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Bł. Kardynał Stefan Wyszyński w naszym kościele                23 IV 1970 

Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, 

Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca; 

„Dosyć zła” mówiłeś potężnym tyranom, 

U nas „Nic nad Boga!” Tutaj Bóg jest Panem! 
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Spotkanie z Bożym spojrzeniem 
Drodzy Czytelnicy naszego parafialnego pisma 

Świętomarcińskiego Słowa. Minęły już dwa 
tygodnie od wyniesienia na ołtarze nowych 
polskich błogosławionych Matki Róży Czackiej 
i Kard. Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 
12.09.2021, Świątynia Opatrzności Bożej). 
Wróćmy na chwilę do tych dwóch postaci. Choć 
w ostatnim czasie tyle się o nich pisało i mówiło, 
to jednak warto zatrzymać się na chwilę przy nich. 
Proponuję, aby towarzyszyło nam słowo spotkanie. 

Róża Czacka (urodziła się w Białej Cerkwi – 
dziś Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej 
arystokratycznej rodzinie. Jej stryj, Włodzimierz, 
był kardynałem i bliskim współpracownikiem 
papieży) spotyka Boga tracąc wzrok. Miała wtedy 
22 lata. Spotyka Go kiedy przyjmuje prawdę 
o swej nieuleczalnej niepełnosprawności. 
Uświadomił ją doktor Gepner: Wzrok jest na 
zawsze stracony. Lekarz nie pozostawił jej jednak 
z tą suchą informacją medyczną. Zwrócił uwagę 
i wskazał jej drogę mówiąc, że nikt do tej pory 
w Polsce nie zajął się niewidomymi. „Po latach 
napisała: Tak jak doktor Gepner był moim wielkim 
dobroczyńcą, tak moim największym szczęściem 
jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by ze mnie 
było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje 
życie, życie bez niego? Jej ślepota stała się skałą, 
na której Bóg mógł wybudować piękny dom. 
Nadano mu nazwę: Dzieło Lasek lub też TRIUNO 
– na cześć Trójcy Przenajświętszej. A dewizą tego 
Dzieła było: niewidomy człowiekiem użytecznym. 
Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę 
z niewidomymi, a nie tylko dla niewidomych. 
Matka Czacka chciała, aby przygotowujący się do 
samodzielnego życia niewidomi zrozumieli, że 
mogą być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty”. Dobre 
spotkanie z drugim, w tym przypadku z lekarzem, 
uczyniło ją szczęśliwą już za życia, a także 
w wieczności, co potwierdził Kościół wynosząc ją 
na ołtarze. 

 

Stefan Wyszyński (urodził się 3 sierpnia 1901 
roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza.) spotkał się z Matką Czacką i jej 
dziełem w Laskach. Pisał o nim: Uderzyło mnie to, 
że ludzie Matki mają ten jakiś szczególny wzrok. 
Oni patrzą z pogodnym bohaterstwem (widać to 
w twarzy błogosławionej, na portrecie który jest 
dla publicznego kultu). Wrażliwość księdza 
Wyszyńskiego jest owocem jego osobistego 
spotkanie się z cierpieniem. „Po wstąpieniu do 
seminarium duchownego we Włocławku okazało 
się, że jest chory na ciężkie zapalenie płuc. 
Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on 
sam, jak i jego przełożeni bali się, że nie dożyje do 
święceń kapłańskich. Stefan modlił się do Matki 
Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę święceń 
i aby mógł odprawić przynajmniej kilka Mszy 
Świętych. Cierpienie, którego doświadczył 
w czasie seminarium, nauczyło go, jak sam powie, 
patrzeć z pokorą na drugiego człowieka”.  

Wobec powyższego można powiedzieć, że 
tych dwoje ludzi spotkało się, gdyż wypełnili wolę 
Bożą czyli nie odwrócili się od Bożego spojrzenia. 
Wiara i miłość do Boga sprawiły, że z tego co 
trudne, w ich przypadku doświadczenie cierpienia 
fizycznego („młoda dziewczyna i młody, chory 
kleryk”), stało się fundamentem do budowania 
domu chrześcijańskiego. Mogli to uczynić, gdyż 
wszystko postawili na Boga, zgodnie ze słowami 
św. Pawła: Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia (Flp 4,13). 

