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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta 

i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie 
prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 
300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań 
matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. 
Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł 
Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż 
odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy 
nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 
lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła 
podają 13 albo 14 września. W związku z tym 
wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na 
Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). 
Bazylika Męczenników nazywana była także 
Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się 
uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu 
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę 
obchodzono co roku 13 września uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Później 
przeniesiono to święto na 14 września - dzień 
wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny -  
dzień pierwszej adoracji Krzyża, która miała 
miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. 
Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, 
które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla 
całego Kościoła Powszechnego. 

A jak dziś oddajemy cześć Krzyżowi? 
W Zakopanem, co roku, 14 września, z okazji 
Święta Podwyższenia Krzyża odbywa się 
pielgrzymka do krzyża na Giewoncie, który stoi 
tam od roku 1901. Najpierw odprawiana jest Msza 
św. w kościele pw. św. Krzyża (godz. 9.00), 
następnie o godz. 11.00 wyruszają wierni 
z Kalatówek niosąc krzyż (od Kaplicy Sióstr 
Albertynek pw. św. Krzyża). Podczas pielgrzymki, 
w czasie 4 postojów, odprawiana jest Droga 
Krzyżowa, odmawiany jest Różaniec i Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka prowadzona 
jest przez księdza z par. pw. św. Krzyża; 
rozwiązywana jest na przełęczy Kondrackiej. 
Chętni podążają dalej pod krzyż na szczyt 
Giewontu, pod okiem przewodników tatrzańskich. 
Z pewnością wszyscy uczestnicy tej pielgrzymki, 
podejmują trud wędrówki z bagażem 
najróżniejszych intencji: przebłagalnych, 
podziękowań i próśb. W tym roku po raz drugi 
uczestniczyłam w pielgrzymce pod Giewont, 
również niosąc w sercu intencje. Widok dużej 
liczby wiernych, w różnym wieku, na tak trudnej 
drodze wzbudza w sercu radość i nadzieję. Trudno 
przekazać przeżycia z takiej pielgrzymki – 
wędrówki po górach, które niejednokrotnie uczą 
pokory wobec Najwyższego. 

ASZ 

Przypomnijmy słowa Papieża Jana Pawła II 
wypowiedziane w Zakopanem w dniu 6 czerwca 
1997 roku: 

„…Ten krzyż (na Giewoncie) tam stoi i trwa … 
patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: 
w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą 
naszą ziemię od Tatr po Bałtyk… Chrystus 
towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach 
górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły tego 
miasta… chociażby parafialny kościół św. Krzyża 
w parafii, której się znajdujemy… nie wstydźcie się 
tego krzyża … Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby 
imię Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu rodzinnym czy społecznym. 

Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej 
godności i narodowej tożsamości, o tym kim 
jesteśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są nasze 
korzenie. 

Ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda – 
w górę serca. Trzeba, ażeby cała Polska, 
od Bałtyku, aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża 
na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda 
– w górę serca.” 

 

PANIE BOŻE 

Panie Boże 
tak bardzo chciałeś 
byśmy byli Twoimi dziećmi 
że obdarzyłeś nas 
wolnością wyboru: 
nieustannie mamy się opowiadać 
za lub przeciw 

Panie 
ta wolność 
tak często nas przytłacza 
jest ponad nasze siły 
ale nigdy 
ponad Twoją miłość 
- wystarczy spojrzeć na krzyż 

Ks. Piotr Dobak 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 

 
3

Nowy Diakon – o Sobie 
Pochodzę z parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Obrzycku. 

Urodziłem się 9 kwietnia 1991r., a ochrzczony zostałem dnia 
11 maja. Pochodzę z rodziny praktykującej. Mam dwie siostry 
bliźniaczki o pięć lat ode mnie starsze. Przez pierwsze 10 lat 
swego życia mieszkałem we wsi Słopanowo, oddalonej 3 km od 
Obrzycka. Tam też rozpocząłem szkołę podstawową i tam też 
zrodziło się moje powołanie do kapłaństwa.  

Odkąd pamiętam chciałem być w przyszłości księdzem 
i nigdy nie miałem na swoje życie tzw. „planu B”. W wieku 
6 lat wstąpiłem w szeregi ministrantów i żywo przyglądałem się 
wszystkiemu, co czyni ksiądz przy ołtarzu. Jako małego chłopca 
bardzo mnie to fascynowało i często bawiłem się „w księdza” 
w swoim domu rodzinnym. W moje zabawy włączałem także 
moich rówieśników i przyjaciół ze wsi. Przypominam sobie, jak 
mama jednego dnia wróciła ze szkoły z wywiadówki i była zła 
na mnie, że zabrałem ze sobą do szkoły „ornat i odprawiałem 
mszę”. Ten quasi ornat zrobiłem sobie z niebieskiego 
prześcieradła, a babcia, kiedy to już pogodziła się, że go jej 
zniszczyłem (wyciąłem w nim otwór na głowę), wyszyła mi na 
nim krzyż, ku wielkiej mojej radości. Rzeczywiście, kiedy 
byłem w „zerówce” w klasie robiliśmy z wielkich klocków 
ołtarz i bawiliśmy się wszyscy w „mszę”, którą oczywiście 
odprawiałem ja.  

Moi rówieśnicy zawsze cieszyli się, kiedy 
udzielałem im „komunii” z chipsów. Musiała 
o tym wychowawczyni powiedzieć mojej 
mamie. Niemniej ja jako dziecko nie 
widziałem w tym nic złego i „procederu” nie 
zaprzestałem. Czas opuszczenie murów mojej 
ukochanej szkoły (obejmowała ona klasy od 
„O” do III podstawowej) zbiegł się w czasie z 
przeprowadzką do nowego domu w Obrzycku, 
który wybudowali moi rodzice. Wtedy nie 
przyszło mi nawet do głowy, abym mógł 
przestać być ministrantem w bliskim memu 
sercu kościółku w Słopanowie, tak więc 
rodzice zawsze przyjeżdżali ze mną i siostrami 
w każdą niedzielę do babci i dziadka do 
Słopanowa i tam też całą rodziną chodziliśmy 
na Mszę Świętą. Ja oczywiście, w swojej 
dziecięcej gorliwości, biegłem już 45 minut 
przed czasem, aby pomóc panu kościelnemu 
otworzyć kościół i wszystko przygotować do 
Mszy. Byłem, jak na swój wiek, w tym biegły 
i pan kościelny nie musiał specjalnie 
sprawdzać czy wszystko jest na swoim 
miejscu, łącznie z ustawianiem ksiąg 
mszalnych. Tak też było przez lata, nawet 
w liceum, choć już rzadziej.  

