
Rejonowy Zjazd Akcji Katolickiej - Kruszewo - 12 maja 2018 r. 

W sobotę, dnia 12 maja br. miałem - wraz z szanownym kolegą p. Pawłem Motakiem - 

przyjemność i zaszczyt reprezentować nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na Zjeździe 

Rejonowym Akcji Katolickiej, który odbył się w Kruszewie ( Dekanat  Czarnowski ).  Zjazd -     

co oczywiste - rozpoczął  się Mszą św., której przewodniczył  ks. bp Grzegorz Balcerek.           

W swej Homilii Biskup nawiązał do czytanego Słowa Bożego wg ( fragmentu ) Ewangelii Św. 

Jana:  "o cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię". Zauważył, że o ile pierwsze 

milenium chrześcijaństwa należało do apostołów i biskupów, drugie do działalności zakonnej, 

to trzecie milenium musi być… apostolatem świeckich. Ostrzegł też, że wcale nie będzie 

łatwo;  wszak … "posyłam was jak owce między wilki ". Na koniec w serdecznych i ciepłych  

słowach złożył  członkom Akcji Katolickiej  życzenia wszelkiej pomyślności w każdym aspekcie 

życia.  Po zakończeniu Mszy św. prelekcję o historii i zadaniach Akcji Katolickiej wygłosił       

ks. dr Andrzej Magdziarz. Na koniec proboszcz ks. Paweł Froelich przekazał interesujące 

informacje  o życiu parafialnym w Kruszewie, a także historię miejscowego kościoła. 

    

Parafia położona jest na styku trzech Archidiecezji: szczecińsko-kamieńskiej, poznańskiej         

i gnieźnieńskiej.  Parafia swym zasięgiem obejmuje 8 wsi, a niektóre z nich przed 1939 r. 

graniczyły  z III Rzeszą. Taki duch  katolicko - patriotycznej  placówki przetrwał do dziś. 



Kościół p.w. św. Wojciecha, pięknie i gruntownie wyremontowany  świętuje dokładnie 90 - 

lecie swego istnienia. Wrażenie chyba na wszystkich Uczestnikach wywarł widok krzyży, 

zabranych z przeznaczonego do likwidacji przedwojennego cmentarza ewangelickiego, 

uratowanych prze złomowaniem i obecnie zdobiących stacje przykościelnej Drogi Krzyżowej

 

 

 



Częścią Zjazdu, którą można nazwać "co do ciała" zajęła się społeczność szkolna, a nad 

wszystkim "pańskie oko" roztaczał wójt. Można powiedzieć: harmonijna współpraca między 

panem (dyrektorem szkoły), wójtem, a plebanem. Szkoła, granicząca z zabudowaniami 

Parafii  sprawiła budujące wrażenie. W holu szkoły można było przeczytać, iż wychowuje ona 

młodzież prospołecznie,  w duchu patriotycznym i chrześcijańskim (sic!). Młodzież sprawnie 

roznosiła dla ponad 100 osób smaczne obiady, a następnie kilka uczennic dało krótki koncert, 

składający się z popularnych piosenek maryjnych i patriotycznych. Dało się odczuć, iż ów 

Zjazd traktowany był przez lokalną społeczność jako wyróżnienie oraz istotne wydarzenie. 

                         

   

Na zakończenie Zjazdu przez figurą Najświętszej Maryi Panny odmówiliśmy Litanię 

Loretańską. Wyjechalismy zadowoleni, podbudowani, syci, a… głównie uduchowieni.  



 


