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SŁOWO OD REDAKCJISŁOWO OD PROBOSZCZA

Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

Już wkrótce wakacje - czas urlopów, wypoczynku, wyjazdów. 
Umęczeni pracą i zachęceni słowami Pana Jezusa skierowanymi 
do uczniów: „odpocznijcie nieco” z przyjemnością skorzystamy 
z tej możliwości. Jedni myślą o długich podróżach, inni o krótkim 
„wyrwaniu się z domu”. Człowiek potrzebuje wypoczynku, aby 
z większym zapałem mógł powrócić do pracy. 

Niestety czas wakacji, to też okazja do grzechu, przede wszystkim 
do grzechu zaniedbania. W lipcu i sierpniu kościoły najczęściej 
świecą pustkami, bo wierni udali się na wakacje i nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby kościoły i kaplice w miejscach wypoczynkowych 
były wypełnione po brzegi. Tak jednak nie jest.

Może warto przed wyjazdem na wakacje zorientować się, 
gdzie i o której godzinie w niedziele, w pobliżu miejsca moich 
wakacji odprawiane są Msze św., co przy powszechnym dostępie 
do Internetu wydaje się bardzo proste. Przez Internet rezerwujemy 
noclegi, bilety, posiłki i mówimy, że to korzystniejsze, że ułatwia 
nam życie. Może naprawdę warto w ten sposób ułatwić sobie drogę 
do życia wiecznego. 

I jeszcze jeden wakacyjny problem. Na plażę ubieramy się 
w strój plażowy, na boisko w strój sportowy, do teatru zakładamy 
strój galowy, a na Mszę św.? Strój jest znakiem szacunku, 

kultury, dobrego „smaku”. Proszę zastanowić się, jaki strój 
jest właściwy, aby był znakiem szacunku dla Boga, z którym 

spotykamy się podczas Mszy św. w kościele? 

Drogim czytelnikom życzę udanych 
wakacji i umacniania pięknych przyjaźni 
nie wykluczając tej najważniejszej – przyjaźni 
z Bogiem, którą budujemy spotykając się z Nim 
podczas codziennej modlitwy i w Komunii św. 
w niedziele. 

ks. Janusz Śmigiel

Wakacje, znów będą wakacje….

To nie tylko słowa piosenki, ale także spełnienie marzeń 
zmęczonych nauką dzieci, młodzieży i zapracowanych 
dorosłych.
Wakacje to czas wypoczynku od pełnionych na co dzień 
zawodowo obowiązków.
Niech ten błogosławiony czas wypoczynku będzie 
czasem pracy nad sobą.
Może warto oderwać się od codzienności i zapytać siebie 
–czy tak naprawdę potrafię wypocząć?
W naszym numerze podajemy kilka propozycji jak 
można wartościowo spędzić czas wakacji, by nie był 
to tylko czas bezpowrotnie utracony.
Zachęcamy też do oderwania się od naszych 
przyzwyczajeń… 
Może watro zostawić wyłączony telewizor, komputer, 
odłożyć komórkę i spędzić czas aktywnie na świeżym 
powietrzu.
A gdybyśmy tak powrócili do czasu naszej młodości 
i pokazali dzieciom jak kiedyś za naszych czasów 
wypoczywaliśmy … 
Gdyby tak poznali gry i zabawy z „minionej epoki” czas 
zacząłby płynąć im wolnej…
Tak przecież było kiedyś – jeszcze tak niedawno.
Może warto wrócić do tego i ocalić od zapomnienia?
Życzymy miłego i aktywnego wypoczynku!
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 TRIDUUM PASChALNE
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszej 
parafii została odprawiona
 o godz. 19.00. Przewodniczył jej  ks. Infułat 
Aleksander Rawecki, a do koncelebry 
dołączyli : ks. Proboszcz Janusz Śmigiel, 
ks. Kapelan Jan Iwanowski, ks. Piotr 
Bartkowiak, ks. Marcin Ćmil oraz ks. 
Marcin Głowiński syn naszej parafii. 
Po uroczystej Eucharystii Najświętszy 
Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, 
a  adoracja trwała do godz.21.00.    
Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się 
o godz. 19.00.  Przewodniczył jej ks. Piotr 
Bartkowiak, a homilię wygłosił ks. Marcin 
Ćmil. Po Komunii Najświętszy Sakrament 
został przeniesiony do Grobu Pańskiego.
Adoracja trwała do godziny 22.00. 
  Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się 
o godz. 22.00.
 Przewodniczył ks. Proboszcz Janusz 
Śmigiel. Uroczystość rozpoczęła się 
od poświecenia ognia, paschału i wody 
chrzcielnej. Po Komunii nastąpiła procesja 
rezurekcyjna wokół Kolegiaty. Na koniec 
wspólnie odśpiewaliśmy Te Deum.  

Patryk Kujawa 

 I ROCZNICA
Rok temu w Wielki Czwartek podczas 
obiadu dla Kapłanów naszej diecezji JE. 
Ks. abp Stanisław Gądecki odczytał dekret 
Stolicy Apostolskiej, który nadał godność 
Protonotariusza Apostolskiego Księdzu 
Aleksandrowi Raweckiemu.
Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej 
w 2010 r. mogliśmy po raz pierwszy 
zobaczyć Ks. Infułata w białej mitrze 
– infule, oraz z zawieszonym na piersiach 
pektorale (ozdobnym krzyżu).
Z okazji I rocznicy nadania tej godności, 
która nie tylko uhonorowała i wyróżniła 
Ks. Infułata, ale dała również radość 
całej parafii, grupy parafialne wręczyły 
Ks. Infułatowi stój, który przysługuje 
Kapłanom z godnością Infułata. 
Ks. Infułat otrzymał fioletową sutannę, 
mucet, pas oraz komżę. Po raz pierwszy 
w tym stroju Ks. Infułat był ubrany 
w Wielki Czwartek 2011 r. 
Jeszcze raz na łamach naszej gazety 
parafialnej, życzymy Księdzu Infułatowi 
obfitych łask Bożych i opieki Matki 
Najświętszej. Zapewniamy o naszej 
modlitwie i pamięci!

Redakcja

 UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE W ŚRODZIE
1 maja parafianie kolegiaccy – i nie tylko – dziękowali Panu Bogu za dar beatyfikacji 
naszego rodaka Papieża Jana Pawła II. O godz. 19 w Kolegiacie rozpoczęła się uroczysta 
Msza św. dziękczynna. Nim jednak rozpoczęła się Eucharystia miały miejsce jeszcze dwa 
znaczące wydarzenia. Najpierw Burmistrz Wojciech Ziętkowski odczytał fragment kazania 
jakie kardynał Karol Wojtyła wygłosił w naszym kościele w dniu 30 czerwca 1968 roku. 
Burmistrz przypomniał jakże ważne słowa, które późniejszy papież skierował do ówczesnych 
średzian podkreślając w szczególności fakt doceniania przez Kościół znaczenia naszego 
miasta i naszej parafii dla polskiej państwowości. Po tych pełnych emocji i wzruszeń 
chwilach, przedstawicielki Stowarzyszenia Zawsze dla Średzian przekazały na ręce ks. 
proboszcza Janusza Śmigla ornat ufundowany dla parafii kolegiackiej. To szczególny ornat, 
gdyż związany jest ściśle z osobą nowego błogosławionego – Jana Pawła II. Fotografia 
przekazanego przez Stowarzyszenie ornatu zamieszczona jest obok artykułu. Ks. proboszcz 
założył ornat i rozpoczął uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez kapłanów ze wszystkich 
średzkich parafii. Po zakończonej liturgii, około godz. 20 rozpoczął się koncert w wykonaniu 
artystów Teatru Wielkiego z Poznania. Wśród wykonawców byli m.in. Natalia Puczniewska, 
Tomasz Raczkiewicz, Piotr Grabowski a także kwartet Aulos. Koncert poświęcony był 
Janowi Pawłowi II. Muzyka i teksty papieskie nawiązywały do niezwykłej relacji Papieża 
z Matką Boską. W programie oprócz muzyki wokalno instrumentalnej znalazły się również 
fragmenty z nauczania Jana Pawła II. Całość obchodów dziękczynnych zakończyło wspaniałe 
widowisko laserowo – pirotechniczne przed Kolegiatą. Dla porządku dodać należy, że koncert 
i widowisko zorganizowane zostały przez Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

Tomasz Szcześniak

 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W KOLEgIACIE
8 maja grupa 59 dzieci naszej parafii, ze Szkoły Podstawowej nr 3 przystąpiła do pierwszej 
Komunii św. Uroczystość rozpoczęła się przed wejściem do kościoła, gdzie na prośbę 
dzieci rodzice pobłogosławili swoje pociechy na ten uroczysty dzień. Następnie ks. 
Proboszcz wprowadził dzieci do kościoła gdzie rozpoczęła się Msza św. , w której oprócz 
dzieci i ich rodziców uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, wychowawcy i katecheci. 
Liturgia skoncentrowana była na szczególne przeżywanie pierwszego spotkania z Jezusem 
Eucharystycznym. W kazaniu skierowanym do dzieci ks. Proboszcz podkreślił tę wyjątkowość 
chwili. Zaznaczył, że dotychczas dzieci mogły korzystać jedynie ze stołu Słowa i nim się 
karmić. Od dnia I Komunii mogą również korzystać ze stołu Eucharystii i w pełni uczestniczyć 
w Najświętszej Ofierze. W procesji z darami dzieci przyniosły do ołtarza m.in. jako dar 
rodziców 6 paten komunijnych i kropidło. Do Stołu Pańskiego dzieci przystąpiły na klęczniku 
przed ołtarzem, co podkreśliło uroczysty charakter chwili. Po zakończeniu Eucharystii 
dzieci otrzymały poświęcone chlebki, którymi miały podzielić się z gośćmi zaproszonymi 
na ich uroczystość. Po południu dzieci spotkały się na nabożeństwie majowym, po którym 
z rąk ks. Proboszcza otrzymały pamiątki pierwszego pełnego udziału w Eucharystii oraz 
egzemplarz Pisma św. Kolejne dzieci przyjęły po raz pierwszy Jezusa do swoich serc 15 
maja (70 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2), 29 maja 14 dzieci z Pławiec oraz 3 czerwca 
w Jarosławcu (9 dzieci). W fotoreportażu zamieszczamy grupowe fotografie dzieci z naszej 
parafii, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. 

B. S.



�

 27.05.11r. miałem możliwość wyjazdu 
wraz z Ks. Proboszczem Jackiem Stępcza-
kiem i poznańskimi wspólnotami neokate-
chumenalnymi na ewangelizację do Niemiec 
przed Światowym Dniem Młodzieży, który 
odbędzie się w sierpniu w Madrycie.

W I etapie podróży dotarliśmy do Bonn, 
gdzie powitano nas pysznym śniadaniem.

Potem udaliśmy się do Holandii do uro-
czego miasteczka Maastricht ( w mieście 
tym powstała w 1992r. Unia Europejska). 
Zobaczyliśmy piękną Bazylikę, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy Św. prowadzonej przez 

biskupa w j. niemieckim. Po Eucharystii 
wyruszyliśmy na ulice miasta ze śpiewem, 
by zachęcać w ten sposób do udziału w Spo-
tkaniu. 

Po kilku godzinach niewyobrażalnych 
doznań- wróciliśmy do Bonn. W niedzielę 
–udaliśmy się pieszo na śniadanie, dzięki 
czemu mogliśmy zobaczyć w całej okazało-
ści byłą stolicę Niemiec. Po Mszy Św. w Ko-
ściele Serca Jezusowego, której przewod-
niczył Ks. Proboszcz udaliśmy się wszyscy 
do Düsseldorfu, gdzie na stadionie odbyło 
się spotkanie z inicjatorami grupy Kiko, Car-

men i Ojcem Mario. Wszystko nadzorował 
kard. Joachim Meissner z pobliskiej Kolonii. 
Po pięknym słowie w/w, symfonii Kiko – mia-
ło miejsce błogosławieństwo kardynała nad 
powołanymi dziewczętami i chłopcami.

Na stadionie było ok. 30 tys. głównie mło-
dych ludzi z całej Europy ( 10 tys. Włochów, 
10 tys. Hiszpanów, 5 tys. Polaków, 5tys. po-
zostałych)

Atmosfera spotkania była niesamowita, 
warto było pojechać i przeżyć te niezapo-
mniane chwile.

