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Ks. Michał Kieling

KSIĄDZ KANONIK JÓZEF MACIOŁEK -  
PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. FLORIANA 

W PLESZEWIE W LATACH 1976-2005

Jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla Miasta Pleszewa w najnowszej jego historii 
jest ks. kanonik Józef Maciołek, proboszcz parafii pw. św. Floriana w latach 1976-2005. Czas 
pełnienia przez niego urzędu proboszcza zbiegł się z wieloma przełomowymi wydarzeniami 
w dziejach Kościoła i Polski: wybór Papieża Polaka w 1978 roku, polski sierpień 1980 roku, prze-
miany ustrojowe roku 1989, powstanie Diecezji Kaliskiej w 1992 roku, Rok Jubileuszowy 2000. 
W wymiarze parafialnym był to okres budowania wspólnoty wiernych oraz materialne dzieło 
wznoszenia nowego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafia przeżywała w tym 
okresie wiele uroczystości o charakterze wyjątkowym: Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w 1979 roku, Nawiedzenie Obrazu św. Józefa w 1996 roku, Misje Miłosierdzia 
i konsekracja nowego kościoła w 2004 roku.

W niniejszym artykule poświęconym osobie ks. kanonika Józefa Maciołka jako probosz-
cza parafii pw. św. Floriana w Pleszewie zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia 
ks. kanonika oraz parafii w czasie jego 29-letniej posługi. 

Józef Maciołek urodził się 23 stycznia 1927 roku w Podobowicach w powiecie Źnin. Jego 
rodzicami byli Walenty i Elżbieta zd. Kranz. Ojciec był urzędnikiem Polskich Kolei Państwowych. 
Matka zajmowała się wychowaniem siedmiorga dzieci: Kazimierza, Michała, Józefa, Dominika 
oraz Salomei, Marii i Teresy. Siostra Maria wstąpiła do Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo 
w Gdyni i przez wiele lat pracowała w szpitalu Miłosierdzia Bożego w tym mieście. Siotra Teresa 
towarzyszyła bratu i wielu kapłanom w pełnieniu posług na plebanii (zmarła w październiku 
2005 r, w Pleszewie). Dom rodzinny państwa Maciołków przepełniony był bogobojną atmosferą 
i umiłowaniem Ojczyzny. Matka ks. kanonika zmarła w roku 1972, natomiast ojciec w roku 
1979 w Pleszewie.

Sakrament chrztu Józef Maciołek otrzymał 6 lutego 1927 roku w kościele parafialnym 
w Podobowicach, zaś I Komunię Świętą 5 czerwca 1938 roku w Cerekwicy. Sakrament bierz-
mowania miał miejsce w 1948 roku w Wągrowcu. Do szkoły powszechnej uczęszczał Józef 
Maciołek od siódmego roku życia w Głębowie. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1945 
pracował jako robotnik rolny w gospodarstwie. Po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczął 
naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Wągrowcu zakończoną egzaminem dojrzałości 
dnia 19 maja 1948 roku na wydziale humanistycznym. W tym samym dniu zapisał się Józef 
Maciołek do Sodalicji Mariańskiej.

Następnie podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie 
rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne przygotowujące do kapłaństwa. Formacja intelektu-
alna i duchowa do kapłaństwa przypadła w trudnych dla Kościoła czasach prześladowań. Józef 
Maciołek wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie dnia 
27 września 1948 roku. Pierwsze dwa lata odbywał studia filozoficzne w Poznaniu, a następnie 
w latach 1950-1954 studia teologiczne w Gnieźnie. 
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Święcenia diakonatu miały miejsce 30 maja 1953. Dnia 27 maja 1954 w katedrze pry-
masów Polski w Gnieźnie Józef Maciołek otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Bp. dra Władysława 
Suszyńskiego z Białegostoku święcenia kapłańskie.

