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 Ostatnia Wieczerza Jana Pawła II - stać się 
Eucharystią 

Po krótkiej przerwie oddajemy do rak naszych Parafi an 
kolejny numer „W świetle Kolegiaty”. Oprócz aktualnych in-
formacji, mówiących o parafi alnych wydarzeniach minionych 
dni i tygodni, stałych działów takich jak: kalendarz liturgiczny, 
święty miesiąca czy komentarze do Ewangelii, pragniemy nie-
co więcej miejsca poświęcić – z racji października – tematowi 
różańca oraz osobie Jana Pawła II.

Kolejny raz przychodzi nam obchodzić Dziań Papieski. Ko-
lejny już raz Jan Paweł II przypatruje sie temu z Domu Ojca. 
Obszerne sprawozdanie z obchodów tego Dnia w naszej pa-
rafi i, które będą miały miejsce 22 października – w rocznicę 
inauguracji pontyfi katu – zamieścimy w następnym wydaniu 
naszej gazety. Już dzisiaj zachęcamy do pogłębionej refl eksji 
na ten temat. 

Kilka tygodni przed swoją śmiercią, Jan Paweł II, będąc 
w poliklinice Gemelli napisał ostatni List do kapłanów na Wiel-
ki Czwartek. Przewodnim jego motywem Ojciec Święty uczy-
nił właśnie słowa konsekracji. “Kościół żyje dzięki Eucharystii, 
życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu <<kształt 
eucharystyczny>>. Słowa ustanowienia powinny zatem być 
dla nas nie tylko formułą konsekracji, ale <<formułą życia>> 
“(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005, 
nr 1). 

Jeszcze nigdy – żaden list Papieża nie wywarł na mnie 
takiego wrażenia, jak ten – pisany w cierpieniu, kilka dni 
przed śmiercią. Dla mnie, młodego księdza, to właśnie ten 
list jest tak naprawdę duchowym testamentem Jana Pawła. 
Testamentem, który krzyczy, który wzywa do działania. Naj-
pierw w wieczerniku swojej Paschy Jan Paweł pisze: “Nie 
można powtarzać słów konsekracji bez poczucia, że jesteśmy 
włączeni w ten duchowy nurt. W pewnym sensie kapłan po-
winien uczyć się wypowiadać je również w odniesieniu do sie-
bie, w prawdzie i z wielkodusznością: <<bierzcie i jedzcie>>. 
Jego życie bowiem ma sens, jeśli potrafi  on uczynić z siebie 
dar[...]”(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 
2005, nr 3). Później na watykańskich wzgórzach, niczym 
Chrystus, na wzgórzu Golgoty wypowiedział CAŁYM SOBĄ 
swoje “amen” – dopełniając swego życia na ziemi. 

Ojcze święty! Nigdy nie szedłeś na skróty, dlatego Twoja 
droga pociągała tak wielu młodych. Nigdy nie szedłeś na skró-
ty dlatego – gdy gasło światło Twojego ziemskiego życia – 
wiedzieliśmy gdzie Cię szukać. Nigdy nie szedłeś na skróty, 
dlatego mogliśmy Ci towarzyszyć do bram Ojca, gdzie czekali 
już na Ciebie Twoi niebiańscy przyjaciele. Nie dopuść byśmy 
i my w naszej kapłańskiej posłudze próbowali chodzić na skró-
ty, a nasze życie miało stać się czymś innym niż EUCHARY-
STIĄ – dziękczynieniem.

Różaniec – to najpiękniejszy wieniec modlitw w skarbcu Kościoła.

Jest to modlitwa Maryi, o którą zawsze prosiła w swoich objawieniach.
Ma on wielką wartość, gdy odmawiamy go we wspólnocie. “Bo gdzie 
są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje – tam Ja jestem wśród nich”.
Różaniec jednoczy rodzinę, umacnia wzajemną miłość. Pomaga w trud-
nościach, wnosi pokój.Włączmy się do wspólnoty Żywego Różańca czy to: 
matek, ojców, młodzieży czy dzieci.

“Aby w chwili śmierci sama Najświętsza Dziewica Maryja” - 
przedstawiła nas Swojemu Synowi. 

SŁOWO KS. PRAŁATA SŁOWO KS. REDAKTORA

Dziękujemy Marcinowi Stani-
sławskiemu za wieloletnie redago-
wanie naszej gazety. Marcin oprócz 
pełnienia funkcji prezesa ministran-
tów był red. naczelnym „W świetle 
Kolegiaty”. Odczytując głos Bożego 
wezwania wstąpił do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Pozna-
niu. Z naszej parafi i do seminarium 
wstąpił również Piotr Maciejewski 
z Pławiec. Naszym nowym klerykom 
życzymy powodzenia w realizowaniu 
woli Pana Boga i wszelkich potrzeb-
nych łask w formacji do kapłaństwa.

Redakcja

Podziękowanie

Dziękujemy również Państwu 
Tomaszowi i Barbarze Piątkow-

skim, za podjęcie trudu 
grafi cznego opraco-
wania naszej gazety. 

Za nieprzespane 
noce i cierpliwość, 

niech dobry Bóg 
wynagrodzi.

http://www.tompi.net/



 Bractwo Kurkowe 
z Turyngii

W niedzielę 10 września br. o godzi-
nie 10.00 odbyła się w Kolegiacie Msza 
Bractwa Kurkowego z udziałem Bractwa 
z Turyngii. Podczas uroczystości (na któ-
rej obecny był pastor, kapelan przybyłe-
go Bractwa niemieckiego i ksiądz Hen-
ryk Marczewski – kapelan Zjednoczenia 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, który 
przewodniczył nabożeństwu i wygłosił 
Słowo Boże w języku polskim i niemie-
ckim), zostały poświęcone: krzyż dla ka-
pelana średzkiego Bractwa Kurkowego 
księdza prałata Aleksandra Raweckiego, 
insygnia dla króla żniwnego i jego świty 
oraz tarcza. Dokonano koronacji króla 
żniwnego i rycerzy.
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 Dzień Wspólnoty 
– Tulce 2006

9. września 2006 miał miejsce Dzień Wspól-
noty Pomocników Matki Kościoła w Tulcach. Ha-
słem stały się słowa ”fi des et ratio” (wiara i ro-
zum). Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie 
Pomocników po rekolekcjach w czasie wakacji. 
O godz. 10:00 w Sanktuarium Maryjnym ser-
decznie przywitał wszystkich zgromadzonych 
ks. Grzegorz Zbączyniak. Na początku każda 
z grup będących na rekolekcjach miała za za-
danie przedstawić się, podzielić ze wszystkimi 
swoim świadectwem oraz zaśpiewać piosenkę 
charakterystyczną i kojarzącą się z wyjazdem. 
Pomocnicy mieli również przyjemność posłuchać 
na konferencji słów ks. Krzysztofa Różańskiego, 
prefekta poznańskiego seminarium. Przed księ-
dzem stanęło nie łatwe zadanie poprowadzenia 
konferencji tak, by zainteresować zarówno dzie-
ci, młodzież jak i starszych. O 12:00 z minu-
tami rozpoczęła się uroczysta Msza św. której 
przewodniczył ks. bp. Grzegorz Balcerek. Po niej 
chwila odpoczynku, poczęstunek, modlitwa – akt 
oddania Matce Boskiej – i już trzeba było wracać 
do domu. Odnowieni wspomnieniami, Pomoc-
nicy mając serca na nowo pokrzepione myślą, 
że nie są sami; rozjechali się niosąc na ustach 
słowa dobrej nowiny. Maryjo zwyciężyłaś, zwy-

ciężaj. Dobrze, że jesteś. 
Kasiula

„Spiritus vivifi cat” – pod takim hasłem wyruszyli ministranci z całego świata do Ojca 
Świętego Benedykta XVI. Ministranci Archidiecezji Poznańskiej spotkali się 28 lipca 
2006 roku w Poznańskiej Katedrze na Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup 
Grzegorz Balcerek. Jednocześnie rozpoczęli tym pielgrzymkę do grobu św. Piotra i Pa-
wła. W pielgrzymce wzięli także udział ministranci z naszej parafi i oraz ksiądz Tomek 
i ksiądz Waldek. 

Po całonocnej podróży zwiedziliśmy Pragę i pojechaliśmy do Salzburga. Tam uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej. Następnego dnia po zwiedzaniu Salzburga udaliśmy się 
w dalsza podróż. Wieczorem dotarliśmy nad Jezioro Riva di Garda, tam po raz pierwszy 
spróbowaliśmy włoską pizze i jednogłośnie stwierdziliśmy, że najlepsze włoskie pizze 
są w Polsce. Po nocy spędzonej na plaży wyruszyliśmy w drogę. Około 11.00 dotarliśmy 
do Rzymu. W czasie pobytu w Rzymie zwiedziliśmy bazyliki papieskie, Muzea Watykań-
skie, oraz pozostałości po starożytnym Rzymie. 

 31 lipca wszyscy Polscy ministranci spotkali się w Kościele oo. Filipinów gdzie 
po prezentacji grup z poszczególnych diecezji odbyła się uroczysta Msza Święta odpra-
wiana przez księdza biskupa Grzegorza Balcerka. Bardzo ważnym elementem tej Eu-
charystii była homilia, w której ksiądz biskup podkreślił, że audiencja u Ojca Świętego 
jest najważniejszym celem całej pielgrzymki, a spotkanie w Polskim gronie ma służyć 
lepszemu do niej przygotowaniu. Następnego dnia ministranci z całego świata spotkali 
się na Placu św. Piotra, gdzie odbyła się uroczysta Msza celebrowana przez księży, 
biskupów i kardynała Christopha Schönborna. Po uroczystej Mszy Świętej wróciliśmy 

do Domu Polskiego, byśmy wypoczęci mogli wziąć udział w audiencji general-
nej. O godzinie 10.00 wszyscy zaczęli śpiewać ofi cjalny hymn „Spi-

ritus vivifi cat”. Pojawiła się postać Ojca Świętego. Śpiew 
zagłuszały okrzyki. Podczas swego przemówie-

nia papież pozdrowił ministrantów z Pol-
ski. Słowa wypowiedziane po Polsku chyba 
na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Benedykt XVI powiedział: „Serdecz-
nie pozdrawiam pielgrzymów polskich, 

a szczególnie ministrantów, uczestni-
ków wielkiej Europejskiej Pielgrzymki 
Ministrantów. Wiem, że w Polsce wielu 

młodych ludzi służy Bogu przy ołtarzu. 
Życzę im i wam tu obecnym, byście 

zawsze byli przyjaciółmi i apostoła-
mi Chrystusa. Wszystkim pielgrzy-
mom, ministrantom i ich rodzinom 

z serca błogosławię.”
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 16 WRZEŚNIA
ARCHIDIECEZJALNE 
ŚWIĘTO MŁODYCH
„Twoje słowo jest lampą

O godz. 10:00 katedra na Ostrowie 
Tumskim była już wypełniona młodzie-
żą przysłuchującą się pierwszym ważnym 
słowom ks. Grzegorza Zbączyniaka mó-
wiącym byśmy z początku spróbowali 
zawiązać wspólnotę. „Zawiązać wspól-
notę? co to znaczy? Mam się szczerzyć 
do chłopaka który siedzi obok by pomy-
ślał, że zwariowałam?”. Niekoniecznie, 
choć lekki uśmiech na twarzy byłby mile 
widziany. W zawiązywaniu wspólnoty 
chodzi o duchowe jednoczenie, śpiewem, 
czy np. tym, że nie boję się odwrócić 
do nieznanej mi osoby by podać jej rękę 
na znak pokoju. Młodzi mieli również oka-
zję do spowiedzi. Po tym nastąpiło przed-
stawianie kolejno wspólnot. Usłyszeliśmy 
m.in. o Ruchu czystych serc, Odnowie 
w Duchu Świętym, Salezjanach, Ruchu 
Światło Życie, Szkole Nowej Ewangeliza-
cji, Pomocnikach Matki Kościoła. Prócz nich 
zaprezentował się również Tomasz Budzyń-
ski wokalista takich zespołów jak 
2Tm2,3, Armia, Siekiera należący 
do wspólnoty neokatechumenalnej. 
Pan Tomek podzielił się ze wszystki-
mi zgromadzonymi swoim świade-
ctwem. Razem z wybiciem godziny 
11:00 miała miejsce Msza Św. któ-
rą odprawił 