Roman Deiksler

Na Światowym Spotkaniu Młodzieży Düsseldorf 27.05.-29.05.2011r.  

 DIAKON Z NASZEJ PARAFII 
19. 05. 2011 roku w Katedrze Poznańskiej 17 
alumnów Seminarium Poznańskiego, oraz 1 
alumn z Oratorium Św. Filipa Neri z Gostynia 
przyjęli z rąk JE. Ks. Bp. Zdzisława Fortunia-
ka święcenia kapłańskie w stopniu diakonatu. 
Wśród przyjmujących święcenia był nasz para-
fianin kleryk Marcin Stanisławski! Uroczystość 
zgromadziła wielu wiernych, zarówno rodziny 
księży kleryków jak i ich przyjaciół i znajomych. 
Do tego uroczystego i ważnego dnia klerycy 
przygotowywali się w czasie rekolekcji prowa-
dzonych przez. O. Damiana Bryla. Był to czas 
intensywnego słuchania Ducha Świętego oraz 
otwierania się na łaskę, którą później otrzymali 
wraz z nałożenie rąk przez biskupa. Na obrzęd 
święceń diakonatu złożyło się m.in. przyrzecze-
nie posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, 
przyrzeczenie zachowywania celibatu dla Kró-
lestwa Niebieskiego, zobowiązanie do odma-
wiania Brewiarza, modlitwa w pozycji leżącej 
w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świę-
tych, nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna, 
przyjęcie stroju diakona (stuła i dalmatyka) oraz 
przyjęcia Księgi Ewangeliarza jako wezwanie 
do odważnego głoszenia słowa Bożego. Diako-
ni przekazali sobie również pocałunek pokoju. 
Diakonat to ostatni etap przygotowań do świę-
ceń w stopniu prezbiteratu. Jest to czas praktyki 
duszpasterskiej i katechetycznej, posługiwania 
przy biskupie, pomocy w parafiach oraz zdoby-
wania nowych doświadczeń w dziele ewangeli-
zacji i posłudze miłości.
 Ks. Diakon Marcin Stanisławski został skiero-
wany do parafii pod wezwaniem Matki Boskiej 
Bolesnej w Poznaniu. Nowo wyświęconemu 
Księdzu Diakonowi, życzymy wielu obfitych łask 
wypływających z Przenajświętszego Serca Pana 
Jezusa. Szczęść Boże. 

Redakcja

 

W dniu 16 maja br. katechetka Alina Jądrzak obchodziła swoje 50-te urodziny. Z tej okazji 
odbyła się Msza św. w kaplicy szpitalnej w podziękowaniu za dar życia i trud włożony w pracę 
Pomocników Matki Kościoła. Mszę św. celebrował ks. Infułat Aleksander Rawecki. Później 
był mały poczęstunek na salce, gdzie spotkali się z jubilatką rodzice wraz z Pomocnikami. 
Trzeba dodać, że była to bardzo miła niespodzianka dla Pani Aliny, gdyż przygotowali 
to rodzice Pomocników Matki Kościoła. Katechetka była bardzo mile zaskoczona a zarazem 
sprawiło Jej to radość.

Katarzyna Barczak

 
Błogosław Panie Tym, z których wyszedłem, 
których spotkałem, i do których pójdę.
Tych kilka słów, które napisałem 
na swoim obrazku prymicyjnym, stały się 
dewizą mojego życia. Idąc przez życie, 
zmierzając ku Oceanowi Wieczności, 
staram się pamiętać o każdej żywej 
istocie, którą Pan postawi na drodze 
mojego życia. Staram się realizować 
swoje powołanie jak najpiękniej, tak jak 
tylko potrafię w każdym momencie czasu 
i przestrzeni w zależności od zrozumienia, 
poziomu świadomości i posiadanej w tym 
momencie wiedzy.
Dlaczego wybrałem taką drogę a nie inną? 
Dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy 
patrzę na całe życie, sam się nad tym 
zastanawiam. Przecież mogłem pozostać 
dalej w służbie zawodowej, założyć 
rodzinę? Miałem wspaniałą dziewczynę, 
sześć lat brakowało mi do emerytury, pół 
roku do mieszkania własnościowego, kiedy 
nagle zrezygnowałem z tego wszystkiego 
i zamieniłem mundur ze stalowego 
lotniczego na czarny kapłański.
Co było powodem tej decyzji?
Siła Wyższa. Bóg, który prowadzi mnie 
przez całe życie. Jest obecny przy mnie 

nawet wtedy, kiedy ja o Nim zapominam. 
Był taki czas w moim życiu, kiedy Bóg 
upomniał się o mnie w sposób bardzo 
bolesny dla mnie; „zrzucając mnie 
ze stalowego rumaka.” Był to punkt 
zwrotny w moim życiu, który dokonał 
zmiany całkowitego myślenia, pobudził 
do poszukiwania celu i sensu życia, 
otworzył nową wizję przyszłości. Dzięki 
temu jestem obecny pośród Was. 
W swojej pracy duszpasterskiej 
pracowałem w miastach, miasteczkach 
i na wsi: w Śmiglu, Pępowie, Poznaniu, 
Krobi, Wierzenicy, Kąkolewie, Psarskiem, 
Brodach Poznańskich. Ostatnio byłem 
proboszczem w Psarskiem. Ponieważ 
troszkę podupadłem na zdrowiu, 
w celu regeneracji sił zostałem skierowany 
do pomocy duszpasterskiej w parafii Brody, 
w parafii Wszystkich Świętych w Kórniku, 
a następnie do Was na stanowisko 
kapelana szpitalnego.
Cieszę się, że jestem obecnie pośród Was. 
Codziennie spotykam się z życzliwością 
średzkich parafian. Staram się, więc 
odpłacać sercem za serca i z Waszą 
pomocą kochani budować odrobinę nieba 
na ziemi.

x. Jan Iwanowski
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W dniach od 15 do 17 maja 
w naszej Ojczyźnie gościł JE Ks. Antonio 
Cañizares Kardynał Llovera. Odwiedził 
3 polskie diecezje: legnicką, świdnicką 
i wrocławską. Kard. Llovera jest Prefektem 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów, czyli przede wszystkim 
czuwa nad prawidłowością Liturgii.

17 maja miałem okazję uczestniczyć 
w Uroczystej Mszy Świętej w Katedrze 
Wrocławskiej celebrowanej przez Ks. Kar-
dynała, oraz w sympozjum liturgicznym: 
„Znaczenie i działalność Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów”, 
na którym wygłosił wykład.

Kard. Llovera na początku wykładu od-
niósł się do  Konstytucji Soboru Wa-
tykańskiego – Lumen Gentium. Mówił, 
że Liturgia, (czyli to wszystko, w czym 
uczestniczymy: zewnętrzne formy i we-
wnętrzne przeżycia) jest naszą wspólną 
sprawą – eklezjalną odpowiedzialnością. 
Wspólną, czyli zarówno Papieża, bisku-
pów, kapłanów, jaki i wszystkich świec-
kich. Liturgia musi być ciągle żywotna 
i musi ciągle przemawiać – nie oznacza 
to jednak jej zmian w formach, ale przy-
pomina o ciągłym odkrywaniu ducha Li-
turgii, tzn. pogłębianiu wiedzy na temat: 
gestów, znaków, symboli, modlitw, śpie-
wów etc. Ożywianie Liturgii jest przede 
wszystkim zadaniem Papieża i Kongre-
gacji. Zadaniem reszty członków Kościoła 
jest czytanie i przyswajanie tego, co zo-
stało wydane.

Liturgia jest wnętrzem Kościoła (Kościół 
= Wspólnota Wierzących) Jest instrumen-

tem Zbawienia. W połączeniu z Pi-
smem Świętym i nauką Ojców Ko-
ścioła jest żywym źródłem, z któ-
rego warto, abyśmy czerpali.

Przeżywając w pełni liturgię 
(zaangażowanie wewnętrzne i ze-
wnętrzne) przeżywa się w pełni 
łaskę Boga i moc ożywienia ży-
cia.

W centrum całej Liturgii 
jest Bóg Ojciec: z Nim rozma-
wiamy, czujemy Jego obecność, 

rozpoznajemy Go w znakach i symbolach, 
uwielbiamy Go etc. Ważna jest również 
pamięć o tym, że po za ludźmi obecnymi 
w Kościele, (w których najdoskonalej ob-
jawił się Bóg – czytamy w Sacrosanctum 
Conciluim) są święci. Musimy pamiętać 
o ich obecności.

Bóg działa w Kościele, a zwłaszcza 
w Liturgii. Skoro, więc kryzys dotyka Li-
turgii dotyka on całego Kościoła. Liturgia 
jest adoracją Boga, a nie zbiorem recept. 
Adoracja zakłada uniżenie człowieka 
przed Bogiem jego Stwórcą, zakłada kon-
templację i pragnienie upodobnienia się 
do Stwórcy, czyli pragnienie świętości.

Kard. Llovera odwołał się również do Pa-
pieża Benedykta XVI. Papież jest wielką 
nadzieją. Już, jako Kardynał wydał wspa-
niałą książkę pt. Duch Liturgii teraz, jako 
Papież zwraca szczególną uwagę na Li-
turgię, czego dowodem jest np. bogactwo 
i piękno symboli, znaków, strojów, śpie-
wów etc. Jest to główny cel pontyfikatu 
Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI sku-
pia się przede wszystkim na duchu liturgii 
nie tylko na tym, co się widzi. Nie tylko 
dekoracyjne ceremonie, ale kult.

Kardynał dał wszystkim słuchaczom 
zadanie wczytania się i pogłębiania treści 
zawartych w Soborowej Konstytucji Sa-
crosanctum Concilium, na której pełnym 
wprowadzeniu bardzo zależy Papieżowi 
Benedyktowi XVI.  Zadanie, które wy-
znaczył sobie Papież na czas pontyfikatu 
jest właśnie dokończenie tego, co zapisa-
ne jest w Sacrosanctum Concilium.

Kongregacja chce wypełnić wszyst-

kie cele, które wyznaczył Benedykt XVI 
– jest to rdzeń jej pracy. Dlatego w ostat-
nim czasie zajmuje się odnową liturgii 
– reformą, ale nie dla samej reformy tyl-
ko dla pogłębienia liturgii. Chcąc pogłębić 
wiedzę o Liturgii i głębiej ją przeżywać, 
trzeba pogłębić wiedzę o Chrystusie i sta-
rać się głębiej przeżywać spotkanie z Nim. 
Chrystus jest treścią Liturgii. 

Kończąc swój wykład JE Ks. Antonio 
Cañizares Kardynał Llovera zaznaczył, 
że najważniejszym przesłaniem ponty-
fikatu jest: Bóg w centralnym miejscu 
każdego człowieka i Bóg w centralnym 
miejscu Liturgii. 

Słuchając tych wszystkich słów Ks. 
Kardynała nie możemy przejść obojęt-
nie. Jako członkowie Mistycznego Ciała 
– Kościoła, jesteśmy wszyscy za Kościół 
odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni 
za Kościół! Jesteśmy odpowiedzialni za Li-
turgię! Naszym zadaniem jest pogłębianie 
wiedzy na jej temat jak również dbanie 
o nią. Czy to przez dokładnie i pobożnie 
wymawiane modlitwy, wykonywane ge-
sty. Czy też uświadamianie innych o wa-
dze tego wszystkiego ci dzieje się pod-
czas Liturgii. Zarówno świeckich jak i nie-
stety kapłanów. Liturgia to, to, co dzieje 
się we wnętrz (w duchu) jak i na zewnątrz 
(ciało, sztuka etc.) To, co wewnętrzne 
musi współgrać z tym, co zewnętrzne. To, 
co zewnętrzne wyraża to, co wewnętrzne. 
To, co wewnętrzne wpływa na to, co ze-
wnętrzne! Nie można tego oddzielić.

Spotkanie z JE Ks. Antonio Cañizares 
Kardynał Llovera było dla mnie wielkim 
przeżyciem. Tym bardziej, że po zakoń-
czeniu oficjalnej części wykładowej mia-
łem okazję rozmawiać z Ks. Kardynałem. 
Kardynał jak już wspomniałem zajmuje 
się przede wszystkim Liturgią – dyscypli-
ną Teologiczną, z której piszę pracę magi-
sterską. Przedstawiłem temat mojej pra-
cy magisterskiej. Kardynał zaciekawiony 
dawał wskazówki i pobłogosławił na czas 
pisania pracy.

