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Po przerwie związanej z odwiedzinami kolędowy-

mi, oddajemy do rąk szanownych Czytelników kolej-
ny numer naszej gazety. Jan Paweł II, podczas swego 
pontyfi katu zainicjował obchody Światowego Dnia 
Chorego oraz Dnia Świętości Życia. Stąd myślami 
przewodnimi tego numeru są: cierpienie (art. Rado-
sława Ślebiody oraz komentarz Lucyny Braszak) oraz 
świętość życia poczętego (art. Łukasza Stachowiaka, 
Magdy Kudły, komentarze Krzysztofa Kluczyńskiego 
oraz Rafała Regulskiego). Rozpoczęliśmy Wielki Post 
stąd ks. Jarosław Grelka w swoim artykule w cyklu 
„Życie wg Ducha” przypomina nam o znaczeniu tego 
czasu w naszym życiu. W dziale „Biuro Parafi alne”, 
odnajdziemy krótkie przypomnienie odnośnie praktyk 
pokutnych w Wielkim Poście. Wreszcie kolejny odci-
nek porad Psychologa. Parafi a św. Józefa przeżywała 
w ostatnich tygodniach wielkie zmiany. O Proboszczu 
Andrzeju Marciniaku przeczytamy w artykule m.in. 
Bogusławy Deiksler. Wiadomości z ostatnich tygodni, 
felietony...słowem, każdy znajdzie coś dla siebie. Ży-
czymy miłej lektury.

Księdzu Prałatowi Aleksandrowi Raweckiemu, z oka-
zji imienin, redakcja „W świetle kolegiaty” składa 
najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan błogosławi 

w kapłańskim życiu i posługiwaniu w parafi i kolegia-
ckiej. Niech Matka Boża dodaje sił w podejmowaniu 

nowych inicjatyw duszpasterskich i gospodarczych. 
Świadomi podejmowanych przez Księdza Prałata tru-
dów życzymy najpiękniej ja potrafi my...ŚWIĘTOŚCI!

Redakcja

IMIENINY KS. PRAŁATA SŁOWO KS. REDAKTORA

Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Marciniakowi, 
dziękujemy za życzliwość okazywaną naszej gazecie 
„W świetle kolegiaty”. Świadomi trudu nowych wy-

zwań podejmowanych przez Księdza Kanonika 
podziwiamy Księdza gotowość do wypeł-

niania woli Bożej. Zapewniamy jedno-
cześnie o modlitwie w Księdza 

intencji.
 Nowemu Proboszczowi para-
fi i św. Józefa, Księdzu Piotrowi 
Kufl ińskiemu, życzymy mocy 

Ducha Świętego w wypełnianiu 
Jego obowiązków i nieustannego 

wsłuchiwania się Boże Słowo.

Redakcja
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W y d a r z e n i a  M i e s i ą c a

 Dni skupienia PMK 
w Kolegiacie 

Dnia 15 grudnia miał miejsce dzień 
skupienia formacji Pomocników Matki 
Kościoła w naszej Kolegiacie. Około go-
dziny 17:00 młodzież z NSJ i Kolegiaty 
zgromadziła się na salkach naszej para-

fi i by przygotować kolację dla wszyst-
kich po-

mocników. Wraz z wybiciem 
godziny 20:00 rozpoczęło się czuwanie 
a w jego trakcie miała miejsce spowiedź, 
która trwała nieco dłużej niż się spo-
dziewano. Dwie godziny później wszy-
scy pomocnicy uczestniczyli we Mszy 
Świętej, którą poprowadzili ks. Grze-
gorz Zbączyniak (parafi a Św. Rocha 
w Poznaniu), ks. Wojciech Waszkiel 
(NSJ) oraz ks. Tomasz Ślesik (Ko-
legiata). Po Mszy odbyła się kolacja 
oraz spotkanie opłatkowe. Wszyscy 
obecni składali sobie życzenia a ks. 
Grzegorz rozdawał złote makarono-
we aniołki. Spotkanie zakończyło 
się o 0:30. Ci pomocnicy którzy de-
cydowali się zostać na noc, zawita-
li z rana na roraty, a po śniadaniu 
ruszyli do swoich domów. Aż trudno 
uwierzyć ile w jeden wieczór może 
się zmienić w sercu człowieka.

kasia

 Powstańcy wielkopolscy

W dzień po świętach, 27 grudnia, 
przypadała 158 rocznica powstania 
wielkopolskiego. W Kolegiacie odbyła się 
uroczysta msza o godz. 12.00 z udzia-
łem poczt sztandarowych. We mszy, od-
prawionej przez ks. prałata Aleksandra 
Raweckiego, uczestniczyli krewni pole-
głych powstańców, ale także wielu za-

interesowanych. Po mszy wszystkim 
powstańcom oddano hołd na cmen-
tarzu w kwaterze powstańców. 

kl

 Z małej Środy do wielkiego 
Poznania

We wtorkowy wieczór 20.02 o godz. 
18:30 kościół św. Józefa wypełnił się 
po brzegi. Powodem tak dużej frekwencji 
na tej mszy św. było pożegnanie  i po-
dziękowanie ks. Andrzejowi Marciniako-
wi za wieloletnią posługę duszpaster-
ską w tej parafi i, poświęcenie, oddanie 
i pełnienie funkcji budowniczego tej 
świątyni. 

Na mszy zgromadzili się parafi a-
nie, goście, liczna grupa duszpasterzy 
nie tylko ze średzkich parafi i, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
a uświetnił ją swoim śpiewem kolegia-
cki chór św. Cecylii, zespół młodzieżo-
wy św. Józefa oraz organista pan Da-
riusz Woźniak. Eucharystię celebro-
wali ks. Andrzej, nowy proboszcz pa-
rafi i św. Józefa ks. Piotr Kufl iński oraz 
były wikariusz ks. Tomasz Koliński. 
Natomiast homilię wygłosił ks. pra-
łat A. Rawecki, podczas której wrócił 
do czasów kiedy to poznał ks. Andrzeja, 
a było to jeszcze w szkole podstawowej. 
Wtedy ks. Aleksander był katechetą ks. 
Andrzeja.  I tak rozpoczęła się znajomość 
tych dwóch księży. Później 33 lata temu 
ks. Andrzej jako neoprezbiter został 
skierowany do ks. Raweckiego na pla-
cówkę Poznań – Żegrze. Jego następną 
parafi ą był Śmigiel, Ostrów Wlkp., no 
i Środa. Ks . Aleksander na wieść o tym, 
że jego były uczeń trafi  do Środy powie-
dział: „ Czy Ty przez całe życie będziesz 
się za mną włóczył...?” Tak ks. Andrzej 
jest związany ze Środą już ponad 20 lat, 
nie tylko jako proboszcz parafi i św. Jó-
zefa, ale także jako kapelan średzkiego 
szpitala i kanonik kapituły średzkiej. 

Po mszy odbyły się długie i serdecz-
ne podziękowania przedstawicieli grup 
działających w parafi i, władz samorzą-
du terytorialnego, pozostałych parafi i, 
pielgrzymów biechowskich, katechetów. 
W między czasie wszyscy zebrani zaśpie-
wali „Sto lat”, a na koniec bili gromkie 
brawa nie dopuszczając ks. Andrzeja 
do głosu. Podziękował on za wsparcie 
w czasie budowy kościoła i zobowiązał 
się, że na miarę możliwości będzie swo-
ich byłych parafi an odwiedzać, a na ko-
niec udzielił wszystkim duszpasterskiego 
błogosławieństwa. 

Dekretem arcybiskupa S. Gądeckiego 
ks. Marciniak z dniem 17.02.2006 został 
przeniesiony do Poznania na parafi ę Św. 
Jana Kantego, gdzie przejął już obowiąz-
ki proboszcza.  

aga

 Jaśniejące światełko 

W piątkowy wieczór przed Świę-
tami Bożego Narodzenie do kolegiaty 
harcerze przynieśli światełko betle-
jemskie symbolizujące nadejście Chry-
stusa - światła ludzkości. Aby dotrzeć 
do nas światełko przewędrowało setki 
kilometrów z rąk do rąk. Kto wziął ze 
sobą małą latarenkę lub świeczkę mógł 
odpalić sobie ogień i zabrać go do domu 
by rozjaśniał nam świąteczne przygo-
towania i przypominał o najważniejszej 
istocie świat – przyjściu Zbawiciela.

Przy światełku odbyło się też czuwa-
nie młodzieży.
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22 grudnia ministranci wraz z Ro-

dzicami, ks. Prałatem i Wikariuszami 
spotkali się na tradycyjnym opłatku. 
Jak zawsze była to szczególna oka-
zja do podsumowania całorocznej 
pracy, do radosnych wspomnień mi-
nionego roku i planów na rok 2007. 
dokonano podsumowania klasyfi ka-
cji punktowej, z której wynikało że 
ministrantem roku 2006 został Pa-
tryk Kujawa. 
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 Cicha noc, święta noc

Po wyjątkowo krótkim w tym roku 
adwencie doczekaliśmy się tej chwili, 
na którą przez cały ten czas się przygo-
towywaliśmy. 

Już tradycyjnie o godz. 24.00 w Wi-
gilię odbyła się pasterka, upamiętniają-
cą przyjście Jezusa na świat. Pasterkę 
odprawił ks. Aleksander Rawecki, który 
także wygłosił homilię. Dużą uwagę po-
świecono w niej na spojrzeniu na dru-
giego człowieka, zatrzymaniu się w tym 
naszym ziemskim biegu, i zwróceniu się 
do nowonarodzonego Dzieciątka, któ-
remu warto powierzyć wszystkie swoje 
sprawy. 

Po pasterce, jak to bywa co roku, 
wszyscy parafi anie mieli okazje podzie-
lić się nawzajem opłatkiem, co było zna-
kiem jedności i wspólnoty. 

kl

W y d a r z e n i a  M i e s i ą c a

 Koncert madrygalistów

W niedzielę 28 stycznia br. o godzinie 
18:15 zaśpiewał w Kolegiacie Chór Ma-
drygalistów Poznańskich im. Wacława 
z Szamotuł. Koncert odbył się z inicjaty-
wy dyrygenta chóru, profesora Jerzego 
Fischbacha związanego ze Środą od 35 
lat.

Myślą przewodnią koncertu była ro-
dzina i miłość, a celem organizatorów 
było przemówienie do ludzkich serc. Do-
wolne ofi ary zostały przekazane na pię-
cioraczki z Pławiec. 

Koncert rozpoczął się „Pieśnią o na-
rodzeniu Pańskim”. Chór zaśpiewał rów-
nież kolędy m.in. Feliksa Nowowiejskie-
go oraz kolędę hiszpańską i ukraińską, 
wykonaną wykonaną solo przez jedną 
z chórzystek, która zaśpiewała również 
solo „Cichą noc”. Ostatnim utworem wy-
konanym przez Madrygalistów była ko-
lęda „Chrystus Pan się narodził” do słów 
Juliusza Słowackiego. Chór uświetnił 
również wieczorną mszę św. o godzinie 

19:00.

Ada Regulska

 Msza w intencji 
rzemieslnikow

W dniu 4 stycznia odbyło się coroczne 
spotkanie opłatkowe w średzkim Domu 
Rzemiosła. Spotkanie tradycyjnie po-
przedziła Msza Św. odprawiona w inten-
cji rzemieślników i ich rodzin przez ks. 
prałata Aleksandra Raweckiego. W na-
bożeństwie uczestniczył poczet sztanda-
rowy na czele ze starszym cechu Włady-
sławem Heigelmanem, a także burmistrz 
naszego miasta Wojciech Ziętkowski. 
Ksiądz proboszcz w krótkim kazaniu 
przypomniał, że każdy z nas w momen-
cie urodzenia zostaje obdarowany przez 
Boga powołaniem. W przypadku rze-
mieślników  polega ono na udoskonala-
niu Ziemi dla dobra ludzi. Każdy czło-
wiek przy tej okazji może zadać sobie 
pytanie czy dobrze wykorzystuje talent 
podarowany mu przez Boga...

Karolina Szuta
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Ada Regulska

 Odszedł po to, aby żyć…

Minął rok od smutnej wiadomości, któ-
ra poruszła wielu z nas, śmierci księdza 
Rafała Gorońskiego, duszpasterza parafi i 
Najświętszego Serca Jezusa, jak zwykle 
On mawiał : „wikariusza z Serca Środy.”

