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  Po dłuższej przerwie oddajemy do Waszych rąk 
kolejny numer „ W świetle Kolegiaty”. Zmienił się 
troszeczkę skład redakcji, ale „ramówka” naszej gazety 
pozostanie taka sama. 
Mamy nadzieję, że czytając ją - nie tylko poszerzymy 
naszą wiedzę, ale również pogłębimy wiarę. 
Pragniemy, aby była okazją do zastanowienia się 
nad własnym życiem i udzielenia sobie odpowiedzi 
na istotne pytania.
Odtąd parafialna prasa wychodzić będzie w związku 
z okresami liturgicznymi .
Oprócz  informacji o wydarzeniach z życia  Parafii, 
pragniemy cyklicznie ukazywać  sylwetki kapłanów 
związanych z naszym miastem.
Będziemy prezentować ludzi i ich pasje. Obok 
uczty duchowej- znajdzie się również coś dla 
ciała. W rubryce „Niebo w gębie” będziemy Wam 
proponować sprawdzone przepisy kulinarne na 
potrawy, które zawsze i każdemu się udają.
Gorąco zachęcamy do lektury, a Wszystkich, którzy 
chcieliby współtworzyć kolejne numery zapraszamy 
do współpracy.

„Wierzysz…?Brat twój zmartwychwstanie” św. Jan 11,17-27

To pytanie stawia nam Pan Jezus, gdy stajemy w tych dniach 
przy mogiłach naszych bliskich. Czy wierzysz, że z tej mogiły wyj-
dzie życie?
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym”- zapewnił nas Pan Jezus.
Mogiły naszych bliskich są okazją do odpowiedzi na pytanie jakie 
przy grobie swego brata usłyszała Marta- „Wierzysz w to?”.
A może przynosząc kwiaty, zapalając znicze- szukasz estetycznych 
przeżyć i zdawkowej pamięci?
Już w II Księdze Machabejskiej czytamy: „Juda Książe izraelski” 
prosił, aby złożono ofiarę za grzech. Był przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną. To myśl święta i pobożna- modlić się za umar-
łych-mówi Pismo Święte.
A nasza modlitwa za zmarłych?
„Jaką miarą mierzymy taką i nam odmierzą”
Oby spełniły się na nas słowa wypowiedziane w Księdze Hioba: 
„Wyzwolony z ciała ujrzę Boga! Sam Go będę oglądał i ujrzę Go 
własnymi oczami”.
Wmyślmy się w tych dniach w słowa św. Pawła: „Wszyscy przecież 
staniemy przed trybunałem Boga…Każdy z nas o sobie samym zda 
sprawę Bogu.”

ks. Aleksander Rawecki

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI

Wielkie dzięki …

Serdecznie dziękujemy KS. 
Tomaszowi Ślesikowi za 
redagowanie naszej gazety.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi 
Jego zaangażowanie i 
poświęcony czas-dobrym 
zdrowiem i błogosławieństwem.
Życzymy, aby nadal 
–w odległym Rzymie- tak 
serdecznie się uśmiechał!
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 Pożegnanie księdza 
Tomasza Ślesika

W tegoroczne letnie wakacje przyszedł 
czas, aby pożegnać dwóch z naszych dusz-
pasterzy. Jednym z nich był ks. Tomasz 
Ślesik – redaktor „W świetle Kolegiaty”. Był 
on bardzo zaangażowany w życie parafii, 
jako opiekun młodzieży co niedzielę odpra-
wiał Mszę świętą o godzinie 17. Podczas 
swojej posługi w naszej parafii zorganizo-
wał letni i zimowy wyjazd rekolekcyjny do 
Wróblówki i Piechowic, a także wyjazdy na 
Lednicę i  spotkanie z papieżem Benedyk-
tem XVI na Błonia Krakowskie. Był kate-
chetą w Zespole Szkół Rolniczych i inicja-
torem piątkowych spotkań duszpasterstwa 
młodzieży oraz sobotnich studenckich. Cią-
gle zabiegany nie brakło mu jednak nigdy 
czasu na rozmowę i słowa otuchy dla tych, 
którzy tego potrzebowali. Z jego twarzy nie 
znikał uśmiech. W niedzielę 24 czerwca na 
Mszy św., podziękowaniom nie było widać 
końca.

Vikuś

 Długie i pobożne życie

17 sierpnia 2007 roku zakończyła swe 
długie życie śp. Waleria Kuma -najstarsza 
nasza parafianka ( 30 listopada obchodzi-
łaby swoje 104 urodziny).
Zacną Zmarłą cechowała wielka poboż-
ność. Pamiętała o codziennej modlitwie.
Tak długo jak zdrowie pozwalało przyjeż-
dżała do Środy, aby uczestniczyć we Mszy 
Świętej, a gdy już brakło Jej sił skrupulat-
nie co miesiąc z racji I-go Piątku przyjmo-
wała sakramenty święte.
Chętnie modliła się do Matki Bożej odma-
wiając Różaniec Święty.
Szanowała dzień święty- pilnując, aby ro-
dzina nie wykonywała tego dnia prac nie-
koniecznych.
Czciła także święta zniesione przez pań-
stwo. Jako seniorka obchodziła swe uro-
dziny uczestnicząc we Mszach Świętych 
sprawowanych w domu, w obecności 
rodziny. Za swoje dobre i długie życie… 
odeszła po nagrodę do Domu Ojca.

it

 Kolejny Dzień Papieski

W niedzielę 14 października odbył się już 
6 Dzień Papieski w naszej parafii, a 3 po 
śmierci Jana Pawła II. Tradycyjnie przed 
kościołem sprzedawane były papieskie 
kremówki, a o godzinie 20 miał miejsce 
„Papieski wieczór” połączony z apelem.

 Kontynuacja renowacji

Rozpoczęte zostały prace związane z cał-
kowitym odnowieniem głównego ołtarza 
Kolegiaty. Można było tego dokonać dzię-
ki dotacji z Urzędu Miasta, natomiast po-
zostałe koszty będą pokrywane ze skła-
danych przez parafian ofiar na renowację 
ołtarza. Prace powinny zostać zakończone 
do końca roku kalendarzowego.

Al

 Niepowtarzalna 
uroczystość

15 sierpnia po raz pierwszy w historii 
Kolegiaty miały miejsce zakonne śluby 
wieczyste. Złożyła je Eliza Kowalska nale-
żącą do Zgromadzenia Sióstr  Misjonarek 
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 
Misja zgromadzenia zrodziła się z ducho-
wych i kulturowych potrzeb polskich emi-
garntów, które dostrzegł założyciel, ks. 
Ignacy Posadzy, toteż zgodnie z tą misją 
siostra Eliza została wysłana na misje do 
Kanady.  

Al

 Pożegnanie księdza 
Jarosława Klupsia

Z dniem 25 sierpnia ksiądz arcybiskup 
Metropolita poznański Stanisław Gądecki 
odwołał z naszej parafii księdza Jarosła-
wa Klupsia powołując go jednocześnie 
na stanowisko wikariusza parafii pod we-
zwaniem Świętej Rodziny w Poznaniu.
W lipcowy, środowy wieczór oficjalnie 
swoją ostatnią Mszę świętą w Kolegia-
cie odprawił – w koncelebrze z księdzem 
prałatem Aleksandrem Raweckim - do-
tychczasowy wikariusz naszej parafii ks. 
Jarek Klupś. Podczas tej Mszy świętej 
modliliśmy się Nowenną do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, i miało miejsce po-
dziękowanie księdzu Jarkowi za pięć lat 
posługi wśród nas. 
Podziękował mu na samym wstępie ksiądz 
Prałat za trud włożony w naszą wspólno-
tę parafialną, za posługę kapelana w na-
szym średzkim szpitalu, za chęć okazy-
wania pomocy w każdej sytuacji. „Zawsze 
chętny i oddany.”
Na końcu w imieniu ministrantów podzię-
kowanie złożył Daniel Kaczmarek , który 
przytoczył słowa Sługi Bożego Jana Pawła 
II „a na końcu cóż powiedzieć – żal od-
jeżdżać…” Słowa te najbardziej pokazały, 
że ksiądz Jarek dobrze czuł się w naszej 
parafii i gdyby mógł zostałby tu jeszcze 
parę ładnych lat.
Potem podziękowania swoje złożyli Po-
mocnicy Matki Kościoła, Akcja Katolicka, 
Caritas. Ksiądz Jarek w swoim krótkim 
końcowym już przemówieniu podziękował 
najpierw księdzu Prałatowi za tą ojcowską 
rękę, za to że, zawsze mógł czuć się jak 
u siebie. Podziękował także tym, którzy 
w jakiś szczególny sposób pomagali mu 
w tej pracy dla dobra naszej wspólnoty 
parafialnej.
Z dniem 25 sierpnia ksiądz Jarosław roz-
począł pracę w kościele pod wezwaniem 
Świętej Rodziny w Poznaniu.