 Abp. Stanisław Gądecki. W ka-
zaniu usłyszeliśmy przede wszyst-
kim o budowaniu swego życia 
na Chrystusie, oraz szukaniu 
Go w Eucharystii. Rozśpiewana 
młodzież z naszej parafi i  udała się 
do kaplicy, by zatopić się w słowa 
ks. Tomka, który już na samym początku 
rozgrzał wszystkich śpiewem i tańcem. 
„Każdy z nas potrzebuje drogowskazu” 
zabrzmiało najpierw w kaplicy. Ks. Tomek 
przekonywał w myśl hasła dnia młodych, iż 
takim drogowskazem może okazać się Bi-
blia, jakże zapomniana wśród natłoku co-
dziennych zajęć. Ksiądz zachęcał abyśmy 
nie mijali Pisma Świętego, byśmy patrzyli 
na nie z zachwytem, jak na księgę przez 
którą Bóg kieruje Swoje słowa do NAS. 
„Nie traktujmy Słowa Bożego jak odgrze-
wania starych kotletów, czegoś co odgry-
wało się wieki temu lecz jako rzecz, która 
dzieje się teraz, BÓG PRZEMAWIA DO CIE-
BIE TERAZ!”. Po godz. 14:00 agapa czyli 
czas na posiłek, rozmowy. 15:00 – koronka 
do Miłosierdzia Bożego (niezwykłe śpiewa-
ne wykonanie), koncert, modlitwa o rychłą 
beatyfi kację sługi Bożego Jana Pawła II, 
która ofi cjalnie zakończyła święto.

Choć był to krótki czas wiele pozostaje 
w pamięci...„Bo twoje słowo żyć pozwala 
mi na nowo...”. 

 Kasiula

 Odpust Parafi alny
W niedzielę 1. października nasza pa-

rafi a przeżywała kolejny już raz odpust 
ku czci Matki Bożej Różańcowej. Mówi się 
o nim, że jest odpustem kapituły kolegia-
ckiej, gdyż zjeżdżają się na te uroczysto-
ści kanonicy średzkiej 

kapituły kolegiackiej z całej archidiecezji. 
Tego roku Mszy świętej przewodniczył Ks. 
Superior Zbigniew Starczewski – przeło-

żony Kongregacji Oratorium św. 

Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu. 
Jak co roku, po Mszy świętej wyruszyła 
procesja z fi gurą Matki Bożej Fatimskiej, 
która 10 lat temu przybyła do nas właś-

żą przysłuchującą się pierwszym ważnym 

do nieznanej mi osoby by podać jej rękę 

stawianie kolejno wspólnot. Usłyszeliśmy 
m.in. o Ruchu czystych serc, Odnowie 
w Duchu Świętym, Salezjanach, Ruchu 

ści kanonicy średzkiej 
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 Folder promujący Kolegiatę

Kościół kolegiacki to jedna z wizytó-
wek miasta Środa Wielkopolska. Każdy 
gość z zagranicy czy też z kraju, który 
odwiedza to miasto jako turysta z pew-
nością udaje się do Kolegiaty aby podzi-
wiać jej piękno. Coraz częściej, zauro-
czeni wyglądem kościoła goście, chcieli 
posiadać pamiątkę świadczącą o pobycie 
w tym miejscu. Stąd, narodził się pomysł 
aby stworzyć folder promujący Kolegiatę. 
Pomysłodawcą folderu był ksiądz pro-
boszcz Aleksander Rawecki, który zwrócił 
się o pomoc do pani Bożeny Urbańskiej. 
I tak po kilku miesiącach pracy powstała 
wizytówka naszego kościoła.

Folder ten ma kształt zkładanej har-
monijki, jest napisany w dwóch językach 
– polskim i angielskim. Zawiera zdjęcia 
najciekawszych elementów wystroju Ko-
legiaty wraz z ich opisem. Cena folderu 
wynosi 6 złotych a dochód częściowo 
przeznaczony jest na renowację główne-
go ołtarza. Jeżeli ktokolwiek chciałby za-
opatrzyć się w taki folder to jest on do na-
bycia w biurze parafi alnym lub zakrystii.

felix

ski wokalista takich zespołów jak 
2Tm2,3, Armia, Siekiera należący 
do wspólnoty neokatechumenalnej. 

ks. Tomka, który już na samym początku 

żony Kongregacji Oratorium św. 

nie od fi lipinów z Gostynia. Ks. Zbigniew, 
w kazaniu przypomniał o wyjątkowości 
średzkiej kolegiaty i jej znaczeniu w hi-
storii naszej Archidiecezji. Jednak prze-
de wszystkim skupił się na polskim klu-
cie maryjnym i jego wpływowi na polską 
pobożność. Realizuje się ona głównie 
na płaszczyźnie zaufania i zawierzenia 
Chrystusowi przez Maryję swojego życia, 
zwłaszcza trudnych chwil. Na zakończenie 
Eucharystii Ks. Superior poświęcił dzie-
ciom I-szo komunijnym różańce, które 
mają im przypominać o zwierzaniu swo-
jego życia Maryi.
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 „Sejmiki wojewódzkie”

W historię naszej Kolegiaty wpisuje 
się dzisiejsza uroczystość” – tymi sło-
wami ks. Prałat Aleksander Rawecki roz-
począł Mszę św. inaugurującą 51. sesję 
sejmików wojewódzkich. Eucharystia 
odprawiona została 24 września o godz. 
12.30 pod przewodnictwem ks. bp. Marka 
Jędraszewskiego. Ks. proboszcz przypo-
mniał na wstępie krótką historię sejmików 
które sięgają II połowy XV w. W homilii, 
którą wygłosił ks. bp. Jędraszewski, pod-
kreślił trzy ważne aspekty, wspomniane 
wcześniej przez  ks. proboszcza, który-
mi są: początki sejmików z XV w., nakaz 

zniszczenia ław poselskich, prorok XX w. 
– przybycie kard. Karola Wojtyły do Ko-
legiaty. Ks. bp. przypomniał, że każdy 
z nas niezależnie od stanu majątkowego 
i statusu społecznego jest ukochanym 
dzieckiem Bożym. Wyjaśnił także, dla-
czego właśnie w kościołach odbywały się 
sejmiki. 

Na zakończenie przedstawiciele sej-
miku wojewódzkiego podarowali ks. bi-
skupowi bukiet kwiatów, a ks. Prałatowi 
przekazali kielich z pateną. Mszę św. Bp. 
Jędraszewski zakończył słowami: ”Uroczy-
stość ta ma wymiar historyczny.(...)Dobro 
wspólne, Rzeczpospolita, było najwyż-
sze, najszlachetniejsze(...) w imię Trójcy 
Świętej.”

kl

 Wspomnienia z wakacji 
– Wieleń 2006

Każdego roku w naszej parafi i orga-
nizowany jest wyjazd dzieci i młodzieży 
na wakacyjny odpoczynek do Sanktu-
arium Matki Bożej Ucieczki Grzeszni-
ków w Wieleniu Zaobrzańskim. W tym 
roku był on zaplanowany w dniach od 3 
– 10 sierpnia. Był zaplanowany, ponie-
waż w rzeczywistości uczestnicy którzy 
udali się do Wielenia w czwartek 3 sierp-
nia wrócili już w sobotę 5 sierpnia. Po-
wodem tego przedterminowego powrotu 
była nie rozpieszczająca uczestników po-
goda. Padający cały czas ulewny deszcz 
spowodował, że organizatorzy wyjazdu 
zdecydowali o jego skróceniu i powrocie 
do Środy.

Nagrodą za nieudany obóz dzieci i mło-
dzieży były dwie wycieczki zorganizowa-
ne przez opiekunów wyjazdu wieleńskie-
go. Pierwsza, odbyła się w czwartek 10 
sierpnia i jej celem był Grodzisk Wielko-
polski oraz okolice. Druga, odbyła się 11 
sierpnia do poznańskiego Kinepolis, Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pozna-
niu a swoją metę osiągnęła na basenie 
w Swarzędzu. Uczestnicy byli bardzo za-
dowoleni z tych wyjazdów. Można powie-
dzieć, że stały się one godną rekompen-
satą za nieudany Wieleń.

felix

20 wrzesnia tego roku, ponad pięćdzie-
sięcio osobowa grupa członków i sympaty-
ków Koła Przyjaciół Radia Maryja udała się 
w jednodniową pielgrzymkę do Torunia. 
Pierwszym punktem programu była Eu-
charystia, sprawowana w gmachu radia. 
Zwiedziliśmy samo radio oraz mieliśmy 
okazję przekazać pozdrowienia naszym 

najbliższym na antenie. Wychodząc z bu-
dynku spotkaliśmy samego Ojca Tadeu-
sza Rydzyka, który poświęcił nam dłuższą 
chwilę. W rozmowie poruszył kwestię ist-
nienia w Polsce katolickich mediów oraz 
opowiedział historię powstania Radia Ma-
ryja. Po spotkaniu – dzięki Ojcu – zwiedzi-
liśmy studio Telewizji Trwam oraz budynek 
główny Wyższej Szkoły Kultury Społecz-
nej i Medialnej. Nasze kroki skierowali-
śmy również do sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Toruniu, gdzie 
odprawiliśmy Nowennę. Droga powrot-
na upłynęła nam na odmawianiu różańca 
i na śpiewaniu pieśni maryjnych.

 Pielgrzymkę do Torunia
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„Przebudzeni przez miłość”
Wakacyjny, młodzieżowy wyjazd re-

kolekcyjny do Wróblówki był niezwykle 
udany. Uczestnicy zwiedzali Tatry szlaka-
mi Jana Pawła II, lecz nie zabrakło im też 
czasu na skupienie i modlitwę.

W środę 16 sierpnia wczesna pobudka 
postawiła wszystkich na nogi. O godzinie 
czwartej nad ranem autobus wyruszył 
spod kolegiackich salek katechetycznych 
w kierunku Wróblówki. Nie pojechaliśmy 
jednak bezpośrednio do naszego miejsca 
zakwaterowania – po drodze zwiedziliśmy 
hitlerowski obóz koncentracyjny Oświę-
cim-Brzezinka. Wstrząsające fakty histo-
ryczne, zdjęcia, historie więźniów wprawi-
ły nas w atmosferę zadumy, zastanowie-
nia i ciszy. Szlakiem Jana Pawła II wyru-
szyliśmy do Wadowic. Tutaj zapoznaliśmy 
się z wnętrzem domu rodzinnego papieża 
oraz odprawiliśmy Mszę św. w kościele pa-
rafi alnym. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć też kremówek. Z Wadowic do Wrób-
lówki nie mieliśmy już daleko, a na miej-
scu czekała na nas pyszna obiadokolacja 
przygotowana przez nasza kucharkę p. 
Ewę Ciupak i jej pomocnika Bartka.

