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Już w 1792 r. były tu trzy ołtarze, z któ-
rych wielki, z czterema kolumnami w na-
stawie, zawierał malowany na  płótnie 
obraz św. Jana Nepomucena. Przecho-
wywano tu także relikwie tegoż świętego. 
Drugi ołtarz, stary i niezdatny do napra-
wy, zawierał obraz ukrzyżowanego Jezu-
sa, a w zwieńczeniu – św. Mikołaja Bisku-
pa. Również trzeci ołtarz nie nadawał się 
do renowacji. Pomalowany był w kolorze 
czarnym i zawierał obraz Najświętszej Ma-
ryi Panny.

Wszystkie obrazy i figury prezentowały 
się wówczas godnie, co wizytator podsu-
mował: „figur dziwacznych w tej parafii, 
w szmaty odzianych nie ma”.

Również odpust obchodzono tylko je-
den, i to ku czci św. Jana Nepomucena. 
Nie było wówczas żadnego obrazu św. An-
drzeja, współpatrona parafii. W każdą nie-
dzielę śpiewano godzinki do Najświętszej 
Maryi Panny.

Podczas prac renowacyjnych w 2010 r. 
pod płótnem z początków XX w. odkry-
to wcześniejszy, namalowany na lipowej 
desce obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej. Datowany został na pierwszą poło-
wę XVIII w. Po przeprowadzonej kon-
serwacji umieszczono go w  retabulum 
starego ołtarza. Ozdobiony został meta-
lową sukienką.

„To nawiedzenie powinno 
w każdej duszy zostawić jakiś 
ślad”

Uzewnętrznieniem wielowiekowego 
kultu maryjnego było nawiedzenie ko-
pii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w parafii Kościelec w dniach 23–24 lip-
ca 1975 r. Przygotowania prowadził pro-
boszcz ks. Bronisław Placek, który przybył 
do tej parafii pół roku wcześniej. Obejmo-
wały one modlitwy podczas nabożeństw 
prowadzone w kościele. Peregrynację po-
przedziły misje, które prowadzili ojcowie 
bernardyni. Parafianie bardzo zaangażo-
wali się w przygotowanie dekoracji domów 
i ulic oraz wykazali wielką ofiarność na te 
cele. Pomimo nawału pracy przy żniwach 
pomagali sobie wzajemnie i nie zaniedba-
li sfery duchowej. Bardzo licznie przycho-
dzili na nabożeństwa misyjne. Proboszcz 
napisał: „Podczas misji i przygotowywania 
dekoracji widać było takich, których nie 
widuje się w kościele. Są i tacy w parafii, 
którzy z misji nie korzystali i do sakramen-
tów świętych nie przystąpili. Spodziewam 
się, że to nawiedzenie powinno w każdej 
duszy zostawić jakiś ślad”.

Niemniej udział wiernych był imponu-
jący, skoro rozdano ponad 7 tys. komunii 
świętych. Po skończonych uroczystościach 
obraz Matki Bożej procesjonalnie odpro-
wadzono do sąsiedniej parafii w Białkowie. fo
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Wotum wdzięczności
Uroczysta instalacja relikwii św. Floriana miała miejsce 4 maja w uniejowskiej parafii, 

której patronuje święty orędownik strażaków. Na uroczystej Mszy świętej sprawowanej 
o godz. 17.00, której przewodniczył ksiądz senior Józef Seweryn, zgromadzili się druhowie 
i druhny ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i parafii. W homilii sumista wska-
zał, że przynależność do jednostki strażackiej to realizowanie powołania do służby „Bogu 
na chwałę i ludziom na ratunek”. Wyraził również szacunek wobec pocztów sztandarowych 
i mundurów oraz podziękował za obecność druhów podczas wszystkich ważnych wydarzeń 
liturgicznych w parafii. Proboszcz parafii ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz zaznaczył, że spro-
wadzenie relikwii św. Floriana do uniejowskiej kolegiaty to wyraz wdzięczności za uratowa-
nie dachu świątyni w czasie tegorocznych wichur./xjg

Kochają życie
Finał konkursów związanych z XVIII Dniami Życia oraz Ro-

kiem Rodziny „Amoris laetitia” odbył się 28 kwietnia w Mu-
zeum Diecezjalnym we Włocławku. Wręczono nagrody lau-
reatom konkursu plastycznego, wokalnego oraz na scenariusz 
prorodzinnych zajęć edukacyjnych. Laureaci konkursu wokalne-
go prezentowali nagrodzone interpretacje piosenek. Małgorza-
ta Waszkiewicz, artystka malująca obrazy stopą, poprowadziła 
warsztaty połączone z pokazem malowania. Wraz z mężem Da-
riuszem i córką Justynką podzieliła się trudem i radością swojego 
życia, opartego na miłości Stwórcy i służbie Bogu w drugim czło-
wieku. W plenerze z widokiem na włocławską katedrę warsztaty 
edukacyjne dla laureatów konkursu plastycznego poprowadził 
artysta malarz Józef Stolorz, od osiemnastu lat juror prac pla-
stycznych na Dniach Życia./Małgorzata Bojarska

Inspirowani prymasem
Kinga Ślip z klasy 8e Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we 

Włocławku zajęła pierwsze miejsce w kategorii multimedialnej Ogólnopolskiego Konkur-
su Literacko-Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem, 
odbywającego się pod hasłem „Kobieta i mężczyzna darem dla…”. Jej kolega z klasy Ernest 
Dębski za wiersz otrzymał drugą nagrodę w kategorii literackiej – poezja. Na XXII edycję kon-

kursu wpłynęło łącznie 1269 prac, w tym 909 w katego-
rii plastycznej, 283 w kategorii literackiej (proza i po-
ezja) oraz 77 w kategorii multimedialnej. Prace zostały 
nadesłane z 379 szkół, z 16 województw. Organizato-
rem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 50 w Lubli-
nie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa 
Tysiąclecia, we współpracy z Katolickim Stowarzysze-
niem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnico-
wym Domem Kultury „Węglin”. Komisja konkursowa 
obradowała w dniach 18–29 kwietnia br./xjg
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