagińskiej. 

Po dziewięciu latach wykładów wśród trudnych i niezdyscyplinowanych 

studentów, wyjechał do Rzymu. Prowadził tam rozwiązły tryb życia, o czym 

później pisał: "Przeklęta to była niegodziwość; wołałem Ciebie, Boże 

Wszechmogący, pokonać ku mojej zgubie niż pozwolić, żebyś Ty mnie 

pokonał ku mojemu zbawieniu". W 334 roku Augustyn został wykładowcą 

retoryki w Mediolanie. Tam poznał katolickiego biskupa Ambrożego  

- wielkiego mówcę i poważanego człowieka. Augustyn często wsłuchiwał się 

w jego kazania - z czasem zaczął się zachwycać nie tylko jego stylem, 

 ale i głęboką treścią homilii. Nawrócenie Augustyna rozpoczęło się jako 

konfrontacja własnego istnienia z realnością istnienia Boga-Miłości. 

Spowodowała ona jeszcze większy niepokój, ponieważ wiedział co jest 

prawdziwe, lecz nie umiał się temu podporządkować.  

Była to nieumiejętność połączenia miłosiernego Boga ze swoim istnieniem, 

życiem uczynkami. Wiosną
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336 roku Augustyn przeżył chwile nawrócenia, tegoż roku po zakończeniu 

roku akademickiego złożył rezygnację z nauczania retoryki i udał się do 

Cassiciacum, gdzie spędził kilka szczęśliwych miesięcy w towarzystwie 

rodziny i przyjaciela. W 337 roku przyjął chrzest, następnie wyjechał do 

swoich rodzinnych stron - czyli do Tagasty w Afryce Północnej. Tam 

sprzedał posiadłość a pieniądze rozdał ubogim. W rok później założył 

pierwszą wspólnotę. Po święceniach kapłańskich w 391 roku i niedługo 

potem biskupich, na stałe osiadł w Hipponie, gdzie założył drugą wspólnotę. 

Dla swych wspólnot napisał Regułę, opartą na Piśmie świętym i na 

przykładzie życia pierwszego Kościoła w Jerozolimie. 

Augustyn zmarł 23 sierpnia 430 roku w Hipponie w otoczeniu swych 

współbraci. W tym dniu zrealizowała się jego tęsknota za Bogiem - 

Najwyższą Prawdą i mądrością, do której tak usilnie dążył przez całe 

swoje życie. 
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Na dzień odpustu przygotowano uroczysty wystrój 

kaplicy, bramy wejściowej, placu kościelnego a także 

okien naszych domów. 

Na uroczystość przybyło 11-tu księży z innych parafii, 

liczna rzesza parafian i zaproszonych przez nich gości. 

Wchodzący do kaplicy zatrzymali się na moment by 

odczytać i rozważyć myśli św. Augustyna  

Widniejące nad wejściem 

,, I niespokojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie 

spocznie”. /Wyznania: Ks. I .1/ 

 

27 sierpień – XX Niedziela Zwykła 

 

Pierwsza Suma Odpustowa rozpoczęła się o godz. 1130 

odprawił ją Wikariusz Biskupi Ks.Kan.prof.dr.hab. 

Bogdan Częsz. 

Homilia jego poświęcona była wspomnieniu św. 

Augustyna patrona pierwszej parafii w Archidiecezji 

Poznańskiej. Głębokie myśli zawarte w tej homilii 

pozostaną na zawsze w pamięci parafian, bo to i wielki 

zaszczyt mieć za patrona jednego z największych 

myślicieli chrześcijańskich a także największych 

duchownych wodzów ludzkich, którego myśli i dzieła 

były, są i będą fundamentem 
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Kościoła. Homilia została zakończona słowami: ,, Panie 

odnów w Twoim Kościele ducha, którym natchnąłeś 

św. Augustyna, Twojego biskupa.” Spraw, abyśmy 

napełnieni tym duchem pragnęli ciebie jako 

prawdziwego źródła mądrości.” 

Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła 

wokół fundamentów budującego się kościoła z 

udziałem dzieci sypiących kwiatki i orkiestry. /Fot. 

w albumie na str. 78 – 81/ 

  

30 sierpień – Poniedziałek, przystąpienie do 

kolejnego etapu budowy domu parafialnego – 

murowanie fundamentów z bloczków betonowych 

przez wynajętą firmę. 

/Fot. w albumie na str. 82/ 

 

Wrzesień  1 wrzesień – Piątek godz. 830, Msza Św. w 

2000 intencji dzieci i młodzieży rozpoczynającej 

nowy rok szkolny. Rok szczególny, bo przełomowy. O 

godz. 1700 Msza Św. w intencji zmarłych biskupów, 

kapłanów, parafian, którzy ponieśli śmierć podczas 

ostatniej wojny. 
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 3 wrzesień – XXI Niedziela Zwykła, 

Dzień Dziękczynienia za zabiory, Msza Św. żniwa 

o godz. 1000. 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym wieńce i chleb został 

przywieziony przez sołtysów i młodych rolników 

odkrytym powozem w asyście konnej. 

Ks. Proboszcz przywitał i poświęcił przywiezione 

dary w bramie wyjściowej, a następnie wprowadził 

delegację i  wszystkich zgromadzonych do kaplicy. 

/Zdjęcia w albumie na str. 82, 83/. 

W homilii swej podziękował Panu Bogu za dary ziemi, 

a rolnikiem za znojną  i trudną prace, której zawsze 

towarzyszy Błogosławieństwo Boże. Podkreślił 

szczególnie konieczność modlitwy przed 

rozpoczęciem pracy na roli, by z Boża pomocą mogły 

rosnąć plony tej ziemi, żywicielki nas wszystkich. 

 

Wzmianka o uroczystości dożynkowej ukazała się w 

Biuletynie Mosińskim Nr. 9/2000 z szczególnym 

podkreśleniem zasługi naszej parafianki p. Gabrieli 

Nowickiej z Czapur, która wykonała wieniec, 

wpisujący się w Rok Jubileuszowy chrześcijaństwa i 

przekazany na dożynki powiatowe. 
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170 
  

 

 Kształt okrągły symbolizuje kulę ziemską, a 5 gołębi –  

pięć kontynentów. Słowa: Chrystus wczoraj, dziś i na 

wieki zawierają wieczne żywą myśl o Bożym Istnieniu.  

Napis: Milenium 2000 oznacza Jubileuszowy Rok 

Chrześcijaństwa. 

 

7 wrzesień – Ukończenie prac murarskich nadziemnej 

części fundamentu pod dom parafialny. 

 

10 września – Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego 

w Tulcach. 

O godz. 700 po modlitwie w kaplicy i błogosławieństwie 

ks. Proboszcza wyruszyła nieliczna, bo licząca zaledwie 

8 osób piesza pielgrzymka, która o godz. 730 została 

powitana i zapraszana do wspólnego pielgrzymowania 

przez ks.kan. Benedykta Berkowskiego proboszcza 

parafii św. Jakuba Apostoła w Głuszynie.  

 

Ze śpiewem i modlitwą różańcową przeszedłszy 16 km 

dotarliśmy do Sanktuarium o godz. 1115. Tutaj 

połączyliśmy się z naszą pielgrzymką rowerową  liczącą 

14 osób. / Fot. w albumie na str. 84-86/. 
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Pielgrzymi piesi złożyli ofiarę na Mszę Św. w intencji 

jedności wspólnoty parafialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duże znaczenie tegorocznego pielgrzymowania miało 

uzyskanie odpustu zupełnego z okazji Wielkiego 

Jubileuszu Chrześcijaństwa. 

Z dniem 10 września zakończył swoją posługę 

kościelnego p. Bernard Polowy ze względu na stan 

zdrowia. Ks. Proboszcz złożył mu podziękowanie za jego 

zaangażowanie, wszelkie prace na rzecz naszej 

wspólnoty i Domu Bożego życząc mu także zdrowia i 

wielu łask Bożych. 

 

Ks. Proboszcz zwrócił się z prośbą do wszystkich 

parafian o nieodpłatne przekazanie piasku 
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do wypełnienia wnętrza fundamentów domu 

parafialnego i zgłoszenia się w biurze parafialnym, jeśli 

ktokolwiek dysponuje takim piaskiem w najmniejszej 

nawet ilości, bowiem ogółem niezbędne będzie 150 ton. 

 

12 wrzesień – Z powodu braku ofert od parafian i 

braku transportu od rolników ks. Proboszcz zakupił 

piasek wraz z transportem. 

 

17 wrzesień – XXIII Niedziela Zwykła. Po każdej 

Mszy Św. także sobotniej zbiórka na KUL. 

 

Prośba ks. Proboszcza o przybycie w dniu 20-go 

września o godz. 1530 mężczyzn z łopatami i taczkami, 

aby wypełnić fundament piaskiem i kamieniami 

zgromadzonymi na placu budowy.  

 

20 wrzesień – Ze względu na brak kościelnego pełnienia 

tej funkcji podjął się p. Ryszard Pawlaczyk z Czapur. 

Do pracy na budowie zgłosiło się zaledwie 3-ch 

mężczyzn, panowie: Osuch Marian, Najewski Tadeusz i 

Kurek Jerzy. Wcześniej przewozili kamienie p. Adam 

Maciejewski i rodzina Milińskich.  
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25 wrzesień – Brak zaangażowania parafian sprawił, 

że pracami na placu budowy zajął się p. Czesław 

Szałata – ojciec księdza, który wielokrotnie nie 

szczędząc sił i zdrowia pracował przez cały tydzień. 

 

27 wrzesień – Do pomocy przyszli p. Kurek Jerzy 

z synem Arkadiuszem, Nowak Ryszard z synem 

Mirosławem, Sidyk Jan i Ryszard Pawlaczyk. 

Wieczorem przyjechał koparko-ładowacz od 

p. Hieronima Wawrzyniaka i wypełnianie 

fundamentów zakończono./ Fot. w albumie str.86/. 

 

30 wrzesień – Sobota, po Mszy Św. o godz. 1700 

małżonkowie Kurek Jerzy i Zofia wystawili zdjęcia z 

całorocznych uroczystości parafialnych, by dochód z 

ich sprzedaży przekazać na budowę domu 

parafialnego. 

 

Przeprowadzono zbiórkę pieniężną na Caritas 

Archidiecezjalną z przeznaczeniem na potrzeby 

jadłodajni dla m. Poznania, a także Baru Caritas przy 

placu wolności 1. 

 

W dalszym ciągu pod koniec każdego miesiąca 

odbywa się zbiórka pieniężna na budowę domu 
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parafialnego. Przeciętnie 10 zł składa co druga lub 

trzecia rodzina. W Wiórku rodziny odwiedzają 3 

grupy pań po 2 osoby, w Czapurach ze względu na 

rozległy teren 4 grupy po 2 osoby. 

Z osób zbierających wycofały się p. Wawrzyniak 

Borysława i p. Kronszmyt Halina z Czapur, ich 

miejsce zajęły p. Dehmel Bożena i Grzybowska 

Hanna. 

 

Październik Miesiąc Różańca Świętego 

2000 

1 październik – XXV Niedziela Zwykła. 

O godz. 1000 Msza Św. dla dzieci. Pierwszy występ 

parafialnego chórku dziecięcego pod kierunkiem Kasi 

Chmielewskiej, która pełni obecnie funkcję 

organistki i w każdą sobotę o godz. 1500 odbywa 

naukę śpiewu z dziećmi. 

/Fot. w albumie na str. 87/ 

 

Codziennie według ustalonego porządku przed lub po 

Mszy Św. odmawiany jest Różaniec Św., który 

prowadzi p. Jakubowska Stanisława. 

 

Ks. Proboszcz złożył podziękowania za pracę i 

posadzenie krzewów, a także zwrócił się  
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o dalsze ich dostarczanie szczególnie tuji, które 

posadzone wiosną częściowo zaschły. 

 

5 październik – Czwartek Nowenna do MBNP. Jak w 

każdy czwartek modlimy się wspólnie z ks. 

Proboszczem we wszystkich intencjach na naszych 

rodzin i całej wspólnoty o siły i jedność w budowie 

domu parafialnego i kościoła. Ten czwartek ma 

jeszcze jeden wymiar, bowiem w niedziele staniemy 

do urn wyborczych, aby wybrać nowego prezydenta. 

Jest to podstawowy obowiązek każdego Polaka i 

grzechem każdego katolika nie głosowanie zgodnie 

ze swoim sumieniem. Ważą się losy Polski, która z 

dnia na dzień traci swoją suwerenność. 

Grupa zatroskanych naszych parafian zwróciła się w 

modlitwie z prośbą do M.B.N.P. o wstawiennictwo w 

tej intencji oto jej treść:  

 
Prośba 

,,Ukochana Matko Nieustającej Pomocy, gorąco prosimy 
Cię, byś za nami się wstawiała Syna Swego ubłagała o dar 
zrozumienia i zjednoczenia w nadchodzących wyborach. 

Spraw byśmy wszyscy poszli i wybrali prezydenta 
kochającego Boga, nas i Ojczyznę. Maryjo Nadziejo 

Nasza, Matko zatroskanych- dopomóż. 
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Nieustanie proś za nami Jezusa Syna Swego.” 
Zatroskani.    

W każdy czwartek czciciele Matki Bożej składają 

podziękowania za wyproszone łaski i proszą o Jej 

opiekę i wstawiennictwo na każdy dzień. 

 

7 październik – Zbiórka pieniężna na Sanktuarium 

Miłosierdzia w Łagiewnikach przed kościołami całej 

Polski, a także i u nas. 

 

9 październik – Poniedziałek, na modlitwie 

różańcowej o godz. 1730 modliliśmy się wspólnie z 

małą Madzią Buczek, która prowadząc Różaniec św. 

w radio modliła się w tajemnicy Bolesnej za grzeszny 

lud, który szczególnie w tych czasach wyrządza 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu taką samą boleść 

jak w czasie Jego krzyżowania. 

 
11 październik – środa, po Mszy św. o godz. 1730 

odmówiono Różaniec św. prowadzony przez Caritas 

parafialną, ofiarując się Bogu przez modlitwę wiary 

o serdeczności i wnikliwość w posługach i działaniach 

Caritas, a także w kontaktach z bliźnimi. 
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,,Kto czyni dobro, musi wciąż wracać do jego źródła 

– kto niesie nadzieję, musi wciąż czerpać z jej 

źródła.” 

Modlono się także za chorych i starszych, którzy 

licznie przybyli dowiezieni samochodami przez 

znajomych i bliskich. 

 

14-15 październik – Rozprowadzanie zdjęć z 

wszystkich uroczystości parafialnych w ciągu roku, 

zamówionych przez parafian. 

Dochód z sprzedaży w kwocie 360 zł przeznaczono 

na budowę domu parafialnego. 

 

XXVII Niedziela Zwykła – Msze Św. jak w każdą 

niedzielę. 

Rozpoczęcie przyjmowania intencji mszalnych na I 

półrocze 2001r., a także wymienianek 

jednorazowych i rocznych za dusze zmarłych. 

 

Prośba ks. Proboszcza o zgłaszanie się osób 

deklarujących swą chęć w kwestowaniu przy 

cmentarzach w dniu 1 listopada. Podobnie jak w 2-ch 

poprzednich latach zebrane ofiary z cegiełek 

zostaną przeznaczone na budowę obecnie domu 

parafialnego. Organizacją i przygotowanie kwesty 

zajmie się Zofia Kurek. 
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19 października – Czwartek, spotkanie pań 

zajmujących się parafialną dobroczynnością . Mimo, 

iż działalność parafialnej Caritas / poprzednio 

Sióstr Miłosierdzia/ była prowadzona od momentu 

erygowania parafii, to jednak zarząd nie był 

powołany. Obecnie wybrano zarząd w skład którego 

weszły jako prezes p. Janina Plenzler z Wiórka, jako 

sekretarz p. Róża Matela z Wiórka, jako skarbnik p. 

Mirosława Ignasiak z Czapur. Organizacja liczy 12 

członkiń. Wszyscy spotykać się będą raz w miesiącu 

na czuwaniu modlitewnym w kaplicy, a następnie w 

klasie sąsiedniej Szkoły Podstawowej, gdzie 

omawiane będą wszystkie sprawy dotyczące 

działalności Caritas w szczególności potrzeby rodzin 

ubogich, chorych i  starców. Zbiórka na parafialny 

fundusz Caritas odbywać się będzie w pierwszą 

sobotę i niedzielę miesiąca. 

 

20 października – Piątek, dziś po raz pierwszy 

dzieci z Chórku Dziecięcego modliły się na Różańcu 

w intencji: dzieci, młodzieży, papieża, rodzin naszej 

wspólnoty i ks. Proboszcza. Modlitwa, śpiew i 

zaangażowanie Kasi Chmielewskiej  wspólnie z 

dziećmi sprawiły, że wszyscy obecni głęboko przeżyli 

kolejny dzień Różańca Św. 
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22 październik – XXVIII Niedziela Zwykła. Po 

każdej Mszy św. także w sobotę zbiórka pieniężna 

na pomoc dla rolników, którzy utracili swój dorobek 

życia, niejednokrotnie dach nad głową i zbiory w 

tegorocznych klęskach żywiołowych jak: powodzie, 

susze i gradobicie. 

 

31 października – Wtorek, od godz. 1600 okazja do 

sakramentu pojednania. 

Przyszedłszy do kaplicy zastaliśmy miłą 

niespodziankę, bowiem wszystkie ławki zostały 

ocieplone pianką i obite wspaniałym bordowym 

aksamitem. Zasługa to wyłącznie ks. Proboszcza, 

który zatroskany o zdrowie szczególnie starszych 

parafian od wielu miesięcy oszczędzał na kupno 

materiału. Pracę tapicerską opłacono z funduszy 

sołeckich Czapur i Wiórka.  

Listopad  
2000  1 listopad – Dzień Wszystkich Świętych. Msze 

św. o godz. 900 i 1000, by móc uczestniczyć 

w procesji na cmentarzu w Głuszynie o godz. 1500. 
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  Homilia jaką wygłosił ks. Proboszcz na Mszach św.  

nie mogła nie trafić do serc i umysłów wiernych. 

Zapewne zmusiła do głębokiej zadumy nad wnętrzem 

każdego z nas powołanego przez Pana Boga także do 

świętości. 

 

O godz. 830 rozpoczęto kwestę przy cmentarzach w 

Głuszynie. Kwestujący z przyjemnością poświęcili 

swój czas, bowiem pogoda była ładna bez deszczu i 

wiatru. Udział w kweście wzięło 18 osób zmieniając 

się po dwoje co 2 godziny. Zebrano 836zł łącznie z 

cegiełkami i przekazano ks. Proboszczowi na budowę 

domu parafialnego. Jest to bardzo nie wielka kwota 

w stosunku do poprzednich kwest i naszych potrzeb, 

ale cieszymy się z tego, gdyż trudniej jest 

gromadzić fundusze na budowę. 

 

2 listopada – czwartek Dzień Zaduszny. Msze św. o 

godz. 1000 i 1700. W wymieniankach jednorazowych i 

rocznych modliliśmy się za dusze naszych bliskich i 

drogich zmarłych. 

 

Wykonano kserokopię cegiełki o nominale 20 zł, 

która była rozprowadzona na kweście 1.11.2000r. 
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5 listopad – XXX Niedziela Zwykła. Zbiórka 

sobotnio- niedzielna na parafialną Caritas. 

Panie z naszej organizacji wzięły udział w spotkaniu 

Caritas Archidiecezjalnej  w Gostyniu w dniach 

od 3-5-go listopada. 

 

6 listopad – W Biuletynie Mosińskim Nr. 11 na m-c 

listopad ukazała się informacja z prac Rady 

Miejskiej o podjęciu Uchwały Nr. XXXIII 

278/2000 następującej treści: 

 
Uchwała Nr XXXIII/278/2000 

Rady Miejskiej w Mosinie 
Z dnia 26 października 2000r.  

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gmina Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr.XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy 

Mosina z dnia 30 grudnia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Z 1992r. Nr.2, poz. 14) w części wsi 

Czapury, obejmującej obszar części działek o nr ewid.: 83, 82/2,82/3, 82/4, 80 i działkę 

o nr ewid.: 81. 

 Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod uprawy polowe, usługi 

rzemieślnicze i drobno-produkcyjne oraz pod las, który ma zostać przeznaczony pod cmentarz. 

 

Zmiany w podjętej uchwale, to wynik długotrwałej 

procedury załatwiania terenu pod cmentarz na 

wniosek P. Bożeny Dehmel sołtysa wsi Czapury i 

radnej tego okręgu. Poprzednio wskazany teren po 

przeprowadzeniu badań gruntu przez komisję 

SANEPIDU został wykluczony z zagospodarowania 
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na ten cel ze względu na wysoką zawartość wapnia w 

glebie, a także przebiegającego ujęcia wody pitnej 

dla m. Poznania. 

Zatwierdzony obecnie teren stanowi własność p. 

Soszyńskiego, a także 4-ch innych właścicieli działek 

przez które będzie przebiegać droga dojazdowa do 

cmentarza. Wykupu wymienionych gruntów dokona 

Urząd Miasta i Gminy w Mosinie z własnych 

funduszy. Będzie opracowany także projekt 

techniczny zagospodarowania terenu na około 2,3 ha. 

Nadmienić należy, że na obecnie wskazanym terenie 

przebiega rurociąg tłoczny Zakładów 

Ziemniaczanych w Luboniu, który do 2005r. zostanie 

zamknięty i to ułatwi przeznaczenie nowego terenu 

na umiejscowienie cmentarza. 

 

W lipcu 1999r. Burmistrz Gminy Mosina wydał 

decyzję o warunkach zabudowy terenu /działka 

Nr. 51 o pow. O,25ha/ pod parking przykościelny po 

P. Ewie Skrzypczak z Czerwonaka. W zamian za 

nieodpłatne przekazanie terenu otrzyma ona od 

Urzędu podział działki Nr. 20 na działki budowlane. 
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11 listopad – sobota Msza Św. za Ojczyznę o godz. 

1100, taca przeznaczona na potrzeby Stolicy 

Świętej. 

 

12 listopad – XXXI Niedziela Zwykła. Po mszach 

św. zbiórka na budowę Pomnika Ojca Świętego, 

który zostanie wzniesiony przy Katedrze w Poznaniu. 
 

W minionym tygodniu rozpoczęto obijanie podbitki 

przy zewnętrznych kozłach dachowych. Zrobiono 

okratowanie drzwi i okna przy zakrystii oraz 

instalację w celu podłączenia ogrzewania. Ustawiono 

dodatkową tablicę ogłoszeń. Zakupiono styropian i 

ocieplono nim fundamenty domu parafialnego od 

wewnątrz. Ubito częściowo powierzchnię pod ślepą 

posadzką. Prace te wykonuje firma P. Ryszarda 

Grzebiety.  

 

13-18 listopad – Zostały obite klepką kozły przy 

zakrystii. Wykonano płyty i włazy do spustów, które 

wymurowano i założono przy wszystkich ujściach z 

rynien kaplicy tak, by nie zbierała się woda na 

powierzchni. Prace powyższe wykonali: 
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P. Wiktor Lisiecki, Bernard i Adam Maciejewscy, 

pomocą przy obijaniu kozłów służyli: P. Tadeusz 

Najewski i P. Bronisław Vogt. 

 

19 listopad – XXXII Niedziela Zwykła.  

Zbiórka przed kościołem po każdej Mszy św. na 

potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w 

Poznaniu. Ks. Proboszcz założył podziękowania za 

trud i poświęcony czas przy wykonanych pracach, a 

także odczytał podziękowanie Arcybiskupa 

Poznańskiego Juliusza Paetza za założenie ofiary na 

budowę Pomnika Jana Pawła II.  

 

20-25 listopad- Przybył P. Czesław Szałata, który 

zajął się koordynacją dalszych prac na placu budowy. 

Dzięki jego pomocy dokończono utwardzanie 

powierzchnia pod ślepą posadzką, uruchomiono 

krajzegę i sprzątnięto stos gałęzi pozostawionych na 

placu. Założono także instalację kanalizacyjną domu 

parafialnego. 
 

26 listopad – XXXIII Niedziela Zwykła. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Ostatnia niedziela roku kościelnego. 
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28 listopad – wtorek, spotkanie Zespołu 

Parafialnego Caritas. W spotkaniu wzięło udział 14 

osób, przewodniczył ks. Proboszcz. 

Ustalono program działalności Caritas na najbliższy 

okres: 

-  zbiórkę pieniężną do puszek po każdej Mszy Św. 

w dniach 2-go i 3-go grudnia, 

-  przygotowanie upominków mikołajkowych dla 

dzieci, 

-  zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla 

potrzebujących w dniach 16-go i 17-go grudnia, 

- zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób 

starszych, chorych i wdów. 

- zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci, 

-  rozprowadzenie wigilijnych świec Caritas. 

Wszystkie następne spotkania Zespołu Caritas będą 

protokołowane przez sekretarza organizacji 

P. Róże Matelę, która prowadzić będzie kompletną 

dokumentację organizacji i składać będzie kwartalne 

sprawozdania z działalności do Caritas 

Archidiecezjalnej. Sprawozdania z rozliczeń 

finansowych składać będzie P. Katarzyna Ignasiak, 

która została skarbnikiem organizacji. Na spotkaniu 

złożono pisemne deklaracje przynależności w 

charakterze czynnych członków, natomiast  
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Deklaracje członków wspominających zostaną 

zebrane w najbliższym czasie. Ustalono także listę 

osób i rodzin potrzebujących pomocy materialnej w 

okresie przedświątecznym. 

 

Grudzień 3 grudzień – I Niedziela Adwentu. Zbiórka na  

2000  parafialną Caritas. Rozprowadzanie wigilijnych 

świec Caritas. Rozprowadzenie kartek świątecznych 

wykonanych przez dzieci przedszkolne i szkolne 

wspólnie z P. Różą Matelą. 

 

W pierwszym tygodniu Adwentu rozpoczęcie 

 Rorat: we wtorki i czwartki dla dorosłych, 

w środy i piątki dla dzieci. 

 

Od czwartku rozprowadzanie opłatków wigilijnych po 

każdej Mszy Św. 

 

6 grudzień – środa Msza św. Roratnia dla dzieci, 

które przybyły bardzo licznie z lampionami. 

Grzecznie i w skupieniu uczestniczyły we Mszy św., a 

po jej zakończeniu otrzymały obrazki za udział i 

wylosowały figurki Matki Bożej, aby modlić się 

wspólnie z rodzicami w domu i na następnej Mszy św. 

roratniej przekazać innym 10-ciorgu dzieciom. 
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Wszystkie dzieci otrzymały słodycze od św. 

Mikołaja. 

8 grudnia – piątek Święto Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny Msze św. o godz. 1000 i 

1700. 

 

10 grudzień  - II Niedziela Adwentu. Zbiórka do 

puszek na Caritas Archidiecezjalną  z 

przeznaczeniem ba pomoc dzieciom na Wschodzie. 

 

Rozprowadzanie w dalszym ciągu kartek 

świątecznych, świec wigilijnych a także opłatków 

wigilijnych przez P. Małgorzatę Vogt i Zofię Kurek. 

 

15 grudzień –czwartek – Nowenna do MBNP. Po 

Mszy św. i Nowennie poświęcenie sianka na stoły 

wigilijne, które będzie symbolem i znakiem Jezusa 

niosącego ciepło, radość i miłość w rodzinie na każdy 

dzień. Wiązko sianka przygotowane razem z 

opłatkami wigilijnymi po każdej mszy św. aż do dnia 

wigilijnego.  

 

16-17 grudzień – sobota i III Niedziela Adwentu. 
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Podział zebranej żywności dla potrzebujących. 

Parafia Caritas przekazała 15 paczek żywnościowych 

wraz z życzeniami świątecznymi / na po przedniej 

stronie/. 

 

22 grudzień – piątek godz. 1300 Msza św. 

dziękczynna z błogosławieństwem i opłatkiem dla 

pracowników firmy PRO-REM w Czapurach.  

 

Zakończenie Rorat dla dzieci o godz. 1700. 

Rozstrzygnięto konkurs uczestnictwa w Mszach Św. 

roratnich w którym nagrodę /ogromnego pluszowego 

psa/ wylosował 6-letni Kamil Trąbka z Czapur. Każde 

dziecko przy wyjściu z kościoła otrzymało 

czekoladkę. 

  

Zakupiono organy za kwotę 14.000zł oraz orant 

za 1600zł. 

 

23 grudzień – sobota. W godzinach 

przedpołudniowych i wieczornych parafianie 

przystąpili bardzo licznie do sakramentu pokuty. 

Spowiedzi Bożonarodzeniowej słuchali obcy 

spowiednicy. Wewnątrz kaplicy wykonano żłobek a 

stajenkę betlejemską na zewnątrz. 
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  24 grudzień – Wigilia Narodzenia Pańskiego.  

  Msze św. o godz. 900, 1000, 1100. 

Ks. Proboszcz podziękował za złożone dary, którymi 

mogliśmy podzielić się z potrzebującymi i życzył, 

aby narodzony Pan przyniósł naszym rodzinom pokój, 

ukojenie, miłość, zrozumienie, poczucie 

bezpieczeństwa i wiele radości. Pasterka rozpoczęła 

się o godz. 2200 przy stajence zewnątrz kaplicy. 

Wielka radość i zruszenie ogarnęły licznie 

przybyłych parafian, gdy zobaczyli uniesione wysoko 

na rękach ks. Proboszcza Narodzone Dzieciątko 

jednocześnie usłyszeli głos organów i śpiew „Bóg się 

rodzi … ” oraz salwy tryskających fajerwerków. 

 

25 grudzień – Narodzenie Pańskie. 

Homilia ks. Proboszcza głęboko zapadła w sercach i 

umysłach obecnych. 

 

26 grudzień – II dzień Bożego Narodzenia Msze św. 

jak w pierwsze święto o godz. 900, 1000, 1100.  

O godz. 1600 śpiewanie kolęd przez dzieci przy 

żłobku. 

 

31 grudzień – Niedziela Świętej Rodziny.  

Odczytanie „Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na 

Niedzielę Świętej Rodziny” 
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY  

31 grudnia 2000 roku 

„SŁOWO CHRYSTUSA NIECH W WAS PRZEBYWA Z CAŁYM SWYM 

BOGACTWEM” (Kol 3, 16) 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

Ostatni dzień roku 2000 zaprasza nas, przez liturgiczny obchód Niedzieli Świętej Rodziny, do domu 

w Nazarecie. Tam Jezus - Syn Boży poddany był swojej Matce Maryi i św. Józefowi, Opiekunowi, tam czynił 

postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 51-52). 

 

Rok Jubileuszowy, który przeżyliśmy, był dla nas szczególną okazją, ażeby wracać do wydarzenia 

z Domu Nazaretańskiego, do momentu, w którym Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i w którym „Słowo 

stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Ta wielka prawda i wydarzenie, które nadaje dziejom zbawienia 

najpełniejszy sens towarzyszyła nam przez cały rok tak, jak napełniała serce Ojca Świętego w czasie pielgrzymki 

do Ziemi Świętej. Mówił o tym podczas III Światowego Spotkania z Rodzinami, 14 października, na Placu św. 

Piotra: „Miałem ostatnio radość pielgrzymowania do Nazaretu, miejsca, gdzie Słowo stało się ciałem. Podczas tej 

wizyty wszystkich was niosłem w sercu, żarliwie modląc się za was do Świętej Rodziny, wspaniałego wzoru dla 

wszystkich rodzin. Właśnie tego wieczoru chcemy przeżyć duchowy klimat Nazaretańskiego Domu. (...) Zebrani 

tutaj jako prawdziwa rodzina, ‘jeden duch i jedno serce’ (por. Dz. 4. 32), możemy wyczuć i przyswoić sobie 

słodki i intymny smak tego skromnego domu, gdzie Maryja i Jozef żyli wśród modlitwy i pracy, a Jezus był im 

poddany’ (Łk 2, 52), uczestnicząc stopniowo we wspólnym życiu”. 

Słowa Ojca Świt go wprowadzają nas w atmosferę dzisiejszego święta. Przeżywamy w obchodzie 

liturgicznym wydarzenia dawne z dziejów zbawienia, a równocześnie współczesny Kościół z jego misją 

głoszenia Ewangelii. 

Misja ta realizowana przez wszystkich w Kościele, w sposób szczególny skierowana jest do rodziny, 

wspólnoty życia i miłości. Rodzinie Bóg przekazał udział prorockim urzędzie Jezusa i w prorockiej misji 

Kościoła: wiarą wyznawać i wiarą przekazywać, stać się wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. 

Przekaz wiary w rodzinie niech będzie tematem dzisiejszego, jubileuszowego rozważania 

w Niedzielę Świętej Rodziny. 

Temat ten jest częścią programu duszpasterskiego, który Biskupi Polscy wyznaczyli na rok 2001: nowa 

ewangelizacja u progu trzeciego tysiąclecia.
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1. „Błogosławiony naród, który chodzi w świetle Ewangelii”.  
 

Powiedział Ojciec Święty w słowie do Polaków w czasie narodowej pielg rzymki 

jubileuszowej: „Największym bogactwem, jakie na progu trzeciego tysiąclecia możemy przekazać 

młodemu pokoleniu, jest nasza wiara. Błogosławiony naród, który chodzi w świetle Ewangelii, 
żyje prawdą Bożą i czerpie naukę z krzyża. „Mówimy o zadaniach, jakie spoczywają na młodym 

pokoleniu, na tych, którzy u progu nowego millennium sposobią się do podjęcia obowiązków w 

nadchodzącej epoce. Zadania te polegać będą na stawieniu oporu fali demoralizacji; młodzi będą 

musieli oprzeć się kulturze przeciwnej Bogu  i człowiekowi. W tym kontekście Ojciec Święty 
przypomina obowiązek świadectwa: naczelnym naszym zadaniem jest głoszenie prawdy: 

„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które 

zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (por. 1 J 5, 4). Największą sprawnością, jaka ma 
przeprowadzić przez granicę czasu nasze pokolenie i przygotować je do pełnego podjęcia 

obowiązków wobec zbliżającej się epoki jest wyznanie wiary. Mówił dalej Papież: „Na grobach 

męczenników wiary wypowiadamy dzisiaj nasze Credo i pragniemy wyznać z mocą, ze Jezus 
Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 11). 