Czwartek rozpoczął się radośnie. Zaraz 
po śniadaniu i godzinie gospodarczej wraz 
z przewodnikiem p. Jackiem Wiśniewskim 
wybraliśmy się do Kotliny Kościeliskiej. 
Wędrówka szlakami, wspinaczka po łań-
cuchach do jaskiń oraz przede wszystkim 
piękne widoki wprawiały w zachwyt. Czer-
paliśmy wodę z górskiego potoku i robili-
śmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

W piątek autobus zawiózł nas do Kra-
kowa-Łagiewnik. W bazylice Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia odprawiliśmy Mszę 
św., a później siostra ze zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opowie-
działa nam historie rozbudowy sanktua-
rium i dzieje św. siostry Faustyny Kowal-
skiej. Z Łagiewnik pojechaliśmy do cen-
trum Krakowa. Tutaj mieliśmy trochę wol-
nego czasu, lecz zaraz potem trasa za-

wiodła na Kalwarie Zebrzydowską, gdzie 
obchodzone były dni młodzieży. Ciekawy 
koncert zespołu dominikanów przyciąg-
nął tłumy młodych ludzi, którzy śpiewali 
i tańczyli na cześć Pana Boga. 
Wieczorem po kolacji 
zmęczeni wgramolili-
śmy się w nasze śpiwo-
ry i poszliśmy spać. ;)

Sobota była dniem 
rekolekcyjnym. Ksiądz 
Tomek wygłosił dwie 
konferencje na temat 
modlitwy i Eucharystii. 
Na spotkaniach w mniej-
szych grupach mówili-
śmy o naszych trudnoś-
ciach z modlitwą, zastanawialiśmy się 
kim jest dla nas Bóg i co często nam prze-
szkadza w dobrym przeżyciu Eucharystii. 
Wieczorem po Mszy św. na świeżym po-
wietrzu odbył się „pogodny wieczorek”. 
Skecze, żarty, zabawy i śpiew były miłym 
zakończeniem tego dnia.

W niedziele wyruszyliśmy znów góry. 
Tym razem w planach mieliśmy Doli-
nę Pięciu Stawów Polskich oraz Morskie 
Oko. Męcząca 25 km  trasa była męką 
dla naszych stóp, ale wysiłek opłacał się. 
Chociażby dla chwili odpoczynku nad 
wodospadem z rześką wodą , czy wido-
ku na Morskie Oko i Czarny Staw z góry. 
Kto z nas był po raz pierwszy w Tatrach 
musiał uważać, by zapatrzywszy się 
na przepiękny krajobraz nie przewrócił 
się na kamiennym szlaku. Zmęczeni, 
lecz zadowoleni wróciliśmy do Wróblów-
ki, zjedliśmy kolacje i poszliśmy spać.

Poniedziałek - Giewont 1894 m n.p.m.! 
Dwudziestu śmiałków, którzy czuli się 
na siłach po wczorajszej wyprawie, wyru-
szyło o 6 rano na Giewont. Poranna mgła 
początkowo zasłaniała nam wszystko 
wokół, lecz kiedy stanęliśmy na szczy-
cie, niebo się rozjaśniło i u podnóża zo-

baczyliśmy 
Zakopane. 
Wyjątkowa 
Mszą odpra-
wiona pod 
k r z y ż e m 
na długo 
pozostanie 
w naszej 
p a m i ę c i . 
Po zej-
ściu z góry 
s p o t k a l i -

śmy się po Wielką Krokwią z pozostałą 
częścią grupy. Ks. Tomek postawił nam 
tu urodzinowe lody i mieliśmy 2 godziny 
wolnego czasu na Krupówkach. A wie-

czorem -  wybu-
chła epidemia 
żo ł ądkowa…. 
Na szczęście 
pani pielęg-
niarka mia-
ła przy sobie 
całą aptekę 
i szybko posta-
wiła wszyst-
kich chorych 
z powrotem 

na nogi ;)
We wtorek około południa zagości-

liśmy w Ludźmierzu w kościele z fi gu-
rą Matki Bożej Ludźmierskiej, nazwaną 
przez Jana Pawła II Gaździną Podhala. 
Siostrom dbającym o kościół tak bar-
dzo spodobał się śpiew naszego zespo-
łu na Mszy św., że postanowiły nagrać 
śpiewające dziewczyny ;) Już we Wrób-
lówce obejrzeliśmy fi lm „Lista Schindle-
ra”, który był dopełnieniem naszej wizyty 
w Oświęcimiu i znów bardzo wszystkich 
wzruszył.

Środa była drugim dniem rekolek-
cyjnym. Głównym tematem konferencji 
i spotkań w grupach był sakrament po-
kuty. Staraliśmy się przeżyć ten dzień 
w ciszy, by każdy mógł na spokojnie i po-
ważnie zastanowić się nad sobą. Podczas 
wieczornego czuwania była też okazja 
do spowiedzi św. Musieliśmy się tez spa-
kować bo niestety nasz wyjazd powoli się 
kończył…

Czwartek dniem powrotu. Znów wsta-
liśmy wcześnie rano, zwinęliśmy śpiwory 
i torby, i wsiedliśmy do autobusu. Czę-
stochowa była ostatnim przystankiem 
naszej wspólnej podróży. Po Mszy u stóp 
Maryi Jasnogórskiej i chwili wytchnie-
nia ruszyliśmy do domu. Szybko minęły 
nam ostatnie godziny, dziewczyny z gi-
tarami przygrywały i umilały nam czas 
jazdy śpiewem. Po południu znaleźliśmy 
się w Środzie i ucieszyliśmy się na widok 
stęsknionych rodziców.

Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu i sfi -
nansowaniu naszego wyjazdu: ks. Tom-
kowi jako głównemu organizatorowi, ks. 
proboszczowi A. Raweckiemu, państwu 
Szcześniak oraz wszystkim sponsorom 
;)  

 Wiktoria Aust
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Już po raz 133 odbyła się do Matki Bożej Po-
cieszenia w Biechowie. Tradycyjnie już o 7.00 
rano w sobotę 9 września pątnicy  rozpoczęli 
wspólne pielgrzymowanie, poranną Mszą św., 
którą odprawił przewodnik ks. Jarosław Klupś 
- weteran pielgrzymkowy i to nie tylko do Bie-
chowa. Po mszy św., grupa licząca ponad 360 
osób, ruszyła w drogę. Oczywiście nie obyło 
się bez słowa otuchy prałata Aleksandra Ra-
weckiego, który żegnał pątników tylko na czas 
drogi, aby spotkać się z nimi już w Biechowie, 
tego samego dnia. 

Pierwszy odcinek trasy trwał ok. 2 godz. 
i zakończył się w Połażejewie odpoczynkiem. 
Dłuższy przystanek był w Murzynowie Kościel-
nym, gdzie po przywitaniu 
przez tamtejszego księ-
dza oraz krótkiej modli-
twie w kościele, miesz-
kańcy przygotowali mały 
posiłek dla zmagających 
się w wędrówce pokutnej 
do Matki Bożej. Jednak 
wszystko co dobre szyb-
ko się kończy i nadszedł 
czas na dalszą drogę. Cała 
pielgrzymka obfi towała 
w śpiewy, modlitwy różań-
cowe, koronkę odmówioną 
o 15.00, a i przede wszystkim chęci, dobry 
humor i entuzjazm. 

Do Biechowa pielgrzymi dotarli przed 
17.00, gdzie padli u stóp 

Matki Bożej Pocieszenia. Tamtejszy Opat 
zgromadzenia ojców paulinów przywitał piel-
grzymów ze Środy. W jego powitaniu zwrócił 
uwagę po co tutaj przybyli oraz na to, że łączy 
nas jedna Matka. 

Po południu odbyła się Msza św. z udzia-
łem dzieci. O 19.00 zaś, jak co roku, odbył 
a się Msza dla wszystkich pielgrzymów ze Śro-
dy. Była to Msza koncelebrowana z udziałem 
wszystkich trzech proboszczów parafi i średz-
kich. Głównym koncelebrantem był prałat 
Aleksander Rawecki. Ks. Janusz Małuszek  

podczas tej Mszy modlił się w intencji śp. 
ks. Rafała Gorońskiego – wikarego parafi i 
NSJ, który w styczniu tego roku odszedł 
do Ojca.

Kazanie wygłosił tamtejszy ojciec paulin. 
Mszę św. uświetnił chór kolegiacki „Gaude-
te” z dyrygentem Przemysławem Piecho-
ckim. 

Po Mszy, na tych wytrwałych i tych, któ-
rzy skorzystali z noclegu w Biechowie, czekał 
jeszcze różaniec i czuwanie wieczorne. 

Głównym punktem, dla którego tylu 
pielgrzymów przybyło do Biechowa, była 
Msza św. odpustowa w niedziele o godz. 
12.00, którą odprawiono jak 

co roku w parku 
przy Sanktua-
rium. W tym roku 
mszę odpustową 
doprawił ks. bp. 
Bogdan Wojtuś. 
U c z e s t n i c z y l i 
w niej także re-
prezentanci oko-
licznych władz. 
Podczas kazania, 
które wygłosił 
oczywiście ks. 

bp. Wojtuś, zwrócił on szcze-
gólnie uwagę na sytuację wewnętrzną w Pol-
sce. Wymienił negatywne zjawiska w naszym 
państwie, z którymi powinniśmy walczyć, czy-
li przede wszystkim bezrobocie, alkoholizm 
czy borykanie się z  problemami służby zdro-
wia. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć frag-
menty przyrzeczeń, jakie Naród Polski składał 
Matce Bożej Jasnogórskiej. Ks. bp. Zwrócił 
uwagę, że Polacy często zapominają  o tych 
przyrzeczeniach. Podkreślił także, że ogrom-
ną wartość stanowi rodzina. „Cieszę się wi-
dząc tyle dzieci” – powiedział ks. bp. Rodzina 
to podstawa, a także wypełnienie ślubów jas-
nogórskich. Powrócił podczas swojego kazania 
do roku 1976, kiedy to w Biechowie odbyła 
się koronacja obrazu Matki Bożej Pociesze-
nia z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Przypomniał historię obrazu pochodzącego 
z 1460r., który zasłonięty był obrazem, dobrze 
nam znanym. Na zakończenie swojej homilii 
ks. bp. prosił Matkę Bożą, aby przemieniała 
każdy smutek w radość i zachęcał do powie-
rzania naszych spraw Matce. 

Msza św. zakończyła się wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i litanią do Serca 
Jezusowego. 

Ok. godz. 15.30 pielgrzymi średzcy wy-
ruszyli z Biechowa do Środy. Jak można było 
przewidzieć liczba pątników w drodze powrot-

nej zmalała i wy-
nosiła ok. 150. Duże podziękowania należą się 
ks. Wojtkowi Waszkielowi – wikaremu NSJ, 
który zadbał w drodze powrotnej o oprawę  
muzyczną nie odstępując mikrofonu. 

Do Środy pielgrzymka dotarła ok. 20.30 
z pieśnią „Abba Ojcze” na ustach. Już przy 
wjeździe do Środy pielgrzymów witali Śre-
dzianie Na powitanie wyszli także kolegiaccy 
kapłani z ks. prałatem na czele. Po dotarciu 
i krótkiej modlitwie kilka słów końcowych wy-
głosił ks. Jarek oraz ks. proboszcz podsumo-
wując, ze cel naszej wędrówki został zreali-
zowany. 

Korzystając z możliwości napisania tych kil-
ku słów, pragnę podziękować w imieniu piel-
grzymów wszystkim księżom którzy podjęli 
wysiłek wspólnego pielgrzymowania. Dziękuje 
także organizatorom pielgrzymki, wszystkim 
tym, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
oraz za wspaniałą oprawę muzyczną wszyst-
kich trzech parafi i. 

We wtorek 12 września swoją pielgrzymkę 
mieli wszyscy chorzy, którzy autobusem udali 
się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w  Biechowie. Wyjazd był o godz. 15.00 spod 
wikariatu, o godz. 16.00 odbyła się Msza w in-
tencji chorych już w Biechowie. 

kl
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 Przywrócić pierwotną 
estetykę ołtarza

Renowacja ołtarza w średzkiej Kolegia-
cie rozpoczęła się od konserwacji obrazu 
i jego bardzo zniszczonej ramy. Od ponie-
działku 11 września podejmowane są dal-
sze kroki w  kierunku jego odnowienia. Ks. 
prałat Aleksander Rawecki postano-
wił kontynuować prace, ponieważ 
ostatnio ołtarz odnawiany był jesz-
cze za ks. prałata Krajewskiego. Oł-
tarz jest rekonstrukcją z 1932 roku 
wykonaną wg wzorca z ok. połowy 
XVII wielu, główny obraz  pochodzi 
z 1658 roku, a jego bogato zdobio-
na rama najprawdopodobniej z wieku 
XX.