Michał Mikołajczak 

Spotkanie z Kardynałem

M i n i o n e  w y d a r z e n i a



�

Michał Mikołajczak

Dzień 1 maja 2011 r. zapisał się na kar-
tach historii, jako dzień beatyfikacji Papie-
ża Jana Pawła II, zapisał się w naszych ser-
cach, jako dzień wielkiej radości, wdzięcz-
ności i szczególnego „czucia” Kościoła Nie-
bieskiego.

Po 6 latach procesu beatyfikacyjnego, 
po duchowym przygotowaniu nadszedł 
czas na długo wyczekiwany moment. 
O godzinie 10:37 na Placu Świętego Pio-
tra Jego Świątobliwość Papież Benedykt 
XVI uroczyście ogłosił: Spełniając życzenie 
naszego brata, kardynała Agostino Vallini, 
naszego wikariusza dla diecezji rzymskiej, 
wielu innych naszych braci w biskupstwie 
oraz wielu wiernych, za radą Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej 
władzy apostolskiej zezwalamy, aby 
Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi 
Pawłowi II, papieżowi przysługiwał 
tytuł błogosławionego i aby można było 
obchodzić jego święto w miejscach i w spo-
sób ustanowiony przez prawo, co roku 22 
października. W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Rzesze wiernych głośno i z ra-
dością powiedziało: Amen! W tym momen-
cie został odsłonięty portret beatyfikacyjny 
Papieża. 

Ponad 1,5 mln ludzi zebranych na Pla-
cu i pobliskich ulicach, pośród których było 
wielu Kardynałów, Biskupów, wiele koro-
nowanych głów, prezydentów, rządzących, 
pielgrzymów z każdego miejsca na Ziemi, 
jak również miliony ludzi na całej Ziemi 
– uczestniczących w Uroczystościach przez 
radio i telewizję – czuło wielką radość 
i wdzięczność. Jan Paweł II jest błogosła-
wiony!

Eucharystia (z gr. dziękczynienie) na Pla-
cu Świętego Piotra była naprawdę wielkim 
dziękczynieniem, czego dowodem była 
niezwykle uroczysta oprawa liturgiczna, 
uroczyste śpiewy etc. Chciałbym zwrócić 
uwagę na słowa homilii, które wypowie-
dział Ojciec Święty Benedykt XVI. Kiedyś 
ktoś powiedział o Papieżu Benedykcie XVI, 

że: ma umysł 12 teologów i wiarę dziec-
ka w dniu I Komunii Świętej. Wsłuchując 
się w niezwykle mądre i bogate słowa Pa-
pieża trudno nie zauważyć wielkiej wiary 
i ufności. Faktu, że to, o czym mówi Papież 
jest tym, czym żyje. 

B ó l 
u t r a t y 
był głę-
b o k i , 

ale jeszcze większe było poczucie jakiejś 
ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały 
świat: łaski, która była owocem całego ży-
cia mojego ukochanego Poprzednika, (...)  
czuliśmy unosząca się woń świętości, a Lud 
Boży na różne sposoby okazywał swoją 

cześć dla Jana Pawła II. – Na począt-

Aprite le porte a Cristo!  
Non abbiate paura!

M i n i o n e  w y d a r z e n i a



�

ku homilii Papież przypomniał nam krótko 
to, co wszyscy czuliśmy 6 lat temu – ból, 
smutek, świętość. Zwrócił również uwagę 
na działanie Ludu Bożego. Myślę, że cho-
dziło przede wszystkim o okrzyk: San-
to Subito! Nasze pragnienie – pragnienie 
Ludu Bożego – zostało spełnione. Zacho-
wując prawo Kościoła, wszystkie zasady 
w podejmowaniu takich decyzji – Papież 
mocą Urzędu Piotrowego beatyfikował 
Jana Pawła II.

W kolejnych słowach Papież przywo-
łał błogosławieństwa wynikające z wiary. 
Najpierw słowa skierowane do Aposto-
łów po Zmartwychwstaniu: Błogosławie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli! (J 20, 
29), później słowa szczególne dla każdego 
Następcy Świętego Piotra: Błogosławiony 
jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie (Mt 16, 17) Ojciec 
Święty do powyższych słów z Pisma Świę-
tego dodał: Jan Paweł II jest błogosła-
wiony ze względu na swą wiarę, moc-
ną i wielkoduszną, wiarę apostolską. 
(…). Cóż takiego objawił Ojciec niebieski 
Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, 
Synem Boga żywego. Na mocy tej wiary 
Szymon staje się Piotrem, Opoką, na któ-
rej Jezus może zbudować swój Kościół. 

W dalszej części słyszeliśmy błogosła-
wieństwa odnoszące się do Matki Naj-
świętszej: Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedzia-
ne Ci od Pana! (Łk 1,45). Dobrze wszyscy 
wiemy i pamiętamy jak wielkie znacze-
nie miała Matka Boga w życiu Jana Pawła 
II. Począwszy od hasła pontyfikatu Totus 
tuus, poprzez herb (krzyż i złota litera 
„M”) po szczególne nabożeństwo ku czci 
NMP i wielkie umiłowanie modlitwy różań-
cowej. 

Papież przypomniał o wielkiej liczbie ka-
nonizacji i beatyfikacji w czasie pontyfika-
tu Jana Pawła II, przypomniał także naukę 
Soboru Watykańskiego II: o powszechnym 
powołaniu do wyżyn życia chrześcijańskie-
go, do świętości. Powszechnym, czyli dla 
każdego!

 Wielkim zaskoczeniem był fragment ho-
milii w języku polskim. Mówił Papież: Swo-
im świadectwem wiary, miłości i odwagi 
apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwo-
ści, ten znakomity Syn narodu polskiego, 
pomógł chrześcijanom na całym świecie, 
by nie lękali się być chrześcijanami, 

należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. 
Jednym słowem: pomógł nam nie lękać 
się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją 
wolności. Jeszcze bardziej dosadnie: przy-
wrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż 
jest on Redemptor hominis, odkupicie-
lem człowieka, co stało się tematem jego 
pierwszej encykliki i nicią przewodnią po-
zostałych.

Pod koniec homilii Papież wspominał 
Swojego Poprzednika. 

Chciałbym na koniec podziękować Bogu 
za osobiste doświadczenie długoletniej 
współpracy z Papieżem, Janem Pawłem 
II… Myślę, że wielu z nas w tym właśnie 
momencie przeniosło się myślami do swo-
jego spotkania z Janem Pawłem II, do swo-
ich wspomnień. Dla jednych były to Msze, 
dla innych audiencje, uściśnięcie dłoni, 
uśmiech, rozmowa, jakieś szczególne sło-
wa, gesty… Kilka dni po beatyfikacji będąc 
u Ks. Infułata spojrzałem na wiszące zdjęcie 
z audiencji z Janem Pawłem II. Papież roz-
mawiał z Ks. A. Raweckim… Na tym zdjęciu 
Papież rozmawiał ze znaną mi osobą, znam 
wiele innych zdjęć, na których Papież Jan 

Paweł II witał się, rozmawiał etc. z kimś 
z mojej rodziny, moim znajomym lub też 
obcą osobą… Jeszcze nie dawno, Papież, 
teraz Papież i w dodatku Błogosławiony!!!  
Świętość, która bardziej kojarzyła nam się 
z czymś odległym, dawnym nagle stała się 
taka bliska, aktualna. Dzięki tej beatyfika-
cji postrzegamy świętość, jako coś na wy-
ciągnięcie ręki! Mogliśmy dotykać Świę-
tego, rozmawiać z Nim. To jednak zobo-
wiązuje. Jan Paweł II był Człowiekiem jak 

ja i Ty, dlatego 
i ja i Ty zobowią-
zani jesteśmy 
do świętości!!! 
Jest to możli-
we, ale nie ła-
twe zadanie! Patrząc 
jednak oczyma 
wiary, myśląc 
o końcu na-
szego życia, 
uświadamiamy 
sobie, że warto 
być świętym!!! 

W podsu-
mowaniu usły-
szeliśmy: Bło-
g o s ł a w i o n y 
jesteś umiło-
wany Papieżu 
Janie Pawle 
II, ponieważ 
u w i e r z y ł e ś . 
Prosimy, byś 
nadal umacniał 
z nieba wiarę 
Ludu Bożego. 
Wiele razy udzie-
liłeś nam swojego 
błogosławieństwa 

na tym pla- cu i z okien Pałacu 
Apostolskiego. Także dziś prosimy cię, 
Ojcze Święty, pobłogosław nam. Amen.  
Słowa te mówią nam, dlaczego Papież 
jest błogosławiony. Błogosławiony, ponie-
waż uwierzył! Wyrażają również prośbę, 
aby Jan Paweł II umacniał naszą wiarę. 
Ukazują zadanie dla nas: Jan Paweł II jak 
każdy z nas powołany był do świętości! 
Żyjąc na Ziemi wypełnił Swoje powołanie, 
co potwierdził Kościół w Osobie Benedyk-
ta XVI dnia 1 maja 2011 r. To wydarzenie 
skłania do postawienia pytania: Jak wyglą-
da wypełnianie powołania w moim życiu? 



Są to spotkania katolickiej młodzieży pol-
skiej - a od kilku lat również z zagranicy. 
Miejscem spotkań są Pola Lednickie nad je-
ziorem Lednickim, które wybrano, ponieważ 
według części przekazów historycznych, 
na wyspie na tym jeziorze - Ostrowie Led-
nickim, miał miejsce Chrzest Polski. Spotka-
nie odbywało się regularnie od 1997 roku 
w wigilię święta Zesłania Ducha Świętego, 
a od 2005 roku w pierwszą sobotę czerw-
ca. Wieczorem odprawiana jest Msza Św., 
transmitowane lub odczytywane przesłanie 
papieża. Nieodłącznym elementem ceremo-
nii są śpiewy lednickie specjalnie kompono-
wane na tą uroczystość.

Pierwsza Lednica (1997) miała mówić 
o Trójcy Świętej. Zgodnie z prośbą Papieża, 
w okresie przygotowań do roku jubileuszo-
wego, nastąpić miał rok Ducha Świętego, 
rok Jezusa Chrystusa i rok Boga Ojca. Spo-
tkanie nad brzegiem jeziora miało odbyć 
się raz, dlatego połączono cel - miało odbyć 
się spotkanie o Trójcy Świętej. To miało być 
pierwsze i ostatnie spotkanie - niepowtarzal-
ne w swej istocie. Odbywało się ono w at-
mosferze niecierpliwości i oczekiwania około 
dwudziestu tysięcy młodych ludzi na znak 
bliskości Jana Pawła II - który nie mogąc 
w nim  uczestniczyć osobiście, przeleciał 
nad Bramą Rybą helikopterem. 

Pomysłodawcą spotkań jest dominikanin 
ojciec Jan Góra, dominikanin, duszpasterz 
akademicki w Poznaniu. Jest on propaga-
torem idei Małych Ojczyzn, organizatorem 
konkursów literackich im. Romana Brand-
staettera. Lednica, co roku gromadzi ty-
siące młodych ludzi. Charakterystycznym 
elementem jest błogosławieństwo na roze-
słanie i przejście przez Bramę Rybę - sym-
boliczny gest wyboru Chrystusa.

Nad Lednicą młodzi ludzie wspólnie doj-
rzewają do świadomego chrześcijaństwa, 
uczą się żyć wg wartości, które będą mogli 
z całą odpowiedzialnością przekazać kolej-
nym pokoleniom. 

LeDNiCA
Sandra gołębiewska
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Załóżmy, że bierzemy udział w wy-
cieczce do egzotycznego kraju. Zwie-
dzając prastare świątynie, przewodnik 
nagle mówi, że istnieje tutaj zwyczaj 
iż turyści, którzy będą się poruszać 
na ugiętych kolanach z głową zwróconą 
ku wschodowi nabędą według miejsco-
wych wierzeń spokój i harmonię ducha. 
Ciekawe ilu uczestników tej wycieczki 
zaczęłoby wykonywać te dziwnie skoor-
dynowane ruchy ciała, by nabyć „owe 
coś” o czym mówi przewodnik? A gdyby 
ten sam przewodnik wchodząc do innej 
świątyni – chrześcijańskiej powiedział 

„W tym miejscu 400 lat 
temuzostali zamordowani 

misjonarze, odmówmy 
dziesiątkę Różańca” 
- czy przypadkiem 
wielu uczestników 

nie oburzyłoby 
się na owego prze-
wodnika, zarzuca-
jąc mu, że zmusza 

ich do praktyk re-
ligijnych? 