Odszedł, aby żyć, ale tym razem wiecz-
nie.

Trudno było i jest oswoić się z tą my-
ślą, że Go nie ma pośród nas fi zycznie,ale 
wierzę i czuję, że jest z nami w innym 

wymiarze – duchowym.
Mam ciągle żywo w pamięci tą sytua-

cję, kiedy dowiedziałam się o Jego śmier-
ci. W jednej chwili jakby wszystko się 
„zawaliło”,wszystkie plany, wizje, o któ-
rych rozmawailiśmy, a co miało się zreali-
zować w niedalekiej przyszłości.

Wiele pytań stawiano mi i wiele py-
tań stawiałam sobie. Na niektóre trudno 
było znaleźć jednoznaczną odpowiedź. 
Był to dla mnie czas poszukiwań i próby 
wiary.

W głębi serca było to przeświadcze-
nie, iż trzeba żyć dalej, gdyż tego ocze-
kiwałby ode mnie, od nas ksiądz Rafał. 
Ustawicznie powracało pytanie: jak dalej 
żyć ? Nie zostałam bez odpowiedzi.Trze-
ba kontynuować to, co zainicjował. On 
by tego chciał. I tak się stało. Większość 
z przedsięwzięć, które podjął są nadal re-
alizowane.

Dzisiaj z perspektywy czasu do-
strzegam, że ksiądz Rafał wiele wniósł,  

„namieszał”w moim życiu, w takim po-
zytywnym znaczeniu. Po pierwsze uczył 
mnie poprzez swoją postawę ,tym jak żył, 
a żył dla Boga. Dużo mówił, ale przede 
wszystkim wiele czynił. Jego zaangażo-
wanie w każdą sprawę było wielkie. Po-
nadto uczył mnie takiej bezpośredności 
i otwartości w relacjach z drugim człowie-
kiem. Dla Niego liczył się każdy człowiek.

Zawsze się spieszył, aby ze wszystkim 
zdążyć, stąd Jego doba była krótka. Dziś 
po upływie czasu widzę, iż tak miało być. 
Dzięki temu w tym niedługim czasie, Jego 
pobytu wśród nas, w naszej parafi i, „w 
Sercu Środy”, mogłam i mogliśmy wiele 
doświadczyć i dużo się od Niego nauczyć.                                                                      
Księże Rafale, dziękujemy i do zobacze-
nia w niebie!

Jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna, 
za to, iż skrzyżował nasze drogi.

Barbara Krenc

Wspomnienia o księdzu Rafale
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T E M A T  N U M E R U

Stale obecna w nauczaniu Kościoła 
kwestia obrony życia nienarodzonych 
potwierdza prawdę o niepowtarzal-
ności ludzkiego życia, jego wyjątko-
wej wartości, przyrodzonej godności 
człowieka. Przywołane powyżej trzy 
sformułowania dotyczące osoby ludz-
kiej streszczają niejako sens apologii 
życia jako takiego; streszczają, choć 
nie wyczerpują.

W listopadzie przypadło mi w udzia-
le zwrócić uwagę na fenomen umierania 
i śmierci człowieka. Dzisiaj, pisząc o abor-
cji, ten splot życia i śmierci staje się jesz-
cze bardziej jaskrawy i wyrazisty. Dlacze-
go? Otóż, zjawisko aborcji zawiera w sobie 
bolesną konfrontację dwóch ludzkich wy-
miarów : żyć i umrzeć, inaczej, żyć i zo-
stać zabitym. To zjawisko jest w dodatku 
usytuowane niejako w wykluczającym 
się obszarze sporu. Przecież co najmniej 
niezrozumiałym należy nazwać proces 
wznoszenia, skądinąd potrzebny, gma-
chu praw człowieka, przy jednoczesnym, 
prawnym stwarzaniu możliwości przery-
wania ludzkiego życia. Następuje w ten 
sposób tendencja obrony praw ludzkich, 
przy jednoczesnym przekreślaniu prawa 
podstawowego, będącego fundamentem 
wszelkich innych praw (i obowiązków) 
– prawa do życia. Jan Paweł II taką kon-
frontacyjną rzeczywistość nazwał zderze-
niem cywilizacji życia i śmierci. 

Aborcja to kwestia niezwykle złożona. 
Przedstawiając tu stanowisko Kościo-
ła, zasadzające się na objawionej przez 
Boga prawdzie o człowieku, zauważa-
my iż uwzględnia ono psycho-ducho-
wo-cielesną konstytucję człowieka. Taki 
jest bowiem wydźwięk słów zawartych 
w Konstytucji duszpasterskiej o Koście-
le w świecie współczesnym, Deklaracji 
Kongregacji Nauki Wiary O przerywaniu 
ciąży, czy encykliki Evangelium vitae Jana 
Pawła II. W ostatnim z dokumentów prze-
czytamy iż „bezpośrednie przerwanie cią-
ży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako 
środek, jest zawsze poważnym nieładem 
moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabój-
stwem niewinnej istoty ludzkiej” (EV, 62). 
Papież formułując tą treść, powołując się 
na prawo naturalne i prawo Boże, czyni 

ją przedmiotem 
nauczania nie-
omylnego. Do-
głębna analiza 
tych słów pozwa-
la stwierdzić, iż 
tylko bezpośred-
nie i tylko zamie-
rzone działanie 
pozbawia jące 
nienarodzonego 
życia jest zabój-
stwem. W ta-
kim przypadku 
należy wyraź-
nie stwierdzić, 
iż zabójstwo 
dziecka nie-
narodzonego 
jest zawsze 
o b i e k t ywn i e 
wielkim złem, 
choć wina mo-
ralna nie zawsze jest ciężka. Ilustruje 
tą prawdę historia kobiety, niedoszłych 
rodziców, którzy podejmują decyzję pod 
przymusem, czy w innej trudnej sytua-
cji. (por. J.Troska, Moralność życia cieles-
nego). Nie znaczy to, że istnieje możli-
wość usprawiedliwienia działania przeciw 
życiu; aborcja jest zawsze zabójstwem.  
To zamierzone działanie może przybierać 
formę, czy to stosowania środków wczes-
noporonnych, czy to podejmowania dzia-
łań zmierzających do przerwania życia 
płodowego dziecka w łonie kobiety i wy-
dobycia już martwego płodu (por. P. Bort-
kiewicz, Tanatologia. Zarys problematyki 
moralnej). Przywołując tu osobę matki 
i dziecka, nie można zapominać o roli 
jaką pełni w tym wydarzeniu mężczyzna 
– ojciec. Takie postawienie problemu po-
zwala stwierdzić, iż jest to dramat trojga 
osób, dramat dziejący się w określonym 
miejscu i czasie, w ramach jasno zawią-
zanych więzi, więzi istniejących nie tylko 
między kobietą i mężczyzną, ale również 
między rodzicami pozbawianego życia 
dziecka i społeczeństwem. Tym samym 
dramat aborcji jest równocześnie drama-
tem społeczeństwa. 

Czyn przerwania ciąży ma charak-
ter procesu. Znaczy to, iż przechodzi 

pewne etapy, począwszy od podjęcia de-
cyzji, przez sam fakt dokonania zabój-
stwa, aż po konsekwencje tego czynu. 
Zasadą sprawczą tego procesu jest po-
zbawienie prawa do życia dziecka i prze-
niesienie prawa o decydowaniu o tym 
życiu na matkę i ojca. Taki charakter dzia-
łania aborcyjnego wynikać może z przed-
miotowego traktowania płodu ludzkiego. 
Nie bez znaczenia jest tutaj duch litery 
prawa , który dopuszcza prawnie doko-
nanie przerwania ciąży. Wynika on z tro-
jakich wskazań: lekarskich (płód zagra-
ża życiu matki), eugenicznych (dziecko 
może urodzić się upośledzone), prawnych 
(płód godzi w dobre imię matki). 

Każde działanie aborcyjne rodzi dale-
kosiężne konsekwencje. Na samym po-
czątku dotykają one pozbawionego życia 
dziecka. Aborcja jest przerwaniem życia, 
a zarazem jest obrazem narastającej de-
humanizcji śmierci. Dramat tego czynu 
wyraża się właśnie w marginalizacji ludz-
kiej, pojedynczej egzystencji.  Śmierć 
dziecka pozbawiona jest jakichkolwiek 
racjonalnych przesłanek – wynika po pro-
stu z postawy przeciw życiu, postawy 
,dodajmy, niczym nieuzasadnionej, i nie-
możliwej do przyjęcia. W takim wypad-
ku śmierć staje się narzędziem, którym 

NIE ZABIJAJ!
czyli...być stróżem niewinnego

ją przedmiotem 
nauczania nie-
omylnego. Do-
głębna analiza 
tych słów pozwa-
la stwierdzić, iż 
tylko bezpośred-
nie i tylko zamie-

pewne etapy, począwszy od podjęcia de-
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łatwo można dysponować i zarządzać 
(myślę tutaj o państwach, gdzie istnieje 
nieograniczona możliwość dokonywania 
aborcji). Śmierć dziecka dzieje się w pew-
nej społecznej i międzyludzkiej próżni 
– aborcja nie jest przecież tylko sprawą 
matki. Matka jednak jest tą osobą, która 
doświadcza złożonych konsekwencji prze-
rwania ciąży- tych fi zycznych i psychicz-
nych. Liczne są przecież medyczne skutki 
działania aborcyjnego (np. ryzyko ciąży 
pozamacicznej, ryzyko nowotworu pier-
si, zapalenie macicy). Cały dramat dzieje 
się jednak w psychice kobiety, która staje 
wobec samotności i opuszczenia. Psycho-
logia wypracowała termin Post abortion 
syndrom, który jest zespołem zaburzeń 
spowodowanych dokonaną aborcją, od-
znaczającym się poczuciem winy, po-
czuciem nieszczęścia, nieumiejętnością 
wzięcia odpowiedzialności za tworzenie 
życia rodzinnego (fakt kolejnej ciąży), 
oziębłością seksualną. Zło aborcji dotyka 
także tych, którzy ze względu na pełniony 
zawód, dokonują przerwania ciąży. Lekarz 
przerywający ciążę występuje przeciw 
swojemu powołaniu, odstępuje wyraźnie 
od ratowania ludzkiego życia.   

Nauka Kościoła, wydaje się tutaj nicze-
go nie komplikować (wbrew opinii wielu). 
Wręcz przeciwnie, niezmienna dzięki Ob-
jawieniu, staje zawsze po stronie ludzkie-
go życia. Siła jej oddziaływania  nie bie-
rze się jednak li tylko 

z autorytetu nauczających, ale przede 
wszystkim z prawdy o Bogu Stworzycie-
lu. W księdze Rodzaju czytamy: „Stwo-
rzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył (...)” (Rdz 
1,27).  Nie człowiek, matka czy ojciec, 
jest instancją decydującą o ludzkim ży-
ciu, lecz sam Bóg. 

Kościół nie rozstrzygnął kwestii ani-
macji (od kiedy człowiek posiada duszę), 
co nie pozwala mu stać na straży praw-
dy o godności poczętego życia. Moment 
powstania zygoty jest n i e j a k o 
punktem granicznym 
w życiu człowieka. 
Jest to początek nowe-
go istnienia, istnienia 
obdarzonego indywi-
dualnością, zbiorem 
jemu tylko przypo-
rządkowanych cech. 
Zależność dziecka 
w okresie płodowym 
od matki nie prze-
kreśla prawa dziecka 
do życia, a matce 
z kolei nie daje pra-
wa do przerwania 
tegoż samego życia. 
Płód jest już osobą 
w sensie ontycz-
nym, osobą w akcie, 
a nie w możności, 
osobą w rozwoju. 
(por. J.Troska, Mo-
ralność życia cieles-
nego). Stając przeciw niewinnemu, pod-
dajemy w wątpliwość nasze własne prawo 
do życia. 

Aborcja, która jest bez wątpienia kwe-
stią społeczną jest zarazem, czy nawet 

przede wszystkim kwestią mojego 
sumienia. Każde wystąpie-
nie przeciw życiu jest grze-
chem. W sumieniu właśnie 
dokonuje się osąd nad 
ludzkim czynem; swoiste 
zestawienie czynu z Bo-
żym przykazaniem. Sta-
rotestamentalne pytanie 
Kaina: Czyż jestem Stró-
żem brata swego, i no-
wotestamentalne przyka-
zanie miłości potwierdza 
raz jeszcze konieczność 
ludzkiej odpowiedzial-
ności za drugiego, jego 
życie i śmierć, bez wzglę-
du na to, czy uważam 
go za wroga, czy też nie. 