Święci uczą nas iść drogą bezpieczną! Nie 
oznacza to, że pozbawioną przeszkód! Bezpieczną 
dlatego, że zgodną z wolą Bożą, odczytywaną 
w konkretnych wyzwaniach dnia ich historii życia. 
Przeszkody i trudności zaś, które ich spotykały 
pozwalały im coraz bardziej odkrywać swoją 
niepowtarzalność i pierwszeństwo, gdyż odczytali 
sens służby Bogu w drugim człowieku. 

Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną drogę 
do szczęścia/świętości. Starajmy się ją odczytywać 
i realizować w spotkaniach z Bogiem i bliźnim! 

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

(cytaty z: Połączyła ich świętość, List biskupów 
polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana 
Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej, 

Jasna Góra, 21.08.2021) 

Błogosławiona Matko niewidomych, 
Oczami duszy w niebo zapatrzona, 

Niesiesz nam światło, które pośród mroku 
Drogę wskazuje dążącym ku Bogu. 

Z hymnu beatyfikacyjnego Błogosławiona Matko 
Niewidomych, słowa: s. Damiana Laske FSK. 
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Świadectwo Księdza Kanonika Kazimierza Domagały o uzdrowieniu 
za wstawiennictwem Sługi Bożego Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Pod koniec stycznia 1990 roku 
zachorowałem, zrobiłem się żółty. Lekarz 
rodzinny stwierdził, że żółtaczka i wysłał mnie 
do szpitala zakaźnego. Pojechałem do 
Poznania na Zawady. Powiadomiłem o tym 
księdza dziekana, który z kolei poprosił 
swojego parafianina, aby mnie zawiózł do 
szpitala. Leczyli mnie na żółtaczkę, ale nic nie 
pomagało. Odczuwałem boleści i wtedy 
zawieźli mnie na badanie do szpitala im. 
Józefa Strusia, przy ul. Szkolnej w Poznaniu. 
Tam chirurg zrobił mi USG i stwierdził, że 
w woreczku żółciowym mam błoto i brodawka 
Vatera poszerzyła się o 6 mm. Powiedział, że 
musi być operacja i żebym jak najszybciej 
wypisał się ze szpitala zakaźnego i przyjechał 
tutaj, ponieważ jest wolne łóżko. Lekarz ze 
szpitala zakaźnego przywiózł mnie i wkrótce 
była wizyta lekarska ordynatora Sowiera 
z wieloma lekarzami, także z chirurgiem dr 
Maksymilianem Majem, który mnie wcześniej 
zbadał i zreferował wynik badania. Ordynator 
od razu powiedział, że musi być cięcie. 
Przygotowywali mnie do operacji. Po operacji 
czułem się bardzo dobrze, czułem się taki 
mocny, że ze spokojem odmawiałem sobie 
modlitwy brewiarzowe. Jednak po kilku 
dniach zacząłem szybko słabnąć. W końcu 
byłem tak słaby, że nie mogłem tych modlitw 
brewiarzowych odmawiać, tylko odmawiałem 
różaniec. I wtedy zabrali mnie na prześwietle-
nie wątroby. Z tego prześwietlania nie mogli 
zdiagnozować co mi jest i zrobili mi zdjęcia 
wątroby. Któregoś wieczoru ordynator 
przyszedł do mnie i powiedział, że musi być 
druga operacja, i już mnie przygotowywali do 
drugiej operacji, nie pozwolili mi chodzić, 
tylko zawozili na wózku. Potem wzięli mnie 
na drugą operację i po tej operacji byłem 
bardzo osłabiony. 

Moja siostra, Aniela Biedrowska, wdowa, 
była u mnie na probostwie i mi gospodarzyła, 
była u mnie ze swymi dwoma córkami i ona 
sobie uświadomiła, że jeżeli umrę będzie 
musiała opuścić probostwo. Modliła się do 
Pana Jezusa za pośrednictwem Sługi Bożego, 
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówiła 
Mu: Ty byłeś też w cudowny sposób uzdrowio-
ny w Licheniu. Jeżeli brat mój umrze ja muszę 

opuścić probostwo i gdzie ja pójdę z moimi 
dwiema córkami? 

Mówiła, że w pewnej chwili odczuła, jak 
od niej strach odchodzi, a nadzieja wchodzi, że 
będzie wszystko dobrze. Że dobrze wszystko się 
skończy. No i skończyło się dobrze. 

W tej chwili to już minęło przeszło 31 lat 
od uzdrowienia mego. 