Po święceniach przyszedł czas na pierwszą wokację wikariuszowską. Młody kapłan został 
skierowany jako wikariusz do kościoła kolegiackiego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Kruszwicy, gdzie pracował przez trzy lata do 15 lipca 1957 roku. Następną placówką była 
parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Bydgoszczy, w której posługiwał do 30 czerwca 1961 
roku. Z dniem 1 października 1961 ksiądz Stefan kardynał Wyszyński mianował księdza Józefa 
Maciołka proboszczem parafii pw. św. Andrzeja w Czeszewie, gdzie przez pietnaście lat pełnił 
posługę proboszczowską. 

Dnia 26 kwietnia 1976 roku zmarł proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie ks. Bog-
dan Chojnacki. Po jego śmierci dekretem z dnia 1 czerwca 1976 roku nowym proboszczem parafii 
został ustanowiony ks. Józef Maciołek. Z czasem księża biskupi powierzali ks. Józefowi różne 
inne odpowiedzialne zadania o wymiarze diecezjalnym. Od 10 czerwca 1989 roku ks. Józef pełnił 
obowiązki wicedziekana dekanatu pleszewskiego, a od czerwca roku 2001 obowiązki dziekana 
dekanatu pleszewskiego i wizytatora wizytacji wstępnych Biskupa Kaliskiego1. 

Dnia 25 marca 1995 w uznaniu za zasługi i dzieło budowy nowego kościoła Biskup Kaliski 
Stanisław Napierała mianował księdza Józefa kanonikiem gremialnym kapituły konkatedralnej. 
W dekrecie nominacyjnym Biskup Kaliski pisze: „Powołuję księdza proboszcza na członka 
kolegium Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim w charakterze kanonika gre-
mialnego. Nadając godność kanonicką księdzu proboszczowi, pragnę dać wyraz wdzięczności 
i uznania dla posługi przez niego chwalebnie pełnionej. Myślę przede wszystkim o wkładzie 
księdza kanonika w dzieło budowania początków Kościoła Diecezji Kaliskiej oraz jej integracji. 
Chcę szczególnie zauważyć Jego trudy i poświęcenie, związane z wybudowaniem kościoła 
parafialnego oraz długoletnią, gorliwą i ofiarną pracę proboszcza-duszpasterza w parafii pw. 
św. Floriana w Pleszewie”2.

Warto w tym kontekście prześledzić po krótce dzieje budowy nowego kościoła parafial-
nego. Mały kościółek św. Floriana był niewystarczjący na potrzeby kilkutysięcznej reaktywo-
wanej w roku 1953 parafii. Wpierw rozważano rozbudowę zabytkowego kościoła, co jednak 
z wielu względów nie było możliwe. Wobec tej sytuacji proboszcz parafii zaczął poszukiwać 
odpowiedniego terenu pod lokalizację przyszłej świątyni. W roku 1985 parafia zakupiła działkę 
od prywatnych właścicieli Bugajnego i Stachowskiego. Projektantem nowej świątyni został 
inż. arch. Marian Bielicki z Ostrowa Wielkopolskiego, konstruktorami byli Stanisław Wagner 
oraz inż. Roman Neyder. 

W roku 1986 postawiono na ziemi przeznaczonej pod budowę krzyż. Biskup pomocniczy 
diecezji gnieźnieńskiej Jan Czerniak poświęcił tę ziemię. W roku 1987 rozpoczęto budowanie 
fundamentów. Kolejnym etapem było wzniesienie w roku 1988 konstrukcji stalowej o wysokości 
24 metrów. W kolejnych latach kontynuowano prace nad budową. 

W dziele budowy kościoła proboszcz był wspierany przez założony w roku 1987 Komitet 
Budowy Kościoła. Do Komitetu należeli panowie: Hieronim Jędrzejak, Kazimierz Ratajczak, 
Eugeniusz Kowalski, Jerzy Michalski, Eugeniusz Adamski, Andrzej Grzybowski, Jan Jańczak, 

 1 M. Kieling, 50-lecie święceń kapłańskich ks. Józefa Maciołka, w: Konsekracja kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Pleszewie, red. W. Hajdasz, Parafia pw. Św. Floriana w Pleszewie 2004, s.12.