 

Rodzice mogą przekazać wiarę młodemu pokoleniu wtedy, kiedy sami otworzą serce na 

Boże słowo w pełni posłuszeństwa. „Wezwani są oni do przyjęcia Słowa Pańskiego, 
objawiającego im zdumiewającą nowość - Dobrą Nowinę - ich życia małżeńskiego i rodzinnego, 

które Chrystus uczynił świętym i uświęcającym. Istotnie, tylko w świetle wiary mogą odkryć i 

podziwiać w radosnej wdzięczności godność, do której Bóg zechciał podnieść małżeństwo i 
rodzinę, czyniąc ją znakiem i miejscem przymierza miłości między Bogiem i ludźmi, między 

Jezusem Chrystusem i Kościołem, Jego oblubienicą” (FC 51).  

 

Pierwszym doświadczeniem, jakie otworzy duszę dziecka na Boga będzie doświadczenie 
radości rodziców z ich życia z Chrystusem, świadomość, że rodzice, którzy ślubowali sobie 

miłość są szczęśliwymi ludźmi. Szczęśliwe małżeństwo jest najprostszym wskazaniem na źródło 

tego szczęścia - na Boga. To doświadczenie szczęścia własnych rodziców prowadzi do przyjęcia 
ogólnej prawdy: rodzice szczęśliwi są dlatego, że małżeństwo jest zamysłem Bożym, tak jak 

Bożym dziełem jest miłość mężczyzny i kobiety.  

 
Drugim darem, który otrzymują dzieci od rodziców jest odkrycie ich własnego powołania. 

Najczęściej w rozmowach rodzinnych mówi się o przyszłości dzieci. Rozważa się dla nich wybór 

zawodu i możliwości zdobycia podstaw utrzymania. Z tym związane jest wykształcenie, a także 

właściwy warsztat pracy. Później pojawia się potrzeba założenia rodziny. Bar dzo często młodzi 
ludzie uważają, ze wybór towarzysza wspólnej drogi życia jest ich wyłącznym prawem. Chętnie 

jednak omawiają z rodzicami, do których mają zaufanie, nie tylko pragnienia, którymi kieruje się 

serce, ale wspólnie szukają możliwości ich zrealizowania. ' 
 

Przekaz wiary w rodzinie jest więc pomocą w odkryciu przez dzieci fundamentalnej 

prawdy: tak praca zawodowa, którą nazywamy bardzo często powołaniem, np. powołanie lekarza, 
nauczyciela, tym bardziej kapłana, jak i powołanie do życia małżeńskieg o, z konkretnym 

współmałżonkiem, jest łaską Boga, jest Jego ojcowskim darem przed wiekami.  

 

Młodzi często proszą o pomoc w rozstrzygnięciu chociażby takich problemów jak: 
zależność szczęścia rodzinnego od poglądów religijnych, wspólnego uczestniczenia w ży ciu 

Kościoła. Proszą o odpowiedź na takie pytania, jak np.: narzeczony ma skłonności do alkoholu, 

od kościoła nie chodzi, ale czy po ślubie się zmieni? Te pytania znajdują najgłębsze przemyślenia 
i najbardziej życzliwe odpowiedzi w gronie rodzinnym. Przy całym szacunku do poradnictwa 

specjalistów, psychologów, socjologów, a także duszpasterzy, młodzi ludzie wchodzą w 

rzeczywistość życia z Bogiem i wspólnego życia w Bogu pod opieką pierwszych katechetów -  
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rodziców. To rodzice dzielą się z dziećmi własną wiarą, radością podjętej drogi, a zarazem wskazują na potrzebę 

stałego odnoszenia do Boga decyzji na wszystkich etapach życia. Ta katecheza fundamentalna może się udać w 

sposób pełny wtedy, gdy rodzice wprowadzą młodego człowieka w regularne życie z Bogiem przez modlitwę, 

życie sakramentalne, przez zgłębianie prawd wiary. 

 
2. „Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święta Paschy” (Łk 2, 41).  

Taki był rytm życia religijnego rodziny izraelskiej: pielgrzymować na święto Paschy do Jerozolimy. W 

kalendarz obchodów świątecznych, w cotygodniowe świętowanie szabatu wpisana została pedagogika wiary. W 

szczególny sposób pilnowano nauczania dziejów Izraela, opowiadania o wydarzeniach, które stanowią zrąb 

historii Narodu rozumianej jako znaki Bożej obecności pośrod swoich dzieci. Stąd też każdego dorastającego 

chłopca zabierali rodzice, by przyzwyczaić go do świątecznej pielgrzymki. Przyzwyczajał się również i do tego, 

że ma własne środowisko i sporą samodzielność w przeżywaniu tego święta. Dlatego Jezus dwunastoletni mógł 

zostać niezauważony w drodze powrotnej. Dopiero pod koniec dnia zorientowali się Maryja i św. Józef, że 

pielgrzymi nie zabrali ze sobą pątnika Jezusa. 

Dwunastoletni Jezus - Wcielone Słowo Boże pozostał w świątyni, ażeby zaznaczyć, iż On ma Ojca, 

który jest w niebie i Jego misja wykracza poza obyczaj utrwalony w rodzinie izraelskiej. Tę chwilę szczególnej 

katechezy, która odsłaniała Jego mesjańskie posłannictwo podporządkowuje prawu życia. rodzinnego: „Wrócił 

do Nazaretu i był im poddany. Czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 51 -52). 

Dom rodzinny jest pierwszą szkołą, w której dziecko kształtuje swoje sumienie w odniesieniu do Pana 

Boga, uczy się modlitwy i włącza w liturgię Kościoła parafialnego. Obrazy na ścianach, codzienna modlitwa, 

czytanie Pisma Świętego, książek, czasopism katolickich i te zwyczaje, które włączają codzienność życia 

rodzinnego w kalendarz liturgiczny. Daty urodzin, ślubu, wszystkie ważniejsze wydarzenia wpisane są nie tylko 

w księgach parafialnych, ale odżywają corocznie w najbardziej osobistych, domowych obchodach. Ta szkoła 

kształtuje świadomość dziecka, młodego człowieka i pozostaje tak mocnym śladem w świadomości, że nawet 

przy kryzysach i krętych drogach życia wraca się stale do nauki pacierza, do religijnej matki, do wiernie 

chodzącego do kościoła ojca. To jest pewny grunt, na którym człowiek współczesny, przy naciskach 

zlaicyzowanej obyczajowości, potrafi uratować swoją tożsamość. 

 

Rozpoczynający się jutro Nowy Rok, ogłoszony Rokiem Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego, staje się bardzo dobrą okazją do ukazania atmosfery jego domu rodzinnego. 

Wspomina siostra Kardynała Stefana Janina Jurkiewicz: „Dzieci wraz z rodzicami mówią wieczorem wspólny 

pacierz: (...) ‘Ojcze nasz’, ‘Zdrowaś", ‘Wierzę w Boga’, 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych, główne prawdy 

wiary, 7 sakramentów świętych, 5 warunków pokuty, rzeczy ostateczne, ofiarowanie i jeszcze ‘Pod Twoją 

obronę’ (...) Porządek jest taki: ojciec klęczy z przodu i jest nam przykładem, dzieci obok i z tyłu, a matka na 

końcu”. Sam Ksiądz Kardynał wspomina: „Cześć Matki Bożej w życiu domowym była bardzo rozwinięta, często 

odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach wieczornych”.
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Świadectwo domu rodzinnego, w którym Prymas Tysiąclecia przyszedł na świat i otrzymał głębokie 

wychowanie religijne niech będzie dopełnieniem dzisiejszych rozważań na temat rodziny, która jest miejscem 

przekazania wiary i niech będzie zapowiedzią całego programu nowej ewangelizacji u progu trzeciego tysiąclecia. 

Wszystkim rodzinom na trud wychowania w wierze nowego pokolenia z serca błogosławimy. 

Podpisali: 

+ Juliusz Paetz 

Arcybiskup Metropolita 

Poznański 

 

 

 

oraz Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na  

309. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

 

 

Częstochowa - Jasna Góra 30 listopada 2000 r. 
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Ks. Proboszcz złożył także informację o sytuacji 

ekonomiczno-gospodarczej w okresie pierwszego 

roku istnienia parafii. Była ona bardzo szczegółowa i 

obejmowała wydatki związane z utrzymaniem parafii 

i rozpoczętą budową domu parafialnego. Dochody 

pochodzące z ofiar wiernych pokrywają zaledwie 

potrzeby bieżące związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem kościół, natomiast budowa domu 

parafialnego jest w większości finansowana z 

funduszy otrzymanych od pozyskanych przez Ks. 

Proboszcza ofiarodawców. 
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2001 – Rok Prymasa Tysiąclecia Sługi  

Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 
Boże za wstawiennictwem św. Augustyna Pobłogosław 

nas i nasze dzieło w rozpoczynającym się Tysiącleciu 

wspomagaj i miej w opiece naszego duszpasterza 

i Budowniczego Kościoła. 
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Kronika budowy domu parafialnego 

i ważniejsze wydarzenia parafialne. 
 

Styczeń  
6 styczeń – Uroczystości Objawienia Pańskiego, 

Trzech Króli. Msza św. godz. 1000 poczym  

poświęcenie kredy i kadzidło, by wierni mogli je 

zabrać do swoich domów i zaznaczyć na drzwiach 

domostw swoją przynależność do Kościoła 

Katolickiego. 

Święto objawienia Pańskiego kończy obchody 

Wielkiego Jubileuszu Trzeciego Tysiąclecia 

Chrześcijaństwa zapoczątkowane 2.06.1997r. przez 

Papieża Polaka Jana Pawła II. Nasz duszpasterz 

przygotował duchowo swoich wiernych do niesienia 

świadectwa Chrystusowego w trzecie Tysiąclecie 

w wygłoszonej przez siebie homilii. 

 

13 styczeń – Msza św. o godz. 1540 w intencji osób 

chorych, cierpiących i samotnych połączona z 

udziałem sakramentu chorych. 

Wcześniej doręczono tym osobom zaproszenia na 

spotkanie opłatkowe z udziałem lekarza rodzinnego 

p. dr. Bartkowiak Swietłany, pielęgniarki 

środowiskowej  p. Kiełbowicz Haliny oraz 
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Prof. Jacka Łuczaka – kierownika Kliniki Opieki 

Paliatywnej w Poznaniu mieszkającego w Czapurach i 

zajmującego wiele zaszczytnych stanowisk w tej 

dziedzinie jak: Przewodniczącego Krajowej Rady 

Opieki i Hospicjum przy Ministerstwie Zdrowia, 

Krajowego Konsultanta w dziedzinie opieki 

paliatywnej, Przewodniczącego Polskiego 

Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Przewodniczącego 

Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w 

krajach Europy środkowo- wschodniej oraz W-ce 

Przewodniczącego Polnisch Hospices Fund. 

w Wielkiej Brytanii. 

   

Przed Mszą Św. 24-oro dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

przedstawiało interesujące Jasełki, a po jej zakończeniu i 

udzieleniu sakramentu chorych panie z parafialnego 

Caritas przewiozły samochodami osoby nie mające opieki 

bliskich do Klubu Rolnika w Wiórku, gdzie przy 

poczęstunku, kawie i herbacie odbyło się spotkanie 

opłatkowe. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.  

 

Wszyscy byli uśmiechnięci i bardzo wdzięczni  

ks. Proboszczowi z którego inicjatywy uroczystość się 

odbyła. Wyrazem szczerego zadowolenia było odśpiewanie 

100 lat z momentem pojawienia się księdza w drzwiach. 

Serdecznie wzajemnie życzenia przy opłatku, 
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kolędy, wiele ciepłych słów ks. Proboszcza, prof. 

J. Łuczaka oraz p. Róży Mateli stworzyły 

niezapomniany nastrój. Organizację i obsługą zajęły 

się panie z parafialnego Caritas. /zdjęcie w albumie 

na str. 87/ 

 

24 styczeń – środa, zakończenie odwiedzin 

duszpasterskich, które rozpoczęły się 1 stycznia. 

W kolędzie ks. Proboszczowi towarzyszyło 

codziennie dwóch ministrantów. Na okoliczność 

odwiedzin każda rodzina otrzymała od ks. 

Proboszcza ,,Pamiątkę kolędową roku 2001 z treścią 

modlitwy wyjętej z homilii wygłoszonej przez Ojca 

Świętego, Jana Pawła II 22 marca 2000r. 

w Betlejem podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, 

następującej treści: Módlmy się: O Dziecię 

betlejemskie, Syna Maryi i Synu Boży, Panie 

wszechczasów i Książę Pokoju „wczoraj, dziś, ten 

sam także na wieki”, gdy wkraczamy w nowe 

tysiąclecie, zalecz nasze rany, umocnij nasze kroki, 

otwórz nasze serca i umysły na ,,litość serdeczną 

Boga naszego. Przez nią Wschodzące  

Słońce nas nawiedza”. Amen. 

Z kolędowym błogosławieństwem ks. Wojciech 

Szałata. 
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2 luty – Uroczystość ofiarowania Pańskiego. Na 

Mszach św. o 1000 i 1700 poświęcenie gromnic. 

 

14 luty – Prace przy budowie domu parafialnego. 

Została wydana ślepa posadzka, wykopana i zalana 

stopa pod komin. Zużyto 12 ton betonu. Pracę 

wykonała firma p. Ryszarda Grzebiety. 

 

18 luty – Duszpasterstwo Służby Liturgicznej 

w Poznaniu przygotowało w Katedrze na Ostrowiu 

Tumskim uroczystość dla nowych lektorów w 

Zgromadzeniu Liturgicznym z 3-ch dekanatów 

Archidiecezji Poznańskiej. 
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  Z naszej parafii funkcję lektora Kościoła  

powszechnego nadano Tomaszowi Vogtowi z Wiórka. 

/Fot. w albumie na str. 88/. Otrzymał krzyż 

lektorski, legitymację , list gratulacyjny, a od 

rodziców swoich białą albę w której będzie czytał 

odtąd „Słowo Boże”. Opis przebiegu uroczystości 

ukazał się w czasopiśmie parafii p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Poznaniu – Starołęce. 

/Treść na poprzedniej stronie/ 

 

23 luty – Zakupiono i zwieziono na budowę 26 palet 

cegły proton o wartości 14.000zł. 

 

W czasopiśmie parafialnym ,, U św. Antoniego” 

Poznań-Starołęka ukazał się artykuł w którym 

opisano wywiad z naszym ks. Proboszczem. Była to 

rozmowa bardzo ciekawa o ważnych sprawach naszej 

parafii./ Treść jej znajduje się na następnej 

stronie./ 

 

28 luty – Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem 

głów. Popiołem. Parafianie zaznaczyli swój liczny 

udział w Mszach Św. i złożyli ofiarę na Caritas 

Archidiecezjalną.  
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Marzec 2 marzec – I piątek miesiąca, objazd  

2001r.  chorych spowiedź św. Wielkopostna, 

rozpoczęcie Drogi Krzyżowej. 

 

4 marzec- I Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczęcie 

Nabożeństwa Gorzkich Żali. 

 

 



 

 

Wykonano fotografie szat i naczyń liturgicznych, 

które zostały dotychczas zakupione i pozwalają na 

pełne sprawowanie Eucharystii, Sakramentów św. 

i innych obrzędów kościelnych. 

 

Wszystkie zdjęcia wykonuje p. Jerzy Kurek – 

amator nie mający przedtem z fotografiką żadnej 

styczności, dlatego nie są one jakościowo bardzo 

dobre, ale odzwierciedlają prawdziwość rzeczy, 

postaci i wydarzeń i mogą być umieszczane w 

archiwum parafialnym na pamiątkę dla pokoleń. 

Fotografie szat i naczyń liturgicznych znajdują się 

w albumie na stronach od 89 do 97. 

 

5 marzec – Rozpoczęto rozprowadzanie kopert na 

Daninę diecezjalną, którą będzie można składać na 

Gorzkich Żalach. Roznoszeniem kopert w Czapurach 

i Wiórku zajął się p. Marian Osuch, natomiast do 

Kubalina, Głuszyński Leśnej i Leśniczówki dostarczył 

p. Jerzy Kurek. 

 

11 marzec – Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek 

na pomoc misyjną i głodujące dzieci Afryki.  



 

 

27 marzec – Przeniesiona z 26-go uroczystość 

Zwiastowania NMP. Msza św. w intencji ochrony i 

obrony życia połączona z nabożeństwem o godz. 1700. 

Uczestniczyło w niej wiele dzieci, matek z maleńkimi 

dziećmi i niektóre tylko małżeństwa. Szkoda, że tak 

mało parafian wzięło sobie do serca apel Ks. 

Proboszcza, który jest bardzo zatroskany o los 

dzieci poczętych, dzieci małych i tych większych,  

a także o rodziny, gdzie brak miłości do Boga zabija 

poczęte życie. Po nabożeństwie w obronie życia 

poczętego wystąpiły nasze dzieci przedszkolne, 

które trzymając w rączkach symboliczne słoneczka 

zaśpiewały piosenkę pt. ,, Ja jestem ...” Panie z 

parafialnej Caritas zbierały do puszek ofiary 

pieniężne na ochronę i obronę życia. 

W tym dniu wystawiono też puszkę na ofiary na 

kwiaty do Grobu Pańskiego. 

 

Kwiecień – Trwa Wielki Post – czas pokuty  

2001 i nawrócenia. Okres wyrzeczeń, by wynagrodzić 

Panu Bogu za grzechy i wznowić się do walki ze 

złem. To czas oczyszczenia duszy, by jak najlepiej 

przygotować się na Zmartwychwstanie Pana 

Jezusa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kwiecień – Ks. Proboszcz skierował do rodzin „List 

wielkopostny” wraz z programem Rekolekcji 

parafialnych. Nauki rekolekcyjne przybyły głosić ks. 

Jan Tymiński z Gdańska, który swoim ostrym i 

donośnym głosem poruszył każdego. Licznymi 

przykładami w swoich naukach uwrażliwiał sumienia 

dla kształtowania serc. Szeroki program 

rekolekcyjny gromadził każdego dnia coraz więcej  



 

 

Ks. Proboszcz Wojciech 

Szał ata 

Czapury 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 Drodzy Parafianie 

Czas Wielkiego Postu napawa nas nutą refleksji, stawiamy sobie pytanie czym 

jest nasze życie, skoro trzeba przejść przez cierpienie a nawet śmierć by -być bardziej 

szczęśliwym. Czy to warto podejmować rezygnację w imię wartości, o których 

słyszymy, a które tak trudne są do realizacji. Łatwiej jest przecież sięgać po to co 

łatwiejsze, prostsze. Tak tylko czy rzeczywiście jesteśmy wtedy bardziej zadowoleni, 

czy pośród kolejnych zdobyczy nie gubi się to co najcenniejsze/nasze wnętrze. I oto 

wtedy przychodzi Jezus ze swoim pytaniem „Jeśli chcesz to chodź za mną”. 

Drugi Wielki Post w Parafii św. Augustyna a trzeci w tej wspólnocie. Można by 

zapytać co zrobiliśmy a co jeszcze zrobić trzeba, by umieć na Chrystusowe pytanie 

odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie. Zadań przed nami wiele, wiele dzieł poza 

nami lecz chyba najważniejsze to to, że pragniemy, że mimo naszych ludzkich przywar, 

słabości podejmujemy krzyże i posuwamy się naprzód. 

Pragnę Was Drodzy Parafianie zaprosić do udziału w tych Rekolekcjach. 

Pierwszych w tym Trzecim Tysiącleciu. Głosić je będzie Ks. Jan Tymiński z Gdańska - 

skorzystajmy z tej wielkiej kolejnej szansy zbliżenia się do odpowiedzi do zobaczenia, 

że warto jest żyć by spotkać Boga „twarzą w twarz”. Na zbliżające się Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego składam Wam życzenia by były one pełne pokoju, łaski 

wzajemnych dobrych uczynków i zaufania w Bożą miłość. 

 



 

 

Rekolekcje Wielkopostne 

Czapury 

 
Nauki rekolekcyjne Ks. Jan Tymiński 

Środa 4.04.2001 

Godz.17.00 Msza św. Nabożeństwo do M.B.N.Pomocy Nauka dla pracujących 

w Caritas 

Czwartek 5.04.2001 

Godz.17.00 Msza św. droga Krzyżowa Spotkanie z młodzieżą dziewczętami 

i chłopcami zwłaszcza tymi którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński 

w najbliższych latach. 

Piątek 6.04.2001 

Godz.17.00 Msza św. droga Krzyżowa Spotkanie z młodzieżą dziewczętami 

i chłopcami zwłaszcza tymi którzy zmierzają zawrzeć związek małżeński 

w najbliższych latach. 

Sobota 7.04.2001 

 Godz.17.00 Msza z nauką ogólną. Rozpoczęcie rekolekcji. 

Niedziela 8.04.2001 

 Godz.9.00 Msza św. z nauką ogólną 

Godz.11:00 Uroczysta Procesja z palami. Msza św. z nauką ogólną. 

Godz.13:00 Nabożeństwo Gorzkich żali. Msza św. z Kazaniem Pasyjnym  

Poniedziałek 9.04.2001 

 Godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną. 

Od godziny 10.30 objazd chorych 

Godz. 18:00 Msza św. z nauką ogólną 

Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet  

Wtorek 10.04.2001-03-27 

 Godz. 9.00 msza św. z nauką ogólną 

 Od godziny 10.15 do 11.15 okazja do spowiedzi św. 

Godz. 17.30 Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn. 

Około godziny 19.00 do 20.30 okazja do spowiedzi św. 
Środa 11.04.2001-03-27 

 Godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną 

 Nabożeństwo do św. Augustyna 

 Godz. 18:00 Msza św. z nauką ogólną 

 Wyjście na Drogę Krzyżową kończącą Rekolekcje Wielkopostne. 

 

  

parafian, którzy na zakończenie bardzo licznie 



 

 

zaznaczyli swoją obecność. Prawda wypływająca z 

ust rekolekcjonisty zapadła każdemu bardzo głęboko 

i jest drogowskazem opartym na prawie Bożym, 

Ewangelii Chrystusowej, ładzie duchowym i 

moralnym. 

Rekolekcje Wielkopostne zakończono Drogą 

Krzyżową ulicami: Promową i Poznańską w Czapurach 

oraz Poznańską, Podleśną, Łąkową i Działkową w 

Wiórku. 

 

5 kwiecień – P. Vogt Bronisław i p. Najewski Tadeusz 

rozpoczęli prace stolarskie przy podbitce na kaplicy. 

 

7-8 kwiecień – Sobota i niedziela. Zbiórka żywności 

i ofiar pieniężnych dla potrzebujących. Pomoc 

otrzymało 15 rodzin. 

 

10 kwiecień – Pan Suchowiak Zygmunt uruchomił 

dzwon na kaplicy, który dzięki mechanizmowi 

elektronicznemu, będzie dzwonił na pół godzinny 

przed rozpoczęciem każdej Mszy św., a także 

codziennie o godz. 1200 w południe. Wielki Tydzień 

został obwieszczony miniaturowym dzwonem. 



 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

CZAPURY 
Od 9 Kwiecień do 16 Kwiecień 2001 

 
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, pamiątka uroczystego 

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie 

palm na wszystkich Mszach św. 

 
2. Za sprzątanie Kaplicy i ofiary na kwiaty dziękuję, w 

tym tygodniu o pomoc proszę mieszkańców z 

Czapur z ul. Krętej Pań. Górniaczyk, Harke, 
Dudziński, Jankowiak, Jankowiak, Mielżyński. 

 

3. Od dzisiejszej Niedzieli przeżywamy Parafialne 
Rekolekcje Wielkopostne do środy zakończymy je 

wielką drogą krzyżową ulicami naszych 

miejscowości. Proszę zabrać pochodnie i świece. 
Przypominam o okazji do sakramentu pojednania 

we Wtorek. Dokładny plan został dostarczony do 

naszych domów. Zachęcam do udziału, to przecież 
szansa dla każdego z nas.  

Proszę o zgłoszenie dodatkowych chorych na objazd chorych, który będzie 

w Poniedziałek, dzisiaj po każdej Mszy św. 
 

3. W Wielki Czwartek Msza św. pamiątka ustanowienia sakramentu 
Kapłaństwa i Eucharystii o godz., 18.00,prze-niesienie do ciemnicy. 

 

4. W Wielki Piątek obowiązuje Post ścisły, od którego nie ma dyspensy. 
Adoracja od  

godz. 9.00, nie ustalam porządku adoracji, mam jednak nadzieję, że nie 

będzie takiej chwili gdy Pan Jezus będzie sam. Ceremonie 

Wielkopiątkowe rozpoczniemy o godz. 18.00, następnie przeniesiemy 

Pana Jezusa do grobu  



 

 

5. W Wielką Sobotę - wystawienie Pana Jezusa w grobie od godz. 

9.00 

Święcenie potraw wielkanocnych; Wiórek przy Figurze godz. 10.00, 

Czapury przy Figurze 10.30, Głuszyna Leśna godz. 11.00, Kubalin 
godz. 11.15. W Kaplicy od 13.00 do 14.30 co pół godziny.  

Ceremonie Wielkiej Soboty; świecenie ognia. 

paschału i wody o godz. 22.00. Po Ceremoniach Msza św. 

Wigilii Paschalnej, a po niej PROCESJA 

REZUREKCYJNA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO. 

 

6. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę adoracja do 

godz. 21.30 

 

7. Bardzo dziękuję za ofiary na Daninę Diecezjalną i kwiaty 

Grobu Pańskiego. Można ją jeszcze składać. Mam nadzieję że 

dzięki ofiarności naszych parafian zdołam uregulować 

należności. 

 

8. W I Święto Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o 

godz. 9.00.10.00 i 11.00, w II Święto Msze św. o godz. 

9.00, 10.00, 11.00.Zapraszam serdecznie wszystkich do 

udziału w tych pięknych uroczystościach , niech nikt nie 

pozostanie głuchy na wołanie Pana. 

 

9. Ofiary na tacę w II Święto przeznaczone są na KUL  

 

10.Wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania i 

przeprowadzenia Rekolekcji dla dzieci naszej szkoły bardzo 

serdecznie dziękuję. 
 

 

Ks. Wojciech Szałata 

proboszcz 



 

 

Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 

Wielka Sobota, I i II Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego przebiegły podobnie jak w roku ubiegłym – 

bardzo uroczyście. 

 

23 kwiecień – 2 Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia 

Bożego, biała w oktawie. Poświęcono obraz Miłosierdzia 

Bożego przed którym w każdy piątek po Mszy św. 

odprawiana będzie nowenna do miłosierdzia Bożego. 

 

Maj 3 maj – Uroczystość NMP Królowej i Gł. Patronki 

2001 Polski. O godz. 1000 Msza św. za Ojczyznę z 

udziałem Rad Sołeckich, Pocztu Sztandarowego 

i wszystkich zatroskanych o dobro kraju. 

  

 8 maj – Rozpoczęto stawienie murów zewnętrznych 

domu parafialnego przez firmę budowlaną 

p. Ryszarda Grzebiety. /Fot. w albumie na str. 1/II/. 

  

 14 maj – Zakończono prace przy podbitce na kaplicy. 

  



 

 

 15 maj – P. Czesław Szałata ojciec ks. Proboszcza 

przybył, aby wykonać pilne i ważne prace na placu 

kościelnym, które niestety powinni wykonać 

parafianie. Postawił on samodzielnie tymczasową 

toaletę, a przy pomocy panów: Najewskiego T., 

Vogta B. , Pytlaka J. i p. Alfreda Antoniewicza 

zdjęto starą zniszczoną siatkę z ogrodzenia obok 

sklepu , pomalowano słupki i założono nową 

powlekaną. Prace te trwały do 18- maja. 

 

 19 maj – P. Janusz Chmielewski zainstalował duży 

głośnik na zewnątrz kaplicy- dar dzieci I-

komunijnych. Rodzice dzieci uporządkowali plac 

kościelny. 

 

 20 maj – V N. Wielkanocna. Na Mszy św. o godz. 

1000 odbyła się uroczystość przyjęcia   

Sakramentu I Komunii Świętej przez 26-oro dzieci 

(11 dziewcząt i 15 chłopców). Dzieci w pełni 

uczestniczyły w Eucharystii. I czytanie wykonała 

Joasia Goździk, psalm śpiewała Izunia Strzelczyk, 

II czytanie wykonał p. Witold Goździk. Dzieci 

złożyły także dary i wykonały wspólnie 2 pieśni. 

Na pamiątkę przyjęcia I komunii św. ich rodzice za- 



 

 

Kupili do kościoła komplet Lekcjonariuszy mszalnych 

w specjalnej oprawie i głośnik. Przez Biały Tydzień 

uczestniczyły w Mszach św. i nabożeństwach 

majowych. Rodzice zajęli się także sprzątaniem 

kaplicy i porządkowaniem placu. 

 

21-23 maja – P. Czesław Szałata i p. Alfred 

Antoniewicz uporządkowali pomieszczenie 

gospodarcze tzw. blaszak. Został on podniesiony, 

oczyszczony, zakonserwowany i podmalowany. 

 

30 maj – Późnym wieczorem nieznani sprawcy 

wtargnęli na zamknięty plac kościelny i powyrywali z 

korzeniami krzewy tui, które zostały posadzone 2 

lata temu. Skradziono 18 szt. Rosnących wzdłuż 

ogrodzenia od strony północnej oraz 2szt. rosnące 

przy krzyżu. W czasie kradzieży ks. Proboszcz 

przebywał na urlopie, a pełniący obowiązki 

kościelnego p. Ryszard Pawlaczyk nie zgłosił zajścia 

organom ścigania, ponieważ brakowało świadków. 2 

tygodnie później p. Plenzler Zenon z Wiórka zakupił 

tuje i posadzono je w miejsce skradzionych. 



 

 

Czerwiec  1 czerwca – Rozpoczęcie Nabożeństw  

2001  do Serca Jezusowego.  

 

2 czerwiec – piątek. Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 

14 czerwiec –Uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Jezusa Chrystusa. 

Procesja wyruszyła o godz. 1200 z kaplicy  w kierunku 

Wiórka, do czterech ołtarzy zbudowanych przy 

posesjach jak w roku ubiegłym. 

Trasa procesji została przystrojona, a idący Pan 

Jezus rodował się obecnością wiernych i wyglądem 

naszych ulic. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała 

przeniesiono ołtarze na plac kościelny. Rady Sołeckie 

zajęły się wystrojem. Po zakończonej uroczystości 

ks. Proboszcz podziękował wszystkim za starania, 

ponieważ ołtarze i cała oprawa wypadły pięknie. 

 

28 czerwie – Zaszła konieczność uporządkowania 

terenu budowy wokół plebanii. Na apel ks. 

Proboszcza przybyło 15-tu mężczyzn, 3-ch 

młodzieńców i 5 kobiet, to oczywiście nie wielu, ale 

prace częściowo zostały wykonane. 



 

 

Ks. Proboszcz rozpoczął zapisy dzieci na półkolonię, 

którą zorganizował przy pomocy „Stowarzyszenia 

Droga” i parafialnego Caritas. Przez dwie kolejne 

niedziele po Mszach Św. odbedzie się zbiórka 

pieniężna so puszek na dofinansowanie tejże 

półkolonii, Przy naszym kościele prężnie działała 

organizacja „Caritas” o której często pojawiają się 

wzmianki w lokalnej prasie tj. w Biuletynie 

Mosińskim.  

 



 

 

Zgodnie z kalendarzem kościelnym i porządkiem 

opracowanym przez ks. Proboszcza regularnie 

odbywają się w naszej kaplicy Msze św. po 2 a nawet 

3 dziennie, chrzty św. w ustalonym wcześniej 

terminie, śluby i pogrzeby, gdy zachodzi 

konieczność. 

Przyjęto, że odtąd w kronice parafialnej będą 

uwzględnione tylko ważniejsze wydarzenie religijne i 

inne związane z działalnością wspólnoty przez okres  

lat dość szczegółowo opisywano wszystkie 

wydarzenia. 

 

Lipiec  22 lipiec – Poświęcenie pojazdów po Mszy św.  

2001  o godz. 1100. Ofiary składane przez kierowców 

przekazano do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu na 

zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. 

Na tę okoliczność otrzymał ks. Proboszcz 

„Komunikat” podpisany przez Wikariusza 

Generalnego (-)+ Zdzisława Fortuniaka i Kanclerza 

Kurii (-) Ks. Jana Glapiaka, który wklejono na 

następnej stronie kroniki. 



 

 

KURIA ARCYBISKUPIA          Poznań, dnia 6 lipca 2001 roku 

Ostrów Tumski 2 

61-109 Poznań               L. dz. 4965/2001 

tel. (0-61) 852-42-82, 852-42-83 

fax: (0-61) 851-97-48 

e-mail: kuria@archpoznan.org.pl 

http://www.archpoznan.org.pl 

 

 
Komunikat 

 
Przewielebny Księże Proboszczu! 

 

Ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz Metropolita Poznański w ostatnim  

liście wielkopostnym napisał: „Wyruszając w drogę wierzący kierowca poleca swą 

podróż Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Krzysztofa. Poświęca także 

swój pojazd i umieszcza w nim emblemat religijny. W wielu parafiach upowszechnia 

się zwyczaj poświęcania pojazdów w dniu św. Krzysztofa - 25 lipca. Składane przy 

tej okazji ofiary tworzą fundusz, z którego kupuje się środki transportu dla polskich 

misjonarzy. Piękny ten gest włącza kierowców w dzieło ewangelizacji świata”. 

W Polsce od kilku lat przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski 

działa MIVA Polska. Jest to organizacja, która zajmuje się pomocą polskim 

misjonarzom w zakupie środków transportu. Fundusz na ten cel stanowią ofiary 

składane przez kierowców. 

Czcigodnych Księży Proboszczów zachęcamy by o taką ofiarę  

poprosili kierowców z okazji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa. 

Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na konto organizacji MIVA 

Polska: 

PKO S.A. I O/Warszawa: 12401037-20006598-2700-401112-004 

 

 

(-) + Zdzisław Fortuniak  

Wikariusz Generalny 

 

(-) Ks. Jan Glapiak  

Kanclerz Kurii  



 

 

25 lipiec – Z uwagi na urlop naszego ks. Proboszcza 

zastępstwo w obowiązkach proboszczowskich przejął ks. 

