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PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚRODZIE WLKP.

KOLEGIATY



Boże Narodzenie 2007 Roku
„Najświętszy Ojciec z nieba,

Król nasz przed wiekami
posłał z wysoka swego umiłowanego Syna,

który narodził się z błogosławionej Dziewicy,
Świętej Maryi.”

Św. Franciszek z Asyżu

Jezus Chrystus przychodzi do serca człowieka szczególnie w tę noc, kiedy 
wszyscy ludzie dobrej woli sięgają po znak chleba przy wigilijnym stole. 
W rodzinnej atmosferze spotykamy się z nowonarodzonym Chrystusem 
i odkrywamy Jego obecność pośród nas. Pragniemy przy małym żłóbku 
oddać cześć Synowi Bożemu, który z woli Ojca mocą Ducha Świętego 
narodził się dla naszego zbawienia. Ten mały Chrystus wnosi w nasze 

życie pokój i zgodę oraz umacnia w pogłębianiu osobistej wiary.
Niech gwiazda betlejemska rozświetlająca mrok wieczoru wigilijnego 

napełnia Wasze serca radością i pokojem. Niech nowonarodzony 
Syn Boży pomaga pokonywać wszelkie trudności dnia codziennego. 
A Niepokalana Maryja niech będzie przykładem ufnego zawierzenia 

Bogu, którego wysławiała całym sercem w słowach Magnificat.
Na nadchodzący Nowy 2008 Rok życzymy Wam Drodzy Parafianie 
wielu łask Bożych na każdy dzień Waszego życia, a także szczęścia, 

pomyślności, radości i zdrowia,
Niech ten nowy Rok będzie lepszy od mijającego 2007.

Z darem serdecznej pamięci i modlitwy
Duszpasterze Parafii Św. Józefa

Ks. Piotr Kufliński
Ks. Łukasz Tadeusz

  Niech Jezus, Który rodząc się w Betlejemskim żłobie przyniósł światu 
pokój, radość i nadzieję-dziś rodzi się w sercu każdego z nas, byśmy 
wszyscy stawali się uczestnikami tych wielkich darów każdego dnia.

Duszpasterze Parafii NSJ

Podziękowania

składa Parafia św. Józefa w Środzie Wlkp. Składa podziękowania Zakładowi 
Ogólnobudowlanemu „Blach-Dek-Bud” Panu Tadeuszowi Pateckiemu, 

panu Michałowi Różańskiemu – mistrzowi murarskiemu, a szczególnie panu 
Markowi Michalakowi – konserwatorowi połaci blacharskich za włożone serce 
i umiejętności w prace przy wieży naszego Kościoła, która uzyskała dzięki temu 

pełen blask godny Domu Bożego.

W imieniu Parafian i swoim
Ks. Piotr Kufliński

proboscz
Osobne podziękowania kieruję do wszystkich ofiarodawców, którzy wspierali 
to dzieło budowy swoimi ofiarami materialnymi jak i codzienną modlitwą.

Bóg zapłać!
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  Po wielodniowej krzątaninie i zabieganiu - 
przychodzi czas na to, co najważniejsze…
Święta Bożego Narodzenia roztaczają swoją 
„magię”…
Zastanów się Drogi Czytelniku : czy tak naprawdę 
jesteś dobrze przygotowany?
Warto przytoczyć tu słowa A. Mickiewicza:
„To nic, że narodził się On w betlejemskim żłobie,
biada gdyby nie narodził się w Tobie”.
Czy ten święty czas będzie okazją do tego, aby przyjąć 
Jezusa? Zaprosić Go na zawsze do swego życia?
Świadczyć o Nim słowem i przede wszystkim życiem?
Oby nasza odpowiedź na te wszystkie pytania była 
zawsze twierdząca.
Tego Państwu i sobie, w imieniu Redakcji i własnym 
życzę.
Niech Pan Jezus błogosławi nam wszystkim, każdego 
dnia w Nowym Roku!

„Bóg tak umiłował, że zesłał nam swego Syna jako Zbawiciela.”
W adwentowym przygotowaniu te słowa brzmią w naszych sercach 

jako przesłanie skierowane do nas przez samego Boga.
Człowiek od samego poczęcia aż do odejścia spragniony jest miłości.               

Tylko miłość stwarza klimat właściwego rozwoju.
Każdy z nas chce być kochanym. Niestety ograniczamy naszą miłość                    

do uczucia, do zaspokojenia zmysłów i przegrywamy. Miłość jest obdaro-
wywaniem drugiego człowieka. Bóg nas ukochał za darmo.

Te święta, Bożego Narodzenia mówią nam: „Patrz Bóg Cię kocha.”                          
A Twoja miłość? 

Panie daj nam rozpalić nasze serca. Abyśmy uwierzyli w miłość Twoją                     
i odpowiedzieli naszą miłością, która „wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, która wszystko przetrzyma. Bo prawdziwa miłość ni-
gdy nie ustaje.”

 Z życzeniami wzrostu w miłości
                                       Boga i drugiego człowieka

                                       Ks. Aleksander Rawecki
                                       proboszcz

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI
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 Różaniec na cmentarzu

W Dzień Zaduszny 2 listopada tradycyj-
nie, jak co roku na średzkim cmentarzu 
odbyła się modlitwa różańcowa za zmar-
łych. Prowadzony przez młodzież różaniec 
- z asystą harcerzy – tym razem rozpoczął 
się przy figurze Matki Bożej. Trasa prze-
biegała obok Kaplicy cmentarnej, Kwatery 
Powstańców Wielkopolskich, nową część 
cmentarza i zakończyła się także w Kapli-
cy. Każda z odmawianych lub śpiewanych 
dziesiątek różańca była zakończona krót-
kimi przemyśleniami i rozważaniami.