 2 Dekret Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały z dnia 25 marca 1995, l.dz. 182/95/B.
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Jerzy Tomczak, Przemysław Wroński, Hieronim Sobczyk, Radomir Stysiak, Jerzy Osuch, Bogdan 
Biadała, Stanisław Penkala, Franciszek Błaszczyk, Henryk Wroński i Marek Andrzejewski3.

Uwieńczeniem wieloletnich wysiłków była uroczysta konsekracja kościoła pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, której dokonał w dniu 26 maja 2004 r. Biskup Kaliski Stanisław Napie-
rała. Dzień ten był świętem dla całej parafii. Konsekracja posiadała szczególne znaczenie również 
z uwagi na przypadający 27 maja złoty jubileusz kapłaństwa księdza kanonika Józefa Maciołka. 
W ostanim roku pełnienia posługi proboszczowskiej kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
otrzymał nowe nagłośnienie i witraże w prezbiterium. W czasie prawie trzydziestu lat ks. kanonik 
Józef troszczył się również o zabytkowy kościół św. Floriana i jego otoczenie.

Oprócz wymiaru materialnego, który jest wymierny i dla wszystkich dostrzegalny 
w życiu każdego kapłana w centrum jego posługi stoi duszpasterstwo. Ta duchowa rzeczywistość 
powołania kapłańskiego jest trudna do określenia i opisania. Dokonuje się ona przede wszystkim 
przez codzienne sprawowanie Mszy św. i sakramentów świętych, przez przepowiadanie Słowa 
Bożego, katechezę, biuro parafialne, spotkania kolędowe oraz różne inne formy duszpasterstwa. 
Przedmiotem troski pasterza parafii jest jak najlepsze przygotowanie wiernych do Świąt Zmar-
twychwstania, Bożego Narodzenia, przygotowywanie do chrztu, bierzmowania oraz sakramentu 
małżeństwa. Można powiedzieć, że kapłaństwo realizuje się poprzez codzienną ofiarną pracę 
i służbę. W parafii pw. św. Floriana obchodzone są dwa odpusty: pierwszy 4 maja stanowiący 
święto patronalne parafii i drugi 26 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. 

W czasie pełnienia posługi proboszcza przez ks. kanonika Józefa Maciołka miało miejsce 
wiele wydarzeń spektakularnych w życiu Kościoła i parafii. Wybór Karola Wojtyły na papieża 
16 października 1978 roku to wydarzenie historyczne. Również dla wspólnoty wiernych parafii 
pw. św. Floriana w Pleszewie wybór papieża Polaka był wielkim przeżyciem i okazją do dzięk-
czynienia za dar jego osoby. Każdego 16 dnia miesiąca Jan Paweł II otaczany był modlitewną 
pamięcią. 

Dnia 27 maja 1979 roku przypadł srebrny jubileusz kapłaństwa ks. kanonika Józefa Maciołka. 
Z tej okazji jubilat odprawił Mszę św. dziękczynną na ołtarzu polowym przy św. Florianie. 

Wielkim wydarzeniem w parafii było również Nawiedzenie kopii jasnogórskiego wize-
runku Matki Boskiej Częstochowskiej, które miało miejsce w dniach od 31 maja do 1 czerwca 
1979 roku. Nawiedzenie rozpoczęło się od uroczystego powitania i Mszy św. sprawowanej 
na ołtarzu polowym przez biskupa pomocniczego diecezji gnieźnieńskiej Jana Michalskiego. 
Nawiedzenie zakończyło się 1 czerwca Mszą św. sprawowaną przez ks. kanonika dziekana 
Juliana Badzińskiego. Podczas nawiedzenia trwały misje parafialne, które prowadzili oo. 
Redemptoryści. 