Tradycją u nas na wsi było, że to dzieci 
przygotowujące się do I Komunii, z pomocą 

oczywiście dorosłych, prowadziły nabożeń-
stwa majowe, październikowe i drogę 
krzyżową w Wielkim Poście. Kiedy moje 
siostry przygotowywały się do I Komunii 
Świętej, to im przypadło prowadzenie tych 
nabożeństw. Bardzo im tego zazdrościłem. 
Gdy po ich Komunii szukano nowych dzieci, 
które poprowadzą nabożeństwa, od razu się 
zgłosiłem, choć miałem wtedy tylko 5 lat. 
Pani, która czuwała nad wszystkim zgodziła 
się i tak od tamtego momentu prowadziłem 
wszystkie nabożeństwa jakie były u nas 
w kościele w Słopanowie. Z czasem się 
usamodzielniłem, wdrożyłem się do tego 
i zacząłem je trochę modyfikować i rozbudo-
wywać. Lubiłem śpiewać, więc dokładałem 
pieśni, różne modlitwy, prośby. Gdy 
zamieszkałem w Obrzycku nadal dojeżdżałem 
na nabożeństwa do Słopanowa. Byłem bardzo 
związany z moimi dziadkami, z tamtejszym 
kościołem i ludźmi, tam przecież się 
wychowałem i do dziś z radością i sentyment-
tem tam przyjeżdżam. Po bierzmowaniu we 
wrześniu 2007r., w trzeciej klasie gimnazjum 
wstąpiłem do parafialnego chóru. Bardzo 
lubiłem śpiewać i od tamtego momentu swojej 
pasji pozwoliłem się rozwijać i kształtować 
pod okiem kompetentnej osoby. Dziś widzę 
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owoce pracy i trudu jaki włożyła pani 
dyrygent, zarażając mnie swą pasją i bardzo 
jestem jej za to wdzięczny. Swe zaintereso-
wania muzyczne rozwijałem także w semina-
rium, będąc członkiem scholii kleryckiej 
„Inclina aurem”. 

Na półtora roku przed wstąpieniem do 
seminarium duchownego zacząłem jeździć na 
rekolekcje powołaniowe do seminarium 
poznańskiego i tak byłem na nich 
siedmiokrotnie. W tym okresie moja wiara 
zaczęła dojrzewać. Zaczęła się świadoma, 
głęboka modlitwa, spowiedzi święte czy 
przeżywanie Eucharystii. Wcześniej byłem 
osobą religijną, wykonywałem różne praktyki 
pobożnościowe, ale nie było w tym jednak 
głębi wiary. Mogę powiedzieć, że od tamtego 
okresu z osoby religijnej stawałem się osobą 
wierzącą – tzn. posiadająca nie tylko wiedzę 
o Bogu i Kościele oraz praktykującą, ale 
ponadto kierującą się w swojej codzienności 
wiarą. Coraz bardziej na moje decyzje 
życiowe, a także te zwykłe, codzienne miały 
wpływ motywy wynikające z Ewangelii. Tego 
też uczę się, aż po dziś dzień.  

Do seminarium wstąpiłem w środę 15 
września 2010 r. W domu rodzinnym ani 
mama, ani babcia, ani tym bardziej moje 
siostry nie cieszyły się z tego, że chcę być 
księdzem. Tata i dziadek z kolei nic nie 
mówili. Niemniej nikt nie robił mi przeszkód. 
Decyzję podjąłem sam. Bogu za wszystko 
dziękuje, bo każde wydarzenie w moim życiu 
czegoś mnie uczyło i kształtowało. W semina-
rium bardzo rozwinęło się moje zaintereso-
wanie Biblią. Wcześniej nie specjalnie 

sięgałem po Nią na półkę. Zaczęła pasjonować 
mnie historia, kultura, egzegeza a także 
zwyczaje zarówno Starego jak i Nowego 
Testamentu.  Kiedy pod koniec drugiego roku 
mieliśmy wybrać seminarium magisterskie, ja 
już wcześniej zacząłem spotykać się z moim 
przyszłym promotorem i uzgadniałem temat 
magisterium, oczywiście z biblistyki. Także 
w okresie seminaryjnym zacząłem dużo czytać 
(wcześniej ograniczałem się głównie do lektur 
szkolnych). Czytam dużo przede wszystkim 
z zakresu biblistyki, historii Kościoła i ducho-
wości. Dwa lata temu także zainicjowałem 
działania, mające na celu wydanie monografii 
o historii mojej rodzinnej parafii. Wraz 
z kilkoma parafianami piszemy kolejne jej 
strony. Pasjonuje mnie także muzyka chóralna, 
gregoriańska, organowa i klasyczna. 

Z grona 24 alumnów, którzy rozpoczęli 
swoją formację w Arcybiskupim  Seminarium 
Duchownym w Poznaniu w 2010r., pozostało 
nas w jego murach po tych pięciu latach 
czternastu. 14 maja 2015 r. dziesięciu z nas 
przyjęło święcenia diakonatu. Ktoś 
powiedział, że „Bóg nie wybiera uzdolnio-
nych, ale uzdalnia wybranych” i ja pod tymi 
słowami mogę się z całą pewnością podpisać.  