Co jakiś czas 
każdy z nas wi-

dzi różnego 
typu reklamy 

jogi, me-
dytac j i 

i innych technik i ćwiczeń mających za-
pewnić spokój i opanowanie, zmierzają-
cych do zupełnej przemiany życia na lep-
sze.

 Okres wakacji, to często doskonały 
kąsek dla sekt i innych grup (także okul-
tystycznych), które starają się pozyskać 
nowych członków. Warto zatem przyjrzeć 
się modlitwie chrześcijańskiej, która pra-
widłowo odprawiona idzie zawsze w pa-
rze z miłością, dobrocią i pokojem serca, 
gdyż jest zwrócona do osobowego Boga. 
Tego, co daje nam Bóg przez modlitwę, 
nie można nabyć, zdobyć i doświadczyć 
nigdzie indziej. Potrzeba tylko wiary 
i zafascynowania się Bogiem. 

Modlitwa chrześcijańska za-
wsze prowadzi człowieka 
do Boga i otwiera na drugiego 
człowieka. Modlitwę poznaje 
się zatem po jej owocach. Dosko-
nałym przykładem, kiedy modlitwa 
była szukaniem siebie, a nie autentycz-
nym spotkaniem z Bogiem jest fraszka 
Ignacego Krasickiego – Dewotka:

Modlitwa chrześcijańska zawsze od-
chodzi od „ja” i koncentruje się na Bo-
skim „Ty”. Techniki i medytacje wschod-

nie natomiast prowadzą najczęściej 
do skoncentrowania się na „ja”, 
które różnie jest następnie prowa-
dzone. Dla chrześcijanina każde 

spotkanie z religiami wschodu, 
lub pewnymi ich elementami 
(np. jogą) kończy się zawsze źle 

– nawet u egzorcysty, gdyż naj-

prościej mówiąc, człowiek otwiera furtkę 
złemu duchowi. Zapewnienie i tłumacze-
nie sobie, iż ćwiczy się tylko dla relaksu 
i kondycji jest tak naprawdę nic nie war-
te. Problemy zaczynają się z czasem. 

Kościół zawsze zachęcał, aby w modli-
twie odkrywać głęboki sens Pisma Świę-
tego, by była to rozmowa pomiędzy Bo-
giem, a człowiekiem. W Konstytucji Dei 
Verbum czytamy: „Gdyż do Niego [Boga] 
przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego 
słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowie-
dzi”. 

W modlitwie nigdy nie można izolo-
wać się od tego, co ziemskie i zmysłowe 
w celu zanurzenia się niejako w sferze 

Boga. Owszem, uważamy na róż-
nego typu rozproszenia, ale prze-

cież nie możemy pragnąć stania 
się Bogiem, do czego czasami 

mogą przekonywać fałszywi 
nauczyciele modlitwy.

 W modlitwie chrześci-
jańskiej „nigdy nie bę-

dzie możliwe wchło-
n i ę c i e 

l u d z k i e go 
„ja” przez „Ja” Boskie, nawet w najwyż-
szych stanach łaski” (por. List do Bisku-
pów Kościoła Katolickiego o niektórych 
aspektach medytacji chrześcijańskiej 
„Orationisformas”). 

Jeśli ktoś 
chce być 
c z ł o w i e -
kiem peł-
nym miło-

SWeGO Nie ZNACie, CUDZe CHWALiCie

ks. Marcin Ćmil

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa: „... i odpuść nam winy,
Jako my odpuszczamy” - biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności.

10



SWeGO Nie ZNACie, CUDZe CHWALiCie
ści, radości, pokoju, cierpliwości, dobro-
ci, życzliwości, w i e r n o ś c i , 
łagodności i opanowa-
nia (por. Ga 5, 
22n), to p o -
t r z e - b a 

ze stro-
ny tego 
człowieka 
otwarcia się 
na Ducha 
Ś w i ę t e -

go. Może mu w tym dopomóc stały spo-
wiednik, a najlepiej kierownik duchowy, 
który sam kroczy drogą nieustannej 
modlitwy. Człowiek modlitwy powinien 
doceniać wartość ascezy i oczyszczania 
się ze swoich grzechów, gdyż „Ludzie 
czystego serca Boga oglądać będą” (Mt 
5,8). W chrześcijaństwie są dobrze znane 
szczególnego rodzaju zjednoczenia z Bo-
giem, które są określane, jako zjawiska 
mistyczne i paramistyczne. Bóg udzie-
la ich niektórym ludziom dla ich dobra, 
oraz aby świadczyli o Nim samym. Mieli 
je najbardziej popularni święci – np. św. 
ojciec Pio, św. Teresa Wielka. Można 
do nich zaliczyć dotyki mistyczne, rany 

miłości, wizje, ksenoglosia (posłu-
giwanie się językiem, którego 

się ktoś nigdy nie uczył), 
kardiognoza (widze-

nie czyjegoś stanu 
d u c h o w e g o ) , 

o s m o g e -
n e z a 

( w y -
dz ie lan ie 

przyjemnego zapachu) i wiele innych. 
Prawdziwa mistyka chrześcijańska 

zawsze jest darem Bożym, i nie można 
jej osiągnąć poprzez ćwiczenia czy kon-
kretne pozycje ciała, co obiecują różnego 
rodzaju sekty. Pozycja ciała może dopo-
móc w skupieniu na modlitwie, ale w za-
sadzie na tym się jej rola kończy.

Zamiast poszukiwać spokoju i har-
monii w różnych metodach i technikach 
relaksacyjnych, niekiedy nawiązujących 
do chrześcijaństwa, zawsze lepiej trzy-
m a ć się swojej modlitwy, 
k t ó - rej człowiek się 

uczy latami – tak 
jak dziecko, któ-
re stawia pierw-

sze kroki. Czasami 
ktoś je podtrzymuje, cza-

sami upada, ale się podnosi. 
Nie zrażajmy się też rozprosze-

niami – one zawsze będą. Ważne, 
aby ich nie chcieć. Można je też od-

dać Panu Bogu na modlitwie i w ten 
sposób, każdego dnia być bliżej Boga, 

który obdarzy prawdziwym pokojem, 
bo pochodzącym od Jezusa Zmartwych-
wstałego. 

11
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W uroczystość Bożego Ciała publicznie 
czcimy Pana Jezusa ukrytego w Najświęt-
szym Sakramencie. Do ustanowienia tej 
uroczystości przyczyniły się objawienia 
świętej Julianny z 1209 roku w Mont-Cor-
nillion w dzisiejszej Belgii. Miejscowy biskup 
Robert de Thourotte na prośbę archidiakona 
katedry w Liege – Jakuba w roku 1246 usta-
nawia święto Bożego Ciała dla swej diecezji. 
Opatrzność Boża sprawiła, że wspomniany 
archidiakon Jakub został w roku 1261 wy-
brany papieżem. Jako Urban IV, 11 sierpnia 
1264 roku polecił obchodzić święto Bożego 
Ciała w całym Kościele. Do podjęcia tej de-
cyzji przyczyniła się też wiadomość o cudzie, 
jaki zdarzył się w 1262 roku w miejscowo-
ści Balsena, położonej 100 km na północ 
od Rzymu, w sanktuarium św. Katarzyny. 
Przez nieostrożność kapłana kilkanaście 
konsekrowanych kropli wylało się na kor-
porał i zamieniło w krew, która pozostawi-
ła na nim ślady. W 1264 roku skrwawiony 
korporał przeniesiono w uroczystej procesji 
z sanktuarium w Bolsenie do kaplicy w kate-
drze w odległym o 20km Orvieto. 

Święto Bożego Ciała przyjmuje się szybko 
w całym Kościele. Na ulice miast wychodzą 
eucharystyczne procesje. Biorą w nich udział 
władze miejskie, wojsko , cechy rzemieśl-
nicze i liczne bractwa. Ozdabia się domy, 
a ulice po których ma przechodzić procesja, 
dekoruje się dywanami z kwiatów.

Udział w procesji Bożego Ciała jest złożo-
nym publicznie wyznaniem wiary w obec-
ność Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie. W tym dniu drogi, którymi spieszymy 
do szkoły, do pracy, drogi naszej codzien-
ności staja się miejscem uwielbienia Boga 
i dziękczynienia za Jego obecność pośród 
nas. Procesja jest droga z Panem, który 
mówi do nas słowami Ewangelii. Jest tez 
drogą do Pana. Idziemy naprzód , a on sam 
nas prowadzi. Chce wejść w nasze codzien-
ne Zycie i uczynić je bardziej chrześcijań-
skim na co dzień. Nasz udział w procesji 

jest także próbą wynagrodzenia za nasze 
grzechy i zaniedbania oraz dziękczynieniem 
za niezliczone łaski, które każdego dnia 
od Niego otrzymujemy. Święty Josemaria 
Escriva (1902 – 1975) napisał, że w uro-
czystość Ciała i Krwi Chrystusa „na całej 
ziemi chrześcijanie towarzyszą w procesji 
Panu, który ukryty w hostii przemierza ulice 
i place – tak jak w czasie swego ziemskie-
go życia – wychodząc naprzeciw tym, któ-
rzy chcą Go zobaczyć, a także na spotkanie 
tym, którzy Go nie szukają. W ten sposób 
Jezus raz jeszcze pojawia się wśród swoich. 
Jak zareagujemy na to wezwanie Nauczy-
ciela? – Zewnętrzne przejawy miłości winny 
się bowiem rodzić w sercu i znajdować swój 
wyraz w świadectwie chrześcijańskiego po-
stępowania. Skoro więc zostaliśmy odmie-
nieni przez przyjęcie Ciała Pańskiego, mu-
simy ukazać to czynem. Niech nasze myśli 
będą szczere: pełne pokoju, oddania, służ-
by. Niech nasze słowa będą prawdziwe, ja-
sne, stosowne, zdolne pocieszyć i pomagać, 
zdolne przede wszystkim nieść innym Boże 
światło. Niech nasze czyny będą spójne, 
skuteczne, trafne, niech posiadają ową miłą 
woń Chrystusową (2 Kor 2,15), niech przy-
pominają Jego sposób postępowania i życie 
(św. J. Escriva o Eucharystii. Eucharystia ta-
jemnica wiary i miłości. Uroczystość Bożego 
Ciała, Katowice-Ząbki 2005, s. 51-52).

Ciało i Krew Chrystusa – to dar, który On 
sam zostawił Kościołowi. Przejście Chrystu-
sa w uroczystej procesji przypomina nam, 
że powinniśmy Go odkrywać również w swo-
jej obecności. Pozwólmy Panu Bogu tak 
nami się posługiwać, abyśmy umieli dawać 
o Nim świadectwo swoim życiem. On, idąc 
z nami, daje nam siebie, zaprasza do ko-
munii z sobą. A my? A my pozwólmy Mu 
się prowadzić i przyczyniajmy się do tego’ 
„(…) aby Eucharystia nadal jaśniała pełnym 
blaskiem całej swej tajemnicy”. (Ecclesia de 
Eucharistica, n. 10)

BOŻe CiAŁO …  
z uwielbieniem i z dziękczynieniem

Barbara Szcześniak

NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA
 
Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi.
 
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On Twoim Ojcem, On przyjacielem.
 
Nic dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściany,
Bo nawyki bawić między ziemiany.
 
Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
„W środku nas idzie Błogosławiony!”
 
Straż przy nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni!
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy tu Pana dostali!
 
On winy nasze darować lubi,
Jego się wsparciem ten naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.
 
Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, serca dajemy.
I tej zamiany między stronami
Niebo i ziemia będą świadkami.
 
My nie słyszymy, jak nam niebiosy
Odpowiadają swemi odgłosy.

Franciszek Karpiński
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Wielki skarb... 
Najświętsze Serce Jezusa.

Czerwiec w całym Kościele jest szcze-
gólnym czasem. Jako wspólnota ludzi 
wiary gromadzimy się na modlitwie, aby 
uwielbić niezgłębioną tajemnicę Najświęt-
szego Serca Jezusowego.

Bóg okazuje nam wielką łaskę, obda-
rza nas niezwykłym przywilejem. Odda-
je nam swoje Serca, czyli całego Siebie! 
Czy może być coś bardziej pięknego?

Otwarte na człowieka Serce Jezusowe, 
a także Jego kult propagowany w Koście-
le Katolickim jest ogromnym skarbem dla 
człowieka, który pragnie nawrócenia, mi-
łości Bożej i rozwoju duchowego.