Rok 1982 przeszedł do historii jako rozpoczęcie Jubileuszu 600-lecia obecności Matki 
Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze w jasnogórskiej ikonie. Parafialne uroczystości miały 
miejsce 26 sierpnia i zostały poprzedzone trzydniowym triduum.

Rok 1983 związany był w sposób szczególny z 700-leciem Miasta Pleszewa. Oprócz 
uroczystości państwowych miały również miejsce uroczystości o charakterze kościelnym. 
Dnia 13 czerwca odwiedził Pleszew Prymas Polski Józef kard. Glemp, który sprawował Mszę 
św. dziękczynną za siedem wieków trwania miasta przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Pleszewie. 

 3 Por. Konsekracja kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie, red. W. Hajdasz, s. 13-14.
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W tym roku odbyła się także pielgrzymka do Rzymu, w której uczestniczył ks. kanonik 
Józef Maciołek i otrzymał błogosławieństwo dla budowy nowego kościoła. Tekst papieskiego 
błogosławieństwa brzmi następująco: „Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostol-
skiego Błogosławieństwa dla parafii świętego Floriana w Pleszewie i wszystkim wspomagającym 
budowę nowego kościoła wzywając obfitości łask Bożych” (Watykan 12 lipca 1983)4.

Dnia 14 kwietnia 1984 roku samochód ciężarowy zniszczył figurę św. Floriana. Staraniem 
ks. kanonika Józefa Maciołka doszło do poświęcenia nowej figury świętego. Uroczystego poświę-
cenia nowej figury dokonał 6 lipca 1986 roku biskup Jan Michalski. Na figurze umieszczono słowa 
św. Floriana, które miał wypowiedzieć do swoich prześladowców: „Czemuż szukacie daleko, oto 
ja jestem chrześcijaninem. Nie obawiam się cierpieć dla miłości Chrystusa”5.

W dniu 20 maja 1990 miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę przyszłej świątyni. Aktu tego dokonał Prymas Polski Józef Glemp w obecności pro-
boszcza, duchowieństwa, Komitetu Budowy, architekta i konstruktorów i licznie zgromadzonych 
wiernych. W akcie erekcyjnym czytamy: „Laudetur nomen Domini! Działo się w niedzielę dnia 
20 maja Roku Pańskiego 1990 w rzymsko-katolickiej parafii św. Floriana w Pleszewie, w czasie, gdy 
posługę ludowi Bożemu pełnił na Stolicy Apostolskiej nasz wielki Rodak – Jan Paweł II, na stolicy 
prymasowskiej w Gnieźnie od 1981 roku ksiądz kardynał Józef Glemp, w parafii proboszczem był 
ks. Józef Maciołek, w Ojczyźnie po załamaniu się rządów komunistycznych na czele nowego rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej stał pan premier Tadeusz Mazowiecki. W dniu tym Jego Eminencja ksiądz 
kardynał prymas Józef Glemp, prymas polski, powitany bardzo serdecznie i gorąco przez parafian 
oraz mieszkańców Pleszewa dokonał w czasie uroczystej mszy św. poświęcenia i wmurowania 
kamienia węgielnego w budującym się kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kamień przywiózł proboszcz z Rzymu: „Ex sepulcro s. Petri Apostoli, et a summo pontifice Joanne 
Paulo II benedicta”. Kościół budowany jest według projektu p. inż. Architekta Mariana Bielickiego 
z Ostrowa Wlkp., kierownikiem budowy jest p. inż. Kazimierz Ratajczak z Pleszewa, konstruktorzy 
budowy: p. inż. Roman Neyder i inż. Stanisław Wegner. Ogromnie wiele prac wstępnych łącznie 
z fundamentami wykonali parafianie. Równie wielką pomocą służą panowie z Komitetu Budowy 
Kościoła (…)”6. Pod aktem erekcyjnym znajdują się podpisy prymasa Polski, proboszcza parafii 
i Komitetu Budowy Kościoła.