(Vikuś)

 Listopadowe 
Nabożeństwo Fatimskie

13.11.2007r. Mszę św. celebrował pocho-
dzący z naszej Parafii ks. Piotr Kuś-obec-
nie dyrektor Publicznego Gimnazjum Ka-
tolickiego im. Stanisława Kostki.
Szkoła ta ma swą siedzibę w Poznaniu 
przy ul. Kanclerskiej 31.
Dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
zechcą wesprzeć działalność Gimnazjum 
podajemy numer konta bankowego:

BZ WBK VI o/Poznań
25 1090 1362 0000 0001 0769 4273

it

 Zjazd prezesów

24 listopada na salce katechetycznej 
odbyło się VII Rejonowe Zebranie Pa-
rafialnych Prezesów Kół Ministranckich. 
Już po raz kolejny nasza Parafia gościła 
Prezesów Kół Ministranckich z dekanatu 
kórnickiego, śremskiego, nowomiejskiego 
i średzkiego. 
W spotkaniu udział wzięło 17 reprezen-
tantów poszczególnych parafii. Całość 
poprowadził  ks. Dariusz Piasecki członek 
Zarządu Służby Liturgicznej Archidiecezji 
Poznańskiej. 
Głównym tematem spotkania była współ-
praca Prezesa Koła Ministranckiego 
ze starszymi ministrantami. Poruszono 
również tematy dotyczące formacji mi-
nistrantów, pracy Duszpasterstwa Mini-
strantów oraz plany na nadchodzący rok 
2008.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, 
przy kawie i pysznych drożdżówkach.
Następne spotkanie odbędzie się wiosną 
2008 roku.

Tomasz Szcześniak

 Dzień (i noc) skupienia 
w Nadziejewie

W dniach 7 i 8 grudnia 2007r. kilku 
starszych ministrantów z naszej parafii 
uczestniczyło wraz z opiekunem ks. Jar-
kiem w dniu skupienia. W piątek, po Mszy 
św. wieczornej udaliśmy się do Nadzieje-
wa, do domu rekolekcyjnego Seminarium 
Duchownego, by zastanowić się nad za-
gadnieniem modlitwy w życiu ministran-
ta. Rozpoczęliśmy wspólną kolacją, którą 
przyrządziliśmy z tego, co każdy z nas 
ze sobą przywiózł. Następnie ks. Jarek 
wygłosił konferencję na temat miejsca 
modlitwy w życiu ministranta. Po niej ad-
orowaliśmy Pana Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie. Potem odbyły 
się „nocne Polaków rozmowy”. Następ-
ny dzień rozpoczęliśmy modlitwą liturgii 
godzin, odmawiając jutrznię. Wspólne 
śniadanie było kolejną okazją do dysku-
sji i wymiany doświadczeń. Nie wiadomo 
dlaczego, ale przeważały doświadczenia 
szkolne!
Później miał miejsce krąg biblijny z roz-
ważaniem tekstu o modlitwie faryzeusza 
i celnika z Ewangelii św. Łukasza. Na ko-
niec spacer, porządki i około południa by-
liśmy już w Środzie.
Mamy nadzieję, że mile spędzony czas 
zaowocuje w naszych sercach jeszcze 
większym umiłowaniem modlitwy, jako 
rozmowy z Panem Bogiem.

Tomasz Szcześniak

 III Forum Prasy Parafialnej

24 listopada 2007 roku odbyło się w Po-
znaniu – III Forum Prasy Parafialnej Ar-
chidiecezji Poznańskiej.
Było ono okazją do spotkania ludzi zajmu-
jących się tworzeniem katolickiej prasy.
Rozpoczęło się uroczystą Mszą św., którą 
celebrował  abp Stanisław Gądecki.
Po Eucharystii uczestnicy przeszli do bu-
dynku Muzeum Archidiecezjalnego, gdzie 
odbywały się prelekcje i prezentowane 
były przesłane ,ostatnie numery  para-
fialnych gazet.
W naszej Archidiecezji wydawanych 
jest ok.70 tytułów(na Forum  zgłosiły się 
33 z nich). Naszą parafialną prasę repre-
zentowała Iwona Tomaszewska.
 „W świetle Kolegiaty” cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Otrzymało bardzo do-
bre noty, a wystawione egzemplarze ro-
zeszły się jak „świeże bułeczki”.
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 Roraty

Adwent jest czasem przygotowań i ocze-
kiwania na święta Bożego Narodzenia. 
W tym okresie codziennie, z wyjątkiem 
niedziel i uroczystości, można odprawić 
Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi 
Pannie . Tę Mszę św. nazywa się w na-
szym kraju tradycyjnie Mszą św. roratnią 
lub po prostu roratami. Roraty odprawia-
ne przed wschodem słońca podkreślają 
wyjątkowość okresu adwentu, a nazwa 
„roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni 
na wejście, rozpoczynającej się od słów 
„Rorate caeli desputer” – „Spuśćcie rosę 
niebiosa”. Msza św. roratnia jest jednym 
ze znaków wyjątkowej obecności Maryi 
w okresie Adwentu, gdyż to Ona ocze-
kiwała Mesjasza w sposób szczególny. 
Przekazy historyczne mówią, że roraty 
odprawiano w Polsce już za czasów pa-
nowania Bolesława Chrobrego. W naszej 
Parafii  odprawiane były o godzinie 6:30 
- dla dzieci – od poniedziałku do piątku, 
a dla młodzieży – w soboty. Po roratach 
młodzież spotykała się na salkach kate-
chetycznych na wspólnym śniadaniu.

(Vikuś)

 Rekolekcje w LO

Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Powstańców 
Wielkopolskich w Środzie Wlkp. popro-
wadził p. Jan Budziaszek. Podczas 2 dni 
nauk na szkolnej auli dzielił się z młodzie-
żą swoimi przemyśleniami, dawał świade-
ctwo wiary i mówił o wielkiej sile modli-
twy różańcowej. W programie rekolekcji 
znalazł się też panel dyskusyjny, adoracja 
Najświętszego Sakramentu, Droga Krzy-
żowa, Nabożeństwo Krzyża i była możli-
wość spowiedzi św. Rekolekcje zakończy-
ły się Mszą św. w środę 5 grudnia.