Prace prowadzone są przez fi rmę 
Pana Marka Krygiera - Konserwacja 
i Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Ar-
tystycznych.

W programie prac konserwatorskich 
opisany został dotychczasowy stan: „(...) 
Ołtarz polichromowany jest farbami olej-
nymi. Figury pokryte są nieoryginalną po-
lichromią. Metalizacje wykonano złotem 
w technice klejowej(...). Złoto w wielu 
miejscach jest przetarte lub pokryte brą-
zami. Szlagmetal jest skorodowany, czę-
sto poprzecierany. Obraz (...) ma liczne 
odspojenia tworzące widoczne pęcherze, 
w kilku miejscach są przetarcia. Płótno 
przytwierdzone jest do krosna, które ule-
gło w 80% perforacji z powodu żerujących 
drewnojadów(...)”

Celem tegorocznych prac jest pełna 
konserwacja centralnej części ołtarza 
po prawej i lewej stronie obrazu Wniebo-
wzięcia NMP. Końcowe prace będą doty-
czyły korpusu ołtarza. Całość wykonywa-
nych czynności jest rozłożona w czasie 
ze względu na to, iż nie wszystko można 
wykonywać w okresie zimowym. Ele-
menty z wieków XVI-XVII będą poddane 
pełnej konserwacji, natomiast elementy 
XX-wieczne renowacji. 

Zdaniem ks. prałata Raweckiego, 
po zakończeniu wszystkich prac kole-
giacki ołtarz będzie miał nieco inny wy-
gląd niż dotychczas, ponieważ większość 
elementów została niegdyś przemalowana, 
a program prac zakłada przywrócenie pier-
wotnej estetyki ołtarza. Wartość wykony-
wanych w tym roku prac wyniesie ponad 
45 tysięcy złotych, a ich zakończenie prze-
widuje się do Świąt Bożego Narodzenia.

Składka zebrana w każdą drugą niedzie-
lę miesiąca jest przeznaczana na sfi nanso-
wanie podjętego przedsięwzięcia. 

aga

 Zakrystia dogodna do 
przygotowania liturgii

Oprócz tego, że ołtarz średzkiej Kole-
giaty przechodzi kompleksową renowa-
cję to jednocześnie prowadzone są prace 
związane z rozbudową zakrystii. Można do-
szukać się adnotacji, iż niegdyś zakrystia 

znajdowała się w podziemiach Kolegiaty 
jednak została ona zasypana z nakazem 
przeniesienia. Mówiło się, że jest to kapli-
ca Pampowskich lub także Kaplica Grobo-
wa czego symbolem jest znajdujący się 
na drzwiach anioł z krzyżem. 

Aktualnie, w związku ze współczesną 
liturgią, liczbą lektorów, ceremoniarzy, 
asysty liturgicznej obecna wielkość zakry-
stii staje się niewystarczająca i nie spełnia 
zadań odpowiedniego do przygotowania 
Mszy Świętej pomieszczenia, dlatego też 
powstał projekt jej rozbudowy. Ostatnia 
tak poważna przebudowa Kolegiaty miała 
miejsce w 1860 roku. Jak nam powiedział 
ks. prałat Aleksander Rawecki nowa część 
zakrystii ma być głównie przeznaczona dla 
służby liturgicznej. Projekt zyskał aproba-

tę Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków i Kurii Metropolitalnej. 
Dobudowywana część będzie powtórze-
niem pod względem architektonicznym 
istniejącej już zakrystii, obie części znaj-
dą się pod wspólnym dachem i zostaną 
wspólnie wkomponowane. Na chwilę 
obecną prowadzone są prace związane 
z ocieplaniem i tynkowaniem murów, za-
łożona została woda i wykonane prace 
elektryfi kacyjne. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na koniec tego roku.

aga

 Wrześniowa Lednica

Już po raz trzeci w pierwszą sobotę 
września, która w tym roku przypadała 
2 dnia miesiąca, grupa Seniorów pod du-
chową opieką ks. Jarka Klupsia wybrała 
się na spotkanie Seniorów nad Lednicą. 
Frekwencja dopisała, bo po raz pierwszy 
jechał pełen autokar.

Tradycją już się stało, że przybyłych 
na lednickie pola pod bramą rybę ser-
decznie i z wielką radością przywitał o. 
Jan Góra. Wyraził swoje zadowolenie, 
że z roku na rok Seniorów przybywa co-
raz większa liczba. Byli też i tacy, którzy 
mieli ukończony 80 rok życia. Ojciec Góra 
zaznaczył, że to właśnie z takich ludzi po-
winniśmy brać przykład, bo są to osoby 

doświadczone przez życie, które wiele 
przeszły, a nie straciły wiary. 

Tradycyjnie o 12 godzinie odmówiony 
został Anioł Pański, po czym odprawiona 
została uroczysta Msza św. z udziałem 
wszystkich przybyłych duszpasterzy. 
W programie przewidziano także Drogę 
Krzyżową, której przewodniczył krzyż 
który był trzymany przez Jana Pawła II 
podczas jego ostatniej Drogi Krzyżowej 
w Wielki Piątek, a także procesja z relik-
wiami Krzyża Świętego oraz z najmniej-
szą fi gurką Matki Boskiej Gidelskiej i od-
śpiewana została Koronka Jamneńska.
Symbolem tegorocznej Lednicy zarów-

no tej, która miała miejsce w wigilię Zesła-
nia Ducha Świętego, jak i tej wrześniowej 
był mały drewniany krzyżyk oraz karta 
kredytowa z wpisanymi słowami aktu od-
dania się Chrystusowi. 

Pielgrzymi wrócili do Środy  około godz. 
19 i już zapowiedzieli, że  przyszłym roku 
też pojadą.

aga

sze kroki w  kierunku jego odnowienia. Ks. 

na rama najprawdopodobniej z wieku 

Prace prowadzone są przez fi rmę 
Pana Marka Krygiera - Konserwacja 

Celem tegorocznych prac jest pełna 
konserwacja centralnej części ołtarza 
po prawej i lewej stronie obrazu Wniebo-

tę Wojewódzkiego Konser- winniśmy brać przykład, bo są to osoby 
doświadczone przez życie, które wiele 
przeszły, a nie straciły wiary. 

został Anioł Pański, po czym odprawiona 
została uroczysta Msza św. z udziałem 
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Według pierwszego historyka Kościo-
ła Euzebiusza z Cezarei, św. Łukasz po-
chodził z Antiochii Syryjskiej. Potwierdza 
to św. Hieronim i cała tradycja Kościoła. 
Byłpoganinem, a nie Żydem. 

Św. Łukasz był z zawodu lekarzem oraz 
malarzem. Autorstwo św. Łukasza przy-
pisywano wszystkim starożytnym obra-
zom, także naszemu częstochowskiemu. 
Nie mamy, jednak na to, żadnego potwier-
dzenia historycznego.

W Antiochii przebywał po swoim cu-
downym uwolnieniu z więzienia św. Piotr. 
Św. Łukasz miał więc dosyć okazji, by się 
zetknąć z wyznawcami Chrystusa i obser-
wować ich życie. Musiało być ono budu-
jące. Jeszcze więcej oczarować musiała 
Łukasza nauka, którą słyszał z ust Aposto-
łów. Dlatego około roku 50 po narodzeniu 
Pana Jezusa, a w kilkanaście lat po Jego 
śmierci, przyjął Chrzest święty i przyłączył 
się do św. Pawła Apostoła. 

 Nie wiemy, co działo się ze św. Łuka-
szem po męczeńskiej śmierci św. Pawła 
(67).

Jako miejsca jego pobytu wymienia się 
Achaję i Macedonię, a nawet Włochy i

Francję. Najprawdopodobniej jednak 
św. Łukasz został przez św. Pawła miano-
wany biskupem w jednym z miast Grecji. 

Św. Łukasz pozostawił po sobie dwie 
bezcenne pamiątki, dokumenty, któ-
re uczyniły go nieśmiertelnym. Są nimi: 
Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż 
św. Łukasz nie był świadkiem naocznym 
wydarzeń, które nam przekazał w swo-
jej Ewangelii, to jednak badał świadków 
i od nich jako od pierwszego źródła czerpał 
wszystkie informacje.

 Nie mniej cennym, bo jedynym, 
jest dokument, zatytułowano: Dzieje Apo-
stolskie.

Tylko na podstawie tego dokumentu 
wiemy, co działo się bezpośrednio po wnie-
bowstąpieniu Pana Jezusa. Ponieważ był 
on również uczestnikiem podróży św.

Pawła, opisał je z drobiazgową sumien-
nością.

Nie wiemy, gdzie jest grób św. Łukasza. 
Do posiadania jego relikwii przyznawali 
się i przyznają: Efez, gdzie w roku 1951 
miano odnaleźć jego grób, Beocja.Wene-
cja i Padwa. 

Św. Łukasz 
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PAŹDZIERNIK 42 tydzień

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 Niedziela Jadwigi, Teresy  XXVIII Niedziela zwykła

16  Poniedziałek Ambrożego, Gawła Św. Jadwigi Śląskiej Zak. wspomn. obow.

17  Wtorek  Małgorzaty, Wiktora Św. Ignacego Antiocheńskiego Bpa i M. wspomn. 

18 Środa Juliana, Łukasza Św. Łukasza Ewangelisty święto

19  Czwartek Piotra, Ziemowita Św. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a Prr. i Tow. 

20  Piątek  Jama, Ireny Św. Jana Kantego Pr. wspomn. obow.

21  Sobota Hilarego, Urszuli Bł. Jakuba Strzemię Bpa wspomn. obow.

PAŹDZIERNIK 41 tydzień

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

8 Niedziela Brygidy, Pelagii  XXVII Niedziela zwykła 

9  Poniedziałek Dionizego, Ludwika Bł. Wincentego Kadłubka Bpa wspomn. obow.

10 Wtorek  Franciszka, Pauliny Bł. Marii Angelii Truszkowskiej Dz.; Św. Dionizego 

11 Środa Aldony, Emila

12  Czwartek Eustachego, Maksymiliana Rocznica Poświęcenia Poznańskiej Bazyliki Metropolitalnej 

13 Piątek  Edwarda, Teofi la Bł. Honorata Koźmińskiego Pr. wspomn. obow.

14 Sobota Bernarda, Kaliksta Św. Kaliksta I Pap.M.; Św. Małgorzaty Marii Alacoque 

PAŹDZIERNIK 40 tydzień 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1 Niedziela Danuty, Remigiusza  XXVI Niedziela zwykła 

2  Poniedziałek Dionizego, Teofi la Św. Aniołów Stróżów wspomn. obow.

3 Wtorek  Gerarda, Teresy

4 Środa Franciszka, Rozalii Św. Franciszka z Asyżu wspomn. obow

5 Czwartek Apolinarego, Placyda Św. Faustyny Kowlskiej Dz. wspomn. dow.

6  Piątek  Artura, Brunona Św. Brunona Pr. wspomn. dow.

7  Sobota Marii, Marka NMP Różańcowej wspomn. obow.

PAŹDZIERNIK 43 tydzień

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

22 Niedziela Filipa, Halki XXIX Niedziela zwykła 

23  Poniedziałek Seweryna, Teodora Św. Jana Kapistrana Pr. wspomn. dow.

24 Wtorek  Marcina, Rafała Św. Antoniego Marii Clareta Bpa wspomn. dow.

25  Środa Darii, Kryspina

26  Czwartek Ewerysta, Lucjana

27  Piątek  Iwony, Sabiny

28  Sobota Szymona, Tadeusza Św. App. Szymona i Judy Tadeusza święto

PAŹDZIERNIK 44 tydzień

Rocznica poświecenia własnego kościoła uroczystość

29 Niedziela Ludmiły  Piotra  

30  Poniedziałek Ignacego.  Heleny 

31  Wtorek  Alfonsa Nadii 

(wER)
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RÓŻANIEC… warto?
Pisząc ten artykuł zastanawiałam się 

co ja chciałabym przeczytać na temat 
różańca św.. Otóż można poświęcić wie-
le numerów i cyklicznie opisywać jedno 
zagadnienie. Można opierać się wyłącznie 
na historii, na świadectwach ludzi, którzy 
żyją modlitwą różańcową, na szczegó-
łowym opisywaniu nabożeństw do Nie-
pokalanego Serca Maryi. Sądzę jednak, 
że w jednym artykule można też umieścić 
istotne fakty dotyczące historii powstania 
tej modlitwy oraz przedstawić jak była, 
jest i będzie ważna dla człowieka wia-
ry, człowieka, który przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej 
chce być bliżej Pana. 

