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Zastanów się!
Na bramie jednego z cmentarzy umieszczono napis:
“Kim wy jesteście - myśmy też byli
Kim my jesteśmy - wy też będziecie”.
“Uszanuj miejsce swego pobytu”.
Czy mamy taką świadomość, gdy stajemy u bram cmentarza?
Czy jest to dla nas miejsce święte?
O tym świadczy nasze zachowanie, kultura i dbałość o czystość tego
miejsca. Czy jest to miejsce modlitwy za tych, którzy nas poprzedzili?
Czy przy twoim grobie dzieci będą umiały się modlić za zmarłych?
A ile razy Ty odmówiłeś modlitwę, oﬁarowałeś przyjętą Komunię
Świętą, zamówiłeś Mszę Świętą?
“Jaką miarą mierzysz - taką i Tobie odmierzą”.
RiP
Księżę Rafale... pamiętamy!
Albowiem Bóg stworzył człowieka
Nieprzemijającym,
I uczynił go na podobieństwo
Swojej wieczności.
Lecz śmierć zstąpiła na ziemię,
Przez zazdrość szatana
A doświadczają ją ci,
Którzy są jego własnością.
Ale dusze sprawiedliwych
Są w ręce Boga
I żadne cierpienie nie może ich dotknąć,
chociaż oczom głupców
Wydaje się, że ci ludzie umarli.
I koniec poczytują za nieszczęście,
A ich odejście za zmierzch
Ale oni są w spokoju.
A chociaż według ludzkiego mniemania
Cierpieli,
W ich nadziei była nieśmiertelność,
I po małej chłoście
Posiedli dobro,
Albowiem Bóg ich doświadczał
I ujrzał,
Że są godni.
Wypróbował ich jak złoto w piecu,
I przyjął ich jak całopalną oﬁarę.
Jaśnieć będą w czas sądu ostatecznego,
I podobni będą do iskier
Świecących nad ścierniskiem.
(Mdr 2,23-25; 3,1-7, tłum R. Brandstaetter)

Pochwalony bądź Panie przez naszą
siostrę śmierć
Oswoić się ze śmiercią. Tematem kolejnego numeru
„W świetle kolegiaty” uczyniliśmy rzeczywistość śmierci
i przemijania. Temat to smutny, ale przecież każdy z nas
spotka się z nią kiedyś oko w oko, więc chyba warto się z
nią oswoić. Każda śmierć jest inna, bo każdy człowiek jest
inny. Każdy przeżywa śmierć bliskiej osoby w inny sposób.
Wiara pomaga nam w przejściu tego trudnego czasu dzięki
obietnicy życia wiecznego i nieśmiertelności.
Śmierć jest swego rodzaju traumą, warto więc na spokojnie się jej przyjrzeć i już teraz uczyć się ją przeżywać
– zarówno bliskich, jaki i swoją.
W numerze znajdziemy zatem kilka reﬂeksji na temat
przemijania, które niechby zmobilizowały do tego, aby
jeszcze piękniej żyć, aby wypełnić po brzegi swoje życie
dobrocią, miłością, zwykłą ludzką życzliwością i codziennym uśmiechem. Ks. Prob. Andrzej Marcniak napisał
artykuł dotyczący samej sytuacji umierania, jak warto sie
zachowywać przy osobie konającej, czego unikać i jakie formalności należy poczynić przygotowując się do pogrzebu.
Znajdziemy również informacje o instytucjach, które na
terenie Środy świadczą usługi związane z pogrzebem. Poza
tym felietony naszych Paraﬁan oraz sprawozdanie w wydarzeń miesiąca w naszych średzkich paraﬁach i komentarze
biblijne duszpasterzy na najbliższe niedziele.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
wydania kolejnego numeru „W świetle kolegiaty”, całej redakcji, współpracownikom i oﬁarodawcom. Na zakończenie strofa z „Pieśni słonecznej” św. Franciszka z Asyżu:
„(...)Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą
śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają
w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie
w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy(...)”
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Wydarzenia Miesiąca
Czuwanie młodzieży
W ramach obchodzonego w całej Polsce pod hasłem „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”, Dnia Papieskiego, w sobotę 21
października odbyło się w naszej paraﬁi
czuwanie młodzieży. Po obejrzeniu ﬁlmu
dokumentalnego na temat życia, nauczania
i cierpienia ukochanego – nie tylko - przez
młodych papieża, ks. Tomek przypomniał
fragmenty nauki Jana Pawła II.
Czuwając przed wystawionym Najświętszym Sakramentem młodzież modliła się o
rychłą beatyﬁkację sługi Bożego Miłosierdzia
i śpiewała jego ulubione pieśni.
Wikuś

Różaniec na cmentarzu
W Dzień Zaduszny
szczególnie
pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. W ich
intencji
modliliśmy
się poprowadzonym
przez młodzież różańcem, 2 listopada na
średzkim cmentarzu.
Pomimo zimna i wiejącego wiatru wielu paraﬁa przybyło
tego dnia na miejsce spoczynku ich bliskich i
przeszło procesja po cmentarzu, a po udzielonym błogosławieństwie powróciło do domu
z nadzieją w sercach, że nasi kochani zmarli
z rodziny dostąpili już radości i szczęścia w
niebie.
Wikuś

Powołaniem – niesienie
ludziom pomocy
Już tradycją się stało, że każdego roku w
dzień w którym w liturgii wspominany jest
św. Łukasz – Patron lekarzy, pielęgniarek i
wszystkich pracowników Służby Zdrowia,
w szpitalnej kaplicy odprawiana jest msza
święta w ich intencji. Także i w tym roku 18
października eucharystię odprawił i wygłosił
kazanie ks. Jarosław Klupś. Poruszył w niej
problem dotykający w dzisiejszych czasach
służbę zdrowia, a mianowicie brak pielęgniarek, lekarzy, którzy w poszukiwaniu godnego wynagrodzenia ich pracy wyjeżdżają za
granicę. W tym miejscu ks. Jarosław przytoczył słowa: „Żniwo w prawdzie wielkie, ale
robotników mało”.
Jednymi z najczęściej wymienianych zawodów z którymi kojarzy się powołanie jest:
lekarz, nauczyciel i ksiądz. Wszystkie te trzy
łączy jedno – pomoc drugiemu człowiekowi.
Po mszy św. wszyscy jej uczestnicy i pozostali pracownicy średzkiej służby zdrowia
spotkali się przy kawie i ciastku.
aga
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„Arka Przymierza”...
13 listopada w Środzie

Niezwykły koncert

Dnia 13 listopada kolejny już raz modliliśmy się za wstawiennictwem Matki Bożej
Fatimskiej. Głównym celebransem, tym razem, był ks. Marcin Jałoszyński – były wikariusz naszej paraﬁi. Różaniec z prośbami do
MB Fatimskiej prowadził nasz chór Gaudete.
TŚ

Duszpasterstwo Młodych
„Szukającym Drogi” - było
gorąco...

W sobotę 12 listopada o godz. 20:00 na
wikariacie grupa studentów i młodzieży wraz
z ks. Tomkiem, odbyła spotkanie dyskusyjne na temat: „Aborcja i
antykoncepcja – szansa
czy zagrożenie”. Temat
dopisał, młodzież dopisała (prawie zabrakło
szklanek do herbaty),
tylko czas nieubłaganie
przybliżał nas do niedzieli...25 listopada kolejne
rozmowy: „Czy Islam jest
religią nienawiści?”

XVII wielkopolskie
konfrontacje chórów
koło 2006

TŚ

7 października w Miejskim Domu Kultury w Kole miały miejsce XVII Wielkopolskie
Konfrontacje Chórów. Do grona uczestników zakwaliﬁkował się również nasz chór
Kolegiacki P.W. Św. Cecylii. Wśród siedmiu
chórów każdy miał za zadanie wykonać
chociaż jeden utwór Feliksa Nowowiejskiego. Wszystkim towarzyszyły nerwy. Czas
na prezentację był ograniczony – 15 minut.
Nasz chór zaprezentował takie utwory jak:
„Cheruwimskaja IV” „Kryste dniu naszej
światłości” „Parce Domine” „Polka Zygmowa” oraz „Siyahamba”.
O 15:00 w Kościele Ojców Bernardynów
w Kole nastąpił koncert ﬁnałowy i ogłoszenie werdyktu jury. Nagrodę główną (złote
koło oraz 1500 zł) zdobył Chór Kameralny
„Canto” z Wyrzyska, pod dyrygenturą Piotra
Jańczaka, uznanego w zeszłym roku w Kole
za najlepszego dyrygenta. Pan Piotr jest autorem wspaniałego utworu zaprezentowanego na konfrontacji „Kyrie”. Nasz chór obył
się bez nagród, pamiętając jednak o tym,
że śpiewa się nie dla tytułów lecz na chwałę
Bożą.
Kasiula

W niedzielę 22 października w Kolegiacie mogliśmy wysłuchać
niecodziennego koncertu. A To wszystko dlatego, że w
tym roku przypada 250.rocznica urodzin
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Właśnie z
tej okazji o godz. 16.00 odbył się koncert
Chóru Chłopięcego i Męskiego „Poznańskie słowiki” oraz orkiestry Accademia dell’
Arcadia pod batutą znanego i cenionego
prof. Stefana Stuligrosza.. Wystąpili także
soliści: Aleksandra Lewandowska – sopran,
Małgorzata Woltmann – Żebrowska – alt,
Bartłomiej Szczeszek – tenor, Maciej Straburzyński – bas.
W swoim repertuarze chór i orkiestra
przygotowali 2 msze Mozarta. Pierwsza
Spatzen – Messe KV 220 i druga Spaur
– Messe KV 258, w których usłyszeliśmy
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus.
Jeszcze przed występem prof. Stuligrosz
przypomniał krótką biograﬁę wspaniałego,
utalentowanego i obdarzonego niesłychaną
wyobraźnią i pamięcią muzyczną, kompozytora m.in. 19 mszy, oper, litanii do Matki
Bożej, psalmów – Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Aby słuchacze wczuli się w klimat
koncertu przytoczył myśl ﬁlozofa rzymskiego, który uznał, że obcowanie ze sztuką
powoduję, że stajemy się lepsi. Prof. Stuligrosz przygotował przybyłych do pełnego
i lepszego odbioru koncertu nazywając ich
odbiorcami piękna, a chórzystów natchnionymi dla nich.
Kolegiata tego dnia zamieniła się w ﬁlharmonię, a koncert na wszystkich wywarł
ogromne wrażenie, w końcu niecodziennie
usłyszeć możemy tak wspaniałą harmonię
głosów i instrumentów. Zainteresowanie
było widoczne po ilości zajętych miejsc nie
tylko siedzących.
kl

Msza Święta w deszczu
Jak każdego roku 1 listopada w Dniu
Wszystkich Świętych na cmentarzu odbyła
się Msza Święta, niestety jedyną przeszkodą tegorocznej uroczystości był deszcz oraz
wiatr i ze względu na panujące warunki atmosferyczne została ona skrócona o drugie
czytanie i kazanie które miał wygłosić ks.
Łukasz Grys – wikariusz paraﬁi Św. Józefa.
Mszy Św. Przewodniczyli ks. prałat A. Rawecki oraz ks. T. Ślesik.
Przed mszą na cmentarz spod Kolegiaty wyruszyła żałobna procesja, po czym o
14:30 rozpoczęła się eucharystia.
Przez cały ten dzień członkowie Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego zbierali pieniądze na renowację zabytkowych grobów.