(Vikuś)
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Jak wygląda Państwa dzień?

Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, 
bo już od godz.4.00 do 5.00 Maluchy 
nie śpią.               Trzeba je wszystkie na-
karmić i ubrać. Do godz.7.oo-7.30 jestem 
sama, a później przyjeżdżają opiekun-
ki. I tak jestem bardzo zabiegana, mu-
szę także wyszykować Krzysia do szkoły. 
Tak więc od rana jest dużo pracy. Póź-
niej dostają obiad. Dzieci potrzebują, 
aby się z Nimi bawić, mówić do Nich. 
Nie są już takie maleńkie, nie można 
Ich tylko położyć do łóżeczka. Już zaczy-
nają chodzić. Maluchy od początku sama 
kąpię oraz karmię. Sama też przygoto-
wuję mleko, czy herbatę. Mamy założony 
zeszyt, w którym zapisuję, o której każ-
dy jadł i pił. Pomaga nam Teściowa, moja 
Mama, Siostra i Jej córka, bo w soboty 
i niedziele już nie ma nikogo, zostajemy 
sami. W tygodniu przyjeżdżają ze Środy 
trzy Panie pielęgniarki i dwie  dziewczy-
ny  z OPS- u. Tak będzie do 21 grudnia, 
a później nie wiem.

Do tej pory największa radość…

Z Mężem cieszymy się, że dzieci są zdro-
we i jest wiele osób, które nam dobrze ży-
czą.     Smutne jest, że część osób, widzi 
tylko ten dom i to, co tu ktoś przywiezie, 
a pracy w ciągu dnia, ile jej jest, że trze-
ba wcześnie wstać, trzeba wszystko zro-
bić, a dziecko nie poczeka… tego ludzie 
nie widzą.

Największy niepokój…

Z Mężem chcemy, żeby 
One tak jak i Krzy-
siu, starszy syn, miały 
wszystko, co potrzeba, 
żeby niczego Im nie bra-
kowało.

Które z Pięcioracz-
ków jest najspokoj-
niejsze?

Olka i Natalka.

Które najbardziej 
daje „popalić”?

Adaś jest brój, Bartek z Sebastianem wię-
cej płaczą.

Jak wyglądają relacje pomiędzy Ma-
luchami?

Mają już rok skończony, więc zaczynają 
się powoli ze sobą bawić. Czasami zabaw-
ki sobie z ręki wydzierają. Adam najwię-
cej- każdemu zabiera.

Ich waga i wzrost na dzień dzisiej-
szy…( w dniu wywiadu)

Największy jest Bartek-ok.9kg/72 cm, 
Sebastian ok.9 kg/68 cm, Adam 8, 5 
kg/68cm, Ola 8 kg/68cm, a najmniejsza 

jest Natalka 6, 5 kg/53cm.

Jak Krzysiu sprawdza się w roli 
starszego brata?

Mamy szczęście, że On jest tak wy-
rozumiały, bo naprawdę człowiek 
nie raz nie ma czasu, żeby z Nim 
przysiąść się pobawić. Jest mi bar-
dzo przykro, ale tłumaczę Mu, a On 
to rozumie. Czasami broi, że głowa 
nie raz pęka, a „Piątka” do Niego 
dołącza. Jeśli w przyszłości będzie 
tak jak teraz będzie dobrze.

Czy miała Pani okazję 
do tej pory dobrze się wyspać?

Nie. Prawdę mówiąc nie zdarzyło mi się. 
Ja już się przyzwyczaiłam do tego snu, 
do tych godzin, do wstawania, i że w nocy 
nie spię. Jak nieraz się źle czuję, to przyj-
dzie Mama lub Siostra i wtedy mogę 
na godzinę się położyć. 

Czy pomoc z zewnątrz jest wystar-
czająca?
Wiele osób ją deklarowało w ubie-
głym roku. Jak to wygląda dzisiaj?

Bardzo dużo pomógł nam szef Męża p. 
Artur Zys – dzięki Niemu ta budowa się 
zaczęła. Było bardzo wielu chętnych, żeby 
pomóc, ale później się wycofali. Dużo też 
pomógł Burmistrz Środy, przekazał 50 tys. 
i 4 tys.- na dzieci. Zapytałam, czy mogę 
tę całą sumę przeznaczyć na rozbudo-
wę domu. Później nam trochę brakowało 
i ponownie dołożył 20 tys., żeby wykoń-
czyć mieszkanie. Wszystko co tu mamy, 
jest z tych pieniędzy oraz od sponsorów. 
Nas samych nie byłoby na to stać.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
wszystkiego dobrego.

Na podstawie rozmowy z Mamą Pięcio-
raczków p. Edytą Ziemlińską.

it

Pięcioraczki mają już rok
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Starotestamentalne oczekiwanie na przyj-
ście obiecanego Mesjasza spełniło się z chwilą 
Bożego Narodzenia. Jezus przyszedł na świat 
– Słowo miłości przyjęło nasze śmiertelne 
ciało, kruche niemowlę złożone w żłobie.

Do pierwszych adoratorów Dzieciątka Je-
zus należeli: Maryja i św. Józef, pasterze, 
magowie, starzec Symeon, prorokini Anna 
oraz aniołowie. 

W historii Kościoła wielu świętych rozważa-
ło tajemnicę Bożego Narodzenia i pochylało 
się nad Boskim Misterium Wcielenia.

Rozpowszechnienie kultu Dzieciątka Jezus 
nastąpiło w średniowieczu. Św. Franciszek 
z Asyżu swoim życiem pragnął naśladować 
prostotę, uniżenie i ubóstwo Małego Jezusa, 
a kontemplując miłość do Niego, zbudował 
w XIII wieku pierwszą szopkę. Jako pierwszy 
dał również początek jasełkom – kolejnej for-
mie propagowania kultu Dzieciątka.

Dziecięctwo Jezusa jako wzór życia zakon-
nego dawał św. Franciszek Salezy, który roz-
ważania o dzieciństwie Syna Bożego zalecał 
jako metodę rekolekcji.