Daniel Kaczmarek

 Odpust M.B. Różańcowej

W niedzielę 7 października obchodziliśmy 
odpust ku czci M.B. Różańcowej. To szcze-
gólna uroczystość dla naszej parafii, gdyż 
związana jest ściśle z udziałem księży ka-
noników Kapituły Średzkiej. W tym dniu 
na wspólnej Eucharystii spotkali się człon-
kowie jednej z najstarszych kapituł kano-
nickich w Archidiecezji Poznańskiej. Mszy 
świętej, poprzedzonej modlitwą różańco-
wą przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. 
Kanonik Ryszard Strugała. W czasie mszy 
św. uczestniczyliśmy w jeszcze jednej 
podniosłej uroczystości. Poświęcona zo-
stała nowa korona dla figury M.B. Fatim-
skiej przywieziona przez naszych pielgrzy-
mów z sanktuarium fatimskiego na 90-tą 
rocznicę objawień Matki Bożej. Tradycyj-
nie po Komunii św. dzieciom, które w tym 
roku katechetycznym w naszej parafii 
przystąpią do I Komunii św. poświęcone 
zostały różańce. Po Mszy św. natomiast 
wyruszyła z Kolegiaty procesja maryjna 
wokół Starego Rynku. Kolejny raz Matka 
Boża przy licznym udziale wiernych ode-
brała cześć za łaski, które wyprasza nam 
u swego Syna. 

Tomasz Szcześniak



�

PN a  p i e l g r z y m k o w y m  s z l a k u

W dniach 20-28 września wyruszyła z na-
szej Parafii pielgrzymka do Fatimy.
Zorganizował ją ksiądz prałat Aleksander 
Rawecki.
Przygotowywaliśmy się do niej przez pół 
roku, a być może całe życie.
Jechało nas 58, a chętnych było więcej.
Podróż samolotem do Madrytu skróci-
ła nam czas wędrowania. Ten lot był dla 
wielu z nas pierwszą podniebną podróżą.
Przybyliśmy do Fatimy, która jest jednym 
z najciekawszych miejsc kultu maryjnego 
w Europie Zachodniej. 13 maja 1917 roku 
trójce dzieci objawiła się w tym miejscu 
Matka Boża.
Potem 13 dnia każdego miesiąca( do X 
1917r.) wizja powtórzyła się kilkakrotnie 
w obecności mieszkańców miasteczka.
My mogliśmy modlić się w tym Sanktua-
rium w 90 rocznicę tych objawień.
Wieczorem w Bazylice przy grobach bło-
gosławionych Hiacynty i Franciszka oraz 
Łucji uczestniczyliśmy we Mszy św., którą 
koncelebrowali księża: prałat A. Rawecki 
i kanonik Wł. Płóciennik.
Następnie uczestniczyliśmy w modlitwie 
różańcowej prowadzonej w wielu języ-
kach przez pątników przybyłych ze świa-
ta. Również pięć „Zdrowasiek” zostało 
odmówionych po polsku.
Po tej modlitwie, nocną porą, odbyła się 
na otwartym placu przed świątynią pro-
cesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej 
i setkami pątników z lampionami wspól-
nym śpiewem „Ave Maryja”. Ta podnio-

sła chwila wzruszyła 
wszystkich, głęboko 
zapadła w serca.
Wiele przeżyć dostar-
czyła nam również 
Msza św. Odprawiona 
przez naszych kapła-
nów przed Kaplicą 
Objawień o godz.5:30 
następnego dnia. 
Każdy z nas mógł po-
dziękować Matce Boskiej za Jej łaski i zo-
stawić przywiezione intencje. W tym dniu 
zwiedziliśmy także rodzinne domy trojga 
dzieci.
Z Fatimy pojechaliśmy do Lizbony. Zoba-
czyliśmy Katedrę oraz miejsce, gdzie stał 
rodzinny dom św. Antoniego, Plac Dos 
Retaurados oraz pomnik w Belem wznie-
siony w 1966 roku dla upamiętnienia za-
sług Henryka Żeglarza. Panoramę mia-
sta podziwialiśmy przejeżdżając mostem 
Vasco da Gama, liczącym 12,3 km nad 
ogromnym rozlewiskiem TAGU.
W naszej podróży po Hiszpanii zwiedzili-
śmy SEGOWIĘ ze starożytnym akweduk-
tem oraz WILLĘ. W mieście tym urodziła 
się św. Teresa. Podziwialiśmy tam wspa-
niale zachowane mury obronne i Stare 
Miasto.
Andaluzyjskie miasta SEWILLA, KORDO-
BA, GRANADA zachowały w swoim wy-
glądzie wiele cech pozostawionych przez 
osiedlających się tam kolejno Fenicjan, 
Greków, Rzymian, Wizygotów i Arabów.

Ogromne wrażenie wywarł na nas pozo-
stawiony przez Arabów pałac – Alhambra 
i Generalifie.
Byliśmy również na Gibraltarze. To tery-
torium Wielkiej Brytanii. Odbyliśmy wy-
cieczkę dookoła skały, zobaczyliśmy ma-
goty i zwiedziliśmy grotę ST. Michel.
Zatrzymaliśmy się przy tablicy, która 
upamiętniała tragiczną śmierć gen. Wł. 
Sikorskiego.
MADRYT i Toledo to ostatnie miasta 
na trasie naszej wędrówki.
Podczas spaceru po starym centrum stoli-
cy Hiszpanii otrzymaliśmy kwiaty z okazji 
Międzynarodowego Dnia Turysty(27 X). 
Złożyliśmy je pod pomnikiem Jana Pa-
wła II przed Katedrą budowaną 100 lat, 
a konsekrowaną w 1993 roku przez Ojca 
św. Jana Pawła II. Robi wrażenie pięknem 
swej architektury.
Toledo to także stolica Prymasa Hiszpanii. 
Katedra to cud architektury i zabytków. 
Podziwialiśmy obrazy El Greco oraz prze-
piękne argenteria i szaty liturgiczne.
Trudno opisać, to trzeba zobaczyć i prze-
żyć.
Ciepły klimat, przepiękne krajobrazy, 
dojrzewające oliwki, pomarańcza, figi, 
truskawki, palmy, serdeczna, koleżeńska 
atmosfera spotęgowała nasze przeżycia.
Wszyscy pielgrzymujący do Fatimy skła-
dają księdzu prałatowi Aleksandrowi Ra-
wickiemu podziękowania za zorganizowa-
nie tej pielgrzymki i duchowe przygoto-
wanie nas do jej przeżycia.
Marzenie o podróży do  „Portugalskiej 
Częstochowy” się spełniło. Dzisiaj zaczy-
namy już marzyć o kolejnej pielgrzymce.

mer

Pielgrzymka do Fatimy
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8 września 2007 roku po Mszy Świętej 

o godzinie 7.00 ponad 300 osobowa grupa 

wyruszyła do tronu Matki Bożej Pocieszenia. 

Uczestników pielgrzymki pobłogosławił na czas 

pieszej wędrówki Ksiądz Prałat Aleksander 

Rawecki. Pielgrzymi z radością szli do swojej 

Matki niosąc swoje problemy i radości, prosząc 

w różnych intencjach i dziękując za otrzymane 

łaski. Tradycyjnie na trasie Środa Wielkopol-

ska – Połażejewo klerycy prowadzili Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Około godziny 10.00 pątnicy dotarli do Po-

łażejewa, gdzie właściciele Baru „Manhattan” 

ugościli ich śniadaniem. Po odzyskaniu sił 

ruszyli w dalszą drogę. Ksiądz Jarosław Grel-

ka, który był duchowym opiekunem tej piel-

grzymki poprowadził różaniec, potem śpiew 

i modlitwę prowadziły rożne grupy z trzech 

średzkich parafii. Następnym przystankiem 

było Murzynowo Kościelne. Po wspólnej mod-

litwie w Kościele św. Jana Chrzciciela prowa-

dzonej przez Księdza Proboszcza Zbigniewa 

Rzeźnika, uczestnicy pielgrzymki udali się 

do Klubu Rolnika, gdzie czekała na nich kawa 

i placek. Po dosyć długiej przerwie nadszedł 

czas na pokonanie ostatnich kilometrów, które 

dzieliły nas od biechowskiego sanktuarium. 

O godz.16.oo( pielgrzymi powitani przez 

zakonników) przekroczyli jego bramy. Gdy 

już wszyscy zgromadzili się przed głównym 

ołtarzem, został odsłonięty Cudowny Obraz. 

Ze wzruszeniem, na kolanach pielgrzymi szli 

wokół ołtarza, by móc zobaczyć z bliska wize-

runek Ukochanej Matki. 

O godzinie 18.00 została odprawiona Msza 

Święta dla dzieci, po której wszystkie dzieci 

otrzymały specjalne błogosławieństwo. Godzi-

nę później kościół wypełnił się po brzegi i roz-

poczęła się uroczysta Msza Święta w inten-

cji pielgrzymów. Głównym celebransem był 

Ksiądz Prałat Aleksander Rawecki, obecni byli 

także: ks. kan. Wojciech Raczkowski, ks. kan. 

Andrzej Marciniak, proboszcz parafii NSJ – ks. 