Jan Tymiński z Zakonu Zmartwychwstańców z Gdańska. 

Parafianie z radością przyjęli Ojca Tymińskiego, bowiem 

pamiętają jego nauki rekolekcyjne w okresie Wielkiego 

Postu, które w swojej mądrości, prawdzie i głębokiej 

wierze kruszyły najtwardsze serca. 

 

 27 lipiec – Zakończenie zorganizowanej od 16- go 

lipca półkolonii dla 30-ciorga dzieci. Mimo 

dyskotekowej zabawy, śpiewu i słodkości dzieci z 

żalem rozstawały się z ukochanymi opiekunami. Na 

pociechę otrzymały „Dyplomy ukończenie Półkolonii” 

z przesympatyczną treścią: ,, Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las, 

A tam ciągle nie ma nas. 

Uśmiechnij się ! 

Wyprostuj się ! 

Słoneczka śpiewa i woła Cię”. 

Na dodatek otrzymały jeszcze po komplecie 12-

kolorowych pisaków i słodycze. W dowód 

wdzięczności ks. Proboszczowi za zorganizowanie 

półkolonii dzieci ofiarowały wykonaną przez siebie 

laurkę. 



 

 

Artykuł, który ukazał się w Biuletynie Mosińskim 

Nr. 7/2001 pt: Parafia dzieciom dokładnie 

odzwierciedlił  atmosferę panującą na półkolonii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 11-12 sierpień – Sobota i niedziela.  

2001 Taca przeznaczona na Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. Zbiórka do puszek na Caritas 

Archidiecezjalną oraz darów rzeczowych w postaci 



 

 

środków czystości i żywności dla powodzian. Pod 

koniec lipca i na początku sierpnia południowe 

i wschodnie województwa naszego kraju dotknęła 

klęska powodzi. Woda zalała tysiące hektarów 

i domostwa. 10 tys. ludzi zostało bez dachu nad 

głową. Cały kościół katolicki w Polsce niesie pomoc 

charytatywną poszkodowanym przekazując poprzez 

parafialne organizacje „Caritas”: odzież, żywność, 

środki czystości, wodę mineralną, płody rolne i 

sprzęt domowy. 

 

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P Na 

wszystkich trzech Mszach św. święcenie zioła, po 

Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas. 

 

16 sierpień – Przekazanie darów pieniężnych i 

żywności do Caritas Archidiecezji Poznańskiej.  

Protokoły przekazania znajdują się w dokumentacji 

parafialnego Caritasu. 

 

19 sierpień – Msza św. Dziękczynna za zbiory i 

błogosławieństwo Boże w czasie żniw, Odprawiona 

została bardzo uroczyście przez naszego ks. 

Proboszcza i z taką samą oprawą jak w roku 

ubiegłym. Dożynki wiejskie rozpoczęły się  

o godz. 1800  

na placu  szkolnym. Od godz. 1730 panie: Zofia 



 

 

Kurek. Elżbieta Włodarczak, Róża Matela 

i Małgorzata Vogt rozprowadzały cegiełki na budowę 

kościoła. Nabywających było bardzo niewielu. 

 

26 sierpień – O godz. 1130 uroczysta Suma 

Odpustowa ku czci naszego patrona Św. Augustyna, 

którą odprawił Ks. Proboszcz Stachowiak z Wronek. 

W procesji uczestniczyli zaproszeni księża, dzieci 

pierwszokomunijne, dzieci sypiące kwiatki i wierni. 

Pogoda była piękna, przeżycie głębokie Ministranci i 

dziewczynki z chórku kościelnego wyjechali w tym 

dniu na wycieczkę w góry, którą zorganizował także 

ks. Proboszcz. Jak widać niemal wszystkie 

przyjemne wydarzenia w naszym środowisku 

zawdzięczamy ks. Proboszczowi. On jest inicjatorem 

i głównym organizatorem. Po 4-ch dniach pobytu 

dzieci wróciły zdrowe i zadowolone.  

Na wycieczkę do Lubawki (Sudety) wyjechało 22-oje 

dzieci. Zwiedziły najciekawsze miejsca: Kościół 

Pokoju p.w. Ducha Świętego. Zamek w Książu 

znajdujący się w Górach Sowich, wodospady 

„Szklarkę” i „Kamieńczyk”.  

Zamek w Chojniku, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 

w Kamiennej Górze a także 



 

 

Skałki Krasnoludków po których można było chodzić 

i zaglądać tu i ówdzie. Opiekunami i przewodnikami 

po górach było małżeństwo z Stowarzyszenia na 

rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Droga” w którym 

zaangażowany jest nasz ks. Proboszcz. Dzieci, które 

posiadały paszporty mogły przekroczyć granicę 

polsko-czeską i zwiedzić tereny przygraniczne. 

W 3-cim dniu pobytu dojechał do dzieci ks. 

Proboszcz. Spędził z nimi ostatnie 2 dni organizując 

dodatkowe atrakcje jak np.: czas dzieci Bożych przy 

ognisku. Wróciły szczęśliwie tym samym autokarem 

z panem Iwańskim ze Starołęki. 

 

Wrzesień 16 wrzesień – Niedziela godz. 1500  

2001  rozpoczęcie parafialnego festynu ,,Zakończenie 

lata”. Głównym organizatorem festynu był ks. 

Proboszcz przy udziale parafialnej ,, Caritas” Mimo 

deszczowej pogody odbyły się: 

1. Mecze piłkarskie w których wzięły udział  

reprezentację: Księża, Opał-Bud, Pro-Rem, 

połączone siły Czapur i Wiórka. 

2. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

3. Loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami 

np.: lodówko-zamrażarka, lodówka, 



 

 

okap kuchenny, ptactwo domowe, ziemniak na zimę i 

inne ciekawe rzeczy. 

4.  Dyskoteka z udziałem D.J 

5.  Pokaz sztucznych ogni. 

Podczas festynu można było uraczyć się dzikiem 

pieczonym na rożnie, kiełbaskami z grilla, a także 

smacznym ciastem z domowego wypieku pań Caritasu. 

Zwycięzcą w meczach piłkarskich została drużyna  

Opał-Buda, której wręczono pamiątkowy dyplom, 

dzieci za swoje uczestnictwo w grach i zabawach 

otrzymywały wszelkiego rodzaju słodycze. Było 

wesoło i spokojnie szkoda tylko, że deszczowa pogoda 

uniemożliwiała przybycie wielu rodzin.  Największą 

atrakcją festynu był pokaz sztucznych ogni. 

Kanonada barwnych przepięknych kształtów na tle 

ciemnego nieba zadziwiła wszystkich. Jak się później 

dowiedzieliśmy okoliczni mieszkańcy wyszli z domów, 

aby podziwiać ten rzadko spotykany widok. Dochód z 

festynu w wysokości 2300zł przeznaczono na dalszą 

budowę domu parafialnego. Należy zaznaczyć, że 

podczas imprezy uczczono ciszą i modlitwą pamięć 

tysięcy osób zabitych w zamachu terrorystycznym w 

U.S.A. 

/Zdjęcia z festynu w albumie na str. 2-6/II/. 



 

 

20 wrzesień – Wieczorem o godz. 1900 odbyła się 

Msza św. o pokój na świecie, a także w intencji tych 

którzy zginęli 11 września w zamachu 

terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych. 

Do tragedii doszło w Nowym Yorku i Waszyngtonie , 

kiedy to terroryści-kamikadze uprowadzając 3 

pasażerskie samoloty z ludźmi na pokładzie uderzyli 

nimi w World Trade Centre (Centrum Światowego 

Handlu) w Nowym Yorku. Zburzyli w ten sposób dwa 

110-piętrowe wieżowce zabijających jednocześnie 

około 5000 osób tam pracujących. Jeden samolot 

uderzył w gmach Pentagonu/ Siedzibą Dowództwa 

Wojskowego, w Waszyngtonie. Tutaj zginęło 600 

osób. Cały świat katolicki wstrząśnięty tą tragedią 

modlił się za dusze ofiar zamachów i ich rodziny. 

 

Październik  11 październik – Został przywieziony  

2001   kielich mszalny po wykonaniu w Krakowie 

renowacji rok temu (jest to prezent od Arcybiskupa 

Juliusza Paetza na pamiątkę erygowania parafii. 

Ponieważ koszt renowacji wynosi 2300zł 

Ks. Proboszcz zwrócił się do parafian o pomoc 

finansową ponieważ ze względu na budowę domu 

parafialnego 



 

 

nie jesteśmy w stanie pokryć tego wydatku. 

 

17 październik – Spotkanie parafialnej Caritas z 

udziałem ks. Proboszcza. Ustalono grafik grup 

uczestniczących w kolekcie na budowę domu 

parafialnego 1 listopada na cmentarzach w Głuszynie. 

Ks. Proboszcz  zwrócił się także o przeprowadzenie 

rozeznania w terenie, które osoby niepełnosprawne 

wymagają rehabilitacji ruchowej, ponieważ postarał 

się, aby były one poddane ćwiczeniom 

rehabilitacyjnym prowadzonym przez 

Stowarzyszenie „Droga”. Zajęcia rehabilitacyjne 

rozpoczną się 31 listopada dla dzieci w Szkole 

Podstawowej w Czapurach, natomiast dla dorosłych 

na miejscu u każdego w domu. 

 

30 październik – Kontynuowanie prac budowlanych 

przy domu parafialnym. Dalsze prace murarskie 

ścian zewnętrznych i wewnętrznych podjęła firma 

RBW pana Pawła Szczepaniaka z Wiórka. 

 

Listopad 

2001 2 Listopad – Dzień Zaduszny – o godz. 1700 

Msza św. żałobna za zmarłych z naszej parafii 

następnie wyjście z procesją ze świecami 

 



 

 

zniczami, i pochodniami na ziemię cmentarną. 

W Mszy św. jak i procesji uczestniczyła bardzo 

liczna rzesza parafian wraz z delegacją władzy 

gminnej i samorządu lokalnego. Na uroczystość 

przybyli: z-pca burmistrza p. Jan Marciniak, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

p. Przemysław Pniewski, dyrektor Ośrodka Kultury 

i Sportu pan Andrzej Kasprzyk, miejscowe Rady 

Sołeckie oraz p. Joanna Nowaczyk reporterka 

Biuletynu Mosińskiego, a także dotychczasowy 

właściciel gruntu p. Soszyński. Ks. Proboszcz 

dokonał poświęcenia krzyża (wykonanego przez 

p. Bronisława Vogta z Wiórka) i ziemi cmentarnej 

o pow. 2.47 h. 

Jest to teren duży, pięknie położony na wzgórzu w 

niedużej odległości od terenu kościelnego ca. 300m. 

/Zdjęcie w albumie na str. 6-7/II. W imieniu 

parafian serdecznie podziękowania złożył 

wielokrotnie ks. Proboszcz podkreślając szczególne 

znaczenie tej ziemi dla tutejszej młody parafii i 

przyszłych pokoleń. Pan burmistrz z radością 

podkreślił, że władze gminne spełniły pragnienie 

parafian. O tym historycznym wydarzeniu wkrótce 

ukazały się informacje w Biuletynie Mosińskim i 

Głosie Wielkopolskim. Nr. 266 z dn. 14.11.01r. 



 

 



 

 

 



 

 

16 listopad – Zakończenie prac murarskich przy 

wnoszeniu ścian zewnętrznych i działowych domu 

parafialnego. 

 

Rozpoczęcie 3-dniowych rekolekcji dla Parafialnych 

Zespołów „Caritas” w Gostynie na Świętej Górze. 

Udziałem w rekolekcjach wzięły panie Janina 

Plenzler w-ce przewodnicząca, Mirosława Ignasiak – 

skarbnik i Zofia Kurek – czynny członek organizacji. 

 

Krótka informacja z przebiegu rekolekcji: 

16.11.01 Piątek – 1. Veni Creator i wstępna 

konferencja.   2. Spotkanie w sali kominkowej 

i przedstawienie się grup PZC. Prowadzącym 

spotkania był ks. prałat Mateusz Żarnowiecki. 

Przybył cały zarząd Diecezjalnego „Caritas” z 

Poznania oraz ponad 120 czynnych członków PZC. 

z całej diecezji. Opiekunem duchowym podczas 

rekolekcji, który celebrował Msze święte, 

prowadził medytacje i adoracje był ks. Leszek 

Woźnica z Zakonu Filipinów na św. Górze. 

17.11.01 Sobota – 3 konferencje w tym 

1 formacyjna oraz 1 spotkanie w 20-osobowych 

grupach oraz Wieczornica ze śpiewem. 

18.11.01 Niedziela – dyskusja nad opracowanymi 

przez grupy zagadnieniami dotyczącymi 



 

 

całokształtu działalności „Caritas” w parafiach. 

1. Rola członka czynnego i wspierającego oraz  

 pozyskiwanie nowych członków. 

2. Podejmowanie wybranych działań PZC wobec 

 problem rodzin wielodzietnych, chorych,  

 bezdomnych, bezrobotnych i ludzi biednych. 

3. Sposób informowania o działaniach PZC. 

4. Czego oczekują PZC od dekanalnego referenta   

Caritas. 

5. Współpraca PZC ks. Proboszczem w parafii. 

6.  Tydzień miłosierdzia i regionalnie spotkania 

Zespołów Caritas. 

Naczelną zasadą w opracowaniu powyższych działań 

było: widzieć, ocenić, podać rozwiązanie. W zależności 

od wielkości parafii i możliwości działania podawano 

różne rozwiązania, ponieważ Caritas to wolontariat 

chrześcijański oparty na bezinteresownym służeniu z 

miłością miłosierną i nie należy go utożsamiać z innymi 

organizacjami humanitarnymi działającymi obok, a już 

na pewno w swoim działaniu nie łączyć się z nimi np. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy p. Owsiaka. 

Na przykładach innych parafii można było wziąć pod 

uwagę wiele rozwiązań szerszej działalności. Podczas 

pobytu zaszczycił nas swoją obecnością biskup 

Grzegorz Balcerek, celebrował on w naszej intencji 

Mszę św. 

wraz z koncelebransami ks. prałatom Żarnowieckim i 



 

 

ks. Woźnicą. Rekolekcje oparte były na głębokim 

duchowym przeżyciu podczas Mszy świętych, 

adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji 

świeckich wolontariatów, Godzinek o Niepokalanym 

Poczęciu NMP, nabożeństwa pokutnego, Apeli 

Jasnogórskich oraz medytacji. 

  

18 listopad – Niedziela – Oratorium ku czci 

Świętego Augustyna w Katedrze Poznańskiej 

z udziałem artysty Marka Kondrata. Wiele osób 

z naszej parafii wzięło udział w tym wydarzeniu. 

 

26 listopad – Po Mszach św. zbiórka do puszek na 

biedne kościoły w Polsce. 

 

Grudzień 8 grudzień – sobota: Uroczystość  

2000  Niepokalanego Poczęcia N.M.P. O godz. 1600 

Msza św. dla osób chorych i starszych z udziałem 

sakramentu chorych, a następnie przewiezienie tych 

osób do Klubu w Wiórku na spotkanie opłatkowe 

przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas. 

 

15-16 grudzień – Po każdej Mszy św. zbiórka 

żywności do koszy dla osób potrzebujących. 



 

 

Zebrano szeroki asortyment żywności. 

Przygotowano 16 paczek i dostarczono przez panie 

z Caritas w tym samym dniu. 

 

Zbiórka pieniężna do puszek na biedne kościoły 

Wschodu. 

 

31 grudzień – Zakończenie Starego Roku na Mszy 

św. o godz. 1600 Podsumowanie dokonań minionego 

roku i rozliczenie finansowe przedstawione przez 

ks. Proboszcza Koszty związane z budową domu 

parafialnego wyniosły 31000zł, natomiast 

z utrzymaniem parafii 79000zł . Dochody ze składek 

comiesięcznych, ofiar, wymienianek i Jura Stolea 

pokryły tylko 50% wydatków, pozostałą część 

pokryto z uzyskanych przez ks. Proboszcza ofiar od 

sponsorów i ofiarodawców spoza parafii. Udzielono 

19 chrztów w tym 2 spoza parafii. Zmarło 19 

parafian. Do sakramentu małżeństwa przygotowano 

19 par, natomiast ślubu udzielano 2-u parom. 

Pozostałe pary ślubowały poza parafią. 

Wszelką działalność na rzecz ożywienia wspólnoty 

opisano wcześniej. Nadal trwa rehabilitacja dzieci 

szkolnych i osób starszych w celu poprawy ich 

sprawności fizycznej. 



 

 

2002 – Rok Łaski i Pojednania  
 
Boże Błogosław naszej wspólnocie z 
rozpoczynającym się kolejnym roku budowy i 
rozwoju parafii. Przed nami wiele trudnych 
przedsięwzięć w pogarszających się warunkach 
ekonomicznych. 
 

Styczeń  
2002  17 styczeń – Zastępowanie ks. Proboszcza 

w obowiązkach proboszczowskich przez Ojca 

Jana Tymińskiego z Gdańska, oddanego Bogu 

kapłana konfesjonału, sprawującego 

Eucharystię z głębokim zatroskaniem o 

wszystkich i o wszystko, o sprawy Ojczyzny, 

świata i jedność chrześcijan, wzbudzającego 

Ducha wiary z każdym sercu. Celebracja Mszy 

świętej przez Ojca Jana to głębokie przeżycie 

każdego uczestnika Eucharystii. Dziękujemy 

mu za to poświęcenie dla naszej wspólnoty i 

pomoc Ks. Proboszczowi w czasie jego 

nieobecności. Bogu niech będą dzięki za takiego 

dusz- 



 

 

pasterza, którego świadectwo na wzór Ojca Pio jest 

drogą do świętości. 

 

LUTY  
2002r.  10 luty – Odczytanie na Mszach św. ,,Odzewy 

Arcybiskupa Poznańskiego Juliusza Paetza o 

utworzenie Archidiecezjalnego Instytutu Studiów 

Społecznych: 

„Drodzy Archidiecezjanie. 

W Adhortacji Apostolskiej Christifideles laici 

o powołaniu i misji świeckich w Kościele Ojciec Św. Jan 

Paweł II przypomina nam tę prawdę, że „Kościół 

objawia światu tajemnice Boga jaśniejącego w Jezusie 

Chrystusie, równocześnie objawów człowieka jemu 

samemu, ukazując ma sens jego istnienia i otwierając 

go na całą prawdę o tym kim jest i jakie jest jego 

przeznaczenie” (Christifideles laici 36). W tej 

perspektywie objawia się to szczególne zadanie 

Kościoła, jakim jest służba człowiekowi. „Służba ta – 

jak pisze dalej Papież – wyrasta przede wszystkim z 

owego cudownego i poruszającego do głębi faktu, że << 

Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z 

każdym człowiekiem>>”. (tamże). Dlatego też człowiek 

,,jest pierwszą drogą po której winien kroczyć Kościół 

w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i 

podstawową 



 

 

Drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego 

Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez 

Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia” (Jan Paweł II, 

Redemptor hominis, 14). Stąd też jak głosi Sobór 

Watykański II Kościół uważa, że przez poszczególnych 

swych członków i całą swoją społeczność może poważnie 

przyczynić się do tego, aby rodzina ludzka i jej 

historia stawały się bardziej ludzkie” (Konstytucja 

duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, 40). 

Bardzo ważnym przejawem tego zatroskania ze strony 

Kościoła sprawami głęboko interesującymi całą rodzinę 

ludzką jest jego społeczne nauczanie. 

Nauczanie to posiada swoją bogatą tradycję, gdyż nie 

ma żadnej większej sprawy, czy też problemu 

społecznego w skali świata, czy też poszczególnych 

narodów, w której Kościół nie zabierałyby swego głosu 

wynikającego z ducha Ewangelii. Odnosi się to także do 

działalności Kościoła w naszej Ojczyźnie, w tym 

zwłaszcza do Archidiecezji Poznańskiej. W naszej 

wdzięcznej pamięci pozostają wciąż te słowa, które w 

roku 1983 na Łęgach Dębińskich podczas swej 

pierwszej wizyty w Poznaniu wypowiedział Ojciec 

Święty Jan Paweł II: Poznań! 

Poznań współczesny – miasto wielkiej tradycji. Miasto, 

które wyznacza w życiu Narodu szczególny  

styl budowania wspólnego dobra. Miasto wielkich 



 

 

zakładów przemysłowych. Miasto współczesnej kultury 

uniwersyteckiej. Miasto w którymi tak szczególnie 

dojrzewała katolicka myśl społeczna oraz 

ogólnonarodowa struktura katolickich organizacji. 

Miasto wielu publikacji i wydawnictw. 

Drodzy Archidiecezjanie ! – Ta wspaniała tradycja 

o której przed laty mówił Ojciec Święty zobowiązuje 

do podejmowania nowych wysiłków na miarę wszelkich 

wyznań społecznych współczesnych czasów. Dlatego 

pragnę Was z wielką radością powiadomić, że w dniu 

2 lutego br. w Święto Ofiarowania Pańskiego powołałem 

do życia Archidiecezjalny Instytut Studiów 

Społecznych. Jego podstawowym celem jest 

upowszechnianie znajomości katolickiej nauki 

społecznej. W tym dziele Instytut będzie 

współpracował z uczelniami wyższymi, w tym zwłaszcza 

z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, z instytucjami naukowymi, 

a także z Archidiecezjalnym Instytutem Akcji 

Katolickiej, Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży, 

Wielkopolskim Katolickim Towarzystwem 

Uniwersytetów Ludowych, Klubami Inteligencji 

Katolickiej oraz różnymi instytucjami życia 

społecznego. 



 

 

W ramach swojej pracy Instytut ma corocznie 

organizować Poznańskie Dni Społeczne, a także w ciągu 

roku, organizować wykłady z zakresu katolickiej nauki 

społecznej oraz zwoływać konferencję prasowe 

poświęcone nowym dokumentom Stolicy Apostolskiej 

związanym z katolicką nauką społeczną. Drodzy 

Archidiecezjanie ! Dzieląc się z Wami tą wiadomością 

serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do 

twórczego współdziałania z Archidiecezjalnym  

Instytutem Studiów Społecznych oraz proszę o 

modlitwę o jego owocny rozwój dla dobra naszego 

społeczeństwa.      

+Juliusz Paetz 

Arcybiskup Metropolita Poznański. 

Marzec 

2002r. 18 marzec – Skopywanie darni,  

porządkowanie terenu ogrodzenia od ul. Promowej, 

sadzenie iglaków przez dwóch małych panów 

poproszonych przez ks. Proboszcza. 

 

24 marzec – Zbiórka do koszy darów żywnościowych 

dla potrzebujących naszej parafii. Caritas parafialny 

przekazał ubogim 15 paczek oraz zebrał do puszek 

150zł. 

 25 marzec – Pan Hieronim Plenzler z Czapur 



 

 

rozpoczął przekopywanie i planowanie ziemi wewnątrz 

fundamentów umożliwiając w ten sposób szerokie 

dojście do groty Matki Bożej, aby poszerzyć tym 

samym miejsce dla wiernych na adorację Pana Jezusa 

w Grobie. Pan Plenzler podjął się odtąd 

(bezinteresownie) obowiązku dbałości o czystość 

całego placu kościelnego, a w okresie letnim także 

podlewania posadzonych roślin ozdobnych i krzewów 

zielonych. 

 

W dnu tym rozpoczęły się kolejne rozmowy w Urzędzie 

Gminy Mosina w sprawie kupna terenu pod parafialny 

cmentarz z udziałem władz gminnych pani sołtys Czapur 

Bożeny Dehmel oraz właściciela gruntu p. Soszyńskiego 

i współwłaścicieli drogi dojazdowej. 

 

Kwiecień  

2002r. 20 kwiecień – Zmiana na stanowisku  

Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Ingres do 

Katedry Poznańskiej odbył się dzisiaj. Nowym 

Arcybiskupem mianowanym przez Jego Świętobliwość 

Ojca Świętego Jana Pawła II został Stanisław Gądecki. 



 

 

Maj 

2002r. 20 maja – Rozpoczęto wymianę 100m siatki 

ogrodzeniowej od strony parkingu i ul. Promowej. 

Posadzono 86 krzewów od północnej strony parkingu 

w sąsiedztwie p. Deierlinga oraz wokół placu 

kościelnego w miejscu dotąd zaschniętych. Wszystkie 

te prace zostały wykonane przez panów: Czesława 

Szałatę, Bronisława Vogta, Tadeusza Najewskiego 

i Bernarda Polowego. 

 

Czerwiec 

2002r.28 czerwiec – Rozpoczęto dalszy etap budowy 

domu parafialnego. Wykonania stropów Teriwa podjęła 

się firma pana Rafała Feliszkowskiego z Poznania i Z-d 

Dekarski  p. Zbigniewa Mielcarskiego z Mosiny. 

/Fot. w albumie na str. 7-8/.II. 

 

Lipiec 

2002r. 2 lipiec – Podpisanie aktu notarialnego w 

sprawie kupna gruntu pod cmentarz. Procedura 

załatwiania wyglądała następująco: 

1. Uchwała Nr. 393/01 z dnia 30.10.2001r. w 

sprawie ,, Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego cmentarza we wsi Czapury, 

obejmujących obszar części działek nr. ewid. 80, 81 i 



 

 

83”. 

2.  Dnia 2.07.02 podpisanie w Urzędzie 

Notarialnym aktu kupna 2,47 ha gruntu pod 

cmentarz. Sprzedający: Henryk Soszyński zam. 

W Poznaniu. Kupujący Urząd Miejski w Mosinie. 

3. Dnia 9.07.02 przekazanie na kotno bankowe 

p. Soszyńskiego kwoty 100.000zł – jako I 

transzy za zakupiony grunt. Pozostała kwota 

122.300zł + odsetki zostanie przekazana do 

30.03.2003r. zgodnie z aktem notarialnym. 

4. Na uroczystej Sesji 7.09.02r. uchwałą Rady 

Miejskiej w Mosinie – Urząd Miejski przekaże 

w darowiznę grunt na rzecz Parafii p.w. 

św. Augustyna w Czapurach. 

5. Dnia 10.12.01r. Urząd Miejski w Mosinie zlecił 

pracownikowi z Pracowni Architektonicznej 

p. Piotra Skarbińskiego opracowanie projektu 

zagospodarowania terenu cmentarza 

parafialnego w Czapurach wraz z parkingiem. 

6. Podpisano również ostateczne porozumienie z 

Panem Marianem Szykiem o wykupie gruntu pod 

drogą dojazdową do cmentarza o szerokości 11m 

za cenę do uzgodnienia.



 

 

 

 



 

 

10 lipiec – Malowanie wnętrza kaplicy i nowy 

wejściowej przez. P. Bernarda Maciejewskiego a także 

wykonanie drobnych prac naprawczych. Wszelkim 

porządkowaniem po tych pracach zajęła się jego żona 

Eulalia była nasza kościelna. 

 

12 lipiec – Wykonanie podmurówki, ułożenie i zalanie 

stropu betonem. Wcześniej zakupiono cegłę, cement, 

wapno, i stal zbrojeniową. Wartość wydatków na ten 

cel przekroczyła 30000zł. 

 

15 lipiec – Rozpoczęcie parafialnej półkolonii 

zorganizowanej przez ks. Proboszcza dla 28 dzieci, na 

okres 2 tygodni. Wychowawstwo objęła pani Justyna 

Kaczor z Wiórka pomoc jak w latach poprzednich 

p. Alicja Kotecka. Dowozem obiadów zajął się 

p. Bernard Polowy, a ich wydawaniem p. Vogt 

Małgorzata i p. Alina Walkowiak. 

Fot. w albumie na str. 8/ II 

W ostatnich miesiącach zmniejszyło się znacznie 

zainteresowanie parafian dziełem budowy. 

Pogarszające się warunki ekonomiczne ludności 

spowodowały zmniejszenie o połowę comiesięcznej 

składki zbieranej przez grupy pań zarówno z Czapur 

jak i Wiórka. Ciężar budowy domu parafialnego i spraw 

związanych z 



 

 

utrzymaniem parafii, a także zagospodarowaniem 

cmentarza w niedługim czasie spoczął całkowicie na 

barkach ks. Proboszcza. 

 

Sierpień  

2002r. 3 sierpień – Wyjazd ministrantów i chórku 

kościelnego oraz zgłaszanych innych dzieci na 

wycieczkę w góry do Jarkowic przy granicy czeskiej na 

czas od 3-9.08.02r. Zaplanowano bardzo atrakcyjny 

program tego letniego wypoczynku np.: 

- wycieczki autokarowe do Szklarskiej Poręby, 

Chełmska Śl., Krzeszowa, Rezerwatu „Skały 

krasnoludków” na Przełęcz Okraj (z możliwością 

przekroczenia granicy) 

- spacery w Dolinie Srebrnego Potok, do Wodospadów  

Kamieńczyka i Szklarki.  

 - zabawy sportowe 

 - ognisko  

 - dyskoteki i inne gry i zabawy. 

14 sierpień – Podczas pracy w pobliskiej szkole uległ 

wypadkowi pan kościelny, ponieważ przebywa w szpitalu 

w obowiązkach zastąpiła do pani Eulalia Lisiecka 

Maciejewska. 

16 sierpień – Rozpoczęcie 3 – dniowy wizyty Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie.



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Wielkie ważne wydarzenie dla Polski i świata. 

- Bądźcie świadkami miłosierdzia ! – wołał Ociec 

Święty do wiernych podczas konsekracji świątyni 

Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. 

Piotr Naszych Czasów dokonał uroczystego aktu 

zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Radość i 

szczęście zapanowało w sercach wiernych. Kolejny 

Cud nad Wisłą, w którym uczestniczyła cała Polska, a 

świat zdumiony obserwował. 

W intencji Ojca Świętego modliliśmy się codziennie 

w naszej parafii na Mszach św. sprawowanych przez 

ks. Romana Turonia zastępującego naszego 

ks. Proboszcza podczas urlopu. 

 

25 sierpień – Wielkie Święto w naszej parafii 

Odpust ku czci Św. Augustyna. Uroczystą Sumę 

Odpustową odprawił ks. Kan. Zbigniew Woźniak – 

Dziekan dekanatu Wronieckiego. Procesja z Najśw. 

Sakramentem przeszła wokół fundamentów 

przyszłego kościoła. Ks. Proboszcz podziękował 

wiernym za obecność i wszelkie prace dla 

uświetnienia uroczystości i uczczenia naszego 

Patrona. 

Wrzesień 

2002r. 1 wrzesień – Informacja ks. Proboszcza  

złożona w ogłoszeniach ma Mszach św. / na odwrocie/. 



 

 

Zakupiono materiały budowlane za 8900zł w tym: 2000 

szt. Cegły tzw. 150-tki oraz 1000 szt. cegły tzw. 

porotonu. 

Zakończono akcję letnią dla naszych dzieci. 

Zorganizowano 2tygodniową półkolonię dla 30-tu dzieci, 

która kosztowała 7.500 zł oraz wyjazd 7 dniowy w góry 

dla 25-ciu dzieci, którego koszt wyniósł 10.750zł. 

Dofinansowanie wyniosło 3000zł, a więc wypoczynek 

dzieci zamknął się w granicach 15.250zł. 

Suma ta mówi sama za siebie przy takiej wielkości parafii 

jak nasza, można było wydać te środki np: na materiały 

budowlane. Każdego miesiąca na konto Komitetu 

Rodzicielskiego naszej szkoły wpływa 500zł  za wynajem 

Sali, gdzie prowadzone są zajęcia rehabilitacyjnie 2 razy 

w tygodniu dla dzieci. Są zajęcia rehabilitacyjne 2 razy w 

tygodniu dla dzieci. Są to środki pochodzące z pracy 

ks. Proboszcza wśród niepełnosprawnych . Naszym 

parafianom najbardziej chorym udzielane są zabiegi 

rehabilitacyjne  bezpłatnie, za które Pani prowadząca nie 

utrzymuje wynagrodzenia z Kasy Chorych, lecz z fundacji 

w której również udziela się ks. Proboszcz. 

Zauważamy, że nie myśli On kategoriami rosnących 

murów, lecz pracą dla środowiska w którym żyjemy na co 

dzień. Dzięki temu, że jest parafia i działa w niej ksiądz 

może dziać się wiele dobra. 

5 wrzesień Na sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 



 

 

darowizny na rzecz naszej parafii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczył ks. Proboszcz i pani Bożena Dehmel-

sołtys, której zawdzięczmy wszelkie starania 



 

 

O teren cmentarza i parkingu przy kaplicy. Wszelkie 

trudności w załatwieniu tych spraw, a było i bardzo wiele 

wzięła na siebie i dzięki Bożej pomocy doprowadziła do 

końca. Niech dobry Bóg wynagrodzi jej stracony czas 

i nie przespane noce z tego powodu. 

 

8 wrzesień – Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium 

Maryjnego w Tulcach. O godz. 900 po modlitwie  

i błogosławieństwie ks. Proboszcz pojechało rowerami 

9 osób, w tym 1 osoba z Wiórka, na trasie dołączył pan z 

Daszewic. 5 pań, 3 panienki i 1 młodzieniec  

(Tomasz Vogt – ministrant) powrócił szczęśliwie o godz. 

15-tej. 

 

9 wrzesień – Rozpoczęto dalszy etap budowy domu 

parafialnego tj. wykonania podmurówki pod konstrukcję 

dachową tzw. stropodachu. 

 

16 wrzesień – Po każdej Mszy św. składka przed 

kościołem na K.U.L. 

 

23 września – Arcybiskupa Metropolita Poznański zwrócił 

się do wszystkich parafii w Diecezji o przeprowadzenie 

zbiórki pieniężnej na wyposażenie w meble nowo 

pobudowanego  Seminarium Duchownego w Poznaniu. 

Wyskość składki ustalono po 2 zł od każdego parafianina. 



 

 

Nasza wspólnota parafialna liczy 14/8 osób, zatem 

składka wynosi 2.836zł. Ażeby zebrać tę kwotę zbiórka 

będzie prowadzona przez m-c październik lub dłużej aż 

do uzyskania potrzebnej sumy. 