Dzieciątkiem zafascynowana była także św. 
Teresa z Ávila, zwana Wielką. Swoją ogrom-
ną pobożność i kult Bożej Dzieciny przeniosła 
do klasztorów karmelitańskich. Z karmelu 
ów kult rozpowszechnił się najpierw na całą 
Hiszpanię, a następnie na cały świat.

Inna karmelitanka bł. Małgorzata 
od Najświętszego Sakramentu (1619-1648) 
z klasztoru Beaune we Francji, stała się po-
wierniczką Dzieciątka Jezus i propagator-
ką Jego kultu. Założyła Rodzinę Dzieciątka 
Jezus, zapraszając wszystkich, którzy tego 
zapragną, do uroczystego obchodzenia 25 
dnia każdego miesiąca, na pamiątkę Boże-
go Narodzenia oraz do odmawiania Koronki 
do Dzieciątka Jezus. Koronka jest modlitwą 
bardzo prostą. Najpierw na cześć trzech osób 
Świętej Rodziny odmawia się 3 „Ojcze nasz”, 
dodając po każdym: „A Słowo stało się Cia-
łem i zamieszkało między nami”. Następnie 
odmawia się 12 „Zdrowaś Maryjo” rozważa-
jąc dwanaście pierwszych lat życia Pana Je-
zusa. Po każdym „Zdrowaś” dodając „A Sło-
wo…” i na zakończenie „Chwała Ojcu…”. Ten 
sposób modlitwy objawił siostrze Małgorzacie 
sam Bóg, obiecując „szczególne łaski” tym, 
którzy będą tę koronkę odmawiać.

Dwa wieki później inna karmelitanka, św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, uczciła w szcze-
gólny sposób Bożą Dziecinę, nie tylko wy-
bierając takie imię zakonne, ale wchodząc 

na drogę „Duchowego Dziecięctwa”.
Najsłynniejszym przedstawieniem Bożej 

Dzieciny, które stał się przedmiotem po-
wszechnego kultu jest wizerunek Praskiego 
Dzieciątka, zwanego z czeska Jezulatkiem. 

Woskowa figurka, przedstawiająca cztero-
letniego, stojącego Jezusa w koronie prze-
chowywana jest w Pradze w kościele karme-
litów pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycię-
skiej na tzw. Malej Stranie. Milostne Jezu-
latko w lewej rączce trzyma kulę ziemską, 
a prawą błogosławi światu. Figurka ubrana 
jest w zabytkową sukienkę i płaszcz, a Jego 
garderoba jest znacznie bogatsza.

Siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus 
przebierają je ze specjalnym ceremoniałem 
w różne szaty, w zależności od okoliczności. 
Szaty, które otrzymuje Dzieciątko w Pradze, 
napływają wciąż z całego świata.

Praga nie była jedynym miejscem, w któ-
rym rozwijał się kult Dzieciątka Jezus. Wy-
starczy wymienić tutaj bazylikę Santa Maria 
Dell’Ara Coeli na Kapitolu w Rzymie, w której 
w jednej z bocznych kaplic przechowywana 
jest XVI-wieczna figurka Bambino Gesu.

I w wielu innych miejscach świata odda-
wany jest hołd Bożej Dziecinie…

A my, trwając w Bożonarodzeniowej ra-
dości uczyńmy w naszych sercach miejsce 
dla Bożej Dzieciny i z miłością rozważajmy 
tę wielką tajemnicę naszej wiary.

Kult Dzieciątka Jezus

RC z a s  n a  r e f l e k s j ę

Zbawienne jest zobaczyć, jak chrześcijań-
stwo stawia w centrum dziecko. Nowe Przy-
mierze rozpoczyna się narodzinami Dziecka. 
Aniołowie z Betlejem przynoszą nowinę 
o wielkiej radości dla całego ludu, a okazją 
do tej radości jest „dziecko owinięte w pie-
luszki i złożone w żłobie”

Jezus jest i na wieczność pozostanie dzie-
ckiem Ojca. Jego narodziny w Betlejem ob-
jawiają i ukazują Jego wieczne rodzenie się 
z Ojca w łonie Trójcy Świętej. On nigdy nie  
„dorośnie” w tym sensie, by miał pójść włas-

nymi drogami i usamodzielnić się, uniezależ-
nić od Ojca.

Nasz Bóg jest Bogiem Trójjedynym, który 
w wieczności rodzi Syna i z którego wypływa 
Duch, nieustannie powtarzający „Abba, Ojcze”.

Nic w tym dziwnego, że Jezus pragnie, by-
śmy my, tzw. „dorośli” nawrócili się, i stali się 
jak dzieci. Do zażenowanego Nikodema mówi 
jasno: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: 
kto nie narodzi się na nowo, nie może uj-
rzeć królestwa Bożego”. Jesteśmy zaproszeni 
do powrotu tam, skąd się wywodzimy. Kiedyś 
byliśmy przecież dziećmi. Dążymy do tego, 
by być tam, gdzie już w jakimś sensie byli-
śmy. Łatwiej odnaleźć raj, jeżeli się go jesz-
cze pamięta. (W. Stinissen OCD) 

Popatrzmy chociażby na ufność i prostotę 
dziecka. Jakże często tego brakuje nam w na-
szej relacji do Boga. Dziecko potrafi bezgra-

nicznie zaufać swoim rodzicom, a nasze za-
ufanie do Boga, wtedy ,gdy dzieją się rzeczy 
nie po naszej myśli, różnie wygląda. Prosto-
ta, szczerość, nie udawanie, bezpośredniość 
to cechy bardzo pożądane na modlitwie. 
Dziecko ma wyjątkową zdolność  życia i cie-
szenia się chwilą bieżącą . W naszym życiu 
nieraz wiele smutku wynika z rozpamiętywa-
nia przeszłości albo z lęku przed przyszłością. 
Dziecięca ufność polega na wierze, że to Bóg 
prowadzi nasze życie, i że Jego miłosierdzie 
ogarnia naszą przeszłość. A co do przyszłości 
- to On udzieli nam odpowiedniej łaski kiedy 
ona przyjdzie.