Więcej zdjęć - patrz fotoreportaż

Wydarzenia Miesiąca
Stowarzyszenie Dzieci
i Młodzieży Maryjnej
Stowarzyszenie powstało na wyraźne
życzenie Matki Bożej. Ujawniła je Maryja w
czasie pierwszego objawienia w kaplicy Sióstr
Miłosierdzia w Paryżu, w nocy z 18 na 19
lipca 1830 roku. W czasie rozmowy ze świętą
Katarzyną Labouré Maryja powiedziała:
,,Pragnę aby założono Stowarzyszenie
Dzieci Maryi. Udzielę mu licznych łask.”
Natomiast w dniu 27 listopada 1830 roku
Niepokalana objawiła Siostrze Katarzynie
Cudowny Medalik
i poleciła wybicie go
według wskazanego wzoru. Na pierwszej
jego stronie widnieje napis : „O Maryjo bez
grzechu poczęta módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy”. Pierwsze grupy zaczęły
powstawać we Francji około 1840 roku.
Stamtąd Stowarzyszenie zaczęło rozszerzać
się także na inne kraje i istnieje po dzień
dzisiejszy. W Polsce istnieje ono i działa od
1852 roku. Oficjalnie zatwierdzone zostało
20 czerwca 1847 roku przez papieża Piusa
IX. Grupa dzieci z naszej parafii pragnie
również należeć do tego Stowarzyszenia.
Po długim okresie przygotowań, zostaną
one uroczyście przyjęte do Stowarzyszenia
Dzieci i Młodzieży Maryjnej 10 listopada
podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30.
Otaczamy ich modlitwą, by wytrwali w
gorliwym głoszeniu chwały Bożej i Jego
Niepokalanej Matki - zarówno słowem jak i
pięknym życiem na wzór Maryi.
W naszej paraﬁi spotkania Dzieci i
Młodzieży Maryjnej odbywają się w każdą
sobotę o godz. 9.00 w kolegiackiej salce na
górze. Serdecznie zapraszam wszystkich,
którzy chcą należeć do Stowarzyszenia i być
Dziećmi Maryi Niepokalanej.
S. Magdalena Olszewska SM

Szósty Dzień Papieski
Właściwie Szósty Dzień Papieski miał
miejsce 15 października lecz w naszej paraﬁi odbył się tydzień później (22 październik). Już od Mszy na 7:00 młodzież zaczęła
zbierać do puszek przed kościołem dobrowolne oﬁary na Dzieło Nowego Tysiąclecia,
wspomagające stypendiami młodych utalentowanych uczniów, nie mających środków
niezbędnych do dalszej edukacji. Sprzedawane były również kremówki, cieszące się
uznaniem nie tylko paraﬁan... O 16:00 zagościł do Kolegiaty Chór Chłopięcy i Męski
„Poznańskie Słowiki”, dając cudowny popis
swoich umiejętności. Nie zapominajmy o idei
tego specjalnego dnia. W końcu Jan Paweł
II swoim życiem i postawą nie uczył nas, że
najlepsze kremówki są w Wadowicach.
Kasiula
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Ojczyznę wolną
pobłogosław Panie!
Po 123 latach niewoli spełniły się oczekiwania Polaków – Polska stała się niepodległym państwem. 11 listopada wspominaliśmy
88. rocznice tego wydarzenia. Tradycyjnie już
za wolność dziękowano na mszy św. w kolegiacie o godz. 10.00. Jak zwykle msza ta była
bardzo uroczysta z udziałem poczt sztandarowych oraz przedstawicieli samorządu średzkiego wraz z panem Burmistrzem. Eucharystię odprawił ks. prałat Aleksander Rawecki,
podczas której wygłosił także kazanie. Usłyszeliśmy w nim o wolności, która jest zasługą
pokolenia Polaków, wychowujących dzieci w
duchu podstawowych wartości jakimi są Bóg,
honor, ojczyzna. To polskie rodziny nie dopuściły do upadku kultury i literatury Polski. Usłyszeliśmy także przytoczone przez ks. Prałata słowa
skierowane do młodzieży
na Westerplatte podczas
pielgrzymki w 1987r., mówiące o tym, że przyszłość
Polski zależy od nich. Ks.
Prałat opowiedział także
historię pewnej rodziny z
Francji, której ojciec pochodził z Polski, a był na
łożu śmierci. Przyjechali
oni do ojczyzny ojca, aby
spełnić jego ostatnią wolę: chciał, aby jego
trumnę przysypano ziemią z Polski. To przykład osoby silnie kochającej swoją ojczyznę
i nie zapominającej niej. Negatywnym zjawiskiem jest zaś emigracja w celu lepszego życia kosztem wiary, wartości i dobra jakim jest
ojczyzna. Jak powiedział prymas Wyszyński,
że nie sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale
sztuką jest dobrze dla niej żyć. Po zakończeniu mszy św. odbył się pochód pod pomnik
gen. Henryka Dąbrowskiego. Tam po odśpiewaniu hymnu, kilka słów skierował do zebranych burmistrz Wojciech Ziętkowski, po czym
nastąpiło złożenie kwiatów przez przedstawicieli różnych środowisk średzkich.
kl

Dzień Misyjny w Kolegiacie
W niedzielę, 15 października 2006 kiedy
cała Polska obchodziła kolejny Dzień Papieski, wspólnota kolegiacka przeżywała Dzień
Misyjny, który w Kościele Katolickim obchodzono 22 października 2006 roku. Z tej okazji przybyli do Środy Ojcowie Oblaci pracujący na misjach w różnych częściach świata.
Podczas homilii opowiadali o swoich przeżyciach związanych z chrystianizacją narodów
nie znających Boga, prosili o modlitwę w intencji misji a po nabożeństwie sprzedawali
kalendarz, którego całkowity koszt był przeznaczony na cele misyjne. Każdy więc kto
go zakupił może czuć się sponsorem działań
misyjnych na świecie.

Pomocnicy Maryi Matki
Kościoła
...ach i znów
wakacje...

przypominają

nam

się

Jak co roku Pomocnicy Matki Kościoła
wyjeżdżają na pielgrzymkę. Tak samo było
i w tym roku. Tym razem celem naszej
wyprawy była Kotlina Kłodzka. Pielgrzymka
nasza trwała dwa dni, a naszymi opiekunami
byli katechetka Alina Jądrzak, Jolanta
Budzińska oraz ks. Jarosław Klupś.
Wyjechaliśmy 8 lipca o godz. 5:30.
Towarzyszyły nam również osoby dorosłe.
Na trasie do Kotliny Kłodzkiej zatrzymaliśmy
się w Trzebnicy. W Trzebnicy znajduje się
klasztor Księży Salwatorianów oraz Bazylika
Mniejsza p.w. św.
Jadwigi Śląskiej, z
grobem św. Jadwigi.
Potem pojechaliśmy
do Barda Śląskiego,
gdzie znajduje się
Sanktuarium
Matki
Bożej
Bardzkiej
–
Strażniczki Wiary. W
Bardzie zwiedziliśmy
ruchomą
szopkę.
Następnie pojechaliśmy do Wambierzyc.
Po zakwaterowaniu się w domu pielgrzyma
zwiedziliśmy Bazylikę Nawiedzenia NMP,
gdzie znajduje się figurka Matki Bożej
Wambierzyckiej – Królowa Rodzin. Miejsce
to słynie wielu cudów oraz ruchomej szopki.
O godz.18:00 uczęstniczyliśmy we Mszy św.,
a o godz. 21:00 w Apelu Jasnogórskim, po
którym podziwialiśmy piękną oświetloną
Bazylikę.
Następny dzień rozpoczął się od Mszy
św. o godz. 8:30. Później udaliśmy się na
Strzeliniec, gdzie chodziliśmy po Górach
Stołowych. Było bardzo fajnie!:-) Po drodze
podziwialiśmy takie formy skalne jak: Ucho
Igielne, Kaczęta, Tron Liczyrzepy, Wielbłąd,
Mamut, Diabelską Kuchnię, Piekiełko,
Niebo, Kołyskę, Kwokę, Koński Łeb i Słoń.
Następnym punktem naszej wycieczki była
Nowa Ruda. Tam zwiedzaliśmy kopalnię
węgla. Niezapomniane wrażenia wywarł na
nas Skarbnik kopalni. Do Środy wróciliśmy
ok. godz. 22:00. Dwa dni w Kotlinie Kłodzkiej
minęły bardzo miło. Trzeba tu dodać, że
niektóre dzieci były w górach pierwszy raz i
bardzo im się podobało.

Jeżeli chcesz dołączyć do Naszej
wspólnoty serdecznie zapraszamy w
każdą sobotę na godz.11:00 - salki
katechetyczne!
Katarzyna Barczak
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LISTOPAD 45 tydzień
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Elżbiety, Sławomira

5

Niedziela

6

Poniedziałek Feliksa, Leonarda

7

Wtorek

Antoniego, Żytomira

8

Środa

Gotfryda, Hadriana

9

Czwartek

Teodora, Bogdana

XXXI Niedziela zwykła

Rocz. pośw. Bazyliki Laterańskiej święto

10

Piątek

Leona, Leny

Św. Leona Wielkiego Papieża i DK wspomn.

11

Sobota

Marcina, Bartłomieja

Św. Marcina z Tours Bpa wspomn. obow.
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Płyną dnie i miesiące, zmieniają się
daty. Mówimy, że upływa czas. Gdybyśmy
jednak chcieli odpowiedzieć na pytanie,
co to jest czas, odpowiedź byłaby bardzo
trudna.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Renaty, Witolda

...co to jest czas...
Możemy zobaczyć wskazówki zegara,

XXXII Niedziela zwykła

lecz nie możemy zobaczyć czasu; dotyka-

Św. Pierwszych Pol. Męczenników wspomn. obow.

my kalendarza i zrywamy z niego kartki,

12

Niedziela

13

Poniedziałek Benedykta, Mateusza

14

Wtorek

Seraﬁna, Wawrzyńca

15

Środa

Alberta, Leopolda

Św. Alberta Wielkiego Bpa i DK wspomn. dow.