Proszę wszystkich parafian św. Marcina, 
pośród których mam zaszczyt przez najbliższy 
rok pełnić posługę diakona, o modlitwę 
w mojej intencji, abym współpracując z łaską 
Bożą kształtował i umacniał swoją wiarę oraz 
powołanie, a także abym nie przeszkadzał 
Bogu działać w moim życiu. 

dk. Adrian Kurczewski

 
ZAPRASZAMY  NA  KONCERTY  W NASZYM  KOŚCIELE 

 
KONCERT  

CHŁOPIĘCO-MĘSKIEGO CHÓRU 
SŁOWIKI POZNAŃSKIE 

dyrygent MACIEJ WIELOCH 

Koncert w ramach projektu  
Centrum Kultury „Zamek” 

„Rytmy ulicy Święty Marcin” 

 
PIĄTEK   2 PAŹDZIERNIKA 2015 

GODZ. 19.15 
 

KONCERT 
ZESPOŁU KAMERALNEGO 

NA SZEŚĆ 

śpiewający dyrygent 
 SŁAWOMIR KOWALSKI 

Koncert będzie dziękczynieniem Bogu 
za św. Jana Pawła II - Patrona Rodzin 

NIEDZIELA  25 PAŹDZIERNIKA 2015 
GODZ. 17. 15 
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Św. Augustyn – orędownik pielgrzymów 
Tegoroczna 81 Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną 

Górę odbyła się pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”. Na tej drodze nawrócenia i wiary, tzn. 
dziesięciodniowych rekolekcji, podczas około trzystu 
kilometrowego marszu do tronu Maryi, wpatrywaliśmy się 
w postać wielkiego nawróconego - św. Augustyna. 

Święty Augustyn urodził się w Tagaście w Algierii 
13 listopada 354 r. Pochodził ze średniozamożnej rodziny 
urzędnika państwowego, poganina Patrycjusza i gorliwej 
chrześcijanki – św. Moniki. Pośrednio ze względu na to, że 
ojciec i matka dość znacznie różnili się podejściem do spraw 
wiary, a także do systemu wartości jakimi należy się kierować 
w życiu, Augustyn miotał się w swej młodości między 
wpływem swej matki, która pragnęła, aby także został 
chrześcijaninem, a poglądami swego utylitarnie nastawionego 
do życia ojca. W latach młodości Augustyn, wybrał 
hedonistyczny styl życia. Pociągał go świat ze wszystkimi jego 
rozrywkami i kariera retorska. Lubił chłopięce wygłupy, 
swobodę, dobre zabawy, jedzenie i picie. Nie zaniedbywał 
jednak nauki. Był bardzo zdolnym uczniem i lubił swą 
inteligencją imponować innym. Studiował kolejno w Tagaście, 
Madurze i Kartaginie (metropolii Północnej Afryki), gdzie 
poznał kobietę. Z tego związku wkrótce urodził się im syn 
Adeodat (z łac. „dany od Boga”). Augustyn miał wtedy 19 lat 
i nadal pociągały go rozrywki ówczesnego świata.   

Zaczytując się w dzieła klasyków 
rzymskich, popadł w sceptycyzm racjonalis-
tyczny. Biblia i nauka Kościoła nie pociągały 
go. Był zauroczony dziełami wielkich pisarzy. 
Poszukując prawdy wszedł w sektę manichej-
czyków. Uwiódł go retoryczny talent i oczyta-
nie tamtejszego biskupa. Pragnienie zrobienia 
kariery sławnego retora, zaprowadziło go do 
Rzymu, a po 7 latach z kolei do Mediolanu. 
Miasto te było wówczas stolicą cesarstwa 
zachodnio-rzymskiego, drugim najważniej-
zym miastem w Europie po Konstantynopolu, 
a co dla Augustyna najważniejsze - słynnym 
ośrodkiem kulturalnym i intelektualnym. 
W Mediolanie jego więzi z manichejczykami 
słabły i wkrótce zorientował się, że sekta ta nie 
odpowiada na najważniejsze, nurtujące go 
pytania.  

Drogowskazem na jego drodze nawrócenia 
stała się postać mediolańskiego biskupa 
świętego Ambrożego, którego głębokie treści 
kazań i nauk, połączone z talentem retorskim 
otworzyły serce 30-letniego poganina. 
Pewnego dnia, Roku Pańskiego 386, Duch 
Święty natchnął Augustyna, aby ten wziął do 
ręki Pismo Święte. Przeczytał wtedy urywek 
z Listu św. Pawła do Rzymian: „żyjmy 

przyzwoicie jak w jasny dzień: nie 
w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście 
i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale 
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa 
i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając 
żądzom” (Rz 13,13-14). Słowa te, zrobiły na 
nim ogromne wrażenie. Wspominając na 
swoje dotychczasowe życie, zrozumiał jego 
marność i poczuł żal z powodu zmarnowania 
tylu lat na zabieganie o rzeczy, które nie 
dawały mu prawdziwego szczęścia. Od 
tamtego dnia dużo czasu poświęcał modlitwie 
i rozczytywał się w Piśmie Świętym, którego 
proste słowa wydawały mu się wcześniej zbyt 
prostackie. Na początku Wielkiego Postu 
Roku Pańskiego 387 poprosił św. Ambrożego, 
aby przyjął go do grona katechumenów 
i w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 
przyjął chrzest święty, razem ze swym synem 
Adeodatem. Spełniło się marzenie jego matki 
– św. Moniki, która przez te dotychczasowe 
33 lata życia Augustyna modliła się, aby ten 
został chrześcijaninem.  