 

Październik  

2002r.  1 październik – Rozpoczęcie miesiąca Różańca 

Świętego. Chęć prowadzenia modlitwy różańcowej 

wyraziły p. Melinger Marina i Kurek Zofia. W oparciu o 

piękne opracowanie tajemnic różańcowych od p. Melinger. 

Każdego dnia o godz. 1630 w modlitwie uczestniczyło 

średnio 10 osób jest to niewiele do liczebności parafii. 

 

17 październik – Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 

rozpoczęcia 25 rocznicy swego Pontyfikatu ogłosił całemu 

Kościołowi IV część Różańca Świętego pt. Części Światła. 

Poszczególne tajemnice do rozważenia w tej części to:  

I Tajemnica Światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

II Tajemnica Światła – Objawienie się Pana Jezusa w 

Jordanie. 

 

III Tajemnica Światła – Pan Jezus ogłosi Królestwo Boże, 

wzywa do nawrócenia. 



 

 

IV Tajemnica światła – Przeminie Pańskie na Górze Tabor. 

V Tajemnica światła – Pan Jezus ustanawia Eucharystię. 

 

21 października -  Kontynuuje się dalszy etap budowy, 

domu parafialnego. Ostatnio zakupiono 1000szt. cegły, 

cement, żwir, stal zbrojeniową, wiązałkową, śruby do 

wieńca. Wymurowano kominy. Wartości prac wraz z 

materiałem budowlanym wyniosła 3.800zł. Mimo 

nieustannych starań ks. Proboszcza o środki pieniężne na 

budowę poza parafią jest ich ciągle za mało. Aby wykonać 

jeszcze w tym roku pokrycie dachowe ks. Proboszcz 

ofiarował na ten cel swój własny samochód sprzedając go 

dla uzyskania środków pieniężnych. Zaznaczyć należ, że 

samochód posiadał już ks. Proboszcz, gdy rozpoczynał 

posługę duszpasterską w naszej parafii. 

 

22 październik – Rozpoczęcie przyjmowania wymienianek 

rocznych i jednorazowych za naszych zmarłych. 

 

Listopad  

2002r. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. 

Kwestowanie na cmentarzu w Głuszynie na  



 

 

Potrzeby naszej budowy. Udział w kweście wzięło 18 

osób po 2 osoby w grupie i zebrano 1.046zł. W dniu 3 

listopada ks. Proboszcz złożył podziękowanie osobom 

kwestującym i wszystkim ofiarodawcom także z naszej 

parafii. 

 

3 listopad – Corocznie 2 razy w roku odbywa się 

liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św. i 

przyjmujących Komunię Św. W naszej parafii dane te 

wypadły następująco:  

Sobota – 84 osoby (64 kobiety i 20-tu mężczyzn) 

Komunię św. przyjęło 37 kobiet i 10-ciu mężczyzn. 

Niedziela – o godz. 900 – 147 osób (87 kobiet i 60-ciu 

mężczyzn). Komunię św. przyjęło 66 kobiet i 14 tu 

mężczyzn. O godz. 1100 – 265 osób (157 kobiet i 108-iu 

mężczyzn). Komunię św. przyjęło 50 kobiet i 14 tu 

mężczyzn. Ogółem na Mszach św. było 497 osób. 

Komunię świętą przyjęły 153 kobiety i 38-iu mężczyzn. 

W liczeniu  kobiet i mężczyzn ujęto także dzieci. 

Parafię zamieszkuje 1418 osób.  

 

W minionym tygodniu zakupiono 6 tub szalunkowych za 

1.200zł. Wywiązano zbrojenie i zalano betonem Fot. w 

albumie na str. 9/ II. 



 

 

Nie zebrano dotychczas wymaganej kwoty na 

wyposażenie Seminarium Duchownego w Poznaniu 

dlatego zbiórka kontynuowana jest jeszcze w miesiącu 

listopadzie. 

 

11 listopad – Święto Odzyskania Niepodległości. Msza 

św. w intencji Ojczyzny i kwesta przed kościołem na 

potrzeby Stolicy Świętej. 

 

17 listopada – Notarialnie została nam przekazana 

ziemia pod cmentarz parafialny. Staliśmy się w ten 

sposób właścicielami działki Nr. 83/2 o obszarze 

2.46,72 ha o wartości 212.337zł. Ks. Proboszcz złożył 

serdeczne podziękowania p. Bożenie Dehmel za wielkie 

starania by do tego faktu doszło, za redagowanie i 

kierowanie w tej sprawie pism i usilnie pokonywanie 

przeszkód, Radzie Gminy i Zarządowi za przychylne 

ustosunkowanie się do prośby parafii. 

 

Zbiórka przed kościołem na stypendium dla ubogiej 

młodzieży w całej Diecezji Poznańskiej. 

 

Pan kościelny nadal choruje w posłudze tej zastępuje 

go p. Eulalia Maciejewska, a na tacę zbierają na 

przemian panowie: Najewski Tadeusz, Kurek Jerzy i 

Plenzler Hierohim. 



 

 

Grudzień  

2002 1 grudzień – I Niedziela Adwentu Rozpoczęcie  

Nowego Roku kościelnego – Roku Różańca Świętego. 

 

Przez wszystkie niedziele Adwentu odprawiana będzie 

dodatkowa Msza św. przede wszystkim dla dzieci. 

Msze św. roratnie odprawiane będą we wtorki i środy 

o godz. 1700 dla dzieci, w czwartki i piątki dla 

dorosłych. 

Zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

Rozpoczęcie przyjmowania rezerwacji Msze św. na I 

półrocze 2003r. 

W czasie Adwentu rozprowadzane będą 

rozprowadzane opłatki wigilijne i świece „Caritas” 

przez panie Vogt Małgorzatę i Kurek Zofię. 

 

16 grudzień – Panowie Osuch Mieczysław, Osuch 

Marian, Polowy Bernard, Werwiński Jerzy i Vogt 

Bronisław zwieźli ułożyli drzewo na więźbę dachową 

domu parafialnego zabezpieczając je również przed 

złymi warunkami pogodowymi. Fot. w albumie na str. 

9/II. 



 

 

20 grudzień – Zakończenie rorat. Dzieci z 

lampionami bardzo licznie uczestniczyły w każdej 

roratniej Mszy św. Za udział i wykonanie prace w 

postaci naklejanek i szopek otrzymały w każdej 

grupie wiekowej wiele nagród. Wcześniej z okazji 

Dnia Św. Mikołaja otrzymały paczki ze słodyczami.  

 

22 grudzień - Zbiórka żywności do koszy przez 

Parafialny Zespół Caritas. Sporządzono i 

dostarczono 17 paczek dla potrzebujących. Należy 

podkreślić, że parafianie dostarczyli wiele artykułów 

pierwszej potrzeby, żywności, słodyczy, owoców, 

zabawek a także złożyli do puszki ofiary pieniężne. 

Podzielili się z ubogimi, aby uprzyjemnić im. Święta 

Bożego Narodzenia na prośbę ks. Proboszcza. 

 

Oprócz przyjemnych gestów mają miejsce w naszej 

parafii także przykre i trudne do zrozumienia 

okoliczności. Otóż zmusili ks. Proboszcza do zwrotu 

około 1800zł przekazanych 2 lata temu przez 

Komitet  

Telefonizacji Wsi z procentów od zgromadzonego na 

koncie bankowym kapitału, aby wesprzeć budowę 

domu parafialnego. Pieniądze te zostały zainwesto- 

 

 

wane w budowę, a teraz trzeba je zwrócić. Sprawy 



 

 

trudne do pojęcia, ale mające miejsce.  

 

W darze dziękczynnym Matce Bożej Nieustającej 

Pomocy za otrzymaną łaskę szczęśliwej operacji i 

powrotu do zdrowia Jerzy Kurek ofiarował nowy 

postument pod Mszał na ołtarz. 

 

24 grudzień – Wigilia Bożego Narodzenia. 

Msza św. Pasterka o godz. 2200. 

 



 

 

Ks. Proboszcz z okazji świąt Bożego Narodzenia złożył 

parafianom serdeczne życzenia ,,by Boże Dziecię 

wyciągające swe ręce przygarnęło każdego z nas i 

obdarzyło łaskami, które są tak potrzebne by Jego 

Imię było ponad wszelkie imię”. 

 

Odtąd w każdą niedzielę odbywać się będą 3 Msze św. 

– o godz. 900, 1000 i 1115.  

29 grudnia rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich. 

 

Informacje całoroczne. 

Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna – Poznań  

ul. Fredry 11 czynna w godz. 1100-1300 oraz 1600-1900  

telef: (061) 851-90-21 w sprawcach:  

Obrona życia, problemy małżeńskie, problemy 

wychowawcze, naturalne planowanie rodziny, pomoc 

psychologiczna, pomoc prawna, dyżur duszpasterza. 

 

Katolicki Telefon Zaufania 8-651-000. W chwilach 

trudnych można porozmawiać codziennie od 1700-2200, 

w piątki i soboty od 1700-600 rano. 

 

Poradnia Małżeńska przy parafii Św. Antoniego 

Padewskiego w Poznaniu Starołęce przygotowuje 

narzeczonych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w 

terminach wywieszonych w gablocie paraf. 



 

 

2003 – Rok Różańca Świętego. 



 

 

Rok Różańca. 

 
W Liście apostolskim ,,Rosarium Virginis Mariae” 

zaproponowałem dodanie pięciu nowych tajemnic do 

już istniejących i rozważanych w różańcu i nazwałem 

je „tajemnicami światła”, aby tego rodzaju synteza 

Ewangelii była pełniejsza i bardziej inspirująca. 

Dotyczą one publicznego życia Zbawiciela, od chrztu 

w Jordanie, aż do początku męki. Propozycja ta ma na 

celu ubogacenie treści różańca, aby odmawiający go 

z pobożnością, a nie mechanicznie, mogli jeszcze 

bardziej wnikać w orędzie Dobrej Nowiny i coraz 

doskonalej upodobniać swoje życie do życia Chrystusa.  

Jan Paweł II, audiencja generalna,    

16 październik 2002r. 

 

Styczeń 

2003r. 2 styczeń – Skradziona ozdoby (2 domki) 

z żłobka urządzonego w kaplicy pod ołtarzem. 

 

5 styczeń – Ponownie dokonano kradzieży następnego 

domku i uszkodzonego ,,Murzynka” dziękującego za 

złożone ofiary przy żłóbku. 

/Fot. w albumie na str. 9/II./ przed kradzieżą. 



 

 

Luty 2 luty – Święto Odrodzenia Pańskiego. 

2003r. Święcenie gromnic na każdej Mszy św. 

 

Marzec 5 marzec – Środa Popielcowa – Dzień  

2003r. modlitwy i postu w intencji pokoju na 

świecie. Posypywanie głów popiołem na każdej 

Mszy św. 

 

10 marzec – I Niedziela W. Postu. Nabożeństwo 

Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę 

o godz. 1400. Droga Krzyżowa w piątki: dla dzieci 

o godz. 1630 dla dorosłych o godz. 1700. Na pamiątkę 

zbliżającego się Zmartwychwstania Pańskiego 

parafialny Caritas rozpoczął rozprowadzanie 

„Paschalików” (małych świec parafialnych), aby 

rodziny mogły zapalić je w Święto Wielkanocne. 

Ofiary złożone na ten cel przeznaczono na 

dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w okresie 

letnim. Pan Marian Osuch rozpoczął także 

rozprowadzenie kopert na daninę diecezjalną. 

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci, które 

przystąpią w tym roku do I Komunii św. Dzieci te 

mają obowiązek uczestniczenia w każdej niedzielnej 

Mszy św. o godz. 1000 zajmując pierwsze ławki. 

13 marca – Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas 



 

 

na którym omówiono trudnią sytuację rodzin 

bezrobotnych i potrzebujących wsparcia 

materialnego. Ustalono comiesięczną 500zł (dzięki 

staraniom ks. Proboszcza) zakupuje się także opał, 

buty i lekarstwa. Rodziny biedne otrzymują raz w 

tygodniu wędliny z podrobów także dzięki staraniom 

ks. Proboszcza. Dla bezrobotnych ksiądz Poszukuje 

pracy u prywatnych przedsiębiorców. Każdy rodzaj 

pomocy uwzględniony jest w sprawozdaniach z 

działalności PZC do Caritas Archidiecezjalnego. 

 

23 marzec – III Niedziela W. Postu. Na Mszy św. o 

godz. 1000 z udziałem niewiast w błogosławionym 

stanie oraz matek z małymi dziećmi odbyła się 

specjalna uroczystość z racji Archidiecezjalnych 

Obchodów Dnia Świętości Życia. Modliliśmy się o 

błogosławieństwo Boże dla życia poczętego, by 

każde szczęśliwie przyszło na świat i spotkało się n 

miłością rodziców i otoczenia. 



 

 

Indywidualnie można było podjąć zobowiązanie 

duchowej adopcji dziecka poczętego, w intencji  

ocalenia zagrożonego życia w łonie matki. 

Dzieci przedszkolne pięknie śpiewając dziękowały 

rodzicom za dane im życie i miłość. 

 



 

 

Ks. Proboszcz odczytał list Ks. biskupa Grzegorza 

Balcerka zapraszającego dzieci do organizowania 

Trójek Różańcowych odmawiających wspólnie 1 

dziesiątkę różańca św. codziennie, aż do końca 

października. Zorganizowane grupy winny 

powiadomić Ojca Świętego o podjętym 

postanowieniu wysyłając imienne listy. 

Nagroda za wytrwanie do końca będą różańce od 

samego Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

Kwiecień 13-19 kwietnia – Parafialne rekolekcje  

2003r.  wielkopostne oraz uroczystości Triduum 

Paschalnego wg. załączonego planu na odwrocie. 

Zakupiono stal-dźwigary za około 1400zł, wciągnięto 

je na mury i zamocowano. 

 

Pan Materna Teodor z Czapur wykonał piękną i 

bardzo trwałą chrzcielnicę. Pracował nad nią 3 lata. 

Wykonana jest z różnego rodzaju drzewa jak: 

Dąb, akacja, grusz, śliwa, wiśnia, orzech i inne. 

Pokryta jest wielowarstwowo lakierem „Domoluxem” 

Koszty materiałów częściowo pokryto z funduszy 

parafialnych, prace ofiarował p. Materna kościołowi. 

/Fot. w albumie na str. 10/ II./.Wcześniej wykonał 

także: kropielnicę, krzyż procesyjny postument pod 

świecą paschalną.



 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

C Z A P U RY  

Od 14 kwiecień do 21 Kwiecień 2003 

1. Dzisiaj VI Niedziela Wielkiego Postu Niedziela Palmowa 

2. Za sprzątanie Kaplicy i ofiary na kwiaty bardzo 
dziękuję w tym tygodniu o pomoc proszę mieszkańców z 
Czapur z 
ul. Poznańskiej, Pań.;RydzEdwin,Pł óciennikPiotr,Podgórski 
Edward, Pawlaczyk Ryszard, Kujawa Konrad. 

3. Dzisiaj zbieramy dary do koszy, którymi podzielimy 
się z potrzebującymi w naszej wspólnocie parafialnej. 

4. Z Bożą pomocą rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopo-

stne. Dzieci mają podany plan w szkole. Dorośli; 
Poniedziałek ;godz. 11.15 Msza św. z nauką rekolekcyjną 
ogólną 

godz. 12.30 Objazd chorych godz. 18.00 
Msza św. z nauką ogólną oraz nauka 
rekolekcyjna dla mężczyzn  

Wtorek   godz. 11.15 do 12.15 spowiedź św. 
       godz. 17.30 Msza św. z nauką ogólną oraz 
nauką rekolekcyjną dla kobiet 

         godz. 19.00 do 20.00 spowiedź św. 

Środa    godz. 11.15 Msza św. z nauką ogólną 
godz. 17.30 Msza św. i rozpoczęcie Drogi 
Krzyżowej ulicami naszej Parafii. Zapraszam ze 
świecami i lampionami



 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

CZAPURY 2003 

 

Na wszystkich Mszach św. w Niedziele rozpoczęcie naukami 

rekolekcyjnymi. 

 

Poniedziałek 

9.00-10.00  Klasy O-III 

10.0-11.0 Klasy IV- VI 

11.15   Msza św. dorośli 

12.30  Objazd chorych 

18.00 Msza św. dorośli nauka stanowa dla mężczyzn  

 

Wtorek 

9.0-10.00 Klasy O-III 

10.0-11.00 Klasy IV- VI 

11.15-12.15 Spowiedź św. 

17.30  Msza św. z nauką po niej nauka stanowa dla kobiet 

19.0- 20.00 Spowiedź św. 

 

Środa 

9.0-10.00 spowiedź i Msza św. klasy O-III 

10.0-11.00 spowiedź i Msza św. klasy IV- VI 

11.15  Msza św. z nauką ogólną 

17.30 Msza św. rozpoczęcie Drogi Krzyżowej



 

 

 

5. W Wielki Czwartek Uroczysta Msza św. pamiątka ustanowienia 

Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii o godz. 17.30, potem 

przeniesienie do ciemnicy. 

 

6. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. 

Adoracja od godz. 10.00, nie ustalam porządku adoracji, nam jednak 

nadzieją, że nie będzie takiej chwili, w której Pan Jezus będzie sam. 

Ceremonie Wielkopiątkowe rozpoczniemy o godz. 17.30, następnie 

przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu. 

 

7. W Wielką Sobotę- wystawienie Pana Jezusa w Grobie od godz. 

10.00. 

 

Święcenie potraw wielkanocnych ; Wiórek przy Figurze godz. 

10.0, Czapury przy Figurze 10.30, Głuszyna Leśna godz. 11.00, 

Kubalin godz. 11.15, W Kaplicy o 13.00, 13.30,14.00, 

 

Ceremonie Wielkiej Soboty; święcenie ognia, paschału i wody  

O godz. 22.00. Po ceremoniach Msza św. Wigilii Paschalnej, 

Po niej POCESJA REZUREKCYJNA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

8. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę adoracja do godz. 20.00 

 

9. W I i II Święto Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz.; 

9.00,10.00,11.15. Zapraszam do udziału w tych pięknych 

uroczystościach , niech nikt nie pozostanie głuchym na wołanie Pana 

 

10. Można jeszcze składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, dziękuję 

również za złożoną do tej pory Daninę Diecezjalną



 

 

Poniedziałek 21 kwiecień 2003 II Dzień Świąt Wielkanocnych 

 
Godz. 9.00 śp. Jan Strzelczyk, Apolonia Przybył, zm. z rodz. 

Strzelczyk Polerowicz. 

 

Godz. 10.00 W 35 rocz. ślubu Kazimiery i Kazimierza zpodz. za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata 

 

Godz. 11.15 śp. Domicela Chmielewska 5 rocz. śm. zm. z rodz. 

Chmielewskich, Melingerów, Michalaków, Grzybowskich 

Pelankiewicz  



 

 

Zbiórka i podział producentów żywnościowych, dla rodzin 

potrzebujących. Zrobiono i dostarczono 15 paczek. Do 

puszki zebrano 300zł. 

 

Maj  1 maj – Rozpoczęto Nabożeństwo Majowe,  

2003r. które poprowadzi p. Maria Melinger z Czapur 

we wszystkie dni o godz. 1630. Szczególnie 

zaproszenie na codziennie spotkanie z Maryją 

skierował ks. Proboszcz do dzieci. 

 

4 maj – Po każdej Mszy św. zbiórka pieniężna na 

pomoc dla ludności Iraku w którym trwa wojna. Ks. 

Proboszcz złożył podziękowanie za okazany gest 

miłosierdzia. 

 

11 maj – Gościnnie przybył do nas kleryka z 

Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na każdej 

Mszy św. głosił kazania, a po ich zakończeniu zbierał 

przed kościołem ofiary na potrzeby seminarium. 

 

18 maj – Uroczystość I-komunijna o 1015. 

Sakrament I Komunii św. przyjęło 27 dzieci. Na 

pamiątkę tego wydarzenia rodzice przystępujących 

dzieci złożyli ofiarę pieniężną na częściowe pokrycie 

kosztów ogrodzenia. 



 

 

Czerwiec  1 czerwiec – Rozpoczęto Nabożeństwa  

2003r.   Czerwcowe prowadzone przez p. Melinger 

Mariannę. 

10 czerwiec – Rozpoczęto wykonywanie więźby 

dachowej na domu parafialnym przez Zakład Ciesielsko 

Stolarski panna Kazimierza Musielaka z Moch 
k/Wolsztyna  /Fot. w albumie na str. 11/ II 

 

19 czerwiec – Boże Ciało. Jak co roku pięknie 

przygotowano całą uroczystość. Procesja do 4-ch 

ołtarzy przeszła w stronę Wiórka z orkiestrą i dziećmi 

sypiącymi kwiatki. Ołtarze z hasłami związanymi z 

rokiem Różańca Świętego jak i trasa procesji zostały 

uroczyście ubrane. 

/Fot. w albumie na str. 11/.II 

 

26 czerwiec – Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała 

ołtarze przydrożne przeniesione zostały przez Rady 

Sołeckie na placu kościelny, gdzie odbyła się uroczysta 

procesja. Po uroczystości ks. Proboszcz złożył 

parafianom podziękowanie za obecność i zaangażowanie 

w oddanie większej chwały Panu Boga. 

 

Lipiec  1-12 lipiec – Dalsze prace dekarskie na domu  

2003r. parafialnym-wykonanie pokrycia połaciowego. 

20 lipiec – Po Mszy Św. o godz. 1115 błogosławieństwo 



 

 

pojazdów i kierowców. Podczas ceremonii święcenia 

wręczanie pamiątkowych emblematów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lipiec – P.P Katarzyna Chmielewskiego i Izabela 

Wolniewicz posiadające identyfikator z imieniem 

i nazwiskiem rozpoczęły doręczanie każdej rodzinie 

w parafii ankiet osobowych, które mają służyć 

uzupełnieniu kartoteki parafialnej. Dokładnie i uważnie 

wypełnione zostaną zebrane przy zachowaniu pełnej 

tajemnicy danych osobowych./Wzór ankiety 

podłączono do następnej strony/. 

 

Sierpień 3 sierpień – 18 Niedziela Zwykła.  

2003r.  Na każdej Mszy św. odczytanie apelu 

o trzeźwość w Roku Różańca, skierowanego do 

wiernych przez Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa 

Trze-



 

 

KARTA OSOBOWA 

Nazwisko ....................................................... 

Imię  .............................................................  

Z domu (dotyczy mężatki) .........................................................  

Data i miejsce urodzenia ...............................  

Adres zamieszkania : ulica ...............  

nr.domu .........  

kod pocztowy .................... poczta ..........   

miejscowość .................................. nr.tel:………………………. 

Wyznanie ...........................................  

Czy należy do grupy działającej w Parafii (jakiej)? ....................  

Wykształcenie ....................................  

Zawód (wyuczony / wykonywany ) ............................................  

Miejsce pracy .............................................................................. 

Nr.aktu urodzenia ............... z dnia ........   ........... w USC ............  

Stan cywilny .......................  

Przybył z Parafii .............................  

Data chrztu(dzień,miesiąc,rok) ..........   ..................  

w Parafii ..............................  

Data 1 Komunii (dzień,miesiąc,rok) ................................ w Parafii, 

Data bierzmowania(dzień,miesiąc,rok) ........................... w Parafii, 

Data ślubu (dzień , miesiąc , rok ) i rodzaj ( proszę podkreślić właściwe): 

a) Kontrakt Cywilny b)Ślub Kościelny c) Ślub Konkordatowy 

USC(miejscowość i numer) 



 

 

 



 

 

źwości przy Konferencji Episkopatu Polski Biskupa 

Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza./ Treść 

zamieszczonego na następnej stronie/. 

 

8 sierpień – Kontynuowanie prac budowlanych przy 

domu parafialnym, krycie dachówką przez firmę 

Blacharską Dekarską u Piotra i P. Grzegorza Szaflika z 

Poznania. / Fot. w albumie na str. 12/.II 

 

17 sierpień – Rozpoczęto zapisy na I parafialną 

pielgrzymkę do Częstochowy organizowaną przez 

p. Różę Matelę. 

 

26 sierpień – Zakończono prace dekarskie na domu 

parafialnym zamykając tym samym I etap budowy. 

/Fot. w albumie na str. 13/II 

 

28 sierpień – Czwartek godz.1700
 Msza Św. poświęcona 

wspomnieniu Św. Augustyna patrona naszej parafii. 

Uroczystości Odpustowe przeniesiono na niedzielę 31 

sierpnia. 

 

Po Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

spotkanie z chętnymi do udziału w  



 

 

Apel o trzeźwość w Roku Różańca! 

Drodzy Bracia i Siostry, 

1. W niedzielę dzisiejszą, już w pierwszej modlitwie mszalnej modlimy się: „Boże, Obrońco 

ufających Tobie, (...) spraw, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze 

używali rzeczy przemijających, nieustannie ubiegając się o dobra wieczne”. Zbliża się sierpień 

- miesiąc trzeźwości. Trzeźwość jest tą cnotą, która stoi na straży dobrego używania rzeczy 

przemijających, zwłaszcza w odniesieniu do alkoholu i wszelkich napojów odurzających. Ze 

smutkiem musimy wyznać, patrząc na to, co nas otacza, że nie często spotykamy się z cnotą 

trzeźwości. Skutkiem jej braku jest tragedia wielu jednostek, nieszczęście dzieci i młodzieży, 

rozbicie rodzin, katastrofy w zakładach pracy, ranni i zabici na drogach. Trudno byłoby 

wyliczyć wszystkie nieszczęścia, do których prowadzi alkohol. 

2. Ale czy możemy poprzestać jedynie na ich przypomnieniu? Św. Paweł nas nawołuje: 

„Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, (...)”.  

A Pan Bóg będzie o nas pamiętał, jak nie zapomniał o ludziach współczesnych Elizeuszowi, jak 

Pan Jezus okazał zrozumienie dla głodu tych, którzy Go słuchali i szli za Nim! 

Mamy jednak żyć „w sposób godny powołania”, gdyż zostaliśmy wezwani przez Sakrament 

Chrztu św. do świętości. Pamiętajmy o tym. Dosyć bowiem jest zła i zepsucia! Przypominajmy 

o potrzebie życia godnego powołania człowieka wszystkim, zwłaszcza za pośrednictwem 

środków komunikacji społecznej. Stąd się bierze gorący apel do wszystkich dziennikarzy: 

piszcie i mówcie o potrzebie trzeźwości. Stąd płynie także szczera prośba do nauczycieli 

i rodziców: uczcie dzieci i młodzież trzeźwości i dawajcie dobry przykład.  

3. Zdobądźmy się w miesiącu sierpniu, gdy tak wielu z nas pielgrzymuje do Matki Bożej, kiedy 

mamy tak wiele rocznic narodowych i państwowych, gdy chcemy wypocząć przed nowym 

rokiem szkolnym i nową pracą..., zdobądźmy się na pełną abstynencję. Niech to wezwanie 

dotrze do właścicieli sklepów i sprzedawców. Nie lękajcie się strat materialnych! Niech 

waszych sumień nie obciążają cierpienia i ofiary tysięcy ludzi nadużywających alkohol. Dajmy 

przez ten miesiąc przykład, że nas stać także i na to zwycięstwo, zwycięstwo nad własną 

słabością. 

4. Taka postawa jest szczególnie ważna w obliczu przemian, jakie dokonują się u nas i w całej 

Europie, nawiązując do nich, Jan Paweł II w swojej najnowszej adhortacji „O Kościele 

w Europie” odwołuje się do księgi Apokalipsy, która mówi o straszliwym kryzysie moralnym, 

wielkich nadużyciach i zagrożeniach. Ale też ukazuje ratunek, nadzieję! „Moim przewodnikiem 

w głoszeniu Europie Ewangelii nadziei będzie Księga Apokalipsy”, pisze Ojciec Święty - 

„prorocze objawienie”, które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń 

(por. Ap 1, 1). Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały 

interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi żutego pytaniami i troskami, 

w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka (...). Jednocześnie jest to słowo, które 

zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga 

czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później 

doznałaby ostatecznej klęski” (JP II, Ecclesia in Europa, 5). 

5. Niech sierpniowa abstynencja od napojów alkoholowych będzie z naszej strony przejawem 

 dobrej woli, przekonywującym świadectwem, że chcemy wybierać dobro, że stać nas na



 

 

odrzucenie zła. Wiemy bowiem, że tylko w Panu Bogu jest nasza nadzieja, że tylko z 

Nim idąc przez życie, możemy osiągnąć nasz cel najważniejszy. 

Te nasze postanowienia i przyrzeczenia zawierzamy Matce Najświętszej, która od 

chwili Zwiastowania wciąż jest blisko każdej i każdego z nas, i zachęca, abyśmy 

podobnie jak Ona, potrafili i chcieli mówić Panu Bogu - „tak”, a w tym miesiącu chcemy 

to „tak” wyrażać przede wszystkim poprzez trzeźwość, całkowitą abstynencję od 

napojów alkoholowych i odurzających, czyli poprzez życie godne dziecka Bożego! 

Niech modlitwa różańcowa umacnia nasze postanowienia. 

Maryjo, dodawaj nam sił! Amen. 

 

Antoni Dydycz , 

Biskup Drohiczyński 

Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 

 przy Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

 

Drohiczyn, dnia 16 lipca 2003 roku



 

 

modlitwie różańcowej. Zawiązano 2-ie Róże 

Różańcowe każda po 20 osób. Zelatorem I-szej 

grupy została p. Zofia Kurek z Czapur natomiast  

II-iej grupy p. Danuta Peksa z Wiórka. 

 

30 sierpień – Sobota – dzień dziękczynienia za 

zbiory. Msza św. żniwna o godz. 1500. Z wieńcami 

i chlebem przybyły delegacje rolników oraz Rady 

sołeckie. Po Mszy św. odbył się festyn z krótkim 

udziałem ks. Proboszcza. 

 

31 sierpień – Niedziela, Msza św. Odpustowa 

o godz. 1130 odprawiono przez Ks. kan. prof. dr. hab. 

Jana Szepta. Procesja odbyła się z licznym udziałem 

wiernych oraz zaproszonych księży. Towarzyszyła 

nam myśl ,,Panie odnów w Twoim Kościele ducha, 

którym natchnąłeś św. Augustyna Twojego biskupa. 

Spraw, abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli 

Ciebie jako prawdziwego źródła mądrości.” 

 

Wrzesień  1 wrzesień – O godz. 900 Msza św. w  

2003r.   intencji: dzieci, młodzieży, nauczycieli, 

Wychowawców, katechetów, rozpoczynających nowy 

rok szkolny. Wystawienie Najświętszego Sa- 



 

 

kramentu z Adoracją do godz. 1700. Uwielbienie 

Najświętszego Sakramentu przez większą grupę 

czuwającą o godz. 1500 odmówienie Kroniki do 

Miłosierdzia Bożego, Litanii do Najświętszego Serca  

 Pana Jezusa i śpiewanie pieśni. 

  

7 wrzesień – Pielgrzymka rowerowa na coroczny 

Odpust w święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Tulcach. O godz. 840 przed ołtarzem 

w kaplicy 17-sto osobowa grupa pielgrzymów została 

pożegnana i pobłogosławiona przez ks. Proboszcza 

wraz z innymi parafianami. / Fot. w albumie na str. 

13-14/. II. 

 

14-15 wrzesień – I Pielgrzymka autokarowa na 

Jasną Górę do duchowej stolicy Polski w 

Częstochowie, przed oblicze Matki Boskiej 

Częstochowskiej ,, Czarnej Madonny”. 14-go 

września w niedzielę o godz. 700 zbiórka 

pielgrzymów w kaplicy na modlitwie. 

Po błogosławieństwie na drogę i pożegnaniu przez ks. 

Proboszcza wyjazd na trasę. 

1. Podczas podróży modlitwy, pieśni, piosenki 

religijne, różaniec święty mówiony i śpiewany 

oraz w południe o godz. 1200 Anioł Pański. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Godz. 1400 przyjazd do Częstochowy i rozlokowanie się 

w Domu pielgrzyma w 4-osobowych pokojach. 

3. Indywidualne przywitanie Pani Jasnogórskiej w 

Cudownym obrazie, a następnie okazją do spowiedzi 

świętej zwiedzanie Sanktuarium i udział w Mszach 

świętych odbywających się nieustannie.  

4. Godz. 2000 spotkanie z przybyłym do nas 

ks. Proboszczem Wojciechem Szałatą i  



 

 

Udział w Mszy św. koncelebrowanej w jego osobistej 

intencji 

 

5. Godz. 2100 Apel Jasnogórski z udziałem bardzo wielu 

pielgrzymów wraz z całonocnym czuwaniem. 

6.  15 września godz. 500 udział w Godzinkach ku czci 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

7. Godz. 700 Msza św. koncelebrowana przez naszego ks. 

Proboszcza i innych księży w intencji dziękczynnej za 

4 lata istnienia naszej parafii z prośbą o 

błogosławieństwo Boże dla wspólnoty. 

8. Godz. 1000 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 

prowadzono przez naszego ks. Proboszcza zakończona 

pamiątkowym zdjęciem pod pomnikiem Jana Pawła II 

papieża Polaka. / Fot. w albumie na str. 14-16/.II. 

9. Godz. 1200 zasłonięcie obrazu Pani Jasnogórskiej, 

poczym wspólna kawa z ks. Proboszczem pożegnanie i 

wyjazd w drogę powrotną. 

10. Godz. 1430 nawiedzenie obrazu Świętej Rodzinny 

/jednego na świecie/ w bazylice Św. Józefa w Kaliszu 

oraz zwiedzenie w podziemiach kościoła ,,Muzeum 

Martyrologii Księży” podczas II wojny światowej 



 

 

którzy zginęli w latach 1939-1945. Życie straciło 1800 

– biskupów, kapłanów i kleryków w wielu obozach 

hitlerowskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Godz. 1700 powrót, wzajemnie pożegnanie 

i podziękowania p. Mateli i panu kierowcy za 

bezpieczną jazdę 

Ks. Proboszcz przywiózł dla parafii „Pamiątkę z 

błogosławieństwem papieskim oraz duży piękny 

różaniec. /Fot. w albumie na str. 16.II./. 