16

Czwartek

Edmunda, Gertrudy

NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia wspomn. dow.

nami nieubłagalnie. Jest ono czymś tak

17

Piątek

Elżbiety, Grzegorza

Św. Elżbiety Węgierskiej wspomn. obow.

oczywistym, że nikt go nawet nie sfor-

18

Sobota

Karoliny, Romana

Bł. Karoliny Kózkówny Dz. i M. wspomn. obow.

mułował. Jednak on jest, istnieje i szybko

lecz nie możemy dotknąć czasu. Słyszymy
su. A jednak prawo upływu czasu rządzi

płynie, ucieka… Ryba nie musi wiedzieć,
czym jest woda, lecz musi umieć pływać.
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Czas jest czymś wysoce abstrakcyjnym i

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Salomei, Seweryna

dzwonek budzika, lecz nie słyszymy cza-

XXXIII Niedziela zwykła

nieuchwytnym, ale zarazem czymś nie-

19

Niedziela

20

Poniedziałek Anatola, Rafała

21

Wtorek

Janusza, Konrada

Oﬁarowanie NMP wspomn. obow.

jednak ważne wiedzieć, czym jest czas,

22

Środa

Cecylii, Marka

Św. Cecylii Dz. i M. wspomn. obow.

ważniejsze jest umieć go używać.

23

Czwartek

Klemensa, Felicyty

Św. Klemensa I Papieża i M. wspomn. dow.

24

Piątek

Jana, Andrzeja

Św. Andrzeja Dung-Lac Pr. i Tow. MM. wspomn.obow.

25

Sobota

Katarzyny, Erazma

Św. Katarzyny Aleksandr. Dz. i M. wspomn. dow.

Św. Rafała Kalinowskiego Pr. wspomn. obow.
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Konrada, Sylwestra

Niedziela

27

Poniedziałek Waleriana, Wirgiliusza

28

Wtorek

Zdzisława, Lesława

29

Środa

Błażeja, Fryderyka

30

Czwartek

Andrzeja, Maury

1

Piątek

2

Sobota

GRUDZIEŃ 49 tydzień

czym spotykamy się na co dzień. Nie jest

Nie zapominajmy, że nie mamy żadnej możliwości cofnięcia się w przeszłość,
zmiany czegokolwiek, co już się wydarzyło. Nie możemy cofnąć ruchu, jaki wykonaliśmy. Nie możemy cofnąć słowa, jakie

XXXIV Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata uroczystość
26

zmiernie podstawowym i powszednim, z

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata uroczystość

Św. Jana Kapistrana Pr. wspomn. dow.
Św. Antoniego Marii Clareta Bpa wspomn. dow.

wypowiedzieliśmy. Możemy zrobić inny
ruch, wypowiedzieć inne słowo, ale tego,
co już się stało, odwrócić nie możemy.
Coraz częściej nie mamy czasu dla
swoich dzieci, rodziców, przyjaciół. Nie
mamy czasu na modlitwę, na uczestni-

Św. Andrzeja Apostoła święto

ctwo w coniedzielnej Mszy św. Tłumacząc
„nie mam czasu” sami się nakręcamy. A
świat pędzi coraz szybciej i szybciej. Stojąc nad mogiła najbliższych zastanówmy
się nad sensem naszej pogoni za sukcesem, pieniądzem, dobrobytem. Co z tej

6

3

Niedziela

4

Poniedziałek

5

Wtorek

pogoni weźmiemy do wieczności? Żyjmy
mądrze, nie zmarnujmy danego nam czasu…
Zoﬁa Ratajczak

T E M AT N U M E R U
“Kim wy jesteście - myśmy też byli
Kim my jesteśmy - wy też będziecie”

Czas Ucieka…

Co uczynić, aby przemijanie nie było dla nas

mnie jako tego, który podzieli jego los. I w koń-

Co roku przeżywamy to samo: Gonimy ner-

nieokiełznaną siłą trawiącą wszystko, co spotyka

cu moje własne zetknięcie ze śmiercią jest przy-

wowo czas, by być zauważonym w pracy. Próbu-

na swojej drodze; by miało wręcz pewien jasno

czynkiem do udzielenia odpowiedzi na pytanie o

jemy nadgonić zaległości w domu, w wychowy-

zdeﬁniowany walor? Być może rozwiązanie tego

fenomen mojej wiary, ściślej, odpowiedzi na py-

waniu dzieci, w ogródku. Spieszymy się, by nie

dylematu leży w chęci zrozumienia śmierci, na-

tanie, czym dla mnie, jako człowieka wiary jest

opuścić ważnych rocznic i wydarzeń. Noszone

dania jej znaczenia.

śmierć przeżywana wespół z Chrystusem.

przy sobie kalendarze i notesy pęcznieją od listy

Myśląc o ludzkim przemijaniu natraﬁamy

Pytania to o tyle ważne, że heroiczna niekie-

na kwestię śmierci – wydarzenia, które owemu

dy próba dania konkretnych rozwiązań pozwa-

przemijaniu nadaje konkretny bieg. Każdy czło-

la przejść z egzystencjalnego pesymizmu do

Jeszcze tylko wizyta na cmentarzu, jeszcze

wiek bowiem, bez wyjątku, staje w końcu wobec

chrześcijańskiej nadziei. Właśnie ta cnota wy-

tylko umyty starannie pomnik, rzucony w ser-

faktu odejścia. Ta swoista konfrontacja może

znacza zupełnie nową optykę patrzenia na czło-

decznym geście kwiat, zapalony trzęsącą się

okazać się niezwykle cenna, pod warunkiem,

wieka. Przemijanie jest nierozerwalnie związane

ręką znicz…

że śmierć nie zostanie zepchnięta do podświa-

z nadzieją. Pamięć o zmarłych, na której ciąży

I już możemy pójść w procesji, uczestniczyć

domości i zakwaliﬁkowana jako problem „ciągle,

nierzadko zarzut zadawania bólu, tylko dzięki

w pełnym wymiarze w Eucharystii, podziwiać tę

czy jeszcze nie mój”.

spraw do załatwienia, ważnych dat, terminów
spłat kredytów itd…

nadziei staje się wyrazem ludzkiej dojrzałości.

urokliwą, świadczącą przecież dobitnie o naszej

Przemijanie, które mamy tu w skrócie roz-

Dokonuje się wtedy zwrot w naszym myśleniu o

trosce i pamięci łunę…

ważyć zasadza się właśnie na tym jakże drama-

śmierci Drugiego i własnej. Zwrot ten, niezwykle

tycznym, i naturalnym zarazem, splocie życia i

radykalny, polega na przejściu z pełnego bólu

śmierci. Znaczy to, iż jest ono wpisane w ludzką

„odszedł” do pełnego wiary „ciągle jest”. Pytamy

egzystencję i jako takie może, a wręcz rozwa-

dalej z kim odszedł, i dzięki komu jest. Pytamy,

żane być musi. Świadomość przemijania wynika

by przywołać osobę Jezusa Chrystusa. Bóg w

Czegoś nam brakuje, coś na kształt wielkiej

właśnie z tej dwubiegunowości ludzkiego „żyć”.

tej, a nie innej Osobie, pozwolił na nowo pojąć

pustki zaczyna mościć sobie miejsce w naszym

Pierwszym biegunem jest ludzkie narodzenie,

śmierć. Ona nadal jest nieoswojona, nadal prze-

sercu. A może to strach?

drugim ludzka śmierć. Inaczej, ludzkie zaistnie-

raża, a jednocześnie już nie tak jak dotąd. Jakże

Z pomocą przychodzi nam rozum, który

nie w określonym czasie i miejscu, i opuszczenie

subtelnie pisał o tym wydarzeniu przemijania,

mówi: „Przecież więcej nie mogliśmy już z siebie

tegoż miejsca. Pomiędzy tymi dwoma punkta-

śmierci i nadziei kardynał Karol Wojtyła w swoim

dać”.

mi (możemy nazwać je punktami granicznymi)

dziele „Rozważania o śmierci”:

przebiega obszar przemijania. Przemijanie wynika przecież, używamy tu słowa przecież, bo wy-

„W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata
wymiarze,

Zrobiliśmy wszystko, na co było nas tylko
stać…
Powinniśmy być zadowoleni, ale nie jesteśmy.

Czy na pewno? Czy w całym tym krzątaniu
się nie zapomnieliśmy, aby o tych, co jeszcze
żyją pośród nas? Oni nie czekają na świeczkę

daje nam się to rzeczą oczywistą, z bycia-w-cza-

JESTEŚ,

i na donicę z kwiatami. Potrzebują tylko naszej

sie; wynika z narodzenia jako początku i śmierci

i wtedy ja mam sens i moje w grób opada-

obecności, wypowiedzianego z miłością sło-

jako końca. W tym sensie możemy stwierdzić,

nie

wa, ciepła podanej przez nas dłoni i uśmiechu

że całe ludzkie życie jest zarazem umieraniem,

i przechodzenie w śmierć -

skierowanego pod ten jeden, zapomniany w po-

które śmierć bezapelacyjnie kończy.

a rozpad, który mnie czyni prochem niepo-

śpiechu adres. Czy zdążymy się z nimi jeszcze

Dzięki czemu i komu, zatem mamy prawo
mówić o fenomenie przemijania? Otóż można
wskazać na pewne czynniki, które określają

wtarzalnych atomów,
Umieranie, dzięki wspólnocie z Chrystusem,

człowieka jako tego, który przemija. Są nimi

nie znaczy „przestaję istnieć”, lecz tylko „nie

czas i miejsce, w obrębie których dzieje się ludz-

ma mnie tu”. Widzimy teraz dokładnie to za-

ka historia. Zarazem drugi człowiek jest dla mnie

korzenienie ludzkiej śmierci w Chrystusowy,

wezwaniem do pamięci o nim, do uświadomienia

zbawczy czyn. Taka śmierć, jest wydarzeniem

sobie tego, iż być znaczy przemijać. Przemijam

wiary, w którym potwierdza się przynależność

to znaczy mam pewne punkty odniesienia dzięki,

do Pana i w życiu, i w śmierci (naucza nas o

którym mogę pojąć sam siebie, moją indywidu-

tym Św. Paweł w Liście do Rzymian 14,7-9).

alną sytuację. Przemijam, to znaczy, moją teraź-

obszar czegoś, co niewyrażalne do koń-

jąc bezimiennie przyszłości. Wreszcie przemijam

ca, w pewnym sensie zakryte. Wejście w

to znaczy dojrzewam, wchodzę jeszcze głębiej w

ten obszar pozwala jednak zauważyć, że

czas i przestrzeń, czyniąc je moimi.

przemijanie pozwala wskrzeszać ciągłą
pamięć o tych, którzy byli. Obok tej pa-

pełniejszego zarazem spojrzenia na życie jako

mięci możemy wyznawać żywą wiarę

takie. Śmierć pozwala bowiem dostrzec, kim

w ciągłą obecność. Przede wszystkim

jestem sam dla siebie, jako istota zderzająca

zaś przemijanie pozwala uczyć się

się ze zjawiskiem śmierci, a raczej w śmierci

oczekiwania na śmierć, która nadej-

uczestnicząca. Po drugie uświadamiam sobie,

dzie; na życie w Bogu.

kim jest dla mnie inny, umierający człowiek; dla

A.P.