W trakcie pielgrzymki stawialiśmy sobie 
także św. Monikę za wzór wytrwałości 
w modlitwie. Przez te 33 lata miała wiele 
okazji do tego by się załamać. Ona jednak 
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pełna nadprzyrodzonej nadziei, nie zrażając się 
trudnościami, gorliwie modliła się w intencji 
nawrócenia swego syna. Towarzyszyła mu 
także, gdy ten udawał się najpierw do Kartagi-
ny, a później do Rzymu i Mediolanu. Tam, od 
św. Ambrożego usłyszała prorocze słowa 
niosące wielka pociechę dla jej matczynego 
serca: „matko, jestem pewien, że syn tylu łez 
musi powrócić do Boga”. Rzeczywiście św. 
Monika, widząc upadki moralne swego syna 
i wartości jakimi kierował się w życiu, wylała 
na ufnej modlitwie do Boga niejedną łzę. Bóg 
jednak zechciał, że te łzy matczynego bólu 
przerodziły się w łzy radości, gdy w Wielką 
Noc była świadkiem chrztu swego syna. 
Wcześniej także wymodliła łaskę nawrócenia 
dla swego męża. Św. Monika chciała towarzy-
szyć dalej swemu synowi, gdy ten pragnął już 
jako katolik udać się do Afryki by nauczać 
Ewangelii swych współziomków. Bóg jednak 
odwołał ją z tego świata w porcie w Ostii. Nie 
miała o to żalu. Umierała radosna, świadoma, 

że wypełniła swoją życiową misję i że jej syn 
jest na dobrej drodze. To dzięki jej modlitwie 
Kościół Katolicki otrzymał wielkiego 
nawróconego, Doktora Kościoła świętego 
Augustyna, z którego spuścizny duchowej, 
obficie korzystaliśmy podczas tegorocznej 
pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Na naszym 
pielgrzymim szlaku, pod hasłem: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
towarzyszyły nam fragmenty „Wyznań” św. 
Augustyna, w których opisał on swoją drogę 
nawrócenia. Stanowiły one dla nas pożywkę 
duchową, okazję do zastanowienia się nad 
własnym życiem jak również inspirowały nas 
do zmiany swego sposobu myślenia i patrzenia 
na świat. Mówi się, że życie świętych to 
zrealizowana Ewangelia. Podczas tegorocznej 
pielgrzymki oprócz Ewangelii św. Mateusza, 
Marka, Łuksza i Jana, wczytywaliśmy się 
także w Ewangelię życia św. Augustyna.  

dk. Adrian Kurczewski

Św. Paweł - Adresaci Listu do Rzymian 

Rozpoczynamy cykl artykułów o tematyce 
biblijnej poświęconych świętemu Pawłowi - 
Apostołowi Narodów. W trakcie naszej 
wędrówki przez Biblię z tą szczególną 
postacią, będziemy chcieli przyjrzeć się 
wspólnotom z różnych miast wokół basenu 
Morza Śródziemnego, do których Apostoł 
posyłał swoje listy, a które dziś przechowu-
jemy w kanonie natchnionych świętych 
tekstów. Zaczynamy wg kolejności w Piśmie 
Świętym od wspólnoty chrześcijan w Rzymie. 

Rzym w połowie I w. po Chr. był 
u szczytu swego rozkwitu i potęgi. Jako stolica 
ogromnego imperium, kusił swym bogactwem 
i znaczeniem przybyszów z całego ówczesne-
go świata śródziemnomorskiego, którzy w nim 
pragnęli odnaleźć swoje miejsce na ziemi. 
Z tego powodu Rzym liczył jak na tamte czasy 
zawrotną ilość mieszkańców - około 1 miliona 
osób. W tamtym okresie znaczną część z nich 
stanowili imigranci z antycznego Wschodu, 
a wśród nich dużą grupę stanowiła diaspora 
żydowska. Wykopaliska archeologiczne 
potwierdzają nam istnienie w I w. po Chr. 
wielu synagog w Rzymie. Właśnie spośród 
wyznawców judaizmu rekrutować się będą 
pierwsi wyznawcy Chrystusa w Rzymie.  

Pojawienie się w Rzymie wyznawców 
nowej religii, którą w początkowym okresie 
powszechnie uważano za sektę żydowską, 
spowodowało liczne konflikty i napięcia na 
linii Żydzi - chrześcijanie. Spowodowało to, że 
cesarz i senat rzymski, Żydów (a do nich 
zaliczano także judeochrześcijan - czyli 
nawróconych z judaizmu wyznawców 
Chrystusa), zaczęli uważać za burzycieli 
porządku i ładu w mieście. Z tego też powodu 
cesarz Klaudiusz wydał edykt nakazujący 
Żydom opuszczenie wiecznego miasta: 
„wypędził Żydów z Rzymu, ponieważ 
podburzani przez Chrestosa [czyt. Chrystusa] 
byli sprawcami ustawicznych zamieszek” jak 
zanotował historyk Gajus Swetoniusz 
Trankwillus. Edykt nie dotyczył jednak 
chrześcijan wywodzących się z pogan, którzy 
nie byli związani wcześniej z judaizmem. 
W ten sposób Kościół w Rzymie przetrwał 
i zdołał się „zadomowić”. Wspomniane 
rozporządzenie cesarza Klaudiusza zniósł 
w 54r. jego następca Neron. Do Rzymu mogli 
powrócić Żydzi, a wśród nich także 
judeochrześcijanie, którzy zastali już 
w mieście dobrze zorganizowane wspólnoty 
kościelne. Ponownie trudna koegzystencja 
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Żydów i wyznawców Chrystusa spowodowała 
odnowienie starych napięć i kolejne spory.  