 

21 wrzesień – 25 Niedziela Zwykła. Na Mszy św. 

o godz. 900 Różaniec pamiątkowy został poświęcony i 

umieszczony obok wizerunku Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy, a treść  

błogosławieństwa papieskiego oprawiona zostanie w 



 

 

ramkę i umieszczona w biurze parafialnym. 

 

Na Mszy św. o godz. 1115 została zaprzysiężona Rada 

Ekonomiczna w skład której weszły następujące osoby: 

Urszula i Grzegorz Dorożalscy z Wiórka, Bernarda 

Zajączkowski z Czapur, Marian Osuch z Wiórka oraz 

Nyćkowiak Marek z Wiórka, 



 

 

Rozpoczął się czas przygotowania młodzieży 

gimnazjalnej do przyjęcia sakramentów 

bierzmowania. Pierwszego bierzmowania w naszej 

parafii. W każdy piątek i sobotę, aż do 15 

października odbywają się spotkania z Ks. 

Proboszczem, których tematem jest katecheza, 

nauka pieśni religijnych z udziałem p. organistki oraz 
o życiu religijnym. 

Październik 1 październik – Miesiąc poświęcony Matce  

2003r.   Bożej Różańcowej. 

Rozpoczęcie codziennej modlitwy różańcowej po Mszy 

świętej, prowadzonej przez zelatorkę róży św. Monik. 

 

3 październik – Piątek i w każdy następny w m-cu 

październiku przed Mszą Św. różaniec święty odmawiany 

przez dzieci przy pomocy p. Izabeli Wolnowicz. 

 

4 październik – Wizytacja ekonomiczna z Kurii 

Metropolitarnej. 

 

11 październik – Spotkanie Dziecięcego Kółka Misyjnego w 

składzie: Ewelina Kroschel, Patrycja Bartkowiak i Paulina 

Nowakowska. 



 

 

Opiekę nad tą grupą sprawuje także p. Izabela Wolniewicz 

(studentka z Czapur). Hasłem przewodnim grupy to myśli 

umieszczono na własnej tablicy informacyjnej:  

„Podziel się z innymi wiarą i chlebem, a Bóg podzieli się 

z Tobą niebem”. 

 

 

12 październik – 27 Niedziela Zwykła. Na każdej Mszy św. 

wystąpienie przewodniczącego Rady Ekonomicznej pana 

Bernarda Zajączkowskiego i przedstawienie sytuacji 

ekonomiczno-finansowej parafii z uwzględnieniem budowy 

domu parafialnego. 

Rada Ekonomiczna w swym sprawozdaniu nawiązywała do 

opinii ks. wizytatora ds. ekonomicznych, który w zakresie 

tych spraw nie stwierdzał żadnych nieprawidłowości, a do 

dokonań ks. Proboszcza odniósł się z dużym szacunkiem. 

Po analitycznym zestawieniu dochodów i wydatków parafii 

wynika, że rozchody są wyższe od dochodów, miesięcznie 

wynoszą one średnio: przychody 3.900zł, wydatki 4.300zł 

Pomimo ujemnego salda w okresie III-ch kwartałów br. 

nastąpił znaczny postęp przy budowie domu parafialnego. 

Radna stwierdziła, że dzięki zaradności i operatywności ks. 

Proboszcza, nu budowę została 



 

 

Wydatkowana kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych  

pozyskana jego wyłącznym staraniem poza terenem parafii. 

Co miesięczna ofiarność parafian jest tak nie wielka, że 

pieniądze uzyskane ze zbiórek wspomagają utrzymanie 

kościoła parafialnego. Na terenie parafii mieszkają 522 

rodziny, a w budżecie parafii uczestniczy tylko 220 rodzin, 

42% parafian rozumie więc chociaż by w drobny sposób 

swoje uczestnictwo w części ekonomicznej życia wspólnoty. 

W swoim wystąpieniu Rada zwróciła się z prośbą o większą 

pomoc czy to w postaci miesięcznych ofiar przynajmniej 

2zł od osoby, czy też darowizn za cele kultu religijnego 

wpłacanych na konto bankowe parafii. 

 

W koszty budowy powinny włączyć się wszystkie osoby 

naszej społeczności łącznie z niechodzącymi do kościoła, 

a deklarującymi wiarę w Boga, a także młode małżeństwa, 

które w niewielkim stopniu rozumieją takie potrzeby. Rada 

zdeklarowała się przedstawiać sprawozdanie ze spraw 

finansowych raz na kwartał. /Wszystkie zestawienia i dane 

liczbowe znajdują się w dokumentach parafialnych, a także 

sprawozdaniu Rady Ekonomicznej. 

/. Fot. w albumie str. 17/ II. 



 

 

15 październik – Wizytacja kanoniczna ks. biskupa 

Zdzisława Fortuniaka. 

Godz. 1000 – Powitanie ks. Biskupa przez przedstawicieli 

osób starszych i chorych. Msza św. celebrowana przez ks. 

Biskupa połączona z udzieleniem sakramentu chorych. 

Godz. 1130 – Wizyta ks. Biskupa w szkole i spotkanie z 

dziećmi i nauczycielami. 

Godz. 1230 – Obejrzenie parafii oraz ziemi cmentarnej. 

Godz. 1300 – Wizyta na plebanii. 

Godz. 1400 – Odwiedziny w domach 3-ch osób chorych. 

Godz. 1500 – Wizytowanie biura parafialnego. 

Godz. 1600 – Spotkanie z przedstawicielami grup 

działających w parafii. 

Godz. 1800 – Msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania 24-m osobom. 

Godz. 2000 – Spotkanie z kapłanami dekanatu. 

 

Pobyt ks. Biskupa w naszej parafii był dla nas czasem 

błogosławionym. Szczęśliwi chorzy, którzy otrzymali 

sakrament chorych, szczęśliwi młodzi, którzy przyjęli 

sakrament bierzmowania, szczęśliwe dzieci, które poznały 

dobrego pasterza, szczęśliwi także wierni, którzy 

otrzymali Jego błogosławieństwo i byli wsłuchani w Jego 

słowa. Na spotkaniach z ks. Biskupem okazano szczerą 

wdzięczność 

 
 

 

 



 

 

za troskę i zainteresowanie naszymi sprawami. Każda 

organizacja parafialna podzieliła się swymi problemami 

i otrzymała wskazówki do działania. Trudny czas, mała 

parafia i wiele przedsięwzięć to ciężar spoczywający 

na oddanym nam ks. Proboszczu. Dziękujemy za niego 

Bożej Opatrzności. Niewiele ma Pan takich dusz. Jest 

to prawdziwy heroizm za który ziemia płaci 

niewdzięcznością, z pokorą i odwagą stawiają czoło 

wszystkim przeciwnościom jakie w nie uderzają. Są to 

słupy świetlane na drogach Bożych, które żyją w 

świetle i innych oświetlają. Tak można powiedzieć o 

naszym ks. Proboszczu, który codziennie troski 

gospodarczo-ekonomiczno-administracyjne i 

duszpasterskie dźwiga dla większej chwały Bożej. 

Przed pożegnaniem z parafianami ks. Biskup wyraził 

uznanie dla Jego pracy i osiągnięć jakich dokonał w 

naszej parafii. Z wizytacji kanonicznej zrobiono wiele 

zdjęć, które znajdują się w albumie na str. 17-21/II /. 

 

16 październik – 25 lecie Pontyfikatu Ojca Świętego 

Jana Pawła II. 

 

Człowiek posłany przez Boga 

„Każdy kto  ten dzień pamięta, nie zapomni nigdy. 

Bo nigdy nie byliśmy tak wielcy! Oto na tronie 

 

papieskim zasiadł Syn Narodu Polskiego – biskup z 



 

 

kraju zniewolonego, ale przeniknięty wolnością, 

świadomy niepowtarzalności i godności każdego 

człowieka. Biskup zza żelaznej kurtyny, ale z wizją 

zjednoczonej w Chrystusie Europy i solidarnego świata. 

I pełen heroicznej wiary w Boga, który sam jeden może 

darować wszystko i odnowić wszystko… 

Nic dziwnego, że wystarczyła jedno wezwanie, aby się 

nie lękać i ludzie płakali ze szczęścia. Od tej chwili na 

całym świecie Papież z Polski otwierał drzwi wieści 

wspaniałej i mieszańcy ziemi byli pewni: „pojawił się 

Człowiek, posłany przez Boga”. 

 

Powyższy tekst ukazał się w „Naszym Dzienniku” 

Nr.242 wraz z doda tkaniem specjalnym „Boży dar dla 

świata”, a w nim czytamy: Ojcze Święty dziękujemy 

Bożej Opatrzności, że w niełatwych czasach dała nam 

Ciebie jako Proroka i Świadka wiary, nadziei i miłości. 

Dzień to szczególny dla Kościoła w Polsce i na całym 

świecie. Dano temu wyraz w każdym kościele, prasie     

i radiu. Wywieszono flagi papieskie i narodowe, a o 

godz. 1715 rozległ się dźwięk dzwonów w całej Polsce. Na 

naszych domach i ogrodzeniach pojawiły się religijno-

okolicznościowe dekoracje. Dzień dziękczynienia Panu Bogu za 

dar Ojca Świętego zaakcentowano także w naszym Kościele,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na Mszy św., potem Nowennie do Matki Bożej N.P. oraz 



 

 

modlitwie różańcowej w intencji Ojca Świętego o 

zdrowie, siły i wszelkie dary Ducha Świętego, by 

Opatrzność Boża pozwoliła mu kontynuować wielkie 

dzieła świata. 

 

19 październik – Z okazji Dnia Papieskiego zbiórka na 

fundację zajmującą się pomocą dzieciom i młodzieży, 

która nie może podejmować nauki ze względu na nikłe 

środki finansowe. 

 

Podziękowanie ks. Proboszcz wszystkim, którzy 

przyczynili się do uświetnienia wizyty ks. Bpa poprzez 

wszelkiego rodzaju prace, trud i ofiarowany czas, 

atmosferę, modlitwę, kwiaty, zadbanie o domostwa, 

życzliwość tę płynącą z serca i każde dobro którego 

doświadczył. 

 

Jednodniowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 

Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. W pielgrzymce 

wzięło udział 150 osób (3 autokary). O godz. 700 w kaplicy 

parafialnej ks. Proboszcz udzielił pielgrzymom 

błogosławieństwa na drogę. W podróży modlono się i śpiewano. 

Zatrzymano się w Lesie Grąblińskim w miejscu 

 

 

 

pierwszego objawienia się Matki Bożej, gdzie odbyto Drogę 

Krzyżową. Następnie powitano i pozdrowiono Matkę Bożą 



 

 

Licheńską w Sanktuarium na wzgórzu. Msza św. w intencji 

naszej parafii odbyła się w Bazylice Górnej nowopobudowanej 

świątyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drodze powrotnej nawiedzono Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Kawnicach, miejsce wsławione szczególnymi 

łaskami: jak mówi Modlitwa do Kawnickiej Pocieszycielki; 

„Matko Najświętsza Kawnicka Pani! 

Na tym miejscu wsławiona łaskami, 

tak często wypraszałaś i wypraszasz 

u Boga: chorym – zdrowie, 



 

 

 

ociemniałym wzrok 

głuchym – słuch, 

wątpiącym i niewierzącym 

- wiarę, 

a wszystkim – miłość Bożą. 

Kawnicka Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożycielko wiernych, 

módl się za nami. 

     Amen. ” 

 

 

 

 

 

 

26 październik – Po każdej Mszy św. ks. Proboszcz przekazał 

parafianom niezwykłą wiadomość, że została wyrzeźbiona 

figura naszego patrona św. Augustyna przez artystę 

rzeźbiarza ze Śląska. Uroczyste wprowadzenie i poświęcenie 

figury nastąpi po zebraniu odpowiedniej kwoty. Zachęcił także 

do składania ofiar w charakterze fundatorów. Wkład 

fundacyjny wynosi 100zł. Lista fundatorów zostanie 

umieszczona w specjalnym pojemniku, a następnie 

zamontowana we wnętrzu rzeźby na wieczną rzeczy pamiątkę 

dla pokoleń, które kiedyś, gdy już nas nie będzie 

 

 

 



 

 

odczytają nazwiska tych, którzy mieli swój wkład w postaci  

patrona w tym miejscu i przyszłym kościele. 

 

Listopad  

2003r. 

 

1 listopad – Święto Zmarłych. Przeprowadzono zbiórkę 

pieniężną na budowę domu parafialnego przy cmentarzu w 

Głuszynie. W zbiórce uczestniczyły 4 grupy po 4 osoby i 

zebrały 876zł. 

 

23 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

Odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św. 

tego dnia. 

 

30 listopad – I Niedziela Adwentu rozpoczynająca Nowy Rok 

Liturgiczny. Odczytanie „Listu Episkopatu Polski na temat 

przykazań kościelnych”. (Treść listu wklejono na następnej 

stronie) 

 

Grudzień 2003r. 

 

2 grudzień – Rozpoczęcie Mszy św. roratnich. We wtorki i 

środy dla dzieci, w czwartki i piątki dla dorosłych. 

Przyjmowanie intencji mszalnych na I półrocze 2004r. W 

piątki na Nowennie do Miłosierdzia Bożego i św. Augustyna 

modlitwa w intencji 

 



 

 

List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. „Okres Adwentu ma 

podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez 

którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w 

którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego 

powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i 

radosnego oczekiwania" (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza nr 39). 

W Ewangelii Chrystus Pan wzywa swych uczniów do modlitwy i czuwania. Świętowanie 

jest czasem szczególnej modlitwy Jego uczniów, a przestrzeganie dni i okresów pokuty wyrazem 

ich czuwania. 

1. Świętowanie 

Adwentem zaczynamy kolejny rok świętowania misterium Chrystusa. Autentyczna wiara 

domaga się wyznawania, manifestowania, a to wyraża się w obchodzeniu świąt. Święta 

chrześcijańskie są duchowym odnowieniem historii Jezusa Chrystusa w Jego wyznawcach. 

Przypominają one wiernym wydarzenia historii zbawienia i przez to mają się oni stawać bardziej 

podobnymi do Chrystusa, mają bardziej podobać się Bogu, mają być lepszymi i świętszymi.  

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II uchwalona przed 40 laty podkreśla: 

„Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego 

Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie w określone dni całego roku. Każdego 

tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, 

a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość 

Paschy" (KL 102). Dokument ten mówi także o obchodzeniu innych świąt. 

Wyznawcy Chrystusa od początku gromadzą się w niedzielę na cotygodniowe świętowanie 

Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to ich najstarszy dzień świąteczny. Jedną z niedziel obchodzą 

jako Wielkanoc, czyli doroczne świętowanie Paschy Chrystusa. Poza dniami upamiętniającymi 

Zmartwychwstanie Pańskie wierni obchodzą takie uroczystości, jak Boże Narodzenie, Objawienie 

Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, a także święta ku czci Matki Bożej i ku czci 

Świętych. Zróżnicowana sytuacja życia



 

 

 
religijnego i liturgicznego w poszczególnych krajach, a także w życiu całego Kościoła prowadziła 

do zmiany rangi pewnych świąt. 

 

2. Elementy chrześcijańskiego świętowania 

 

Austriacki liturgista pisał przed laty: „Jak o ołtarzu można powiedzieć, że jest on kawałkiem ziemi, 

który zwraca się ku niebu, tak o święcie można powiedzieć, że jest to odcinek czasu, który spotyka 

się z wiecznością" (Josef Andreas Jungmann). Przy obchodzeniu święta ustają wysiłek, praca, 

a człowiek ma czas dla Boga oraz dla siebie. Oznakami święta są świąteczne szaty, zabawa, muzyka 

i śpiew. Niestety bardzo często dzisiejszy człowiek, jak ostrzega Ojciec Święty Jan Paweł II w 

adhortacji Kościół w Europie, nawet jeśli się odświętnie ubierze, już nie potrafi świętować. 

Starajmy się właściwie przeżywać nasze święta, obchodźmy je we wspólnocie rodzinnej 

i parafialnej. 

Wierni od wieków wyróżniali wśród dni liturgicznych takie, które obchodzone były nie tylko w 

kościele, ale także poza nim. Te dni nazwano świętami nakazanymi i były one dniami wolnymi od 

pracy. Głównymi elementami każdego święta nakazanego były i są udział w Eucharystii oraz 

powstrzymanie się od prac niekoniecznych. Przypomniał to Papież Jan Paweł II w liście 

apostolskim Dies Domini w 1998 r. i w encyklice Ecclesia de Eucharistia ogłoszonej w Wielki 

Czwartek tego roku. 

 

3. Przepisy Kościoła dotyczące świętowania 

 

W sprawie obchodów roku liturgicznego i w sprawie świąt nakazanych Kościół nauczający wydał 

szereg zarządzeń. Skrótowo są one zebrane w pięciu przykazaniach kościelnych. Aktualna ich 

wersja zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki Wiary ma następujące brzmienie: 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 

powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

Pierwsze przykazanie kościelne mówi o świętach nakazanych. W ciągu wieków zmieniała się ich 

liczba. Wierni w różnych krajach obchodzą ich mniej lub więcej. W niektórych krajach pewne 

święta zostały za zgodą Stolicy Apostolskiej przeniesione na niedzielę. W Polsce w okresie 

komunizmu niektóre święta nakazane stały się dniami pracy. Mówiło się o tak zwanych świętach 

zniesionych. Powodowało to u wiernych wątpliwości sumienia, a praca w te dni niejednokrotnie 

wręcz uniemożliwiała świętowanie  



 

 

wielkich wydarzeń zbawczych. Dlatego Biskupi polscy kierując się przepisami liturgicznymi 

Kościoła i mając na uwadze dobro duchowe wiernych postanowili prosić Stolicę Apostolską o 

przeniesienie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na 7. niedzielę Wielkanocy oraz o to, by 

ze względu na dni robocze świętami nakazanymi nie były w Polsce: uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi Panny, uroczystość świętego Józefa oraz uroczystość świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 4 marca 2003 r. 

wydała dla Polski dekret pozwalający na wspomniane zmiany, zaś Zebranie Plenarne Konferencji 

Episkopatu Polski w dniu 12 marca 2003 r. postanowiło, by te zmiany obowiązywały od 30 

listopada tego roku. Jedynym świętem nakazanym obchodzonym w dniu pracy pozostaje 

uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Biskupi wyrażają nadzieję, że nadejdzie taki 

czas, kiedy to ważne święto stanie się dniem wolnym od pracy. 

Po uwzględnieniu omówionych zmian, świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: 

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 

stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i 

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). 

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych 

Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego), świętego 

Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią 

tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji 

Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w 

Eucharystii. 

Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii 

świętej. Drugie i trzecie przykazania kościelne mówią o minimum życia sakramentalnego 

katolików, jakimi są spowiedź raz w roku i Komunia św. w okresie wielkanocnym. 

4. Dni i okresy pokuty 

Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi czwarte 

przykazanie kościelne. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. postanawia: „Wszyscy wierni, każdy 

na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy 

przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w 

które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, 

podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, 

zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych 

poniżej kanonów" (kan. 1249). Ten sam kodeks stwierdza: „W Kościele powszechnym dniami i 

okresami



 

 

pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu" (kan. 1250). Według kan. 

1251 „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem 

Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym 

dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę 

popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa". Zachęcamy też, 

zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia 

w Polsce. Przypominamy też, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje 

wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, 

obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. Niemożliwość zachowania 

wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty. 

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. 

Przypominamy w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by 

uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu. 

Piąte przykazanie kościelne przypomina, by troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

Dziękujemy wiernym za zrozumienie tych potrzeb i za ofiary składane na potrzeby Kościoła. 

Wyjaśniając obecne stanowisko w sprawie przykazań kościelnych mamy nadzieję, że 

przyczyni się to do większej przejrzystości, a w konsekwencji do kształtowania spokoju sumienia, 

który niejednokrotnie zakłócały pytania o przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność na 

Eucharystii w dni, w które obowiązuje praca zawodowa. Niech te zmiany zmobilizują naszą wiarę,  

która pozwoli nam na kształtowanie pogłębionego życia religijnego i budowanie lepszej 

przyszłości oraz przeżywanie świąt chrześcijańskich w duchu prawdziwej, głębokiej radości.  

Na przeżywanie tajemnic Chrystusa w nowym roku liturgicznym, w którym mamy starać 

się lepiej naśladować naszego Zbawiciela, z serca wszystkim błogosławimy. 

Podpisali: 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

 zgromadzeni na 324 Zebraniu   

Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski  

w Warszawie    

Warszawa, dnia 21 października 2003 r.



 

 

Ofiarodawców na figurę św. Augustyna. 

7 grudzień – Rozpoczęcie rozprowadzania świec „Caritas” i 

opłatków wigilijnych a także poświęconego sianka i bombek 

wykonanych z masy solnej przez Kółko Misyjne Dzieci. Ofiary 

uzyskane w ten sposób przekażą dzieci na Papieskie Dzieło 

Misyjne. Doręczenie każdej rodzinie w parafii listów 

adwentowych z apelem Rady Ekonomicznej o składanie w 

każdą drugą niedzielę miesiąca wyższych ofiar na potrzeby 

budowlane domu parafialnego. 

/Treść listu wklejono na następnej stronie/ 

 

 16-17 grudzień – Budowa żłóbka na zewnątrz  

kaplicy. 

  

22 grudzień – Rozbiórka groty wzniesionej ku czci Matki 

Bożej. Zmurszałe drzewo w grocie groziło zawaleniem, dlatego 

zaszła konieczność rozbiórki. 4-rej panowie z Czapur i 4-rej 

panowie z Wiórka oraz p. Osuch Mieczysław z transporterem 

ciągnikowym poświęcili swój czas uprzątając także miejsce po 

rozbiórce. 

  

22 grudzień – Uroczyste zakończenie rorat dla dzieci wraz 

z wręczeniem nagród za wykonane piękne prace. W Mszach 

św. roratnich uczestniczyło każdorazowo około 120 dzieci. 

 



 

 

Adwent 2003r. 

Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie 

(Łk 2,6-7) 

Szanowni Parafianie! 

Adwent to okres przygotowania do najwspanialszych rodzinnych świąt. Świąt Bożego 

Narodzenia. Jest to również początek nowego roku liturgicznego. 

Do tych świąt przygotowujemy się z jednej strony duchowo, poprzez skupienie adwentowe, 

nabożeństwa roratnie, umartwienie. Z drugiej strony przygotowujemy się materialnie. Przedświąteczne 

porządki, zakupy i przygotowanie wieczerzy wigilijnej, a także potraw na pierwszy i drugi dzień Świąt, 

aby przy stole, w gronie najbliższych, wspólnie radować się z narodzenia Chrystusa. 

Jako katolicy nie możemy w tym okresie zapominać o tej naszej większej rodzinie, którą 

winniśmy, jako parafia, stanowić. Tak jak napawa nas dumą odświętny wystrój naszych domów, tak 

samo w tym okresie powinniśmy szczególnie pomyśleć o naszym wspólnym domu, który stanowi Dom 

Boży. Na razie jest to skromna kaplica, ale w przyszłości będzie to Dom Parafialny, zapewniający 

mieszkanie duszpasterzom parafii, a także sale umożliwiające działalność różnych form organizacyjnych 

nas wiernych, a w docelowo Świątynia na miarę naszych aspiracji i możliwości, służąca nam i wielu, 

którzy po nas nastaną. 

Tak jak obowiązani jesteśmy do troski, również tej materialnej, o nasze domy i rodziny, tak samo 

winniśmy wykazywać troskę o materialne podstawy działalności parafii. Nie może powtórzyć się sytuacja 

sprzed ponad dwóch tysięcy lat, gdy dla ubogiej pary z Nazaretu zabrakło miejsca w betlejemskiej 

gospodzie. Poczucie tego obowiązku winniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. Ta troska to nie 

jest tylko sprawa naszych dziadków, czy rodziców. Ta troska jest sprawą nas wszystkich tworzących 

parafialną rodzinę, niezależnie od tego jak często uczestniczymy w praktykach religijnych. 

Na pewno większość z nas nie wyobraża sobie owych świąt bez Mszy Pasterskiej. Pomyślmy o 

tym, byśmy zapewniali co roku możliwość jej odprawiania. Byśmy wszyscy mogli w niej uczestniczyć w 

wygodniejszej i przestronniejszej świątyni. Pomyślmy o tym byśmy mogli rozwijać życie kulturalne i 

duchowe w oparciu o bazę, którą stanowić będzie Dom Parafialny. Może dzięki temu wszyscy staniemy 

się sobie bardziej bliscy w dzisiejszych czasach wyobcowania i samotności pośród ludzi. 

Pamiętajmy o nauce płynącej do nas z Dziejów Apostolskich, że: „Więcej szczęścia jest w 

dawaniu, aniżeli w braniu." .(Dz.A.20,35). Nie chodzi tu o zwyczajne pouczenie moralne, ani o nakaz 

narzucany człowiekowi z zewnątrz. Skłonność do dawania jest niejako wpisana w naturę ludzką.  

Każdy człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z innymi i realizuje się w pełni, gdy w wolności serca czyni 

dar z siebie. Nauczmy się cieszyć się tym dawaniem. Świątynia będzie przecież trwałym śladem, który 

pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom.



 

 

Zdobądźmy się na wysiłek i odmawiając sobie w okresie Adwentu niektórych drobnych, 

codziennych przyjemności, choćby raz w tygodniu i przeznaczmy wygospodarowane, czy 

zaoszczędzone w ten sposób środki na wsparcie potrzeb materialnych naszej wspólnoty. Niech nasz 

Duszpasterz poczuje się wśród nas, jak w troskliwej rodzinie, na której pomoc zawsze można liczyć 

nawet, mimo trudności dnia powszedniego. 

Kierujemy do Was szanowni Parafianie apel, by w każdą drugą niedzielę miesiąca w sposób 

szczególny pamiętać o materialnych potrzebach Parafii i zawczasu przygotować wyższą niż zwykle 

ofiarę. Liczymy, że każdy postara się również pobudzić spośród członków rodzin, znajomych czy 

sąsiadów te osoby, które rzadko przychodzą do Kościoła, ale uważają się za katolików. 

Potrzeby są duże, a bilans otwarcia sporządzony przez naszą Komisję i przedstawiony Wam 

przez Przewodniczącego wskazuje, że bez zwiększenia ofiarności nie podołamy oczekującym nas 

zadaniom budowlanym. 

Szczególnie liczymy na ofiarność w czasie Pasterki i Mszach św. w dzień Bożego Narodzenia. 

Tak jak tradycyjnie wręczamy sobie podarunki w wigilijny wieczór tak ofiary te niech będą naszym 

darem na rzecz Parafii. 

Podajemy również nr konta bankowego: 

42124017471111000018770706 w Banku Pekao S.A. I O/Poznań 

Przypominamy, że dzięki ofiarom kierowanym tą drogą z zaznaczeniem, że przeznaczone są 

na cele kultu religijnego, pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania naszych dochodów do 10%. 

Zachowujemy przy tym kontrolę nad celem wydatkowania tych środków, czego w wypadku podatków 

uczynić nie sposób. 

Życząc wszystkim Szanownym Parafianom wzrostu duchowego w okresie Adwentu oraz za 

przyczyną Bogurodzicy i św. Józefa wielu łask zsyłanych przez Dzieciątko Jezus pozostajemy w 

przekonaniu, że nasz apel spotka się z życzliwym przyjęciem i zrozumieniem oraz zaowocuje 

hojnością ofiar każdego członka naszej rodziny parafialnej umożliwiającą pomyślną realizację planów 

i zamierzeń inwestycyjnych. 

Szczęść Boże 

Rada Ekonomiczna przy Parafii Rzym. Kat. pw. Św. Augustyna 

Bernard Zajączkowski  

Urszula Dorożalska  

Marian Osuch  

Marek Nyćkowiak  

Grzegorz Dorożalski



 

 

24 grudzień – Wigilia Bożego Narodzenia. O godz. 2200 

Msza św. Pasterska w intencji parafian rozpoczynającej 

uroczystości Narodzenia Pańskiego i Świętowanie w 

Kościele czasu Bożego Narodzenia. 

 

 

„Z Betlejem płynie 

od dwóch tysięcy lat 

na cały świat wielkie  

orędzie miłości  

i pojednania(...) 

Wpatrujemy się w Boże  

Dziecię – Zbawiciela 

Świata, uczymy się,  

dobroci i wrażliwości” 

 

Jana Pawła II 

 

 

Obrazek powyższy to pamiątka od ks. Proboszcza w 

czasie odwiedzin duszpasterskich rodzi. 

 

29 grudzień – Wprawiano okna w budowanym domu 

parafialnym i zainstalowano system alarmowy. 

Rozpoczęto odwiedziny duszpasterskie w rodzinach.



 

 

31 grudzień – Zakończenie roku kalendarzowego. O godz. 

1600 Msza. Św. w intencji parafian za żywych i zmarłych 

oraz podsumowanie całego minionego roku tym razem nie 

od strony ekonomicznej, lecz duchowej. 

Ks. Proboszcz przedstawił obraz wspólnoty parafialnej od 

momentu powołania i poświęcenia parafii. Liczba parafian 

uczestniczących w Mszach św. nieznacznie zwiększa się. 

Zauważyć też można coraz więcej dzieci na Mszach św. 

odprawianych dla nich w każdą niedzielę o godz. 1000. 

W minionym roku do I Komunii Św. przystąpiło 25 osób, 

do sakramentu bierzmowania 26 osób, ochrzczonych 

zostało  

13-cie dzieci, zmarło 18 osób. Sakrament małżeństwa w 

naszej kaplicy przyjęły 3 pary. 



 

 

2004 – Rok Niepokalanego Poczęcia. 

 
,,Niech Maryja Niepokalana będzie dla nas 

Matka piękną miłości”. Jan Paweł II 

 



 

 

  Rok Niepokalanego Poczęcia. 

,,Maryja jest pierwszym owocem dzieła odkupienia. 

Łaska Chrystusa Odkupiciela działała w Niej zawczasu, 

zachowując ją od grzechu pierworodnego i od 

wszelkiego kontaktu z winą. 

Dlatego też Maryja jest ,,łaski pełna” (Łk.1,28), jak 

mówi Anioł, gdy zwiastuje Jej boskie macierzyństwo. 

Rozum ludzki nie może pojąć tak wielkiego cudu i 

tajemnicy. Niech Maryja Niepokalana będzie dla nas 

Matką pięknej miłości”.  

Jan Paweł II 

Styczeń 

2004r. 1 styczeń – W nocy z 1-go na 2-go stycznia 

dokonano włamania do naszej kaplicy. Znieważono 

ołtarz, zdemolowano żłóbek, porozrzucano paramenty 

liturgiczne i wyposażenie w zakrystii, rozerwano 

kasety metalowe i zabrano z nich pieniądze, skradziono 

urządzenia nagłośniające tj: mikrofony i głośniki, a 

niektóre tak zniszczono, aby nie były już użyteczne. 

Wartość szkód oszacowano na 8 tys. złotych. 

Czynności rozpoznawcze i dochodzeniowe wszczęła 

Policja z Mosiny. 

  

 6 styczeń – wtorek Objawienie Pańskie Trzech Króli. 



 

 

Msza św. ekspiacyjna przepraszająca za znieważenia 

Świątyni i Ołtarza. Licznie przybyli wierni modlili się 

przed Najświętszym Sakramentem o Miłosierdzie Boże 

dla tych którzy obrażają Majestat Boga Najwyższego 

prosząc, aby przywrócił dar łaski przebaczenia, aby 

wlał w serca ludzi ducha pokory i mądrości. 

Ks. Proboszcz leżąc krzyżem przed Jezusem 

Eucharystycznym złożył osobistą ofiarę za popełnione 

grzechy w tej świątyni. 

 

7 styczeń – Wstawiono i zamocowano dzwi zewnętrzne 

do budowanego domu parafialnego. 

 

11 styczeń – Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na 

zakup nowego sprzętu nagłaśniającego. Zebrane 

zaledwie 1.500 zł 

 

20 styczeń – Zostały zakupione mikrofony oraz 

założono system alarmowy wraz z monitorowaniem na 

całym obiekcie kościelnym. 

 

Luty 

2004r.  11 luty – Z okazji Światowego Dnia Chorego 

odprawiona została Msza Św. dla chorych i osób 

starszych, na której odczytane zostało ,,Orędzie” 

Ojca Św. na XII Światowy Dzień Chorego. 



 

 

 25 luty – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie czasu 

Wielkiego Postu. W każdej piątek Droga Krzyżowa dla 

dzieci o godz. 1630, którą poprowadzi z dziećmi 

p. Izabela Wolniewicz, a o godz. 1700 Droga Krzyżowa 

dla dorosłych, którą prowadzić będą poszczególne 

organizacje parafialne kolejno: I Róża Różańcowa, II 

Róża Różańcowa, Parafialny Zespół Caritas, Rada 

Ekonomiczna, a także ks. Proboszcz. 

 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym co niedzielę o godz. 

1400, a po nich Msza św. Daninę diecezjalną jak co roku 

składamy w kopertach za każdego parafianina.  

 

 26 luty – Uroczysta Msza Św. połączona z 

wprowadzeniem i poświęceniem figury św. Augustyna. 

Była to niewątpliwie podniosła i historyczna chwila. 