Rozważać przemijanie to wkraczać w

niejszość uznam za chwilę za przeszłość, oczeku-

Kwestie te dają możliwość innego, nowego i

spotkać?

jest cząstką Twojej Paschy”.

Łukasz Stachowiak
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CZY BOJĘ SIĘ ŚMIERCI?

Krzysztof Kluczyński

Czasami słyszę pytanie: „Czy boi się
pan śmierci?”. W pierwszym odruchu mówię zawsze, że nie, bo, po co bać się tego,
co nieuniknione, co prędzej czy później
spotka każdego z nas. Jednak czasami,
przy głębszej reﬂeksji odpowiedź na to
pytanie nie jest już taka prosta.
Inaczej jest mówić nie boję się jej siedząc wygodnie w fotelu przed kominkiem,
a inaczej wtedy, gdy ktoś przykłada nam
do skroni zimną lufę pistoletu. Boję się
śmierci? – to znaczy czego? Czy tego, co
będzie po niej, czy samego procesu umierania?
Umierania boimy się, bo nikt z żyjących nie wie jak to jest umierać, boimy się bólu, samotności, tego rozdarcia
duszy od ciała. Jesteśmy ludźmi, więc
mamy do tego prawo. Nasz strach wynika
też z miłości i nie jest to lęk o nas, lecz
o naszych bliskich. Boimy się o tych, którzy pozostaną sami, czy dadzą sobie radę
bez nas. To nie jest pycha, lecz próba empatii, postawienia się w ich sytuacji. Łzy,
które lejemy nad grobem zmarłych, to
najczęściej łzy samotności. Płaczemy, bo
zostajemy sami i odczuwamy pustkę po
stracie kogoś. Jednak tego, co nas czeka
po życiu bać się należy tylko wtedy, gdy
zabrakło w tym życiu siły i odwagi, aby
żyć ze wszystkimi – z Bogiem i z ludźmi w
zgodzie. Tak to już jest, ze najpierw życie
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jesteśmy potem śmierć, oby to, co po niej
było nagrodą nie karą.
Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to
wiemy, czego możemy spodziewać się w
tym przyszłym życiu.
Śmierć jest czymś oczywistym i nieuniknionym. Niezwykle głębokie, a zarazem powalające w swej prostocie,
jest stwierdzenie zawarte w tytule ﬁlmu Krzysztofa Zanussiego, że życie to
śmiertelna choroba przenoszona drogą
płciową. Życie każdego nas prowadzi do
śmierci, innej drogi nie ma. Wypływające z głębi chrześcijańskiej reﬂeksji jest
stwierdzenie, że powinniśmy żyć tak, aby
każdy nasz dzień mógł być dniem ostatnim. Umierać zaczynamy już wtedy, gdy
się rodzimy. Mamy wolną wolę, możemy
zawsze dokonywać świadomych wyborów, ale w wyborze długości swego życia
ten wybór odbywa się tylko w jedną stronę. Swoje życie możemy skrócić, ale nigdy nie uda nam się go choćby o sekundę
przedłużyć.
W Suplikacji śpiewamy: „od nagłej, a
niespodzianej śmierci zachowaj nas Panie”. Przez długi czas myślałem, że to
staropolskie określenie niespodzianej należy rozumieć jako niespodziewanej. Dopiero, kiedy mój przyjaciel wyjaśnił mi, że
niespodziany i niespodziewany to nie to
samo. Zrozumiałem, że przecież dla żad-

nego z nas śmierć nie może być czymś
niespodziewanym, musimy się jej spodziewać. Jest ona naturalną konsekwencją życia. Niespodziana śmierć, jest czyś
boleśnie tragicznym, staje się ona niemiłą
niespodzianką, zaskoczeniem, które spada na nas jak grom z jasnego nieba. Nagle otrzymujemy wezwanie i nie jesteśmy
na nie przygotowani, i nie mamy już czasu, aby coś kupić przed tą podróżą. Aby
nakarmić kota i wyprowadzić psa, aby
zamknąć mieszkanie i dać klucze sąsiadce, żeby podlewała kwiaty. Życie w stanie
łaski uświęcającej to najlepsze przygotowanie do śmierci, ale żeby być gotowym
na śmierć należy zatroszczyć się też o to,
co związane z materialną sferą życia. Nie
zostawić po sobie bałaganu, który posprzątać będą musieli inni.
Śmierć należy na nowo oswoić, mamy
na pewno w pamięci opowieści o ludziach
z dawnych czasów, którzy umierali w spokoju w otoczeniu bliskich. Dzisiaj śmierć
zamyka się w sterylnych szpitalnych salach, odbierając umierającym możliwość
spokojnego rozwiązania swoich doczesnych spraw. Bliscy umierających też
uciekają od śmieci jak gdyby była ona
czymś niezwykłym, zaraźliwym a przecież
śmierć jest naturalną konsekwencją życia
i jak na razie najlepszym sposobem, aby
spotkać Boga twarzą w twarz.

Łuna

Rafał Regulski

Chłód, deszcz i wiatr. Te trzy żywioły sprawiły, że wieczorem 1. listopada
na średzkim cmentarzu ludzi nie ma
zbyt wielu. Jest ich dużo mniej niż za
dnia. Policjantom pozwala to wreszcie
schować się do radiowozu. „Zmokliśmy,
zmarzliśmy i teraz się grzejemy” – tłumaczą młodzi ludzie w mundurach. Mówią, że nie było lekko.
A pomiędzy grobami żywi wciąż jeszcze oddają hołd tym, którzy już odeszli.
Starszy pan zmaga się z wiatrem, który
każdą szczeliną wdziera się pod plastikową kopułkę znicza. Mężczyzna w koń-
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cu się poddaje. „Znowu zgasło” – mówi
bezradnie i chowa znicz do kieszeni
płaszcza. Zapowiada, że przyjdzie jutro,
gdy nie będzie już wiało.
Niektórym się jednak udaje przechytrzyć wietrzysko. Zadowoleni starannie
wyszukują zakamarek, w którym znicz
mieć będzie jak u pana Boga za piecem.
Czy taka pogoda sprzyja zadumie i
wspominaniu? – pytam kilka napotkanych na cmentarzu osób. Ktoś mówi,
że nie. Ktoś inny, że każda pogoda służy
zadumie. A jeszcze ktoś inny zauważa,

że właśnie taka pogoda najlepiej oddaje
nastrój tego dnia.
Rzeczywiście: wiatr gasi płomyki jakby gasił ludzkie żywoty. Rzuca liśćmi,
wywraca wazony, obnażając kruchość
tego świata. A do tego deszcz, na który
nic nie poradzimy. Parasol? Nieudolna
próba wmówienia sobie, że nie pada.
Ale wystarczy trochę wyżej podnieść
głowę: w oczach ma się wtedy szeroki,
ogólny plan cmentarza. I wtedy widzi
się łunę. Świetlisty, jasny obraz naszej
ziemskiej pamięci o zmarłych. Mimo
zimna, wiatru i deszczu – ta łuna jest.

PARAFIA

N AJŚWIĘTSZEGO S ERCA
PANA JEZUSA:

P W.

Każdy ma być
sługą miłosierdzia.

To już po raz szósty obchodziliśmy Dzień

możemy

Papieski. Obraz jaki nam towarzyszył to

ciaż w takim małym

Jan Paweł II całujący stopy - gest litur-

i skromnym wymiarze przypo-

gii Wielkiego Czwartku. Chyba każdego

mnieć postać papieża. O godz. 21

ten obraz napawa zadumą, skłania do

nasz mały kościół wypełni się po

reﬂeksji czy zadania sobie pytania czy

raz kolejny w ciągu tej niedzie-

ja tak bym potraﬁł? W wielu miejscach

li ludźmi. To poprzez wstawiennictwo

słyszeliśmy czym jest miłosierdzie, jak

tej, której Jan Paweł II wszystko zawierzył,

czynić miłosierdzie, co to znaczy być mi-

modliliśmy się o szybką beatyﬁkację. Wy-

łosiernym?

tworzyła się atmosfera zadumy i reﬂeksji,

W naszej wspólnocie NSJ postawiliśmy na

ale przez to poczuliśmy się znowu silniejsi

pierwszym miejscu modlitwę. Nie może być

i odważniejsi w wypełniani naszego powo-

inaczej, bo to wszystko, co towarzyszyło

cho-

łania do którego On nas tak usilnie wzywał

temu dniowi było tylko dodatkiem. Zapew-

Była

ne wartościowym dodatkiem, ale zawsze

to

– do budowania cywilizacji miłości. Nie da się

wyjątkowa szansa budowania po raz

tego tak łatwo zapomnieć. Wiemy że on patrzy z

tylko czymś dodatkowym. Nie można było postą-

kolejny naszej wspólnoty o przykład życia Jana

tego słynnego już okna na nas i liczy, że ta isk-

pić inaczej. Tak więc podczas każdej Mszy św. od-

Pawła II. Nie wyszło by to wszystko gdyby nie

ra miłosierdzia będzie rozpalać serca wielu. Nie

nosiliśmy się do hasła Sługa Miłosierdzia. i dopiero

zaangażowanie młodzieży. Ale to jest chyba nasz

ustawajmy w tym naszym wysiłku ale stawajmy

po takiej strawie duchowej można było przejść na

dług wdzięczności nas ludzi młodych, których tak

się sługami miłosierdzia na wzór Jana Pawła II.

wyśmienite kremówki – słynne ciastko papieskie.

ukochał nasz papież. Wszyscy cieszyliśmy się, ze

...M jak Ministrant…

przedstawił ostatnie chwile z życia Jana Pawła
II, oraz dla Piotra Adamczyka, który doskonale
wcielił się w role naszego ukochanego Papieża.

Króluj nam Chryste !!!

◊

◊ 27.10.2006 ministranci paraﬁi kolegiackiej
razem

z

zespołem

Iskierki

pojechali

do

Poznania na ﬁlm „Karol - papież który pozostał
człowiekiem”. Po ﬁlmie młodzi ludzie z przejęciem
i wzruszeniem opuszczali sale kina. Wyrażając
uznanie

dla

reżysera,

który

tak

Ks. prob. Janusz Małuszek

świetnie

Do

grona

ministrantów

dołączyło
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kandydatów: Bartosz Godziewski, Bartosz Kulesza
i Jakub Socha. Kandydaci po przyspieszonym
kursie na ministranta, zostali przyjęci 05.11.2006
na

Mszy

Świętej

młodzieżowej

przez

ks.