A wówczas, równocześnie moi parafianie 
codziennie przychodzili do kościoła i modlili 
się codziennie przez dwa tygodnie na różańcu 
o zdrowie dla mnie. Ja to wszystko wiem tylko 
z opowiadań, bo wiadomo, mnie tam nie było. 
Zamówili u sąsiedniego księdza Msze Święte 
o zdrowie dla mnie. W sumie tych Mszy św. 
za mnie zamówili osiem. To były Msze św. 
w dni powszednie, bo na niedzielę ks. dziekan 
przysyłał jakiegoś księdza z dekanatu. 
Z opowiadań wiem, że na ten Różaniec i na te 
Msze św. przychodziło tyle ludzi, co na 
Pasterkę, a na Pasterce to tych ludzi było tyle, 
od drzwi aż do prezbiterium - pełno. A gdy 
miała być druga operacja, napisali kartki 

Ks. Kanonik Kazimierz Domagała 
w Kaplicy Podwyższenia Krzyża w Domu Emerytów 

Poznań – Antoninek 16 IX 2021 
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z informacją, że będzie druga operacja oraz 
kiedy i o której godzinie będzie Msza św. 
w mojej intencji. To podobno, po tej Mszy 
św., ludzie spierali się ze sobą o to, kiedy było 
więcej ludzi, na Pasterce czy na tej Mszy św. 

Siostra uprosiła u Sługi Bożego Stefana 
kardynała Wyszyńskiego, ale ludzie też 
modlili się na Różańcu i Matkę Bożą uprosili. 
Siostra moja pytała lekarzy, jak długo uważają 
będę żył? Powiedzieli ok. 3 miesięcy. Jeden 
z lekarzy powiedział nie dociągnie do trzech 
miesięcy. To poszła siostra do profesora 
Sowiera, ordynatora i pyta się czy mój brat już 
nie wyjdzie ze szpitala? On powiedział: Pani, 
wyjdzie, jeszcze z pół roku pożyje. 

Od 1 lutego 1990 roku byłem w szpitalu, 
na początku 10 dni na oddziale zakaźnym, 
a potem przewieźli mnie na ul. Szkolną do 
Szpitala im. Józefa Strusia. Wyszedłem ze 
szpitala 5 marca, czyli byłem przeszło miesiąc, 
cały luty i do 5 marca. 

Podczas pobytu w szpitalu odwiedził mnie 
Ks. Bp Stanisław Napierała (wówczas bp 
pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej). Jego 
odwiedziny i przywitanie się z każdym 
chorym leżącym na wieloosobowej sali 
sprawiły wszystkim wielką radość i były mile 
wspominane oraz opowiadane odwiedzającym 
chorych w następnym dniu. 

Kiedy przyjechałem do Radlina (tzn. 
parafianin po mnie przyjechał), i potem 
poszedłem do kościoła odprawiać Mszę św., 
jak wszedłem do zakrystii, byli tam panowie, 
którzy zwykle składkę zbierają, baldachim 
noszą - tacy porządkowi – mi tego nie mówili 
co powiem – ale oni między sobą – potem 
mojej siostrze powiedzieli ten nie pociągnie 
długo. 

No tak, ale to człowiek tak mierzy, a Pan 
Bóg inaczej zadecydował. Jak już wspomnia-
łem, żyję już przeszło 31 lat po tej chorobie. 

Kiedy przeszedłem na emeryturę 
ks. Czesław Grzelak prob. Parafii św. Marcina 
zaproponował mi, żebym nie szedł do Domu 
Księży Emerytów tylko do Niego. I u Niego 
jeszcze byłem 10 lat. On już poszedł na 
emeryturę, a ja jeszcze byłem z Jego następcą 
przez rok.  

Jednego razu byłem w przychodni 
lekarskiej i robili mi USG i ta pani doktor 
zapytała mnie a ta blizna to od czego. I mówię 
jej, że mi wycięli woreczek żółciowy, że ta 

brodawka Vatera była poszerzona i ten lekarz 
który operował powiedział mojej siostrze, że 
wszystko miałem pognite i rakowate, a ona mi 
mówi, to wszystko wobec tego we właściwym 
czasie wszystko wycięli, bo nie ma znaku 
żadnego raka. Tutaj też jest znak Bożej 
opatrzności, Bożego działania w tym moim 
uzdrowieniu. 