Chrześcijanie rzymscy musieli zmagać się 
wewnętrznie i zewnętrznie z ustaleniem swego 
stosunku do przepisów Prawa Mojżeszowego 
i Starego Testamentu. Wyznawcy judaizmu, 
a także chrześcijanie wywodzący się z religii 
mojżeszowej, pragnęli narzucić innym różne 
przepisy Prawa, m.in. dotyczące spożywania 
pokarmów, a także świętowania ważnych dla 
Żydów dni. Wśród chrześcijan rzymskich 
następowało więc rozdwojenie i podziały, 
wywołane różnicą poglądów na wcielanie 
w życie zasad Starego Testamentu. Św. Paweł 
wiedząc o tych sporach wśród chrześcijan 
rzymskich pragnął dać wykład doktryny 
dotyczący stosunków chrześcijan do Prawa 
Mojżeszowego i wynikającego z tego 
usprawiedliwwienia: nie z przestrzegania 
Prawa, ale z wiary i wewnętrznej przemiany. 
Nie czekając na daleko idące i rozbijające 
wspólnotę wierzących podziały, pragnął 
zawczasu interweniować w swym liście, gdy 
rozdźwięki wśród wiernych nie przybrały 
jeszcze rozmiarów kryzysu. Paweł nawoływał 
także braci chrześcijan (zob. Rz 12,1-15,13) 
do wzajemnej miłości i zgody. Samym Żydom 
zaś wyrzucał, że nawołując innych do 
przestrzegania Prawa (które wg nich wynosi 
ich ponad innych), sami zapominają o własnej 
wierności przepisom mojżeszowym (zob. Rz 
2,17-23). Szczycenie się swą przynależnością 
do Narodu Wybranego, której nie towarzyszy 
chęć szczerego wypełnienia przepisów Prawa, 
samo Prawo uczyniła pośmiewiskiem nawet 
wśród pogan (zob. 3,10-18). Paweł w swym 
liście wyraźnie pouczył i Żydów i chrześcijan, 
że to nie wypełnienie Prawa usprawiedliwia, 
ale życie wiarą w Jezusa Chrystusa – jedynego 
Zbawcę, „który odda każdemu według jego 
czynów” (Rz 2,6). 

Odnośnie do pogan, a szczególnie 
pochodzących z pogaństwa chrześcijan 
w Rzymie, Paweł wyraźnie zaznaczał irracjo-
nalność bałwochwalczego kultu, nawet wobec 
zapierających dech w piersiach dzieł sztuki 
(zob. Rz 1,23). Paweł w zatraceniu idei 
jedynego Boga, który jest ponad tym, co 
człowiek może stworzyć, widział także 
przyczynę dekadencji moralnej (zob. Rz 1,28-
31). Apostoł uświadamiał chrześcijanom, aby 
nie zachłysnęli się potęgą Rzymu i nie ulegli 
pokusom, na jakie są narażeni w wiecznym 

mieście. Przestrzegał, że pogan, a szczególnie 
Greków, zgubił ich zachwyt nad własną 
mądrością, która nie szła w parze z ich 
postępowaniem. Św. Paweł stwierdza, 
że zarówno do Żydów jak i do pogan 
przychodzi ten sam Chrystus, aby uwolnić ich 
z zagubienia. Wiara w Jezusa Chrystusa 
sprawia, że zniesione zostają wszelkie różnice 
i podziały między ludźmi (które w Rzymie, 
mieście wielu kultur i ras były aż nadto 
manifestowane) i wszyscy są równi wobec 
Boga. Wszyscy wierzący mają taki sam udział 
w łaskach Bożych, dzięki którym wszyscy 
mogą osiągnąć zbawienie. 

List do Rzymian powstał najprawdopo-
dobniej w Koryncie, w którym Paweł 
zatrzymał się na trzy miesiące, w domu Gajusa 
(zob. Rz 16,23), którego sam ochrzcił (zob. 
1 Kor 1,14) w czasie swej III podróży misyjnej 
(lata 52-56 po Chr.), w drodze powrotnej do 
Jerozolimy. Zazwyczaj św. Paweł pisał swe 
listy, do wspólnot, które albo sam założył, albo 
w nich wcześniej głosił już Dobrą Nowinę. 
W przypadku jednak listu do Rzymian, Paweł 
nigdy wcześniej nie był w wiecznym mieście. 
Zaznaczył jednak w swym liście, że pragnie do 
niego przybyć (zob. Rz 1,13; 15,22nn). Jak 
wiemy zamiar ten udało mu się zrealizować, 
choć w nieco inny sposób niż sobie to 
planował. Pojmany przez Żydów, odwołał się 
do swego rzymskiego obywatelstwa i wynika-
jącego z tego prawa sądzenia go przez samego 
cesarza. Z tego powodu w kajdanach został 
odeskortowany drogą morską do Rzymu, choć 
po drodze wydarzyło się wiele opatrznoś-
ciowych sytuacji. Będąc zaś już w samym 
Rzymie, w areszcie domowym przed zapad-
nięciem ostatecznego wyroku, udało mu się 
jeszcze przez pewien okres głosić Ewangelię 
Rzymianom i umacniać tamtejszych 
chrześcijan. Wtedy też napisał ze swego domu 
- więzienia kilka listów, które współcześnie 
bibliści nazywają tzw. listami więziennymi. 
Z Rzymu Paweł, niezmordowany misjonarz 
Jezusa Chrystusa, planował udać się ponadto 
do Hiszpanii – tam, gdzie jeszcze nikt nie 
głosił Dobrej Nowiny (zob. Rz 15,21. 24). 
Niestety jednak Rzym okazał się jego ostatnią 
placówką, w której przyszło mu pod koniec lat 
60-tych I w. męczeńsko oddać życie za 
Chrystusa, ginąc jako obywatel rzymski ścięty 
mieczem, na jednym ze wzgórz wiecznego 
miasta.                           dk. Adrian Kurczewski
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WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH 
Choć dojechaliśmy na miejsce pociągiem, 

codziennie wyruszaliśmy gdzieś rowerami ☺. 
Tegoroczne kolonie dla dzieci z naszej parafii 
odbyły się na początku sierpnia od 5 do 12.08. 
w malowniczej okolicy lasów ostrzeszow-
skich. Ostatecznie odważyło się na nie 
pojechać 11 śmiałków w wieku od 8-13 lat 
pod opieką s. Małgorzaty i ks. Szymona. Choć 
wielu z nas było pierwszy raz na koloniach 
tworzyliśmy od początku niemal rodzinną 
grupę pomagając sobie nawzajem. Codziennie 
śledziliśmy przygody Dzikusa, czyli Marysi – 
książki napisanej przez św. Urszulę 
Ledóchowską, czytanej nam na dobranoc 
przez ks. Szymona. Dzikus podpowiadał jak 
zmieniać się na lepsze i pracować nad swoim 
charakterem. Dlatego w czasie całego pobytu 
zbieraliśmy iskierki: radości, pomocy, 
wytrwałości, ciszy, plastyczne i sportowe, 
czyli doskonaliliśmy się w wybranej 
dziedzinie. 