Można jeszcze zadać pytanie: dlaczego 
Bóg przyszedł na ten świat jako małe bez-
bronne dziecko, jaki miał w tym cel? Myślę, 
że po to abyśmy się Go nigdy nie bali, ale za-
wsze mocno kochali.

Raj to być jak dziecko

Ks. Jarosław Grelka

Barbary Szcześniak
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„Grzechy języka....”

Bo na podstawie słów twoich będziesz 
uniewinniony i na podstawie słów twoich 
będziesz potępiony.” (Mt 12,37) 

Słowa wypowiadane przez każdego 
z nas mają bardzo niezwykłą wagę. Na-
uczanie na temat należy do najbardziej 
istotnych obszarów praktycznego chrześ-
cijańskiego nauczania, co potwierdza 
ogromna ilość tekstów biblijnych. Bogu 
bardzo zależy na jakości oraz ilości wy-
powiadanych przez nas słów. To Boże 
zainteresowanie jest jakby kontrastem 
wobec morza słów, które codziennie nas 
zasypują.

Zbyt często nie rozpoznajemy peł-
nej głębi, rozmiaru i powagi biblijnego 
nauczania  na temat mowy. W skutek, 
czego stajemy się podatni na niewłaś-
ciwy rodzaj mówienia, z którym mamy 
do czynienia w środowiskach, w których 
żyjemy i pracujemy – na plotki, ubliża-
nie, oszczerstwa, nieuprzejmość, brak 
zachowania tajemnicy, narzekanie oraz 
złośliwy humor. Cierpią na tym nasze 
więzi osobowe i w miarę zdominowania 
naszych relacji przez tego rodzaju mowę 
powstają konflikty. Tracimy tym samym 
więź pokoju, która powinna strzec i obej-
mować jedność ducha. Tego wszystkiego 
możemy uniknąć dzięki lepszemu zro-
zumieniu i zastosowaniu biblijnego na-
uczania na temat mowy w naszym co-
dziennym życiu.

Potop słów, który powstał w naszym 
społeczeństwie przez ciągle rozsze-
rzające swoje wpływy środki społecz-
nego przekazu, nie musi nas wciągnąć 
jak dryfującą kłodę drzewa, uwalniając 
wszelkie moce moralnej dyskryminacji. 
Podobnie nasza mowa nie musi być wzo-
rowana i kształtowana przez niewierzą-
cych współpracowników czy sąsiadów. 
Powinniśmy ją poddawać panowaniu 
Jezusa Chrystusa, by mogła przynosić 
owoc na rzecz Jego królestwa.

 Panowanie nad wypowiadanymi sło-

wami to ważny 
element du-
chowej walki 
i znak dobrze 
rozwijające-
go się życia 
duchowego. 
P o d o b n i e 
jak poko-
ra, ludzka 
mowa jest ulubionym tere-
nem działania szatana. Tutaj odnosi on 
bardzo często wielkie zwycięstwa. Mowa 
to potężna rzeczywistość. Słowa mogą 
ocalać, ale też i zabijać. Dużo uwagi 
ludzkiej mowie poświęcił Jezus w swoim 
nauczaniu. To z Jego ust wyszło napo-
mnienie: „A powiadam wam: Z każdego 
bezużytecznego słowa, które wypowie-
dzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 
Bo na podstawie słów twoich będziesz 
uniewinniony i na podstawie słów twoich 
będziesz potępiony” (Mt 12, 36-37). 

Wychowywanie do odpowiedzialności 
za wypowiadane słowa było również jed-
ną z głównych trosk nauczania aposto-
łów. Święty Jakub napisał w swoim liście:, 
„Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem 
doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach 
także całe ciało. Jeżeli przeto zakłada-
my koniom wędzidła do pysków, by nam 
były posłuszne, to kierujemy całym 
ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak 
są potężne i tak silnymi wiatrami miota-
ne, niepozorny ster nadaje taki kierunek, 
jaki odpowiada woli sternika. Tak samo 
język, mimo że jest małym członkiem, 
ma powód do wielkich przechwałek. Oto 
mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak 
i język jest ogniem, sferą (światem) nie-
prawości. Język jest wśród wszystkich 
naszych członków tym, co bezcześci całe 
ciało i sam trawiony ogniem piekielnym 
rozpala krąg życia. Wszystkie, bowiem 
gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stwo-
rzeń morskich można ujarzmić i rzeczy-
wiście ujarzmiła je natura ludzka. Języ-

ka natomiast 
nikt z ludzi 
nie potra-
fi okiełznać, 
to zło niesta-
teczne, peł-
ne zabójcze-
go jadu. Przy 
jego pomocy 
wielbimy Boga 
i Ojca i nim 

przeklinamy ludzi, stworzonych na po-
dobieństwo Boże. Z tych samych ust wy-
chodzi błogosławieństwo i przekleństwo. 
Tak być nie może, bracia moi. Czy z tej 
samej szczeliny źródła wytryska woda 
słodka i gorzka? Czy może drzewo figo-
we rodzić oliwki, albo winna latorośl figi? 
Także słone źródło nie może wydać słod-
kiej wody” (Jk 3, 1-12). 

Apostoł Jakub zgłębiając sprawy zwią-
zane z mową, zauważył, iż język jest po-
tęgą. Sam w sobie, jako organ ciała, 
jest mały, ma jednak moc kierować ca-
łym ludzkim życiem. Jest jak malutki 
ster wielkiego okrętu, który kieruje jego 
trasą. Jest jak mała iskra, która wznieca 
potężny żywioł ognia. 

Skąd bierze się taka potęga języ-
ka? Stąd, że mowa wyraża przemyśle-
nia i postanowienia dwóch najwyższych 
władz: rozumu i woli. Dzięki rozumowi 
decydujemy  o wszystkim. Z pomocą 
woli realizujemy postanowienia rozumu. 
Dlatego Jezus w swoim nauczaniu mówi 
o ogromnej odpowiedzialności za wypo-
wiadane słowo, bo język to ambasador 
rozumu i woli. 