Janusz Małuszek, proboszcz parafii Świętego 

Józefa – ks. Piotr Kufliński, ks. Jarosław Grelka 

oraz Przeor Hadrian Lizyńczyk – który wygłosił 

homilię. Uroczystość uświetnił chór kolegiacki 

pw. Św. Cecylii. Na zakończenie Mszy Świę-

tej Pani Barbara Pikusa w imieniu wszystkich 

pątników złożyła kwiaty przed obrazem Matki 

Bożej oraz życzenia z okazji 50 rocznicy świę-

ceń ks. Wojciechowi Raczkowskiemu. Powitała 

także w gronie pielgrzymów nowego probosz-

cza ks. Piotra Kuflińskiego. 

Po uroczystej Mszy Świętej wierni wzię-

li udział w Procesji Maryjnej w Parku Piel-

grzyma. Procesja zakończyła się uroczystym 

apelem, po którym pielgrzymi czuwali przed 

cudownym obrazem do północy, wtedy to od-

prawiona została Pasterka Maryjna.

Następnego dnia 9 września o godzinie 

12.00 została odprawiona uroczysta Suma 

Odpustowa. Głównym Celebransem według 

wszystkich wcześniejszych wiadomości, miał 

być Ksiądz Arcybiskup Metropolita Henryk 

Muszyński, jednak w ostatniej chwili nastąpiła 

zmiana i ku wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu 

wiernych był Nim - Prymas Polski, Jego Emi-

nencja Kardynał Józef Glemp. Prymas w swo-

jej homilii nawiązał do swojej praktyki diakoń-

skiej, którą wyznaczono mu niegdyś właśnie 

w Biechowie, oraz do wielkiej uroczystości, 

jaką było Ukoronowanie Cudownego Obrazu. 

Podczas Mszy na placu wiał silny wiatr, jednak 

to nie zniechęciło nikogo i jak zawsze uroczy-

stość ta zgromadziła kilkuset wiernych.

O godzinie 15.00 około 100 pielgrzymów 

rozpoczęło drogę powrotną. Do Środy Wiel-

kopolskiej wkroczyli w godzinie Apelu Jasno-

górskiego. Pątnicy zostali bardzo serdecznie 

powitani przez, Średzian, którzy wyszli im 

na spotkanie. 

W niedziele 14 października w tvp3 uka-

zał się reportaż na temat pielgrzymek. Uka-

zały się także urywki z średzkiej pielgrzymki 

do Biechowa jak i krótkie wspomnienia Pani 

Basi. Pani Barbara Pikusa pielgrzymowała 

w tym roku 50 raz do Biechowa, organizato-

rem jest od 25 lat.

Michał Mikołajczak

Wędrówka do Matki Pocieszenia
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Odpoczynek, aby dalej służyć
W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia mi-

nistranci wraz z Iskierkami przebywali 
na letnim wypoczynku w Piechowicach 
k/Szklarskiej Poręby. We wspólnym wy-
jeździe, którego organizatorem był opie-
kun zarówno ministrantów jak i Iskierek, 
ks. Jarek Grelka, uczestniczyło 45 dzie-
ci i młodzieży. Niezapomniane przeżycia 
rozpoczęły się w środę 25 lipca Mszą św. 
W Kolegiacie o godz. 7.00. Po jej zakoń-
czeniu i uroczystym błogosławieństwie 
księdza Proboszcza wyruszyliśmy w po-
dróż. Atrakcje (często nie przewidziane) 
rozpoczęły się już kawałek za Dolskiem. 
Tam „czekała” nas kontrola policji, która 
w trosce o bezpieczeństwo naszej podró-
ży sprawdziła stan techniczny autobu-
su i dokumenty pana Kierowcy. Po kilku 
godzinach podróży – i stania w korkach 
– dotarliśmy na miejsce. W Piechowicach 
czekał na nas ks. Kanonik Zdzisław, go-
spodarz domu w którym mieszkaliśmy 
oraz pyszny obiad przygotowany przez 
panią Ewę – naszą kucharkę. Potem „se-
lekcja” czyli kto z kim?i w jakim pokoju? 
Czas upływał bardzo szybko i w nieza-
pomnianej super atmosferze. Nikt się 
nie „oszczędzał” w odpoczynku. Pomy-
słów na wypełnienie każdej minuty dnia 
– i nocy – było mnóstwo. Oj mieli za swo-
je opiekunowie, oj mieli!!! Ale nasz po-
byt w Piechowicach to nie tylko wygłupy, 
to również „poważne” wyprawy w góry. 
W czasie kilku dni naszego pobytu od-
wiedziliśmy Karpacz, Szklarską Porębę 
i Krzeszowice, gdzie pokłoniliśmy się Mat-
ce Bożej w Jej sanktuarium. Zwiedziliśmy 
fabrykę szkła, w której swoim zmysłem 
artystycznym wykazała się pani Lena 
„wydmuchując” ze szkła słonika? delfina? 

A może to było jeszcze inne zwierzątko. 
Byliśmy również na Szrenicy, przy wo-
dospadzie Szklarki, przy Kamieńczyku 
i oczywiście wspinaliśmy się na Śnieżkę. 
Część z nas wspinała się na Krucze Skały. 
Inni natomiast dotarli do Samotni. Roze-
grano kilka meczy piłkarskich, których 
wyników już nikt nie pamięta, a kogo za-
pytać to mówi, że on wygrał!!! 

Całość naszego pobytu w Piechowi-
cach skupiała się wokół hasła „święty”. 
Uczestnicy na spotkaniach w grupach 
oraz na wspólnych konferencjach pozna-
wali sylwetki świętych: Cecylii, Tarsycju-
sza, Dominika Savio i Stanisława Kostki. 
Każdego dnia grupy miały do zrealizowa-
nia jedno zadanie. Wieczorem odbywały 
się „publiczne” pokazy, a szacowne jury 
oceniało przedstawione interpretacje po-
szczególnych zadań. Czasem śmiechu 
było wiele, ale wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że ta forma poznawania świętych 
jest bardzo dobra. 

Nim zdążyliśmy zatęsknić za domem, 
czas było się zbierać i ruszać z powrotem. 
Na szczęśliwą drogę błogosławieństwa 
udzielił nam ks. kanonik Zdzisław i można 
było udać się w podróż. Szczęśliwi, zado-
woleni i pełni wrażeń wieczorem 1 sierp-
nia zameldowaliśmy się w Środzie. Cze-

kali na nas stęsknieni rodzice (oni chyba 
bardziej tęsknili niż my!). Osiem wspania-
łych dni minęło bezpowrotnie. By jednak 
te dni mogły dojść do skutku, wcześniej 
musiało pracować nad tym wielu ludzi 

dobrej woli. I choć codziennie podczas 
Mszy św. modliliśmy się za nich, to jesz-
cze raz w tym miejscu składamy im z ca-
łego serca serdeczne „Bóg zapłać”. Tym, 
którzy wsparli nas finansowo, tym którzy 
ofiarowali nam produkty żywnościowe, 
tym którzy wspierali nas modlitwą i tym 
którzy ofiarowali nam swój czas i swoją 
pracę, byśmy mogli cieszyć się odpoczyn-
kiem i zabawą w pięknym zakątku naszej 
Ojczyzny. Wszystkim, za wszystko BÓG 
ZAPŁAĆ! A może by tak w przyszłym roku 
jeszcze raz…

Tomasz Szcześniak
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Od 8 września po Polsce peregrynują re-
likwie św. Dominika Savio. Na pielgrzymim 
szlaku Świętego znalazł się również Po-
znań. W dniach 2 i 3 października sporych 
rozmiarów relikwiarz przebywał w salezjań-
skim kościele św. Jana Bosco na Winogra-
dach. W tych uroczystościach udział wzięła 
także nieliczna (ale zawsze!) reprezentacja 
naszych ministrantów. Kolegiackie grono 
reprezentowali Michał Mikołajczak, Woj-
ciech Smolarkiewicz oraz biorący czynny 
udział w asyście podczas Mszy św. Janek 

Szcześniak, Dawid Grenda i Piotr Ślebioda. 
Najmłodszy święty, patron ministrantów 
zgromadził wokół siebie ponad siedmiuset 
członków Służby Ołtarza, którzy pod prze-
wodnictwem swego opiekuna, ks. Andrzeja 
Magdziarza zaczerpnęli z ducha Dominika 
i odnowili swoje przyrzeczenia ministran-
ckie. Każdy z chłopców, po zakończonej 
Eucharystii podchodził i oddawał cześć 
Świętemu, wzywając szczególnych łask 
za Jego pośrednictwem. 

Relikwie św. Dominika podróżują po świe-

cie, by już niedługo na stałe spocząć w jed-
nym z kościołów w Turynie we Włoszech. 
Uroczystości w Poznaniu były zatem niepo-
wtarzalną okazją do oddania czci świętemu 
Patronowi i modlitwy o wytrwałość w służ-
bie Bożej. Mamy nadzieję, że wstawienni-
ctwo św. Dominika przyczyni się nie tylko 
do wzrostu liczby ministrantów, ale prze-
de wszystkim do ich uświęcenia i oddania 
całym sercem służbie Bogu i ludziom przy 
Ołtarzu Pańskim.