Powstanie modlitwy 
różańcowej  datuje się 
na wiek XII, kiedy to roz-
wijała się nauka Katarów, 
a była to herezja. Katarzy 
odrzucali kulturę chrześcijań-
ską, wyrzekali się dóbr materialnych, 
jedzenia, picia, czego konsekwencją 
była śmierć. Natomiast tych, którzy byli 
przeciwko takim praktykom mordowano. 
Te i inne okrucieństwa wymierzone były 
w drugiego człowieka, brak tam było sza-
cunku dla życia. Przeciwstawił się temu 
między innymi ruch mniszy świętego Do-
minika, który głosił wolność wobec dóbr 
tego świata. Misja św. Dominika przy-
czyniła się do powstania modlitwy różań-
cowej, gdy to właśnie jemu ukazała się 
Matka Boża i poleciła, aby kazania łączył 
z odmawianiem Psałterza NMP i 15 Ojcze 
nasz. Psałterz NMP jest to modlitwa zło-
żona ze 150 Zdrowaś- tyle jest Psalmów 
w Piśmie św.. 

Ten fragment historii myślę, że nie był 
powszechnie znany, w przeciwieństwie 
do objawień fatimskich.

Wspomniane już objawienia mia-
ły miejsce w Cova da Iria w roku 1917. 
Było ich sześć, a rozpoczęły się  w dniu 
13 maja 1917r.. Matka Boża ukazywała 
się młodym pastuszkom; 10letniej Łucji 
dos Santos i jej kuzynostwu Hiacyncie 
i Franciszkowi. Na początku była to „Pani 
z nieba”, która z każdym następnym ob-

jawieniem prosiła o coś dzieci. Najważ-
niejsze było to, aby codziennie odmawiać 
różaniec. Mimo wszystko była to ogromna 
odpowiedzialność dla tej trójki, odpowie-
dzialność za przesłanie Boga. Objawiła 
się im „Pani z nieba”, która w ostatnim, 
szóstym z kolei objawieniu przedstawi-
ła się jako Królowa Różańca. Matka 
Boża często 

powtarzała, że „ n i e 
należy więcej o b r a ż a ć 
Pana Boga, k t ó r e g o 
tak bardzo już z n i e w a -
żono”. To Ona dała nam, 
ludziom możliwość pójścia do Boga, po-
kazała swoim życiem jak Mu zawierzyć, 
pokazała też, że istnieje wieczne potępie-
nie, a właściwym drogowskazem ma być 
zawsze różaniec! Obiecała Łucji, że stanie 
się cud, „aby wszyscy uwierzyli”. Był on 
potrzebny tym wszystkim, których wiara 
potrzebowała oświecenia. Cud się dokonał 
13 października 1917roku. podczas ostat-
niego objawienia „aby wszyscy uwierzyli”, 
a świadków było wielu… 

Dla wielu ludzi różaniec kojarzy się 
z monotonnym i bezsensownym powta-
rzaniem tych samych formuł. Dla wielu 
jest to modlitwa zakonników, którą nie-
ustannie odmawia się w klasztorach bądź 
też, którą powinno się tylko tam odma-
wiać. Owszem, różaniec ma swoją trady-
cję kontemplacji chrześcijańskiej, ale nic 
bardziej mylnego, że powinien być odma-
wiany tylko przez osoby konsekrowane. 

Różaniec to rozmyślanie nad życiem 

Jezusa, każda część to epizod z Jego ży-
cia. Ten sznur modlitewny został dany 
ludziom, abyśmy mogli zrozumieć jak 
bardzo kocha nas Bóg, abyśmy uwierzy-
li, że Jego miłość jest bezinteresowna, 
a jednocześnie, że decyzja należy do nas. 
Można bezmyślnie odmawiać różaniec, 
ale w tej modlitwie jest naprawdę głęb-
szy sens. Jest to spotkanie z samym 

Bogiem; spotkanie z Chrystusem, 
który cierpiał i oddał życie, 

abyśmy my mogli żyć. 
Należy pamiętać, 

że modlimy się 
do Boga, a Mat-
kę Bożą prosi-
my o Jej orę-
downictwo w na-

szych sprawach. 
Różaniec to mod-

litwa zawierzenia, 
gdzie jestem tylko ja i Bóg. 

Wtedy właśnie oddaję wszystko 
co jest we mnie, wszystkie troski, swo-
ją bezradność. Pewnie trudno w to uwie-
rzyć, ale, gdy jest nam tak bardzo żle Pan 
w szczególny sposób jest blisko nas, On 
niesie nas na swoich ramionach.

Czy modlimy się modlitwą różańca 
św.? Jedno pytanie, a jak wiele może być 
odpowiedzi: „nie”; „nie, nie chce mi się”; 
„nie mam czasu na bezsensowne klepanie 
formułek”,… Odmówienie jednej tajemni-
cy zajmuje zaledwie 25 minut, które rzad-
ko ludzie potrafią ofiarować Bogu, a On 
jest przy nas 1440 minut każdego dnia!!! 
Różaniec wymaga skupienia, ale ta forma 
pozwala nam ćwiczyć się w cierpliwości  
i z  pokorą trwać na modlitwie.

Jezus odchodząc nie zostawił nas sa-
mych, bezradnych. Dał nam swoją Mat-
kę „oto Matka twoja” powiedział. Przez 
to mamy naszą orędowniczkę u Pana 
i możemy czerpać siłę i nadzieję z modli-
twy różańcowej. Pozwolę sobie zadać ko-
lejne pytanie: czy warto się nią modlić? 
Myślę, że nikt nie chce być samotnym, 
a w modlitwie zawsze jesteśmy z Bogiem 
i bliżej Boga, dlatego warto.

                    (MK)
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Kiedy zastanawiam się nad postacią Ma-
ryi – Matki Zbawiciela przychodzi mi do gło-
wy mnóstwo myśli. Przypominają mi się, 
słowa mistyków, Ojców Kościoła, dogmaty, 
traktaty i Bóg wie jeszcze co. Kiedy za-
cząłem pisać ten felieton chciałem w nim 
umieścić wszystko to co o Niej wiem, stwo-
rzyć taką mariologię w pigułce, ale okazało 
się, że jest to pigułka tak gorzka i wielka 
że nie do przełknięcia. Po pokreśleniu i wy-
rzuceniu kolejnej kartki do kosza postano-
wiłem nie udawać mędrca ale podzielić się 
tym kim jest Ona dla mnie.

Maryja odgrywa w Historii Zbawienia 
rolę szczególną, ta wyjątkowość ma odbicie 
w kulcie, którym jest otaczana. To co dla nas 
wydaje się oczywiste, wcale takim nie było 
dla ludzi żyjących przed 20 wiekami. Wte-
dy to właśnie pierwsi chrześcijanie zwrócili 
uwagę na wyjątkowość Jej postaci i zaczęli 
tworzyć podwaliny jej kultu. Byli to ludzie 
wywodzący się z tradycji judaistycznej. Tra-
dycja ta mająca swe korzenie w religijno-
ści starotestamentalnej odrzucała wszelką 
idolatrię, czyli oddawanie czci człowiekowi, 
choćbym nie wiem jak był święty. Jednak 
ludzie pomni na słowa Chrystusa zobaczyli 
w Maryi także swoją matkę, której można 
powierzać swe troski i liczyli na Jej orę-
downictwo u Boga. Maryja stoi przy Bogu, 
ale stoi przecież po naszej stronie. Cho-
ciaż jest najdoskonalszym dziełem Boga, 
to przecież jest prawdziwym człowiekiem, 
mającym takie samo ciało i taka samą duszę 
jak wszyscy ludzie. Dzięki temu doskonale 
rozumie nasze problemy, słabości i troski. 

Ta która żyła jak zwykły człowiek, chowa-
jąc w swym sercu tajemnicę o swoim Synu. 
Czeka abyśmy powierzali jej nasze najgłę-
biej skrywane troski, aby mogła je złożyć 
u Bożego Tronu.

Szukajmy jej dla siebie tak jak robi-
li to nasi przodkowie. Ludowa pobożność 
stworzyła niezliczoną ilość opowieści, któ-
rych bohaterką stała się Ona. Opisywały one 
życie Matki w Nazarecie nadając mu swojski 
koloryt, albo umieszczały Ją w miejscach 
i czasie bliskim autorowi. Zapewne nieraz 
jako dzieci słyszeliśmy historyjki, w któ-
rych Maryja wędrowała wśród polskich pól, 
poprzez nasze wsie i miasteczka. Opowie-
ści te zabawne, pouczające, często naiwne 
i nie zawsze ortodoksyjne to jednak tak bli-
skie sercu miały jeden wspólny cel – przy-
bliżyć postać Matki Zbawiciela ludziom. Dla 
nas Polaków była Ona zawsze nasza! 

Staraliśmy się ją wywyższać, czcić 
i z miłości obwoływaliśmy ją naszą Królo-
wą. W każdym zakątku naszej ojczyzny, 
możemy znaleźć jej ukoronowane wizerun-
ki. W ten sposób oddawaliśmy jej szcze-
gólną cześć, ale również, jeszcze głębiej 
podporządkowywaliśmy całe nasze życie. 
Bo Królowa to przecież nie tylko ta, która 
rządzi, ale to ta, która ma władzę i sprawu-
je ją z niezmierzoną miłością. Jeśli jej wła-
dza jest nieograniczona, to pomoc, która 
może nam okazać też jest taką. Dziś ko-
rona utraciła swe prawdziwe znaczenie, 
kiedy na każdym kroku widzimy koronowa-
ne piwo, chipsy, kiełbasy i panienki, które 
otrzymują ją tylko dlatego, że wdzięczą 

się bardziej od konkurentek. Korona staje 
się pospolita. Antonina Krzysztoń napisała 
kilkanaście lat temu piosenkę „O ograni-
czaniu nieograniczonego” w której opisuje 
świętą Panienkę, która biegnie aby zdążyć 
do szopki. Widzi ludzi niosących świece, 
sztandary, ogromne złote serce, którzy 
gdy tylko „Matkę poznali, Matkę schwyta-
li, koronowali”. W refrenie brzmią słowa: 
„Ach istota niepojęta, och, jakżem smuta, 
smutna, że święta”. Czasami „koronujemy” 
Maryję, ale nie po to by uczynić ją swoją 
Królową, ale by odsunąć ją od naszego co-
dziennego życia. Zamknąć ją w strzeżonej 
gablotce, bo nasze życie za bardzo różni 
się od jej postępowania i kłuje nas w oczy, 
i jest naszym wyrzutem sumienia. Tą, któ-
ra chce być blisko nas odsuwamy daleko 
od siebie, z nauki Chrystusa którą żyła 
wybieramy to co dla nas wygodne. Robi-
my wszystko, aby Jej świętość była smutna 
i nieżyciowa, lecz przecież nie o to chodzi.