Tomasza Ślesika. Nowym ministrantom życzymy
wytrwałości w służbie Panu Bogu.

Z okazji zbliżajcych się imienin
redakca “W świetle koelgaity” składa
najserdeczniejsze życzenia Ks. proboszczowi Januszowi Małuszkowi.
Niech wsłuchiwanie się w Boże Słowo
i wypełanie Jego w życiu pomoże w
podążaniu do świętości
Redakcja

Michał Mikołajczak
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A R T Y K U ŁY C Y K L I C Z N E

...Gdy odejdzie ktoś BLISKI...
Jak możemy przygotować się do śmierci bliskiej nam osoby,
jak przeżyć ten czas...

Ks. prob. Andrzej Marciniak
Niezwykłą łaską jest czas przygotowania
przechodzimy do innego pomieszczenia. Barbarodzinie) oraz zamawia się, jeśli jest takie życzłowieka, aby przeszedł do domu Ojca. Tej
rzyństwem i profanacją świętej chwili byłoby w
czenie organistę. Jeżeli osoba zmarła w szpitalu
myśli nie można odsuwać w nieskończoność, bo
tym momencie penetrowanie mieszkania „łui nie była pod opieką duszpasterska paraﬁi, w
chwila ta zbliża się z każdą godziną. Wyjeżdżam,
pem do podziału”, wszczynanie handlowych rozbiurze paraﬁalnym potrzebne będzie zaświadwychodzę, ale nie wiem, tak naprawdę czy wrómów, „dzielenie skórki” - czyli co mi sie dostanie
czenie ze szpitala o udzieleniu sakramentów
cę. Ta świadomość nie może mnie paraliżować,
w spadku (absurdalne, ale i takie sytuacje – o
świętych prze śmiercią danej osoby. Wszystkie
ale jako człowiek wiary, codziennie musze pozgrozo – się zdarzają).
szpitale w Polsce mają swoich kapelanów, któdawać rękę Jezusowi, który po to przyszedł w
Fakt śmierci stwierdza orzeczeniem lekarz
rzy nawiedzają chorych i posługują im. Rodzina
ten świat, aby nas przeprowadzić szczęśliwie do
domowy lub wezwane pogotowie. Wtedy można
powinna prosić kapelana o opiekę duszpasterdomu Ojca.
pomyśleć o przygotowaniu zmarłego do pogrzeską nad chorym pozostawianym w szpitalu.
Symptomem kończącej się drogi życia może
bu – zlecić posługę przy ubiorze kompetentnym
(dość rzadko, zdarzają się sytuacje, że osoba
być sędziwy wiek, postępująca choroba. Ta rzeinstytucjom lub zrobić to samemu z zachowaniewierząca sobie tego nie życzy).
czywistość nie powinna nas przerażać, ale staniem
należytego szacunku wobec
Jeżeli rodzina prosi, aby na cmentarzu była
wiać pytanie, czy jestem
ciała zmarłego, o którym sam
odprawiona Msza św., przy trumnie zmarłego,
gotowy, czy korzystam z
Chrystus mówił, że jest Świątrzeba też zadbać o to, aby przystąpić do Kod
pomocy jaką daje mi Jetynią Ducha Świętego. Po ustamunii św. Z tej posługi powinniśmy skorzystać
„Choruje ktoś wśró
zus w posłudze Kościoła?
leniu
przez
rodzinę
terminu
wcześniej, w swojej paraﬁi rodzinnej, gdyż tai
dz
was? Niech sprowa
Stan łaski uświęcającej,
pogrzebu (zwykle trzeci dzień
kich możliwości raczej nie ma.
by
a więc życie Boże w nas
po śmierci), należy udać sie
W sytuacji, gdy za życia osoba nie dawała
kapłanów Kościoła,
to musi być normalność
do paraﬁi osoby zmarłej, aby
żadnych znaków wiary – życie było raczej zai
m
ni
d
na
lili
od
się m
potwierdzona naszą żywą
poinformować duszpasterza o
przeczeniem postaw chrześcijańskich, czy wręcz
w
rozmową z Panem – modtym wydarzeniu i zaproponoosoba zmarła manifestowała z lekceważeniem
namaścili go olejem
).
14
litwą; pożywaniem Chleba
wać
termin
pogrzebu.
Paraﬁ
e
Kościół i rzeczywistość świętych sakramentów,
5,
k
(J
”
na
imię Pa
Eucharystycznego – pośw. Józefa i Najświętszego
będąc zdecydowanie nie praktykująca, powinkarmu na życie wieczne.
Serca Pana Jezusa nie mają
niśmy uszanować ten styl podejścia do życia i
Taka relacja jest zawsze
własnych cmentarzy, dlatego korzystaśmierci, i nie domagać się by obrzędy pogrzeświętowaniem, a śmierć będzie tylko przejściem
my z jednego wspólnego cmentarza paraﬁi kobowe – przewidziane dla ludzi wierzących i
do tego, co „ani oko nie widziało, ani ucho nie
legiackiej. Duszpasterz
praktykujących – stały się
słyszało”.
potwierdza zaproponoudziałem zmarłego, który
(...) gdy za życia osoba nie
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi
wany przez rodzinę terwyśmiewał się z wiary.
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namin lub szuka wraz z nią
Uszanujmy wolę osoby
dawała żadnych znaków wia
maścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14). Jakże
innego dogodnego dnia,
zmarłej i nie wystawiajmy
ry (...), będąc zdecydowanie
potrzebny to dar i siła dla siła dla słabnącego.
a następnie odpowiedna pośmiewisko siebie i
nie praktykująca, powinDlaczego wielu broni się przed sakramentem
nim poświadczeniem na
samego Kościoła.
niśmy uszanować ten styl
chorych? Otaczamy się góra medykamentów, a
piśmie, rodzina przekaOczywiście ten fakt
i,
erc
śmi
i
ia
życ
podejścia do
tego najlepszego lekarstwa boimy się i go nie
zuje tę informację do
nie zwalnia nas – ludzi
y
zęd
obr
by
się
ć
aga
i nie dom
zażywamy.
biura paraﬁi kolegiackiej
wierzących – od modlipogrzebowe – przewidziane
Wezwanie kapłana po śmierci, gdy można
i już tam koryguje sie
twy, czynów pokutnych
kty
pra
i
h
dla ludzi wierzącyc
było zrobić to wcześniej jest już nie na miejscu.
ostatecznie termin, ustaza zmarłego, bo nikt nie
m
kujących – stały się udziałe
Sakrament namaszczenia chorych jest – jak
la się godzinę pogrzebu.
ma wglądu w myśli zmarzmarłego, który wyśmiewał
sama nazwa wskazuje – dla chorych, nie dla
Po ustaleniu tych inforłego tuż przed śmiercią,
się z wiary.
zmarłych. W nagłych przypadkach kapłan może
macji najbliżsi mogą je
kiedy ważą się losy jego
być wezwany i wtedy (np. stan reanimacji i
przekazać dalej, poinforwieczności. Kościół nigdy
śmierci klinicznej) podejmuje stosowną decyzję,
mować dalszą rodzinę i
nie wydał osądu o potęnp. udzielenia przy wspólnej modlitwie zebrazaprosić gości. Fakt śmierci zgłasza się, jak najpieniu kogokolwiek. Sąd jest w ręku Boga. Linych warunkowego namaszczenia. Jeżeli ktoś
szybciej, w Urzędzie Stanu Cywilnego w godziturgia ma być jednak znakiem prawdy i miłości
tej posługi wcześniej odmawiał (choć dostawał
nach urzędowania (na podstawie zaświadczenia
względem zmarłego. Jeżeli ten, nawet w ostatpropozycje od bliskich, czy kapłana, np. w szpilekarskiego o zgonie osoby). Po otrzymaniu stoniej chwili się nawraca, wykorzystuje daną mu
talu), a znajduje się w stanie gdy już nie może
sownych dokumentów, wraca się do paraﬁi by
przez Boga łaskę, prosi Kościół o przebaczenie
protestować, albo odmówić nie można takiego
dopełnić formalności – wpis do księgi zmarłych,
i pojednanie, wtedy winniśmy dziękować Bogu
chorego przymuszać do sakramentu.
omawia się formę pogrzebu, zamawia Msze św.
za dar miłosierdzia i nie obnosić swego obuDobrze jest być przy umierającym, głośno
W intencji osoby zmarłej. Następnie należy się
rzenia czy gorszących przykładów uczynków z
odmawiać modlitwy, np. różaniec, litanię, trzyponownie udać do biura przy kolegiacie, aby wyżycia osoby zmarłej. Raczej winno nas to skłomać za rękę, podać i przytrzymać zapalona
brać i wykupić miejsce na cmentarzu (opłaty za
nić do pokornej modlitwy, aby Pan Bóg dał nam
gromnicę – symbol Chrystusa. Starajmy się zarezerwację na 20 lat danego grobu regulowane
szczęśliwą godzinę śmierci, choćby przez modlichować wyciszenie. Rozpacz, to nie jest postasą przepisami państwowymi. Jeżeli, po 20 latach
twę i wstawiennictwo za zmarłych dzisiaj.
wa człowieka wiary i przeszkadza w spokojnej
nie nastąpi prolongata, wg ustawy państwowej,
śmierci. By omówić szczegóły dalszych działań,
miejsce może być skopane i przekazane innej
Ks. prob. Andrzej Marciniak

N AJBLIŻSZE W YDARZENIA
Biuro Parafialne

Anna Ignaszewska
Ks. Jarosław Klupś
Niedziela Jezusa
Wswzechświata
J 18, 33b-37

Chrystusa

Króla

„Królestwo Chrystusa” wyraża tylko
w sposób niepełny całe bogactwo rzeczywistości, które kryje się pod tym
określeniem. Mówi ono o absolutnym
pierwszeństwie Chrystusa, odwiecznego Syna, w hierarchii stworzenia
i w hierarchii wszelkich pojęć, teorii i
prawd.
Istnieją prawdy, o których warto wiedzieć i zapamiętać je. I takie, o
których musimy wiedzieć, jeśli chcemy
coś w życiu osiągnąć. Istnieje wszak
hierarchia prawd. Znamy bezowocną
prawdę naszej pustej gadaniny i prawdę wielkich przemówień zmieniających
świat. Ale ponad nimi wszystkimi istnieje prawda, która jest czymś więcej,
niż tylko sumą wszystkich innych.
Prawda, o której mówi Jezus, jest
jedna. Nie możemy się jej wyuczyć,
opanować, zapamiętać. Możemy tylko
otrzymać w niej udział: jeżeli przyjmiemy ją z ust CHRYSTUSA KRÓLA PRAWDY i jeżeli zgodzimy się jej służyć. Ta
prawda wyswobodzi nas. Jest to prawda
Boża, Jego własna rzeczywistość, moc
Jego chwały, życia, wierności i miłości.
Cała ta prawda objawiła się nam i stała
się dostępna – jest nią wcielone Słowo
Boże, Jezus Chrystus, Bóg Człowiek.
On jest Prawdą, tą jedyną, Bożą.