Obecnie codziennie modlę się za tych, 
którzy wtedy za mnie się modlili; za tych, 
którzy żyją, żeby Pan Jezus obdarzał ich 
łaskami jakie są im potrzebne w codziennym 
życiu, a dla zmarłych, żeby im Pan Jezus dał 
Niebo. Codziennie za nich się modlę i dziękuję 
Panu Bogu za to, że mnie uzdrowił.  

Kiedy ks. kardynał Stefan Wyszyński 
odprawiał pierwszą Mszę św. jako kardynał 
w Gnieźnie to asystowałem Mu do Mszy św. 
To była Msza św. pontyfikalna. Było nas 
wszystkich w asyście ok. dwudziestu. Byłem 
na drugim roku studiów w Seminarium 
w Gnieźnie (wówczas pierwsze dwa lata 
klerycy Archidiecezji Poznańskiej i Gnieź-
nieńskiej byli w Gnieźnie, a następne cztery 
lata w Poznaniu). Zostałem wyznaczony do 
asysty - wprawdzie byłem dopiero na drugim 
roku, żadnych święceń nie miałem, ale 
w sutannach już chodziliśmy. Zdaję mi się – to 
było 2 lutego 1953 roku; mieliśmy wakacje 
wtedy, ale ja chętnie przyjechałem i mój 
kolega też. Byliśmy ze świecami (z tymi 
fackami jak to wszyscy wtedy mówili na 
noszone w procesji świece osadzone na 
świeczniku). 

Po Mszy św. wszyscy składali hołd, 
Kardynał siedział na fotelu i wszyscy do 
Niego podchodziliśmy. Biskup pomocniczy 
był chyba tylko jeden wtedy – ks. Lucjan 
Bernacki w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
następnie kanonicy. Nie pamiętam, jak 
reagował kardynał na ich hołdy, ale pamiętam 
jak wobec nas kleryków. Podchodziliśmy do 
Niego, klękaliśmy, całowaliśmy w pierścień, 
który owinął purpurą, Pamiętam, jak 
pochyliłem się, żeby pocałować - to ks. 
kardynał Stefan Wyszyński pocałował mnie 
w czubek głowy. Tak że na mojej głowie jest 
Jego pocałunek. No i się z tego bardzo cieszę, 
szczególnie teraz – w czasie, kiedy przeżywa-
my uroczystość beatyfikacji Sługi Bożego 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Ks. Kazimierz Domagała 
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Moja Droga Kapłańska 
30 maja 1957 r. otrzymałem święcenia 

kapłańskie, które udzielił mi ks. Bp Franciszek 
Jedwabski ( w tym samym dniu ks. Bp Antoni 
Baraniak został Metropolitą Poznańskim). 

Po święceniach byłem ok. sześć tygodni na 
zastępstwie w Sarnowej (k. Rawicza), potem 
zostałem wikarym w Jankowie Zaleśnym – 
3 lata i 3 lata w Rawiczu. Następnie byłem 
przez 7 lat w parafii św. Stanisława Kostki 
na Winiarach w Poznaniu. 

Na początku lipcu 1970 roku przyszedłem 
do Radlina. Wówczas w parafii pw. Św. 
Walentego proboszczem był ks. Saturnin 
Żebrowski, pułkownik Wojska Polskiego. 
Zachorował - miał wylew krwi do mózgu i był 
w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala przebywał 
u swojego brata w Warszawie. Ja przyszedłem 
do Radlina, ale On był jeszcze proboszczem 
i dlatego mnie nie mianowano od razu 
proboszczem, bo nie może być dwóch 
proboszczów w jednej parafii. Ksiądz Biskup 
Tadeusz Eter powiedział mi, że mam 
wszystkie prawa proboszczowskie chociaż 
oficjalnie nie jestem proboszczem. Dopiero po 
rezygnacji księdza Żebrowskiego z probostwa, 
ja zostałem mianowany proboszczem i to było 
chyba w październiku. W sumie byłem 
w Radlinie proboszczem 38 lat.  