Mamy październik, miesiąc szczególnie 
poświęcony Jej różańcowi, modlitwie bę-
dącej najpiękniejszym opisem jej proste-
go życia. Życia w cieniu Syna, gdzie On 
był najważniejszy. Bóg stał na pierwszym 
miejscu a wszystko inne miało znajdowało 
się na miejscu właściwym. Ona wpatrzo-
na w swego Syna w ciszy, skupieniu, naj-
głębszej kontemplacji. Żywa ewangelia, 
w której sercu zapisane są wszystkie sło-
wa Zbawiciela, woła nas. Zaprasza byśmy 
szli przetartym przez nią szlakiem, a rytm 
naszych kroków niech wyznacza puls słów: 
„Zdrowaś Maryjo…”.

elieton
Krzysztof Kluczyński

O naśladowaniu Maryi 

Kilka dni temu do Środy przyjechała 
ciężarówka. Jej przyjazd był zapowiadany 
nawet w średzkiej prasie. Ciężarówka mia-
ła pojawić się na pół godziny, ale dotarła 
wcześniej, więc stała prawie pięćdziesiąt 
minut. Ale przez ostatnich dwadzieścia mi-
nut panowie Zbigniew i Robert bezczynnie 
stali i czekali. Obaj są pracownikami firmy 
spod Wolsztyna, która skupuje kasztany. 
Potem ta firma kasztany suszy i wysyła 
do Irlandii. Tam robią z nich leki. 

Panowie Zbigniew i Robert już po raz 
dziesiąty przyjechali po kasztany do Śro-
dy. Byli rok temu, dwa lata temu i wcześ-

niej też. Raz w roku w jeden dzień robią 
kasztanowy kurs z Trzemeszna do Środy. 
W sumie trzynaście postojów. Zawsze 
w tych samych miejscach, w alejach kasz-
tanowych. W Środzie – zawsze na Harcer-
skiej. 

Rok temu na tej trasie skupili 14 ton 
kasztanów, w tym roku – tylko sześć i pół 
tony. „Z roku na rok zbieramy coraz mniej” 
– opowiada pan Zbigniew. Winowajcę wi-
dzi w szkodniku szrotówku, który od kilku 
lat z uporem maniaka pustoszy drzewa. 

Ale jest też kwestia ceny. Firma spod 
Wolsztyna płaci 25 groszy za kilogram 

kasztanów. „Za mało. Powinno być 50 
groszy” – ocenia mężczyzna, którego spo-
tykam pod blokiem na Harcerskiej. „To dla 
dzieci dobre” – dodaje idąca obok kobie-
ta. A panowie Zbigniew i Robert dzielą się 
obserwacjami z trasy. „Tych kasztanów 
to biedni nam nie zwożą. Po autach wi-
dać. Biednym się, panie, nie opłaca. Wolą 
do „opieki” iść. A średnio bogaci i bardziej 
bogaci przywożą nawet po dwieście kilo”. 
Na koniec pan Robert pokazuje na ziemię: 
„Zobacz pan, ile tu kasztanów leży. I nikt 
tego nie zbiera”. Odjeżdżają. Na Harcer-
skiej siąpi deszcz.

elieton
Rafał Regulski

Kasztany 
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mówca z dzisiejszej Ewangelii widział 
w ten sam sposób jak jest widziany przez 
Jezusowe oczy. Aby poznał tak, jak został 
przez Niego poznany. Nie stawiaj oporu, 
aby Chrystus otworzył Twoje oczy. Tylko 
wtedy będziesz mógł dostrzegać rzeczy 
w ich prawdziwej wartości i kształcie. 
Przyjmując w życiu miłość Chrystu-
sa człowiek może prawdziwie być bez-
pieczny. A kiedy będzie wędrował przez 
ciemną ulicę nie będzie się bał mroku, 
który chciałby wedrzeć się w jego życie. 
Bo będzie prowadziła go Światłość pełna 
miłości…

Ks. Wojciech Waszkiel

Ks. Łukasz Grys
XXVIII niedziela zwykła rok B.
Mk 10,17-30

Wtedy Jezus spojrzał z miłością 
na niego i rzekł mu: «Jednego ci bra-
kuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 
Lecz on spochmurniał na te słowa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wie-
le posiadłości.(Mk 10,21-22). Może kie-
dyś szedłeś sam o zmroku nieoświetlo-
ną ulicą i wydawało Ci się, że ktoś Cię 
obserwuje. Bałeś się wtedy, bo byłeś 
sam i czułeś, że jesteś zagrożony. Kiedy 
wszedłeś w oświetloną ulicę poczułeś się 
bezpiecznie, bo wiedziałeś, że Światło 
daje Ci pokój. W Nim nic Ci nie zagrozi…

Doświadczenie niepokoju, które może 
Cię spotkać w sytuacji, o której czytałeś 
wcześniej jest możliwe do przezwycięże-
nia poprzez Światło. Tylko życie w Świetle 
daje Ci bezpieczeństwo i jest oazą spoko-
ju. To Światło nosi imię Jezus Chrystus. 
On sam powiedział o sobie: „Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności, lecz bę-
dzie miał światło życia” (J 8,12bc). Kto 
zaś chce żyć w ciemności nie zbliża się 
do Światła. 

To Światło daje nie tylko bezpie-
czeństwo. Ono jest Miłością. Spojrzenie 
światłości – Jezusa z Nazaretu jest pełne 
miłości. W ten sam sposób spogląda dzi-
siaj na człowieka, który zadaje Mu pyta-
nia o ważne rzeczy w życiu. Fragmenty 
Ewangelii o powołaniu uczniów świadczą, 
że Jezus zwracając się do człowieka widzi 
jego życie codzienne. W dzisiejszej Do-
brej Nowinie Jego wzrok sięga zdecydo-
wanie dalej. Przypomina się starotesta-
mentalny Psalm 139, który mówi, że Bóg 
przenika i zna moje serce oraz czyny. 
Jezusowy wzrok dotyka serca człowie-
ka, z którym prowadzi rozmowę. Także 
dziś chce dotknąć Twojego serca. Wiesz, 
że On wie najlepiej o Tobie wszystko. On 
sam wie najlepiej jakie są Twoje radości 
i smutki, jakie jest Twoje życie. Pozwól 
ogarnąć się wzrokowi Chrystusa. 

Chrystus chce sprawić, żeby Jego roz-

XXVIII niedziela zwykła rok B
Mk 10, 2-16

W zetknięci naszej rzeczywistości, 
kiedy słyszy się o nieustannie ros-
nącej liczbie rozwodów Słowo Boże 
jest wiecznie aktualne. Aktualne dla-
tego, że jest historią człowieka. Każdy 
z nas w zetknięciu ze słowem Bożym 
czyta historię swojego życia osobiste-
go, rodzinnego, kapłańskiego, społecz-
nego. Ale dzisiaj twoja uwaga wyostrza 
się do twoich najbliższych stosun-
ku do twojego męża, do twojej żony, 
do twoich dzieci. Chciałbym abyśmy 
na pierwszym miejscu podziękowali 
za nasze rodziny – za nasze rodziny 
takie jakie są, ale one są NASZE. 

I może być też tak, że to dzisiejsze 
słowo poruszyła jakąś wrażliwą strunę 
w twoim wnętrzu, może dotknęło ja-
kiejś rany, ale to samo Słowo pokazuje 
perspektywę twojego życia, pokazuje 
nam postać dziecka. Dziecka zawsze 
otwartego, dobrego, nieskażonego 
wpływami i trendami świata, obda-
rzającego zaufaniem, chcące wpaść 
w kochające ramiona Boga. Bo tylko 
w takich jest królestwo Boże. Króle-
stwo miłości, wierności, uczciwości aż 
do końca.  Bo co Bóg złączył człowiek 
niech nie rozdziela.  

Dk. Łukasz Kędzierski 

XXIX  niedziela zwykła B.
Mk 10, 35-45

Nauczycielu pragniemy abyś nam uczy-
nił to, o co prosili Jezusa synowie Zebede-
usza. Prosili Go o wiele, bardzo wiele i byli 
gotowi – za łaskę bycia razem z Mistrzem 
– ofiarować nawet własne życie. Proście 
a otrzymacie; o cokolwiek prosić będzie-
cie Ojca w niebie w imię moje, da wam; 
niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą – tak poucza nas Jezus. 

Bardzo często prosimy Boga w wielu 
sprawach, intencjach: o pomyślne ich roz-
wiązanie, zakończenie, ale czy później, 
po pozytywnym zakończeniu sprawy, 
po tym jak Ojciec wysychał naszych próśb, 
pada słowo DZIĘKUJĘ!!! Czy umiem dzię-
kować Bogu za każdą chwilę życia, za dar 
miłości i miłosierdzia. 

Patrząc na naszą polską rzeczywistość 
łatwo można zauważyć, że od pewnego 
czasu wielu z nas przyjęło postawę „mi 
się należy”- tu już nie ma: „proszę”, 
„dziękuję”, ale jest: „mi się należy”, „daj 
mi, to moje!!!”. Pogoń za dobrami mate-
rialnymi, za marnościami tego świata za-
ciera powoli w naszych sercach braterską 
miłość, zaciera relacje, które nie tak daw-
no jeszcze widzieliśmy, bo w 2005 roku, 
na ulicach naszych wiosek i miast. 

Będąc niedawno w Gdańsku zobaczy-
łem, przed jednym z kościołów, klęczą-
cego mężczyznę, miał wyciągniętą prawą 
rękę i głośno modlił się za ludzi, którzy 
przechodzili koło niego. Położyłem na wy-
ciągniętej dłoni 5 zł. Wcześniej chciałem 
kupić sobie jakieś ciastko, ale zrobiło 
mi się żal tego człowieka. Chwilę później 
podszedł on do mnie i powiedział DZIE-
KUJĘ, DZISIAJ ZJEM KOLACJĘ!!!! Zasko-
czył mnie tymi słowami, ale też i bardzo 
ucieszył, jeszcze umiemy okazywać zwy-
kłą ludzką wdzięczność. Boże dziękuję 
Tobie za wszystko czym mnie obdarzy-
łeś!!!
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Po prostu szukałam
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Wywiad z siostrą Gertrudą 

Jak to się stało, że znalazła się Siostra w zakonie?
- Po prostu szukałam. Szukałam drogi życia i znalazłam. Prawdą był fakt, że nie po-

dobał mi się strój zakonny, ale podobał mi się duch zakonu. (Jeszcze przed wstąpie-
niem do zakonu należałam do „ Dzieci Maryi” i to właśnie stamtąd nauczyłam się, 
że najważniejszy jest duch).

Czy od razu była Siostra pewna, że to jest właśnie ta droga?
- Swej drogi zakonnej byłam pewna, a w seminarium, (bo w tamtych czasach 

nie było nowicjatu) się tylko utwierdziłam.
Czy po wstąpieniu do zakonu życie Siostry zmieniło się diametralnie, i jak 

najbliżsi zareagowali na wieść o tym? 
- Czasy stalinowskie były czasami ciężkimi. Rodzina była „na nie”, nikt nie był na tak 

nawet proboszcz. Obóz dla sióstr był już przygotowany,( siostry, które pracowały 
w szpitalu były zwalniane i wywożone do obozu), jeżeli chodziło o reakcje rodziców 
na wieść o tym nie byli przeciwni, ale się bali. Mama zawsze mnie wspierała. 

Jak wygląda życie w zakonie i czy naprawdę tak trudno tam wytrwać?
- Gdyby wszystkie dziewczyny wiedziały jak jest w zakonie to bardzo mało byłoby 

w świecie... W życiu zwłaszcza zakonnym trzeba być uczciwym i stanowczym ( tak- 
tak, nie- nie). Życie w zakonie nie jest usłane różami pojawiają się też i kolce. Ale nikt 
nie mówił, że będzie łatwo.

Wielu kobietom nie udaje się dotrwać do ostatnich ślubów zakonnych sio-
strze się to udało. Jakie to uczucie?