Św. Augustyn jedyny jak do tej pory patron w 

Archidiecezji Poznańskiej jest naszym orędownikiem, 

pocieszycielem i pośrednikiem smutnych i radosnych 

chwil w parafii. Od tej pory wpatrując się w jego 

postać, która trzyma w lewej dłoni serce – symbol 

gorejącej miłości i miłosierdzia, a w prawej ręce krzyż 

– symbol pastorału biskupiego, będzie nam 



 

 

 przypominał  przez symboliczną obecność o naszych 

powinnościach i zobowiązaniach, a także przed jego 

obliczem prosić będziemy o wstawiennictwo dla całej 

naszej wspólnoty. Figurę wyrzeźbił artysta rzeźbiarz z 

Karpacza pan Michał Walczak. Podczas uroczystości 

wykonano wiele zdjęć, które znajdują się w albumie na 

str. 22-24/.II 

 

 28 luty – III parafialna pielgrzymka ,,Dzień skupienia 

i modlitwy” u Świętogórskiej Róży Duchownej na 

Świętej Górze w Gostyniu. W pielgrzymce 

zorganizowanej przez p. Różę Matelę wzięło udział 

ponad 80 osób. Przewodnikiem po Sanktuarium był 

ks. Jakub Przybylski, który oprócz przygotowanej nam 

uczty duchowej obejmującej: Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu N.M.P., Nabożeństwo pokutne, sakrament 

pojednania, Msz św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 

Różaniec, Akt zawierzenia Niepokalanego Sercu Maryi, 

poprowadził także oratorium (konferencję) nad 

problematyką uzależnień. Pielgrzymka zakończyła się 

poświęceniem zakupionych dewocjonaliów i pamiątek 

w furcie klasztornej. /Pamiątkowe fotografię 

z pielgrzymki znajdują się w albumie  

na str. 22-24/.II.25 



 

 

 



 

 

Marzec 22 marzec – Wyjazd autokarem do Poznania 

2004r.  na seans filmowy pt. „Pasja” w reżyserii Mela 

Gibsona na podstawie opowiedzianej Męki Pańskiej 

przez Annę Katarzynę Emmerich. Zekranizowane 

dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego przez mękę i krzyż 

Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Pokazany został 

realizm wydarzeń tak bliskich każdemu wierzącemu 

katolikowi: Na łamach gazet ukazało się bardzo wiele 

pozytywnych opinii między innymi poniższe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film ten cieszy się obecnie największą oglądalnością w 

Polsce przyczynia się do licznych nawróceń. Służebnica 

Boża Anna Katarzyna Emmerich poprzez szczególne 

powołanie mistyczne ukazywała światu ogromną wartość 

ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem.



 

 

Poznań, dnia 28 marca 2004r, 

Sprawozdanie Rady Ekonomicznej 

Parafii p.w. św. Augustyna w Czapurach 
 

 Rada Ekonomiczna na spotkaniu w dniu 11 marca 2004r. dokonała podsumowania finansowej działalności Parafii w 
2003r. 
 W ubiegłym roku udało się wykonać w Domu Parafialnym konstrukcję dachu i pokryć go dachówką oraz zamontować 

okna i drzwi zewnętrzne. Budowa osiągnęła więc stan surowy zamknięty, umożliwiający przeprowadzanie robót wewnętrznych 
w budynku. Wydatki z tym związane zamknęły się kwotą 100.000,- zł. 

Osiągnięcie takiego stanu jest olbrzymią zasługą działań podejmowanych przez księdza Proboszcza. Zaznaczyć jednak należy, 
że coraz trudniej pozyskiwać środki finansowe poza Parafią. Obserwuję się spadek możliwości pozyskiwania sponsorów, co w 

dużej mierze związane jest ze zmianą przepisów podatkowych i drastycznym ograniczeniem ulg przysługujących z tytułu 
darowizn na cele kultu religijnego. 

 W tej perspektywie możliwości szybkiego ukończenia budowy Domu Parafialnego są znikome. Niebawem rozpocznie 
się kolejny sezon budowlany. Obecne prace wewnętrzne wymagają fachowego wykonawstwa stąd tylko w niewielkim stopniu 

można będzie wykonać je systemem gospodarczym. Niezależnie od tego Rada zwraca się z gorącą prośbą o pomoc przy 
prowadzeniu tych prac, szczególnie tych Parafian, którzy dysponują odpowiednim przygotowaniem fachowym. Dotyczy to 

szczególnie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych. Osoby, którym nie jest obojętna także materialna 
baza funkcjonowania wspólnoty parafialnej, a które mogłyby wspomóc swą wiedzą i umiejętnościami wspomnianą budowę 

proszone są o kontakt z księdzem Proboszczem. Równie ważne są informacje o możliwości nabycia wszystkich niezbędnych 
materiałów do wykonania prac na dogodnych cenowo warunkach. Przekazanie takich informacji stanowić będzie równie cenny 

wkład we wspólną budowę. 
 Gwoli przypomnienia Rada podaje, że średnie miesięczne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Parafii 

wynoszą ponad 4.300,- zł. Wpływy ze składek cotygodniowych oraz imiennych miesięcznych zbiórek wynoszą 3.900,- zł. 
Szczegółowe zestawienie wydatków i przychodów bieżących zostało przedstawione przez Radę w październiku ubiegłego roku i 

w tym zakresie nie nastąpiły znaczące zmiany. Powyższe liczby wskazują że Parafia nie jest samowystarczalna finansowo 
nawet w zakresie pokrycia bieżących kosztów utrzymania. Tym trudniejsze jest planowanie przedsięwzięć o charakterze 

inwestycyjnym. Wydaje się, że w nadchodzących latach winniśmy w większym stopniu spełniać obowiązek utrzymania Parafii 
wynikający wprost z przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego {KAN. 222. § 1. Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom 

Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co 
jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy.) 

Niezależnie od cytowanego obowiązku prawnego godzi się przypomnieć, że post, modlitwa i jałmużna stanowią ewangeliczną 
istotę praktyk pokutnych, do których w sposób szczególny zachęca okres Wielkiego Postu. Materialne wsparcie przedsięwzięć 

parafialnych stanowić będzie wyraz braterskiego dzielenia się z innymi cząstką naszych dochodów.  
Już w poprzednim sprawozdaniu Rada podkreślała, że na 521 rodzin mieszkających na terenie naszej Parafii jedynie 220 

wspiera ją regularnymi ofiarami. Średnio ofiarność ta wynosi niecałe 18 zł na rodzinę miesięcznie. Nawet w dobie powszechnie 
odczuwanego ubożenia kwota ta wydaje się niezbyt wysoka. Dołóżmy więc wszelkich starań, by naszą ofiarność zwiększyć. 

Może uda nam się zachęcić naszych domowników, krewnych, znajomych, sąsiadów, którzy do tej pory jeszcze nie dostrzegają 
potrzeb naszej Parafii, do wsparcia finansowego. Jest to przecież nasza wspólna sprawa, na której nam wszystkim powinno 

zależeć. Im szybciej zostanie wybudowany dom Parafialny, tym szybciej będzie można zredukować koszty związane z 
wynajmem mieszkania dla księdza Proboszcza. Można będzie również wykorzystywać pomieszczenia Domu Parafialnego dla 

różnorodnych potrzeb samych parafian i organizacji działających przy Parafii. Podkreślenia wymaga fakt, że już obecnie 
uruchomione są dodatkowe zajęcia dla dzieci z matematyki, języków obcych, umiejętności posługiwania się komputerem, 

które, z braku pomieszczeń, odbywają się na terenie szkoły. Często zapomina się, że prowadzenie tych zajęć stanow i 
inicjatywę i formę życia parafialnego. 

 Nasza tak skromnie wyposażona Parafia posiada pewien majątek w postaci gruntów, który mógłby przynosić pewne 
stałe dochody. Rada Ekonomiczna zwraca się zatem do wszystkich parafian z prośbą o propozycje wykorzystan ia tego 

skromnego majątku. Może można by wskazać osoby lub instytucje zainteresowane podjęciem działalności na terenach 
należących do Parafii lub w inny sposób ich wykorzystania. 

Należy wspomnieć również o dokonaniach w bieżącym roku. Rok ten zaczął się bardzo niepomyślnie od włamania i kradzieży 

urządzeń nagłaśniających. Straty oszacowano na 8.000,- zł. Następstwem tego faktu była decyzja o zainstalowaniu 
monitoringu budynku kaplicy, domu Parafialnego i plebanii. Konieczny był również zakup i instalacja nowego systemu 

nagłaśniającego kaplicy. Łączny koszt wyniósł 7.000,- zł. z czego 1.500,- zł wierni ofiarowali bezpośrednio na tacę na tai cel. 
Były to więc dodatkowe, nie zakładane wydatki, które w części zostały pokryte z ofiar zebranych w czasie Kolędy w wysokości 

6.530,- zł Należy zaznaczyć, że ofiary z Kolędy przeznaczane są na utrzymanie kapłanów pracujących na terenie Parafii. W 
naszym wypadku koszty strat wywołanych kradzieżą w istocie w znacznej mierze pokrył ksiądz Proboszcz. Monitoring 

budynków generuje również dodatkowe miesięczne koszty w wysokości 110,- zł. 
 Wspólnym sukcesem było uroczyste wprowadzenie figury patrona naszej Parafii - św. Augustyna. Figura ta stanowi 

znakomite potwierdzenie możliwości wzbogacania wyposażenia Parafii wspólnym wysiłkiem parafian z myślą o tych, którzy w 
tej świątyni będą kiedyś, w przyszłości modlić się i wypraszać wstawiennictwo naszego patrona, być może także w naszej 

intencji. 
 Zwracamy się z apelem o wykorzystanie okresu Wielkiego Postu do uczynków miłosierdzia, których wyrazem może 

być odmówienie sobie drobnych przyjemności i podzielenie się wygospodarowanymi w ten sposób środkami z całą wspólnotą 
parafialną poprzez ofiarę złożoną na ten cel. 

 W imieniu księdza Proboszcza Rada Ekonomiczna serdecznie dziękuje wszystkim dotychczasowym dobroczyńcom 
i ofiarodawcom nasze Parafii. 

Sporządził:    



 

 

28 marzec – Sprawozdanie parafialnej Rady 

ekonomicznej z finansowanej działalności parafii w 

2003r. wygłoszone pa każdej Mszy św. przez pana 

Grzegorza Dorożalskiego /wklejono obok/. Na 

pokreślenie zasługuje fakt, że z inicjatywy ks. 

Proboszcza uruchomione są w szkole(brak salki 

parafialnej) dodatkowe zajęcia dla dzieci z matematyki, 

języka niemieckiego, angielskiego, umiejętności 

posługiwania się komputerem, które bezpłatnie 

prowadzone są przez siostry Annę i Katarzynę 

Chmielewskie oraz p. Marcina Budzińskiego. Z opinii 

dzieci wynika, że są bardzo zadowolone, wykazują 

znaczny postęp w nauce, bowiem osoby prowadzące te 

zajęcia maja w sobie dar łatwego przekazywania 

wiadomości i wzajemnego komunikowania. /Sprawozdanie 

wklejano obok/. 

  

Podział darów żywnościowych dla rodzin potrzebujących i 

ubogich zarówno ofiarowanych przez parafian jak i 

przywiezionych w dużej ilości konserw mięsnych z 

Poznańskiego Caritasu Archidiecezjalnego. 

 

Kwiecień 4 kwiecień – Niedziela Palmowa. Rozpoczęcie  

2004r.  świętych Rekolekcji Wielkopostnych, 

głoszonych przez ojca Krzysztofa – Gwardiana Zakonu



 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

4-7 Kwiecień 2004 

„ KTO KRZYŻ ODGADNIE TEN NIE UPADNIE „ 

Szkoła Podstawowa – Czapury 

 
Niedziela Palmowa godz. 10.00 rozpoczęcie rekolekcji dziecięcych 

05.04.2004 Poniedziałek —nauka i nabożeństwo pokutne 

10.30-11.30 KI. IV- VI Kościół 

11.30-12.30 KI. 0- III Kościół 

 

Szkoła 

9.30-10.30 KI. IV-VI   Przygotowanie drogi krzyżowej 

10.30-11.30 KI. 0-III 

 

6.04.2004 Wtorek Spowiedź św. i droga krzyżowa 

10.30-11.10KI III-VI spowiedź św. - Kościół 

11.10  Nauka dla wszystkich dzieci i droga krzyżowa 0-VI  

 

Szkoła 

9.30-10.30 KI. III – VI  Ustawienie drogi krzyżowej i projekt 

10.00-11.00 KI. 0-II   krzyża do mego pokoju 

 

7.04.2004 Środa Msza św. i nauka (poświęcenie krzyżyków i złożenie 

skarbonek) 

 

10.3-11.30 KI. IV- VI Kościół 

11.30- 12.30 KI. 0-III Kościół 

 

Szkoła 

9.30- 10.30 KI. IV- VI  Praca nad krzyżem 

10.30-11.30 KI 0-III



 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

4-7 kwiecień 2004 Czapury 

„ Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie” 

Niedziela Palmowa rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. 
Nauka ogólna 

Poniedziałek 5.04.2004 
Godz. 9.00 Msza św. i nauka ogólna 
Godz. 17.30 Msza św. i nauka stanowa dla kobiet 

Wtorek 6.04.2004 
Godz. 8.30 Msza św. i nauka ogólna  
Godz.9.15 do 10.30 spowiedź św. 
Godz. 12.15 Objazd chorych i starszych 
Godz. 17.30 Msza św. i nauka stanowa dla mężczyzn 
Godz. 18.30 do 20.00 spowiedź św. 

Środa 7.04.2004 
Godz. 9.00 Msza św. i nauka ogólna Godz. 18.30 Moja 
droga do Jezusa - konferencja  

Msza św. 
Droga krzyżowa ulicami Parafii.



 

 

Franciszkanów w Poznaniu. Czas Wielkiego Tygodnia 

rozpoczęto wsłuchaniem się i refleksją nad męką 

Chrystusa Odkupiciela. Czas na zmianę i nawrócenie 

każdej zagubionej duszy. 

 

7 kwiecień – Wielka Środa. Droga Krzyżowa ulicami 

Czapur prowadząca po raz pierwszy przez 

powstające nowe osiedle i ulice: Brzozową, Dębową, 

Jodłową, Klonową, Bukową i Świerkową. 

 

8 kwiecień – Wielki Czwartek. Rozpoczęcia corocznych 

przeżyć Misterium Paschalnego. Tegoroczną narrację 

poprowadzą nasi młodzi lektorzy. O godz. 1730 

uroczysta Msza św. na pamiątkę ustanowienia 

sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii w intencji 

zmarłych i żyjących kapłanów. Przeniesienie do 

ciemnicy. 

 

9 kwiecień – Wielki Piątek – Obrzędy Liturgii na cześć 

Męki Pańskiej. Całodzienna adoracja Krzyża, kolejno 

przez wszystkie organizacje parafialne. O godz. 1730 

rozpoczęcie Ceremonii Wielkopostnych z 

przeniesieniem Pana Jezusa do Grobu, który w tym 

roku przybrał swoją nową szatę. 

/Fot. w albumie na str.25/II 

10 kwiecień – Wielka Sobota. Adoracja 



 

 

Pana Jezusa w Grobie, święcenie potraw 

wielkanocnych, a godz. 2200 Wigilia Paschalna: obrzędy 

Światła, Eucharystii oraz Procesja Rezurekcyjna 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

11-12 kwiecień – I i II Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego z licznym udziałem parafian na każdej  

Mszy Św. 

 

29 kwiecień – Czwartek, wyjazd pielgrzymki 

parafialnej do Medugorie z prośbami, podziękowaniami 

a także listami od parafian. Pielgrzymka mniej liczna 

(nieco ponad 20 osób) ze względu na koszty, ale bardzo 

szczęśliwa z możliwości spotkania z Matką Bożą. 

Pobłogosławiona przez ks. Proboszcza pożegnana przez 

parafian wyruszyła o godz. 800. Tak oto podróż 

zrelacjonowała p. Róża Matela organizatorka 

pielgrzymi: po drodze zwiedzamy przepiękne miasta 

Chorwacji.  

1 maja, zwiedzamy miasto SPLIT. Mieści się tu stolica 

Episkopatu. Piękna Katedra, w niej ołtarz z relikwiami 

Św. Duja, ucznia Św. Piotra. W katedrze tej Papież 

Jan Paweł II uznał wolności Chorwacji. Papież jest dla 

tych ludzi największym ideałem. Klęcznik papieski 



 

 

dekorowany jest kwiatami i traktowany jak 

„relikwia”. Znajduje się tu również chrzcielnica z 

byłej świątyni Jowisza i pomnik Jana Chrzciciela. 2-

maja, niedziela, wspólnie udajemy się do kościoła pw. 

Św. Stiepana na Mszy św. Do tej świątyni prowadzi 

piękna aleja palmowa. Znajdują się tu 

relikwie(zabalsamowane ciało) Św. Felicjana. Tutaj 

przybywają ludzie prosząc o łaskę uzdrowienia. 

Ksiądz proboszcz bardzo cieszy się z naszej 

obecności. Obdarowują nas drobnymi i upominkami. 

Zwiedzamy TROGIER. W centralnym punkcie miasta 

na Placu im. Jana Pawła II (od 1997r.) znajduje się 

Katedra, budowana ponad 400lat. W niej kaplica Św. 

Sebastiana – upamiętniająca wszystkich, którzy 

polegli w ostatniej wojnie domowej. Zwiedzamy 

kościół Św. Dominika i dziedziniec Klasztoru i 

Katedry św. Mikołaja. 

3-maja SIBENIK(SZIBENIk) nad miastem króluje 

Katedra, której budowę rozpoczęto w 1431r. i trwała 

ona 100 lat. Jest ona pw. Św. Jakuba. 

4-maja, z niecierpliwością wczesnym rankiem 

wyruszamy do celu naszej podróży do Medugorie. 

Jedziemy wzdłuż pięknej Riwiery Makarskiej. 

Wszyscy jesteśmy podekscytowani, że już za kilka 

godzin będziemy na miejscu. Wspólna modlitwa 



 

 

różaniec, pieśni do Matki Bożej. Jesteśmy blisko. 

Granica, STOP – BOŚNIA, CHERCEGOWINA. 

Przedstawiamy  nasze dokumenty. Co?  - Polacy? –

słyszymy-w Iraku zabijacie Muzułmanów, a tu 

przejeżdżacie  się modlić? Nie wyjedziecie. Szok, 

płacz, modlitwa. Pilot pociesz nas, że spróbujemy 

jeszcze na innym przejściu granicznym. Nadzieja. 

Pniemy się w górę ponad 2 godziny. W autokarze 

modlitwa, śpiewy, gorące prośby. Granica – Stop. 

Sytuacja jak na pierwszym przejściu. Nie 

wyjedziemy. Telefon do przedstawiciela Konsulatu. 

Prosi on, abyśmy zawrócili, bowiem Urzędnicy mogą 

wszystko. Są bardzo wrogo nastawieni do Polaków. 

Stoimy 23 km od miejsca do którego tak bardzo 

chcieliśmy dotrzeć. Matko Boża z Medugorie pomóż 

przetrwać ciężkie chwile. Nie możemy zrozumieć co 

się stało? Dlaczego? A może Matka Boska czuwała 

nad nami? 

7 maja – Piątek, jesteśmy już wszyscy na Mszy św. 

w naszym kościele w Czapurach. Modlimy się za 

obecne czasy, aby nie stały się czasem kolejnych 

prześladowań wiary, aby Ci, którzy pielgrzymują do 

Sanktuariów nie byli ograniczani przez układy 

polityczne i nietolerancję religijną . Modlimy się 

także za wyznawców islamu, aby w chrześcijanach 

nie upatrywali  

wrogów i nie odtrącali w dążeniu do Matki Bożej. 



 

 

Maj /Fot. w albumie na str. 26,27/.II 

2004r. 16 maj – Coroczna uroczystość I Komunii 

św. do której przystąpiło 21 dzieci. Na pamiątkę, 

rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli ofiarę 

pieniężną na kupno mikrofonu bezprzewodowego. W 

białym tygodniu dzieci uczestniczyły codziennie w 

Nabożeństwach Majowych i Mszach św. 

 

24 maj – Zebranie wiejskie społeczności Czapur 

z udziałem ks. proboszcza, p. burmistrz z Mosiny, 

rodnego i Rady Sołeckiej, a także przedstawicieli 

telefonii komórkowej Polkomtel – Warszawa. 

Społeczność obecna na zebraniu wniosła, aby 

lokalizacja masztu przeniesiona został załatwiony 

pozytywnie wbrew upierającej się firmy Polkomtel – 

Warszawa, która niestety umowę dzierżawy gruntu 

podpisała już wcześniej z osobą prywatną, nie pytając 

o zgodę mieszkańców. 

 

Czerwiec 

2004r.  1 czerwiec – Rozpoczęcia Nabożeństw 

Czerwcowych do Serca Pana Jezusa, prowadzonych 

przez Róże różańcowe. 



 

 

5 czerwiec – Pismem Ks. Arc. Metr. Poznańskiego 

z dnia 31.05.04r. poszerzony został skład Parafialnej 

Rady Ekonomicznej o 2 osoby: p.p Kurka Jerzego 

i Chmielewskiego Jana, którzy obowiązki swoje pełnić 

będą do 4.06.2008r. 

 

10 czerwiec – Boże Ciało – uroczysta procesja 

Eucharystyczna do 4-ch ołtarzy wzdłuż ulicy 

Poznańskiej  Czapur i Wiórka. Na tegoroczną 

uroczystość wykonano nowy ołtarz polowy jako IV-ty, 

aby na stałe służył sprawowaniu Eucharystii.  

Zbiórką ofiar pieniężnych na ten cel zajęła się  

p. Pelagia Włodarczak z Wiórka, a wykonał 

profesjonalnie p. Marcin Dobrowski, też z Wiórka. 

/Fot. w albumie na str. 27,28/. II 

26 czerwiec – Wyjazd autokarem około 50 osób na 

dzień skupienia do Sanktuarium Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Pniewach.  

/ Fot. w albumie na str.28,29/. 

W tym dniu także po raz pierwszy w naszej parafii 

odbyła się Kongregacja Kapłanów naszego dekanatu 

Poznań – Starołęka. Niestety na tę uroczystą Mszę św. 

przybyło zaledwie 2-ch parafian. W późniejszej 

dyskusji okazało się, że parafianie nie zrozumieli 

ogłoszenia o miejscu tego wydarzenia. 



 

 



 

 

Lipiec  19 lipiec – Rozpoczęcie 2 tygodniowego 

2004r.  wypoczynku dla dzieci na półkolonii 

zorganizowanej przez Parafialny Zespół Caritas w 

oparciu o własne środki finansowe pochodzące z 

comiesięcznych zbiórek do puszek. O tej wakacyjnej 

przygodzie blisko domu ukazał się artykuł w 

Merkuriuszu Mosińskim Nr. 7/17 opisujący krótko 

atrakcje z których dzieci były bardzo zadowolone, 

oraz podziękowanie organizatorów skierowane do 

parafian za finansowe wsparcie. 

 Treść artykułu. 

 

21 lipiec – Spotkanie nowo powołanej Rady 

Duszpasterskiej przez Arcybiskupa Metropolitę 

Poznańskiego Stanisława Gądeckiego pismem z dnia 

31.05.2004r. na mocy kanonu 536 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. W skład Rady weszły następujące osoby: 

 

Najewski Tadeusz      Matela Róża 

Polowy Bernard       Kurek Zofia 

Peksa Danuta        Dobrowolska Barbara 

Potocka Małgorzata      Chmielewska Alina  

Materna Halina       Foltyn Małgorzata 

Wojciechowska Anna     Tabaczyńska Ewa 

Włodarczak Pelagia 



 

 

Osoby te mają za zadanie podejmować inicjatywy 

rozszerzające i rozbudzające religijność w naszej 

wspólnocie, powinny być głosem doradczym w pracy 

duszpasterskiej i opierać swoją pracę na statucie 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 25 września 

2002r. L.dz. 5552/2002r. 

 

22 lipiec – Usiłowanie dokonania włamania do kaplicy od 

strony wejściowej. Bogu niech będą dzięki, że nie 

dostano się do wnętrza, tylko uszkodzono zamek 

poważnie w okratowaniu drzwi. 

 

24 lipiec – VI pielgrzymka parafialna do katedr: 

Poznania i Gniezna. Zwiedzanie skansenu 

w Dziekanowicach oraz piastowskiej Lednogóry i 

Lednicy. 

 

Sierpień 3 sierpień – W związku ze zbliżającą się  

2004r.  5-tą rocznicą erygowania naszej parafii 

oraz odpustem Św. Augustyna, ks. Proboszcz 

zorganizował  spotkania wszystkich wspólnot 

parafialnych dla omówienia tych uroczystości .  

W dniu wspomnienia Św. Moniki tj.27 sierpnia i 

rocznicy powstania Żywego Różańca 



 

 

Odprawiona zostanie patronalna Msza św. I Róży z 

udziałem II-iej i III-ciej nowopowstałej Róży 

różańcowej. Zelatorem III – ciej Róży wybrana została 

p. Krystyna Walkowiak. Wszystkie grupy parafialne na 

swych spotkaniach omówił udział swój i program 

uroczystości jubileuszu parafialnego. 

 

29 sierpień – XXII Niedziela Zwykła o godz. 1130 

uroczystość odpustowa ku czci św. Augustyna. Suma 

odpustowa została odprawiona przez ks. dr. prawa 

kanonicznego adiunkta Wydz. Teolog. Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza, obrońcę Węzła Małżeńskiego 

w Sądzie Metropolitalnym w Poznaniu Benedyktyna 

Glinkowskiego (wpis do kroniki na następnej stronie), 

który na początku Mszy św. poświęcił ornat 

św. Augustyna jako votum wdzięczności parafian za 5 

lat opieki nad wspólnotą i odprawił w nim Sumę 

Odpustową, /Fot. w albumie na str. 30-31/, połączoną z 

procesją Eucharystyczną. 

 

Czas Jubileuszu. 

To już 5 lat od momentu  

konsekracji naszej Świątyni. 



 

 

Czapury, dn.29 VIII 2004r. 

 Bardzo serdecznie dziękuję 

Ks. Proboszcz za zaproszenie do przewodniczenia  

Mszy Św. i wygłoszenie Słowa Bożego z okazji 

odpustu parafialnego w piątą rocznicę rekcji Wspólnoty, 

której patronuje św. Augustyn. 

 

 

 

29 VIII 2004 

Gratuluję osiągnięć okresu  

5-lecia Parafii św. Augustyna 

Życzy samozaparcia i dużo radości  

W tworzeniu nowego Domu Bożego. 

 

 

 

 

 

Powyżej wpisy najwonniejszych 

gości uczestniczących w uroczystości 

5 rocznicy erygowania Parafii. 



 

 



 

 

Przed końcem Mszy Św. została poświęcona figurka 

Pana Jezusa Frasobliwego, którą umieszczono na 

górnym łuku prezbiterium. Piękne przeżycia i kolejna 

okazja do dziękczynienia Panu Bogu, wewnętrznych 

refleksji i pogłębienia życia duchowego parafian. 

/Fot. w albumie na str. / 

O godz. 1500 rozpoczęcie festynu na placu obok 

budowanej plebanii. Poszczególne grupy parafialne 

urządziły stoiska: z ciekawymi książkami, z loterią 

fantową, kawiarenką z ciastem(własne wypieki), kawą i 

herbatą, lody z napojami chłodzącymi, grill z kiełbaską 

i bigosem, chleb wiejski z smalcem i ogórkami 

małosolnymi /wszystko własnej produkcji/, a także 

stoliki z parasolami i podium dla orkiestry. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa 

pamiątek z 5-letniego dorobku parafii, którą pięknie 

urządziła p. Róża Matela z eksponatów przyniesionych 

przez parafian, a także materiałów parafialnych 

/wyciągi z ksiąg/. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani burmistrz 

z Mosiny-Zofia Springer, która wpisała się do kroniki 

parafialnej / na poprzedniej stronie/. 

/Fot. w albumie na str. 33-34/.  



 

 

Do atrakcji festynu należało: 

1. Wręczenie pucharów dla zwycięzców w zawodach 

wędkarskich, o puchar ks. Proboszcza, które 

odbywały się na łowisku w Czapurach w godz. 

od 900-1200. 

2. Spotkanie dzieci ze Strażą Pożarną, która 

demonstrowała wspinaczkę na wysokości w 

odpowiednich koszach zabierając dzieci. 

3. Gry i zabawy dla dzieci, które poprowadził 

ks. Proboszcz i p. Róża. 

4. Loteria fantowa z ciekawymi fantami rzeczowymi 

oraz na usługi np. szewskie i internetowe, a także z 

główną wygraną na wyjazd tygodniowy dla 1 pełnej 

rodziny. 

Zabawa taneczna była przeplatana losowaniem fantów i 

trwała do godz. 2200. Mimo iż było dużo młodzieży 

uszanowano teren kościelny nie czyniąc żadnych szkód. 

Po rozliczeniu dochód z festynu wyniósł 3.200zł. 

Wkład materialny niektórych osób został podarowany 

np.: wiele od państwa Foltyn z Kubalina. 

/Fot, w albumie na str. 32-34/. 

 

30 sierpień – Ocieplanie zakrystii przez panów: T. 

Najewskiego, B. Polowego i L. Maternę. 



 

 

Wrzesień 1 wrzesień – Msza Św. dla dzieci  

2004r.  rozpoczynających nowy rok szkolny 

i wystawienie Najświętszego Sakramentu do 

całodziennej adoracji. 

 

2 wrzesień – Tynkowanie ocieplanych ścian zakrystii. 

 

12 wrzesień – Piesza pielgrzymka parafialna do 

Matki Bożej Tuleckiej na coroczny odpust i 

jubileuszową uroczystość 25-lecia koronacji obrazu. 

8-osobowa grupa połączyła się z pielgrzymką z 

parafii św. Jakuba Apostoła Poznań Głuszyna, której 

przewodniczył ks. kanonik Benedykt Berkowski. /Fot. 

w albumie na str. 35/. W Tulcach została zamówiona 

Msza Św. w intencji naszego Ks. Proboszcza i 

parafian z trudem budujących dom parafialny. 

 

15 wrzesień – Wyjazd VII pielgrzymka parafialnej 

do: Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, 

Krakowa i Częstochowy. Miejscem stałego 

zakwaterowanie dla 45 osób przez 3 dni była 

Kalwaria Zebrzydowska. Tutaj pielgrzymi 

uczestniczyli każdego dnia w Mszach Św., 

odsłonięciu i zasłonięciu obrazu Matki Bożej 

Kalwaryjskiej, różańcu św. oraz Drodze Krzyżowej  



 

 

dróżkami do 28 stacji Męki Pańskiej, którą 

prowadził brat Franciszkanin - Egidiusz. Msza św. za 

naszą wspólnotę została zamówiona w Częstochowie 

na godz. 1530 7-go października. W tym samym 

czasie odbędzie się Msza Św. w naszym kościele. 

Poniżej modlitwa tekstu papieża Jana Pawła II. 

25 wrzesień – Diecezjalne spotkanie członków 

Żywego Różańca w kościele Nawiedzenia N.M.P 

Poznań-Rataje. W spotkanie uczestniczyli 

członkowie naszych Róż Różańcowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUDOWNY OBRAZ 

MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ 

 



 

 

29 wrzesień – Dokonano włamania do mieszkania 

ks. Proboszcza w Wiórku na tle rabunkowym. 

Zabrano niektóre wartościowe przedmioty 

i wyrządzono szkody, w wyposażeniu mieszkania. 

Zaszła konieczność zainstalowania systemu 

alarmowego z monitoringiem Agencji Ochrony 

„Solid” 

 

Październik  1 październik – Rozpoczęcie  

2004r.   codziennych modlitw różańcowych pod 

kierunkiem wspólnoty parafialnej Żywego Różańca. 

7 październik – Święto Najśw. Maryi Panny Królowej 

Różańca Świętego. 

 

O godz. 1530 w Częstochowie i w Czapurach odbyły się 

zamówione Msze św. przez pielgrzymów VII 

pielgrzymki parafialnej na Jasną Górę w intencji 

dziękczynnej za 5 lat istnienia naszego Wieczernika 

w Czapurach. Połączone w tym samym czasie Msze św. 

stały się kolejnym głębokim przeżyciem duchowym 

parafian. Ks. proboszcz polecił szczególnej opiece 

Matki Bożej Różańcowej wiernych obecnych na Mszy 

Św. i tych przebywających w domach, a także 

oddalonych od Kościoła Świętego, by drogi 



 

 

swoje skierowali ku Chrystusowi. 

18 październik – Wyjątkowa uroczystość  historyczna 

w całej naszej parafii. –Przybycie figury Matki Bożej 

Wieleńskiej- Ucieczki Grzeszników. Peregrynacja 

figury Matki Bożej rozpoczęła się o godz. 1700 po 

przewiezieniu jej z parafii św. Jakuba Apostoła z 

Głuszyny. Matka Boża Wieleńska nawiedza parafie 

całej Archidiecezji Poznańskiej przed ukoronowaniem 

koronami papieskimi 5 lipca 2005r. Plan nawiedzenia 

naszej parafii objął całodobowe czuwanie zarówno 

wszystkich grup duszpasterskich jak i parafian wg. 

ulic. Organizację tej przepięknej uroczystości 

zawdzięczamy ks. Proboszczowi, który potrafił 

zmobilizować całą wspólnotę do uświetnienia tego 

wydarzenia. W czuwaniach nocnych brali udział dorośli, 

a w godzinach przedpołudniowych dnia następnego cała 

młodzież szkolna, która przybywając klasami co pół 

godziny uczciła Matkę Bożą modlitwą, śpiewem i grą na 

gitarze. W czasie między Mszami św., Nieszporami, 

Apelem Jasnogórskim, Pasterską Maryjna trwały 

nieustanne modlitwy dziękczynno błagalne, śpiewy, 

litanie, godzinki, modlitwy różańcowe w różnych 

intencjach wielbiące Pana Boga



 

 

Plan nawiedzenia Figury Matki Bożej Wieleńskiej 

UCIECZKI GRZESZNIKÓW 

18 Październik 2004 

Godz. 17.00 Uroczyste przywitanie figury przy bramie głównej Msza św. 

przygotowana przez dzieci - proszę by przyszły z lampionami ewentualnie świecami 

po Mszy św. ok. godz. 18.00  

Dzieci mają swoje czuwanie przy figurze ( różaniec śpiewy obecny jest również 

chórek) 

Godz.19.00-20.00 czuwanie Caritas  

Godz.20.00 - 20.30 czuwanie Rada Ekonomiczna  

Godz.20.30 - Uroczyste Nieszpory  

Godz.21.00 - Apel Jasnogórski modlitwy wieczorne  

Godz.21.30 -22.00 czuwanie Rada Duszpasterska  

Godz.22.00 - 23.00 czuwanie mieszkańcy ul Jodłowa,Klonowa Dębowa, Brzozowa, 

Świerkowa z Czapur  

Godz.23.00 - 23.30 ul Promowa z Czapur i Kubalin  

Godz.23.3O - 24.00 Uroczysty Różaniec św. 