W dniu 25 marca 1992 roku na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus 
miasto Pleszew wraz z dekanatem zostały włączone do Diecezji Kaliskiej, której pierwszym 
biskupem został mianowany biskup pomocniczy diecezji poznańskiej Stanisław Napierała. 
Patronem nowej diecezji został św. Józef, kościołem katedralnym kościół pw. św. Mikołaja 
w Kaliszu, zaś kościołem konkatedralnym kościół pw. św. Bpa Stanisława Męczennika w Ostrowie 
Wlkp7. Biskup Kaliski od początku żywo interesował się budową nowej świątyni i przybywał 
do parafii św. Floriana wielokrotnie.

W dwa lata po utworzeniu Diecezji Kaliskiej 17 kwietnia 1994 roku rozpoczęła się 
peregrynacja kopii obrazu św. Józefa we wszystkich parafiach diecezji. W parafii pw. św. Floriana 
peregrynacja przypadła od 20 do 21 maja 1996 roku.

 4 Kronika parafii pw. św. Floriana 1985-1990, t.III, s. 229.
 5 Kronika parafii pw. św. Floriana 1990-1995, T.IV, s. 30.
 6 Kronika parafialna 1990-1995, t. IV, s. 147.
 7 Ks. M. Kieling, Diecezja Kaliska w latach 1992-2002, w: Rocznik Kaliski, t. XXXVIII, s. 144-146.
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W roku Wielkiego Jubieluszu 2000 miały miejsce ważne wydarzenia. Dnia 20 lutego 
podczas Mszy św. biskup Stanisław Napierała poświęcił figurę św. Józefa znajdującą się po 
prawej stronie prezbiterium, która została ufundowana przez pleszewskie rzemiosło. Natomiast 
15 listopada miało miejsce poświęcenie nowego kościoła, którego dokonał również Biskup 
Kaliski. Rok 2000 oznaczał również w wymiarze parafialnym czas pogłębionej refleksji religijnej 
poprzez misje, które miały miejsce w parafiach8. 

Warto również wspomieć, że podczas pełnienia urzędu proboszczowskiego przez 
ks. kanonika Józefa Maciołka wyświęcono kilku kapłanów z parafii. Pierwszym wyświęconym 
księdzem jest ks. Przemysław Książek. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Polski 
Stefana kard. Wyszyńskiego dnia 4 czerwca 1977 w w Gnieźnie, prymicyjną Mszę św. odprawił 
w parafii w niedzielę dnia 5 czerwca 1977 roku. Kolejnym kapłanem pochodzącym z parafii 
św. Floriana jest ks. Zbigniew Walczak, który 6 czerwca 1981 w katedrze gnieźnieńskiej otrzymał 
sakrament kapłaństwa. Swoje prymicje przeżywał następnego dnia w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Następne prymicje w swojej rodzinnej parafii odprawił w dniu 31 maja 1992 r. 
roku w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Michał Kieling, który święcenia otrzymał 
27 maja w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały. 
Dnia 3 czerwca 1995 roku święcenia w Gnieźnie przyjął ks. Robert Nurski z rąk arcybiskupa 
Henryka Muszyńskiego, który następnego dnia sprawował Mszę św. prymicyjną. Kolejnym 
kapłanem pochodzącym z parafii pw. św. Floriana jest ks. Radosław Sławiński wyświęcony 
28 maja 1998 w Kaliszu. Święcenia otrzymał z rąk biskupa Stanisława Napierały i swój uroczysty 
dzień prymicji obchodził w parafii 31 maja 1998 roku. Ostatnim jak dotychczas kapłanem 
pochodzącym z parafii jest wyświęcony w katedrze kaliskiej w dniu 29 maja 2003 roku przez 
Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę ks. Szymon Grzeszkiewicz. Swoje prymicje obchodził 
dnia 1 czerwca 2003 roku.