Zwiedziliśmy nie tylko najbliższą okolicę, 
czyli kościół farny z XIV w., klasztor 
pobernardyński sióstr nazaretanek, ale też 
pałacyk myśliwski Radziwiłłów w Antoninie 
(gdzie dotarliśmy samodzielnie na rowerach). 
Dodatkową atrakcją był dzień spędzony nad 
zalewem w Kobylej Górze, gdzie mogliśmy 
doświadczyć żeglarskiej przygody. W sobotę 
przeżyliśmy wyprawę do stolicy Dolnego 
Śląska do Wrocławia. Oglądaliśmy całą jego 

panoramę z wysokości 
wieży katedralnej, ratusz 
Starego Miasta i wiele 
pięknych miejsc, a najdłużej zatrzymaliśmy się 
w rotundzie Panoramy Racławickiej 
podziwiając piękno tego niesamowitego 
malowidła, poznając historię jego powstania 
i przetrwania do naszych czasów.  

Przez cały ten czas mieliśmy wiele słońca 
(na niebie i w sercu) więc odwiedziny basenu 
kąpielowego były wyczekiwaną chwilą, 
zwłaszcza wąż na zjeżdżalni:). 

Był festiwal kolonijny, rozgrywki 
w siatkówkę i turniej sportowy, zajęcia 
czerpania papieru, który każdy mógł wykonać 
sam, jak w dawnych czasach. Każdego dnia 
uczestniczyliśmy całą wspólnotą kolonijną 
w Eucharystii, mogąc także przeżywać ją 
w nietypowych miejscach, dzięki temu, że był 
z nami ks. Szymon.  

I pewnie każdy z nas ma jeszcze wiele 
osobistych wspomnień, które trudno zamknąć 
w słowa. Na pewno ten czas i te miejsca 
pozostaną dla nas siłą na codzienne szkolne 
trudy. Wystarczy zamknąć oczy i przypomnieć 
sobie zielony las, gry we flagi, podchody 
i przede wszystkim ostatnią, zieloną noc …. 
Wydaje nam się, że ten czas minął za szybko 
i już tęsknimy do następnego wyjazdu za rok! 

Dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych 

Cała nasza grupa 
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Ministranci na drezynach 
W rześki, sobotni poranek, 19 września br. 

grupa ministrantów naszej parafii wyjechała 
do Mosiny. W okolicy byłego przystanku 
kolejowego Mosina – Pożegowo, ministranci, 
wraz z księdzem Szymonem, panem 
kościelnym Janem oraz panem Arturem, tatą 
jednego z ministrantów, przesiedli się na 
kolejowe drezyny, aby z perspektywy 
nieczynnej od 16 lat linii kolejowej podziwiać 
piękno otaczającej ich przyrody. Drezyny były 
dwie: ręczna (poruszanie się nią wymagało 
silnej pracy rąk) oraz rowerowa (napęd tej 
drezyny stanowiły mechanizmy zbliżone do 
rowerów – dwie osoby, które w danym 
momencie były odpowiedzialne za poruszanie 
się pojazdu, musiały więc wykazać się niezłą 
siłą w nogach).  

Najpierw pojechaliśmy w stronę linii 
kolejowej Poznań – Wrocław, aby następnie 
udać się do stacji Osowa Góra – położonej 
w granicach Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Po drodze wymienialiśmy się na 
stanowiskach napędzających drezyny, tak, że 
każdy miał okazję przyczynić się swoją siłą do 
podróży wszystkich. 

Po wysiłku związanym z przejażdżką 
udaliśmy się na zasłużone, przepyszne lody, 
które zjeść można w pobliżu stacji 
Puszczykówko.  

Ministranci 
 
 

 
 

 

Wznawiamy trzeci rok z cyklu 

„HORYZONTY WIEDZY” 

Temat: Zapoznanie się ze stanowiskiem Kościoła  

i odpowiedzi na nurtujące nas podstawowe problemy  

z życia rodzin we współczesnym świecie . 

Poniedziałek 12 października br. godz. 19.15 

ZAPRASZAMY 

/organizator Krystyna Domańska-Maćkowiak/ 
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Duchowa sylwetka Świętej Urszuli Ledóchowskiej 
Święta Urszula, wybitna Polka, wierna córka 

Kościoła świętego, była w pełni prostym, dobrym 
człowiekiem. Była zwyczajna, nigdy nie szukała 
oklasków … Była bardzo delikatna, nikogo nie 
obrażała, nie pamiętała urazów. Była posłuszna 
Kościołowi w każdej sytuacji życiowej, gotowa 
pójść tam, gdzie ją wyślą przełożeni, w tym Ojciec 
Święty. Czuła się odpowiedzialna za siostry, które 
zdecydowały się iść za Chrystusem tak jak ona. 
Dzielna, odważna w każdym momencie życia, nie 
lękała się niepewnego wyniku prób, doświadczała 
siebie i swoje współpracownice, dodawała 
chrześcijańskiej odwagi wobec wezwań swego 
wieku życia. Od dziecka starała się o czyste serce 
i sumienie, inteligentna, starannie i pobożnie 
wychowana, wszechstronnie utalentowana, 
od wieku 10 lat myślała, aby zostać zakonnicą 
i służyć Bogu w klasztorze.  

