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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu 

coroczna msza św. w intencji zmarłych geodetów 

Regionu Pomorza i Kujaw 

Parafia Świętego Michała Archanioła i Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 

Toruń ul. Rybaki 59 

 

Dziękuję (w imieniu SGP) Księdzu Proboszczowi, za 

umożliwienie zorganizowania ważnej dla Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich Regionu Pomorza i Kujaw Eucharystii.  

Anna Gabor 

Jak co roku w oktawie świąt Wszystkich 
Świętych i Wszystkich Wiernych 
Zmarłych spotykamy się  
na Eucharystii, żeby wspólnie modlid się,  
za dusze naszych bliskich, naszych 
kolegów, nauczycieli zawodu i 
wszystkich, którzy nas prowadzili i byli 
przy nas w naszej pracy zawodowej.  

(Tekst: Anna Gabor) 



Pamiętamy o naszym kapelanie - 07 listopada 2019r.  

cmentarz na Rudaku w Toruniu 

Żeby nie przedłużad tej Mszy św., przeczytam tylko 
kilkanaście nazwisk geodetów nie tak dawno 
zmarłych, chociaż o zbawienie dusz wszystkich 
geodetów się modlimy. Nie mamy prawa nikogo 
osądzad, ani wyrokowad, komu potrzeba więcej 
modlitwy, a komu mniej. Wszyscy jesteśmy grzeszni 
i wszyscy liczymy raczej na Miłosierdzie Boże niż na 
sprawiedliwe wyroki. 
 
                 Wymienię najpierw  śp. ks. kanonika  
                     JÓZEFA KLAPISZEWSKIEGO,  
     KAPELANA GEODETÓW ZIEMI TORUOSKIEJ 



a teraz geodetów  
i osoby związane z geodezją 
1. Grzegorz Łassa 
2. Ferdynand Gondziarczyk 
3. Janusz Pietraszewski 
4. Alojzy Nowakowski 
5. Stanisław Banach 
6. Edward Kujawski 
7. Jerzy Siudowski  
8. Norbert Koperski 
9. Zbigniew Szulc 
10. Irena Cieszyoska 
11. Maria Dąbrowska 
12. Jerzy Gabor 
13. Michał Mindak 
14. Roman Wołowski 
15. Seweryn Wierzbowski 
16. Modest Kamieoski 
17. Andrzej Skarbioski 

 
Zachowanie w pamięci ludzi zmarłych i pomaganie im naszą modlitwą, kiedy oni dla siebie już nic zrobid 
nie mogą, jest naszą powinnością i radością. 
 



Od tego roku poszerzyliśmy grono zmarłych geodetów, za których się modlimy. Obejmujemy kolegów 
Regionu Kujawsko Pomorskiego to znaczy zgodnie z granicami administracyjnymi województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. Myślę, że to jest dobra i budująca wiadomośd, że z gotowością modlitwy 
wchodzimy do sąsiednich Diecezji. 

Mówiąc o pamięci zmarłych nie sposób pominąd wmurowania w zeszłym miesiącu tablicy pamiątkowej 
księdza Stanisława Klocka, budowniczego tej świątyni w latach 1981 - 1987. A w latach 1977 - 1989 był 
proboszczem. Wspominam o tym, bo ten ksiądz miał najwięcej do czynienia z geodetami. Najpierw w 
postępowaniu administracyjnym i uzyskaniu różnych pozwoleo w czasach komuny, a potem przy tyczeniu 
kościoła i obsłudze budowy. Teraz w tym stosunkowo nowym kościele  możemy się modlid za geodetów, 
również tych, którzy wznosili tę świątynię.  



Jesteśmy w takim miejscu, gdzie stale się coś dzieje. W tym roku obchodzimy 40-lecie nabożeostw 
Fatimskich odprawianych w naszym kościele. W okresie od maja do października każdego 13 dnia 
miesiąca  odbywają się uroczyste Msze św. i procesje przez nasz park z odmawianym różaocem i 
pieśniami maryjnymi. Do kościoła wprowadzone zostały relikwie pastuszków, którzy doznawali 
objawieo Matki Bożej w Fatimie. Relikwie są stale wystawione przy ołtarzu Matki Bożej Fatimskiej.  
 W tym roku dokooczony został I etap ołtarza głównego. Ołtarz przedstawia Maryję i 11 
Apostołów pod Krzyżem. Każda z figur waży ok. 25 kg. Są one naturalnej wielkości i zostały wykonane 
ręcznie w pracowni prof. Wincentego Kudmy.  
Wykonane są w miedzi, techniką metaloplastyki. 



Po Mszy św. zapalimy przed kościołem znicze przy obrazie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jak wiemy, był 
on kapelanem Solidarności. Przede wszystkim był opiekunem ludzi pracy. Przez naszą parafię 
przebiegała jego męczeoska droga. Od 2018 roku u nas są jego relikwie. Myślę, że grupa zawodowa 
geodetów powinna zanosid modlitwy za duszę zmarłych kolegów za wstawiennictwem 
błogosławionego ks. Jerzego. 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko:  „Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem" 

 



ZA PRZYJACIÓŁ 
 W mojego smutku. 
Blask ciemny. 
Rzud bukiet. 
Róż płomiennych. 
Otwórz mi. 
Przestrzeo białą. 
Gdzie uklęknie. 
Z duszą. Ciało. 
A w dolinę szarą.  
Nadleci Anioł. 
Z wiadomością cichą 
Zapisaną w ranie 
Że za przyjaciół 
Ciągle trwa 
Ukrzyżowanie. 

Żeby było, jak co roku zakooczę  krótką  poezją z wierszy Marii  Koneckiej: 

OBLICZ SOBIE 
 Hej! Wygodne ciało. 
 ...Policz. 
Ile ci dni zostało. 
  
Tak. Jak ci śpiewają 
Sto lat. Pomnóż. 
przez 365 dni w roku. 
Nie zapomnij odliczyd te. 
 ...Za tobą. 
I... uśmiechnij się. 
W znikającej chwili. 
Cichym mroku. 
 ...Nad sobą  



Tekst: Anna Gabor 

Dziękuję 