Tomasz Szcześniak

Peregrynacja św. Dominika

W dniach od 9-11 lipca br. Pomocni-
cy Matki Kościoła udali się na wyciecz-
ko-pielgrzymkę w Góry Świętokrzyskie. 
Opiekunami byli katechetka Alina Ją-
drzak, ks. Jarosław Klupś oraz katechet-
ka Jolanta Budzińska. Pomocnicy Matki 
Kościoła wyjechali o godz.5:30 sprzed 
salek katechetycznych. Wyruszyliśmy 
do Kaukowa-Godowa gdzie nocowaliśmy. 
Po zakwaterowaniu się w domu pielgrzy-
ma poszliśmy zwiedzać sanktuarium oraz 
ogród znajdujący się wokół niego. Ogród 
jest przeznaczony dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej. Obok sanktuarium 
znajduje się Golgota, z której można po-
dziwiać przepiękną panoramę.

N a s t ę p n e -
go dnia wspi-
naliśmy się 
na Łysą Górę, 
gdzie znajdu-
ją się relikwie 
Św. Krzyża. 
Wspinaczka 
była bardzo 
wyczerpu -
jąca:-) Tu-
taj również 
odbyła się 
Msza Św., 
którą cele-
brował ks. 
Jarosław 

Klupś. Następnie pojechaliśmy do Parku 
Jurajskiego. Mogliśmy tutaj zapoznać się 
z dinozaurami z różnych epok.

Ostatniego dnia zwiedziliśmy „Jaskinię 
Raj”, gdzie podziwialiśmy piękne stalag-
mity i stalagtydy. 

 Pojechaliśmy także do Częstocho-
wy, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św. 
Do Środy wróciliśmy późnym wieczorem 
trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

W imieniu Pomocników Matki Kościo-
ła dziękujemy wszystkim sponsorom, 
bo to dzięki Nim mogliśmy wyjechać. 
Dziękujemy organizatorom w szczególno-
ści p. Alinie oraz panu Kierowcy, z którym 
szczęśliwie podróżowaliśmy.

Katarzyna Barczak

POMOCY MATKI KOŚCIOŁA NA 
WAKACJACH
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    W wyznaniu wiary mówimy: „Wierzę 
w świętych obcowanie”, kiedy 1 listopa-
da obchodzimy uroczystość Wszystkich 
Świętych dobrze by było przemyśleć co te 
słowa oznaczają, czym jest niebo i ja-
kie wnioski z tego płyną. W swoim tra-
dycyjnym nauczaniu Kościół wskazywał, 
że Niebo jest stanem idealnego szczęś-
cia i zjednoczenia z Bogiem. Jako takie 
było ono pożądane, ale jednocześnie wy-
magało od człowieka wielkiego wysiłku. 
Z czasem podkreślanie wyjątkowości za-
sług, które należało posiadać aby do nie-
go trafić spowodowało, że ludzie nabra-
li przeświadczenia, że jest ono dla nich 
nieosiągalne. Takie myślenie to błąd! Bóg 
stwarza człowieka, aby obdarzyć go peł-
nią swego szczęścia i radością wieczną. 
Bóg „stoi na progu i wypatruje” czy wró-
cimy do Jego domu. Umieszczenie czło-
wieka w Raju to wskazówka, że jest on 
„środowiskiem” naturalnym człowieka. 
Niezależnie od tego czy trudzimy się jesz-
cze tu na ziemi, czy wyrównujemy nasz 
dług wobec Najwyższego w czyśćcu przed 
naszymi oczami powinien stać cel naszej 
wędrówki – NIEBO.
     W Kościele utrwalił się podział na trzy 
stany: Kościół walczący, Kościół cierpią-
cy i Kościół triumfujący. Tradycja Kościoła 
Katolickiego mocno podkreśla, że wszyst-

kie te sfery wywierają na siebie wzajem-
ny wpływ. Katechizm Kościoła Katolickie-
go tak to definiuje: „Wierzymy we wspól-
notę wszystkich wiernych chrześcijan, 
a mianowicie tych którzy pielgrzymują 
na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze się 
oczyszczają, oraz tych, którzy cieszą się 
już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą 
się w jeden Kościół; wierzymy, że w tej 
wspólnocie mamy zwróconą ku sobie mi-
łość miłosiernego Boga i  Jego świętych, 
którzy zawsze są gotowi na słuchanie na-
szych próśb.” KKK 962
Przyjęcie tej prawdy pomaga człowiekowi 
w wielu dramatycznych chwilach życia. 
Wyzwala od poczucia nieustającej sa-
motności, bo jeżeli nawet nie potrafimy 
nawiązać kontaktu z żywymi ludźmi mo-
żemy zwracać się do tych, którzy przeszli 
już na drugą stronę. Nie tylko aby wspo-
minać, ale po to, aby ożywiać uczucie, 
które nas z nimi łączyło. Potrzebujemy 
tego kontaktu ze zmarłymi i go szukamy, 
najlepszym przykładem jest wciąż żywa 
moda na spirytyzm. Próbuje się wywoły-
wać duchy zmarłych nie po to, aby oni zdra-
dzili nam sekrety przyszłości, ale przede 
wszystkim, aby poczuć na nowo ich obec-
ność. Dla nas ludzi wierzących rodzi się 
wtedy pytanie – czemu w ten, niezgodny 
z wolą Boga sposób, a nie poprzez mod-

litwę? Niedawno bardzo budującym dla 
mnie doświadczeniem były wyznania mo-
ich uczniów, często już dorosłych ludzi, 
którzy, kiedy temat ten został podjęty 
dzielili się ze mną swoimi doświadczenia-
mi. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wie-
lu z nich zwraca się do swoich zmarłych 
babć, czy dziadków powierzając im swo-
je problemy. W rozmowach tych stawiali 
pytanie: co oznacza, kiedy te ich prośby 
zostają wysłuchane? Odpowiedź jest dość 
prosta i w tej swojej prostocie niezwykle 
pokrzepiająca. To znaczy, że ci  do któ-
rych kierujemy te swoje modlitwy stoją 
już przed obliczem Boga i wstawiają się 
za nami. Dzień Wszystkich Świętych po-
winien skłonić nas do wołania do tych, 
którzy wyprzedzili nas w tej życiowej 
wędrówce, szczególnie tych, którzy od-
czuwają Boga jako kogoś odległego, ob-
cego. Przez Zbawionych droga wiedzie 
do Niego, oni są niczym drogowskazy, 
które wyznaczają szlak do zbawienia. 1 
listopada będziemy na grobach naszych 
bliskich zapalać świece, niechaj one, tak 
jak w tradycji wschodniej będą modlitwą 
i zaniosą  nasze prośby do Pana poprzez 
ręce naszych bliskich świętych.

Krzysztof Kluczyński

Obcowanie Świętych

W naszej Kolegiacie istnieje 8 Róż Żywe-
go Różańca i 9-ta niekompletna, brakują 
cztery panie.
Każda Róża ma swoją zelatorkę, która 
jest odpowiedzialna za prawidłowe funk-
cjonowanie.
Do jednej Róży Żywego Różańca należy 
20 pań-tyle ile jest tajemnic różańco-
wych. Każda z pań odmawia kolejną ta-
jemnicę tzn. jedną dziesiątkę Różańca 
codziennie przez cały miesiąc w ustalo-
nych intencjach. Co miesiąc zmieniamy 
tajemnicę.
Zachęcamy do tworzenia nowych Róż, 

nie tylko matki, ale również osoby samot-
ne, młodzież, a dzieci-do Podwórkowych 
Kółek Różańcowych.
Jest to modlitwa, która pomaga nam 
w życiu w różnych sytuacjach.
Jest wiele obietnic Matki Najświętszej dla 
czcicieli Różańca Świętego.
Oto niektóre z nich:
- dusza, która poleca mi się przez Róża-
niec nie zginie
- prawdziwi czciciele mego Różańca 
nie umrą bez sakramentów
- codziennie uwalniam z czyśćca dusze 
czczące mnie modlitwą różańcową

- o cokolwiek przez Różaniec prosić 
będziesz,otrzymasz…
Podsumowując: jedna Róża odmawia każ-
dego dnia wszystkie cztery tajemnice.
Jest to wielka wartość i siła modlitwy.
W każdą ostatnią niedzielę m-ca odpra-
wiana jest Msza Święta w intencji żywych 
i zmarłych członków Żywego Różańca.
Przyłącz się do nas i TY.

Danuta Siemiątkowska

Odkryj potęgę Różańca

RC z a s  n a  r e f l e k s j ę
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Nic tak bardzo nie odsłania człowieka, jak 

jego modlitwa. Modlitwa odsłania twoje zaufa-

nie albo samowystarczalność, twój głód Boga 

albo tęsknotę za rzeczami bez znaczenia, two-

ją miłość albo egoizm. Twoja modlitwa może 

sięgać Serca Bożego, ale może też zburzyć 

mur pomiędzy Nim a tobą.

Jezus opowiada o dwóch mężczyznach, któ-

rzy poszli do świątyni, aby się modlić. Modli-

twa jednego z nich przenika chmury, drugiego 

ledwie co wznosi się nad ziemią. Jeden odcho-

dzi usprawiedliwiony, drugi tylko jeszcze bar-

dziej utwierdza się w swym zadufaniu.

