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"... Myśl o Bogu z wiarą, o bliźnim z 

miłością, o sobie pokornie. O Bogu mów z 

uwielbieniem, o bliźnim tak, jakbyś 

chciał, by mówiono o tobie, o sobie mów 

pokornie, albo milcz ..." Myśli św. Jana 
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Bądźmy małymi ziarenkami 

 Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziarna nie ma wpływu 

na jego wzrost, tłumaczy nam, że aby wzrastało w nas królestwo 

Boże, nie wystarczy tylko nasza praca, potrzeba jeszcze łaski Bożej. 

Tak, bądźmy pokorni, bo nie wszystko zależy od nas. Ale sami też 

możemy być małymi ziarenkami dobra na tej ziemi. Uśmiechnijmy 

się do kogoś, pomóżmy drugiemu, a dobro będzie rozlewać się po 

świecie. Doceńmy to, co otrzymaliśmy od Jezusa, i nieśmy Go in-

nym, współpracujmy z łaską Pana, a królestwo Boże będzie się roz-

rastać. Królestwo Boże jak to ziarnko gorczycy, choć małe, jest od-

porne nawet na niekorzystne warunki.  

 Panie Jezu, otwieram przed Tobą swoje serce. Ja też chcę 

być małym ziarenkiem królestwa Bożego.  

 

 14 czerwca Błogosławiony Michał Kozal, 

biskup i męczennik str. - 2  
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Str. 2 Wśród Nas 

14 czerwca Błogosławiony Michał Kozal, biskup i 

męczennik 

Michał Kozal urodził 

się 25 września 1893 r. 

w Nowym Folwarku 

pod Krotoszynem. Był 

synem Jana, oficjalisty 

dworskiego, i Marian-

ny z Płaczków. Po 

ukończeniu szkoły pod-

stawowej, a później 

gimnazjum w Kroto-

szynie, wstąpił w 1914 roku do seminarium duchow-

nego w Poznaniu, gdzie ukończył tzw. kurs teoretycz-

ny. Ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukoń-

czył w Gnieźnie. Tam też otrzymał święcenia kapłań-

skie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podej-

mie studia specjalistyczne, ale po nagłej śmierci ojca 

musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze. Był wi-

kariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorli-

wością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spę-

dzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, 

dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosier-

ny wobec wiernych. 

W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i 

wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, kardynał 

August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchow-

nym seminarium w Gnieźnie. Okazał się doskonałym 

przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alum-

ni powszechnie uważali go za świętego męża. Dwa 

lata później został powołany na stanowisko rektora 

seminarium. Obowiązki pełnił do roku 1939, kiedy 

Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diece-

zji włocławskiej i biskupem tytularnym Lappy (na 

Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 

1939 roku z rąk księdza biskupa Karola Radońskiego 

w katedrze włocławskiej.  

We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, 

którą zarządzał po wyjeździe z kraju biskupa diece-

zjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia po-

stawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, 

jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 

listopada 1939 roku. Najpierw wraz z alumnami se-

minarium i kapłanami został osadzony w więzieniu 

we Włocławku. Od stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 

1941 r. internowano go w klasztorze księży salezja-

nów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, 

więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, 

Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie 

ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie 

i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych upoko-

rzeń i prześladowań.  

Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau, 

gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły. Do-

świadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się w 

duchu, że "stał się godnym cierpieć zelżywości dla 

imienia Jezusowego". Chociaż sam był głodny i nie-

raz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żyw-

nościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać 

ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę 

duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapła-

nom. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na 

tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono 

go na osobny "rewir".  

26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem 

z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzy-

żowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więź-

niów, zostało ono spalone w krematorium. Po boha-

terskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala 

utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, któ-

rzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. 

Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać o beatyfikację. Św. 

Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 

czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kul-

tury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eu-

charystyczny - dokonał beatyfikacji biskupa Michała 

Kozala. Papież powiedział w homilii: "Tę miłość, któ-

rą Chrystus mu objawił, biskup Kozal przyjął w całej 

pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym 

najtrudniejszym: «Miłujcie waszych nieprzyja-

ciół» (Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patro-

nem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nie-

przyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współcze-

snych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wiel-

ka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa - 

Tego, który «do końca umiłował»".  
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                                      Święto Szkoły Podstawowej w Polanie 

          Patronem Szkoły Podstawowej w Polanie jest ks. kard. Stefan Wyszyński. Każdego  roku 28 maja , a 

dzień ten jest  rocznicą śmierci Patrona, wspominamy tę wybitną postać. W tym roku szkolnym , ze wzglę-

du na   pandemię i na obostrzenia z tym związane, święto szkoły przeniesiono na 02.06.  