Każdy ksiądz, kiedy zbliża się wiek 
emerytalny, (księża idą na emeryturę gdy mają 
75 lat), musi to zgłosić do rządcy diecezji. Ja 
to zgłosiłem księdzu arcybiskupowi Stanisła-
wowi Gądeckiemu i On mnie wtedy poprosił, 
żebym jeszcze rok został, bo jest mało księży. 
Ja powiedziałem: to dobrze, zostanę i zostałem 
prawie półtora roku, bo ja 25 stycznia kończę 
lata – mam urodziny, a te przenosiny były na 

początku lipca. Tak więc byłem prawie półtora 
roku i potem jak chciałem zamieszkać w domu 
Księży Emerytów ks. Czesław Grzelak który 
był proboszczem w parafii Świętego Marcina 
w Poznaniu zaproponował mi, żebym 
przyszedł do Jego parafii. Zgodziłem się 
i w parafii św. Marcina byłem jeszcze 10 lat. 
Pomagałem - jak mogłem, najwięcej w słucha-
niu spowiedzi, także w konfesjonale stałego 
dyżuru we Farze - co drugi tydzień (na zmianę 
z księdzem proboszczem), sprawowaniu Mszy 
św., głoszeniu kazań, które przydzielał 
każdemu księdzu ks. prob. Czesław (ustalał na 
cały rok, kto i kiedy ma kazanie); to zawsze 
mnie przydzielił mniej, niż pozostałym 
księżom. Po odejściu ks. Czesława Grzelaka 
na emeryturę, ja byłem jeszcze rok z Jego 
następcą, księdzem proboszczem dr. Antonim 
Klupczyńskim, a potem to już przyszedłem do 
domu Księży Emerytów. Kiedyś mnie spotkał 
ks. Abp Stanisław Gądecki i zapytał mnie, czy 
jeszcze gdzieś wyjeżdżam „na pomoc”. 
Odpowiedziałem, że już nie, bo gdy 
skończyłem 85 lat to sprzedałem samochód. 
Odpowiedział mi, że dobrze ksiądz zrobił. 

50-lecie kapłaństwa obchodziłem w Radli-
nie w parafii pw. Św. Walentego, 60-lecie 
kapłaństwa to już obchodziłem w parafii 
Świętego Marcina w Poznaniu, a jeżeli dożyję 
to w przyszłym roku będę obchodził 65-lecie 
kapłaństwa. Czuję się dobrze, zgodnie 
z peselem -tak mówił jeden z kościelnych par. 
Św. Marcina - czasem lepiej, czasem gorzej, 
ale czuję się dobrze. 

Urodziłem się 25 stycznia 1932 roku 
i jeżeli dożyję, to w styczniu przyszłego roku 
będę miał 90 lat. Jak Pan Bóg da. 

Ks. Kazimierz Domagała

„MOC milczenia”, Kardynał Robert Sarah (fragment) 
„W moim pragnieniu oglądania i słyszenia 

Boga często zdarzało się doświadczyć samotności 
i ciszy pustyni. Kiedy byłem arcybiskupem 
Konakry, często znajdowałem odosobnienie 
w pewnym pustym miejscu, zanurzając się 
w samotności i milczeniu. Oczywiście miałem 
wokół siebie roślinność. Słyszałem szczebiot 
ptaków. Ale utworzyłem sobie wewnętrzną 
pustynię, bez wody i pożywienia. Bez obecności 
żadnego człowieka. Żyłem, poszcząc, na 
modlitwie, karmiąc się po prostu Eucharystią 
i Słowem Bożym.  

Pustynia to miejsce głodu, pragnienia i walki 
duchowej. Sprawą życiowej wagi jest dla nas 
wycofanie się na pustynię, by walczyć z dyktatu-

rą świata pełnego bożków, który opycha się 
techniką i dobrami materialnymi, świata zdomi-
nowanego i manipulowanego przez media, 
świata, który ucieka przed Bogiem, chroniąc się 
w hałasie. Współczesnemu światu trzeba pomóc, 
by doświadczył pustyni. Tam nabieramy dystansu  
wobec codziennych wydarzeń. Możemy uciec 
przed hałasem i powierzchownością. Pustynia jest 
miejscem Absolutu, miejscem wolności. To nie 
przypadek, że pustynia jest miejscem narodzin 
monoteizmu. Pustynia jest monoteistyczna; strzeże 
nas przed wielością idoli, jakie wytwarzają sobie 
ludzie. W tym sensie pustynia jest dziedziną łaski. 
Z dala od swoich zajęć i trosk, człowiek spotyka 
tam swego Stwórcę i swego Boga.” 
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30 rocznica śmierci Księdza Kanonika Mariana Peika, 

proboszcza naszej parafii w latach 1959 -1984

27 września bm. przypada 30 rocznica śmierci ks. Mariana 
Peika - to okazja do wspomnienia o naszym byłym proboszczu. 

