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W czwartek 16 października o
16.00 została odprawiona msza
św. w intencji o rychłą beatyfikację
Jana Pawła II. Po mszy kąkolew-
scy gimnazjaliści odmówili róża-
niec. Uczniowie pod pomnikiem
złożyli kwiaty, a uroczystość
uświetnił śpiew zespołu śpiewa-

Pomnik Papieża

W dzień trzydziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża w Kąkolewie został poświę-cony nowy pomnik Jana Pawła II.
czego „Wrzos”. Postawienie przy
kościele pomnika ku czci wiel-
kiego Polaka było inicjatywą księ-
dza proboszcza Ryszarda Kuchty.

- Zastanawiałem się jaki napis
umieścić na pomniku. Na myśl
przyszły mi proste słowa „Ojcze
Święty Janie Pawle II módl się za

nami” ażeby papież przez swoje
wstawiennictwo wypraszał łaski
dla nas – mówił proboszcz.

Na pomniku zostały też
umieszczone daty 1920 - 1978 –
2005 symbolizujące narodziny
wybór na papieża i śmierć.

W wieczór poprzedzający 30.
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
papieża zrodził się pomysł uczcze-
nia tego jubileuszu. Tak jak zaraz
po śmierci wielkiego Polaka, jak w
jego kolejne urodziny, rocznice
śmierci tak i teraz rozeszły się wia-

Znów było spontanicznie

domości przekazywane ustnie,
przez sms, by o 21.00 być na
rynku pod dębem. Tam właśnie o
tej porze rozbrzmiał głos Jana
Pawła II przypominającego o potę-
dze wiary, nadziei i miłości, zostały
wypowiedziane pamiętne słowa

„Habemus papam” wspólnie od-
śpiewano też jego ulubione pieśni,
a franciszkanie odmówili modlitwę.
Ojciec gwardian Tarsycjusz Kra-
sucki z klasztoru franciszkanów
przypomniał proroctwo Juliusza
Słowackiego o słowiańskim pa-
pieżu. W strugach deszczu ludzie
w skupieniu modlili się pod dębem
o imieniu Jan Paweł II. A harcerze
przez cały czas pełnili wartę.

W tym roku Wszystkich Świętych przypada
w sobotę. Tradycyjnie będziemy odwiedzać
groby najbliższych. Z pewnością przydadzą
się informacje o której godzinie na poszcze-
gólnych cmentarzach naszej gminy można
uczestniczyć we mszy św. odprawionej w
intencji zmarłych. Najwcześniej, bo już o
godzinie 11.00 odprawiona zostanie
msza w Kąkolewie i Świerczynie. W
Drzeczkowie o godz. 13.30, a w
Osiecznej msza na cmentarzu odbę-
dzie się o 14.00.

1 listopadawnaszej gminie

UWAGA!
W poniedziałek 10 listopada

Urząd Miasta i Gminy w Osiecz-
nej będzie zamknięty. Związane
to jest z przepisami, z których
wynika, że jeśli święto przypada
w dzień wolny od pracy, wtedy
pracownikom należy się dodat-
kowy dzień, w którym nie przy-
chodzą do pracy. W tym roku
jest taka sytuacja - 1 listopada
przypada w sobotę. W związku
z tym urząd będzie w zamian
nieczynny 10 listopada. Podob-
nie będzie z wiekszością urzę-
dów w naszym powiecie.

Zapraszamy na obchodyNarodowego Święta Niepo-dległości.
W tym roku gminne uroczysto-

ści związane z dniem 11 listopada
odbędą się w Świerczynie w ko-
ściele parafialnym. Rozpoczną się
o godzinie 14.00 uroczystą mszą
świętą odprawioną w intencji oj-
czyzny. Po niej o godzinie 15.00
wystąpi chór „Senior” z Kąkolewa,
koło śpiewu „Lutnia” z Osiecznej
oraz zespół śpiewaczy „Wrzos” z
Kąkolewa. Będzie też występ or-
kiestry dętej z Osiecznej oraz wy-
stępy artystyczne przygotowane
przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Osiecznej.

Na wspólne uczczenie tego
dnia wszystkich mieszkańców
gminy serdecznie zapraszają Bur-
mistrz Miasta i Gminy, Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w
Świerczynie.

Wkrótce Święto