Jako Średzianie mamy również wielki 
zaszczyt i radość, iż w naszym mieście 
króluje Serce Jezusa w „małym kościele”. 
Jest to dla nas ogromny dar i zadanie!

Kult Serca Jezusowego bierze swój 
początek w wizjach św. Małgorzaty Ma-
rii Alacoque (1647-90), której objawiał 
się Jezus Chrystus. Od grudnia 1673 
do czerwca 1675 roku miała ona kilka wi-
dzeń Jezusa, w których Ten opowiedział 
jej o Jego nieskończonym Miłosierdziu dla 
ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszyst-
kich do Jego Serca poprzez specjalne Na-
bożeństwo, będące dla odprawiających 
je źródłem wielkich łask.

Święta usłyszała od Chrystusa następu-
jące słowa: Moje Boskie Serce płonie tak 
wielką miłością ku ludziom, że nie może 
utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, 
zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie 
je rozlać za Twoim pośrednictwem i pra-
gnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. 

Niestety pomimo objawień i jasnych 
wezwań samego Chrystusa droga usta-
nowienia nowego nabożeństwa nie była 
prosta i łatwa.

W propagowanie kultu Serca Bożego 
włączyli się także Jezuici, którzy właśnie 
w tej duchowości odnajdowali dopełnienie 
swojego zakonnego charyzmatu.

Wezwaniu Bożemu uczynił zadość Oj-

ciec Święty Pius IX, który 23 sierpnia 
1864 roku zezwolił na liturgiczny, czyli 
oficjalny kult Serca Jezusowego w całym 
Kościele powszechnym. Następstwem 
tych wydarzeń była także beatyfikacja 
dnia 18 września 1864 roku Małgorzaty 
Marii Alacoque. 

Kolejne lata i wydarzenia przyniosły ko-
lejne istotne decyzje i wydarzenia.

25 maja 1899 roku papież Leon XIII 
ogłosił encyklikę  Annum Sacrum, a na-
stępnie zatwierdził tekst Litanii do Serca 
Pana Jezusa. 

Z historii wiemy, iż nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Jezusowego przeżywało 
swój rozkwit w latach 1815-1915. Także 
w latach późniejszych pobożność ta rosła. 
Fakt ten nie powinien nas dziwić, wystar-
czy zapoznać się z obietnicami dotyczą-
cymi kultu Serca Jezusowego. Pan Jezus 
powiedział: Tym, 

Miesiąc czerwiec jest tym szczegól-
nym czasem, w którym jako wspólnota 
ludzi wiary przystępujemy do wielkich 
tajemnic Bożych czcząc Serce Jezuso-
we. 

Jak dziś w XXI wieku, w 2011 roku 
wygląda nasza pobożność, jeśli idzie 
o Serce Boże? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest nie-
stety zadawalająca! Niewielu ludzi po-
zostaje w kościele, gdy po zakończonej 
Mszy Świętej rozpoczyna się Litania 
do Serca Jezusowego, z naszych do-
mów znikają popularne jeszcze nie tak 
dawno wizerunki Chrystusa i Jego Bo-
skiego Serca, zapominamy, a młodzi 
właściwie nie znają pieśni niosących 
chwałę Serca Jezusowego.

Dlatego wsłuchując się w głos Jezusa 
i Jego obietnice podejmijmy piękne du-
chowe zobowiązania, odnówmy naszą 
pobożność. Doskonałą okazją może być 

U roczys tość 
Najświętszego 
Serca Jezuso-
wego, która 
w tym roku 
przypada 1 
lipca. Niech 
nie zabrak-
nie nas wtedy 
w kościele, 
na procesji. 
Odważmy się 
zaświadczyć 
o naszej wie-
rze! 

Ks. Krystian Sammler

którzy czcić będą Moje Serce dam wszystkie łaski po-
trzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich 
rodzinach. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach 
i utrapieniach życia.Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w 
życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Błogosławić będę 
wszystkim ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy znajdą w 
Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy mi-
łosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe 
szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Zleję obfite błogo-
sławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Bo-
skiego będzie zawieszony i czczony. Kapłanom dam moc 
zmiękczania serc najzatwardzialszych. Imiona osób, które 
rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Ser-
ca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. 
Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesią-
ca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie 
umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to 
Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.
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Uwaga wakacje…
Ks. Krystian Sammler

Przed nami wakacje, czas, na któ-
ry czekaliśmy bardzo długo! I nie ma 
w tym oczywiście nic złego, każdy ma 
prawo odpocząć. Jednak trzeba uwa-
żać, aby ten piękny, wymarzony czas 
nie zamienił się w niezwykle ryzykow-
ny i wyciskający skutki na naszym ży-
ciu duchowym, których naprawa może 
potrwać długie miesiące.

Chciałbym Szanownym Czytelnikom 
pozostawić kilka wskazówek i przemy-
śleń:

- wakacje to czas odpoczynku, 
ale nie możemy odpoczywać od Boga, 
zadbajmy o niedzielną Mszę Świętą, 
można tak zaplanować wyjazd, aby 
wypełnić chrześcijański obowiązek.

- słońce, piękna pogoda, 
krajobrazy mogą spowo-
dować, iż zapomnimy 
o godnym stroju, 
pamiętajmy ko-

ściół to przede wszystkim dom Boży, 
dopiero później obiekt kultury. Nie po-
zwólmy, aby ktoś wyprosił nas ze świą-
tyni, co za granicą jest zupełnie nor-
malne, jeśli nie ubierzemy się odpo-
wiednio do miejsca.

- duże skupiska ludzi są doskonałym 
miejscem działania sekt, grup, którym 
za wszelką cenę zależy na pozyskaniu 
nowych członków. Uważajmy na ludzi, 
którzy nie wiadomo, dlaczego chcieli-
by proponować nam rozmowę na te-
maty egzystencjalne, zaprosić na dys-
kusyjne spotkanie, zasiać wątpliwości 
w wierze, ofiarować nową literatu-
rę i ulotki religijne. Zwróćmy przede 
wszystkim uwagę 

na młodych, 

to oni są najczęstszym obiektem wer-
bunku sekt.

- wyjazdy na kolonie, obozy mogą 
być czasem bez Boga i modlitwy, 
ale każdy rodzić ma prawo pytać o za-
pewnienie swojemu dziecku w czasie 
jakiegokolwiek wyjazdu życia religij-
nego! To niezbywalne prawo każdego 
rodzica, odpowiedzialnego rodzica!

Kilka oczywistych spraw, wydawać 
by się mogło banalnych, ale w myśl po-
wiedzenia strzeżonego Pan Bóg strzeże 
pozwalam sobie zostawić te wskazówki 
i przypomnienia.

Życzę udanego, pięknego wypoczyn-
ku. Życzę wakacji bez duchowych pro-
blemów!



Dane statystyczne są zatrważające. 
Według nich polskie czytelnictwo znajdu-
je się w stanie niemal agonalnym, przy-
najmniej, jeśli chodzi o książki. Co naj-
mniej jedną książkę rocznie czyta śred-
nio zaledwie 35-40 % Polaków. Czynniki 
usprawiedliwiające ? Może brak czasu 
(a na co go poświęcamy?). Zbyt wyso-
kie ceny w księgarniach (istnieją biblio-
teki, a nieraz także zakurzone domowe 
zbiory). Porównując fakty zauważymy, 
iż my, Polacy słabo wypadamy na tle in-
nych narodów w konkurencji „czytanie 
książek”. Przykładowo, po chociaż 
jeden tytuł sięga każdego roku 
70 % Francuzów i 80 % Cze-
chów. Nieodmiennie przy-
pomina mi się też uwaga 
zanotowana przez jedne-
go z popularnych dzien-
nikarzy – na istniejącym 
do niedawna targowisku 
na warszawskim Stadionie 
Dziesięciolecia znajdowały 
się 4 bogato zaopatrzone 
wypożyczalnie książek za-
spokajające potrzeby rosyj-
skich handlarzy, próżno zaś 
było tam szukać literatu-
ry po polsku. W kategorii 
słowa pisanego pozostaje 
jeszcze prasa i Internet, 
z których to mediów chęt-
nie korzystamy. Nie mogą one jednak 
służyć za substytut książki, także film 
zwykle nie jest w stanie jej zastąpić – wi-
dać to zwłaszcza przy próbach ekraniza-
cji powieści, których realizacja czasem 
jest prawie niemożliwa, głównie ze wzglę-
du na styl narracji. Pochwała książki 
nie umniejsza roli prasy (lub Internetu), 
ale pod warunkiem, że nie jest to prasa 
byle jaka.

Jeśli zdecydujemy się na lekturę książki 
lub gazety, wybierzmy coś wartościowe-

go.  Otwórzmy Pismo Święte, fundament 
naszej wiary. Dlaczego warto je zgłębiać? 
Ponieważ dzięki niemu lepiej zrozumiemy 
treść modlitw i liturgii oraz sens Chry-
stusowego posłannictwa, zapowiadanego 
w już Starym Testamencie. Np. w Księdze 
Rodzaju natrafiamy na postać króla Mel-
chizedeka, który witał wracającego z bi-
twy Abrahama – czym? – chlebem i wi-
nem. Takich ciekawych odniesień znajdu-
jemy oczywiście o wiele więcej; poznaje-
my także historię Bożego planu zbawienia 
oraz odkrywamy skarbiec zawsze aktual-

nych mądrości. Wierzy-
my prze- c i e ż , 

że autorzy Biblii pi- sali ją pod 
Boskim natchnieniem. 

Mamy też szeroki wybór rozmaitych 
książek o tematyce religijnej albo na róż-
ny sposób z religią związanych. Mogą 
to być zarówno wspomnienia lub dzien-
niki (np. Prymasa Wyszyńskiego), dzieła 
prezentujące nauczanie Kościoła (np. en-
cykliki Jana Pawła II, także komentarze), 
zbiorki przypowieści, reportaże, eseje, po-
wieści, utwory popularnonaukowe czy hi-
storyczne, żywoty świętych, poezja… 

Osobiście zamierzam niebawem prze-
czytać książkę o moim patronie z bierz-
mowania (i tak za długo czekała na pół-
ce). Tego typu książki prezentują katolicki 
punkt widzenia i pomagają we właściwym 
kształtowaniu naszej duchowości. Z tego 
samego powodu można polecić katolicką 
prasę. Chrześcijańskie spojrzenie na świat 
musi w nas być obecne, gdyż współcze-
śnie często jest rugowane z przestrzeni 
publicznej, nie tylko z mediów. Przed-
sięwzięcia zgodne z duchem Ewangelii 
oraz propagowanie przesłania Kościoła 

oskarża się o brak „obiek-
tywizmu” i „neutralności 
światopoglądowej”. Te 
zarzuty są całkowicie 

nonsensowne – każdy 
człowiek, jako istota 
myśląca jakieś po-
glądy posiadać musi, 

(nawet największy „ka-
meleon”, oportunista, 
relatywista czy nihili-
sta) toteż modne hasło 

„neutralności” to zwykły 
absurd; „neutralność” 
jest tylko wtedy, gdy 
wszyscy milczą i nic 
nie robią. Dlatego ka-
tolicki punkt widzenia 
jest pełnoprawnym 
składnikiem dyskursu 

publicznego, choć nie-
stety często bywa „schowany”, przytło-
czony wszechobecnym i potężnym głów-
nym nurtem. Mimo to winniśmy skierować 
naszą uwagę na katolicką literaturę i pra-
sę, – „Bo nie po to jest światło, by pod 
korcem stało”.

Czytanie rozwija – sprawmy, by przy-
czyniło się do naszego wzrostu ducho-
wego. Podczas wakacyjnego wypoczynku 
zamieńmy pustą rozrywkę na porządną 
i ciekawą książkę albo gazetę.
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Dobra lektura  
na czas wypoczynku

Krzysztof Joachimiak
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Sekty – wakacyjne 
znajomości

Sekta, za Słownikiem języka polskie-
go oznacza grupę społeczną izolującą się 
od reszty społeczeństwa, mającą własną 
hierarchię wartości, zespół norm zacho-
wania, silnie akceptującą rolę przywód-
cy. Wszyscy członkowie są przekonani 
o słuszności swego działania i całkowicie 
posłuszni charyzmatycznemu przywódcy. 
Ma on nieograniczoną wolność w działa-
niu. Może robić co chce i jak chce. Cel 
sekty jest określony poprzez całość 
prawd, które ona głosi. Wszystkie gru-
py wyznaniowe twierdzą, że są w posia-
daniu „zbawczej idei, za pomocą której 
można natychmiast rozwiązać wszystkie 
problemy. Sekta wpaja swoim człon-
kom przekonanie, że tylko w niej znaj-
dą prawdę i wolność oraz odpowiedzi 
na wszystkie pytania. W sektach mamy 
do czynienia przede wszystkim ze zwo-
dzeniem duchowym. Polega ono na tym, 
że pod płaszczykiem pomocy duchowej 
wąska elita sekty realizuje swoje ukryte 
cele. O celach tych wyznawcy nie mają 
pojęcia.