Ważnym elementem życia kapłańskiego jest przepowiadanie Słowa Bożego. Dokonuje się 
ono na różne sposoby: jednym z nich jest katecheza dzieci i młodzieży. Od początku swojej pracy 
kapłańskiej ks. Józef Maciołek z poświęceniem prowadził katechezę parafialną i szkolną. Fakt ten 
wydaje się nam być dziś oczywisty, ale należy podkreślić, że od 1 września 1991r. do czerwca roku 
2005 był nauczycielem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie. 
Przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej angażując się w życie szkoły jak i pozostałych szkół 
leżących na terenie parafii. Jego doświadczenie nauczycielskie i katechetyczne zawsze cieszyło 
się uznaniem i szacunkiem nauczycieli i uczniów. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/158/2000 w Pleszewie z dnia 30 marca 2000 roku 
ks. kanonik Józef Maciołek wraz z ks. prałatem Eugeniuszem Nowakiem, mgr. Eugeniuszem 
Waliszewskim-pośmiertnie i dr Jarosławem Szczotkiewiczem otrzymał odznaczenie „Za Załugi 
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”. W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Ks. kanonik Józef 
Maciołek jest proboszczem parafii św. Floriana od 1976 roku. Zaraz po objęciu parafii czyni starania 
o rozbudowę małego kościoła św. Floriana w Pleszewie, który nie mieści już wszystkich wiernych 
uczestniczących w nabożeństwie. W wyniku jego usilnych starań o rozbudowę kościoła otrzymuje 
zgodę Urzędu Miasta na rozbudowę, ale ze względu na ogromne trudności, jakie napotykał ze 
strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dalszych starań o rozbudowę kościoła św. Floriana 
zaniechano. Z tego powodu w 1989 roku rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła w parafii 

 8 Por. Ks. J. Maciołek, „Jubileuszowy Rok 2000 w pleszewskich parafiach” (w) „Rocznik Pleszewski 2000-2001”. 
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św. Floriana. W wyniku usilnych starań szczególnie ks. kanonika Józefa Maciołka wykupiono grunt 
pod nowy kościół i rozpoczęto prace ziemne pod budowę oraz gromadzono materiały budowlane. 
Dzięki staraniom ks. proboszcza, Komitetu Budowy Kościoła i wiernych parafii z parafii św. Floria-
na, kosciół szybko wzrastał i w dniu 20 maja 1990 r. ksiądz kardynał Józef Glemp-Prymas Polski, 
dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Pleszewie (…). 

Duża w tym dziele jest zasługa ks. kanonika Jóżefa Maciołka, który już od samego przybycia 
do Pleszewa myślał o budowie nowego kościoła w parafii św. Floriana, aby umożliwić wiernym 
lepsze warunki odbywania nabożeństw. Biorąc pod uwagę zasługi ks. kanonika, jakie położył dla 
społeczeństwa Pleszewa, jako duchowny i mieszkaniec miasta, my niżej podpisani Radni Rady 
Miejskiej w Pleszewie, członkowie Klubu „Razem dla Pleszewa” wnioskujemy o nadanie mu 
odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”9.