- Była to dla mnie wielka radość. 
W naszej parafi i kolegiackiej jest siostra od niedawna, jak się siostrze tutaj 

podoba?
- Bardzo mi się podoba, dlaczego miałoby mi się nie podobać. Gdyby mi się tu nie po-

dobało to zawsze mogłabym poprosić przełożonych o zmianę.
Każdy ma jakąś dewizę, którą kieruje się w życiu. W takim razie, jaką sio-

stra wybrała dla siebie?
- „Trzeba służyć Bogu i ludziom żeby Bóg miał z tego chwałę a ludzie pożytek”
Dziękujemy Siostrze za poświęcenie nam swojego cennego czasu mimo tylu obo-

wiązków jakie siostra posiada.

Wywiad przeprowadzili: 
Agnieszka Kajdasz i Daniel Kaczmarek

Jak to się stało, że znalazła się Siostra w zakonie?

Dk. Przemysław Boiński

XXX niedziela zwykła B.
Mk 16, 13-19

Dzielenie się Ewangelią na rozmaitych 
spotkaniach jest doskonałym środkiem 
zgłębienia jej bogactwa poprzez różno-
rodność reakcji. Może się jednak przy tym 
wszystkim zdarzyć, że grupa taka zagubi 
się w dyskusjach, zwierzeniach, zapomina-
jąc... że jest na spotkaniu z Jezusem. Po-
trzeba byśmy zawsze mieli z Nim kontakt, 
patrzyli na Jego spojrzenie, Jego gesty, 
słuchali Jego głosu. Jakże żywym repor-
tażem jest opis uzdrowienia Bartymeusza 
z dzisiejszej Ewangelii! Wyobraźmy sobie. 
Jesteśmy w tłumie, jakiś niewidomy woła, 
inni go uspokajają, on woła jeszcze głoś-
niej i tym wzrusza Jezusa. Jezus oczekuje 
tego wołania, wsłuchuje się w naszą wia-
rę, drży ze wzruszenia, gdy jest ona moc-
na. Niewidomy zrzuca swój wielki płaszcz, 
który przeszkadza mu biec ku Jezusowi. 
To także jest obraz pełen dynamizmu: 
wyzbyć się tego, co nas przytłacza, obu-
dzić się z życia ustabilizowanego, wyrwać 
się z tego, co trzyma nas z dala od Pana. 
I mieć niezachwianą ufność. Bartyme-
usz tak jak inni wie, że Jezus jest cieślą 
z Nazaretu. Dla wielu jest to przeszkodą. 
Tymczasem on wykrzykuje swoją wiarę, 
jako pierwszy ogłaszając, że Nazarejczyk 
jest Synem Dawida, Mesjaszem. Ewan-
gelia kończy się słowami, które powinny 
szczególnie pobudzić nas do myślenia: „I 
szedł za Nim drogą”. Słowa „twoja wiara 
cię uzdrowiła” oznaczają zbawienie, w ja-
kie wstępujemy, kiedy idziemy za Jezu-
sem. Ślepiec odzyskuje wzrok i coś o wiele 
większego: otrzymuje oczy, aby tak dobrze 
ujrzeć Jezusa, że odtąd chce zostać Jego 
uczniem. Jezus nie mylił się, słuchając wo-
łania tej żywej wiary. Nie jest to oczywiście 
wiara pełna, jaka będzie możliwa dopiero 
po Zmartwychwstaniu. Ale już teraz Bar-
tymeusz jest pewien, że stoi przed Mesja-
szem, jest pewien, że w Jezusie dotknięty 
zostanie mocą samego Boga, a gdy to się 
staje, nie waha się ani sekundy: jeśli Je-
zus jest mocą Boga, trzeba za Nim iść. My, 
którzy wiemy o Jezusie o wiele więcej niż 
Bartymeusz, czy mamy oczy, aby na Nie-
go patrzeć? Tak, aby poczuć rosnące w nas 
pragnienie, które rodziło świętych: „Chcę 
iść za Tobą”.
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W październiku nabożeństwo różańco-
we w Kolegiacie:

Dla dzieci o godz. 17.30 - od poniedziałku 
do piątku dla starszych o godz. 18.00
W niedzielę o godz. 18.30.
We wtorek 17 października o godz. 17.00 
w kolegiacie Msza św. w intencji Ojca Świę-
tego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji 
Trwam.
Przed Mszą św. zostanie odmówiony ró-
żaniec, a po Mszy św. spotkanie na salce 
katechetycznej. 
W środę 18 października z okazji Św. 
Łukasza Patrona Służby Zdrowia. W kaplicy 
szpitalnej zostanie odprawiona Msza św. o 
godz. 18.00 w intencji lekarzy, pielęgniarek 
i wszystkich pracowników Służby Zdrowia.
W piątek 20 października o godz. 17.30 
w kolegiacie zostanie odprawiona Msza św. 
za pomordowanych w dniu 20 października 
1939 roku na Starym Rynku. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.
W niedzielę 22 października przeżywamy 
VI Dień Papieski. Przed kościołem zbieramy 
ofi ary na rzecz Fundacji “Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” przeznaczonych na stypendia dla 
uzdolnionych uczniów z ubogich środowisk.
W niedzielę 22 października br. w ramach 
przeżywanego Roku Mozartowskiego w 
Wielkopolsce w kolegiacie odbędzie się 
koncert poświęcony 250 rocznicy urodzin 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Koncert rozpocznie się o godz. 16.00.
Wykonawcy: Chór Chłopięcy i Męski “Słowi-
ki Poznańskie” pod dyr prof Stefana Stuli-
grosza i orkiestry Accademia dell’Arcadia.
W tę niedzielę nie będzie w kolegiacie Mszy 
św. młodzieżowej o godz. 17.00. 
W niedzielę 29 października o godz. 
8.30 Msza św. w intencji Wspólnoty Matek 
Różańcowych, a po niej modlitewne spot-
kanie.
W biurze parafi alnym przyjmujemy wymie-
nianki roczne i jednorazaowe.
W środę 1 listopada Uroczystość 
Wszystkich Świętych.
Msze św. w kolegiacie: o godz. 7.00, 8.30, 
10.00 i ostatnia przed południem o godz. 
11.30. Po południu na cmentarzu Msza św. 
o godz. 14.30 i wieczorem w kolegiacie o 
godz. 19.00.
W Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 
14.00 wyruszy z kolegiaty procesja żałobna 
na cmentarz parafi alny. 
Prosimy o udział w tej procesji. Jest ona 
jedną z praktyk modlitewnych za zmarłych.
- Podobnie jak w roku ubiegłym członkowie 
Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego zbie-
rać będą ofi ary na dalszą renowacje zabyt-
kowych nagrobków na naszym cmentarzu. 
Zbierać będą we wtorek 31 października od 
godz. 9.00 - 17.00 i w Uroczystość Wszyst-
kich Świętych od godz. 9.00 - 14.00.
W roku 2006 Średzkie Towarzystwo Kultu-
ralne wyremontowało grobowce: Czernie-
jewskich, Trąpczyńskiego i Laskowskich.
W czwartek – 2 listopada Dzień Zadusz-

ny. Msze św. w kolegiacie: 
o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 
18.30.
Na cmentarzu Msze św.:
o godz. 11.00 i 15.30.
Różaniec za zmarłych w Dzień Zadusz-
ny na cmentarzu o godz. 19.30.
W dniach od 1 do 8 listopada można co-
dziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, 
którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. 
Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz 
oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi 
do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmen-
tarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i 
Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę 
w intencjach wyznaczonych na dany dzień 
przez Ojca Świętego.
Starajmy się w tych dniach, aby nasza 
pamięć o zmarłych nie ograniczała się do 
zapalenia zniczy i przynoszenia kwiatów.
Oni oczekują naszej modlitwy.
Jedną z form naszej modlitwy są wymie-
nianki. 
Wymienianki jednorazowe z ofi arą moż-
na składać do skarbony w kościele lub na 
cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych.
Wymienianki roczne zapisujemy tylko w 
biurze parafi alnym.
 Od piątku 3 listopada różaniec z wymie-
niankami za zmarłych codziennie o godz. 
18.00.
Pamiętajmy o zmarłych kapłanach, którzy 
pracowali w naszej parafi i, nauczycielach, 
dobroczyńcach.
W I - szy piątek miesiąca 3 listopada 
Msza św.:
o godz. 8.00 z nabożeństwem do Najświęt-
szego Serca
o godz. 17.00 dla dzieci
o godz. 19.15 dla młodzieży
W I sobotę 4 listopada o godz. 8.00 Msza 
św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Ma-
ryi Panny, a po niej nabożeństwo i różaniec.
W tym dniu od godz. 9.00 kapłani odwiedzą 
chorych, do których przybywają z okazji I 
– szego piątku.
W niedzielę 5 listopada o godz. 15.00 w 
salce katechetycznej konferencja dla rodzi-
ców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
W niedzielę o godz. 18.30 różaniec z wy-
mieniankami za zmarłych, a w ciągu tygo-
dnia o godz. 18.00.
W piątek 10 listopada o godz. 18.00 
różaniec z wymieniankami rocznymi, a o 
godz. 18.30 Msza św. w intencji tych zmar-
łych.
W sobotę 11 listopada Święto Niepodle-
głości.
Msze św. w kolegiacie o godz. 7.00, 8.30, 
10.00 i 18.30.
O godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji Ojczyzny.
Składka zebrana w tym dniu przeznaczona 
jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
W niedzielę 12 listopada o godz. 15.00 
Msza św. w kolegiacie dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.

N A J B L I Ż S Z E  W Y D A R Z E N I A
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Odeszli do Pana:

Przyjęli Chrzest:

Zawarli związek 
małżeński:

Wrzesień
Marek Zaparucha - Paulina Jeczeń
Łukasz Leśny - Magdalena Czarczyk
Tomasz Staszewski - Marta Cichowlas
Marcin Majdecki - Iza Pagacz
Andrzej Maciejewski - Monika Dehr
Bartłomiej Bałwas - Paulina Krauze
Andrzej Kozłowski - Magdalena Wichłacz
Marcin Bartkowski - Lidia Szmania
Paweł Cechmann - Anna Stamierowska
Bogdan Płóciennik - Karolina Konieczna
Piotr Włodarczak - Karolina Jóźwiak
Andrzej Pawlak - Natalia Wolniewicz
Październik
Łukasz Małecki - Marlena Cegielska
Marcin Wojciechowski - Beata Walczak
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Pytania:
1. Ma dwa koła.
2. Jest jeden …
3. Zielony płaz.
4. Święty od zwierząt.
5. Jedna z części różańca.
6. Zdrowaś Maryjo …pełna…
7. W części chwalebnej: 
„….Ducha Świętego”.
8. Np. bolesna.
9. Owoc z pestką.
10. W części radosnej: 
„….Najświętszej Maryi Pannie”.
11. Mąż Elżbiety.
12. Mały kawałek.
13. Z Akwinu.
14. Stolica Piotrowa.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres redakcji listownie lub drogą 
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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  
P A N A  J E Z U S A :  

Tak brzmi 
tytuł ciekawej 
książki bene-
dyktyna An-
zelma Grüna. 
Chciałbym po-

dzielić się z czytelnikami kilkoma 
myślami. Autor stwierdza, że każdy 
z nas jest zraniony, czy tego chce, 
czy nie. To nie jest wcale takie złe, 
że jesteśmy zranieni. Pozostaje tyl-
ko problem, jak sobie z tymi zranie-
niami radzić? Kto nie przepracuje 
swych życiowych ran, będzie ranił 
siebie lub innych. Każda eucharystia 
i sakramenty są miejscami, gdzie 
nasze zranienia zostają uzdrowione. 
Nie możemy mieć jednak mylnych 
wyobrażeń o uzdrowieniu. Niektórzy 
uważają, że rana jest uzdrowiona, 
gdy jej już nie czują. Chcą się jej po-
zbyć, nie chcą mieć już z nią więcej 
do czynienia. Uzdrowić ranę, to zna-
czy pojednać się z nią. Św. Hildegar-
da mówi, że nasze rany powinniśmy 
przemienić w perły. Tam gdzie je-
steśmy zranieni, także pękają nasze 
maski, które mamy na sobie, tam 
znajdujemy dojście do własnego 
serca. Ten, kto jedna się ze swoim 
cierpieniem, dotyka własnego serca. 