         Uroczyste obchody rozpoczęto 

Mszą Świętą odprawioną  przez ks. 

Proboszcza-Marka Ruska, podczas 

której uczniowie czytali ewangelię i 

śpiewali psalmy.  Po Eucharystii 

wszyscy przeszli do świetlicy wiej-

skiej, gdzie kontynuowano obchody. 

Po przywitaniu rodziców i uczniów 

przez  dyrektor szkoły – panią Domi-

nikę Podstawską, pan Andrzej Majew-

ski przybliżył postać Patrona, wspomi-

nając Jego życiorys oraz dokonania w 

walce o przetrwanie Kościoła Katolickiego  w Polsce w czasach komunizmu. Następnie ogłoszono wyniki 

trzech szkolnych konkursów, których tematyka dotyczyła osoby kard. Stefana Wyszyńskiego. A był to kon-

kurs wiedzy o Patronie, konkurs plastyczny oraz informatyczny. Po ogłoszeniu wyników rozdano nagrody. I 

tak w konkursie wiedzy  I m-ce przypadło Roksanie Tarnawskiej, II m-ce Amelii Pisarskiej, III m-ce Emilii 

Caban i Marcinowi Kania; w konkursie pla-

stycznym i m-ce zajęła Maja Pientarska, II m

-ce Gabriela Biegaj, III m-ce Antonina Kalu-

ba natomiast w konkursie informatycznym 

nagrodzono Jakuba Radzińskiego. 

             Po nagrodzeniu zwycięzców konkur-

sów, na scenę wkroczyli uczniowie klas ,,O’’ 

– IV oraz przedszkolaki. Występem najmłod-

szych rozpoczęto obchody Dnia Mamy. Dzie-

ci recytowały okazjonalne wierszyki oraz 

śpiewały znane ludowe piosenki. Występ najmłodszych nagrodzony został gromkimi brawami, i tym miłym 

akcentem uroczystości Święta Szkoły dobiegły końca. 

                                                                                                             Opr. H.M 



1. Dziś 11 niedziela zwykła - Chrystus zachęca  abyśmy stali się ziarenkami gorczycy, z które-

go wyrośnie wiele dobra.  

 

2. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Św.   

 

3. W tym tygodniu w trzeci piątek miesiąca - nabożeństwo do św. Charbela z błogosławień-

stwem Olejami po Mszy Św.   

 

4. W Niedzielę 27 czerwca rozpoczynamy Msze Św. w kaplicy polowej na Olchowcu. W czasie 

wakacji w każde święto i w niedzielę będzie msza św. o godz. 14.30.  

5. W następną niedzielę taca zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne.  

 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.  

 

7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej naszego tygodnika Wśród nas.   

 

                  Intencje   

13 Czerwca -  niedziela  o godz. 8.00 -   + Bożena Wiercińska od rodziny Gawłów i Żmudy    

o godz. 11.00 - + Z rodz. Oskoryp, + Zdzisław Skubisz, + Rodziny Janiszek .  

14. czerwca - poniedziałek  +  Maria, + Antoni Kobrzyńskich 2) O Boże bł. dla  wnuków     

15. czerwca - wtorek  1) O Boże bł. dla dzieci 2) O zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki i rodziny.  

16. czerwca - środa 1) + Aniela, + Jan Guzik 2 + Paweł, + Kazimierz, + Stanisław.        

17 czerwca - czwartek - + z rodziny Guzików  2) O zdrowie i bł. Boże dla Stanisława     

18 czerwca - piątek  1) + Julia, + Stanisław, Antoni Krakowscy 2) + Jan Szewczyk     

19 czerwca - sobota      1) + Jan Szewczyk    2) + Jan Szewczyk    

 

20.  czerwca - niedziela   

 o godz. 8.00 -   + Czesława, + Jan Reszowski - 15 rocz. śm.      

           o godz. 11.00 - + Janina Oskorip   
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