W ostatnich latach zrodziła się wspierana przez ks. kanonika Józefa Maciołka inicjatywa 
związana z 25-leciem pontyfikatu Jan Pawła II i 720-leciem Miasta Pleszewa. Władze Miasta 
Pleszewa nadały Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Pleszew dnia 16 października 2003 roku. Uchwałą Nr XII/61/2003 z 16 października 2003r. ten 
tytuł został usankcjonowany i ogłoszony10. Dokument nadający Janowi Pawłowi II tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Pleszewa został wręczony podczas audiencji w sali klementyńskiej 
Pałacu Apostolskiego przez Burmistrza Miasta Pleszewa Mariana Adamka w obecności starosty 
Pleszewskiego Michała Karalusa, delegacji radnych miejskich i powiatowych, przedstawicieli 
duchowieństwa oraz wiernych dnia 9 marca 2004 roku11.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/44/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, po uprzedniej kon-
sultacji z proboszczami pleszewskich parafii, Ojcowie Miasta postanowili, że patronem Miasta 
i Orędownikiem będzie czczony od wieków w pleszewskiej farze św. Jan Chrzciciel. W dniu 
14 grudnia 2003 roku miała miejsce w kościele pw. Ścięcia św. Jana uroczystość ogłoszenia 
patronem Miasta Jana Chrzciciela. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Napierała. 
W dekrecie Biskupa Kaliskiego Święty Jan Chrzciciel Patronem Miasta Pleszewa z dnia 14 grud-
nia Biskup Kaliski pisze: „W roku 720-lecia istnienia Miasta Pleszewa Rada Miejska podjęła 
uchwałę o ustanowieniu św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta. Szlachetną tę inicjatywę poparło 
wiele instytucji oraz osób, wśród nich dziekan dekanatu pleszewskiego oraz proboszcz parafii 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Przychylając się do prośby Burmistrza oraz wymienionych 
instytucji i osób, jako biskup diecezji, na której terenie znajduje się Pleszew, na podstawie Norm 
dotyczących ustanawiania Patronów i koronowania obrazów Matki Bożej, wydanych 19 marca 
1973 roku przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów, przyjmuję 
do wiadomości dokonany wybór oraz ustanawiam św. Jana Chrzciciela patronem niebieskim 
Miasta Pleszewa”12.

W roku 2004 przypadły w parafii św. Floriana Misje Miłosierdzia Bożego, które rozpoczęły 
się w Diecezji Kaliskiej 21 września 2002 roku i potrwają do roku 2011. W tym czasie Misje 

 9 Uchwała Nr XVI/158/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2000r.; por. „Rocznik Pleszewski 2002”, s.111-
-112.

 10 Ks. H. Szymiec, Duchowy aspekt obchodów 720-lecia miasta Pleszewa, w: „Rocznik Pleszewski 2003”, s. 108.
 11 Por. ks. H. Szymiec, Z ziemi pleszewskiej na watykański próg, w: „Rocznik Pleszewski 2004”, s. 88- 95.
 12 Dekret Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały Świety Jan Chrzciciel Patronem Miasta Pleszewa z dnia 14 grudnia 

2003, l.dz. 2074/2003/B.
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Miłosierdzia odbędą się we wszystkich parafiach diecezji. Misjom towarzyszy obraz Jezusa 
Miłosiernego, namalowany wg. wskazówek spowiednika św. s. Faustyny ks. Michała Sopoćki, 
który należy do Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. Obraz ten pobłogosławił 
Ojciec Święty Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie - Łagiewnikach13. Parafia św. Floriana przeżywała te misje w dniach od 8 do 15 maja 2004 
roku. Misje prowadzone przez księży Jezuitów stały się okazją do przybliżenia orędzia Bożego 
Miłosierdzia i zawierzenia Bożemu Miłosierdziu całej wspólnoty parafialnej14.

Z dniem 1 lipca 2005 ks. kanonik Józef Maciołek przeszedł na kapłańską emeryturę. 
Ostatnie miesiące na urzędzie proboszcza, jak zresztą całe jego życie było niezwykle pracowite. 
Dnia 19 czerwca miała miejsce uroczysta Msza św., z udziałem władz Miasta i Starostwa 
Powiatowego z Burmistrzem Marianem Adamkiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Mieczy-
sławem Kołtuniewskim, Starostą Pleszewkim Michałem Karalusem, przedstawicielami wielu 
instytucji, pocztami sztandarowymi licznych organizacji, szkół i stowarzyszeń, podczas której 
podziękowano ks. kanonikowi za wieloletnią posługę kapłańską. Podczas Mszy św. homilię 
wygłosił ks. prałat Henryk Szymiec, proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Ple-
szewie. Po Mszy św. nastąpił przemarsz do Zespołu Szkół Publicznych Nr 2, gdzie odbyła się 
część artystyczna. 