Ksiądz kanonik Marian Peik urodził się 15 czerwca 1909 r. 
w Rogoźnie, mieście do którego często powracał we wspomnieniach 
z dzieciństwa. Jego ojciec Teodor prowadził w mieście sklep 
rzeźniczy. W pracy pomagała mu matka Adelajda z domu 
Świderska. Dzieciństwo i młodość przyszłego kapłana upływały 
w cieniu zabytkowego kościoła św. Wita, nad rzeczką Wełną 
i jeziorem Rogozińskim, w bliskim sąsiedztwie znanego gimnazjum. 

W Rogoźnie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej, 
w Rogozińskiej świątyni przyjął pierwsze sakramenty święte. 

Prefekt gimnazjum ks. Stanisław Lisoń wydał o nim taką opinię: 
zdolny, skromny i pobożny wywierał dodatni wpływ na swych 
kolegów. Często przystępował do sakramentów świętych, 
a w Sodalicji Mariańskiej był gorliwym członkiem. 

Maturę zdał 15 czerwca 1927 r. w Rogoźnie. Studia 
filozoficzno-teologiczne odbywał w Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie i w Poznaniu. Ówczesny rektor Seminarium – Sługa 
Boży ks. Kazimierz Rolewski określił Go jako kleryka starannego 
i obowiązkowego. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1932 r. 
( z rąk ks. Kardynała Augusta Hlonda). Na pierwszy wikariat został 
powołany do Ponieca. Pracował gorliwie, szczególnie w organi-
zacjach katolickich. Po półtorarocznej pracy w Poniecu powołany 
został w grudniu 1933 r. na wikariat parafii św. Wojciecha 
w Poznaniu, a 1 czerwca 1938 r. na wikariat parafii Bożego Ciała 
również w Poznaniu. Pracę na placówkach wikariuszowskich 
i współpracę z kapłanami wspominał bardzo serdecznie. Z Jego 
częstych relacji o czasach wikariuszowskich wyczuwało się 
umiłowanie tamtych spraw, ludzi, czasów … 

W aktach kurialnych zachowały się takie opinie o Nim kapłanów 
współpracowników: wiele okazywał gorliwości w pracy 
duszpasterskiej, rychło zasiadał w konfesjonale, na kazania pilnie 
i sumiennie się przygotowywał, regularnie odbywał zebrania 
z matkami i paniami różańcowymi. Nie mniej gorliwie pracował 
w stowarzyszeniach młodzieży męskiej i żeńskiej, gdzie wywierał 
dodatni wpływ. Ks. prob. Sztukowski z Ponieca pisał w 1933 r.: 
odznaczał się wielką pokorą, posłuszeństwem i pobożnością. Na 
ambonę wchodził zawsze przygotowany, robiąc wszystkie kazania 
pisemnie. 

1 kwietnia 1939 r. został powołany na referenta Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu. Zamieszkał w domu sióstr Szarytek 
przy ulicy Szymańskiego pełniąc równocześnie funkcję kapelana 
sióstr i kapelana Szpitala Dziecięcego. Tutaj też zastała Go wojna. 

Aresztowany przez Gestapo 15 sierpnia 1940r. został 
wywieziony do Buchenwaldu, gdzie przez 4 miesiące pracował 
w kamieniołomach. Kolejnym miejscem wojennej katorgi był obóz 
koncentracyjny w Dachau, gdzie przebywał od 8 grudnia 1940 r. do 
29 kwietnia 1945 r. (do czasu wyzwolenia obozu przez żołnierzy 
amerykańskich). 

Zaraz po wyzwoleniu pracował jako kapelan Polaków 
w Niemczech – najpierw w Monachium a potem w Diseldorfie. Po 
powrocie z obczyzny podejmuje pracę w Kurii Metropolitalnej 
najpierw jako notariusz a potem jako referent działu gospodarczego. 

 
Ks. Marian Peik w latach trzydziestych i w roku 1970 
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W dniu 15 listopada 1959 roku zostaje 
proboszczem parafii św. Marcina w Poznaniu., 
a kilka dni później otrzymuje nominację na 
dziekana dekanatu pw. Bożego Ciała w Poznaniu. 
Duszpasterzował jako proboszcz przez 25 lat. Jego 
poprzednik na świętomarcińskiej parafii ksiądz 
dziekan Jan Maćkowiak podniósł kościół 
z wojennych ruin. Ks. Marian Peik jako jego 
następca upiększał jego wnętrze. W czasie jego 
duszpasterzowania kościół otrzymał nową 
posadzkę, witraże, organy, Drogę Krzyżową, 
restaurowano gotycki tryptyk. Władze miasta 
Poznania podejmując decyzje o modernizacji 
rozwiązań komunikacyjnych (plany te nie zostały 
zrealizowane) nakazały rozbiórkę domu katolic-
kiego. Ks. proboszcz Marian Peik stanął wobec 
konieczności budowy nowego domu służącego 
celom parafialnym. W ogrodzie probostwa 
zbudował dom, w którym mieszczą się salki, 
pomieszczenia biurowe i mieszkania dla księży. 