Język jest również ambasadorem ser-
ca, w którym wszystko bierze swój po-
czątek. Serce jest źródłem twego postę-
powania, a język ma w tym swój szcze-
gólny udział. Zrozumiał to dobrze Boży 
Mędrzec, który to w Księdze Przysłów 
napisał: „Życie i śmierć jest w mocy ję-
zyka, jak go, kto lubi używać, taki spo-
żyje zeń owoc” (18, 21). Język w na-

Ks. Łukasz Tadeusz
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szym życiu - świecie ma być narzędziem 
pokoju. Obdarzamy bliźniego tym, czym 
sami żyjemy. Jeżeli w naszym wnętrzu 
jest niepokój, to i nasza mowa będzie 
siała niepokój. Jeśli w sercu jest cisza 
i panuje tam Boży Duch roztropnego 
milczenia, swoją mową nie skrzywdzi-
my drugiego człowieka. Tym wszystkim, 
którzy mową przyczyniają się do wzro-
stu pokoju w ludzkich sercach i wspól-
notach, Jezus pozostawił błogosławień-
stwo: „Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi” (Mt 5, 9). 

Święty Jakub wskazuje nam, że język 
ludzki to rzeczywistość przewrotna. Z ust 
ludzkich wychodzi modlitwa do Boga 
i Jego uwielbienie. Z tych samych ust wy-
chodzi potępienie i przeklinanie bliźnie-
go, który jest obrazem Boga. Jest to tra-
giczne wewnętrzne rozdarcie człowieka, 
który okazuje się być przewrotnym źród-
łem, raz wydającym z siebie wodę dobrą, 
a innym razem gorzką. Na tych samych 
gałęziach raz rodzi oliwki, a raz figi. „Tak 
być nie może” – kończy swe rozważanie 
apostoł. Słowa te wypowiada nie tylko 
do współczesnych sobie. Kieruje je także 
do nas współcześnie żyjących.

Naszą mową możemy zabijać drugiego 
człowieka, konsekwencje tego są ogrom-
ne i bardzo często nieodwracalne. Opo-
wiadają o świętym Filipie Nereuszu, 
że postanowił pewnego razu odzwyczaić 
znaną mu kobietę od obgadywania bliź-
nich. Poprosił ją, by poszła na targ ku-
pić dla niego kurę. I powiedział jej, żeby 
w drodze powrotnej ją oskubała. A był 
to bardzo wietrzny dzień. Gdy kobieta 

wróciła, święty Filip pochwalił ją i po-
wiedział: – Teraz proszę zostawić tutaj 
kurczaka i przynieść pióra! – Ależ to nie-
możliwe – wykrzyknęła kobieta. – Wiatr 
rozniósł je na wszystkie strony świata. 
Na to święty Filip odpowiedział poważ-
nie: – Tak samo niemożliwe jest napra-
wić szkody wyrządzone przez pani ga-
daninę. 

Żal za grzechy języka nie załatwia 
wszystkiego. Ciążą na tobie konsekwen-
cje, które musisz w miarę możliwości na-
prawić. Nawet gdybyś uroczyście i pub-
licznie odwoływał to, co powiedziałeś, 
wiele „piór” twojej gadaniny dokonało 
swego dzieła i nigdy nie zdołasz ich od-
naleźć. 

Wobec tego rodzi się pytanie jak for-
mować język, by nie stał się sferą nie-
prawości, ale by był narzędziem budo-
wania, uzdrawiania i pocieszania, żeby 
nie był powodem grzechu i surowego 
wyroku Jezusa? Odpowiedź jest dość 
prosta:, Jeżeli pragniesz, by twoja mowa 
nikomu nie szkodziła, lecz przyczyniała 
się do wzrostu pokoju, pytaj siebie o trzy 
rzeczy:

Czy to, co chcesz powiedzieć, 
jest prawdziwe? Nieraz bez minimum 
nawet refleksji powtarzamy na prawo 
i lewo opinie zasłyszane, niesprawdzone. 
Szukamy sensacji, zabawy czy zwykłe-
go odwetu kosztem drugiego człowieka. 
Bywa, że cieszy nas grzech bliźniego 

i ochoczo o nim mówimy, bo w ten 
sposób szukamy usprawiedliwienia dla 
podobnego grzechu w sobie. Chcemy za-
głuszyć wyrzut własnego sumienia – „nie 
jestem taki zły, skoro mój bliźni uczynił 

aż coś takiego!”. 
Czy to, co chcesz powiedzieć, przyspo-

rzy komuś dobra? Najczęściej nie robi-
my żadnej różnicy pomiędzy grzechem 
a grzesznikiem. Nie staramy się o dys-
krecję i anonimowość, operując nie-
roztropnie imionami i okolicznościami 
wydarzeń, po których każdy może się 
domyśleć, o kogo chodzi. Tymczasem 
Jezus uczy potępiać grzech, ale oca-
lać grzesznika. To podstawowy wymóg 
miłosierdzia. Na tyle dostąpisz Bożego 
miłosierdzia nad sobą, na ile okazałeś 
go drugiemu. „Jeden jest Prawodawca 
i Sędzia, w którego mocy jest zbawić 
i potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził 
bliźniego?” – pyta apostoł Jakub (Jk 4, 
12). 

Czy to, co chcesz powiedzieć, jest ko-
nieczne? To kolejne ważne pytanie. Dużo 
z tego, co ludzie wypowiadają każdego 
dnia, jest niepotrzebne. Już nie mówiąc 
o tym, że nie jest budujące. Gdyby czło-
wiek miał możliwość przecedzenia ster-
ty wypowiedzianych w ciągu dnia słów, 
ze zgrozą stwierdziłby, że na dnie sita 
zostało jedynie kilka dobrych ziaren. 
Reszta to plewy. 