W tydzień później, w niedzielę 26 czerwca ks. kanonik Józef Maciołek sprawował Mszę 
św., podczas której wspólnota parafialna w swoich przedstawicielach: Komitet Budowy Kościoła, 
Akcja Katolicka, Koło Różańcowe, członkowie chóru, Wspólnota Wiara i Światło, służba litur-
giczna, dzieci i młodzież, osoby prywatne jak i kapłani pochodzący z parafii św. Floriana wyrazili 
swoje podziękowanie za ofiarną i pełną miłości służbę w parafii św. Floriana. Podziękowania 
wyrażono także wobec siostry ks. kanonika p. Teresy Maciołek, która przez całe swoje życie 
z oddaniem jemu i wielu kapłanom posługiwała na plebanii.

Po przejściu na kapłańską emeryturę ks. kanonik Józef Maciołek zamieszkał w Pleszewie 
na terenie parafii. Nadal służy jako kapłan i doświadczony duszpasterz odprawiając niedzielną 
Eucharystię w parafii św. Floriana oraz sprawując codzienną Mszę św. w kaplicy Sióstr Salezjanek 
na ul. Podgórnej w Pleszewie.

W ramach niniejszego artykułu nie sposób zebrać całej i bogatej rzeczywistości, w jakiej 
przyszło pełnić posługę proboszcza w parafii pw. św. Floriana w Pleszewie przez ks. kanonika 
Józefa Maciołka w latach 1976-2005. Dlatego zostały zaprezentowane tylko najważniejsze 
wydarzenia dotyczące życia parafii, budowy kościoła i osoby ks. kanonika w tym czasie. Należy 
bowiem podkreślić, że w życiu kapłana i duszpasterza najważniejsza jest codzienna i ofiarna 
praca dla powierzonych mu wiernych. Ta codzienność wypełnia w przeważającej mierze życie 
każdego duszpasterza. 

Najtrafniejszą charakterystyką jego osoby są słowa Jego Ekscelencji Stanisława Napierały 
skierowane w pismie biskupa diecezjalnego do odchodzącego na emeryturę ks. Józefa Maciołka: 
„Wyrażam księdzu kanonikowi głęboką wdzięczność za Jego wielką gorliwość i umiłowanie 
Kościoła, którymi zawsze się budowałem. W ciągu 29 lat ofiarnej posługi w parafii św. Floriana 
w Pleszewie zapisał się ksiądz kanonik w pamięci i w sercach ludzi jako dobry pasterz i człowiek 

 13 Por. Misje Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej, red. Ks. Z. Pałubicki, Kuria Diecezjalna w Kaliszu 2002, s. 3-8.
 14 Ks. J. Maciołek, Przebieg Misji Miłosierdzia Bożego w parafiach dekanatu pleszewskiego w roku 2004, w: Rocznik Ple-

szewski 2004, s. 84-87.
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wielkiej kultury. Trwałym pomnikiem pozostanie dla potomności piękna świątynia p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej, którą ksiądz kanonik z parafianami wzniósł od fundamentów, wyposażył 
i doprowadził do uroczystej konsekracji. Gorąco dziękuję za posługę wizytatora wstępnego parafii, 
które wizytował następnie biskup. Równie gorąco dziękuję za posługę na stanowisku dziekana 
dekanatu pleszewskiego, pełnioną ku zadowoleniu kapłanów i biskupa diecezji”.15

 15 Pismo Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały z dnia 3 czerwca 2005, l.dz. 700/2005/B.

19.06.2005r. Uroczysta Msza św. podczas 
której władze samorządowe podziękowały 

ks. dziekanowi Józefowi Maciołkowi  
za  wieloletnią posługę kapłańską.

Ks. Józef Maciołek w otoczeniu dzieci  
z ZSP nr 2 w Pleszewie.