Faryzeusz sprawia wrażenie, że zwraca się 

do Boga. „Boże” – mówi. Jednak w rzeczywi-

stości kręci się tylko wokół siebie. „…ja nie je-

stem jak inni ludzie, ja zachowuję post dwa 

razy w tygodniu, ja daję dziesięcinę ze wszyst-

kiego, co nabywam”. Wydaje się, że on mówi 

do Boga, ale jest zainteresowany tylko swoim. 

Jest tak pełen siebie samego, że nie ma miej-

sca dla Boga.

Celnik nie jest kimś szczególnie godnym 

podziwu. Jest bezwzględnym szantażystą, 

który wzbogacił się kosztem innych. Ale przed 

Bogiem staje taki, jaki jest. Jego modlitwa 

to nic innego niż to, że przychodzi do Niego 

z całą swoją nędzą i woła o pomoc. Dlatego 

Bóg może dać mu siebie.

To jest istotne w modlitwie: dać Bogu moż-

ność bycia tym, kim On jest, pozwolić, aby 

napełnił nas swoim własnym życiem. (W. Sti-

nissen)

Często żyjemy w kłamstwie o swoim życiu 

i wcale nie mamy ochoty tego zobaczyć. Ży-

cie w prawdzie wymaga odwagi, ale bardzo 

się to opłaca. Bóg kocha cię jakim jesteś, 

a nie jakim chciałbyś być. Tylko On nas przyj-

muje bezinteresownie i do końca. Ważne, aby 

taka postawa cechowała nas w czasie mod-

litwy. Jego miłość pozwala przyjmować sie-

bie w całej prawdzie i to otwiera drogę Bogu 

do naszego serca, które chce wypełnić tym 

czego najbardziej pragniemy. 

prezbiter Jarek

Twoja modlitwa odsłania, kim jesteś

  …to nie tylko słowa znanej piosenki, 
ale nasza rzeczywistość.
„Jeszcze tak niedawno….a dzisiaj….?!”-  
na różne sposoby możemy uzupełniać 
to zdanie .
Zastanów się człowieku co ma dla Ciebie 
prawdziwą wartość? za czym gonisz?
Wciąż starasz się ulepszyć swój świat? 
Nowszy samochód, komputer, komórka… 
Inni mają –nie mogę być gorszy, zosta-
wać w tyle.
Ulegasz modzie i dbasz o wygląd ciała- 
siłownia, solarium, zakład kosmetyczny 
itd.
Na nic nie masz czasu wciąż się tłuma-
czysz, że nie możesz odwiedzić, napisać, 
zadzwonić…wciąż biegasz…i tak napraw-
dę co z tego masz??

Czy potrafisz zatrzymać się na chwilę 
i w tej listopadowej zadumie pomyśleć 
o przemijaniu…
Zostawisz na ziemi najlepszy model auta, 
komputera, komórki … Mieszkanie, które 
modernizujesz, sprzątasz…tylko przypo-
minać będzie Ciebie  i chwile, które w nim 
przeżyłeś. Pieniądze, które zdobywasz- 
stanowić będą spadek, o który być może 
pokłóci się Twoja rodzina!
Czy zastanawiałeś się kiedyś co dosta-
niesz  na ostatnią drogę?
-Twój modlitewnik!
Czy go posiadasz? gdzie jest? dlaczego 
tak rzadko do niego zaglądasz?
 Czy w ogóle jeszcze się modlisz?
-Twój różaniec!
Wiesz gdzie jest w tej chwili? Kiedy ostat-

nio znajdował się w Twoich dłoniach?
Potrafisz się na nim modlić? Znasz tajem-
nice Różańca? Wiesz- w jakie dni tygodnia 
rozważa się poszczególne tajemnice?
Jest tyle ważnych, istotnych tak naprawdę 
rzeczy!!! Znasz odpowiedź na te wszyst-
kie pytania?
Zadbaj o swoją duszę i swoje zbawienie, 
bo ono dokonuje się już dziś. 
Pamiętam wpis kochanej Mamy do mego 
pamiętnika:
„Gdyś się rodziła – wszyscy się śmiali.
Żyj tak- byś umierając się śmiała, gdy 
inni będą płakali”
…oby Dobry Bóg pozwolił nam zrealizo-
wać tę prawdę do końca.

it

„Popatrz jak prędko mija czas…”

Pomyśl drogi Czytelniku… jakie wartości 
przekazujesz następnym pokoleniom?

Człowiek jest istotą społeczną-wycho-
wuje się w rodzinie, ale czy naprawdę dziś 
rodziny wychowują? czy tylko dbają o to, 
aby zapewnić dzieciom kąt do zamiesz-
kania i ewentualnie coś do jedzenia? Albo 
i w drugą stronę- przesadzają, bo ich Pocie-
cha musi od najmłodszych już lat uczest-
niczyć we wszystkich możliwych zajęciach 
dodatkowych, bo musi być naj…w każdej 
dziedzinie!

Czy jest dzisiaj czas na to, aby nauczyć 
dziecko od najmłodszych lat szacunku 
do życia i śmierci?

Czy Twoje dziecko, wnuczka, wnuk zna 
modlitwę za zmarłych i czy się nią modli? 
Pytając o to katechizowaną młodzież byłam 
przerażona faktem, że tylu ludzi nie myśli 
o swojej przyszłości i nie uczy następnych 
pokoleń właściwych zachowań. Przecież oni 
będą modlić się o spokój naszej duszy! Jeśli 
my ich tego nie nauczymy w naszych rodzi-
nach-to nie nauczy ich już nikt!

Podobnie jest z zachowaniem na cmen-
tarzu i dbałością o wygląd mogił naszych 
przodków-jeśli nie wyrobimy w dzieciach 
pewnych nawyków-nasze mogiły w przy-
szłości będą zaniedbane. 

Może nie tylko w listopadzie -zamiast 
w niedzielę do marketu… wybierzesz się 
z rodziną na cmentarz i odwiedzisz groby 
swoich bliskich.

it

Rodzicu, Babciu, Dziadku…pomyśl o swojej duszy!
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W kwietniu 2005 roku po śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła II pisałem artykuł 
do średzkiego Kwartalnika Kulturalnego 
o pobycie Kardynała Wojtyły w Środzie. 
Z tej okazji spotkałem się z Panem Ma-
rianem Tyszerem, który w tym czasie był 
organistą i dyrygentem w parafii kolegia-
ckiej i przygotowywał tę uroczystość pod 
względem muzycznym. To bardzo cieka-
we spotkanie było początkiem do wielu 
innych, podczas których pan Tyszer opo-
wiedział mi o całym swoim życiu. Pan Ty-
szer urodził się urodził się 15 marca 1921 
roku. Przez 36 lat był organistą i dyrygen-
tem w parafii kolegiackiej. Zmarł zmarł 
15 lipca 2007 roku. Oto wspomnienia śp. 
Pana Mariana Tyszera:

„Moją naukę rozpocząłem w 1935 roku. 
Były to dla mnie czasy bardzo smutne, 
bo po miesiącu mojej nauki zmarł mój Oj-
ciec i cały ciężar spadł na barki mojej ko-
chanej Mamusi. Mama miała nas ośmioro 
i wszyscy pomagaliśmy jej jak mogliśmy. 
Ja byłem najmłodszy. Po trzech latach 
mojej nauki rozpocząłem prywatne lek-
cje u profesora Stanisława Siedleckiego, 
który przygotował mnie do egzaminu. Eg-
zamin zdałem i z wielką niecierpliwością 
i radością czekałem na dzień 1 września 
1939 roku, kiedy to będę mógł rozpocząć 
studia. Niestety okropny los pokrzyżo-
wał mi plany, ponieważ tego dnia, kiedy 
ja miałem rozpocząć naukę – wybuchła 
wojna. Zamiast na studia zostałem skie-
rowany do pracy rolnej, w której mój do-
robek pracy w kierunku muzycznym upadł 
do zera. Gdy wojna się skończyła palce 
moje były tak spracowane i zniszczone, 
że musiałem rozpocząć naukę gry jak małe 
dziecko. Tylko dlatego, że zdałem egza-
min przed wojną i uwzględniono mi moją 
sytuację życiową, zostałem przyjęty bez 

egzaminu na studia. Ale wra-
cając jeszcze do początku 
wojny, chciałbym powiedzieć, 
że mój brat ksiądz Stanisław 
Tyszer został zabrany do obo-
zu koncentracyjnego w Da-
chau i w Mauthausen-Gusen, 
gdzie dzięki temu, że był na-
uczony pracy obóz przetrwał 
i po wojnie wrócił do domu 
cały i zdrowy, z czego żeśmy 
się bardzo uradowali. Rów-
nież przez cały okres oku-
pacji moja Mama ukrywała 
5 osób, co dla nas domow-
ników było strasznym prze-
życiem, aby sprawa ta się 
nie wydała. Zawsze wie-
czorem, gdy słyszeliśmy szczekanie psów 
tośmy wszyscy drżeli czy nie ma nagon-
ki na nas, ale skończyło się szczęśliwie 
i wszyscy przeżyliśmy.