Śmierć niewinnych 
staje się przeto wołaniem o lu-
dzi sumienia. Należy zrozumieć, 
iż ochrona życia poczętego 
nie jest występowaniem przeciw 
matce i jej prawom. Ochrona ży-
cia poczętego wynika z uznania 
matki i ojca, ich godności, goto-
wości i powołania do dania życia. 
Tragedią świata jest czynienie 

z przerywania ciąży techniki  regulowa-
nia polityki demografi cznej. Tragedią ko-
biet jest opowiedzenie się za znoszącymi 
odpowiedzialność tendencjami uczynienia 
z ciąży mojej własnej sprawy, a z dziecka 

rzeczy, którą można 
łatwo dysponować. 
Tragedią mężczyzn 
jest unikanie odpowie-
dzialności za poczęte 
dziecko i przerzucenie 
trudu rodzicielstwa 
na kobietę. 

Czy istnieje zatem 
realna szansa wobec 
bycia przeciwko życiu? 
Alternatywa jest jedna: 
chronić życie. Ta ochro-
na dokonuje się tak 
na szerokiej scenie spo-
łecznej (ustawodaw-
stwo, polityka rodzin-
na), jak w zwyczajnej 
pomocy matce, ojcu 
oczekującym dziecka. 
Dokonuje się poprzez 
modlitewne czuwanie 
nad poczęty, życiem, jak 

i materialne wsparcie rodziców. Świa-
domość tego, że życie jest darem czyni 
niemożliwym wystąpienie przeciw niemu. 
Oby nikt świadomości tej się nie pozba-
wiał.

Łukasz Stachowiak
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sumienia. Każde wystąpie-
nie przeciw życiu jest grze-
chem. W sumieniu właśnie 
dokonuje się osąd nad 
ludzkim czynem; swoiste 
zestawienie czynu z Bo-
żym przykazaniem. Sta-
rotestamentalne pytanie 
Kaina: Czyż jestem Stró-
żem brata swego, i no-
wotestamentalne przyka-
zanie miłości potwierdza 
raz jeszcze konieczność 
ludzkiej odpowiedzial-
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du na to, czy uważam 
go za wroga, czy też nie. 
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życie i śmierć, bez wzglę-
du na to, czy uważam 

Śmierć niewinnych 
staje się przeto wołaniem o lu-
dzi sumienia. Należy zrozumieć, 
iż ochrona życia poczętego 
nie jest występowaniem przeciw 
matce i jej prawom. Ochrona ży-
cia poczętego wynika z uznania 
matki i ojca, ich godności, goto-
wości i powołania do dania życia. 
Tragedią świata jest czynienie 
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Duchowa adopcja dziecka poczętego
Dzień Świętości Życia

Ludzie XXI wieku nasta-
wieni są na branie, branie 
wszystkiego i od wszyst-
kich. Chcemy odnosić 
sukcesy zawodowe, pry-
watne, nieustannie być 
młodymi i pięknymi. 
Chcemy, aby obok nas 
była bliska nam osoba, 
spełniająca nasze ocze-
kiwania, aby dawała 
nam szczęście, ale bez 
zobowiązań, bez odpo-
wiedzialności i bez mi-
łości! Ludzi, którzy żyją 
chwilą, którzy chcą być 
wolni, do rzeczywisto-
ści sprowadza pojawie-
nie się kogoś trzecie-
go, często bywa tak, 
że kogoś niechcianego, 
pojawienie się dziecka. 

Nie człowiek ?
W takich sytuacjach znajdujemy prze-

różne rozwiązania: zawarcie związku 
małżeńskiego, decyzja na samotne wy-
chowanie dziecka, oddanie dziecka do ad-
opcji, a co gorsza na spędzaniu płodu. 
To co najbardziej uderza to nie przypisy-
wanie godności ludzkiej temu poczętemu 
człowiekowi, traktowanie go jako zespołu 
komórek, nic poza, co prowadzi do bez-
prawnego odbierania mu prawa do życia. 
Aborcja to nie rozwiązanie to morderstwo! 
Przecież w chwili poczęcia już pierwszego 
dnia rozpoczyna się ludzkie życie, rozwija 
się człowiek. Mimo wszystko i takie argu-
menty nie przemawiają do wielu osób. 

Możemy się modlić 
A my? Co możemy zrobić, aby urato-

wać niewinne, bezbronne dzieci? Umiemy 
przede wszystkim krytykować, potępiać, 
a czy umiemy modlić się za te nienaro-
dzone dzieci, za ich rodziców? Większość 
z nas może nawet nie wiedzieć, że przez 
modlitwę w intencji dziecka poczętego 
i jego rodziców można to dziecko adop-
tować duchowo. Tak, jest coś takiego jak 
duchowa adopcja dziecka poczętego.

DUCHOWA APOPCJA
Powstała ona po objawieniach w Fati-

mie, rozpoczęta przez Błękitną Armię Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Miała być odpowiedzią 
na wezwanie Matki Bożej do modlitwy 
różańcowej, pokuty, zadośćuczynienia 
za grzechy, które ranią Jej Niepokalane 
Serce. W 1987 roku została przeniesiona 
do Polski, a pierwszy ośrodek duchowej 

a d o p c j i 
p o w s t a ł 
w koś-
ciele oo. 
Paul inów 
w Warsza-
wie. Miało 
to być rów-
nież wy-
pełnieniem 
Jasnogór-
skich Ślu-
bów Narodu 
Polskiego. 
O potrzebie 
takiej mod-
litwy świad-
czy błogo-
sławieństwo 
samego Jana 
Pawła II w li-
ście do księ-
dza prałata 
F r a n c i s z k a 
Kołacza, kra-

jowego moderatora Ruchu Domo-
wego Kościoła. 

Duchowa adopcja to modlitwa, która 
może uratować dziecko poczęte, które-
go życie w łonie matki jest zagrożone. 
Polega na odmawianiu przez 9 miesięcy 
jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, 
bolesnej, chwalebnej lub światła ( Oj-
cze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała 
Ojcu) oraz modlitwy codziennej w intencji 
dziecka nienarodzonego i jego rodziców. 
Do modlitwy można dołączyć dodatkowe 
postanowienia, na przykład: częsta Spo-
wiedź i Komunia św., adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, czytanie Pisma św., 
post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, 
pomoc osobom potrzebującym, dodatko-
we modlitwy. Powinniśmy jednak podej-
mować je z rozwagą, ponieważ ważne, 
aby to było postanowienie nie wykracza-
jące poza nasze możliwości, a wypływało 
z dobrej woli i zapału. Oczywiście, gdy 
ktoś nie czuje się na siłach, aby wytrwać 
nie musi deklarować, że je podejmie. 

Kto może adoptować?
Każdy może adoptować duchowo 

dziecko: osoba świecka, konsekrowa-
na, mężczyzna, kobieta. Dziecko tak-
że, ale pod opieką rodziców. Ducho-
wą adopcję mogą podjąć osoby żyjące 
w związkach nie sakramentalnych i osoby 
rozwiedzione. Można podejmować ją wie-
lokrotnie lecz po wypełnieniu poprzednich 
zobowiązań i dotyczy tylko jednego dzie-
cka, którego imię, płeć, narodowość zna-
ne jest tylko Bogu. Pewnym warunkiem 
jest przyrzeczenie, które należy składać 
za każdym razem. Co zrobić, gdy zapo-

mni się o modlitwie przez dzień, tydzień, 
czy to jest grzechem? Otóż, gdy przerwa 
trwa dłużej jak miesiąc to przerywa ona 
duchową adopcję, krótsza przerwa kilku-
dniowa pozwala powrócić i kontynuować 
dane zobowiązanie, ale należy przedłużyć 
modlitwę o opuszczone dni. Zapomnienie 
nie jest grzechem. Grzechem jest świa-
dome i dobrowolne zlekceważenie skła-
danego Bogu przyrzeczenia. 

Wielka moc modlitwy
Przyrzeczenia należy składać uroczy-

ście ( w kościele, w obecności kapłana), 
ale jest też możliwość złożenia przyrze-
czeń prywatnie, na przykład korzystając 
z audycji radiowej na ten temat. Należy 
odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej 
przed krzyżem lub obrazem) i od tego 
momentu przez następne 9 miesięcy 
odmawiać jedną tajemnicę różańca oraz 
modlitwę codzienną w intencji dziecka 
i jego rodziców. Dobrze jest zapisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 

Ta modlitwa leczy wewnętrzne zranie-
nia spowodowane grzechem aborcji. Mat-
kom pozwala odzyskać wiarę w Miłosier-
dzie Boga, przynosząc pokój ich sercom. 
Ludziom młodym, jako dar modlitwy, dar 
z samego siebie pomaga kształtować 
charakter i walczy z egoizmem, pomaga 
odkrywać radość odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa, uzdalniając do postrzegania mi-
łości i seksu oczyma Boga. Uczy systema-
tycznej modlitwy i pozytywnego działania 
przez co pogłębia kontakt z Bogiem. 

Aby rozpowszechniać duchową adop-
cję należy pozyskać osoby nią zaintere-
sowane. Następnie poprosić proboszcza 
o zgodę na przeprowadzenie przyrze-
czeń w kościele. Można także skontak-
tować się z ośrodkami duchowej adopcji, 
gdzie są dostępne materiały informacyjne 
i gdzie można uzyskać pomoc w przepro-
wadzeniu przyrzeczeń. 

Mam nadzieję, że choć w części mo-
głam przybliżyć temat duchowej adop-
cji wszystkim, dla których życie tych 
najmniejszych nie jest obojętne. Choć 
w naszych sercach jest mnóstwo wątpli-
wości to nie możemy zapomnieć, że Bóg 
jest Dawcą życia i Jego wolą jest, by każde 
poczęte dziecko żyło i było otoczone mi-
łością rodziców. To na wierze we Wszech-
moc i nieograniczone Miłosierdzie Boga 
opieramy naszą pewność, że te modlitwy 
zostaną wysłuchane. Chciałabym, aby 
po przeczytaniu tego artykułu choć jed-
na osoba podjęła dzieło duchowej adopcji 
a może będzie nas więcej. 

(pomocą w napisaniu artykułu były 
strony www)

Magda Kudła
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Dzień Świętości Życia

Ludzie XXI wieku nasta-
wieni są na branie, branie 
wszystkiego i od wszyst-
kich. Chcemy odnosić 
sukcesy zawodowe, pry-
watne, nieustannie być 
młodymi i pięknymi. 
Chcemy, aby obok nas 
była bliska nam osoba, 
spełniająca nasze ocze-
kiwania, aby dawała 
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„W odpowiedzi na apel Ojca Świętego, zawarty w encyklice “Evangelium vitae”, od 1998roku, dzień  25 marca jest obcho-dzony jako Dzień Świętości Życia. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi uro-czystość Zwiastowania Pańskiego, jed-no z najważniejszych zdarzeń w historii zbawienia - wcielenie Syna Bożego. Do-kładnie 9 miesięcy przed świętami Bożego Narodzenia chcemy podjąć temat świę-tości życia od momentu poczęcia. Jed-nym ze sposobów troski jest inicjatywa tzw. duchowej adopcji. Czym ona jest, jak włączyć się w to dzieło prezentujemy poniżej.
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„Wygrywający” – to ludzie, którzy nie po-
święcają swojego życia na realizowanie cze-
goś, czym ich zdaniem powinni być- są sobą, 
nie tracą energii życiowej na granie kogoś 
innego, na zachowywanie pozorów, czy wy-
korzystywanie innych.

Innym pokazują swój prawdziwy wizeru-
nek, nie zmieniając go, „jak wiatr powieje”.

Odrzucają wywyższanie się oraz poniża-
nie. Autonomia i wolność wyboru nie prze-
rażają ich.

Wszystkim nam zdarzają się chwile 
zwątpienia, możemy tracić przysłowiowy 
grunt pod nogami, ponosimy porażki małe 
i wielkie, ale wygrywający mimo przeszkód 
i niedogodności zachowują fundamentalną 
wiarę w siebie.