Sekta jest miejscem wykorzystywania 
ludzi autentycznie poszukujących Boga, 
lepszego świata, prawdy, wolności, miło-
ści. Religijne uczucia człowieka są w sek-
tach sztucznie potęgowane np. przez 
długotrwały post, ciągłe i pilne czytanie 
fanatycznych książek, przymusową sa-
motność.

Generalnie można powiedzieć, 
że wszystkie sekty działają według pew-
nego schematu i z podobną intensywno-
ścią werbują nowych członków. Ich ce-
lem są najczęściej ludzie młodzi, dzieci 
i młodzież. Główną przyczyną ich napły-
wu do sekt jest obecny kryzys rodzinny. 
Konsumpcyjne podejście do życia bądź 
trudna sytuacja ekonomiczna rodziny, 
jest powodem, że rodzice poświęcają 
więcej czasu na pracę zarobkową niż dla 
swoich dzieci. Młodzi ludzie poszukują-
cy w życiu trwałej wartości: przyjaźni, 

ciepła, zaufania, sensu życia, spełniania 
potrzeb przynależności i więzi, pozor-
nie znajdują je w sektach,, Najczęściej 
są to ludzie, którzy w jakiś sposób czu-
ją się niezrozumiani przez najbliższych, 
odrzucani, to tacy ludzie, którzy nieraz 
w swoim życiu doznali gro różnych pora-
żek. Wówczas taka sekta wyciąga nieraz 
jakby „pomocną dłoń” i pod płaszczy-
kiem dobra czyli przekonania młodego 
człowieka o jego wartości mówiąc mu: 
„Słuchaj my cię rozumiemy, szanujemy, 
u nas będziesz kimś ważnym” wciąga 
do takiego zgrupowania.

Niewątpliwie też najważniejszym po-
wodem takiej sytuacji jest brak ele-
mentarnej edukacji dzieci i młodzieży 
na temat sekt. Młodzież jest nieświado-
ma metod i technik manipulacji przez 
związki parareligijne i biernie im ulega 
poddając się bezwzględnemu posłuszeń-
stwu ich przywódców.

Swoistą rolę odgrywa również brak pra-
cy dla ludzi młodych. Sekty „wychodząc 
naprzeciw”, oferują pozornie uwolnienie 
od trosk dnia codziennego i „zapewniają” 
podstawowe potrzeby bytowe.

 Sekty najczęściej wymaga-
ją od młodego człowieka, po pewnym 
czasie przynależenia, porzucenia szko-
ły, uczelni, zerwania kontaktu z rodziną 
i poświęcenia się w specyficzny sposób 
pojmowanej służbie. Po kilu latach takie-
go czynnego udziału w sekcie ich odbu-
dowa jest niezwykle trudna.

Sekty w większości jako główną tech-
nikę szkolenia adeptów stosują metodę 
„prania mózgu”. Polega to na złamaniu 
woli człowieka, wyperswadowania mu 
dotychczasowych poglądów i narzuceniu 
nowych często przeciwstawnych. Znane 
są też przypadki pozbawienia wolności 
osobistej długoletnich członków, któ-
rzy wiedząc dużo o danej sekcie chcieli 
ją opuścić.

Drugim procesem werbowania 

jest „pranie duszy”. Młody człowiek 
udaje się do wspólnoty, gdzie podlega 
całkowitej izolacji od świata zewnętrz-
nego. W tym czasie jest pouczany, albo 
poprzez indywidualne rozmowy albo po-
przez uczestnictwo w zbiorowych wykła-
dach. Dochodzą do tego: posty, pozba-
wienie lub ograniczenie snu, całkowite 
wypełnienie czasu wolnego, tak by mło-
dy człowiek nawet nie miał wolnej chwi-
li na krytyczną refleksje. Istotnym ele-
mentem „prania duszy” jest też radykal-
na zmiana stawianych sobie celów. Cele 
bliższe możliwe do realizacji są tłumione 
na rzecz odległych i zwykle mglistych 
„celów ogólnoświatowych”. Przykładem 
może być zniechęcenie do kształcenia 
się na rzecz sprzedaży czy rozdawaniu 
za darmo różnej literatury, kolorowych 
gazet propagandowych, kadzidełek itp.

W wyniku przynależności człowieka 
do sekty skrzywdzona zostaje jego rodzi-
na, bliscy, znajomi oraz on sam, zosta-
jąc doprowadzonym do ruiny psychicz-
nej i materialnej, niezbędnym do życia 
w społeczeństwie. Skutkami przynależ-
ności do sekty są: brak wolności i umie-
jętności samoistnienia.

Dla chrześcijan ważnym kryterium 
rozpoznawania sekty jest głoszenie 
przez nią innej nauki niż ta, którą głosił 
Jezus Chrystus, a która przekazywana 
jest przez Kościół.

Co winni robić rodzice jeśli dziecko 
znalazło się w sekcie?

Rodzice mają największą szansę odzy-
skania swojego dziecka. Równocześnie 
istnieje groźba, że przez niewłaściwe 
działania mogą tę szansę zaprzepaścić. 
Oto kilka wskazówek dla rodziców:

Nigdy nie rezygnuj z odzyskania dziec-
ka. Ono ciągle nosi na sobie znamię Two-
jego wychowania i Twojej miłości. Tego 
na trwałe nie może zniszczyć żadna or-

Tomasz Szcześniak
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ganizacja. To czy Twoje dziecko zostanie 
z tej zależności uwolnione, zależy w du-
żym stopniu od Ciebie.

Zapisuj wszelkie nazwiska, adresy i te-
lefony, które mają jakikolwiek związek 
z aktywnością Twojego dziecka w sek-
cie.

Zbieraj wszelkie dokumenty i informa-
cje na temat sekty, aby być na bieżą-
co z dalszym rozwojem organizacji oraz 
jej ukrytych działań.

Zachowaj spokój. Unikaj gróźb. 
Nie osądzaj swojego dziecka. Odpowia-
daj  na każdą 
prośbę nawią-
zania kontaktu 
wychodzą cą 
od Twojego 
dziecka.

Bądź goto-
wy w każdym 
czasie do roz-
mowy z nim.

Ustal i wy-
powiedz ja-
sno swoje 
stanowisko. 
Nie akceptuj 
organizacji, 
ale nie je-
steś przeciw-
ko swojemu 
d z i e c k u . 
Nie dyskre-
dytuj przy-
wódcy, z któ-
rym emo-
c j o n a l n i e 
jest zwią-
zane Two-
je dziecko. 
Atakowanie 
przywódcy 
potwierdza 
w oczach 
T w o j e g o 
d z i e c k a 
p r z e s t r o -
gi, które 
u s ł y s z a ł o 
w sekcie i powoduje osłabienie lub ze-
rwanie więzi z Tobą.

Podtrzymaj więź ze swoim dzieckiem 
akcentując przede wszystkim pozytywne 
przeżycia w rodzinie. Staraj się o bardziej 
ciepłe i serdeczne „przygarnięcie” Twoje-

go dziecka. Pozostawiaj zawsze perspek-
tywę, że niezależnie od tego co robi, Ty 
z najbliższymi będziecie zawsze czekali 
na jego powrót.

Nie dawaj swojemu dziecku pieniędzy. 
Pieniądze posłużą sekcie a nie jemu. Mo-
żesz mu natychmiast przekazać rozsąd-
ną pomoc w naturze.

Ważne dokumenty przechowaj tak, 
by Twoje dziecko nie miało do nich do-
stępu.

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Podobne 
problemy przeżywa wielu innych rodzi-

ców. Przyłącz się już do istniejącej grupy 
rodziców dotkniętych podobnym proble-
mem.

Bądź niezwykle ostrożny w przypadku 
nieznanych „profesjonalistów” propo-

nujących pomoc w odzyskaniu Twojego 
dziecka. Zwykle za samą taką obietnicę 
pobierają ogromne pieniądze.

Zwracaj się z uporem do różnych ciał 
społecznych: władz samorządowych, 
szkoły, policji, organizacji społecznych 
itp.

Zbliża się czas wakacji. To okres naj-
większej aktywności sekt. To w tym okre-
sie werbują one najwięcej swoich człon-
ków, szczególnie spośród przebywają-
cej poza domem rodzinnym młodzieży. 
Pomóżmy naszym dzieciom odeprzeć 
te ataki, nie pozwólmy by brak nasze-

go zainteresowa-
nia popchnął nasze 
dzieci „w ramio-
na” fanatycznych 
wyznawców sekt. 
Chrońmy je tak 
jak tylko to możli-
we, rozmawiajmy 
z nimi o zagroże-
niach, które czyha-
ją na nie podczas 
beztroskiego czasu 
wakacji, a przede 
wszystkim módlmy 
się za nie, polecając 
je opiece Matki Bożej 
i ich Aniołów Stróżów. 
A jeśli zauważymy, 
że nasze dziecko za-
chowuje się dziwnie 
po powrocie z waka-
cyjnego wyjazdu, jeśli 
zacznie nas to niepo-
koić, nie zwlekajmy, 
zwróćmy się z tym 
do fachowców, którzy 
najpierw pomogą nam 
ocenić czy jest to zgub-
ny wpływ sekty. A je-
śli okaże się niestety, 
że naszym dzieckiem 
zawładnęła sekta, 
wówczas nie bójmy się 
działać. Wszystkich za-
interesowanych posze-
rzeniem tematu dzia-
łalności sekt, ruchów 

parareligijnych oraz zjawisk magicznych 
odsyłam na stronę internetową Domini-
kańskich Ośrodków Informacji o Nowych 
Ruchach Religijnych i Sektach www.ba-
dzwolny.eu.
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W czasie wakacji dysponując wol-
nym czasem warto spędzić, go ak-
tywnie.

W pobliskich miejscowościach znaj-
dują się kościoły, które można zoba-
czyć i zapoznać się z ich historią.

Dziś proponujemy 4 z nich. Udając 
się w cztery strony świata – nieko-
niecznie samochodem. Można zastą-
pić go rowerem – będziemy wówczas 
obcując z przyrodą poznawać piękno 
stworzenia i wielkość Stwórcy. Umiej-
my zachwycić się tym, co proste i na-
t u r a l -

ne.

Najbliżej dotrzemy do Mącznik. Wybie-
rając się tam można udać się na dłuższy 
spacer, by pomodlić się i zobaczyć kościół 
św. Wawrzyńca.

Ta zabytkowa Parafia erygowana była 
już w XIII w., wzmiankowano o niej 
w 1404 roku. A wieś Mączniki w latach 
1299 – 1796 była własnością Kapituły Ka-

tedralnej Poznańskiej. 
Kościół parafialny św. Wawrzyń-

ca wspomniany jest w księgach bi-
skupich w 1444 roku. Był drewnia-
ny, lecz spłonął na początku XVII w.  
Został dobudowany i poświęcony 10 
czerwca 1629 roku przez biskupa Jana 
Baykowskiego, sufragana poznańskiego. 
Obecny kościół został wzniesiony w 1700 
roku, konsekrowany w 1701 roku przez 
bpa Hieronima Wierzbowskiego sufraga-
na poznańskiego. Kościół jest drewnia-
ny, konstrukcji zrębowej, jednonawowy 
z prezbiterium węższym, zamkniętym 
wielobocznie. Na belce tęczowej znaj-
duje się krucyfiks z XVIII wieku i rzeź-
by Matki Bożej i św. Jana z XVII wieku. 
W ołtarzu głównym znajduje się tryp-
tyk drewniany z pierwszej połowy XVII 
w. Jest polichromowany, trzyosiowy, 
trzykondygnacyjny z obrazami z II po-
łowy XVI wieku. Jeden ołtarz boczny 
jest rokokowy z rzeźbą św. Wawrzyńca, 
drugi późnobarokowy z datą 1770. Am-
bona barokowa pochodzi z ok. 1700 roku. 
Chrzcielnica późnogotyc-
ka z piaskowca z XVI wieku. 
Po wojnie kościół został podmurowany, 
zelektryfikowany oraz odremontowany.  
Obecnie trwa kapitalny remont całego 
obiektu celem, którego jest konserwacja, 
odrestaurowanie i przywrócenie pierwot-
nego piękna.