Przed przyjściem do Środy Wielko-
polskiej pracowałem cztery lata u mego 
brata księdza Stanisława Tyszera w Luto-
gniewie w powiecie krotoszyńskim, w tym 
samym czasie braliśmy udział w jeszcze 
wówczas organizowanych zjazdach chó-
rów. Był to rok ostatni, gdzie odbywały się 
oficjalne zjazdy chórów. Później władze 
zakazały organizowania takich spotkań. 
Na tym zjeździe braliśmy udział jako chór 
wiejski, a śpiewaliśmy utwory z kategorii 
I, czyli miejskiej i zdobyliśmy I miejsce. 
Po tym zjeździe ustępował z pracy or-
ganistowskiej profesor Józef Pawlak. Był 
to profesor katedralny, który był organi-
stą w Poznańskiej Farze, gdy w katedrze 
organy były spalone. W 1952 roku profe-
sor Pawlak przeszedł do katedry, ponie-
waż organy zostały odrestaurowane. Był 
to mój nauczyciel gry na organach.

Na zjeździe chórów, był 
on w komisji i zaproponował 
mi przejęcie funkcji organisty 
w Poznańskiej Farze, do cze-
go przyczynił się wynik tego 
zjazdu. Gdy dowiedziałem się, 
że chór w tej farze prowadzi 
dyrygent, a ja pełniłbym tyl-
ko funkcje organisty, a całym 
sercem dla mnie było prowa-
dzenie chóru, zrezygnowałem 

z propozycji.
W 1951 roku zmarł organista kolegia-

cki Józef Bartkowiak. Kiedy dowiedziałem 
się, że Środa poszukuje organisty złoży-
łem podanie bo dowiedziałem się, że chór 
będzie w moich rękach. Posługę organisty 
w Środy Wielkopolskiej objąłem w roku 
1951 po ukończeniu konserwatorium mu-
zycznego w Poznaniu, drogą konkursową, 
gdzie nas stawało 42 kandydatów. Roz-
poczynałem dalszy ciąg spełniania moich 
marzeń życiowych. 

Pracowałem 36 lat w Kolegiacie. Praca 
moja wiązała się też z pisaniem utworów 
chórowych. Poza chórem prowadzonym 
przeze mnie, bardzo czynny był chór mło-
dzieżowy, który prowadzili księża pracu-
jący w kolegiacie. Dla nich pisałem wiele 
utworów na 2, 3 i 4 głosy. Ze starszym 
chórem braliśmy też udział w wielu kon-
certach chórowych na terenie Polski, gdzie 
odnosiliśmy sukcesy. Śpiewaliśmy utwory 
z orkiestrą opery poznańskiej. Zawdzię-
czamy to wsparciu i pomocy, którą nam 
służył pan Florian Ryll, który był organiza-
torem orkiestry. Jestem Mu za to do dziś 
wdzięczny w pamięci modlitewnej. Wielką 
atrakcją były koncerty kolędowe, w któ-
rych orkiestra też brała udział.

Na emeryturze przez 16 lat służyłem 
pomocą w parafii w Grodziszczku. Gdy 
byłem wolny grałem także w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i Parafii 
Świętego Józefa.”

Michał Mikołajczak

Grał - dla Boga i ludzi
organista i dyrygent- śp. Marian Tyszer

LL u d z i e  i  i c h  p a s j e
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Ksiądz Krajewski przez połowę swego życia 

związany był z parafią kolegiacką w Środzie 

Wielkopolskiej. Nie ma chyba wśród rodo-

witych średzian osoby, która w swoim ży-

ciu nie zetknęła się z tą powszechnie znaną 

Postacią. Wielu z nich miało w życiu okazję 

spotkać ks. Krajewskiego. Są wśród nas tacy, 

którzy zostali przez Niego ochrzczeni, przyję-

li z Jego rąk I Komunię świętą, uczestniczyli 

we Mszach świętych odprawianych przez Nie-

go, korzystali z Jego posługi w konfesjonale. 

Błogosławił ich związki małżeńskie, świę-

cił wybudowane domy. Spotykał się z nimi 

w trakcie wizyt duszpasterskich. Można było 

spotkać Go w biurze parafialnym i na ulicy, 

wędrującego w odwiedziny do ukochanych 

chorych.

Mimo iż od Jego śmierci upłynęło już wiele 

lat - pamięć o Nim żyje nadal wśród para-

fian. 

Oto najważniejsze informacje z Jego życio-

rysu zanim związał się z naszym miastem.

Jan Krajewski urodził się 29 maja 1900 

roku o godzinie 19:30 w Brudzewie w domu 

nr 13 b. Jego ojcem był nauczyciel Władysław 

Krajewski., a matką Marta z domu Gregoro-

wicz.Krajewscy mieli dziesięcioro dzieci, sied-

miu synów i trzy córki. Jan był piatym dzie-

ckiem z kolei. 

 Wzrastał w rodzinie bardzo religijnej. 

W swym testamencie, napisanym pod koniec 

życia, zaznaczył, że powołanie zawdzięcza 

swej pobożnej matce, która miała dwóch bra-

ci kapłanów i mimo licznych zajęć domowych 

codziennie znajdowała czas na modlitwę. 

Rodzice byli dla dzieci wzorem pod każdym 

względem choć warunki w jakich przyszło im 

żyć nie były łatwe. Chcieli zapewnić wszyst-

kim dzieciom wykształcenie, choć ich docho-

dy nie były zbyt duże.

Jan początkowo uczęszczał do szkoły 

w Brudzewie, a od 1907 roku w Gorzupi pod 

Krotoszynem, gdzie Jego ojciec został kie-

rownikiem szkoły. Od 1910 roku uczęszczał 

do gimnazjum w Krotoszynie.

W czasie Powstania Wielkopolskie-

go zaciągnął się jako ochotnik do wojska.                                                                                           

Jesienią 1919 roku wstąpił do Seminarium 

Duchownego w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał  22 grudnia 

1923 roku z rąk ks. Kardynała Dalbora. Prag-

nienie, aby być dobrym kapłanem wyraził 

na obrazku prymicyjnym słowami psalmisty ;

„O jedno proszę Pana i tego pożądam, 

abym w Przybytku Pana służył po wszystkie 

dni mego życia”.

Po święceniach kapłańskich, od 1 stycznia 

1924 roku do 15 marca 1923 roku, był wika-

riuszem w Chojnicy pod Biedruskiem, a na-

stepnie  do 31 sierpnia 1930 roku pracował 

w parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Po-

znaniu. Od 1 września 1930 roku objął jako 

proboszcz parafię Św. Mikołaja w Mosinie.

Od października rozpoczął redagowanie 

„Wiadomości Parafjalnych Parafji Mosińskiej” 

i już 26 października 1930 roku wydał pierw-

szy numer gazety, która służyła później jako 

informator aktywności Parafii na niwie dusz-

pasterskiej i społecznej. Czynił to przez cały 

czas pobytu w Mosinie.

Aby zdobyć fundusze na uregulowanie za-

ległości w kasie wprowadził dzierżawę ławek 

kościelnych.

Organizując kwesty i wenty, zbierał fundu-

sze potrzebne do opieki nad chorymi i ubo-

gimi, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pań 

Miłosierdzia i Konferencję Pań św. Wincente-

go a Paulo. Przyczynił się do powstania Towa-

rzystwa Chóru Kościelnego. Zadbał o to, aby 

wyremontowano organy.

Zainicjował powstanie Czytelni Ludowej, 

której przekazywał swoje książki. Wybudo-

wał dwupiętrowy Dom Katolicki, który był 

miejscem spotkań wszystkich parafialnych 

organizacji. Rozpoczął też starania o budo-

wę nowej kostnicy. Ksiądz Krajewski otaczał 

swą troską także dzieci i młodzież. Troszczył 

się o dobre przygotowanie do sakramentów 

świętych i naukę religii.

Przyczynił się do ponownego otwarcia 

Ochronki, gdzie rodzice za drobną opłatą, 

a ubodzy – bezpłatnie, mogli pozostawić pod 

dobrą opieką swe dzieci. Wprowadził Żywy 

Różaniec Dzieci Szkolnych.

Młodzież mogła skupiać się w organizacjach 

młodzieżowych działających z Jego inicjatywy 

lub pod Jego patronatem.

Były to Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 

powstałe w 1930 roku, a przekształcone pięć 

lat później w Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Żeńskiej.

Na zakończe-

nie swego pobytu 

w Mosinie zor-

ganizował wen-

tę pożegnalną 

w lasku miej-

skim. W progra-

mie przewidzia-

ne były m.in. lo-

teria fantowa, wędka, strzelanie z wiatrówki, 

liczne niespodzianki dla dzieci i starszych.

30 czerwca 1936 roku ks. Krajewski zo-

stał powołany na dyrektora Instytutu „Cari-

tas” w Poznaniu. Na temat Jego działalności 

w „Caritasie” nie znaleziono żadnych doku-

mentów, ponieważ cała dokumentacja, doty-

cząca wydarzeń z tamtych lat, uległa znisz-

czeniu w związku z likwidacją tej instytucji 

przez komunistyczne władze .