Nie boją się samodzielnie myśleć i wyko-
rzystywać swojej własnej wiedzy.

Potrafią odróżnić fakt od opinii i nie przera-
ża ich to, że nie znają odpowiedzi na wszyst-
kie pytania.

Potrafią słuchać innych, wyrażać swo-
je poglądy. Podziwiają i szanują innych, 
nie czując się zarazem mniej wartościowym, 
ograniczonym czy zależnym.

Biorą na siebie odpowiedzialność za włas-
ne życie: nie grają bezbronnego i nie obwi-
niają innych.

Co ważne, dbają o to, by inni nie mie-
li nad nimi nieuzasadnionej władzy, należą 
do siebie i mają  tego pełną świadomość. 
Czas jest dla nich cenny, nie tracą go, lecz 
przeżywają go tu i teraz.

Życie teraźniejszością nie oznacza wcale 
zapominania o przeszłości, czy ignorowania 
przyszłości, wręcz przeciwnie, są pozytyw-
nie nastawieni do niej.

Wygrywający uczą się poznawać swoje 
emocje i ograniczenia, nie bojąc się ich.

Są świadomi własnych, negatywnych 
emocji, jak złości czy gniewu i potrafią zro-
zumieć złość innych. Umieją kochać i być 
kochanym.

Nie są zablokowani przez wewnętrzne 
konflikty i sprzeczności.

Potrafią być spontaniczni co wyklucza 
sztywny czy wyuczony sposób reagowania 
w sytuacjach trudnych. Gdy sytuacja tego 
wymaga – elastycznie i bez żalu zmieniają 
plany.

Znają smak życia, cenią pracę i kochają 
życie: zabawę, jedzenie, miłość i szacunek 
innych oraz poszanowanie przyrody. Z całej 
radości życia potrafią wybrać umiar, czekać, 
odsunąć przyjemność, ograniczyć się teraz, 
by później w całej okazałości cieszyć się i ra-
dować .

Bez oporów cieszą się własnymi sukcesa-
mi ale i nie zazdroszczą sukcesów innym.

Co jest dla nich bardzo charakterystycz-
ne, nie boją się brać tego, czego pragną, 
ale robią to w sposób właściwy dla sytuacji.

Mają oni poczucie wspólnoty ze światem 
i ludzkością, nie są im obce sprawy ogól-
noludzkie oraz problemy świata. Poszukują 
sposobów podnoszenia jakości życia oraz 
starają się działać na rzecz lepszego świata.             
Małgorzata Koszyczarek

T E M A T  N U M E R U

Sens cierpienia? 
Drodzy Czytelnicy. W związku z obcho-

dzonym w lutym Światowym Dniu Chorego 
chciałbym, na łamach tego numeru, zasta-
nowić się jaki jest sens cierpienia. Celowo 
postawiłem znak zapytania w tytule ażeby 
sprowokować Siebie i Was, Drodzy Czytelni-
cy, do pewnej refleksji i dyskusji w Waszych 
domach nad sensem cierpienia. 

Cierpienie jest jednym z dominują-
cych doznań życiowych. Choć jakże czę-
sto jest trudne do udźwignięcia, splecione 
jest z życiem w sposób nierozdzielny. Gdzie-
kolwiek sięgniemy do źródeł historycznych 
zawsze okaże się, że dzieje ludzkości nie wy-
pełniały tylko radość i szczęście, ale były one 
naznaczone także chorobami i cierpieniem. 
Cierpienie ma rozmaite źródła: począwszy 
od chorób, kalectwa do cierpienia wynika-
jącego np. z tragicznych zdarzeń losu. Cier-
pienie i śmierć dotykają każdego człowieka 
niezależnie od kultury, wyznania czy świa-
topoglądu. 

Zarówno chrześcijańskie nauczanie, jak 
i chrześcijańskie doświadczenie wskazu-
ją, że droga do Królestwa prowadzi przez 
Krzyż. Bardzo trafnie odniósł się do tego 
angielski poeta, John Keats, który zmarł 
w wieku 25 lat. Otóż wypowiadał on głębo-
ką prawdę, kiedy nazywał ten świat „doliną 
wzbogacania duszy”, ponieważ najistotniej-
szą rolę odgrywa tu cierpienie. Mówił on: 
„gdyby cierpienia nie było w ogóle, to ten 
sam świat byłby światem o wiele uboższym. 
Byłby to świat bez budujących cech takich 
jak odwaga, bezinteresowność, lojalność 
i poświęcenie, które powinien rozwijać ktoś, 

kto wciąż pozostaje niedoskonały”. 
Rozważając i zastanawiając się nad sen-

sem cierpienia dochodzimy do momentu, 
o którym wspominałem już we wstępie, 
i który poniekąd sam się nasuwa, a mia-
nowicie: czy może w imię „godnej śmierci” 
nie „ulżyć” cierpiącemu czy to podając mu 
zastrzyk, czy też odłączając go od aparatu-
ry. 

Ostatnim wstrząsającym przypadkiem 
było odłączenie od aparatury pewnego 
Włocha, który chorując na zanik mięśni, 
za pomocą brwi wyraził chęć odebrania sobie 
życia- celowo ująłem to w ten sposób ponie-
waż nie jest to nic innego jak samobójstwo. 
Zresztą mówi o tym encyklika Jana Pawła II 
„Evangelium Vitae”- „ O wartości i nienaru-
szalności życia ludzkiego”. „ Praktyka euta-
nazji zawiera- zależnie od okoliczności- zło 
cechujące zabójstwo lub samobójstwo.” „ 
Samobójstwo zaś jest zawsze moralnie nie-
dopuszczalne w takiej samej mierze jak za-
bójstwo. W swej najgłębszej istocie jest ono 
odrzuceniem absolutnej władzy Boga nad 
życiem i śmiercią.” Jeszcze straszniejsze 
i okrutniejsze wiadomości dotarły do nas 
dwa lata temu ze Stanów Zjednoczonych. 
Sąd Amerykański przyznał rację mężowi 
Terri Schiavo, wydając tym samym wyrok 
na nią. Terri została odłączona od aparatu-
ry podającej jej pokarm przez co umierała 
w strasznych męczarniach z głodu i prag-
nienia. 

Encyklika „Evangelium Vitae” w sposób 
wyraźny mówi o osobach pomagających 
przy eutanazji, że: „Kto popiera samobój-
czy zamiar drugiego człowieka i współdziała 
w jego realizacji poprzez tzw. samobójstwo 
wspomagane, staje się wspólnikiem, a cza-
sem wręcz bezpośrednim sprawcą niespra-

wiedliwości, która nigdy nie może być uspra-
wiedliwiona, nawet wówczas, gdy zostaje 
dokonana na żądanie...Także w przypadku, 
gdy motywem eutanazji nie jest egoistycz-
na odmowa ponoszenia trudów związanych 
z egzystencją osoby cierpiącej, trzeba eu-
tanazję określić mianem fałszywej litości, 
a nawet uznać ją za niepokojące <wyna-
turzenie>: prawdziwe współczucie bowiem 
skłania do solidarności z cudzym bólem, 
a nie do zabicia osoby, której cierpienia 
nie potrafi się znieść. Czyn eutanazji zatem 
wydaje się tym większym wynaturzeniem, 
gdy zostaje dokonany przez tych, którzy- 
jak na przykład krewni chorego- powinni 
opiekować się nim cierpliwie i z miłością, 
albo też przez tych, którzy- jak lekarze- 
ze względu na naturę swojego zawodu po-
winni leczyć chorego nawet w końcowych 
i najcięższych stadiach choroby”. 

Drodzy Czytelnicy. Każdy z nas, na swój 
sposób, próbuje sobie wytłumaczyć dlacze-
go akurat Ja?  Dlaczego mnie to spotkało? 

Na postawione przed chwilką pytanie po-
staram się odpowiedzieć przy pomocy Listu 
Apostolskiego, Jana Pawła II, „Salvifici Do-
loris”- „O chrześcijańskim sensie ludzkiego 
cierpienia”. „Sens cierpienia jest równocześ-
nie na wskroś nadprzyrodzony i na wskroś 
ludzki. Jest nadprzyrodzony, ponieważ 
zakorzenia się w Boskiej Tajemnicy Odku-
pienia świata. Jest równocześnie głęboko 
ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim 
siebie, swoje człowieczeństwo, swoją god-
ność, swoje posłannictwo.”... „Tajemnica 
Odkupienia świata jest w sposób przedziwny 
<zakorzeniona w cierpieniu> i wzajemnie- 
cierpienie znajduje w niej swój najwyższy 
i najpewniejszy punkt odniesienia”. 

Radosław Ślebioda

Kim są „wygrywający”
 i „przegrywający”?

PORADY  PSYCHOLOGA
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… DOBRY PROBOSZCZ

Ankieta w przedmiocie 
działalności duszpasterskiej

ks. kanonika proboszcza 
Andrzeja Marciniaka przeprowadzona

 wśród parafi an 
św. Józefa w Środzie Wlkp.

w lutym 2007 r.

1.  Jestem parafi aninem św. Józefa 
w Środzie Wlkp. od lat:
powyżej 10 » 87,5%

2.  Księdza proboszcza Andrzeja 
znam od lat:
powyżej 10 » 87,5% 

3.  Oceniam posługę kapłańską księ-
dza proboszcza jako:
godną naśladowania » 96%

4.  Czy ksiądz proboszcz Andrzej 
wypełniał obowiązki proboszcza 
w parafi i?
tak » 93%

5.  Sądzę, że ksiądz proboszcz 
jest osobą:
ponadprzeciętną » 62%
charyzmatyczną » 37,5%

6.  Duchowość księdza Andrzeja oce-
niam jako:
wzór duchowości » 97% 

7.  Dzieło budowy kościoła z perspek-
tywy czasu oceniam:
pozytywnie » 95% 

8.  Czy wiedziałeś do chwili obecnej, 
że ksiądz Andrzej dał początek 
obecnej wspólnocie parafi i św. 
Józefa?
tak » 98% 

9.  Czy posługa księdza Andrzja pły-
nęła na kształt Twojego życia?
tak » 50%
zmieniła je radykalnie » 25%

opr. Przemysław Ostojski

Kilka tygodni temu, niespodziewanie 
całą Środę Wlkp. obiegła wiadomość, 
że z parafi i  Św. Józefa został odwołany 
Ksiądz proboszcz Andrzej Marciniak Dla 
ludzi otwarty, uśmiechnięty, bezintere-
sowny, kochający drugiego człowieka, 
świetny organizator, prawdziwy Ojciec 
parafi i, naśladowca św. Józefa. A jakim 
był proboszczem, przełożonym? Mimo 
wielu trudności, między innymi teryto-
rialnych i czasowych udało się „porozma-
wiać” drogą elektroniczną z jednym z by-
łych już wikarych, którzy odbywali tam 
swoją posługę duszpasterską. Za ten mo-
ment zatrzymania i chęć podzielenia się 
swoimi wspomnieniami dziękuję Księdzu 
Trojanowi Marchwiakowi! Mam nadzieję, 
że ta „rozmowa” pokaże wyjątkowość, 
a zarazem normalność Księdza Probosz-
cza Andrzeja Marciniaka.

 Parafi a św. Józefa była Księdza 
pierwszą parafi ą po święceniach ka-
płańskich. Jakie było Księdza pierw-
sze wrażenie po spotkaniu z nowym 
Proboszczem?

Moje pierwsze spotkanie z Księdzem 
Proboszcze miało charakter raczej kur-
tuazyjny, gdyż po otrzymaniu dekre-
tu od Księdza Arcybiskupa udałem się 
do Środy by się najzwyczajniej w świe-
ce przedstawić mojemu Pryncypałowi. 
Pierwsze słowa Księdze Proboszcza zapa-
miętałem bardzo dobrze: “Pewnie ksiądź 
coś przeskrobał, skoro trafi ł na karną pa-
rafi e”. A ja zamiast wyrazić swoją goto-
wość do pracy jako wikariusz poprosiłem 
o możliwość jeszcze wydłużenia sobie 
wakacji o jakieś cztery dni. I tak, zanim 
zacząłem pracować już prosiłem mojego 
Szefa o wolne.

Narzucał swój sposób myślenia 
i działania, czy odchodził od swoich 
rozwiązań, pomysłów i ufał młode-
mu, jakkolwiek niedoświadczonemu 
wikaremu?