Godz. 24.00 PASTERKA MARYJNA z procesją  

Godz. 1.30 - 2.00 czuwanie ul Dolna z Czapur  

Godz.2.00 - 3.00 czuwanie ul Kręta z Czapur 

Godz.3.00 - 4.00 czuwanie ul Gromadzka z Czapur  

Godz.4.00 - 5.00 czuwanie ul Poznańska od nr. 1 do 30  

Godz.5.00 - 6.00 czuwanie ul Poznańska od nr. 31 do 70  

Godz.6.00 - 7.00 czuwanie ul Poznanska od nr. 71 do 120  

Godz. 7.00 - UROCZYSTE GODZINKI - grupa pielgrzymkowa  

Godz.8.00 - 9.00 czuwanie ul Poznańska od nr. 121 do 180  

Godz.9.00 -10.00 czuwanie ul Wierzbowa i Sosnowa z Wiórka I ul Podleśna od nr. 1 

do 35 

Godz.10.00-11.00 czuwanie ul Szkolna z Wiórka i ul Podleśna Od nr 36 do nr 70 

Godz. 11.00 MSZA Św. DLA CHORYCH 

Godz,12.00 -13.00 Nawiedzenie Matki Bożej Ulic naszych miejscowości 

Godz.13.00 -14.00 czuwanie ul Poznańska od nr. 2 do 25  

Godz.14.0-15.00 czuwanie ul Poznańska od nr 25 do 54  

Godz.15.00-16.00 czuwanie ul Bankowa  

Godz.16.00 -17.00 czuwanie ul Działkowa, Łąkowa,  Makowa  

Godz. 17.00 MSZA SW. POŻEGNALNA Matkę Bożą  



 

 

i Jej Syna. Czczona w każdej swej postaci została 

uwielbiona przez wszystkie stany.  

Z radością przyjęta ze smutkiem odprowadzona 

pozostanie na zawsze w sercach, które ją adorowały 

i uczestniczyły w tym wydarzeniu. Cała parafia 

uświetniła Jej pobyt wystrojem domów, ulic, palącymi 

się w oknach i na drogach świecami, a nade wszystko 

swoją obecnością w kościele poprzez przyjęte 

sakramenty pojednania i pokuty, a także sakrament 

chorych. 

Chorzy ofiarowali swe cierpienia i dolegliwości Jej 

Synowi – Jezusowi Chrystusowi. 

 

19 październik – Po Mszy św. o godz. 1700 przewieziono 

figurę specjalnym samochodem-Kaplicą w asyście ks. 

Proboszcza i wiernych ze świecami w 20-tu pojazdach 

samochodowych do parafii pw. Św. Michała Archanioła 

i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku.  

/Zdjęcia z całej uroczystości w albumie na  

str. od 35 do 42/. 

 

23 październik – Dzień papieski w parafii. 

Po Mszy św. o godz. 1800 odbyło się specjalne 

Nabożeństwo poświęcone Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. 

Przygotowane przez dzieci z Kółka Misyjnego, 



 

 

Chórku kościelnego, a także panie z Caritasu. Pod 

hasłem ,,Totus Tuus Maryjo” zostały przybliżone 

obecnym niektóre orędzia, przesłania kierowane przez 

Ojca Św. do całe świata. Przed kościołem odbyła się 

zbiórka do puszek przeprowadzona przez dzieci 

i Caritas na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, którą 

wspiera papieska fundacja ,,Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialna Caritas zbiórkę przeznaczyła na Misje Św. 



 

 

24 październik – Podziękowanie ks. Proboszcza za 

uroczyste przyjęcie Matki Bożej Wieleńskiej. „Minął 

przepiękny dzień wizyty naszej parafii figury Matki 

Bożej Wieleńskiej-Ucieczki Grzeszników. Przez 24 

godziny czuwając i modląc się daliśmy świadectwo 

naszej wiary. Jestem wdzięczny za tak życzliwie 

przyjęty apel o udekorowanie naszych ulic, domów, 

za zainteresowanie tym faktem, za przepiękny 

wystrój kwiatami naszej Świątyni, liczne spowiedzi, 

liczny udział wielu naszych wiernych przez długie 

godziny czuwań. Jako proboszcza jestem głęboko 

zbudowany tą postawą. Szczerze dziękuje za każdą 

przejaw religijnej jedności wiary i poczucia 

odpowiedzialności. Podziękowanie składam także 

radom sołeckim za współpracę i wyczulenie  na dobro 

wspólne” 

 

Listopad 1 listopad – Uroczystość Wszystkich 

2004r.Świętych. Nasze grupy parafialne: Caritas 

i Rada Ekonomiczna przeprowadziły kwestę na 

cmentarz w Głuszynie przysparzając nieco ponad 700zł 

 Środków pieniężnych na cele budowlane. 

  

 2-5 listopad – Został ocieplony budynek zakrystii oraz 

położony tynk, a także uszczelnione elementy 

budowanego domu parafialnego.  



 

 

13 listopad -  Dzień wspomnienia 1650 rocznicy urodzin 

naszego patrona św. Augustyna. W ,,Przewodniku 

Katolickim” Nr. 47 ukazał się następujący artykuł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopad – W narożniku ogrodzenia placu kościelnego 

postawiono za zgodą Ks. Proboszcza konstrukcje z 

bilbordem ,,Płytki ceramiczne z Opoczna” w zamian za 

wyposażenie w potrzebne płytki budowlanego domu 

parafialnego. 



 

 

 28 listopad – Zakończenie roku kościelnego  

i I niedziela Adwentu. Ojciec Święty Jan Paweł IIr. 

  17 października 2004r. zapoczątkował w Bazylice 

Św. Piotra w Rzymie ,,Rok Eucharystii”. 

 

 30 listopad – Zakończenie pisania listu do papieża 

Polaka Jana Pawła II przez wszystkie grupy parafialne 

oraz dzieci i młodzież szkolną. Przedrukowane listy w 

formie książki zostaną wręczone Ojcu Świętemu w 

święta Bożego Narodzenia jako pierwszy dar od naszej 

parafii. 

 

 Czas Adwentu. Rozpoczęcie rorat dla dzieci i dorosłych 

oraz przyjmowania rezerwacji Mszy św. na przyszłe 

półrocze. 

 

 Rozprowadzanie świec wigilijnych, jako dzieło pomocy 

dzieciom biednym i opuszczonym. 

 

Grudzień 5 grudzień – II niedziela Adwentu, dzień  

2004. modlitwy za Kościół na Wschodzie. Zbiórka 

do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. 

12 grudzień – Rozpoczęcie rozprowadzania opłatków 

wigilijnych. 



 

 

19 grudzień – Zbiórka żywności dla rodzin ubogich i 

potrzebujących  w parafii. Z zebranych darów 

żywnościowych i pieniężnych Parafialny Zespół 

„Caritas” zrobił 20 paczek, które doręczono rodzinom. 

 

20 grudzień – Parafialna spowiedź Adwentowa z 

pomocą Ojców Franciszkanów w godzinach 

przedpołudniowych i wieczornych, a także w godzinach 

popołudniowych w domach osób chorych. 

 

22 grudzień – Zakończenie rorat dla dzieci, które 

bardzo licznie uczestniczyły w każdej Mszy Św. 

roratniej i wręczenie nagród za wykonane prace 

przedstawiające Stajenkę Betlejemską. 

 

24 grudzień – Wigilia Bożego Narodzenia. 

Msza św. pasterska o godz. 2200, jak co roku 

rozpoczynająca się przy żłobku na zewnątrz kościoła. 

 

  Życzenia świąteczne ks. Proboszcza. 

,,Wszystkim Drogim Parafianom oraz miłym Gościom z 
okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę, by był to 
czas obecności Bożej Dzieciny w Waszych sercach 
i rodzinach, by pozostał na długo i wypełnił je Bożym 
pokojem, miło- 



 

 

ścią i radością.. Bóg kocha każdego człowieka i dla 
niego rodzi się w Betlejem.” 
 

31 grudzień – Godz. 1600 Msza św. w intencji parafian 

żyjących i zmarłych. Ks. Proboszcz przedstawił obraz 

wspólnoty parafialnej od strony duchowej w minionym 

roku. Działalność poszczególnych grup parafialnych już 

istniejących i nowo powstałych Sprawozdanie 

duszpasterskie objęło także statystykę wydarzeń 

parafialnych jak: chrzty, komunia św, śluby i zgony. 



 

 

2005   Rok   Eucharystii. 
 

„Błagajmy wspólnie Maryję Pannę, aby 
pomagała ludowi chrześcijańskiemu 
przeżyć ten Rok Eucharystii jako czas 
głębokiego nawrócenia do Chrystusa i 
intensywnego zaanga-żowania na rzecz 
szerzenia Jego orędzia zbawienia.” 

 Jan Paweł II 

 
Pełni wdzięczności za wszystkie łaski, jakie 

otrzymaliśmy od Boga w minionym roku, z 

ufnością i nadzieją wchodzimy w Nowy Rok 

2005. Chcemy do rozpocząć z Jezusem, bo 

wierzymy, że tylko w Nim jest nasza 

nadzieja i siła. Dziś, kiedy na każdym kroku 

zauważa się lekceważenie wartości, 

bezkarność ludzi nieuczciwych oraz walkę z 

tym, co Bożę, trzeba nam szczególnie mocno 

przylgnąć do Niego, aby ocalić naszą miłość i 

wiarę. On wychodzi naprzeciw naszym 

pragnieniom, ponieważ dobrze zna trud 

codziennej pracy, gorycz odrzucenia i 

niezrozumienia. Sam przeszedł przez to 

wszystko, co jest naszym udziałem,  

.Dlatego daje 

 

 



 

 

nam Pokarm, który ma być źródłem naszej siły i mocy – 

Eucharystię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń  2 styczeń – Rozpoczęcia odwiedzin 

 2005r. duszpasterskich w rodzinach całej parafii. 

 

Luty 9 luty – Środa Popielcowa i rozpoczęcie 

2005r.  czasu Wielkiego Postu 

 

10 luty – Odszedł do Pana nasz 

nieodżałowany parafianin śp. Hieronim 

Plenzler z Czapur, który od samego początku 

istnienia parafii nie szczędził swego słabego 

zdrowia dla dobra wspólnoty. Nieustannie 

zatroskany o porządek i wygląd estetyczny 



 

 

otoczenia kaplicy, placu budowy i całego terenu 

kościelnego. Wszystkie prace porządkowe 

niezależnie od pory roku wykonywał sam 

niejednokrotnie  od świtu do zmierzchu. Niektóre 

ciężkie prace fizyczne były ponad jego siły, ale 

zawsze mówił, że to dla Pana Boga. Msza św. 

i pogrzeb odbył się 12-go lutego z licznym udziałem 

parafianom. Ks. Proboszcz w wygłoszonym słowie 

podkreślił zasługi zmarłego dla naszej wspólnoty 

i przyrzekł w imieniu parafian kontynuować starania 

o dbałość terenu kościelnego. Zmarły był członkiem 

II Róży Różańcowej Żywego Różańca dlatego w jego 

intencji zostały zamówione Msze św. od całej 

wspólnoty różańcowej i II Róży.  

 

16 luty – spotkanie parafialnej wspólnoty Żywego 

Różańca w celu omówienia aktualnych spraw 

związanych ze spotkaniami diecezjalnymi i 

rekolekcjami. Przyjęto do wiadomości  

„Komunikat Kurii Metropolitalnej z dnia 7.02.2005r. 

o rejonowych spotkaniach parafialnych wspólnota 

Żywego Różańca dla poszczególnych dekanatów.”  

Dekanaty poznańskie zaproszono na 9.04.2005r. 



 

 

do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny na Ratajach w Poznaniu. W roku bieżącym 

przewidują się także rekolekcję dla członków 

Żywego Różańca w Zaborówcu w 2-ch terminach: 23 

maja i 14 października. Ustalono, że nasza parafia 

weźmie w nich udział 14 października. Ks. Proboszcz 

zaprogramował także, aby rozważyć możliwość 

zakupu sztandaru parafialnego wspólnoty Żywego 

Różańca, a także świętego w intencji młodzieży 

podczas codziennej modlitwy, 

 

13 luty – Czas Wielkiego Postu poświęcony 

modlitwie, pokucie i nawróceniu. Każdy piątek Droga 

Krzyżowa dla dzieci o godz. 1640, dla dorosłych po 

Mszy św. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym co 

niedzielę o godz. 1400.  

Rozpoczęto składanie daniny diecezjalnej.  

 

Marzec 13 marzec – V Niedziela Wielkiego Postu. 

2005r.  Na każdej Mszy Św. został odczytany  

,, List pasterski o sposobach przyjmowania Komunii 

Świętej” skierowany do wszystkich wiernych 

w Archidiecezji Poznańskiej przez Arcybiskupa 

Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. 



 

 

Kongregacja Episkopatu Polski przyjęła: Instrukcje 

dla Kościoła w Polsce dotyczące udziału i postaw 

wiernych we Mszy Świętej. Instrukcja ta 

wprowadza nowy obrzęd przyjmowania Komunii 

Świętej także na rękę. Określa dokładnie 

uwarunkowania praktykowania tej formy, 

przyjmowania Ciała Pańskiego. Episkopat Polski 

/Instrukcja KEP, 40/ uznał, iż podstawowym 

sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii Świętej 

wprost do ust. W roku Eucharystii wsłuchując się 

przesłanie płynące do nas z Wieczernika pamiętajmy 

o żarliwej modlitwie jaką Chrystus zanosił do swego 

Ojca, prosząc „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 

Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w 

Nas jedno (J 17,21)”. 

 

31 marzec – Wieczór, który zapamiętają pokolenia. 

Schorowany i cierpiący już od dłuższego czasu  

Ojciec Św. Jan Paweł II doznał wstrząsu 

pozakażeniowego i zapaści sercowo-krążeniowej. 

Życie jego zostało zagrożone. Stan chorego z 

godziny na godzinę zaczął się pogarszać. Świat 

dowiedziawszy się z komunikatu prasowego Stolicy 

Apostolskiej, że stan zdrowia Jana Pawła II jest 

bardzo ciężki rozpoczął szturm modlitewny do 

Nieba. W całym 



 

 



 

 

Naszym kraju wierni zaczęli modlić się o 

cudzdrowia dla Ojca Św. nawiedzając swoje 

kościoły, uczestnicząc w Mszach św., czuwając 

przed Najświętszym Sakramentem. Wiadomość ta 

wstrząsnęła głęboko także wyznawców innych 

religii na całym świecie. 

 

Kwiecień  1 kwiecień – Od godziny 900 rano go godz.  

2005r.   2100 rozpoczęło się w naszym kościele 

czuwanie modlitewne w intencji o zdrowie Ojca Św. 

Wieczorem w oknach zapalano świece na znak 

solidarności z modlącą się całą archidiecezją. 

Modlitwa trwa nieustannie we wszystkich kościołach 

polskich i na całym świecie. 

 

2 kwiecień – sobota. Wyjazd VIII pielgrzymki 

parafialnej do Sanktuarium  Matki Boskiej Ucieczki 

Grzeszników do Wielenia nad Obrą. 48 pielgrzymów 

pojechało podziękować Matce Najświętszej za 

otrzymane łaski podczas peregrynacji Jej figury w 

naszej parafii w październiku ubiegłego roku. 

Przybyli tam pielgrzymi z kilku dekanatów naszej 

diecezji. Modliliśmy się w intencji koronacji Matki 

Boskiej koronami papieskimi/poświęconymi przez 

Ojca Św. Jana Pawła II, która odbędzie się 



 

 

3 lipca, aby cała Archidiecezja Poznańska 

przygotowała się duchowo na tę uroczystość. 

Modliliśmy się także za ciężko chorego Ojca Św. 

Powróciliśmy o godz. 1500. /Fot. ołtarza także w 

albumie na str. 42/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O godz. 2000 odbyła się w naszym kościele Msza Święta 

w intencji umierającego Ojca Św. na którą przybyli 

bardzo licznie parafianie ze świecami. 

Modląc się połączyli swoje ręce w łańcuch złączonych 

serc duchowo obecnych przy konają- 



 

 

cym Papieżu Polaku. 

O godz. 2137 w pierwszą sobotę miesiąca w Wigilię 

Bożego Miłosierdzia, przed uroczystością 

Zwiastowania  Najśw. Marii Pannie – dokonało się 

„Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud” 

Zgon Papieża oznajmił dźwięk dzwony  

Bazyliki Św. Piotra, za nim rozdzwoniły się wszystkie 

dzwony w całym katolickim świecie, a także nasz 

mały dzwoneczek na wieżyczce kaplicy. 

Ścisnęły się nam serca, popłynęły łzy, wyszliśmy z 

domów ze świecami kierując się w stronę kościoła. 

Uprzedziła nas jednak młodzież, która zapaliła 

pierwsze świeczki przy postawionym portrecie 

opartym o Grób Pański. Przyniesiono kwiaty i 

modliliśmy się od 1-szej w nocy. 

/Fot. w albumie na str. 43/. Jak wynika z wszystkich 

przekazów medialnych o godz. 2158. 

 



 

 

Świat jakby stanął w miejscu, zatrzymał się w 

smutku i żalu połączony modlitwą. Na dzień przed 

śmiercią powiedział Ojciec Św. „Szukałem was. 

Teraz przybyliście do mnie, za to wam dziękuję”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z chwilą śmierci Ojca Świętego rozpoczęły się 

narodowe rekolekcje – czas skupienia i zebrania 

tego co zostało rozproszone, a także wielka żałoba. 

Niemal na wszystkich budynkach prywatnych i 

państwowych, instytucjach i urzędach pojawiły się 

flagi papieskie i państwowe z kirem. 



 

 

W kościołach, na placach, przed krzyżami, przed 

pomnikami Jana Pawła II ustawiono kwiaty i 

niezliczone ilości świeczek i zniczy, które przynosili 

ludzie nieustannie zapalając i modląc się za zmarłego 

Ojca Św. Swój żal wyraził Episkopat Polski 

następującymi słowami: 

 



 

 

Wszystkie media: telewizja, radio, prasa zmieniły 

swój charakter przekazu nadając wyłącznie 

informację i wspomnienia o Ojcu Św. Janie Pawle 

Papieżu Polaku. W prasie pojawiły się przepiękne 

publikacje i fotografie. Polacy zaczęli wyjeżdżać do 

Rzymu, aby oddać hołd Wielkiemu Papieżowi i 

naszemu duchowemu przywódcy. 

A oto nagłówki tylko niektórych artykułów: 

„Jan Paweł Wielki wrócił do Pana” 

„Poszedł prosto do Nieba” 

„Czuwa z Nieba nad wszystkimi” 

„Maryjny znak śmierci Papieża” 

„Pontyfikat w blaskach Miłosierdzia” 

„Złożył całą ludzkość w ręce Boga” 

„Zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu” 

„Uczestniczymy w nowej epoce” 

„Pontyfikat wielkiego znaczenia”. 

„Otrzymaliśmy świadectwo wiary” 

„Realizujemy Jego naukę” 

„Zjednoczył nas w cierpieniu” 

„Postawił mosty do Nieba” 

„Pontyfikat tysiącleci” 

„Jan Paweł II – wielki apostoł i obrońca życia.” 

„Wskazał drogę wolności i sprawiedliwości” 

„Umierał jak Chrystus na Krzyżu” 

„Połączył się cały świat w smutku i bólu” 



 

 

„Świat stracił wielki duchowy pomost łączący 

wszystkie narody” 

„Odszedł od nas Święty już za życia, Wielki Papież 

Słowiański Największy Autorytet Moralny 

współczesnego świata, Wielki Syn Narodu Polskiego 

– rozsławił w świecie imię Polski” 

 

Światowe media doceniły znaczenie Papieża dla 

Kościoła i świata i uczciły pamięć Jego. W naszym 

kościele trwają całodzienne czuwania modlitewne 

zakończone Apelem Jasnogórskim. Zapełniły się 

kościoły nie tylko w Polsce, ale i w zlaicyzowanej 

Europie Zachodniej, także ludzie innych religii i 

wyznaniu na całym świecę rozpoczęli żałobę po 

zmarłym Papieżu. Młodzież polska, która bardzo 

ukochała Ojca św. rozpoczęła białe marsze 

wdzięczności ze świecami w ręku. Tak jak pragnął 

Ojciec Św. – Duch Święty odnowił oblicze ziemi. Nie 

ma narodu na kuli, który by nie wspomniał lub nie 

opłakiwał odejścia tego Papieża. Żałoba narodowa w 

Polsce trwała do czasu pogrzebu. W dniu pogrzebu 

zamknięto szkoły, sklepy, instytucje i urzędy. Ci 

którzy nie wyjechali do Rzymu mogli uczestniczyć w 

pogrzebie przed telewizorami telebimami na placach 

zgromadzeń i przy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właśnie kard. Joseph Ratzinger 

 zostanie wkrótce następcą naszego  

Ojca Świętego Jana Pawła II i powie:  

„mój wybór na Stolicę Piotrową wyjednał u Boga 

 Papież z Polski. 

 



 

 

radio. Dzień przed pogrzebem hołd zmarłemu Ojcu 

Św. złożyło Polskie Zgromadzenie Narodowe 

w parlamencie o godz. 1200, a o godz. 1500 na Placu 

Piłsudskiego w Warszawie odbyło się w Jego intencji 

Msza Św. z udziałem kilkunastu tysięcy ludzi. 

Piątkowe pożegnanie w Rzymie było jedynym 

z największych pogrzebów w historii świata. 

Uczestniczyło w nim kilka milionów pielgrzymów, 

ponad 200 delegacji państwowych i niemal 

przedstawiciele wszystkich religii i wyznań świata. 

Z Polski w pogrzebie uczestniczyło ponad 2 milionów 

pielgrzymów, a z naszej parafii kilka małżeństw. 

Wszyscy Polacy mogli włączyć się w Liturgię 

pogrzebową w własnych domach. O godz. 1000 gdy, w 

Watykanie  rozpoczynała się Msza św. w całej Polsce 

zawyły syreny i rozbrzmiały kościelne dzwony 

przypominające, że rozpoczyna się pogrzeb 

największego z Polaków wzywając do modlitwy. Ulice 

opustoszały całkowicie. 

 

8 kwiecień – Także w naszym kościele o godz. 1800 

odbyła się Msza św. za zmarłego Ojca Św. Jana 

Pawła II na której został oczytany pozostawiony 

Kościołowi – testament. 

Czuwanie modlitewne trwało nadal, a o godz. 2137 

zgaszono na 5 min Światła w domach 



 

 

i na ulicach jak w całej Polsce. /Fot. w albumie na 

str. 44/ 

9 kwiecień – Spotkanie diecezjalne członków Żywego 

Różańca w kościele pw. Nawiedzenia N.M.P. na 

Ratajach w Poznaniu, w którym wzięło udział 17 osób 

z naszej parafii. Konferencja tego modlitewnego 

spotkania poświęcona była przygotowaniom 

archidiecezji  do uroczystości Koronacji Matki 

Bożej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników w dniu 

3.07.2005r. 

 

W godzinach południowych wyjechała 42-osobowa 

pielgrzymka parafialna do Rzymu z udziałem 

ks. Proboszcza, aby nawiedzić grób Ojca Świętego. 

/Fot. w albumie na str. 45-50/. 

 

10 kwiecień – II Niedziela po Wielkiej Nocy. Na 

dzisiejszych Mszach św. został odczytany ,,List 

pasterski po śmierci umiłowanego Ojca Świętego 

Jana Pawła II” skierowany do wiernych 

Archidiecezji Poznańskiej  przez Metropolitę 

Poznańskiego Stanisława Gądeckiego/ wklejony na 

następnej stronie/. 

W ostatnich dniach przez Polskę przetoczyła się 

fala niespotykana – dobra, życzliwości, refleksji, 

skupienia i modlitwy. Swój indywi-



 

 

Poznań, dnia 9 kwietnia 2005 roku  
L.dz. 2019/2005 

 

EMBARGO! 

UWAGA! UPRZEJMIE PROSIMY NIE PUBLIKOWAĆ LISTU W MEDIACH PRZED PIĄTKIEM 

8 KWIETNIA GODZ. 21.00 

 

List pasterski 

po śmierci umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II 

 

Drodzy Siostry i Bracia, 

 

„Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu”. Zapewne mało kto pamięta, że ponad dwadzieścia sześć 

lat temu, 16 października 1978 roku, takie właśnie były pierwsze słowa nowo wybranego papieża Jana 

Pawła II. Wyrażały one smutek, jaki ogarnął cały katolicki świat z powodu nagłej śmierci Ojca Świętego 

Jana Pawła II. 

W tych dniach te same słowa odnoszą się do nas. „Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu” i głęboko 

dotknięci żalem związanym z odejściem do wieczności naszego wielkiego Rodaka na Urzędzie Piotra, 

ukochanego Ojca Świętego. 

To były i ciągle jeszcze są niezwykłe dni w naszym życiu. Zaczęły się wczesnym rankiem w piątek 1 

kwietnia, gdy z Watykanu nadeszły wieści o nagłym załamaniu się zdrowia Papieża. Początkowe 

niedowierzanie łączyło się wtedy z nadzieją, że także i tym razem kryzys zostanie przezwyciężony. Nadziei 

towarzyszyła żarliwa modlitwa ludzi całej ziemi zjednoczonych we wspólnym błaganiu o łaskę zdrowia. 

Jednakże kolejne wiadomości docierające z Rzymu sprawiły, że z wielkim trudem zaczęliśmy sobie 

uświadamiać to, iż umiłowany przez nas Ojciec Święty umiera. W obliczu majestatu śmierci cały świat 

wpatrywał się w okna papieskiego apartamentu i trwał na modlitwie. W przedziwny sposób po raz kolejny 

urzeczywistniała się prawda o Kościele, który modli się za Piotra znajdującego się w niebezpieczeństwie 

śmierci (por. Dz 12, 5). Tak było do soboty, 2 kwietnia wieczorem, do godz. 21.37. Wkrótce potem 

usłyszeliśmy wiadomość, że Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. W tym momencie wszyscy byliśmy 

wzruszeni i nie wstydziliśmy się łez. Świadczyły one bowiem o naszej miłości, żalu i stracie. W tym



 

 

momencie jeszcze żarliwsza stała się nasza modlitwa za duszę Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako 

znak Boży odczytaliśmy to, że Ojciec Święty odszedł od nas w pierwszą sobotę miesiąca, w dzień 

poświęcony Matce Bożej, a jednocześnie w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która od kilku 

już lat — z Jego woli — kończy w liturgii Kościoła oktawę uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

Modlitwa, która swym zasięgiem ogarnęła całą naszą Ojczyznę, przynosi niezwykłe owoce 

duchowe. W obliczu śmierci Papieża wielu ludzi pojednało się ze sobą, przebaczając sobie 

nawzajem dawne urazy i krzywdy. Wielu też po latach przychodziło do kościołów szukając 

pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. Niektórzy z nich nawet w mediach nie wstydzili się 

mówić o swoich nawróceniach. Ich świadectwa naprawdę nas poruszyły. Trwaliśmy w solidarnej 

modlitwie całego narodu, w żalu, a jednocześnie w chrześcijańskiej nadziei. W tej postawie 

umacniały nas także prasa, radio i telewizja, które w tym historycznym momencie ukazały swoją 

pozytywną moc, służącą autentycznemu dobru człowieka. Dzięki temu staliśmy się świadkami i 

równocześnie uczestnikami wielkiej i poruszającej katechezy. Przypominane nam przez te dni 

słowa Jana Pawła II, szczególnie z jego pielgrzymek do Polski, na nowo trafiały do każdego z nas. 

Tak urzeczywistniała się pośród nas prawda o ewangelicznym ziarnie, które padło na ziemię żyzną 

i wydało obfity plon (por. Mt 13, 8). Jednocześnie wyraźniej doświadczaliśmy, co znaczy, że po to, 

by wydać plon, ziarno musi najpierw obumrzeć. Pierwszy objawił nam tę prawdę Chrystus przed 

podjęciem drogi na Golgotę (por. J 12, 24). Ojciec Święty potwierdzał ją całym swoim życiem, 

zwłaszcza wtedy, gdy złączył swe osobiste cierpienia z cierpieniami Chrystusa dla dobra Jego 

Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24). Jest rzeczą znamienną, że jego ostatnia książka Pamiąć 

i tożsamość kończy się właśnie rozważaniami dotyczącymi sensu cierpienia. „Każde ludzkie 

cierpienie, każdy ból, każda słabość - pisał Papież - kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę 

radości. (...) Całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów 

hojny i bezinteresowny dar z własnego «ja » na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, 

która ma swoje źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest 

Odkupicielem świata: « a w jego ranach jest nasze uzdrowienie » (Iz 53, 5)”. 

Ojciec Święty był wyjątkowo wrażliwy na ludzkie cierpienie, dlatego też uczynił z siebie 

prawdziwie bezinteresowny dar dla wszystkich. W ten dar wplótł swoje osobiste udręki, które 

trwały i nasilały się od wielu lat. Wszystko po to, aby ludzie w Chrystusie



 

 

mogli dostrzec Pana swoich serc i dzięki temu przekroczyć próg nadziei. Przez swoje umieranie, które 

odbywało się niejako na oczach świata, Papież — w sposób dla wielu ludzi być może najbardziej 

przekonujący - potwierdził wielkie wołanie, jakie do wszystkich skierował 22 października 1978 roku 

podczas Mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. 

To wołanie z tą samą wiarą 

i miłością w niezmordowany sposób powtarzał w każdym zakątku świata, zgodnie z tym, co zawarł w 

swej pierwszej encyklice Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka): „W Chrystusie i przez Chrystusa 

najpełniej objawił się ludzkości Bóg, najbardziej się do niej przybliżył - i równocześnie w Chrystusie i 

przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności, swojego wyniesienia, 

transcendentnej wartości samego człowieczeństwa, sensu swego bytowania” (RH, 11). Bez Chrystusa 

bowiem człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie samego. 

W piątek, 8 kwietnia, pożegnaliśmy Ojca Świętego. Jego ciało spoczęło w krypcie Bazyliki św. 

Piotra. Odszedł od nas Człowiek wielkiej dobroci, bezgranicznej ofiarności, przejmującej wiary. Piotr i 

Ojciec. Syn polskiej ziemi. Pozostawił wielkie przesłanie o miłości Boga i człowieka, która domaga się 

naszej odpowiedzi. 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Mimo żalu i smutku, które przepełniają nasze serce, proszę Was o gorliwą modlitwę do Ducha 

Świętego o wybór przez Kardynałów kolejnego Następcy Piotra, który będzie przewodził Kościołowi 

świętemu na drogach wiary. Jan Paweł II, wybiegając myślą ku chwili tego wyboru, tak pisał w Tryptyku 

Rzymskim: 

Tak było w październiku pamiętnego roku dwóch konklawe, 

I tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba, po 

mojej śmierci. 

Trzeba by przemawiała do nich wizja Michała Anioła. 

„ Con-clave wspólna troska o dziedzictwo kluczy, kluczy Królestwa. 

Na koniec pozwólcie, Najdrożsi, że wyrażę moje głębokie i serdeczne podziękowanie wszystkim za to, co w 

ostatnich dniach mogliśmy wspólnie przeżyć — za wielogodzinne czuwania i modlitwy, za Msze święte i 

spowiedzi, za spontanicznie urządzane przez młodzież marsze pokoju oraz nastrój powagi i wyciszenia, za 

zapalone



 

 

w wielu miejscach Poznania i Archidiecezji znicze i za podjęty przez wiele osób trud wyjazdu do 

Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II, szczególnie zaś za udział we Mszy świętej odprawionej w dzień 

pogrzebu Ojca Świętego pod Poznańskimi Krzyżami. 

Niech widzialnym i trwałym znakiem naszej wdzięczności wobec Ojca Świętego będzie 

wotum w postaci kościoła pod wezwaniem świętego Karola, który zostanie wzniesiony w Poznaniu 

- mieście, gdzie Jan Paweł II modlił się z nami w 1983 i 1997 roku. Niech modlitwa za Kościół i 

Papieża trwa. Uczyńmy też wszystko, aby dobro, które w tych dniach tak intensywnie się objawia - 

umacniało się i rozszerzało w przyszłości. W ten sposób najlepiej potwierdzimy nasze wołanie, 

które rozlegało się zawsze podczas spotkań z Ojcem Świętym: „Zostań z nami!”. 

Z pasterskim b ło go s ła w ie ńs t we m  

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański 

KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 7 kwietnia 2005 roku 
Ostrów Tumski 2 

61-109 Poznań N. 2039/2005 
teł. (0-61) 852-42-82, 852-42-83 

fax: (0-61) 851-97-48 

e-mail: kuria@archpoznan.org.pl 
http://www.archpoznan.org.pl 

Z a r z ą d z e n i e  

W załączeniu przekazujemy uprzejmie Słowo Księdza Arcybiskupa, które należy odczytać w 
kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę dniu 10 kwietnia br. 

(-) + Zdzisław Fortuniak 

 Wikariusz Generalny 

(-) Ks. Ireneusz Dosz 

 Kanclerz Kurii 

mailto:kuria@archpoznan.org.pl
http://www.archpoznan.org.pl/


 

 

dualny ból po śmierci Jana Pawła II Polacy starali się 

przeżyć wspólnotowo, wymiarze społecznym. 

W całym kraju miliony ludzi uczestniczyły we 

Mszach Świętych w intencji Ojca Świętego. 

W hołdzie zmarłemu Papieżowi spotykano się na 

modlitwie w miejscach, gdzie Jan Paweł II 

przybywał w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny. 

Wszyscy uczestnicy poznańskich spotkań otrzymali 

przesłanie Ojca Świętego. 

 



 

 

 



 

 

9 kwiecień – Dzisiaj wyjechała do Rzymu 42 osobowa 

pielgrzymka parafialną która nawiedzi grób Ojca 

Św. Jana Pawła II. Trasa pielgrzymka wiedzie przez 

Wenecję, Asyż, Padwę, Orrieto, Rzym, Lorento, w 

drodze powrotnej Wiedeń. /Fot. w albumie str.    / 

13 kwietnia pielgrzymi dotarli do Rzymu pokłonili się 

przed konfesją Św. Piotra, podziękowali w naszym 

imieniu za pontyfikat J.Pawła II. Jako pierwsi złożyli 

kwiaty w hołdzie Ojcu Św. przy Jego grobie / Fot. w 

albumie na str.    /. 