- We wtorek 21 listopada o godz. 16.00 w kolegiacie Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Przed Mszą św. zostanie odmówiony różaniec, a
po Mszy św. spotkanie na salce katechetycznej.
- W środę przypada w liturgii wspomnienie Św.
Cecylii – Patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
Uroczysta Msza św. z okazji Św. Cecylii w intencji
chóru, orkiestry, zespołu młodzieżowego i dziecięcego Iskierki będzie odprawiona w niedzielę
26 listopada o godz. 16.00. Przed Mszą św. o
godz. 15.30 w kolegiacie chór da koncert pieśni
religijnych.
- W niedzielę 26 listopada o godz. 8.30 Msza św.
w intencji Wspólnoty Matek Różańcowych, Ojców
i mężczyzn, a po niej modlitewne spotkanie.
- Msze św. 1 grudnia w I – szy piątek o godz.:
8.00 – z nabożeństwem do Najświętszego Serca
Pana Jezusa
17.00 – dla dzieci
19.15 – dla młodzieży
- 2 grudnia w I – szą sobotę o godz. 8.00 Msza
św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny, po Mszy św. nabożeństwo i różaniec.
- Również w sobotę 2 grudnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzą chorych, do których przychodzą z
okazji I – szego piątku.
- W niedzielę 3 grudnia rozpoczyna się Adwent.
Msze św. roratnie od poniedziałku do soboty o
godz. 6.30. Dla dzieci i starszych od poniedziałku
do piątku. W sobotę dla młodzieży. Po Mszy św.
“agapa” na salce katechetycznej. Serdecznie
zapraszamy. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
- W niedzielę 3 grudnia o godz. 15.00 w salce
katechetycznej spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
- W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Dołóżmy starań, by pomimo pracy czy szkoły w
tym dniu z miłości do Matki Bożej uczestniczyć
we Mszy św..
W kolegiacie Msze św. o godz. 6.30, 8.30, 10.00,
a po południu o godz. 17.00 i 18.30.
Składka zebrana w tym dniu przeznaczona będzie na biedne kościoły, a w niedzielę 10 grudnia
do skarbony składamy oﬁary na Kościoły na
Wschodzie.
- W niedzielę 10 grudnia o godz. 15.00 Msza
św. w kolegiacie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- Na Mszy św. o godz. 11.30 grupa dzieci, które
prowadzi Siostra Magdalena zostaną przyjęte do
Wspólnoty Dzieci Maryi.
- W środę 13 grudnia nabożeństwo fatimskie.
O godz. 19.00 różaniec w intencjach, które można składać przy ﬁgurze Matki Bożej Fatimskiej.
O godz. 20.00 uroczysta Msza św. z homilią.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
- Wyjątkowo w III piątek miesiąca 15 grudnia
o godz. 17.45 różaniec z wymieniankami rocznymi, a o godz. 18.30 Msza św. w intencji tych
zmarłych.
- Od niedzieli 17 grudnia rozpoczynają się w kolegiacie Rekolekcje Adwentowe. Głosić będzie O.
Jerzy Bzdyl - Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej.
- W sobotę 16 grudnia o godz. 17.30 spotkanie
w kolegiacie dla Ojców dzieci I Komunijnych i

młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
W niedzielę 17 grudnia o godz. 18.00 spotkanie
w kolegiacie dla matek dzieci I - szo komunijnych i młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
Dotyczy cmentarza paraﬁalnego
w Środzie Wlkp.
Paraﬁa kolegiacka przypomina:
1) O prolongowaniu grobów na naszym
cmentarzu. wg przepisów państwowych,
po 20 latach od pogrzebu.Jeżeli rodzina nie
prolonguje mejsca, jest to równoznaczne
ze zrzeczeniem się prawa do niego.
2) Opłata za wywóz śmieci i wodę w roku
2007 wynosi 15 zł. Prosimy o sumienność
w uiszczaniu opłat, gdyż dzięki temu, nasz
cmentarz, może funkcjonować poprawniei
być piękną wizytówką naszej paraﬁi. Opłaty prosimy regulować w biurze paraﬁalnym
paraﬁi kolegiackiej.

Przyjęli Chrzest:
Październik
Zuzanna Antkowiak
Wiktoria Czerniak
Marcin Sobczak

Zawarli związek
małżeński:
Padźiernik
Robert Sergiusz Pohl - Ewa Olszańska
Krystian Kosmowski - Magdalena Gorgolewska
Michał Dobroś - Karolina Pawlak
Piotr Goździewicz - Milenia Sobczyńska
Sylwester Pawlak - Anna Sękowska
Roman Bury - Joanna Krzysztoﬁak
Jarosław Kuberski - Justyna Wasilewska
Eugeniusz Kaczmarek - Małgorzata Adamczyk
Mariusz Wiatrowski - Patrycja Szymczak

Odeszli do Pana:
Październik
ś.p. Maksymilian Błaszczyk
ś.p. Bogdan Kępiński
ś.p. Feliks Błaszczyk
ś.p. Urszula Stachowiak
ś.p. Henryk Filipiak
ś.p. Jadwiga Kędziora
ś.p. Stanisław Kazimierz Kołodziejczak
ś.p. Leon Zoran
ś.p. Florian Dłubała
ś.p. Radzisław Kazimierz Wiśniewski
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„Jan Paweł II- papież, który
pozostał człowiekiem”- reﬂeksje
W dniu 28.10 br. odbyła się „pielgrzymka” autokarowa na ﬁlm pod w/w tytułem
do Kinepolis w Poznaniu. Organizatorem
tego wyjazdu był wikariusz paraﬁi pw. Św.
Józefa w Środzie Wlkp., ks. Łukasz Grys.
Lista uczestników składała się z nazwisk
paraﬁan, gdyż celem wyjazdu było wspólne przeżywanie przez nich ekranizacji biograﬁi Sługi Bożego Jana Pawła II. Wyjazd
przebiegał bez zakłóceń - „józeﬁątka” dojechały nawet przed czasem do „największego kina w Europie”; także powrót był
szczęśliwy i choć wróciliśmy dosyć późno,
to jednak Pan Bóg zadbał nawet o nasz
sen, gdyż tej nocy pozwolił wszystkim
spać godzinę dłużej.
Najważniejszym i docelowym punktem wyjazdu była treść ﬁlmu: „Jan Paweł
II- papież, który pozostał człowiekiem”.
Podejrzewam, iż dla każdego, kto po raz
pierwszy przeczyta, czy usłyszy ten tytuł
kwestia treści ﬁlmu wydaje się być oczywista: „(…) który pozostał człowiekiem”. Co
to znaczy, iż papież Jan Paweł II pozostał
człowiekiem? Przecież papież jest człowiekiem, jak każdy z nas, a zatem sprowadźmy ten tytuł do wyrażenia: „człowiek, który pozostał człowiekiem”. Można by było
powiedzieć, że ten człowiek był po prostu
niezwykły i otrzymał szczególną łaskę, by
takim być, lecz tytuł tego ﬁlmu wskazuje
paradoksalnie na coś innego: „(…) który
pozostał człowiekiem”, człowiekiem zatem
nie był kimś więcej, niż człowiekiem - był
taki, jak każdy z nas. Co zatem Bóg chce
powiedzieć do nas przez historię życia Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II? Do
tej reﬂeksji skłania także ﬁlm, o którym
piszę.
Dotychczas moja świadomość znaczenia życia Karola Wojtyły była dla mnie,
wydawałoby się, wystarczająca. Nigdy nie
sięgałem głębiej do życiorysu tego człowieka, także nie znałem głębszego przesłania
jego pielgrzymek. Od czasu, gdy wkroczyłem na drogę z Jezusem, zaczęły mi się
nieraz przypominać zdania, czy zdarzenia związane z życiem papieża, o których
gdzieś kiedyś usłyszałem. Lecz pewnego
dnia uświadomiłem sobie, że ten człowiek
jest żywym znakiem istnienia i obecności
samego Boga, dalej- pomocą daną nam
od Niego, a nawet drogowskazem, którędy
jak iść za Jezusem. Zacząłem poszukiwać
źródeł przesłania Jana Pawła II; jednym z
nich był ﬁlm, o którym piszę.
„Papież, który pozostał człowiekiem”…
Co to znaczy? Inspiracją życia tego człowieka był Jezus Chrystus. Próbując się
przyjrzeć krokom stawianym przez niego
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na drogach życia możemy spostrzec, iż Wojtyły pragnął być
takim, jak jego
Mistrz - tak jak
On
bez
wytchnienia przekazywać Dobrą
Nowinę ludziom
zgłodniałym
sensu tego, co
się dzieje wokół nich i na
świecie, o każdej porze dnia
przyjmować z
cierpliwością i
radością nowe
wyzwania, a
każdą sprawę zanosić Ojcu w modlitwie, która była trwałym
i sprzężonym z codziennością elementem
jego życia; pragnął być w pełni człowiekiem- człowiekiem to oznacza: być DLA
Boga, a zatem DLA drugiego człowieka. Po
drugie- za matkę przyjął, jak św. Jan pod
krzyżem Chrystusa Maryję. To Ona dodawała mu sił i otuchy; Ona swym potężnym
orędownictwem polecała Chrystusowi te
sprawy, które były szczególnie trudne do
udźwignięcia i doradzała mu, jak je rozwiązać- Ona, która tak jak Jej Syn przeszła drogi życia tu, na Ziemi, gdzie i my
zmierzamy się z rzeczywistością. Po trzecie- przykład stylu życia Jana Pawła II pokazuje, że ubóstwo duchowe to nie wyimaginowany ideał, lecz pojęcie jak najbardziej możliwe do przełożenia na praktykę
życiową. Według tego, co nam pokazał,
owe pojęcie to pokora płynąca z uznania,
że wszystko zależy od Boga, zaś my sami
nic nie możemy uczynić; to uznanie własnej słabości i życie Jego mocą w nas; to

otwarcie na oścież drzwi
do serca Chrystusowi.
Ten człowiek pokazał,
że to ubóstwo tak naprawdę przynosi ze sobą
bogactwo, którego pełen
jest Chrystus. I stąd tryskała ta moc, otwartość
niesamowite pragnienie
dotarcia z Jezusem do
każdego człowieka. I to
właśnie do mnie traﬁło, iż
władzę, którą dał mu Bóg
nad Kościołem zamienił
w służbę i de facto wziął
na siebie ciężar cierpienia
całego świata i zanosił go
Jezusowi na krzyż w codziennej Eucharystii. Drugą
kwestią, która mnie zadziwiła w osobie papieża to
niewiędnąca nadzieja- każdemu
człowiekowi- młodemu czy staremu, zdrowemu czy choremu niósł nadzieję zmartwychwstania, czyli wiecznego szczęścia z
Bogiem. Po trzecie, niósł pokój wszędzie
tam, gdzie trwały konﬂikty i niezgoda
wśród ludzi, począwszy od rodzin aż po
poziom stosunków międzynarodowych.
Pontyﬁkat Jana Pawła II był prawdziwym świadectwem bogactwa Chrystusa
i mocy miłości. „Pozostał człowiekiem”,
gdyż jak modlił się św. Ignacy Loyola: „(…)
dawał, a nie liczył; walczył, a na rany nie
zważał; pracował, a nie szukał spoczynku;
oﬁarował się, a nie szukał nagrody innej
prócz poczucia, że spełnił najświętszą
wolę Pana”. Dowód pełni człowieczeństwa
mogliśmy oglądać na przełomie marca i
kwietnia 2005 r., gdy Jan Paweł II, na wzór
Chrystusa oﬁarował swe cierpienie Bogu
za bliźnich. Oby ten przykład nas pobudzał
do podążania za Jezusem.
Przemysław Ostojski

chodząc do naszej duszy w Komunii św.,
uprzedza ten szczęśliwy moment, dając
nam również siły do tego abyśmy nie
ustali w drodze.