Zdecydowanie to drugie! Ksiądź Pro-
boszcz ufał młodemu i niedoświadczo-
nemu wikariuszowi. Był zawsze obecny 
dyskretnie w tych moich poczynaniach 
duszpasterskich, odsłaniał mi nowe moż-
liwości takiej pracy, wskazywał na za-
grożenia... Ale przede wszystkim zawsze 
czułem, że to co się dzieje w parafi i to coś  
WSPÓLNEGO, to nie jakaś moja prywa-
cizna. Pamiętam z tamtych czasów dłu-
gie dyskusje przy stole kolacyjnym, które 
nieustannie owocowały z jednej stro-
ny nowymi pomysłami w mojej głowie, 
z drugiej zaś strony uczyły pokory wobec 
tego co nie wychodziło tak jak chciałem. 
Ta mała wspólnota stołu dobrego Probosz-
cza i zielonego wikarego stała się ważnym 
miejscem odkrywania tego co ważne.

Ksiądz Prob. Andrzej Marciniak 

jest wymagającym Proboszczem, 
czy częściej okazuje miłosierdzie? 
Jak było w Księdza przypadku?

Wymagającym Ksiądz Proboszcz był 
zawsze wobec samego siebie, natomiast 
dla wikariusza zawsze miał dużo cierpli-
wości i zrozumienia. Był i jest dla mnie 
jak ojciec, dlatego tak wiele lat po wygaś-
nięciu mojego dekretu wikariuszowskie-
go, cały czas znajdowałem na probostwie 
w Środzie otwarte ojcowskie serce.

Czego młody wikary może nauczyć 
się od Księdza Prob. Andrzeja Marci-
niaka? Czego Ksiądz się nauczył?

Od Księdza proboszcza można się 
przede wszystkim nauczyć przyjmowa-
nia ludzi takimi jacy są, bez jakiś zbęd-
nych warunków. Sam tego jakoś mocno 
doświadczyłem. Ponadto mogłem pod-
glądać Człowieka bardzo pokornego, 
który wymagania zawsze stawiał sobie 
samemu, a potem dopiero tym, za któ-
rych czuł się odpowiedzialny. Wiele mą-
drych słów, które usłyszałem z ust Księ-
dza Proboszcza stały się częścią mnie, 
ukierunkowały bardzo mój sposób pa-
trzenia i myślenia.

Korzysta Ksiądz teraz z tych lek-
cji?

Staram się korzystać, choć chyba 
nie jestem zbyt pilnym uczniem....

Jak Ksiądz myśli, czy będzie trudno 
Księdzu Prob. Andrzejowi Marcinia-
kowi  odnaleźć się w nowej parafi i?

Już w swoim słowie do parafi an zaraz 
po odczytaniu dekretu Ksiądz Proboszcz 
wskazywał na to, że najważniejsze jest, 
by pełniła się wola Pana Boga. Tak wiec, 
jeśli Pan Bóg teraz posyła Księdza Pro-
boszcza na nową placówkę, to da także 
łaskę, by się tam odnaleźć.

A co mógłby Ksiądz powiedzieć, 
tym księżom którzy już wkrótce 
spotkają na swojej drodze Księdza 
Andrzeja Marciniaka?  

Mogę im tylko powiedzieć, że będą 
mieli dobrego Proboszcza.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE  
Magdalena Kudła

Ks. dr Trojan Piotr Marchwiak pochodzi 
z parafi i Parkowo k. Rogoźna. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1998 roku. Pracował 
jako wikariusz w Środzie Wielkopolskiej. 
Od 2000 roku studiował na KUL, a w 2005 
roku obronił doktorat. Ks. Trojan od paź-
dziernika 2005 roku pomaga w naszej 
parafi i, a także jest wizytatorem i refe-
rentem katechetycznym oraz zastępcą 
redaktora naczelnego czasopisma Ka-
techeta. Lubi śpiewać i grać na gitarze, 
chętnie czyta pisarzy rosyjskich.
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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 Biblijny 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 parafialnego „Pod we-
zwaniem” w poniedziałek o g. 18.00. 

Spotkania modlitewne grupy Ojca Pio 
odbywają się  :
III środa miesiąca – po wieczornej Mszy 
św. adoracja NS 

I sobo-
ta miesiąca 
– po porannej Mszy św. 
modlitwy i rozważania.

Wspólnota Różańcowa 
II niedziela po Mszy św. o g. 7.30

11

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 :  

Biuro Parafialne czynne:
wtorek - soboty 8.30- 10.00

czwartek 16.00-17.30
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Sukces  Józefiątek
Dnia 

10 lu-
tego 2007r. 

ministranci z dwóch 
średzkich parafii wyjechali na III Archi-
diecezjalny Turniej w piłce nożnej halowej 
w kategorii- gimnazjum. Turniej odbywał 
się w Koziegłowach k. Poznania.

W turnieju brało udział 12 drużyn- pa-
rafii z Archidiecezji, byli oni podzieleni 
na 2 grupy po 6 drużyn. W grupie II zna-
lazła się  Parafia św. Józefa reprezentują-
ca dekanat średzki.

Ministranci w składzie: R. Deiksler, 
K. Pietrusiak, J. Ruda, D.Wyrębski, 
A.Deiksler, Sz. Kujawa, S.Włodarczak ła-
two pokonali pierwsze drużyny i przeszli 
do półfinału.

W pólfinale spotkali zwycięzców całe-
go turnieju- Parafię z Wielichowa, z którą 
przegrali 0:1.

Mecz o 3 miejsce Józefiątka stoczyły 
z parafią św. Jana Apostoła z Poznania. 
Był to mecz pod dyktando Józefiątek, 
jednak zakończył się remisem 0:0. O III 
miejscu zadecydowały rzuty karne, w któ-
rych przegraliśmy. Wielka szkoda! Finał 

wygrała parafia z Wielichowa, będzie ona 
reprezentować Archidiecezję na finale 
ogólnopolskim w Opolu w maju br.

Życzymy im powodzenia! Nagrodami 
były puchary, medale i dyplomy.

Za miesiąc odbędzie się podobny tur-
niej w kategorii open, gdzie będzie rów-
nież reprezentowana Parafia św. Jozefa 
przez ministrantów starszych.

Ministrantom młodszym gratulujemy 
IV miejsca i będziemy trzymać kciuki 
za sukces ministrantów starszych.

Bogusława Deiksler

 WOLA  TWOJA  PANIE....

Ks. Andrzej Marciniak budował koś-
ciół- Parafię św. Józefa w Środzie. Był 
pierwszym proboszczem naszej nowo 
wybudowanej parafii na Os. Jagielloń-
skim i myśleliśmy, że będzie nim cały 
czas. 

Aż tu nagle dotarła do nas wiadomość, 
że został odwołany na inną większą parafię- 
do Kościoła św. Jana Kantego w Poznaniu. 
Myślę , że parafianie Parafii św. Józefa naj-
pierw zamarli z wrażenia , a potem musieli 
sobie powiedzieć: Bądź wola Twoja Panie.

Wiemy, że mieliśmy wyjątkowego pro-
boszcza, bardzo otwartego na sprawy dru-
giego człowieka, konkretnego, dyskretne-
go, pogodnego. Potrafił rozmawiać z każ-
dym od najmłodszego do najstarszego, po-
trafił sobie zjednać ministrantów, chórek, 
wszystkich udzielających się przy parafii- 
doceniał pracę każdego z nich.

Za to wszyscy go szanowali i kochali.
Postanowiłam zapytać średzian , co my-

ślą o ks. Kanoniku Andrzeju:

Michał: Był dla mnie wielkim autoryte-
tem, wzorem, na nim opierałem całą swą 
wiarę. Jestem ministrantem, byliśmy wszy-
scy bardzo z nim zżyci, żal mi się żegnać , 
był „ spoko probstem”.Życzę mu błogosła-
wieństwa Bożego na nowej parafii.

Parafianka: Musimy zrozumieć, 
że jest potrzebny, że wypełnia wolę Bożą, 
nie możemy podchodzić do tego z żalem, 
tylko powinniśmy dziękować Bogu ,że tyle 
dla nas zrobił.

Renata: Bardzo inteligentny ksiądz, do-
bry spowiednik, lubię słuchać jego homilii.

Arleta: Wspaniały duszpasterz, chętnie 
się do niego szło -bez stresu, miał podej-
ście do każdej grupy ludzi.

Anna: Był bardzo rozważny, potrafił się 
dostosować do chwili i miejsca, gdzie prze-
bywał i żartował i był poważny.

Andrzej: Porównując go do postaci lite-
rackich był jak rycerz Michał Wołodyjow-
ski.

Paweł: Był to mały, wielki człowiek, po-
trafił słuchać, ale też rozsądnie doradzać.

Jesteśmy wdzięczni ks. Proboszczo-

wi, że zbudował nam dom z dachem 
nad głową! Mały Wielki Księże Andrze-
ju dziękujemy i modlimy się za Ciebie, 
a nowemu proboszczowi ks. Piotrowi 
Kuflińskiemu życzymy równie owoc-
nej pracy wśród parafian Parafii św. 
Józefa w Środzie Wlkp.

Bogusława Deiksler
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II niedziela wielkiego postu 
Łk 9, 28b-36

W drugim człowieku najbardziej ude-

rza nas jego twarz. To z niej odczytujemy 

pierwsze informacje o sympatii, zaufaniu, 

odrazie…

Twarze wrogie sprawiają, że czujemy 

się niepewni, przyciemniają nam życie. 

Jednocześnie przyjazne spojrzenie raduje 

nam serce, uwalnia nas, sprawia, że czu-

jemy się dobrze. Przez całe życie idziemy 

w poszukiwaniu przyjaznych twarzy, które 

dałyby nam poczucie pewności i zechciały-

by współodczuwać. Gdyby tak móc widzieć 

twarz Pana, promieniującą chwałą jaką 

widzieli Piotr, Joachim, Jan… Myślisz może 

także ty, jak byłoby wspaniale znaleźć się 

z nimi na górze Tabor, wejść w obłok, usły-

szeć głos Ojca, który wskazuje w Jezusie 

zaufanego przewodnika dla wszystkich. 

Uczestniczyć w tym misterium z bliska… 

Co za magiczna chwila!

A jednak masz nie mniej szczęścia 

niż apostołowie. Nie musisz wspinać się 

na żadną górę, ponieważ w twoim sercu 

rozbrzmiewa głośne zaproszenie: „Szukaj-

cie Jego oblicza!”. I nie wierz, że dla Piotra 

i jego towarzyszy wszystko było proste. 

Nie byli uprzywilejowani. Także oni muszą 

przezwyciężyć sen, strach, niepewność. 

Tylko w następstwie spotkania zmartwych-

wstałego Pana stanie się dla nich jasne 

wydarzenie tego dnia i całe doświadczenie 

przeżyte z Jezusem. Tymczasem jest – tak 

dla nich, jak i dla nas – trud dnia codzien-

nego, poddania się, dzień po dniu, bożemu 

rozkazowi: „Słuchajcie Go!”.

Pan, który cię kocha i chce, abyś to wie-

dział, znajduje tysiące sposobów, żeby po-

informować cię o swojej przyjaznej obec-

ności. Posłuchaj Go. Ma zawsze bardzo 

wiele interesującego do powiedzenia.

Ks. Jarosław Klupś

12
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Dk.  Łukasz Kędzierski

Ks.  Tomasz  Ślesik

III niedziela wielkiego postu 
Łk 13, 1-9

Często kiedy słyszymy o jakiejś tra-

gedii, dzielimy ból z rodziną, z bliskimi, 

których ona dotyczyła, modlimy się, 

wspominamy chwile, które razem spę-

dziliśmy. Te jakże trudne życiowe sytu-

acje muszą wywoływać w nas refleksję 

nad sensem ludzkiego życia, nad jego 

wartością. Podobnie 2tys. lat temu, 

w czasach Chrystusa, katastrofy i loso-

we wypadki przeżywali Izraelici. 

Wieża w Siloam, wieżowce WTC 

w Nowym Yorku, hala targowa w Kato-

wicach, te wszystkie tragiczne wypadki 

muszą, powinny, wywołać w naszych 

sercach pytanie czy jestem gotowy 

na spotkanie z Bogiem?