Mądre używanie mowy jest przejawem 
prawdziwej miłości bliźniego. „Przede 
wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni 
ku drugim – pisze święty Piotr, – bo mi-
łość zakrywa wiele grzechów” (1 P 4, 
8). 

Niech twój język zawsze służy ci jako 
narzędzie pokoju 

i wyrozumiałej miłości, która strze-
że od wielu upadków, potępia grzech, 
ale ocala grzesznika.
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Odpowiedzialność za słowa

„Na początku było Słowo” tak za-
czyna się Ewangelia wg św. Jana. Gdy 
rozważamy Prolog tej Ewangelii, mo-
żemy dostrzec, że dla jej autora Słowo 
jest przyczyną sprawczą wszystkiego. 
Było na początku i przez nie wszystko się 
stało; w końcu przyszło na świat aby od-
mienić oblicze tej ziemi. Ewangelista Jan 
jest tu wyrazicielem myśli narodu wybra-
nego, dla Żydów każde słowo znajdujące 
się w Biblii miało znaczenie. Wierzono, 
że w Torze nic nie jest przypadkowe. 
Każdy znak, litera, słowo, nawet intona-
cja, z jaką odczytuje się Księgę w syna-
godze, ma swój, dany przez Boga sens. 
Wszak jest to dzieło Boga, przez Boga 
podyktowane, a przez człowieka tylko 
zapisane. Według kabalistów świat został 
stworzony dziesięcioma słowami Boga, 
ponieważ w biblijnym opisie stworzenia 
dziesięciokrotnie powtarza się hebrajskie 

„wajomer” – powiedział. 
Tora - Słowo Boga poprzedzała świat, 

była dokładnym planem, zapowiedzią 
dzieła stworzenia, a powołaniem czło-
wieka jest odkryć tego Słowa sens i zna-
czenie. 

Dziś przyszło nam żyć w czasach, 
w których słowo się zdewaluowało, ma 
coraz mniejsze znaczenie. Otacza nas 
nieskończona ilość słów, dookoła nas trwa 
szum informacyjny. Docierają do nas in-
formacje ważne i takie, które nie mają 
żadnego znaczenia. Nie wiemy co, z tego 
co słyszymy, jest prawdą, a co nie. Na-
uczyliśmy się, a nawet zaakceptowali-
śmy prawdę, że politycy nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za wypowiadane sło-
wa. Jeszcze nie zapomnieliśmy minionej 
kampanii wyborczej, gdy będący obecnie 
przy władzy ludzie wypowiadali wiele 
gładkich słów, z których nic dziś nie wy-
nika. Usłyszeliśmy tak wiele obietnic bez 
pokrycia, ale widocznie lubimy bajki i ule-
gamy im jak dzieci. Tylko, że najlepsze 
bajki to te, które kończą się morałem, 

albo przynajmniej dobrze się kończą. Jak 
skończą się te, które usłyszeliśmy tej je-
sieni? - zobaczymy…

Lecz nie trzeba być wcale politykiem 
(oni podobno nigdy nie mówią prawdy), 
aby zrzucić z siebie odpowiedzialność 
za swoje słowa. Chociaż to bardzo boli, 
lecz każdy z nas doświadczył tego, że do-
bro nie zawsze znaczy dobro, że spra-
wiedliwość nie zawsze jest sprawiedliwa, 
a „kocham Cię” oznacza „kocham tylko 
siebie”. 

Kiedy będziemy już tak blisko chwili 
gdy Słowo Wcielone przychodzi na świat 
podnieśmy na nowo trud odpowiedzial-
ności za nasze słowa. Gdy w ten jedyny 
w roku wieczór weźmiemy do ręki opła-
tek, aby nim podzielić się z innymi i skła-
dać będziemy sobie płynące z serca ży-
czenia weźmy odpowiedzialność za swo-
je słowa. „Niech nasza mowa będzie tak 
– tak, nie – nie”, a wtedy Słowo stanie 
się dla nas Ciałem i zamieszka wśród 
nas, a wtedy w naszym życiu zobaczymy 
Jego chwałę.

Rozmowa

Kilka lat temu młody Polak pojechał 
na studia do Paryża i wynajął mieszkanie 
u starej Szwedki. Szwedka polubiła Pola-
ka i jego narzeczoną. Dużo im opowiada-
ła. Choćby o synu, który wyjechał do USA 
i się w ogóle do niej nie odzywał. Szwed-
ka żaliła się, że syna sama wychowała, 
a on za wszystko ją krytykował. Krzyczał 
na nią. Młody Polak nabrał przekonania, 
że syn to okrutnik i żal mu było miłej, 
wrażliwej kobiety. 

Szwedka zmarła. I wtedy syn zapowie-
dział przez telefon przyjazd do Paryża, 
aby uporządkować sprawy matki. Młody 
Polak zdziwił się. Z USA przybył nie jakiś 
potwór, a czuły i wrażliwy człowiek. Polak 
nie mógł uwierzyć, że tych dwoje ludzi 
nie umiało się porozumieć i pod wpływem 
tego doświadczenia napisał powieść pod 
tytułem „Reisefieber”. Książka została 
świetnie przyjęta. Zdobywa nagrody. 

Ten młody Polak nazywa się Mikołaj Ło-
ziński. Historię Szwedki opowiedział kilka 
dni temu na spotkaniu literackim w Miło-
sławiu. Zapytałem go o konieczność roz-
mawiania, która jest jednym z tematów 

jego powieści. Zapytałem, czy święta 
Bożego Narodzenia sprzyjają rozmowie. 
Łoziński na to: „Sprzyjają i rozmowie, 
i agresji, bo przecież i wtedy na ostre dy-
żury trafiają ofiary bójek czy ciosów no-
żem. Więc powiem tak: święta sprzyjają 
rozmowie, która różnie się kończy.” 

Tak to widzi młody pisarz. Ale przecież 
święta są szansą na prawdziwą rozmowę, 
bez pięści i noży. Bez podniesionych gło-
sów i obelg. Widząc tę szansę, nie pod-
niecajmy się za bardzo tym, że w wigilij-
ną noc ludzkim głosem mówią zwierzęta. 
Sprawdźmy, czy my rozmawiamy ludzkim 
głosem – ze sobą. 