Od września 1936 roku ks. Krajewski był 

redaktorem „Ruchu Charytatywnego”. W roku 

1937 na Ogólnopolskim Zjeździe Związków 

„Caritas” w Poznaniu gazeta ta stała się pis-

mem ogólnym, ideowo kształcącym, opraco-

wującym problematykę akcji charytatywnej. 

Na zebraniu Komitetu Wykonawczego I Ogól-

nopolskiego Zjazdu Przeciwżebraczego 6 – 7 

grudnia 1937 roku w Poznaniu został wybra-

ny członkiem Zrzeszenia Związków i Insty-

tucji Przeciwżebraczych w Polsce. Wygłaszał 

kazania charytatywne i odbywał konferencje 

z proboszczami w sprawach parafialnej Akcji 

Katolickiej w Koźminie, Dobrzycy, Krotoszy-

nie, Borku, Gostyniu, Dolsku, Krobii, Poniecu, 

Rawiczu, Rydzynie, Lesznie i Śmiglu.

Wygłaszał referaty charytarywne w Pnie-

wach, Lwówku, Nowym Tomyślu, Zbąszyniu, 

Buku, Grodzisku, Stęszewie i Gnieźnie, a tak-

że referat pt. „Jedźcie do ubogich” na Zjeź-

dzie Abstynentów Akcji Katolickiej w Poznaniu 

w 1938 r.

Wyjechał do Budapesztu celem zmonto-

wania polskiego działu na wystawie chary-

tatywnej, która była otwarta 24 maja 1938 

roku. Przed wybuchem wojny ksiądz Krajew-

ski brał udział w rekolekcjach kapłańskich dla 

członków Unii Apostolskiej na Jasnej Górze. 

Ze względu na zbliżającą się wojnę rekolekcje 

zakończyły się dzień wcześniej, tj. 31sierpnia 

1939 roku. /cdn/

it

Dzieje ks. Jana Krajewskiego 
długoletniego proboszcza średzkiego.

ZZ w i ą z a n i  z e  Ś r o d ą
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Szafrański Łukasz
Kmieciak Aleksander Iwo
Świetlik Marcel
Tarka Mikołaj Maksymilian
Sibilska Maja Maria
Bartkowiak Marta Wiktoria
Szymkowiak Maria
Łuczak Konrad Jan
Nowik Maciej Jakub
Korcz Jakub
Frankowska Maria
Węglewska Julia
Kubiak Kinga
Szydłowski Adrian Piotr
Sikorska Gabriela
Stefański Jan Dominik
Urbaniak Aleksandra
Nowicka Laura
Lisiewicz Łukasz
Kasprzyk Magdalena
Kajdasz Magdalena
Sroka Mateusz
Grociak Julia

Wieland Rafał
Pucek Victoria
Kwiecińska Łucja
Jankowski Kuba
Małecki Grzegorz
Auguścik Kacper John
Idaszek Zofia Anna
Skibiński Bartosz Piotr
Wullert Jakub
Nieciecka Gabriela
Marcinkowski Gracjan Łukasz
Krajewska Marianna
Wleczyk Kamil Paweł
Czerniak Anna
Deiksler Wiktor Edmund
Sołtysiak Oliwia
Filozof Aurora Anastazja
Jóźwiak Maria Irena
Maćkowiak Marika Zofia
Górski Dawid
Pawlak Julia
Szczepaniak Aleksandra
Nastańska Martyna

Stefaniak Natalia Anna
Maleszka Hanna
Konieczna Marta
Stiller Klaudia Magdalena
Głowacka Amelia
Kamiński Antoni
Mandziak Julia Maria
Kędzierska Gabriela
Wlazły mikołaj
Demir Wiktoria
Samson Mikołaj Marian
Ferdynus Karolina
Młodzikowski Kacper
Grenda Zofia Mieczysława
Budzyn Konrad
Mieloszyński Piotr
Miśkiewicz Wiktor
Fludra Weronika
Furmanek Jakub
Garczyk Piotr
Leżała Patrycja

Jarota Arkadiusz – Budzyńska Natalia
Grajewski Michał – Wiśniewska Natalia
Graczyk Piotr – Posała Natalia
Dudek Adam – Wasiela Natalia
Auguścik Jarosław – Kubiak Elżbieta
Dumasowski Jakub – Szydłowska Alicja
Ciesielski Artur – Gołębia Anna
Małecki Krzysztof – Głowacka Izabela
Mamczur Piotr – Kaczmarek Edyta
Kubiaczyk Piotr – Małek Idalia
Porowski Andrzej – Szwarc Kamilia
Buch Artur – Kędziora Anna
Frąckowiak Andrzej – Ochotna Dorota
Klemens Sebastian – Zandrowicz Marta
Bałażyk Bartosz – Fludra Ilona
Ciesielski Łukasz – Wojciechowska Joanna
Zięty Dariusz – Lewandowska Magdalena
Karaś Mariusz – Owca Magdalena
Lech Artur – Nowicka Agata
Józkowiak Jacek – Pieszak Judyta
Pawlak Krzysztof – Jędraszak Alicja
Błaszkowiak Dominik  
– Grabowska Małgorzata
Kamiński Jakub – Różewicz Natalia
Kosmowski Piotr – Dajerling Milena

Jakubowski Marcin – Byttner Anna
Kaczor Piotr – Marciniak Katarzyna
Radulak Jarosław – Kirsze Żaneta
Williams Christian – Magdalena Jaśkowiak
Szwaczyk Andrzej – Tomas Magdalena
Dubiński Mariusz – Zoran Martyna
Borowczyk Marian – Kończal Anna
Górliński Rafał – Margas Georginia
Biskupski Damian – Deska Agnieszka
Musielak Grzegorz – Grzybowska Karolina
Nowicki Marcin – Dziewińska Kamilia
Nowak Błażej – Kruszona Natalia
Mieloch Przemysław  
– Mikołajczak Martyna
Pakulski Sebastian – Kolarczyk Kinga
Kasprzak Mariusz – Miedzińska Jolanta
Wrzeszcz Rafał – Bartkowiak Magdalena
Rybacki Łukasz – Witczak Ewa
Kominek Mariusz – Jóźwiak Justyna
Roszak Krzysztof – Wiśniewska Róża
Pawlak Tomasz – Dydymska Natalia
Rajewicz Jakub – Bednarek Paulina
Dzwoniarkiewicz Krzysztof  
– Krysińska Katarzyna
Klimczak Piotr – Gruszczyńska Monika

Wysocki Mariusz – Kujawa Justyna
Nieciecki Michał – Zięciak Iwona
Jagodziński Bartłomiej – Rozmiarek Kinga
Kopankiewicz Jacek – Dobroś Magdalena
Kranc Tomasz – Kopczyńska Joanna
Nielsen Alex Friis – Kaczmarek Izabella
Ferdynus Łukasz – Adamczyk Ewa
Pawluczuk Tomasz – Olszewska Agata
Cierpiszewski Robert – Kulczak Daria
Kiełbowicz Łukasz – Pruchniewicz Anna
Chutek Daniel – Kaczmarek Marietta
Hoffmann Dawid – Rachwalska Paulina
Augustyniak Sebastian  
– Kotecka Agnieszka
Lesinski Wojciech – Kurasiak Justyna
Korcz Włodzimierz – Jarzyna Anna
Durajczyk Łukasz – Braszka Małgorzata
Cieśla Janusz – Mańczak Katarzyna
Szwarc Jakub – Niemczal Magdalena
Staszak Łukasz – Michałowicz Magdalena
Mastalerek Artur – Mączkowska Monika
Łosoś Mariusz – Bańka Marta
Narożny Marek – Hamrol Aleksandra
Krauze Remigiusz – Kopczyńska Eliza

P r z y s i ę g a l i  s o b i e  P r z e d  b o g i e m

    N o w i  P a r a f i a N i e

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

Śluby od czerwca

Chrzty od czerwca

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.
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1. Jego relikwie znajdują się w Gnieźnie.
2. Odprawiana w niedzielę.
3. Zapalany na grobie.
4. Umarł na nim Jezus.
5. Np. chrzest
6. Tam odbywa się pogrzeb.
7. W nim konfesjonał, ołtarz itp.
8. Modlisz się na nim.
9. Miesiąc wakacyjny.
10. Inaczej Ciało Pana Jezusa
11. Np. Franciszek z Asyżu.
12. Inaczej ksiądz
13. Jeden z Archaniołów
14. Miasto z sanktuarium.
15. Z Akwinu.
16. Góry w Polsce.
17. Jedna z Osób Boskich.
18. Jedno z Dzieci Fatimskich.

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

Katarzyna Barczak

K ą c i K  K u l i N a r N y    „ N i e b o  w  g ę b i e ”
„Sposób na Murzynka”

Dziś polecamy ciasto, które potrafi zrobić każdy-nawet, ktoś kto ma „dwie lewe ręce”.