W swoim dojrzałym życiu doceniała cnotę 
wiary, z której wypływa apostolstwo, czyli 
zaangażowanie w troskę o zbawienie bliźnich. 
Zwracała uwagę na powierzchowność przeżywanej 
przez nas wiary: „Uderzmy się w piersi, 
a przynajmniej miejmy odwagę przyznać się do 
tego, że wiara nasza w obecność Chrystusa 
w Sakramencie Ołtarza jest powierzchowna, 
płytka, teoretyczna, nieżyciowa, bo żadnych, albo 
prawie żadnych owoców w życiu naszym nie 
wydaje” (M. U.Ledóchowska, Wybór przemówień 
1913 - 1939, Rzym 1981). „Gdybyśmy mieli silną 
wiarę, taką wiarę, co nie tylko wierzy, ale 
z pewnością wie, że Pan nie opuści, bylebyśmy 
prosili gorąco, ufnie i wytrwale, cuda ujrzelibyśmy 
- cuda łaski, miłości, miłosierdzia tego Jezusa, 
który nas więcej kocha aniżeli my Go kochamy, 
który chce naszego dobra więcej, goręcej, 
szczerzej, aniżeli my go chcemy. Ufności nam 
potrzeba, tej ufności dziecięcej, która serce 
napełnia pogodą i spokojem, i która z serca 
wydobywa modlitwę wiary przenoszącą góry.” 
(Dzwonek Św.Olafa, 15). 

Szczególnym rodzajem świadczenia o tej 
Bożej miłości, apostolstwa, które skutecznie 
praktykowała było apostolstwo uśmiechu i stałej 
pogody ducha. „Uśmiech na twojej twarzy 
wywołuje uśmiech na innych twarzach, 
a z uśmiechem wstępuje do duszy trochę radości, 
trochę ciepła, trochę ufności. Uśmiech rozprasza 
chmury nagromadzone w duszy”. (Różaniec szkołą 
modlitwy i życia,red. Urszulanki SJK, s. 108.) „Im 
więcej daję innym wesela, radości, ale tej świętej, 
Bożej radości, tym łatwiej mi będzie trafić do ich 
przekonania, łatwiej wpływ wywierać. Pierwsze 
apostolstwo dobroci, pierwszy sposób trafienia do 
serc - to jest stała pogoda duszy, stały odblask 

szczęścia na twarzy, stała radość w całej swej 
istocie. To trudne z pewnością, bo nieraz na duszy 
ciężko, może i łza ciśnie się do oczu, a nie można 
pokazać tego, co wewnątrz boli, a trzeba być jasną, 
pogodną, ale to dla innych, dla ich dobra, dla ich 
szczęścia, dla przykładu. To jest apostolstwo i to 
jest akt miłości ku Panu Bogu. Apostolstwo 
dobroci jest poświęceniem się dla innych, a to nie 
jest łatwe”. (M. Urszula Ledóchowska- czyli lekcja 
optymizmu, s. 7). „Uśmiech wywołuje radość, bo 
bez tego jesteśmy bez energii. Potrzeba nam 
świętej radości. Dusza bez radości, to dusza bez 
odwagi, bez energii. Radość jest nam tak 
potrzebna, jak kwiatu promienie słoneczne. Bez 
niej nie ma prawdziwej pracy nas sobą. Ciągniemy 
nasze jarzmo stękając, bez polotu, bez ochoty do 
walki. Czasem trudności, troski, kłopoty życia tak 
nas przygnębiają, że święta radość opuszcza nas 
i poddajemy się niezdrowemu, szkodliwemu dla 
życia duszy smutkowi.”, Rozmyślania s.567). 
„Świat dzisiejszy goni za rozrywkami, zabawami, 
szuka gorączkowo wesela, bo prawdziwej Bożej 
radości nie posiada. Bo też Boża wesołość to 
cnota, a cnotę trzeba nabyć walką, pracą nad sobą. 
Ta Boża wesołość, ta słoneczność duszy pochodzi 
z jasnego zrozumienia, że Bóg jest Ojcem naszym, 
że my zawsze bezpieczne w Jego ręku, że nas nie 
opuści, bylebyśmy umiały do Niego uciekać 
w każdej potrzebie, w każdej trudności, w każdym 
niebezpieczeństwie.” (Dzwonek św. Olafa , s.6-7). 
„Pogoda ducha jest dla duszy tym, czym słońce dla 
ziemi. Tak jak pod działaniem promieni 
słonecznych rozwijają się kwiaty, dojrzewają 
owoce, tak i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija 
się cudny kwiat świętości, wydającej najróżno-
rodniejsze owoce cnót”. (Testament 
św. U. Ledóchowskiej, Pniewy 2003 r.). 

Innym rodzajem apostolstwa jest zauważenie, 
gdzie można zrobić coś dobrego: „Nie mów, że nie 
masz pola do działania. Czy na wsi, czy w mieście 
zawsze masz kontakt z innymi, których możesz 
zachęcić do dobrego przykładem, masz biednych, 
którym możesz dobrze czynić, masz dzieci, 
których serca możesz skierować do Boga.” 
(Dzwonek św, Olafa. Wypisy,  w:  Ocalić od 
zapomnienia nr 5,W-wa 2000). „Bądź dobra, 
bardzo dobra, niezmiernie dobra, nieskończenie 
dobra i Matka Najświętsza przytuli cię z miłością 
do macierzyńskiego serca swego i Pan Jezus 
pobłogosławi ci i domowi twemu i łaskami 
obdarzy” (MUL Listy –wybór, Rzym 1981). 

Niech powyższe myśli wyj ęte z pism św. 
Urszuli będą dla każdego z nas zachętą do podjęcia 
najprostszego sposobu apostolstwa, jakim jest 
pogoda ducha i zwyczajny uśmiech. s. Julia USJK 
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Pomnik Wdzięczności - Pomnik Najświętszego 

Serca Pana Jezusa - ładny czy brzydki
Na poboczu dyskusji o sensie 

odbudowy monumentu toczy się spór 
o to, czy Pomnik Wdzięczności jest 
ładny czy brzydki.  