Za jego duszpasterzowania z okazji Nawiedze-
nia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
wprowadzono w parafii Św. Marcina codzienny 
Apel przy Grocie. Ta wieczorna modlitwa przyjęta 
ochotnie przez parafian w krótkim czasie nadała 
specyficzny, maryjny rys świętomarcińskiej 
parafii. 

W wigili ę Bożego Narodzenia1963 roku 
ksiądz Marian Peik został mianowany kanonikiem 
honorowym Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej, 
a 8 kwietnia 1969 r. otrzymał deputat do Zarządu 
Dóbr Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu.  

Wielkim przeżyciem duchowym i okazją do 
wojennych wspomnień były dwie pielgrzymki: do 
Ziemi Świętej i do Rzymu – obydwie w 1980 roku.  

Należy też wspomnieć przykry wypadek z jego 
życia. W dniu 9 stycznia 1983 r. ks. Kanonik 
Marian Peik wracał z ministrantami z kolędy. 
Przechodząc na znakowanym przejściu na ul. 
Ratajczaka został potrącony przez samochód 
policyjny, padł na ziemię i w stanie głębokiego 
szoku został przewieziony karetką do szpitala. 
Rekonwalescencja trwała kilka tygodni. 

24 czerwca 1984 r. ks. Kanonik Marian Peik 
złożył pismo do ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby 
z prośbą o przeniesienie w stan spoczynku oraz 
o pozwolenie zamieszkania na terenie parafii. 
Ksiądz Arcybiskup Metropolita przychylił się do 
tej prośby i z dniem 1 września 1984 r. zwolnił go 
z obowiązków proboszcza. Dziekanem pozostał 
jeszcze dwa lata. Na emeryturze zamieszkał 
w nowo wybudowanym domu parafialnym. Ks. 
Arcybiskup pisał wtedy: Zwalniając Czcigodnego 
Księdza Kanonika z powierzonych Mu obowiązków 
wiernie wypełnianych na różnych stanowiskach 
kościelnych przez pół wieku w Poznaniu, wyrażam 
Mu szczególne uznanie za wieloletnią pracę 

w Kurii Metropolitalnej i ćwierćwieczną służbę na 
stanowisku Proboszcza parafii św. Marcina. 
Działalność ta była zawsze wsparta świadectwem 
wzorowego życia kapłańskiego, a w czasie wojny 
naznaczona cierpieniem i poniewierką w obozach 
koncentracyjnych. Wieńczy ją niejako w ostatnich 
latach budowa okazałego domu parafialnego. 

W ciągu siedmioletniego okresu emerytury 
ks. Kanonik cieszył się stosunkowo dobrym 
zdrowiem. Chętnie pomagał w pracy duszpas-
terskiej, brał udział w konferencjach, dniach 
skupienia, odpustach i innych spotkaniach 
kapłańskich.  

W liturgiczną uroczystość św. Wincentego 
a’Paulo – 27 września 1991 roku wziął udział 
w odpuście w kaplicy św. Rodziny. W godzinie 
Apelu Jasnogórskiego wracał wraz z kapłanami do 
domu. Zasłabł przy zakrystii, a w dwie godziny 
później już nie żył. Wprowadzenie zwłok do 
kościoła św. Marcina odbyło się we wtorek 
30 września. Uroczystościom przewodniczył ks. 
Biskup Jan Czerniak z Gniezna – kursowy kolega 
Zmarłego. Kazanie wygłosił ks, Kanonik Edward 
Pośpieszny. Następnego dnia – 1 października 
została odprawiona Msza św. pogrzebowa. 
Przewodniczył jej ks. Arcybiskup Stroba współ-
koncelebrując z wieloma kapłanami. Kazanie 
wygłosił ks. Infułat Bernard Czajka – dziekan. Po 
Mszy św. przewieziono zwłoki na cmentarz 
górczyński. Ceremonii pogrzebowej przewodni-
czył ks. Biskup Zdzisław Fortuniak. 