Ks. Jarosław Grelka
XXXIII niedziela zwykła rok B.
Mk 13, 24-32
Na końcu czasu – ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielka mocą i chwałą. Wtedy pośle
On aniołów i zbierze swoich wybranych
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Drugie przyjście Chrystusa w Piśmie Św. oznacza się
często greckim terminem paruzja, który
w języku świeckim oznaczał uroczysty
wjazd cesarza do miasta lub prowincji,
gdzie pozdrawiano go jako wyzwoliciela
owej ziemi. Moment wjazdu, który zawsze zawierał w sobie coś nieoczekiwanego, był uważany za święto, a czasami
stanowił punkt nowego odmierzania czasu: chciano przez to wskazać, że wraz
z tym wydarzeniem rozpoczyna sie coś
nowego. Dla nas przyjście Chrystusa
będzie wielkim świętem, gdyż dusza na
nowo zjednoczony się ze swoim ciałem
i rozpocznie się „nowe odliczanie czasu”,
nowa forma istnienia, kiedy to ciało i dusza będą chwalić Boga w wieczności bez
końca. Dla pierwszych chrześcijan nadzieja tego dnia Pańskiego była bodźcem
do wytrwania i cierpliwego znoszenia
przeciwności.
Od czasu do czasu Pan dopuszcza,
byśmy znosili cierpienia z powodu wierności Jego nauczaniu albo też pozwala,
byśmy doświadczali choroby i bólu. Bóg
pragnie, byśmy pokładali w Nim większą
ufność, byśmy mniej przywiązywali wagi
do poważania, zdrowia, pieniędzy..., byśmy stawali się godni przygotowanego
dla nas królestwa. A również po to, byśmy – żyjąc pośród świata – pamiętali,
iż Królestwo Boże, mające tu, na ziemi,
początek w Kościele Chrystusowym, nie
jest z tego świata, którego kształt przemija. Warto podejmować wysiłek w naśladowaniu Chrystusa, wykonując dla
Boga wiele drobnych rzeczy, których nikt
może nie widzi. Jeśli będziemy wierni,
Jezus potraktuje nas tak, jak swoich starych przyjaciół
I chociaż jeszcze nie nadeszła chwila
przebywania z Nim w niebie, On, przy-

Dk. Przemysław Boiński
I niedziela Adwentu
Łk 21, 25-28. 34-36

Zapisane przez Ewangelistę Łukasza
wezwanie Chrystusa do czujności i gotowości na spotkanie z Synem Człowieczym powinniśmy interpretować jako
apel o traktowanie własnego życia w
perspektywie Bożego powołania. Tym
bardziej, że człowiek współczesny ulega
bardzo często pokusie życia jakby Bóg
nie istniał. Bo przecież tak jest „wygodniej”. Bóg zaś nie tylko, że istnieje, ale i
powołuje człowieka do istnienia. Dlatego słowa psalmu: „daj mi poznać Twoje
drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie
według Twych pouczeń, Boże i Zbawco,
w Tobie mam nadzieję” (Ps 25, 4-5)
winny wychodzić z serc i ust każdego
wierzącego człowieka.
Każdy z nas powołany niegdyś przez
Boga do życia, następnie do życia we
wspólnocie Kościoła, jest także powołany do świętości. Do świadectwa o swym
Stworzycielu w świecie, który o Nim zapomina. Św. Josemaria Escriva mówił,
że „Nie wszyscy mogą zostać ludźmi bogatymi, mądrymi, sławnymi…natomiast
wszyscy – tak wszyscy – jesteśmy powołani, aby zostać świętymi”. Wszelkie
osobiste plany i projekty życiowe powinny się rodzić w blasku Bożego światła,
docierającego do człowieka w chwilach
modlitwy i adoracji, lektury i słuchania
słowa Bożego, spotkań z ludźmi - heroldami Bożej woli. Dokonywać zaś winny
się według Świętego Pawła: w świętości
wobec Boga przejawiającej się w postępowaniu coraz doskonalszym (por. 1 Tes
3,12-4,2). Taki rodzaj postępowania podoba się Bogu, a człowiekowi daje pewność wypełnienia Bożej woli, gdyż „Bóg
powierza swe zamiary tym, którzy się
Go boją” (Ps 25,14).
I jeszcze jedna myśl, którą podsuwa
nam Dobra Nowina dzisiejszej niedzieli
“Uważajcie na siebie, aby wasze serca
nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych”. Tym jed-

nym zdaniem Ewangelia podsuwa nam
myśl prostą, ale i bardzo uniwersalną
- pamiętajcie, że ciało i duch łączą się
z sobą. Ociężałość serca, czyli brak ducha, zaangażowania, niechęć do podejmowania się czegokolwiek lub po prostu
stopniowe popadanie w lenistwo bardzo
często łączą się ze stylem życia człowieka.
Aby serce człowieka nie było ociężałe
“wskutek trosk doczesnych”, a dbałość
o wygląd zewnętrzny nie uśpiła ducha,
który zwraca się ku Bogu, potrzeba zachować umiar: w piciu, jedzeniu, oglądaniu telewizji, siedzeniu przy komputerze i w Internecie, czytaniu książek i
zabawie w dyskotece. W ten sposób będziemy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i ze wszystkich sił, bo nic
nie będzie nam Go przesłaniało i nic nie
zabierze czasu, który Jemu się należy.

Ks. Tomasz Ślesik
II niedziela Adwentu
Łk 3,1-6

Chrystus nie jest żadna bajką, On
prawdziwie JEST. Przyszedł dwa tysiące
lat temu do konkretnych ludzi, narodził
się w konkretnej rodzinie, żył w konkretnym mieście, panował wówczas najprawdziwszy cezar... Chrystus nie jest
tylko pobożnym wzruszeniem, albo tylko
pielęgnowaniem historii – On prawdziwie JEST. Tak samo i dzisiaj ten Chrystus
chce wejść, narodzić się w konkretnym
życiu. On również dzisiaj nie chce być
tylko wzruszeniem. On chce dzisiaj narodzić się w konkretnej rodzinie – Twojej,
człowieku, rodzinie. Chce narodzić się i
chodzić po ulicach naszego miasta. Chce
żyć gdzie i my żyjemy, pracować, gdzie
my pracujemy, płakać gdzie my pracujemy i miłować gdzie my miłujemy. On chce
dawać radę tam, gdzie my już nie mamy
siły, dodawać otuchy, tam gdzie my doszliśmy do zwątpienia i i uzdrawiać tam,
gdzie jesteśmy chorzy. On chce być z
nami. Tylko czy zdąży to wszystko zrobić?
Czy zdąży się dla nas narodzić, a raczej,
czy MY zdążymy Go przyjąć...II niedziela
adwentu...do Bożego Narodzenia jeszcze
TYLKO dwa tygodnie...
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Wypełniaj domek ślimaka od samego środka do
zewnątrz według numerków:

Opracowała: Wikuś

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: Różaniec święty.
Zwyciężyli: Kamila Lesińska ul.Orzeszkowej 11; Patrycja Heigenbarth
Jarosławiec 30/6; Kornelia Rydian ul.Orzeszkowej 10. nagrody prosimy
odebrać w biurze paraﬁalnym paraﬁi kolegiackiej przy ul. Jażdżewskiego
6. Gratulujemy!

Pytania:
1.
Pali lub topi się ją w pierwszy
dzień wiosny.
9.
”……. Maryjo, łaski pełna…”
16. Zbiera się je w lesie
22. Jeden z Trzech Króli
30. „Taki duży, taki ….”
34. Bóg to … nieba i ziemi
37. Śpiewamy je na Gwiazdkę
43. Ojcze Nasz i Pod Twoją Obronę to…….
51. Głoszone przez księdza
58. Katechetka w szkole uczy…….
65. Jeździ się nim na pielgrzymki
i wycieczki
72. Okres przygotowania do Bożego Narodzenia
78. „Wiara czyni ….”
82. Pali się na grobie
87. Syn Boga, który Zmartwychwstał
92. Miejsce Ostatniej Wieczerzy
102. Święty dzień wolny od pracy
111. Jeden z ewangelistów
118. 2 listopada to Dzień ……..
126. Spada z drzewa jesienią
Odpowiedzi prosimy dostarczać pocztą
internetową lub zwykłą na adres:
Redakcja „W świetle kolegiaty”
ul. Jażdżewskiego 6
63-000 Środa Wlkp
gazeta.kolegiata@wp.pl

Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.
Dział Wydarzenia miesiąca: Agnieszka Lieske, Katarzyna Lieske, Katarzyna Siwicka, Filip Waligóra, Wiktoria Aust. Święci miesiąca: Weronika
Langner, Dk. Przemysław Boiński. Kącik dziecięcy: Katarzyna Barczak, Wiktoria Aust. Ciekawi ludzie: Dominika Eichler, Agnieszka Kajdasz, Felietony: Rafał Regulski, Krzysztof Kluczyński. Temat numeru: Łukasz Stachowiak, Magda Kudła, Radosław Ślebioda, Zoﬁa Ratajczak. Kalendarz
liturgiczny: Dk. Przemysław Boiński. Artykuły cykliczne: Natalia Czujek. Życie według Ducha: Ks. Jarosław Grelka. Komentarze biblijne:
Ks. Jarosław Klupś. Ks. Wojciech Waszkiel, Ks. Łukasz Grys, Dk. Łukasz Kedzierski, Dk. Przemysław Boiński. Wersja elektroniczna: Mikołaj
Ludwiczak, Piotr Szymkowiak. Nauczanie Kościoła: Ks. Tomasz Ślesik. Fotoreportaże: Daniel Kaczmarek, Ks. Tomasz Ślesik, Marta Eichler.
Najbliższe wydarzenia - biuro paraﬁalne: Anna Ignaszewska
Red. nacz. Ks. Tomasz Ślesik. Paraﬁa św. Józefa: Ks. Andrzej Marciniak, Bogusława Deiksler, Przemysław Ostojski, Maciej Kalisz, Lucyna Braszak, Dk. Łukasz Kędzierski. Paraﬁa Najswiętszego Serca Pana Jezusa: Ks. Janusz Małuszek, Ks. Wojciech Waszkiel.
Adres: Redakcja „W świetle kolegiaty”, ul. Jażdżewskiego 6, 63-000 Środa Wlkp.
Konto bankowe: BS w Środzie nr 38 9085 0002 0000 0001 1804 0003
E-mail: gazeta.kolegiata@wp.pl, www.kolegiata-sroda.pl
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Druk: Alf-Druk, ul. Brodowska 18 63-000 Środa Wlkp.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów i listów oraz zmiany ich tytułów. Gazeta nie jest źródłem dochodów paraﬁi.
Wszystkie datki pochodzące z jej rozprowadzenia przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania numeru

Fotoreportaż
2006
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Kurek Arleta � 01.01.2006
Pacyński Bronisław � 02.01.2006
Wawrzyniak Franciszek Henryk � 02.01.2006
Perz Leokadia � 05.01.2006
Twardowska Teresa � 07.01.2006
Strojny Stanisław � 11.01.2006
Kubot Kazimiera � 12.01.2006
Paul Mieczysław � 14.01.2006
Jańczak Czesław � 16.01.2006
Frąckowiak Stefan � 17.01.2006
Ks. Goroński Rafał � 19.01.2006
Mądry Grzegorz � 20.01.2006
Krzsztofiak Władysław � 21.01.2006
Mazurczak Franciszka � 25.01.2006
Grynia Stefan � 26.01.2006
Solarska Irena � 27.01.2006
Jankowska Teresa � 28.01.2006
Bajsarowicz Halina Stanisława �31.01.2006
Haremska Aniela 03.02.2006
Gniatczyk Małgorzata Józefa � 02.02.2006
Kunz Zofia � 04.02.2006
Standera Barbara � 04.02.2006
Kabaciński Alfred Marian � 08.02.2006
Kubacki Zenon � 07.02.2006
Wojciechowski Kazimierz � 06.02.2006
Schulz Janina � 10.02.2006
Kowal Tadeusz � 11.02.2006
Lewandowski Tomasz � 13.02.2006
Mrozik Kazimiera � 17.02.2006
Ruszkowski Adam � 17.02.2006
Kęsicka Barbara Jadwiga � 17.02.2006
Malmon Ludwika � 18.02.2006
Schulz Zygfryd � 20.02.2006
Muczke Ludomiła � 21.02.2006
Janasik Joanna � 23.02.2006
Cichoń Marian � 25.02.2006
Kowalczyk Marian � 24.02.2006
Garczyk Czesław � 27.02.2006
Nowak Stanisław � 27.02.2006
Loga Jan � 06.03.2006
Olejniczak Agnieszka � 10.03.2006
Jędrasiak Stanisław � 13.03.2006
Stiller Roman Wojciech � 13.03.2006
Fibner Wiktor � 05.03.2006
Andrzejak Franciszka � 15.03.2006
Dziadek Jan Józef � 17.03.2006
Grześkowiak Leon � 16.03.2006
Kowalewski Jacek Józef � 17.03.2006
Frąckowiak Regina � 19.03.2006
Nowacki Wiesław � 18.03.2006
Świt Irena Wincenta � 22.03.2006
Dydymska Helena � 23.03.2006
Zając Teresa � 22.03.2006
Jankowiak Franciszek � 29.03.2006
Godziewska Teresa � 30.03.2006
Ślązak Tadeusz � 30.03.2006
Olsztyński Stefan � 31.03.2006
Lubińska Janina � 03.04.2006
Dominiak Józef Jerzy � 03.04.2006
Ratajczak Stefania � 02.04.2006
Fornalczyk Kazimierz � 03.04.2006
Główczewski Jakub Grzegorz � 04.04.2006
Konieczny Władysław � 03.04.2006
Dolata Maria � 05.04.2006
Idaszak Czesław � 06.04.2006
Marzol Stanisław � 06.04.2006
Bolek Krystyna � 07.04.2006
Bartkowiak Seweryna � 10.04.2006
Błaszkiewicz Ilona Maria � 10.04.2006
Szymkowiak Włodzimierz Józef � 12.04.2006
Małecki Tadeusz � 16.04.2006
Olszak Zdzisław � 18.04.2006
Młodzik Joanna � 20.04.2006
Małecka Romana Jadwiga � 20.04.2006
Jaśkowiak Bolesław Marian � 20.04.2006
Szulc Bogdan Kazimierz �25.04.2006
Pawlak Alma � 26.04.2006
Ludwiczak Kazimierz � 28.04.2006
Majdecka Jadwiga � 03.05.2006
Kowalska Halina Maria � 28.04.2006
Pawlak Zofia � 05.05.2006
Ratajczak Marianna � 09.05.2006
Żmuda Zenon � 09.05.2006
Ziółkowski Jacek Tadeusz � 11.05.2006
Wolniewicz Franciszek � 17.05.2006
Piasecka Marianna � 19.05.2006
Głowacka Zofia � 20.05.2006
Grześkowiak Mirosława Teresa � 19.05.2006
Nowak Marcin � 19.05.2006
Cierpiszewski Henryk � 23.05.2006
Pawlak Piotr � 28.05.2006
Nowak Jan � 31.05.2006
Stępień Eugeniusz � 02.06.2006
Aust Wolfgang Georg � 04.06.2006
Korcz Przemysław � 02.06.2006
Kucharska Emilia � 02.06.2006
Mendyka Marek Mariusz � 04.06.2006

W minionym
roku
powrócili
do domu Ojca

Krysztofiak Feliks � 07.06.2006
Fludra Klemens � 09.06.2006
Wolnik Florian � 10.06.2006
Jaśkowiak Maria Kunegunda � 10.06.2006
Nowak Stanisława � 13.06.2006
Solarska Władysława Krystyna � 15.06.2006
Straszewski Ludwik � 17.06.2006
Pawlak Sabina � 17.06.2006
Grzegorzewicz Ryszard � 18.06.2006
Markiewicz Witold Łukasz � 17.06.2006
Klorkowska Janina � 20.06.2006
Łuczak Krystyna Maria � 21.06.2006
Wlazły Maria � 19.06.2006
Szaulis Jan � 23.06.2006
Nowaczyk Maciej Kazimierz � 21.06.2006
Kulinska Leokadia � 01.07.2006
Jakubowska Maria � 05.07.2006
Krajewska Maria Grażyna � 03.07.2006
Grodzki Tadeusz � 05.07.2006
Łusiewicz Zbigniew � 07.07.2006
Rutkowski Zdzisław � 08.07.2006
Misiury Mieczysław � 08.07.2006
Sękowska Wanda � 08.07.2006
Kuliński Zygmunt � 11.07.2006
Dobski Marian Wojciech � 14.07.2006
Grelus Irena 18.07.2006
Knyspel Lech Bronisław � 20.07.2006
Cichowska Józefa � 21.07.2006
Bartecka Ewa � 21.07.2006
Musiał Gertruda � 22.07.2006
Maj Paweł � 22.07.2006
Wojtaszak Kazimierz � 22.07.2006
Jarota Janusz � 22.07.2006
Torz Małgorzata � 19.07.2006
Biskup Hanna Stanisława � 23.07.2006
Każmierczak Teodora � 01.08.2006
Niemczal Stanisław � 02.08.2006
Wojtaszak Emilia � 05.08.2006
Cychnerski Dariusz � 06.08.2006
Szafrańska Wiktoria Helena � 06.08.2006
Wypych Józef � 15.08.2006
Nowak Zofia � 14.08.2006
Pawlak Marcin � 12.08.2006
Dobersztajn Bogdan � 19.08.2006
Ferenc Mieczysław � 19.08.2006
Przybyłowicz Ryszard � 17.08.2006
Nowak Tadeusz Leon � 22.08.2006
Główczewski Jarosław � 25.08.2006
Sadyś Stefania � 27.08.2006
Kania Stanisław � 30.08.2006
Musielak Paweł � 31.08.2006
Fengler Stanisława � 01.09.2006
Błaszczyk Maria Jadwiga � 04.09.2006
Szymana Anna Maria � 04.09.2006
Kicińska Anna � 05.09.2006
Waligóra Teresa � 06.09.2006
Sterczyńska Julianna � 07.09.2006
Dydymska Karolina � 06.09.2006
Wojtuś Szczepan � 09.09.2006
Zieliński Zygmunt � 10.09.2006
Gebauer Maciej � 19.09.2006
Karpiewski Sylwester � 22.09.2006
Rapczewska Anna � 28.09.2006
Szczepański Henryk � 29.09.2006
Stachowiak Jan � 30.09.2006
Witkowski Władysław � 02.10.2006
Mak Roman � 02.10.2006
Słociński Marian � 04.10.2006
Konieczny Adrian Marcin � 02.10.2006
Plichta Maria � 05.10.2006
Zandecki Henryk � 05.10.2006
Kozak Henryk � 05.10.2006
Kaczmarek Alojzy � 07.10.2006
Kominek Anna � 09.10.2006
Dekielińska Maria � 09.10.2006
Błaszczyk Maksymilian � 12.10.2006
Lizakowska Józefa � 13.10.2006
Jaśkowiak Jan � 14.10.2006
Kępiński Bogdan � 16.10.2006
Błaszczyk Feliks � 18.10.2006
Stachowiak Urszula � 18.10.2006
Filipiak Henryk � 21.10.2006
Marciniak Lechosław Kazimierz � 21.10.2006
Buszko Józefa � 24.10.2006
Kędziora Jadwiga � 28.10.2006
Banasińska Lucyna � 28.10.2006
Lewicka Beata Kazimiera � 02.11.2006
Kołodziejczak Stanisław Kazimierz � 03.11.2006
Zoran Leon � 03.11.2006
Dłubała Florian � 05.11.2006
Walczak Janina � 07.11.2006
Szcześniak Janina � 08.11.2006
Wiśniewski Radzisław Kazimierz � 09.11.2006
Słowińska Elżbieta Maria � 09.11.2006
Garstka Anna � 11.11.2006
Grduszak Florianna � 11.11.2006