Znany jest wprawdzie wyłącznie 
z przedwojennych fotografii, uproszczo-
nych wizualizacji, dyskusja jest jednak 
wartka. Przeważa pogląd że pomnik jest 
mało interesujący, mało ciekawy. Pisze 
się i mówi o jego nazbyt „ciężkiej” 
bryle, o „zbyt” ponurym wyglądzie, 
o nie bardzo już rozumianej rzeźbiarskiej 
dekoracji. No bo komu ma się dzisiaj 
podobać żałobno - pochwalny pomnik 
sprzed wojny, kto dzisiaj wiedzieć 
będzie kim był dla Polski Pius XI 
uwieczniony na froncie pomnika w medalionie 
lewym lub kardynał prymas Edmund Dalbor 
pierwszy protektor budowy odkuty w medalionie 
prawym, do kogo przemawiać ma dzisiaj 
narodowowyzwoleńcza symbolika płaskorzeźb z 
tylnej elewacji monumentu? 

Korpus pomnika zaprojektowano i wykonano 
z kamiennych ciosów w formie trójprzęsłowego 
łuku triumfalnego o surowym rustykalnym 
rysunku, wzmocnionego na narożach i pomiędzy 
arkadami parami boniowanych pilastrów, 
dźwigających, wieńczącą całość, gładką attykę. 

Pośrodku attyki, nad arkadą główną 
umieszczono płycinę z sentencją dedykowaną 
potomnym; „Deo Omnipotentii - Polonia 
Restituta” (Bogu Wszechmogącemu Polska 
Odrodzona). 

Arkady przęseł bocznych, zdecydowanie 
niższe i węższe od arkady środkowej stanowiły 
prześwity, przęsło środkowe było wykonane w 
formie płytkiej wnęki stanowiącej tło dla głównego 
elementu pomnika, czyli osadzonej na 
sześciokątnym cokole postaci Jezusa Chrystusa. 
Duże wolne pola ścian nad niższymi arkadami 
bocznymi uzupełniały wspomniane wyżej 
medaliony. Taką samą kompozycje jak front 
pomnika posiadała jego elewacja tylna 

Szerokość pomnika wynosiła 23 metry, 
wysokość z cokołem i schodami 14,5 lub 14,7 
metra. Stosunek wysokości do podstawy był 
bardzo zbliżony do harmonicznego, złotego 
podziału jaki stosowano w architekturze 
klasycznej.  

Boniowania tła obydwu elewacji pomnika 
precyzyjnie odpowiadały pozostałym elementom 
fasad; pilastrom, łukowym nadprożom arkad 

i medalionom te arkady wieńczące. Wszystko 
jednak w pomniku jednoznacznie podporządko-
wane było najważniejszemu jego elementowi 
tj. postać Jezusa Chrystusa i przesłaniu pomnika. 
Pomimo wiec wielu szczegółów pomnik 
pozostawał zwartym, dobrze skomponowanym 
monumentem o surowym, majestatycznym 
wyglądzie. 

Oprócz dobrego rysunku, pomnik wyróżniało 
z architektury Miasta także bardzo dobre 
wykonanie. Dolomitowy kamień na dzieło 
pochodził z kamieniołomów pod Krakowem, oraz 
z Czech - granit czeski na schody. Wykonawcą 
pomnika był poznański zakład Czesława 
Kasztelana „GRANIT”, medaliony frontowe 
projektował wykonywał znakomity poznański 
rzeźbiarz Marcin Rożek, dekoracje tylne 
projektowała i wykonała znakomita Kazimiera 
Pajzderska. Posąg Jezusa Chrystusa także 
autorstwa Marcina Rożka odlano w brązie, 
w odlewni fabryki Hipolita Cegielskiego.  

Sam pomnik i jego założenie projektował po 
wielu wcześniejszych konkursowych próbach 
poznański architekt Lucjan Michałowski.  

Krytykowany monument nie był więc dziełem 
przypadku. Zaprojektowano go i wykonano 
z wielkim artystycznym kunsztem i znawstwem 
tematu. 

Skąd więc opinie że pomnik jest brzydki? 
Że będzie zbyt poważny czy już zbyt mało 
zrozumiały w dzisiejszych czasach? 

Czyżbyśmy już kompletnie stracili 
wrażliwość na dobrą sztukę, potrzebę 
pamiętania o własnej historii? Czy może jest 
gdzieś w Polsce podobny przykład architektury 
tego rodzaju i tej klasy? 

Ignacy Kmiecik 
 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 900 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Akcja Katolicka  
trzeci poniedziałek 1845 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1100 

Grupa Biblijna 
drugi wtorek 1830 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

 

W lipcu, sierpniu 
i wrze śniu 2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Adam Zaniecki 
2. Alexander Figas 
3. Leon Ićkowiak 
4. Stanisław Krystek 
5. Elwira Diebler 

 

 

 
Sakrament mał żeństwa 
zawarli 
 
 

1. Tobiasz Jasiński ♥♥♥♥ Monika Lewandowska 
2. Krystian Augustyn ♥♥♥♥ Katarzyna Samól 
3. Paweł Birlet ♥♥♥♥ Katarzyna Jokiel 
4. Błażej Bruch ♥♥♥♥ Klaudyna Stachowiak 
5. Bartosz Jankowiak ♥♥♥♥ Monika Dziadas 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Eugeniusz Zwolak 
2. Mariusz Dziembowski 
3. Łucja Lachowicz 
4. Iwona Broda 
5. Wojciech Maria Kęszycki 
6. Aniela Ziółkowska 
7. Marianna Pawłowska 
8. Zygmunt Borys 
9. Marian Kościelniak 
10. Gertruda Majer 
11. Wiesław Andrzej Krzyżaniak 
12. Czesława Lemańska 
13. Zofia Grupińska 
14. Zofia Łysiak 
15. Krzysztof Tomaszewski 
16. Stanisław Latosi 
17. Iwona Warduleńska 
18. Anna Buksińska 
19. Arian Bochenek 
 

lat 86 
lat 68 
lat 50 
lat 59 
lat 93 
lat 106 
lat 89 
lat 91 
lat 68 
lat 101 
lat 68 
lat 68 
lat 88 
lat 92 
lat 106 
lat 93 
lat 65 
lat 95 
4 dni 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
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