Ks. Kanonik Marian Peik pozostał w pamięci 
kapłanów jako człowiek taktowny, kulturalny, 
życzliwy, odnoszący się z szacunkiem do każdego 
człowieka. Cenił sobie bardzo spotkania 
kapłańskie i cieszył się każdymi odwiedzinami 
kapłańskimi. Cechowała go dyskrecja, szacunek 
dla władzy duchownej, umiłowanie spraw 
Kościoła. 

Wykazywał wielką znajomość sztuki sakralnej 
i tę znajomość wykorzystywał przy ozdabianiu 
wnętrza kościoła. W codziennym sposobie bycia 
był skromny i bezpośredni.     ks. Czesław Grzelak 

(za: Świętomarcińskie Słowo nr 1, 2, 1993 rok) 

23 IV 1970, drugi od lewej Kardynał Stefan Wyszyński,  
drugi od prawej Ks. Marian Peik 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600.- w j. hiszpańskim 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
Poniedziałek i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo 
pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa  

po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

 

Kłosy pochylone 

kłosy z podniesioną głową 

na tle obłoku bielutkiego 

kłosy jak plecy skaczących z trampoliny 

kłosy owsiane jak strusie pióra 

kłosy zbiorowisko przestraszonych 

poddających się ufnie 

kłosy śmierci 

kłosy życia 

Jutro będą żniwa 

Jarosław Iwaszkiewicz 

„Czas otwarty”, Ks. Janusz Pasierb 
 

W sierpniu i wrze śniu  
2021 roku 

 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Sophie Antonina Chevray 
2. Hannah Maria Specht 

 

Sakrament mał żeństwa zawarli 
 
 
 

1. Adrian Kurowski ♥ Daria Strzyżykowska 
2. Marek Grajczyński ♥ Weronika Kaczmarek 
3. Paweł Purtak ♥ Sara Rotnicka 

 
 

Odeszli do Pana 
 
 

1. Stefan Nowak 
2. Jadwiga Łucja Stachowiak 
3. Mieczysław Rybacki 

 

lat 88 
lat 94 
lat 91 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

a światło ść wiekuista niechaj im świeci.  
Słowa Papieża Franciszka podczas spotkania 

z młodymi w Koszycach (Słowacja) – 14 IX 2021 

(…) Dlatego, gdy marzycie o miłości, nie wierzcie w efekty 
specjalne, ale w to, że każdy z was jest wyjątkowy. Każdy 
człowiek jest darem i może uczynić swoje życie darem. 
Czekają na was inni, społeczeństwo, ubodzy. Marzcie o takim 
pięknie, które wykracza poza pozory, poza trendy w modzie. 
Marzcie bez lęku o założeniu rodziny, o urodzeniu i wychowa-
niu dzieci, o spędzeniu życia dzieląc wszystko z drugą osobą, 
nie wstydząc się swoich słabości, ponieważ jest z wami on czy 
ona, kto je akceptuje i kocha, kto kocha ciebie takim, jakim 
jesteś. I to właśnie jest miłość: kochać drugiego takim, jakim 
jest. To jest piękne! Nasze marzenia mówią nam o życiu, 
którego pragniemy. Wielkie marzenia to nie potężny 
samochód, modne ubranie czy swawolne wakacje. Nie 
słuchajcie tych, którzy mówią wam o marzeniach, a zamiast 
tego sprzedają wam iluzje. Czym innym jest marzyć, a czym 
innym mieć złudzenia. Ci, którzy sprzedają iluzje, mówiąc 
o marzeniach, to manipulatorzy szczęścia. Zostaliśmy 
stworzeni dla większej radości: każdy z nas jest wyjątkowy 
i jest na świecie, aby czuć się kochanym w swojej 
wyjątkowości i aby kochać innych tak, jak nikt inny nie może 
tego uczynić za niego. Nie da się żyć siedząc na ławce 
rezerwowych. Nie, każdy jest wyjątkowy w oczach Boga. Nie 
dajcie się „ujednolicić”; nie jesteśmy produkowani masowo, 
jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy wolni, i jesteśmy na świecie, aby 
przeżyć historię miłości, miłości z Bogiem, aby przyjąć 
odwagę stanowczych wyborów, aby odważyć się na podjęcie 
wspaniałego ryzyka kochania. (…) 
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