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, 

czas nawrócenia, czas naprawienia błę-

dów, które na drodze naszego życia po-

pełniamy. Jezus zaprasza nas wszyst-

kich, abyśmy w tym naszym codzien-

nym zabieganiu w szkole, domu, pracy, 

zatrzymali się chociaż a chwilę i pochy-

lili się nad stanem swojej duszy, swoje-

go serca, nad wyrazem naszej miłości 

do Boga i bliźniego. Co widzisz......!!! 

Przypowieść Jezusa o nieurodzajnym 

figowcu jest skierowana do każdego 

z nas, Nauczyciel mówi przecież nam 

o nas samych, naszej postawie wzglę-

dem Boga i drugiego człowieka. Pan 

przyjdzie, może niespodziewanie, aby 

szukać na drzewie owoców, dobrych 

owoców. Owocami w naszym życiu 

są uczynki, te dobre i te złe, a Pan przy-

chodzi aby zebrać te dobre, czy je znaj-

dzie? 

Pomocnik ogrodnika chciał wyciąć 

figowiec, który nie przynosił owoców, 

lecz Pan powstrzymał go, dlaczego? Je-

V Niedziela Wielkiego Postu 
J 8, 1-11

Czas nawrócenia wiąże się z tym, 

że trzeba stanąć w całkowitej szcze-

rości wobec Pana Boga, siebie samego 

i... drugiego człowieka. Taka postawa 

wymaga wielkiej odwagi, gdyż ujaw-

nia sie to kim jesteśmy. Przez grzech 

nie jest to fascynujący obraz. Wprost 

przeciwnie jest to obraz, który przypra-

wia nas czasami o mdłości. Ale takich 

właśnie kocha nas Chrystus. Im bardziej 

odchodzimy od Niego, im bardziej swo-

im zachowaniem staramy się zaprzeczyć 

Jego miłości on jeszcze intensywniej pró-

buje nas przekonać o tym, że kocha nas 

do szaleństwa. Można stwarzać pozory, 

a można stanąć tak, jak jawnogrzeszni-

ca z dzisiejszej ewangelii i powiedzieć...

tak jestem słaby. Ale taki przychodzę 

do Ciebie, Chryste, abyś mi poma-

gał, abyś mnie leczył. A On, nigdy się 

nami nie zniecierpliwi, nigdy nie powie, 

że już ma nas dosyć, bo Bóg „tylko ko-

cha”. Możemy udawać, że jesteśmy naj-

wspanialsi, ale zadajemy sobie tym sa-

mym ogromny ból, przecież i tak prawda 

o naszej słabości będzie naszą prawdą.

IV Niedziela Wielkiego Postu 
Joz 5, 9a.10 – 12; 2 Kor 5, 17 – 21; Łk 15, 
1 – 3. 11- 32

Syn marnotrawny  - jakże oczywista 

wydaje się dzisiejsza Ewangelia, oczywi-

sta , znana i prosta w zrozumieniu jed-

nak czy tak do końca jest? Każdy z nas 

chętnie utożsamia się z tym dobrym 

synem, który pozostał, który pracował, 

który służył, potępiając jednocześnie 

tego złego a przecież … Zycie człowieka 

nie jest tak oczywiste, nieustannie prze-

plata się w nim dobro i zło, smutek i ra-

dość, chęć służby i zwyczajny egoizm. 

Jak więc wśród tych rozterek wybierać 

to co właściwe, co słuszne by ze skruchą 

powiedzieć, za synem marnotrawnym  

: ”Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem ciebie, już nie jestem go-

dzien nazywać się twoim synem” a jed-

nocześnie nie wyrzucać – Bogu i ludziom 

- naszej wierności : „tyle lat ci służę i ni-

gdy nie przekroczyłem twojego rozkazu” 

- jak ten drugi. Musimy przyjąć posta-

wę radości z wypełniania codziennych 

obowiązków, z tego co staje się częścią 

naszego życia, choć jest to niewątpliwie 

bardzo trudne. Spotykam się z pyta-

niem, czasami stawianym w formie za-

rzutu : dlaczego muszę się tyle uczyć, 

zus jest Panem miłosiernym, On czeka 

za każdym z nas, pragnie abyśmy po-

znali Jego miłość, chce abyśmy rozda-

wali owoce dobra i miłości wszystkim 

spotkanym ludziom. Jezus daje nam 

kolejną szansę, daje nam Wielki Post, 

czy skorzystasz...? Inni może nie zdążyli 

a Ty...? Jezus mówi” ...jeśli się nie na-

wrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”, 

uczyńmy wszystko abyśmy na spotka-

nie z Panem mieli przygotowane pełne 

dłonie dobrych owoców. 

tyle pracować, czemu mnie nikt nie do-

cenia, mam tak ciężko? Zawsze udzielam 

podobnej odpowiedzi : ciesz się z tego 

co masz – zauważ dobre strony swojego 

życia, swojej codzienności, ponieważ … 

możesz nie doczekać się zmiany a życie 

jest zbyt krótkie by je marnować na wy-

rzekania i malkontenctwo Czasami do-

piero w obliczu prawdziwego dramatu 

( śmierć, cierpienie, kalectwo) umiemy 

docenić to co mamy, lub co mieliśmy. 

Jednajmy się więc z Bogiem, jednajmy 

się z ludźmi aby nie tracić tego co naj-

ważniejsze.

Ks. Bartosz Strugarek
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Kiedy żegnaliśmy Jana Pawła II, w Rzy-
mie na placu św. Piotra wielu z obecnych 
wołało: „Santo subito”. Myślę, że wielu 
z nas podchwyciło ten okrzyk, domagając 
się uznania zmarłego Papieża świętym. 
Ten przepiękny akt kanonizacji, który po-
twierdza nasze przekonanie o zbawieniu 
tej osoby nie zamyka problemu świętości, 
ale powinien być zachętą do postawienia 
sobie pytania: „Jak powinno przebiegać 
ludzkie życie aby uznać je za święte?” 

Bo czymże jest świętość? W powszech-
nym rozumieniu jest ona stanem, który 
następuje po życiu zjednoczonym z Bo-
giem, przepełnionym dobrem, w którym 
przestrzegało się przykazań. Podkre-
ślam po życiu, czyli wtedy, gdy czło-
wiek umrze. Jednak takie jej rozumienie 
nie oddaje idei, jaka przyświecała Oj-
com Kościoła, kiedy na kanwie prawdy 
wiary o obcowaniu świętych tworzyli te-
ologię świętości. Pierwszymi uznanymi 
przez Kościół świętymi byli męczennicy, 
czyli świadkowie, którzy dla Chrystusa; 
świadcząc o nim ponieśli śmierć w wyniku 
licznych, w pierwszych wiekach chrześ-
cijaństwa prześladowań. W ich śmierci, 
niczym w soczewce skupiło się oddanie 
Bogu, które kształtowało ich życie. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że tak jest najproś-
ciej zasłużyć na nimb świętości. Jedna 
chwila, trochę bólu i już jest się w Niebie, 
zwłaszcza jak się nie ma wyboru. Jednak 
dobrze jest sobie uświadomić fakt, że oni 
mogli uniknąć śmierci. Rzym pomimo 

swego okrucieństwa, był mimo wszystko 
państwem prawa. A prawo pozwalało im 
uniknąć uniknąć kary, najczęściej wystar-
czyło tylko spalić odrobinę kadzidła przed 
posążkiem któregokolwiek z rzymskich 
bogów i już nie zarzucano chrześcijanino-
wi bluźnierstwa, za które karano śmiercią. 
Jednak oni odmawiali uczynienia tego, 
gdyż po pierwsze chcieli być wierni Bogu, 
a po drugie mocno wierzyli, że po życiu 
czeka na nich wieczna nagroda w Króle-
stwie Bożym. Najważniejszą motywacją 
w dążeniu do świętości jest wiara w życie 
wieczne i zmartwychwstanie umarłych. 
Bez tego nikt nie odnajdzie w sobie do-
statecznie silnej motywacji, aby swoje 
życie kształtować według ideałów ewan-
gelicznych.

Ciekawą lekturą są także „Żywoty 
świętych”, czyli opisy życia chrześcijan, 
których Kościół stawia za wzór do na-
śladowania. Niekiedy ich postępowanie 
może wydać się nam niezrozumiałe lub 
naiwne i współczesnemu człowiekowi 
trudno zachwycić się ich sposobem życia. 
Ale charakterystyczne jest to, że ideał 
świętego zmieniał się wraz ze zmianami 
pojawiającymi się w świecie. Aż chciało-
by się wysnuć refleksję, że święci zacho-
wują się jak prawdziwi wysłannicy Boga, 
wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi, 
wzywając ich do opamiętania i zmiany 
grzesznego życia. Gdy ludzie zachłysnęli 
się bogactwem i wartości materialne sta-
wały się ich bogiem, a jednocześnie na-

stępowało ogromne rozwarstwienie mię-
dzy tymi, którzy mieli a ubogimi. Pojawia 
się święty żebrak, który przemienia świat. 
Kiedy zaczyna się szerzyć rozwiązłość, 
pojawiają się święte dziewice, które czę-
sto heroicznie bronią kobiecej godności, 
oddając męczeńsko swe życie w jej obro-
nie. Jednak to co było dla nich wszystkich 
wspólne to nieskończona miłość do Boga. 
Kiedy kocha się Boga przestrzeganie jego 
przykazań, które ludzie współcześnie 
traktują, jak niepotrzebne i bezduszne 
ograniczenie ich wolności, stają się czymś 
oczywistym i naturalnym. Trzeba też po-
zwolić Bogu kochać nas bezinteresownie, 
bez potrzeby zasługiwania sobie na Jego 
miłość. Bóg kocha każdego z nas i dając 
nam swoje prawo nie uczynił tego aby 
skomplikować nasze życie, ale by pomóc 
nam je lepiej przeżyć. Abyśmy, tak jak 
dzieci, chcąc poznawać świat nie zrobili 
sobie przypadkiem krzywdy. Uświado-
mienie sobie tej prawdy bardzo pomaga 
w życiu.

Warto jest sobie postawić pytanie jak 
w czasach, w których żyjemy zostać świę-
tym? Dzisiaj nawet trudno powiedzieć 
co to znaczy być przyzwoitym człowie-
kiem, moja babcia mówiła, że przyzwoity 
człowiek to ten co nie zabija, nie kradnie, 
nie cudzołoży, nie kłamie. Jeśli miała rację 
to mało już takich ludzi zostało na świe-
cie. A tu jeszcze Chrystus chce, abyśmy 
byli nie tylko „przyzwoici”, ale jeszcze 
więcej – święci!

elieton
Krzysztof Kluczyński

Bóg się rodzi!

Reporterskie drogi i bezdroża zaprowa-
dziły mnie ostatnio do podpoznańskiej wsi, 
w której znajduje się dom samotnej matki. 
Ten dom daje schronienie – na dłużej lub 
na krócej – kobietom, które stały się ofia-
rami domowej przemocy. Przemocy sto-
sowanej przez męża: alkoholika, sadystę, 
zwyrodnialca. (Tak to jakoś dziwnie jest po-
układane, że gdy mąż tłucze żonę, to dom 
opuszcza ona, a nie on). Kobiety będące 

ofiarami takich mężów swój dramatycz-
ny los dzielą z własnymi dziećmi. I z tymi 
dziećmi trafiają do placówek takich jak dom 
samotnej matki. 

Tym konkretnym domem zaintereso-
wałem się dlatego, że publicznie padły pod 
adresem jego podopiecznych poważne za-
rzuty. Swoje interwencje tam potwierdziła 
policja. Pojechałem do tej wsi. Mieszkań-
cy nie chcą o samotnych matkach mówić 

w ogóle albo mówią źle. Najwięcej do po-
wiedzenia mieli młodzi mężczyźni z butelka-
mi piwa w dłoniach – wieczorem, w pobliżu 
sklepu. 

Według ich relacji matki z tego domu 
nie pilnują swych dzieci i nie dbają o nie. 
Do tego piją. Ale to nie wszystko, bo te ko-
biety to... (i tu pada epitet rzeczownikowy, 
oznaczający najstarszy ponoć zawód świa-
ta). Moi młodzi rozmówcy z piwem w dło-

elieton
Rafał Regulski

Dom

elieton
Krzysztof Kluczyński

Bóg się rodzi!
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elieton
Lucyna Braszak

„ Jest taka cierpienia granica, za którą się 
uśmiech pogodny zaczyna”1

Niekiedy rozmawiając z ludźmi chory-
mi, w starszym wieku, bądź w inny sposób 
dotkniętymi przez los, słyszymy z ich ust: 
„ Cóż Ty wiesz o cierpieniu? Jesteś taki(a) 
młody (a)?”