Kolejną perełką, którą warto zoba-
czyć jest kościół, św. Jadwigi w Mą-
drych.

Mądre - wieś wzmiankowana od XIV wie-
ku, skupiona wokół niewielkiego wznie-
sienia o wysokości względnej 25 metrów, 
gdzie na miejscu drewnianej stoi muro-
wana świątynia. Neogotycki kościół św. 
Jadwigi Śląskiej z widoczną z daleka wie-
żą o spiczastym hełmie usytuowaną nie-
symetrycznie, wzniesiony został w latach 

1 8 9 6 - 1 8 9 7 . 
Od XVII wieku rozwijał się tu kult Mat-
ki Boskiej Bolesnej Mądrskiej, a od XIX 
wieku obraz uważany jest za cudowny. 
Tu uproszono Matkę Bożą, aby uchroniła 
ludzi od zarazy.

Przy kościele rośnie lipa drobnolistna 
o obwodzie 420 cm zwana lipą pielgrzy-
ma. Na zboczu wzniesienia istnieje ma-
lowniczy cmentarz.

Warto także udać się do Śniecisk, 
by tam zatrzymać się na chwilę mo-

Iwona Tomaszewska

Warto zobaczyć na 
własne oczy
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dlitwy w kościele św. Marcina z XVIII 
w i podziwiać jego ciekawą architek-
turę.

 Pierwszy kościół został wzniesiony 
już w XII lub XIII wieku i znajdował się 
na wzgórzu poza wsią (obecnie stoi tam 
krzyż).Kościół zbudowany jest z drzewa 
modrzewiowego, konstrukcji zrębowej, 
oszalowany. Portal z prezbiterium jest ro-
kokowy, z 2 połowy XVIII wieku z rzeźbą 
Michała Archanioła. Na ścianie wschodniej 
wisi krucyfiks w stylu ludowym. Kościół 
był budowany przez mistrza ciesielskiego 
Jana Ślumskiego. Wewnątrz znajdują się 
również inne cenne zabytki: 

barokowy ołtarz główny z rzeźbami św. 
Joachima i św. Anny

dwa ołtarze boczne: barokowy z obra-
zem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz 
rokokowy z obrazem Matki Boskiej i św. 
Barbary późnogotycka kamienna kro-
pielnica konfesjonał z 1797 roku na pro-
filowanej belce tęczowej krucyfiks z XVI 
wieku

Kościół posiada również (w depozy-
cie muzeum)  monstrancję z 1715 roku 
kielich z 1695 roku relikwiarz w kształcie 

krzyża z 2 poł. XVI wieku trybularz z 1 
poł. XVIII wieku

Kościół otoczony jest kilkoma nagrob-
kami. Cmentarz parafialny znajduje się 
około 600 m od kościoła, poświęcony 
w 1853 roku. Nieopodal znajduje się pro-
bostwo z 1850 roku oraz organistówka 
z 1888 roku.

Zabytkowa drewniana dzwonnica kon-
strukcji słupowej z 1855 roku. Najstar-
szy dzwon pochodzi z 1444 roku kolejne: 
z XVI wieku i 1615 roku.

Czwarty kościół w pobliżu Środy, 
do którego warto 
zajrzeć także w cza-
sie wakacji –to ko-
ściół św. Katarzyny 
w Koszutach.

To neobarokowy 
kościół z lat 20  XX. 
Można w nim zoba-
czyć pomnik nagrob-
ny pułkownika Michała 
Kuszela, powstańca 
listopadowego, który 

zmarł w Koszutach w 1856.
Wiele jest kościołów na świecie, które 

odwiedzamy w czasie naszych pielgrzy-
mek i podróży.

Zwiedziliśmy i znamy już te, które 
są tak blisko nas?

Jeśli nie – gorąco zachęcamy. 

*W artykule wykorzystano materiały 
pochodzące z Internetu.

Tu również na katolickich stronach 
można znaleźć wiele interesujących wia-
domości.

Polecamy.

Wakacyjny udział we mszy nie musi 
być nudnym wyjątkiem od fajnie spędza-
nego czasu. Nie musi być koniecznością 
do „odbębnienia”. Nie musi być praktyką 
religijną, która burzy nam beztroski wy-
poczynek i powoduje, że będąc na waka-
cjach – nie mamy ochoty iść w niedzielę 
do kościoła. 

Gdy się jest daleko od domu, to udział 
we mszy można potraktować jako część 
wakacyjnego planu; można potraktować 
jako – proszę mnie źle nie zrozumieć – 
fajną przygodę. 

Udział we mszy można przecież połą-
czyć ze zwiedzaniem atrakcji turystycz-
nej. A więc wybrać świątynię zabytkową, 
słynną, ciekawą. Gdy nabożeństwo się  

skończy, nie wychodzić od razu, ale pozo-
stać we wewnątrz i obejść sobie kościół, 
podziwiając jego zabytki. Jeśli kościół jest 
ładnie położony – zrobić sobie spacer po 
okolicy. 

 I nieważne, czy jesteśmy w Polsce, czy 
zagranicą. (No chyba, że jesteśmy w kra-
ju, w którym o mszę w naszym obrządku  
trudno). I nie twórzmy sobie bariery języ-
kowej. Rzymskokatolicka msza wszędzie 
jest taka sama. Jeśli rozumiemy ją po 
polsku, zrozumiemy ją w każdym języ-
ku. Może z kazaniem będzie problem, ale 
wtedy można pokontemplować świątynię 
albo też własne sprawy. 

Z moich wakacji (spędzanych rodzinnie 
na wędrówce z namiotem) nie zapomnę 

niezwykłego klimatu niedzielnych mszy 
u cystersów w prowansalskim Senanque 
(już samo położenie tego opactwa jest 
cudem); nie zapomnę widoku parafian w 
małej wsi pod Dubrownikiem, którzy za-
nim wejdą do kościoła, rozmawiają sobie 
o tym i owym, papieroska zapalą, by na 
znak księdza wejść do świątyni i zacząć 
udział w celebrze; nie zapomnę portu-
galskich mszy z obejmowaniem się i ob-
całowywaniem na znak pokoju; a jakimż 
zaskoczeniem były prawosławne śpiewy, 
na które trafiliśmy w podziemiu jednego  
z kościołów w Bari. Albo pierwsza msza 
z muzyką rockową, na której byłem w 
Gdańsku…  Piękne  momenty, piękne du-
chowe  przygody.  

Rafał Regulski

Przygoda
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Urodził się w zamku. W młodym wieku przyjął tonsurę 
(miejsce wygolone na czubku głowy), co zapewniło mu 
przywileje, które były zastrzeżone do kleru. Kiedy przeby-
wał w Pampelunie został ranny. Podczas długiego powrotu 
do zdrowia czyta Vita Christi i Złotą Legendę, co zapocząt-
kowało jego nawrócenie. Najpierw był pielgrzymem, póź-
niej pustelnikiem, czego owocem były Ćwiczenia duchowe 
(ćwiczenia, ignacjańskie). Studiuje filozofię w Alkali i Sala-
mance. Był więziony przez Inkwizycję.

Na Sorbonie zaprzyjaźnił się z paroma osobami, którzy 
przygotowywali się do kapłaństwa i stali się zalążkiem za-
łożenia zakonu jezuitów. W dniu 15 sierpnia 1534 roku 
w Montmartre wszyscy złożyli ślub ubóstwa i czystości. Na-
tomiast 24 czerwca 1537 roku w Wenecji otrzymali świece-
nia kapłańskie i rozpoczęli działalność duszpasterską. Dnia 
27 września 1540 roku papież Paweł III bullą zatwierdził 
Towarzystwo Jezusowe. Św. Ignacy założył również Papie-
ski Uniwersytet Gregoriański. Zmarł 31 lipca 1556 roku. 
Jest patronem rekolekcji. Błogosławiony został przez Pawła 
V dnia 27 lipca 1609 roku, kanonizowany 12 marca1622 
roku przez papieża Grzegorza XV. W kościele jest wspomi-
nany obowiązkowo. 

Najstarsza córka ubogiego młynarza. Urodziła się 7 stycz-
nia 1844 roku. Miała liczne rodzeństwo sześciu braci i sio-
strę. Na pewien zamieszkiwała u swojej krewnej, gdzie pa-
sła owce. Kiedy miała 14 lat wróciła do domu, by przygo-
towywać się do I Komunii Świętej. W dniu 11 lutego 1858 
doznała pierwszej wizji w Lourdes nad rzeką Gave. Maryja 
przedstawiła się jej, jako Niepokalanie Poczęta Między 11 
lutym a 16 lipca 1858roku doznała osiemnaście wizji. Otrzy-
mała ona od Maryi trzy tajemnice, o których miała nie mó-
wić nikomu. Bernadeta była bardzo chorowita. Chorowała 
na astmę. Sama mówiła, że jest powołana, aby chorować. 
W 1866 wstąpiła do klasztoru Notre Dame de Nevers. 
W klasztorze pokornie oddawała się funkcji infirmerii(sio-
stry opiekującej się chorymi) i zakrystianki.

Zmarła 16 kwietnia 1879 w Nevers. Zmarła w wieku 35 
lat, szepcąc modlitwę „Ave Maryja”.  Pius XI beatyfikował 
ją 1925 roku. Kanonizowano ją w 1933 roku z racji prostoty 
i świętości jej życia. Liturgia wspomina ją 16 kwietnia.

Święci, których można spotkać 
na wakacyjnym szlaku

Katarzyna Barczak

Św. ignacy Loyola Św. Bernadeta Soubirous
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Patryk Kujawa

Kolorowa Sałatka
Składniki:
3 łyżki Majonezu Omega 3:6 WINIARY
1/2 główki kapusty pekińskiej
1 duży ogórek zielony
1/2 papryki czerwonej
1 mała puszka kukurydzy
2 łyżki posiekanego koperku
2 łyżki posiekanego szczypiorku
sok z cytryny
sól, cukier

Sposób przygotowania:
Kapustę drobno pokroić.
Ogórka przekroić na połowę, usunąć nasiona i pokroić w plasterki.
Paprykę pokroić w cienkie paseczki.
Kukurydzę odsączyć z zalewy.
Połączyć wszystkie składniki z Majonezem.
Doprawić do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

Liczba porcji: 4
Przygotowanie: 15-20 minut

Sałatka Witaminowa
Składniki:
1 Sos sałatkowy wiosenny ze szczypiorkiem WINIARY
3 łyżki oleju
400 g mieszanki sałat (czerwona, lodowa, strzępiasta, roszponka)
1 jabłko
1 marchewka
2 łyżki orzechów włoskich
listki natki pietruszki

Sposób przygotowania:
Sos sałatkowy przygotować wg przepisu na opakowaniu.
Sałatę przełożyć do salaterki.
Jabłko i marchewkę obrać i pokroić w cienkie plasterki.
Orzechy posiekać.
Połączyć wszystkie składniki z Sosem sałatkowym.
Podawać zaraz po przygotowaniu.

Liczba porcji: 4
Przygotowanie: 10 minut

Grillowana Karkóweczka
Składniki:
Przyprawa Na grilla Staropolska WINIARY
Sos Barbecue WINIARY
10 łyżek oleju
4 łyżki musztardy
1 kg karkówki b/k

Sposób przygotowania:
Przyprawę połączyć z olejem i musztardą.
Karkówkę pokroić w plastry, lekko rozbić tłuczkiem, przełożyć do 
marynaty, dokładnie połączyć i pozostawić w woreczku na około 60 
minut. 
Wyjąć z marynaty i ułożyć na tacce na rozgrzanym ruszcie.
Piec około 15-20 minut.
Podawać z Sosem Barbecue.

Liczba porcji: 8
Przygotowanie: 10 minut
Marynowanie: 60 minut
Pieczenie: 15-20 minut

w a K a C y J n y  K Ą C i K  K U L i n a r n y
Podajemy kilka przepisów łatwych i szybkich do wykonania.
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Z okazji Dnia Matki odbył się w na-
szym kościele przepiękny koncert dedy-
kowany wszystkim Mamom.