Na Placu św. Piotra zaśpiewali ulubioną przez niego 

„Barkę” 

 

19 kwiecień – W drugim dniu konklawe 19 kwietnia 

2005r. przed godz. 1800, z komina Kaplicy 

Sykstyńskiej uniósł się biały dym, a po chwili 

rozdzwoniły się dzwony-znak, że księża kardynałowie 

wybrali nowego Papieża.  Został nim 78-letni 

niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, przez ostatnie 

24 lata piastujący stanowisko prefekta Kongregacji 

Nauki Wiary. Stojąc na balkonie błogosławieństw 

Bazyliki św. Piotra nowy Papież powiedział: „Drodzy 

bracia i siostry, po wielkim Papieżu Janie Pawle II 

księża kardynałowie wybrali mnie, prostego i 

skromnego 



 

 

robotnika winnicy Pańskiej. Pocieszam się faktem, że 

Pan potrafi posługiwać się i działać przy pomocy 

niedoskonałych narzędzi, a przede wszystkim 

zawierzam się modlitwom. W radości Pana 

zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc 

idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, 

Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. 

Dziękuję”. 

Po tej krótkiej przemowie Ojciec Święty, który 

przybrał imię Benedykta XVI, udzielił wiernym 

błogosławieństwo „Urbi et Orbi’. 

 



 

 

25 – 29 kwietnia – Wykonano nowy podest pod 

zakupione organy, ponieważ dotychczasowe uległy 

zniszczeniu na wskutek warunków panujących w 

kaplicy podczas zimy. Państwo Alina i Jan 

Chmielewscy pokryli koszt zakupu materiałów, a 

prace murarskie i stolarskie wykonali panowie: B. 

Polowy, T.Najewski, B.Vogt i J.Chmielewski / Fot. w 

albumie na str. 50 /. 

 

Maj 2005r. 1 maj – Rozpoczęły się Nabożeństwa 

Majowe, które po Mszach Św. odprawiać będzie ks. 

Proboszcz, a w niedziele i poniedziałki kolejno Róże 

różańcowe 

 

13 maj – Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił 

rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wielkiego 

papieża Polaka Jana Pawła II. 

 

15 maj – Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 

parafii uroczystość przyjęcia I Komunii Św. przez 

24-oro dzieci. W białym tygodniu dzieci wraz z 

rodzicami uczestniczyły w Mszach Św. i 

Nabożeństwach Majowych. Rodzice sfinansowali 

częściowo koszty dalszej zabudowy miejsca pod 

nowe organy. Nie włączyli się natomiast w zakup 

organów, który wyniósł 20.000zł. 



 

 

18 maj – Wizytacja dziekańska w parafii, którą 

przeprowadził ks. dziekan Rafał Czerniejewski. 

Przez pracę, którą wykonujemy wraz z ks. 

Proboszczem wypadliśmy na miarę oczekiwań. 

 

85 rocznica urodzin zmarłego Ojca Św. J. Pawła II. 

O godz. 1200 odbyła się Msza św. o rychłą Jego 

beatyfikację w której uczestniczyły wszystkie 

dzieci szkolne wraz z nauczycielami i dyrekcją oraz 

parafianie. Po zakończonej Mszy św. przeszliśmy do 

Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się uroczystość 

odsłonięcia i poświęcenia krzyża i obrazów Matki 

Boskiej Częstochowskiej oraz Jana Pawła II. Dzieci 

w hołdzie Ojcu Świętemu przygotowały specjalny 

program poświęcony Jego pamięci oraz dokonały 

aktu zawierzenia Pana Bogu i przesłaniom Ojca Św. 

J. Pawła II, które za życia kierował do dzieci i 

młodzieży. Zaproszenie i fotografia w albumie na 

str. 51 /. 

 

19 – 20 maja – Oczyszczono i zakonserwowano słupki 

przy ogrodzeniu od ul. Promowej. Pani Elżbieta 

Przybylska z Wiórka zadbała o estetykę otoczenia 

kaplicy sadząc kwitnącą roślinność i zmieniając nieco 

infrastrukturę zieloną. 



 

 

Ogłoszono, że w dniach od 22-26 sierpnia zostaną 

zorganizowane warsztaty muzyczno-chóralne. Zapisy 

bez względu na wiek przyjmuje p. Katarzyna 

Chmielewska. – organistka. 

 

26 maj – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Procesja Eucharystyczna przeszła 

dotychczasową trasą. Na każdym z 4-ch ołtarzy 

umieszczono treść przesłań Ojca Św. J. Pawła II 

/Fot. w albumie na str. 51/. Po raz pierwszy 

baldachim nieśli ojcowie dzieci 

pierwszokomunijnych. W  uroczystości uczestniczył 

gościnnie Ojciec z zakonu Kapucynów odbywający 

misje na Ukrainie, który po zakończeniu 

uroczystości zbierał ofiary pieniężne na potrzeby 

misyjne. Dużo dzieci sypało kwiatki. Przygotowała je 

i opiekowała się nimi p. Róża Matela, która także w 

Oktawie Bożego Ciała wspólnie z dziećmi modliła się i 

śpiewała. Po zakończeniu Oktawy dzieci z radością 

częstowały się cukierkami. 

 

Czerwiec 2005r. 1 czerwiec – Rozpoczęcie 

Nabożeństw do Serca Pana Jezusa, które 

poprowadzą Róże. 

4 czerwiec – Dekanalne spotkanie Parafialnych 

Zespołów Caritas w Rogalinku z udziałem 



 

 

diecezjalnego dyrektora ks. Mateusza 

Żarnowieckiego. Z naszej parafii uczestniczyły 4 

panie. 

9 czerwiec – Członkowie Żywego Różańca wzięli 

udział w uroczystej Mszy św. inaugurującej I 

Archidiecezjalny Kongres Maryjny pod hasłem: 

„Przez Maryję do Kościoła”, która odbyła się w farze 

poznańskiej o godz. 1900 , następnie w Apelu 

Jasnogórskim przed figurą Matki Bożej 

Niepokalanie Poczętej przy katedrze poznańskiej na 

Ostrowiu Tumskim. Uroczystościom przewodniczył 

Arcybiskup Stanisław Gądecki metropolita 

poznański. 

11 czerwiec – Członkowie Parafialnego Zespoły 

Synodalnego wzięli udział w uroczystej Mszy św. w 

sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w 

Wieleniu, z udziałem diecezjalnych władz 

kościelnych, w ramach trwającego od 9-12 czerwca 

I Archidiecezjalnego Kongresu Maryjnego. 

 

21 czerwiec – Parafialnie spotkanie członków Żywego 

Różańca z udziałem ks. Proboszcza, który wygłosił 

konferencję o znaczeniu kultu Maryjnego w Kościele 

i koronacji Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w 

Wieleniu Zaobrzańskim, a także o udziale naszych 

pielgrzymów w 



 

 

uroczystościach w dniu 3 lipca. Na spotkaniu 

ustalono także jednorazową zbiórkę ofiar 

pieniężnych od parafian na zakup sztandaru 

Maryjnego Żywego Różańca. Same Róże nie są w 

stanie zgromadzić w terminie potrzebnych środków 

finansowych. 

 

26 czerwiec – Po każdej Mszy św. święcenie 

pojazdów mechanicznych, aby św. Krzysztof 

prowadził po bezpiecznych drogach. Każdy kierowca 

otrzymał na pamiątkę medal z wizerunkiem Ojca Św. 

Jana Pawła II. 

 

Lipiec 2005r. 3 lipiec – Wyjazd 50-osobowej 

pielgrzymki parafialnej do Wielenia Zaobrzańskiego 

na uroczystość koronacji Matki Bożej Ucieczki 

Grzeszników. Radość i dziękczynienie przepełniło 

pielgrzymów z całej archidiecezji poznańskiej. Mimo 

znacznego upału i kurzu jaki unosił się na polach w 

Wieleniu Zaobrzańskim, kilkadziesiąt tysięcy 

wiernych zgromadziło się w pobliżu sanktuarium 

maryjnego, aby uczestniczyć w długo oczekiwanej 

koronacji figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. 

Aktu koronacji podczas uroczystej sumy odpustowej 

dokonał metropolita. 



 

 

Kolonii kardynał Joachim Meisner, metropolita 

poznański abp. Stanisław Gądecki oraz abp. Edward 

Nowak – sekretarz watykański Kongregacji do spraw 

Kanonizacyjnych, który przewodniczył Mszy św. Była 

to jedyna koronacja papieska w archidiecezji 

poznańskiej, na którą wydał zgodę Ojciec Św. Jan 

Paweł II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lipiec – Ks. Proboszcz ogłosił, że otrzymał dekret 

ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego 

o przeniesieniu z dniem 1 sierpnia do parafii pw. św. 

Michała Archanioła w Wytomyślu. 



 

 

Po każdej Mszy św. zbiórka pieniężna na parafialny 

sztandar Żywego Różańca, który ma wyróżniać róże 

różańcowe i symbolizować jedność w modlitwie i 

wspólnym dążeniu do świętości. Zebrano 280zł. 

 

26 lipiec – Na ostatnim spotkaniu członków Żywego 

Różańca z obecnym ks. Proboszczem został 

przedstawiony sztandar, dla wspólnoty różańcowej, 

który został wykonany staraniem ks. Proboszcza 

przez siostry zakonne. Ponieważ nie zdążyliśmy 

zebrać całej kwoty, która wynosi 4.000zł , rodzice 

ks. Proboszcza wyłożyli brakującą sumę 2.320zł / 

róże zebrały dotychczas 1.400zł /, a zelatorzy 

poszczególnych róż zbiorą do października resztę 

pieniędzy i przekażą państwu Szałatom. Spotkanie 

przebiegło w atmosferze modlitwy różańcowej i 

smutku z powodu odchodzącego od nas Przełożonego 

parafialnej wspólnoty różańcowej ks. proboszcza 

Wojciech Szałaty. 

 

Po spotkaniu Róż odbyło się także spotkanie 

członków Parafialnego Zespołu Caritas 

najliczniejszego w całym dekanacie starołęckim. 

Praca charytatywna tej grupy jest szeroko 



 

 

opisana w dokumentacji   PZ Caritas. 

 

27 lipiec – Odbyło się spotkanie Rady 

Duszpasterskiej liczącej 13 osób, której działania  

inspirowane były także przez ks. Proboszcza 

 

28 lipiec – Podczas nowenny do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy ks. Proboszcz modlił się w 

szczególny sposób za wszystkich parafian. Powierzył 

nas Matce Najświętszej prosząc o łaskę jedności, 

dobroci i wzajemnej życzliwości. Wierni obecni na 

modlitwie złożyli Ukochanej Matce podziękowanie za 

łaskę Jego duszpasterskiej posługi w naszej parafii. 

Modlił się wspólnie przed Jej obliczem, wypraszał 

potrzebne nam łaski. Zatroskany był od duchowe 

sprawy swoich parafian, starał się docierać głęboko 

do ludzkich serc. Proszono, aby Najdroższa Matka 

otoczyła go płaszczem swej opieki, przytuliła do 

swego serca w chwilach trudnych, aby wspierała 

swoimi łaskami, dodawała sił i mocy Ducha św. w 

przyszłym kapłańskim posługiwaniu. 

 

29 lipiec – Na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego 

ks. Proboszcz powierzył Bożemu Miłosierdziu 

wszystkich wątpiących, odchodzących  



 

 

od praktyk religijnych,  oddalających się od Kościoła, 

a także zmarłych parafian. 

 

Na Mszy św. w ogłoszeniach ks. Proboszcz 

poinformował obecnych, że pani zakrystianka Eulalia 

Maciejewska złożyła rezygnację od 1 sierpnia. 

 

30 lipiec – Spotkanie ks. Proboszcza i jego 

księgowej z Radą Ekonomiczną. 

 

31 lipiec – XVIII Niedziela Zwykła. Ostatnia 

Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza 

Wojciecha Szałatę. Na początku Mszy św. został 

wprowadzony sztandar parafialnej wspólnoty 

różańcowej, poczem nastąpił akt poświęcenia /Fot. w 

albumie na str. 53/. W homilii ks. Proboszcz złożył 

obszerne sprawozdanie ze swojej niemal 7-letniej 

posługi. Jakiego dzieła dokonał o tym świadczyły łzy 

wdzięczności i żalu z rozstania licznie przybyłych 

parafian. 

Po Mszy św. nastąpiły chwile podziękowań i 

pożegnania. W imieniu służby liturgicznej 

podziękowanie złożył komentator liturgiczny I 

stopnia Tomasz Vogt, życzenia natomiast



 

 



 

 

w formie wiersza: „Ministranci dziękują, ministranci 

życzą…” Kamilek Trąbka. 

Z życzeniami od wspólnoty parafialnej otrzymał ks. 

Proboszcz kosz kwiatów, pamiątkowej album i 

prezent w kopercie. 

 

Pamiątkowy puchar wędkarzy wręczyła delegacja 

Koła Wędkarskiego, która przybyła z pocztem 

sztandarowym. 

 

Były także kwiaty od Rady Sołeckiej Czapur. 

 

Życzenia i podziękowania poszczególnych grup 

parafialnych, a także indywidualne od parafian z 

dedykacjami, zostały umieszczone w oryginalne w 

albumie pamiątkowym, natomiast niektóre 

kserokopie wklejone zostały do kroniki. 

 

Specjalne podziękowanie z wiązanką kwiatów złożono 

rodzicom księdza Proboszcza, państwu Marii i 

Czesławowi Szałacie. 

 

Piękne słowa, które wywarły szczególne wrażenie 

skierował do ks. Proboszcza pani Róża Matela. Na 

koniec zabrała także głos kronikarka Zofia Kurek



 

 

Drogi księże Proboszczu. 

Członkowie I Róży Żywego Różańca z parafii pw. św. 

Augustyna w Czapurach składają podziękowanie za 

powołanie do nas do całej rodziny różańcowej, która 

za pośrednictwem Matki Najświętszej poleca 

Miłosiernemu Panu wszystkich i wszystkie sprawy 

tego świata. 

Słowem i oddaniem umacniałeś nas w wierze i 

modlitwie, abyśmy każdego dnia sercem wielbili 

Trójcę Przenajświętszą i nieustannie czcili 

pośredniczkę Bożych łask. 

Niech Bóg hojnie udziela Ci darów Ducha Świętego 

na drodze do zbawienia ludzi. Niech każdy Twój 

trud kapłański wspiera Jezus Miłosierny i Jego 

Matka. 

Róża nasza zapewnia o stałej modlitwie, abyś był 

wspierany Bożą mocą i mądrością. Ściskamy Twoje 

kapłańskie dłonie dziękując za wszelkie starania. 

Przepraszamy za przykrości, których doświadczyłeś 

w tej parafii. Niech Twój święty patron wyprasza 

potrzebne łaski: zdrowia, siły i mocy Ducha 

Świętego, a dobry Bóg darzy pomocą i opięką. 

 

Bóg zapłać i szczęść Boże! 

Członkowie I Róży 

Żywego Różańca w Czapurach



 

 



 

 



 

 



 

 

Kochany księże Proboszczu. 

 

Pozwól abym jako kronikarka, która zapisała 350 

stron faktów opartych na prawdzie mogła krótko 

odnieść się do czasu Twego zaangażowania i 

poświęcenia się naszej wspólnocie parafialnej. 

Miałeś chwile trudne i bardzo trudne, ale dokonałeś 

dzieła, którego nie chciał się podjąć żaden ksiądz. 

Wspólnie ze swoim wszedłeś na zachwaszczony po 

pas teren z zarośniętymi fundamentami. Dzisiejszy 

obraz jest inny. Dzisiaj jesteśmy dumni, że dzięki 

Tobie mamy swoją parafię i wszystko co do niej 

należy. Mamy miejsce w którym możemy sławić łaski 

Pana. 

Bogu niech będą dzięki, że dał na Ciebie za 

pierwszego proboszcza. 

Niektórzy nie pamiętają już chwil wzruszenia 

czasem do łez na pierwszej Pasterce, podczas 

pierwszej adoracji Najświętszego Sakramentu u 

Grobu Pańskiego, na pierwszej procesji Bożego Ciała, 

a także podczas erygowania parafii.



 

 

Jaka pamięć ludzka jest zawodna, a człowiek potrafi 

być okrutny i niszczyć wszelkie dobro. Ja Panu Bogu 

dziękuję każdego dnia, ze dał nam Ciebie za naszego 

duszpasterza i proboszcza. Tylko On jeden wie ile 

poświęciłeś nocy i swoich sił, aby nas uszczęśliwić. 

Serce teraz boli, gdy musimy się rozstać. 

Dziękujemy Tobie kochany księże proboszczu za 

wszystko. Dziękujemy Twoim rodzicom za wszelką 

pomoc. Ojcu za wszystkie ciężkie i trudne prace na 

placu kościelnym, za wylany pot przy rudowaniu 

drzew na parkingu, a mamie za podtrzymywanie Cie 

w chwilach zwątpienia i załamania. 

Życzę opieki i pomocy Bożej, a także 

błogosławieństwa na każdy dzień w nowej parafii. 

Niech wspiera Cię Matka Boża Nieustającej Pomocy, 

przed którą modliłeś się wspólnie z nami, a dobry 

Bóg wynagrodzi Ci Twoje krzywdy. 

Pozostaniesz w naszych sercach jako wspaniały 

duszpasterz, którego słuchało się z zapartym tchem. 

Twoje homilie nie zostaną zapomniane. 

Ziarno został zasiane! 

 

Bóg zapłać 

Szczęść Boże. 

Zofia Kurek 

/ kronikarka /



 

 

Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za życzenia i 

przekazał 14 stacji nowej Drogi Krzyżowej, aby 

umieścić je w miejsce obecnie istniejących tylko 

cyfrowych. Poprosił także o przywiezienie do 

pobudowanego domu parafialnego /Fot. w albumie na 

str. 54-58/, płytek ceramicznych potrzebnych do 

prac wykończeniowych wnętrza plebanii, a które 

znajdują się w nieznanym miejscu poza terenem 

kościoła. 

 

Żegnając parafian podchodził indywidualnie podając 

rękę /Fot. w albumie na str. 54-58/. 

 

Dla uzupełnienia ogólnych informacji pominiętych w 

kronice, należy wspomnieć o załatwieniu trudnej 

sprawy drogi dojazdowej do cmentarza. Trwała ona 

4 lata. 

Sprostować należy też, że skarbnikiem Parafialnego 

Zespołu Caritas od dłuższego już czasu jest pani 

Ignasiak Katarzyna. 

Przez niemal 7-letni czas, praniem bielizny 

kielichowej, obrusów na ołtarz i czyszczeniem szat 

liturgicznych zajmowała się bezinteresownie pani 

Ignasiak Mirosława. Pani Stanisława Wiatr licząca 

86 lat haftowała piękne obrusy ołtarzowe, które 

wraz z córką Renatą Goździk ofiarowała parafii. 

Na pewno wraz z odejściem pierwszego proboszcza 



 

 

tej parafii ks. Wojciecha Szałaty, zakończył się 

pewien okres w dziejach naszej wspólnoty 

parafialnej i przeszedł do historii Bogu niech będą 

dzięki za dar zaistnienia parafii. 

W dniu 1 sierpnia wybiera się 52-osobowa grupa 

parafialna do Wytomyśla, nowej parafii ks. 

Wojciecha, aby uczestniczyć przy wprowadzeniu go 

do kościoła pw. św. Michała Archanioła. 

 

 

 

 

Wszystkie wydarzenia opisane 

w tej kronice starałam się 

przedstawić zgodnie z prawdą 

/ dotychczasowa kronikarka / 

Zofia Kurek 

Czapury, dn. 31.07.2005r.



 

 

Sierpień 2005r. 

 

1 sierpnia 2005r. 

Proboszczem parafii mianowany został ks. Mariusz 

Dutkiewicz, ur. 03.02.1965r. w Poznaniu, 

dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszego 

Serca Jezusa w Śremie, św. Rocha w Poznaniu, 

Najświętszego Serca Jezusa w Nowym Tomyślu, św. 

Stanisława Biskupa w Szamotułach, św. Katarzyny we 

Wronkach. 

 

21 sierpnia 2005r. 

Układnie wełny mineralnej na stropie poddasza domu 

parafialnego. 

 

28 sierpnia 2005r. 

Odpust parafialny i dożynki. Sumą odpustową 

odprawił i kazanie wgłosił ks. Mariusz Matecki, były 

wikariusz parafii św. Jakuba w Głuszynie. 



 

 

Wrzesień 2005r. 

 

1 września 2005r. 

Zmiana porządku nabożeństw. W dni powszednie z 

godz. 1700 na godz. 1800 (włącznie z poniedziałkiem – 

bo nie było Mszy św.), prócz środy o godz. 900 . W 

niedzielę o godz. 900 , z godz. 1000 na godz. 1030 , z 

godz. 1115 na godz. 1200 z udziałem dzieci. 

Nowym kościelnym został pan Janusz Borowicz. 

 

4 września 2005r. 

Rozpoczęła się przebudowa wnętrza domu 

parafialnego. Połączenie dwóch głównych 

pomieszczeń (salonu i kuchni) tak, aby stworzyć 

pomieszczenie do użytku wspólnego, wmontowanie 

dodatkowego okna w sypialni i biurze parafialnym, 

ścianka działowa w biurze parafialnym w celu 

utworzenia poczekalni, oddzielenie ubikacji ścianką 

działową w celu dołączenia jej do pomieszczenia 

publicznego , wybicie otworu drzwi zewnętrznych do 

pomieszczenia publicznego. 



 

 

15 września 2005r. 

Montaż instalacji elektrycznej w domu parafialnym. 

 

16 września 2005r. 

Montaż ocieplenia murów zewnętrznych domu 

parafialnego 

 

Listopada 2005r. 

 

2 listopada 2005r. 

Dzień zaduszny. Msza św. za zmarłych z ostatniego 

roku z udziałem zaproszonych rodzin. 

 

6 listopada 2005r. 

Ustanowienie grona 22 łączników parafialnych 

(przyszłej Rady Duszpasterskiej), który komunikują 

Proboszcza i wiernych za pomocą kwartalnych 

„Listów do wiernych parafii św. Augustyna”. 

 

20 listopada 2005r. 

Zamontowanie drzwi stalowych zewnętrznych do 

części publicznej domu parafialnego. 



 

 

27 listopada 2005r. 

Położenie wewnętrznej instalacji gazowej do domu 

parafialnego. 

 

Grudzień 2005r. 

 

4 grudnia 2005r. 

Zakupienie nowych figur do żłóbka Betlejemskiego, 

zakup strojów liturgicznych dla chórku dzięcego. 

 

6 grudnia 2005r. 

Położenie rury wodnej do domu parafialnego. 

 

10-17 grudnia 2005r. 

Zbiórka żywności w sklepach i przy kościele na 

rzecz potrzebujących z okazji. 

Bożego Narodzenia. 

 

11 grudnia 2005r. 

Montaż podbitki i wewnętrznej instalacji wod.-kan. i 

grzewczej w domu parafialnym. 



 

 

18-21 grudnia 2005r. 

Parafialne rekolekcje adwentowe prowadził ks. 

Proboszcz. 

 

26 grudnia 2005r. 

Msze św. za przyszłorocznych jubilatów i starych o 

godz. 1030 i młodych o godz. 1200 . 

 

28 grudnia 2005r. 

Badanie geotechniczne podłoża gruntowo wodnego w 

miejscu projektowanej lokalizacji bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości płynne, montaż pieca 

gazowego. 

 

Styczeń 2006r. 

 

29 stycznia 2006r. 

Zakup części strojów liturgicznych dla ministrantów 

i lektorów. 

 

Luty 2006r. 

 

24 lutego 2006r. 

Wycieczka służby liturgicznej do Katedry 

Poznańskiej i Seminarium. 

 

Marzec 2006r. 



 

 

 

19 marca 2006r. 

Uruchomienie ogrzewania domu parafialnego. 

 

27-29 marca 2006r. 

Rekolekcje wielkopostne Szkoły Podstawowej w 

Czapurach. 

 

Kwiecień 2006r. 

 

2 kwietnia 2006r. 

Modlitewne czuwanie w rocznicę śmierci Ojca 

Świętego Jana Pawła II. 

 

7 kwietnia 2006r. 

Droga Krzyżowa ulicami parafii w Czapurach. 

 

1-8 kwietnia 2006r. 

Zbiórka żywności w sklepach i przy kościele na 

rzecz potrzebujących naszej parafii. 



 

 

9 kwietnia 2006r. 

Montaż zbiornika sanitarnego, wykonanie tynków 

wewnętrznych w domu parafialnym. 

 

16 kwietnia 2006r. 

Montaż najnowszego wzmacniacza i mikrofonów w 

kaplicy. 

 

Maj 2006r. 

 

Nabożeństwa majowe pod figurą MB w Czapurach w 

czwartki i pod krzyżem we Wiórku we soboty. 

 

14 maja 2006r. 

Wykonanie wylewki w podłodze domu parafialnego. 

 

21 maja 2006r. 

Uroczystość I Komunii Św. 

 

27 maja 2006r. 

Wycieczka rowerowa ministrantów do Rogalina. 



 

 

26 maja 2006r. 

Zakupy reszty strojów liturgicznych dla 

ministrantów z „daru ołtarza” dzieci komunijnych. 

 

29 maja 2006r. 

Podwieszanie sufitu domu parafialnego. 

 

Czerwiec 2006r. 

 

1 czerwca 2006r. 

Msza św. w intencji tegorocznych osiemnastolatków 

w „Dzień Dziecka”. 

 

10 czerwca 2006r. 

Bierzmowanie III klas gimnazjum w kościele św. 

Antoniego w Starołęce. 

 

15 czerwca 2006r. 

Boże Ciało, budowa IV ołtarzy przez mieszkańców 

(I) ul. Krętej z Czapur, (II) ul. Poznańskiej z Czapur, 

(III) ul. Poznańskiej z Wiórka, (IV) ul. Podleśnej z 

Wiórka. 

 

20 czerwca 2006r. 

Montaż płytek podłogowych w domu parafialnym i 

armatury łazienkowej. 



 

 

25 czerwca 2006r. 

Malowanie ścian we wnętrzu domu parafialnego. 

 

Lipiec 2006r. 

 

2 lipca 2006r. 

Podłączenie głównego zasilania elektrycznego domu 

parafialnego. 

 

9 lipca 2006r. 

Podłączenie instalacji telefonicznej i internetowej 

do domu parafialnego. 

 

16 lipca 2006r. 

Montaż paneli podłogowych w dwóch 

pomieszczeniach probostwa. 

 

23 lipca 2006r. 

Montaż 12 drzwi wewnętrznych w domu parafialnym. 

 

30 lipca 2006r. 

Budowa murka oporowego tarasu domu parafialnego. 



 

 

Sierpień 2006r. 

 

1 sierpnia 2006r. 

Uruchomienie części mieszkalnej domu parafialnego, 

czyli probostwa, w rocznicę pobytu prob. Mariusza 

Dutkiewicza w parafii. 

 

13 sierpnia 2006r. 

Przygotowanie gruntu pod wylewkę płyty betonowej 

tarasu, wylanie płyty żelbetowej tarasu. 

 

16 sierpnia 2006r. 

Zakup 60 krzeseł składanych do świetlicy domu 

parafialnego, Msza św. i spotkanie z chorymi, 

zabawa parafialna. 

 

26 sierpnia 2006r. 

Rozpoczęcie działalności duszpasterskiej domu 

parafialnego. 

 

27 sierpnia 2006r. 

Odpust parafialny, sumą odpustową odprawił i 

kazanie wygłosił ks. Paweł Deskur – dyrektor 

Księgarni i Drukarni św. Wojciecha, towarzyszyła 

orkiestra MPK z Poznania. 



 

 

28 sierpnia 2006r. 

Montaż poz-bruku w najbliższym otoczeniu domu 

parafialnego. 

 

Wrzesień 2006r. 

 

3 września 2006r. 

Rozpoczęcie działalności kawiarenki parafialnej po 

Mszach niedzielnych. Wypieki nieodpłatnie 

dostarczają parafianki. Pracę koordynuje szefowa 

Caritasu Parafialnego pani Janina Plenzler. 

 

4 września 2006r. 

Rozpoczęcie działalności świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej dla dzieci w godz. 1130 – 1530 , od 

poniedziałku do piątku, opiekunką została pani Kamila 

Pieczyńska, pomocą służą jako wolontariuszki panie z 

Caritasu Parafialnego. 

 

10 września 2006r. 

Dotacja Księgarni i Drukarni św. Wojciecha w 

wysokości 20000zł na prace budowlane. 

Sfinansowanie przez Caritas Archidiecezji zakupu 

zmywarki, pieca i lodówki oraz szafek kuchennych w 

wysokości 4300zł do świetlicy. 



 

 

17 września 2006r. 

Położenie poz-bruku na tarasie domu parafialnego. 

Ufundowanie przez OPS Mosina 8 stołów do 

świetlicy. 

 

24 września 2006r. 

Ufundowanie przez Róże Różańcowe porcelany do 

użytku wspólnego domu parafialnego. 

 

30 września 2006r. 

Wycieczka do ZOO w Poznaniu 70 dzieci w ramach 

działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Październik 2006r. 

 

7 października 2006r. 

Pielgrzymka Róż Różańcowych do Górki Duchownej, 

Osiecznej i Lubina. 

 

14 października 2006r. 

Wizyta chórku dziecięcego i ministrantów w Domu 

Opieki Pielęgnacyjnej w ramach tygodnia 

Miłosierdzia. 



 

 

Listopad 2006r. 

 

2 listopada 2006r. 

Msza św. i nabożeństwo za zmarłych z ostatniego 

roku z udziałem rodzin. 

 

5 listopada 2006r. 

Montaż boazerii oraz szatni w świetlicy domu 

parafialnego. 

 

11 listopada 2006r. 

Wyjazd na basen dzieci w ramach działalności 

świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Posadzenie 

„dębu obywatelskiego” „Augustyn” przy kościele 

przez Stowarzyszenie „Kubalin”. 

 

19 listopada 2006r. 

Rozpoczęcie działalności grupy obywatelskiego ERM, 

czyli Krucjaty Eucharystycznej-rycerzy i dam 

Chrystusa Eucharystycznego. Cotygodniowe 

spotkania, animatorka pani Magdalena Lange. 

 

26 listopada 2006r. 

Zakup i montaż karniszy i rolet na okna domu 

parafialnego. 



 

 

Grudzień 2006r. 

 

9-16 grudnia 2006r. 

Zbiórka żywności w sklepach i przy kościele na 

rzecz potrzebujących naszej parafii 

przeprowadzona przez Caritas Parafialną i 

duszpasterstwo dzieci i młodzieży. 

 

10 grudnia 2006r. 

Ufundowanie firan do domu parafialnego i nowego 

obrusa ołtarzowego na święta. 

 

17 grudnia 2006r. 

Zakup wyposażenia biura parafialnego; biurko, stolik 

i 6 drewnianych krzeseł. 

 

31 grudnia 2006r. 

Początek zbiórek na budowę cmentarza. Msze św. w 

intencji przyszłorocznych jubilatów małżeńskich o 

godz. 1030 starszych i o godz. 1200 młodych. 

 

Styczeń 2007r. 

 

15 stycznia 2007r. 

Wizyta w Domu Opieki Pielęgnacyjnej w Czapurach z 

kolędą w ramach działalności świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej. 



 

 

 

Luty 2007r. 

 

4 lutego 2007r. 

Zakup stołu piłkarskiego dla ministrantów. 

 

25 lutego 2007r. 

I niedziela Wielkiego Postu. Kazania pasyjne będzie 

głosił ks. Przemysław Wilk – wikariusz z Głuszyny. 

 

26 lutego 2007r. 

Montaż lamp w całym domu parafialnym i 4 szaf 

wnękowych. 

 

Marzec 2007r. 

 

3 marca 2007r. 

Wyjazd dzieci na basen do Koziegłów w ramach 

działalności świetlicy. 

 

25-31 marca 2007r. 

Zbiórka żywności w sklepie i przy kościele na rzecz 

potrzebujących naszej parafii. 

 

25-28 marca 2007r. 

Parafialne rekolekcje Wielkopostne głosił ks. Paweł 

Deskur, powołanie Duszpasterstwa Rodzin w parafii. 



 

 

 

26-28 marca 2007r. 

Rekolekcje Szkoły Podstawowej w Czapurach. 

 

30 marca 2007r. 

Droga Krzyżowa ulicami parafii we Wiórku. 

 

Kwiecień 2007r. 

 

2 kwietnia 2007r. 

2 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Msza św. i 

czuwanie o godz. 2100 
. 

 

21 kwietnia 2007r. 

Malowanie kaplicy z okazji przygotowania do I 

Komunii dzieci. 

 

29 kwietnia 2007r. 

Montaż barierki ochronnej na tarasie domu 

parafialnego ze stali nierdzewnej. 

 

Maj 2007r. 

 

Nabożeństwa majowe pod krzyżem we Wiórku we 

wtorki, pod krzyżem przy kościele w czwartki, pod 

figurą MB w Czapurach w soboty. 

 



 

 

12 maja 2007r. 

Wycieczka rowerowa ministrantów nad Maltę. 

 

20 maja 2007r. 

Uroczystość I Komunii Św., zakup z „daru ołtarza” 7 

peleryn dla Krucjaty Eucharystycznej i nowych 

dzwonków dla ministrantów. 

 

27 maja 2007r. 

Montaż szafki wnękowej w ubikacji świetlicy domu 

parafialnego. 

 

Czerwiec 2007r. 

 

3 czerwca 2007r. 

Zakup i montaż stelaży i płyt drewnianych na 3 

ołtarze na procesje Bożego Ciała. 

 

7 czerwca 2007r. 

Uroczystość Bożego Ciała. Budowa ołtarzy przez 

mieszkańców (I) ul. Dolnej z Czapur, (II) ul. 

Gromadzkiej z Czapur, (III) ul. Poznańskiej z 

Wiórka, (IV) ul. Podleśnej z Wiórka 