Potrzebne składniki:
- 1i1\2  szklanki cukru
- 3 szklanki mąki
- 1\4  kostki roztopionej margaryny
- 2 płaskie łyżeczki sody
- 2 łyżki dżemu
- 3 łyżki kakao
- 1 jajko
- 2 szklanki kefiru

Wszystkie sypkie składniki dobrze wymieszać. Dodać pozostałe. 
Wyłożyć na blachę i piec 40 minut w temperaturze 180 stopni.
Oblać polewą czekoladową i posypać kolorową posypką.

Z pewnością się uda!

                                                                       Smacznego :)



Fotoreportaż 



Lewicka Beata 02.11.2006
Kołodziejczak Stanisław 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 09.11.2006

Słowińska Elżbieta 09.11.2006
Dajneko Galina 09.11.2006
Garsztka Anna 11.11.2006

Grduszak Florianna 11.11.2006
Durczak Tadeusz 14.11.2006

Czajka Dorota 17.11.2006
Nowacka Anna 18.11.2006
Gburek Halina 18.11.2006
Czajka Henryk 18.11.2006

Banaszak Bernadeta 24.11.2006
Demuth Irena 24.11.2006

Kołodziejczak Józef 27.11.2006
Janiszewska Eugenia 01.12.2006

Sobota Kazimiera 02.12.2006
Rogacki Adam 03.12.2006

Bylebył Ryszard 06.12.2006
Kamińska Genowefa 10.12.2006
Cichowski Henryk 11.12.2006

Lis Jan 11.12.2006
Duchała Feliks 13.12.2006

Ślebioda Wanda 13.12.2006
Frąckowiak Bolesław 25.12.2006
Matuszczak Marzena 31.12.2006

Skibiński Dariusz 01.01.2007
Kamiński Leon 02.01.2007

Czerwińska Maria 05.01.2007
Kordyaczny Józef 05.01.2007

Wasiela Zofia 06.01.2007
Stanicki Tadeusz 07.01.2007
Norkiewicz Zofia 10.01.2007

Mikołajczyk Henryk 11.01.2007
Kasprzak Marianna 15.01.2007
Kominek Wojciech 16.01.2007

Berger Anna 16.01.2007
Refermat Feliks 18.01.2007

Paul Roman 19.01.2007
Rogowski Mieczysław 25.01.2007
Cechmann Kazimiera 25.01.2007

Binek Jan 25.01.2007
Walerczyk Eugeniusz 26.01.2007
Olszańska Stanisława 26.01.2007

Barczak Stefan 28.01.2007
Drożdź Władysław 03.02.2007

Kubiak Lidia 05.02.2007
Borysiak Franciszek 08.02.2007
Radziszewska Helena 08.02.2007
Chołemska Jadwiga 10.02.2007

Deska Zbigniew 12.02.2007
Borowska Kazimiera 13.02.2007

Żychar Marian 13.02.2007
Nowak Eugeniusz 15.02.2007

Kominek Stanisława 15.02.2007
Michalski Stefan 16.02.2007

Tabaczka Władysław 19.02.2007
Skrobich Halina 20.02.2007
Wiśniewski Jan 21.02.2007
Wasiela Stefan 22.02.2007

Koczorowski Tadeusz 24.02.2007
Mroczyk Tadeusz 25.02.2007

Staszkiewicz Mieczysław 01.03.2007
Stefański Józef 03.03.2007

Nowak Zygmunt 04.03.2007
Wierski Stefan 07.03.2007

Wysocki Jan 08.03.2007
Anszczak Sylwester 09.03.2007

Wiśniewska Irena 10.03.2007
Jaguś Stanisław 12.03.2007

Frankowski Jacek 12.03.2007
Nowak Franciszek 14.03.2007

Kaczorowski Krystian 14.03.2007
Grześkowiak Zofia 16.03.2007

Gałka Waleria 17.03.2007
Scholz Andrzej 17.03.2007
Cieśla Genowefa 17.03.2007
Pieścicki Ryszard 17.03.2007
Lesiński Bolesław 18.03.2007

Witaszak Jan 20.03.2007
Wiśniewski Jan 22.03.2007

Majnhold Zdzisław 22.03.2007
Skrobich Włodzimierz 24.03.2007

Jóźwiak Gertruda 24.03.2007

Powrócili 
do domu Ojca

Jastrzębski Henryk 25.03.2007
Ziembińska Teodozja 26.03.2007

Joachimiak Władysław 26.03.2007
Gruszkiewicz Marianna 29.03.2007

Janasik Henryk 29.03.2007
Ławniczak Leszek 30.03.2007
Pawlak Krystyna 01.04.2007
Kozak Stanisława 03.04.2007
Skrobich Halina 03.04.2007

Grześkowiak Bożena 03.04.2007
Telega Marian 05.04.2007
Nowicka Irena 05.04.2007

Świetlik Mikołaj 05.04.2007
Owczarzak Teresa 06.04.2007

Kurasiak Franciszek 07.04.2007
Witczak Tadeusz 08.04.2007

Krassowska Danuta 14.04.2007
Domagalski Czesław 16.04.2007
Kunz-Springer Ewa 16.04.2007

Kominczak Stanisław 18.04.2007
Auguścik Marek 18.04.2007
Woźniak Antoni 19.04.2007

Zacharzewski Krzysztof 20.04.2007
Walenciak Sebastian 22.04.2007

Śliwka Stanisław 26.04.2007
Wullert Tadeusz 27.04.2007

Małecka Czesława 28.04.2007
Maciejewska Janina 03.05.2007

Ebelewicz Stefan 06.05.2007
Danelkiewicz Ryszard 09.05.2007

Henzler Narcyz 10.05.2007
Wdowczyk Andrzej 11.05.2007

Pacholski Zenon 15.05.2007
Orłowska Bożena 15.05.2007
Szymkowiak Zofia 18.05.2007
Tomczak Jolanta 18.05.2007

Staniszewski Marcin 22.05.2007
Brodniak Janina 23.05.2007

Pagacz Kamil 24.05.2007
Rajewicz Mieczysław 26.05.2007
Naworski Władysław 01.06.2007

Rejniak Krystyna 02.06.2007
Silska Stanisława 02.06.2007
Zaworska Danuta 03.06.2007

Lewińska Zofia 04.06.2007
Walczak Maria 06.06.2007

Nowak Zofia 08.06.2007
Szczepaniak Benon 09.06.2007
Włodarczyk Zenon 10.06.2007
Kuchciński Andrzej 10.06.2007

Langner Joanna 14.06.2007
Nowak Przemysław 15.06.2007

Walczak Mieczysław 23.06.2007
Woźniak Maria 23.06.2007

Lechnerowska Róża 27.06.2007
Więckowska Franciszka 28.06.2007

Leitgeber Helena 29.06.2007
Jeńczak Pelagia 30.06.2007

Olsztyńska Joanna 03.07.2007
Wróblewski Mieczysław 04.07.2007

Jakubowski Jacek 05.07.2007
Dydymska Agnieszka 05.07.2007
Juchniewicz Olga 06.07.2007

Nowak Jerzy 07.07.2007
Filipiak Mieczysława 07.07.2007
Kabaciński Andrzej 11.07.2007

Gałka Ignacy 11.07.2007
Tyszer Marian 15.07.2007

Stachowiak Anna 15.07.2007
Musielak Janina 18.07.2007

Pawluczuk Halina 18.07.2007
Kubale Maciej 20.07.2007

Gruntowa Stefania 24.07.2007
Migacz Marta 28.07.2007

Krzysztofiak Krystyna 03.08.2007
Durczak Wojciech 03.08.2007
Staszak Bogumiła 04.08.2007
Wałczyńska Irena 05.08.2007

Jackowska Kazimiera 08.08.2007
Rabski Zdzisław 08.08.2007

Antoniewicz Maria 09.08.2007
Wojciechowska Maria 10.08.2007

Zys Sylwester 13.08.2007
Pęczyńska Kazimiera 15.08.2007

Kuźma Waleria 17.08.2007
Poch Aniela 18.08.2007

Gatkowska Helena 18.08.2007
Nowaczyk Robert 22.08.2007
Gielniak Helena 27.08.2007
Malina Henryk 28.08.2007

Wróblewski Edward 29.08.2007
Kaczor Edward 31.08.2007
Pawlak Tadeusz 31.08.2007
Wierzba Łucja 02.09.2007

Kubiec Marianna 04.09.2007
Świegot Irena 05.09.2007

Wajs Jan 06.09.2007
Jurga Maria 09.09.2007
Kurka Zofia 10.09.2007

Zbierska Zofia 10.09.2007
Kulawik Janina 14.09.2007

Wawrzyniak Zygmunt 16.09.2007
Janyszka Katarzyna 16.09.2007
Połomski Andrzej 19.09.2007
Nowak Stanisław 20.09.2007
Nyczak Barbara 22.09.2007
Musielak Janina 23.09.2007

Brodniak Stefania 30.09.2007
Świerczyński Andrzej 30.09.2007

Napieralczyk Zofia 30.09.2007
Dydymski Franciszek 02.10.2007
Kopczyńska Elżbieta 03.10.2007

Siwek Zygmunt 03.10.2007
Markiewicz Jerzy 03.10.2007

Stachowiak Marianna 04.10.2007
Budasz Rafał 05.10.2007
Keter Edmund 15.10.2007