Pieśni w wykonaniu Chóru z Gimna-
zjum nr 1 pod kierunkiem p. Marty  wy-
wołały niejedną łezkę w oku zgromadzo-
nej publiczności.

P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E g O 
S E R C A  J E Z U S A : 

Dnia 28 maja spotkały się w Środzie 
Wlkp. w parafii pw. Najświętszego Serca 
Jezusa grupy ze Stowarzyszenia Dzieci 
i Młodzieży Maryjnej – Rodziny Wincentyń-
skiej, by kolejny już raz przeżywać Dzień 
Wspólnoty. Parafia gościła dzieci, młodzież 
z Gniezna, Bydgoszczy, Wągrowca wraz 
z siostrami, a w szczególności z s. koordy-

natorką Jolantą Brandyk.
 Hasło, które połączyło te wszystkie gru-

py brzmiało: „ Dziś jest ten dzień”. Po za-
wiązaniu wspólnoty od g. 10.00, czas był 
na Eucharystię, podczas, której wszyscy 
uczestnicy przypomnieli sobie swoje obo-
wiązki bycia Dzieckiem Maryi. Po obie-
dzie wszyscy świetnie się bawili, podczas 
agapy, wspólnego śpiewu. Grupa z parafii 
zaprezentowała także krótkie przedsta-
wienie o synu marnotrawnym- a wszystko 
po to by umilić gościom czas pobytu w na-
szej parafii. 

Następnie w procesji przez miasto, z ra-
dosnym śpiewem uczestnicy udali się pod 
figurę Matki Bożej przy ul. Jażdżewskiego, 
by na nowo powierzyć Jej swoje życie. 

Po powrocie – najważniejszy był pod-

wieczorek, a następnie konferencja nawią-
zująca do hasła dnia.  Bardzo serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie, piękne sło-
wo i wsparcie – kapłanom

 ks. Proboszczowi Januszowi Małuszko-
wi i ks. Krystianowi Sammlerowi, iż mo-
gliśmy w naszej parafii przeżywać takie 
spotkanie. 

29 maja 2011 o swoich niesamowitych 
spotkaniach z Janem Pawłem II opowiadał 
brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia 
Braci Serca Pana Jezusa.

Zebrani w kościele z zainteresowaniem 
słuchali dowcipnych wypowiedzi opisują-
cych zabawne sytuacje w jakich niejed-
nokrotnie znalazł się Prelegent z naszym 
kochanym Błogosławionym.

Mieliśmy okazję poznać osobistą relację 
Osoby, która dobrze znała i często spoty-
kała Papieża Polaka.

4 czerwca 2011 roku odpowiadając na zapro-

szenie o. Jana Góry wyruszyła 50 osobowa piel-

grzymka młodzieży na XV Ogólnopolskie Spotka-

nie Młodych nad jeziorem Lednica. Opiekunem 

wyjazdu był ks. wikariusz Krystian Sammler oraz 

p. katecheta Jarosław Wiśniewski.



  18 maja- odbyło się diecezjalne 
dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła 
II. We Mszy Św., której przewodniczył i 
homilię wygłosił ks. Kardynał Józef Glemp 
uczestniczyli w Poznaniu nasi Parafianie 
wraz z Ks. Proboszczem J. Stępczakiem.

  21 maja ministranci naszej Parafii 
udali się pod opieką ks. wikariusza 
Przemka na pielgrzymkę na Lednicę i do 
Gniezna. Ministranci poznali dominikanina 
Ojca Jana Górę, zwiedzili pomieszczenie 
poświęcone bł. Janowi Pawłowi II, odnowili 
swój Chrzest nad Jeziorem Lednickim, 
przeszli przez Bramę- Rybę. W drodze 
powrotnej zwiedzili kościoły w Gnieźnie.

  22 maja – nasi ministranci zagrali 
mecz piłki nożnej z ministrantami z parafii 
w Nietrzanowie o puchar proboszcza 
Parafii Nietrzanowskiej ks. prob. Mariana 
Derkaczewskiego.

Mecz był pełen napięcia, a o zwycięstwie 
zadecydowała seria rzutów karnych na 
korzyść Parafii św. Józefa 3:2.

  25 maja –dzieci klas II były na 
pielgrzymce w Sanktuarium Maryjnym 
Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w 
Wieleniu.

 12 kwietnia ks. biskup Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania 
młodzieży gimnazjalnej klas trzecich z Gimnazjum nr 2.

 W Niedziele Palmową – 5 chłopców dołączyło do grona ministrantów. Są to: 
Szymon Michalak, Wojtek Filipiak, Krzysiu Komisarek, Franek Gromada i Kacper 
Stanisławski.

 1 maja 2011r. – dniu beatyfikacji Jana Pawła II – 47 dzieci przystąpiło w naszym 
kościele do Pierwszej Komunii św.

  14 maja- odbył się I Parafialny Turniej Piłki Nożnej. Wygrała grupa ministrantów 
o nazwie Galacticos. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale z rąk ks. wikariusza 
Przemka Koniecznego.

 16 maja- po nabożeństwie majowym odbyła się projekcja filmu ukazującego 
świecenia kapłańskie w Zambii. Film był wzbogacony komentarzem Ks. Proboszcza, 
który opowiadał o swoim pobycie na misjach w Afryce.

 17 maja- młodzież z Gimnazjum nr 2 przygotowała wieczornicę pt. „Róże dla 
Jana Pawła II” Spotkanie zakończyło się skosztowaniem papieskich kremówek oraz 
oglądaniem prac wykonanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Bogusława Deiksler

 JóZefOWe WieŚCi

P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A 
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 WIELKOPOLSKIE 
RZEMIOSłO DLA JANA 
PAWłA II

2 kwietnia w poznańskiej Farze odby-
ła się Msza Św. przed beatyfikacją Sługi 
Bożego Jana Pawła II zamówiona przez 
wielkopolskich rzemieślników. Środę re-
prezentowała starszyzna cechowa, poczty 
sztandarowe oraz rodziny rzemieślnicze. 

 OPATRUNEK NA 
RATUNEK

Do ogłoszonej przez Redemptoris Mis-
sio akcji „Opatrunek na Ratunek” dołączył 
się - z dużym sukcesem - Średzki Cech 
wraz z Kołem Rodzin Rzemieślniczych. W 
ciągu 2 tygodni zebraliśmy wór środków 
opatrunkowych. Dziękujemy wszystkim, 
którzy aktywnie włączyli się do tej akcji. 

 X PIELgRZYMKA RODZIN KATYńSKICh I SYBIRACKICh
28 maja na terenie Ranczo w Dolinie w 

Dąbrówce Kościelnej odbyła się X Pielgrzym-
ka Rodzin Katyńskich i Sybirackich, w której 
brali udział średzianie, członkowie i sympa-
tycy Koła Rodzin Rzemieślniczych przy na-
szym Cechu. Mszę Św. polową przy obelisku 
odprawił z patriotyczną homilią ks. dziekan 
Karol Kaczor. Swoimi występami uroczystość 
uświetnili: Chór Rzemieślniczy ze Swarzędza 
i młodzież szkolna. Po części historycznej 
miała miejsce biesiada rodzin katyńskich, sy-
birackich i rzemieślniczych. Było miło. 

 ZłOTY MEDAL DLA KSIĘDZA INFUłATA 

W Wielki Czwartek, 21 kwietnia w Ko-
legiacie na uroczystości poświęconej 
duszpasterzom ksiądz Infułat Aleksander 
Rawecki uhonorowany został przez Polski 
Związek Rzemiosła najwyższym odznacze-
niem - Złotym Medalem im. Kilińskiego. 
Sprawiło to dużą radość także rzemieślni-
kom zrzeszonym w Średzkim Cechu.

 LIChEń
4 czerwca średzianie w tym członkowie Koła Rodzin Rzemieślniczych udali się z 

pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. We mszy św. w bazylice brały 
także udział dzieci pierwszokomunijne z różnych miejscowości. Była też piątka dzieci: 
4 chłopców i dziewczynka, które w tym roku przystąpiły do I Komunii w malutkim 
Brzegu koło Białki Tatrzańskiej. Uwagę wszystkich przykuwały niezwykłej urody alby 
tych dzieci (na zdjęciu). 

Jolanta Kaczor

z  ż y C i a  K o ł a  r o d z i n  r z e M i e ś L n i C z y C h
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17.04. Leon Waraczewski
17.04. Natalia Anna Antczak
17.04. Hubert Maksymilian Kurka
17.04. Mateusz Michał Kurka
27.04. Anastazja Wojtkowiak
07.05. Wiktor Tomczak
15.05. Zofia Garstkiewicz

13.05. Zuzanna Trzmiel
21.05. Nadia Stawicka
28.05. Wojciech Ratajczak
05.06. Piotr Jan Skibiński
11.06. Dominika Anna Dydymska
11.06. Emilia Agata Meller

22.04. Cecylia Nowak
26.04. Marianna Osińska
05.05. Maria Kamińska
06.05. Pelagia Kotecka
08.05. Małgorzata Wasiak
10.05. Stanisław Wicher
30.04. Antonina Dudek
15.05. Zofia Szopna
17.05. Roman Jarzyna
18.05. Helena Frydryszak

19.05. Roman Jopek
20.05. Lucjan Brzychcy
27.05. Krystyna Stalec
26.05. Jan Skoracki
26.05. Czesław Szkudlawski
29.05. Jana Szymkowiak
30.05. Andrzej Skrobosiński
03.06. Bronisława Mołczyńska
02.06. Ryszard Węgłowski

Biuro parafialne będzie czynne w następujących godzinach:

-  poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00
-  wtorek od godz. 9.00 do 12.00
-  środa od godz. 15.00 do 18.00

-   w czwartek nieczynne
-  piątek od godz. 16.00 do 18.00
-  sobota od godz. 9.00 do 12.00

Telefon  61 285 36 31

w  K s i ę g a C h  z a p i s a n o

24.04. Tomasz Żebrowski i Małgorzata Pacyńska
30.04. Maciej Kalisz i Agnieszka Radojewska
30.04. Przemysław Jarzyna i Anna Sulkowska
30.04. Łukasz Stanuch i Martyna Lesińska
07.05. Maciej Krzysztofiuk  i Katarzyna Grześkowiak
13.05. Jacek Trzmiel i Ewelina Szczepaniak
28.05. Sławomir Karpiński i Magdalena Bielawska

04.06. Łukasz Maserak i Sylwia Solińska
04.06. Paweł Krauze i Anna Kominczak 
04.06. Dariusz Radzki i Joanna Plenzler
04.06. Tomasz Olgrzymek i Paulina Rapiejko

o d e s z L i  d o  p a n a

    n o w i  p a r a f i a n i e

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

p r z y s i ę g a L i  s o b i e  p r z e d  b o g i e M

Maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich Rodzicom-gratulujemy!

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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wswietlekolegiaty@wp.pl
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
nagrodę na Mszy Świętej dla dzieci  
o godz.11.30 w niedzielę 11.09.2011r.

Hasło z krzyżówki dziecięcej numeru 
majowego brzmiało:  
KAROL WOJTYŁA
Nagrodę – portret Jana Pawła II 
wylosowała: KARINA FRĄCKOWIAK

Hasło z krzyżówki dla dorosłych- 
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
Nagrodę-książkę  
o Janie Pawle II  otrzymał:  
p. TOMASZ  KACZMAREK

Odrabiasz w nim lekje
Ma dwa koła
Inaczej gra
Może być piesza
Tam są relikwie św. Wojciecha
Jedno  z miejsc, gdzie udają się 
pielgrzymi
Nie kościół, ani nie fara
Potrzebna do zbawienia
Miejsce, gdzie mieszkają klerycy
Zielone zwierze
Kolorowy owad
Je żaby
Wyższy rangą od księdza
Miejsce, gdzie przebywają zakonnicy
Po sierpniu
Znosi je kura
Święta z Lourdes
Zwierze w paski
Np. Igielne
… Kostka
Pierwsza kobieta
Razem z tatą.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gratulujemy!

K r z y ż Ó w K a  r o d z i n n a



Fotoreportaż 
I Komunia SP3

Dzieci Pierwszokomunijne  

z Białki Tatrzańskiej

I Komunia SP2

Pielgrzymka ministrantów do Gniezna

„Laserowe dziękczynienie”

Turniej Piłki Nożnej

Spotkanie Młodych ’Lednica -2011
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