Truizmem jest stwierdzenie, że cierpie-
nie jest z człowiekiem od zawsze, począw-
szy od narodzin.

Od początku stworzenia świata 
od momentu pojawienia się pierwszych lu-
dzi na Ziemi mamy do czynienia z cierpie-
niem. Każdy człowiek wielokrotnie w swoim 
życiu doznał cierpienia i poczuł jego gorzki 
smak. Cierpienie jest wszędzie , jest częś-
cią istnienia ,nieuniknione, pozwala nam 
poznać prawdziwe życie .Przyczyny cierpie-
nia mogą być różne spowodowane bólem , 
strachem ,chorobą, śmiercią kogoś bliskie-
go, bądź też nieszczęśliwą miłością. Cierpi 
człowiek pokolenie, naród. W każdej bo-
wiem epoce cierpienie ludzkie , ból fizyczny 
oraz psychiczny towarzyszyły człowiekowi 
w codziennym życiu.

 Gdy jesteśmy pełni sił, odnosimy sukce-
sy w pracy, życiu osobistym nie dopuszcza-
my myśli, że może spotkać nas coś złego: 
brak bliskiej osoby, utrata pracy, choroba. 
Często zwłaszcza choroba, śmierć przy-
chodzi skrycie zaskakuje nas w momencie, 
w którym absolutnie nie jesteśmy do tego 
przygotowani. Coś się w nas urywa, coś 
kończy. 

Pamiętam, że gdy w pewnym okresie 
mojego życia, najmniej spodziewanym, do-
padła mnie choroba, kłębiące się w głowie 
myśli wzmagały żal. Pojawiały się pytania: 
dlaczego właśnie ja? Co z moimi plana-
mi życiowymi? Gdzie w tym pełnym bólu 
i zmagań świecie jest Bóg? Jeśli on jest do-
bry i współczujący, dlaczego życie jest czę-
sto tak tragiczne? Czy Bóg stracił nad nim 
władzę? A jeśli jej nie stracił, to co On w ten 
sposób próbuje ze mną oraz innymi robić? 

 Rodzące się w takiej sytuacji poczucie 
przygnębienia, gniewu, bólu jest trudne 
do zrozumienia przez tych , którzy przez 
to nie przeszli.

Czy potrafimy dostrzec cierpienie w dru-
gim człowieku? Czy nasze czyny to po-
twierdzają? Czy tak modne słowo empatia 

jest prawidłowo rozumiane?
Niewątpliwie najdobitniejszym przykła-

dem na dostrzeganie cierpienia w drugim 
człowieku był Papież Jan Paweł II. Innym 
przykładem była Matka Teresa z Kalkuty. 
Przykładów można by podać więcej, cho-
ciażby dr Wanda Błeńska, porównywana 
do Matki Teresy z Kalkuty, a nazywana rów-
nież Matką Trędowatych.

Zdarza się, że nagłe zdarzenie (czyt. 
choroba, nieszczęście) dokonuje zwrotu 
w naszym życiu. Z autopsji wiem jak waż-
na jest wtedy obecność bliskich, rodziny , 
przyjaciół, życzliwych, wspomagających 
w sytuacji , która najczęściej wydaje się 
bez wyjścia. To czego najbardziej w tym 
momencie  potrzebujemy, to być może 
nie podanie powodów cierpienia ani in-
formacji jak się go pozbyć. Najbardziej 
potrzebujemy zrozumienia u innej oso-
by, jej chęci wsłuchania się w nasz prob-
lem, otoczenia nas przyjaznym ramieniem 
czy tego, że przy nas w milczeniu posiedzi 
mimo , że ma wiele obowiązków.

 Bywa, że oddziaływanie cierpienia 
jest tak silne, że zmienia człowieka, zmie-
nia nawet jego przekonania:

„Wśród cierpienia i niedoli nawet przeko-
nany ateista zaczyna rozglądać się za Bo-
giem”2. 

A bywa i tak, że to co nas spotyka 
i w sposób nierozerwalny rodzi w nas cier-
pienie – czyni z nas innych ludzi. „ Cier-
pienie jest kamieniem probierczym naszej 
własnej wartości”3. Porządkujemy swoje 
życie, dostrzegamy drugiego człowieka, 
przyspieszamy realizację swoich planów 
lub tworzymy je na nowo.

Moim zdaniem cierpienie jest najlep-
szym nauczycielem życia .Od najmłodszych 
lat człowiek uczy się na błędach poprzez 
wyciąganie właściwych wniosków na przy-
szłość. Cierpienie potrafi otworzyć człowie-
kowi oczy na niedostrzegalne wcześniej 
problemy i krzywdę drugiego człowieka . 
Trud i ból jest nierozerwalnie związany z ży-
ciem ludzkim i nikt od niego nie jest wolny. 
Jedno jest pewne , cierpienie uszlachet-
nia i w myśl Ajschylosa uczy , przez to , 
że pozostawia głęboki ślad w ludzkim ser-

cu. Skłania człowieka do refleksji nad swo-
im własnym życiem i postępowaniem.

„ Każdy człowiek potrzebuje stale nawet 
pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy tak 
jak okręt potrzebuje balastu, by popłynąć 
prosto i równo”.

Rodzą nadzieję zacytowane powyżej 
słowa Artura Schopenhauera. Sugerują 
one, że nasza postawa wobec cierpienia 
często agresywna albo bierna wymaga we-
ryfikacji. Biorąc pod uwagę, że cierpienie 
jest wpisane w nasz żywot ziemski warto 
byłoby się zastanowić jak uczynić z niego 
pożytek. Inaczej mówiąc, skoro już ono nas 
się „uczepiło” z różnych przyczyn wykażmy 
wobec niego postawę aktywną, twórczą.

Jestem świadoma, że wśród czytających 
te słowa wzbudziłam być może konsterna-
cję, może niechęć, przysłowiową wściekłość, 
a może niektórzy zrezygnowali z czytania 
tego artykułu do końca. Znam jednakże 
ludzi, którzy nie zważając na swoje cierpie-
nia, niezależnie od ich źródła niosą pomoc 
innym, dzielą się tym co mają .Aktywnie 
niosą tę pomoc w hospicjach, domach po-
mocy,  stowarzyszeniach, związkach, klu-
bach. Dzielą się tym co jest im dane i zna-
ne najbardziej. „ Nie chodzi o to, czy ktoś 
jest słaby, czy silny, tylko -  czy może prze-
trwać miarę swojego cierpienia, moralnego 
czy fizycznego”4.

Z pełnym szacunkiem dla wszystkich 
cierpiących pragnę Was zapewnić, że na-
wet Wasz ból, cierpienie niezależnie od jego 
podłoża może być przyczynkiem dla dobra 
każdego i wszystkich. W tych najtrudniej-
szych momentach kiedy ciężar cierpienia 
nas zbyt mocno przytłacza przypomnijmy 
sobie dobrotliwy uśmiech Jana Pawła II. 
Mimo cierpień nigdy nie znikał on z twarzy 
Papieża, nawet w chwili  ziemskiej śmierci. 
A może dopiero wtedy  nabrał on pełnego 
wyrazu, bo „ jest taka cierpienia granica, 
za którą się uśmiech pogodny zaczyna”.

1 Czesław Miłosz
2 Paul Samuel Leon Johnson
3 Stanisław Czosnowski
4 Jan Wolfgang Goethe

niach nie mają żadnego problemu z oceną. 
Najostrzejszy w swych sądach jest męż-
czyzna używający najbardziej wulgarnego 
języka.  

Po rozmowie z samotnymi matkami 
(„ten dom to dla nas ostatnia deska ratun-

ku, ale nie każda potrafi to docenić”; „więk-
szość z nas nie jest taka, jak ludzie gada-
ją!”) i po rozmowie z kobietą, która jest tam 
jakby kierowniczką („proszę pana! te kobie-
ty przeżyły tak straszne rzeczy, że bałabym 
się je oceniać”) pomyślałem o jednym pyta-

niu, którego nie zadałem tym młodzianom. 
Panowie, a może zły los tych samotnych 
matek zaczął się od spotkania z mężczyzną, 
który za młodu z piwem w dłoni wystawał 
pod sklepem? Może są tu dlatego, że trafiły 
kiedyś na podobnych do was?
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Życie według ducha 

Ks. Jarosław Grelka
Popielec już za nami. Wielki Post - pełną 

parą... Na 40 dni przed Świętami Wielkanoc-

nymi przygotowujemy się do nich przez ten 

niezwykły czas. Ale dlaczego jest on nazywany 

“Wielkim” i co jest w nim takiego “Wielkiego”? 

Czy jest to może czas, w którym koniecznie 

trzeba zrobić coś Wielkiego, wymagającego nie-

samowitego wysiłku i mobilizowania resztek sił? 

Czy może chodzi o te rytualne 40 dni, by mi-

nęły pod znakiem przysłowiowej suchej bułki, 

śledzików w śmietanie czy ewentualnej zupki 

na kościach, by tylko doczekać wielkanocnego, 

rodzinnego śniadanka? Spójrzmy  na to w nieco 

inny sposób.

Wielki Post to Wielki Czas. Czas DUCHOWE-

GO REMANENTU. To czas ważnych podsumowań, 

refleksji, rewizji życia, przyglądania się sobie 

i swojej życiowej drodze w świetle Bożego daru, 

w jaki nas Stwórca wyposażył. To czas dokony-

wania bilansu - z własnej ofiarności, uczynności, 

wrażliwości i umiejętności dostrzegania tego, kto 

żyje obok nas i kto spieszy do nas, bo jest w po-

trzebie. Co więc w sobie odkryjemy, zobaczymy? 

Wielkie Serce? Wielkie Zaniedbanie?

 Wielki Post może być dla nas czasem Wielkich 

Decyzji, Wielkich Motywacji. To czas zwyczaj-

nych, codziennych rzeczy, ale czynionych Wiel-

kodusznie, z otwartymi rękoma wobec drugiego. 

Ten czas może nam przynieść Wielkie i zbawien-

ne owoce. Wielkim może być wtedy, gdy nasz 

wkład w jego przeżywanie będzie prawdziwy 

i osobisty. Szczery i uczciwy. I Wielki - nie zawsze 

znaczy “trudny”, “uciążliwy”. Nawet, jeśli będzie 

wymagający, to raczej oznaczałoby to wysiłek 

konkretny, stały, świadomy i codzienny. A taki 

trud ZAWSZE warto podjąć. Wielki Post to Wielka 

Propozycja i Zaproszenie. 40 dni daje nam Wiele 

Możliwości. W dużej mierze to od nas samych za-

leży - jak wykorzystamy tę Wielką Szansę...

Pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu także 

spowiedzi św. niech będzie podany poniżej ra-

chunek sumienia.

RACHUNEK SUMIENIA 

Cały rachunek sumienia można sprowadzić 

do dwóch pytań: czy staram się odkryć moje 

talenty, i czy wykorzystuję te dary i możliwości, 

które otrzymałem od Pana Boga? I nie chodzi 

tu o owoce, efekty, ale o moje zaangażowanie. 

A ponieważ każdy dostał od Pana Boga inne ta-

lenty, od każdego Pan Bóg wymaga według innej, 

indywidualnej miary. Poniższe pytania mają po-

móc sprecyzować, w jakich sprawach nie robię 

wszystkiego, co mogę, i gdzie moje działania 

nie opierają się na miłości. 

GRZECHY PRZECIWKO BOGU: 

•  brak zaufania w Jego miłość do mnie; brak za-

ufania - uważam, że sam sobie poradzę; 

• narzekanie na życie; 

•  mówienie, podejmując działanie: Panie Boże, 

a teraz ja sam pokażę Ci, jaki jestem godny 

bycia Dzieckiem Bożym, udowodnię Ci, że je-

stem już dobry. 

•  pycha: wiara w swoją moc, a nie moc Boga; 

•  zaniedbywanie modlitwy; 

•  zarzucanie Boga mnóstwem słów; niedopusz-

czanie Go do głosu, koncentrowanie się na so-

bie; 

• nie uwielbiam, nie dziękuję, a ciągle o coś pro-

szę; 

•  instrumentalne traktowanie Pana Boga, czyli 

świadome popełnianie grzechu z tłumacze-

niem: Pójdę do spowiedzi i wszystko będzie 

w porządku. 