I tylko taki człowiek może pomóc 
innym. Człowiek zimny, zamknięty 
nie może być przewodnikiem ducho-
wym. Mamy zaufanie tylko do takich 
osób, które mają odwagę przyznać 
się do swych ran. Pierwszym spo-
sobem obchodzenia się z ranami 
jest więc postawa pojednania się 
z nimi, przypatrzenia się im, prze-
analizowania przed Bogiem i prze-
kazania ich Jemu. Zostawienie ran 
oznacza odkrycie we własnym życiu 
pozytywnego doświadczenia. Wtedy, 
gdy dotykam pozytywnego Bożego 
doświadczenia, rany tracą swą siłę. 

Jest jeszcze druga duchowa droga 
podejścia do ran. Nikt z nas w swo-
im życiu nie doświadczył tylko i wy-
łącznie cierpienia. Każdy z nas miał 
w dzieciństwie i ma Anioła Stróża, 
który wskazywał miejsca, gdzie 
można było doświadczyć miłości. 
Warto zadać sobie pytanie,  w któ-
rym miejscu swego życia czułeś się 
pojednany ze sobą, doświadczyłeś 
Boga i mogłeś zapomnieć o sobie? 
To są w naszym życiu ślady Anioła 
Stróża, których teraz na nowo mo-
żemy doświadczyć.

Ks. Jarosław Grelka

„Zamienić rany w perły”

SPOTKANIA GRUP DUSZPASTERSKICH 

”Podwórkowe Kółko Różańcowe” w ponie-
działek g. 17.30
”Dzieci Maryi” we wtorek w dwóch gru-
pach : 
grupa różowego medalika o g. 17.00( 
dzieci ze szkoły podstawowej do V klasy 
włącznie)
grupa zielonego medalika o g. 18.00- 
(dziewczęta z klasy VI szkoły podstawo-
wej i gimnazjum) 
Dzieci w wieku przedszkolnym-  pogadan-
ki religijne w środę o g. 11.00.

Rozważanie Pisma Świętego-  Krąg Biblij-
ny w środę o g. 19.00. 
PMK – najbliższe spotkanie 10.10 o g. 
18.30.
Chórek dziecięcy „Płomyczki”, w sobotę 
o g. 12.00. 
Ministranci – piątek g. 17.00
Młodzieżowy zespół muzyczny w piątek 
o g. 18.45 i w niedzielę o g. 14.00. 
Spotkanie chóru parafi alnego „Pod we-
zwaniem” w poniedziałek o g. 18.00. 

Spotkania modlitewne grupy Ojca Pio 
odbywają się  :

III śro-
da miesiąca 
– po wieczornej 
Mszy św. adoracja NS 
I sobota miesiąca – po porannej 
Mszy św. modlitwy i rozważania.

Wspólnota Różańcowa 
II niedziela po Mszy św. o g. 7.30
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Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci 
za to,  że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,  

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa i piękno  Duchamiłości. 

On, zawierzając całkowicie Twojemu 
miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu 

Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego 
Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą 
życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnię-

cia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 
Udziel nam, za Jego przyczyną,  zgodnie z Twoją 

wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że 
Twój  sługa Papież Jan Paweł II  zostanie rychło 

włączony w poczet  Twoich świętych. 

Amen.

Modlitwa o beatyfi kację 
Jana Pawła II

Biuro Parafi alne czynne:
wtorek - soboty 8.30- 10.00

czwartek 16.00-17.30
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P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A  

„Spieszcie się kochać ludzi,  
bo tak szybko odchodzą”

 ŻAL  ODCHODZIĆ

„Spieszcie się kochać ludzi , bo tak 
szybko odchodzą” – tymi słowami ks. 
Twardowskiego pożegnał się ks. Jarosław 
Gabler  z parafi anami 
i ze swoją 2-
letnią pracą 
w Parafi i św. 
Józefa w Środzie 
Wlkp. 

Msza św. za-
kończeniowa mia-
ła miejsce w so-
botę 26 sierpnia 
br. o godz.18.30. 
Zgromadziło się 
bardzo wielu 
parafi an, którzy 
chcieli podzię-
kować i pożeg-
nać uroczyście 
ks. Jarka. Były 
to min. delega-
cje: ministran-
tów, Pomocników 
Matki Kościoła, 
Rady Parafi al-
nej, Parafi alnego 
CARITAS , chóry 
działające przy 
parafi i, panie z kół różańcowych oraz 
grupa neokatechumenalna. Piękne prze-
mówienie miała Rada Parafi alna, która 
szczerze podziękowała i podsumowała 
działalność w parafi i ks. Jarka. Łzy cis-
nęły się parafi anom ze wzruszenia. Para-
fi anie nie zapomną dokonań ks. Gablera. 
Ks. Jarosław był serdeczny, miły i zawsze 
uśmiechnięty. To właśnie uśmiechem po-
magał ludziom, rozpromieniał kościół, 
niszczył smutki zatroskanym. Miał czas 
dla każdego. Wspierał wszystkie organi-
zacje działające przy parafi i. Ale szcze-
gólnie nie zapomną go ministranci. Był 
dla nich niesamowity, wyjątkowy. Miał 
z nimi bardzo dobry kontakt, nie potrafi ł 
się gniewać , ani obrażać. Zarażał ich swą 
pogodą ducha. Parafi a przy nim zrzeszała 
60 ministrantów. 

         Poza pracą w parafi i grał z nimi 
w piłkę nożną na hali ZSZ , organizo-

wał mecze, jeździł z nimi na mecze KKS 
Lech Poznań. Ks. Jarek zintegrował dzie-
ci i młodzież udzielające się w parafi i tj. 
ministrantów, chórek oraz PMK organi-
zując wspólne wyjazdy na letni wypo-
czynek w I roku swej pracy 

do Szklarskiej Po-
ręby , w II roku 
do Świnoujścia. Żal 
się z nim żegnać 
, no ale niestety 
trzeba. Może tu-
taj będzie jeszcze 
wracał. Zobaczy-
my!! Ks. Jarek 
Gabler dobrze się 
czuł wśród Józe-
fi ątek. W trakcie 
Mszy św. był 
smutny, skupio-

ny, a nawet jego szczery 
uśmiech zniknął z jego twarzy. 
Na koniec podziękował probosz-
czowi ks. A. Marciniakowi, mini-
strantom,  nauczycielom ZSZ (w 
której pracował) i wszystkim pa-
rafi anom za czas wspólnie z nami 
spędzony i obiecał, że nie zapo-
mni swego pierwszego miejsca 
pracy. Ksiądz proboszcz  Marci-
niak również podziękował ks. Jar-
kowi za 2- letnią pracę duszpa-

sterską i podkreślił, że Dolsk nie jest da-
leko, zapraszał go do odwiedzin.

Ks. Jarosławowi Gablerowi życzymy 
dalszej owocnej pracy w Parafi i św. Mi-
chała w Dolsku.

W naszej parafi i witamy nowego wi-
karego, neoprezbitera ks. Łukasza Gry-
sa i życzymy mu również owocnej pracy 
wśród Józefi ątek.

Bogusława Deiksler

 WAKACJE  JÓZEFIĄTEK

Na wakacje z Panem Bogiem wyruszy-
ła 60- osobowa grupa dzieci i młodzieży 
z Parafi i św.Józefa w Środzie Wlkp. dnia 
30 lipca br. Miejscem wypoczynku letnie-
go dzieci było tego lata Świnoujście.

Świnoujście jest położone na wyspach 
Uznam i Wolin oddzielonych rzeką Świ-

ną, nad Morzem Bałtyckim. Świnoujście 
to duży port promowy, kąpielisko morskie 
i ośrodek turystyczno- sportowy.

Byliśmy zakwaterowani w prawobrzeż-
nej dzielnicy Świnoujścia o nazwie War-
szów - w internacie Zespołu Szkół Mor-
skich. Dzięki takiemu miejscu zakwatero-
wania musieliśmy przepływać promem , 
aby dostać się do centrum miasta. Była 
to niezwykła frajda dla większości dzieci 
i młodzieży. Pogoda podczas naszego po-
bytu była wspaniała.

W ośrodku mieliśmy do dyspozycji 
np. siłownię, halę sportową, salę kom-
puterowa, czy boisko asfaltowe. Byliśmy 
podzieleni na 5 grup. Codziennie odbywała 
się msza św. prowadzona przez opiekuna 
grupy i pomysłodawcę wyjazdu ks. Jaro-
sława Gablera. Każdego dnia Mszę przy-
gotowywała inna grupa. Między grupami 
odbywały się też rozgrywki sportowe min. 
mecze piłki nożnej i koszykówki.

Oprócz tego, że opalaliśmy się, ką-
paliśmy się w morzu i zwiedzaliśmy mia-
sto odbyliśmy rejs statkiem do Ahlbecku. 
To niezwykle ładne , urocze  miasteczko 
w Niemczech. Drogę powrotną pokonali-
śmy pieszo wzdłuż plaży. Grupa nie posia-
dająca paszportu popłynęła w tym samym 
czasie w rejs po Morzu Bałtyckim. Rejsy 
statkiem pozostawiły niezapomniane prze-
życia. Nadmienić należy, że niektóre dzieci 
były pierwszy raz nad morzem.

Innego dnia zwiedziliśmy Międzyzdro-
je, które niestety przywitało nas deszczem 
i nie wszyscy zdążyli zobaczyć Aleję Gwiazd 
z odciśniętą dłonią znanych aktorów.

Dzięki ładnej pogodzie nie zdążyliśmy 
wejść na latarnię.

10 dni naszego pobytu nad pięknym 
polskim morzem minęły bardzo szybko. 
Grupa Józefi ątek zintegrowała się i nawią-
zała nowe przyjaźnie. 9 sierpnia wróciliśmy 
opaleni, szczęśliwi i zadowoleni do Środy.

Bogusława Deiksler

Twardowskiego pożegnał się ks. Jarosław 
Gabler  z parafi anami 

Msza św. za-
kończeniowa mia-
ła miejsce w so-
botę 26 sierpnia 

czynek w I roku swej pracy 
do Szklarskiej Po-
ręby , w II roku 
do Świnoujścia. Żal 
się z nim żegnać 
, no ale niestety 
trzeba. Może tu-
taj będzie jeszcze 
wracał. Zobaczy-
my!! Ks. Jarek 
Gabler dobrze się 
czuł wśród Józe-
fi ątek. W trakcie 
Mszy św. był 
smutny, skupio-

ny, a nawet jego szczery 
uśmiech zniknął z jego twarzy. 

ną, nad Morzem Bałtyckim. Świnoujście 

uśmiech zniknął z jego twarzy. 
Na koniec podziękował probosz-
czowi ks. A. Marciniakowi, mini-
strantom,  nauczycielom ZSZ (w 
której pracował) i wszystkim pa-
rafi anom za czas wspólnie z nami 
spędzony i obiecał, że nie zapo-
mni swego pierwszego miejsca 
pracy. Ksiądz proboszcz  Marci-
niak również podziękował ks. Jar-
kowi za 2- letnią pracę duszpa-

uśmiech zniknął z jego twarzy. 
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Jeżeli trudno Ci, odnaleźć 
się we własnej wierze, masz 
świadomość tego, że nie jesteś 
doskonały, masz wiele pytań 
dotyczących wiary i życia oraz 
– przede wszystkim – szukasz 
drogi  nie mówiąc, że wiesz 
już wszystko i nie jesteś ide-
alnym chrześcijaninem, 
ZAPRASZAMY!