•  powątpiewanie w istnienie Boga: dokarmianie 

wątpliwości i trwanie w nich; 

•  wyrzeczenie się Pana Boga; 

•  świadome nadużywanie Imienia Bożego oraz 

brak refleksji nad moim sposobem mówienia; 

GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI: 

•  brak zaangażowania w Kościół; 

•  przychodzenie na wspólną modlitwę, Eucha-

rystię z przekonaniem, że jest tylko Bóg i ja: 

brak modlitwy za Kościół; 

•  krytyka Kościoła bez poczucia współodpowie-

dzialności; 

•  odrzucenie oficjalnego nauczania Kościoła (Ka-

techizm Kościoła Katolickiego i nauczanie pa-

pieskie); 

•  odrzucenie prawdy, że pozostawanie w grzechu 

osłabia wspólnotę; 

•  odrzucenie (brak uczestnictwa, lekceważenie) 

sakramentów; 

•  wprowadzanie podziałów, niszczenie jedności; 

•  jestem wspólnotą z chrześcijanami tylko 

na modlitwie, Eucharystii; gdy wychodzę, 

jestem normalnym człowiekiem - inni mnie 

nie obchodzą, bo przecież życie toczy się da-

lej; 

•  niezachowanie postu (post jest wspólnym wy-

razem solidarności z Męką Chrystusa); 

•  nieposzanowanie dnia świętego; 

GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU: 

•  wykluczanie Boga z koleżeństwa, przyjaźni, mi-

łości: nie powierzanie tych relacji Panu Bogu; 

•  rezygnacja z pracy nad zauważaniem innych 

ludzi; 

•  mało modlę się za innych; 

•  brak dziękczynienia za dobro i nie reagowanie 

na zło; 

•  budowanie relacji na kłamstwach: jestem egoi-

stą, nie daję siebie, tylko swoją maskę; 

•  cudzołóstwo: zabicie osoby w drugim, zauwa-

żanie tylko ciała; 

•  pogarda: odmawianie godności drugiemu czło-

wiekowi; 

•  obmowa: krytyczne mówienie o bliźnim, które 

nie przynosi mu korzyści; 

•  oszczerstwo: mówienie nieprawdy odnośnie 

drugiego człowieka; 

•  zawiść: zazdroszczenie komuś tego, co posia-

da, życzenie mu, żeby tego nie miał i (czasami) 

podejmowanie kroków w tym kierunku; 

•  postawa nienawiści: pragnienie zła dla drugie-

go; 

•  zemsta: wymierzanie sprawiedliwości na włas-

ną rękę; 

GRZECHY PRZECIWKO SOBIE: 

•  obojętność wobec Boga, lekceważenie 

Go (grzech przeciwko Bogu, ale jednocześnie 

przeciw sobie, ponieważ w ten sposób odcinam 

się od Źródła Życia, staję się duchowo mar-

twy); 

•  egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat 

przez pryzmat samego siebie; 

•  samouwielbienie: nieustanne śpiewanie hymnu 

na swoją cześć; 

•  życie marzeniami, czyli zamykanie się w świe-

cie własnych marzeń; 

•  brak zatrzymania, refleksji, życie z przyzwy-

czajenia: brak modlitwy; 

•  brak pytania samego siebie o zgodność z wolą 

Bożą (czyli prawdziwość i słuszność) własnych 

decyzji i o to jak wykorzystuję czas ze względu 

na podjęte decyzje i obowiązki; 

•  brak akceptacji samego siebie: trwanie w po-

stawie buntu wobec Pana Boga, że jestem taki, 

jaki jestem, i że moje życie jest takie, jakie 

jest; 

•  dostrzeganie jedynie swoich wad i brak 

modlitwy o to, aby Duch Święty odsłonił to, 

co we mnie jest darem, dobrem; 

• nie powierzanie Panu Bogu tego, co przeszka-

dza w rozwijaniu talentów i nie rozwijanie ich; 

•  zazdrość: nie cieszę się z tego, co mam i zamy-

kam się w sobie; 

•  człowiek to dusza i ciało: brak dbałości o roz-

wój swojego ciała, o zdrowie fizyczne (ciepłe 

ubranie, odpoczynek, brak walki z nałogiem); 

•  nieczystość w odniesieniu do różnych sfer mo-

jego życia, np.: myśli, słowa, relacje z drugim 

człowiekiem, odniesienie do samego siebie.

Wielkie dni
czyli czas Wielkiego Postu
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„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy 

wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana 

dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego 

Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać 

aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 

3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, 

na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czy-

nić pokutę. 

Żeby jednak – przez wspólne zachowanie poku-

ty – złączyli się między sobą, zostają nakazane 

dni pokuty, podczas których wierni powinni prze-

znaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać 

uczynki pobożności i miłości, podejmować akty 

umartwienia przez wierniejsze wypełnianie włas-

nych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać 

post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). 

Dniami pokuty w Kościele powszechnym są po-

szczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Po-

stu (por. kan. 1250 KPK). 

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby 

w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano nastę-

pujących zasad: 

I.  PRZEPISY POSTNE 

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zo-

bowiązani do zachowania w ciągu całego życia 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych  w na-

stępujące dni:

a) we wszystkie piątki całego roku,

b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia 

w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wi-

gilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

nie obowiązuje, jeżeli zgodnie  z przepisami litur-

gicznymi, w piątek przypada uroczystość. 

2. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do roz-

poczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości 

od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zacho-

wania postu ścisłego w następujące dni:

a) w Środę Popielcową,

b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta 

oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru 

pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im 

podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiąz-

ku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki 

całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę 

Popielcową  i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości 

od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak 

podjęcie innych form pokuty, takich jak: mod-

litwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, 

wierniejsze spełnianie obowiązków.

Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzie-

lić w pojedynczym przypadku – poszczególnym 

wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy 

od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wy-

jątkiem:

a) Środy Popielcowej,

b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystają-

cych z dyspensy obowiązek modlitwy   w inten-

cjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skar-

bony z napisem „Jałmużna postna”, względnie 

częstszego spełniania uczynków chrześcijańskie-

go miłosierdzia. 

Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą 

korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się 

znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywa-

jący na terenie danej parafii. Jeżeli np. przyjęcie 

z okazji pogrzebu przewidziane jest na terenie in-

nej parafii niż parafia własna, wówczas organiza-

tor przyjęcia winien udać się z prośbą o dyspensę 

do proboszcza parafii, na terenie której przyjęcie 

jest organizowane.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam spo-

wiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Po-

kuty. Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej 

– można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zaintereso-

wanych o udzielonej dyspensie. 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

1. Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych 

obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wiel-

kiego Postu.

2. W pojedynczym przypadku dla słusznej przy-

czyny proboszcz może udzielić – poszczególnym 

wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy 

od powstrzymania się od zabawy w dany pią-

tek poza okresem Wielkiego Postu, nakładając 

na korzystających z dyspensy obowiązek mod-

litwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia 

ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna post-

na”, względnie częstszego spełniania uczynków 

chrześcijańskiego miłosierdzia.

Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od po-

wstrzymania się od zabawy w dany piątek poza 

okresem Wielkiego Postu może być np. koniecz-

ność urządzenia w tym dniu wesela ze względów 

lokalowych, studniówki lub innej szkolnej zabawy 

ze względów organizacyjnych, czy też zabawy dla 

pracowników danego zakładu ze względów loka-

lowych czy organizacyjnych.  

Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą 

korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się 

znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający 

na terenie danej parafii. Jeżeli  zabawa, np. wese-

le  lub  studniówka,  przewidziana  jest  na terenie 

innej parafii niż parafia własna, wówczas organi-

zator zabawy winien udać się z prośbą o dyspen-

sę do proboszcza parafii, na terenie której zaba-

wa jest organizowana. 

Tej samej władzy udzielam spowiednikom przy 

sprawowaniu Sakramentu Pokuty. Prośbę o dys-

pensę można także kierować w formie pisemnej 

do Kurii Metropolitalnej.

Przed zabawą należy poinformować zaintereso-

wanych o udzielonej dyspensie. 

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ 

W Archidiecezji Poznańskiej czas Komunii św. 

wielkanocnej zaczyna się od niedzieli przed Śro-

dą Popielcową, tj. od 18 lutego 2007 r. i trwać 

będzie w bieżącym roku do Uroczystości  Trójcy 

Przenajświętszej, tj. do dnia 3 czerwca 2007 r. 

włącznie. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielka-

nocy w naznaczonym terminie należy do podsta-

wowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą 

wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu 

Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystu-

sa w Komunii św. 

III. DANINA DIECEZJALNA 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zo-

bowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty 

Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina die-

cezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu 

na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z da-

niny diecezjalnej przeznaczane są na działalność 

charytatywną prowadzoną przez Caritas Archi-

diecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowa-

nie instytucji centralnych Archidiecezji. 

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb 

i za składane ofiary. 

Poznań, dnia 15 lutego 2007 roku

N. 976/2007 

(-) + Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

WSKAZANIA PASTERSKIE 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH 

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2007 

17

Anna Ignaszewska

Biuro Parafialne czynne:
codziennie 9.00 - 12.00

środy 17.00 - 18.00
Telefon do biura 
0-61 285-36-31

www.kolegiata-sroda.pl

    B I U R O  P A R A F I A L N E
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POZIOMO :
1. Ile dni szatan kusił Jezusa?
3. Wierny zwierzak człowieka
4. Kończy się w Środę Popielcową
5. Świecą nocą na niebie
7. Dzwoni codziennie rano na pobudkę
11. Niedokończona wieża
13. Na wieży kościoła
14. Obsługuje w restauracji

PIONOWO :
2. Wyjątkowe dni w roku
4. Niesiemy w nim święconkę
6. Żart inaczej
7. Przeciwieństwo koloru czarnego
8. W każdy piątek Wielkiego Postu idziemy 
na Drogę …
9. Szata ministranta
10. …. do Miłosierdzia Bożego
12. Budynek, w którym mieszkamy
15. Siecią łowi ryby

Odpowiedzi prosimy dostarczać pocztą 
internetową lub zwykłą na adres:
Redakcja „W świetle kolegiaty”
ul. Jażdżewskiego 6
63-000 Środa Wlkp
gazeta.kolegiata@wp.pl

Opracowała: Wiktoria Aust

Rozwiązanie krzyżówki z ostatniego numeru brzmi: Narodzenie Pana Jezusa.
Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy szczęśliwego zwycięzcę. 
Jest nim Beata Kamińska, zam. os. Młodych 4/37. 
Gratulujemy!
Zapraszamy po odbiór nagród do Biura Parafi alnego, przy ul. Jażdżewskiego 6.
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Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.
Dział  Wydarzenia miesiąca: Agnieszka Lieske, Katarzyna Lieske, Katarzyna Siwicka, Filip Waligóra, Wiktoria Aust, Karolina Szuta Święci mie-
siąca: Weronika Langner, Dk. Przemysław Boiński, Michał Mikołajczak, Adrianna Regulska. 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, Zofi a Ratajczak. Kalendarz liturgiczny: Dk. Przemysław Boiński. Życie według Ducha: Ks. Jarosław Grelka. 
Komentarze biblijne: Ks. Jarosław Klupś. Ks. Wojciech Waszkiel, Ks. Łukasz Grys, Dk. Łukasz Kedzierski, Dk. Przemysław Boiński. Wersja elek-
troniczna: Mikołaj Ludwiczak, Piotr Szymkowiak. Nauczanie Kościoła: Ks. Tomasz Ślesik. Fotoreportaże: Daniel Kaczmarek, Ks. Tomasz Ślesik, 
Marta Eichler. Najbliższe wydarzenia - biuro parafi alne: Anna Ignaszewska 
Red. nacz. Ks. Tomasz Ślesik. Parafi a św. Józefa: Ks. Andrzej Marciniak, Bogusława Deiksler, Przemysław Ostojski, Maciej Kalisz, Lucyna Bra-
szak, Dk. Łukasz Kędzierski. Parafi a 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

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 parafi i.
Wszystkie datki pochodzące z jej rozprowadzenia przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania numeru