SK I L K A  S Ł Ó W  O  S Ł O W I E

Krzysztof Kluczyński

Rafał Regulski
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„... Aby język giętki...”
Jak trafnie zauważa S. Wyspiański w We-

selu: „Wina ojca idzie na syna”; 

Niegodnych  synowie niegodni;
Ten przeklina, ów przeklina – 
ród pamięta, brat pamięta, 
kto te pozakładał pęta...

Odnosi się to zwłaszcza do potocznego 
języka, którym posługuje się polskie społe-
czeństwo. Staje się on równocześnie coraz 
bardziej wulgarny, coraz częściej słychać 
polską „łacinę” z ust ludzi uważających 
się za kulturalnych. Daje ona znać o sobie 
w środkach komunikacji publicznej. „Króluje” 
na ulicach, stadionach sportowych. Można 
ją usłyszeć nawet przed kościołami po Mszy 
świętej. Ma się wyrażenie, że wulgarne słow-
nictwo stało się czymś normalnym w życiu 
publicznym naszych rodaków. 

Czy tak być musi, czy musimy tego słu-

chać? Przecież wielu z nas ten język nie od-
powiada.

A jednak z reguły boimy się takiemu „kra-
somówcy” zwrócić uwagę na niestosowny 
język. Warto przypomnieć, że zgodnie z ko-
deksem wykroczeń posługiwanie się słowami 
nieprzyzwoitymi w miejscach publicznych 
jest karane grzywną . 

Nowomowa i język potoczny goszczą 
na co dzień w szkołach. I tutaj szerzy się 
dziwna moda na język prymitywny, niechluj-
ny a nawet obsceniczny i wulgarny. Pełno 
w nim pornofeminizmów, pustych znaczenio-
wo wyrazów, jak: prawda, wiesz, nie, właś-
nie, rozumiesz, dokładnie, dokładnie tak itp.

Zapomina się, że istnieją granice, których 
nie należy przekraczać 

w posługiwaniu się  językiem jako narzę-
dziem komunikacji. 

O dopuszczalności i niedopuszczalności 
składników języka w mowie i piśmie decy-

duje konwencja. Umowność nie jest jednak 
tożsama z dowolnością. Dowolność języka 
ogranicza jego poprawność, wartości etycz-
ne, etyczne normy obyczajowe. Nowomo-
wa przeszkadza w przekazywaniu treści 
z dziedziny kultury i edukacji. Zniekształca 
je. Wyraża też pozorne działanie. Zakłóca 
komunikację uczestników kultury i procesu 
kształcenia. Stanowi zagrożenie dla demo-
kratyzowania się kultury i edukacji. Dzieje 
się to też przy udziale nauczycieli od przed-
szkola, przez szkołę podstawową i średnią 
po uczelnie . Odnosi się wrażanie, że nasz 
piękny język ojczysty – mowa narodowych 
wieszczy podziela los skwerów, parków, la-
sów. Jest coraz bardziej zaśmiecany, tyle 
że słowami. Są one nieporadne, prostackie, 
mało komunikatywne.

Barbara Gierczyńska

KULTURA JĘZYKA. RODZAJE BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH
Język jest istotnym składnikiem kultury. 

Kultura języka to czynny stosunek do nie-
go wyrażający się w świadomej dyspozycji 
umysłowej. Składają się na nią znajomość 
norm gramatycznych, obowiązujących 
kryteriów poprawnościowych oraz nawyk 
ich stosowania w praktyce. Kultura języka 
to zwalczanie błędów w użyciu wyrazów 
w ich odmianie, składni, wymowie i pisow-
ni.

Wyróżnia się błędy: stylistyczne, fraze-
ologiczne, składniowe, gramatyczne, lek-
sykalne, fonetyczne, interpunkcyjne, orto-
graficzne.

Grzechami osób  przekazujących treści 
kulturowe i edukacyjne są pretensjonal-
ność i rozwlekłość wypowiedzi, nadużywa-
nia niektórych wyrażeń i zwrotów, zbędne 
zapożyczenia, błędy w składni i odmianie, 
niepoprawna wymowa, wykolejenie pisow-
ni i przestankowania. 

Kultura i edukacja to także proces chro-
nienia, zachowywania tradycji, sposób za-
chowywania dziedzictwa. Swoistość, ory-
ginalność, specyfika narodowa, regionalna 
są istotnymi składnikami tak określonej 
kultury i edukacji. 

Podstawową wartością jest jej język.

Zastanawia fakt, że temat przeciwdzia-
łania wulgaryzmowi językowemu zajmuje 
tak mało miejsca w mass mediach. Nie po-
rusza się go w rozmowach z młodzieżą. 
Tymczasem na korytarzach wielu szkół,  
organizowanych przez nie wycieczkach 
słyszy się wulgarne słowa, na które dorośli 
rzadko  reagują. 

W trosce o kulturę języka polskiego 
wszyscy z nas nie mogą być obojętnymi 
na pogłębiający się wulgaryzm. Szczególny 
obowiązek w tym zakresie spoczywa na ro-
dzicach, nauczycielach, księżach, dzienni-
karzach prasy, radia i telewizji, pracowni-
kach kultury i stróżach prawa. Plugawienie 
mowy ma swe źródło w ogólnym upadku 
kultury. Początek „plugawości” mowie oj-
czystej dał wielce dla niej zasłużony M. Rej  
z Nagłowic.

Skoro język jest głównym środkiem wza-
jemnej komunikacji uczestników procesu 
kształcenia to dbałość o jego poprawność 
należy do kluczowych obowiązków na-
uczyciela i uczniów w edukacji szkolnej. 
Zobowiązani są oni do posługiwania się 
językiem poprawnym w sensie gramatycz-
nym, rzeczowym  i logicznym. Stosowany 
przez nich język powinien być równocześ-

nie bogaty w słownictwo, jasny, prosty. T. 
Boy- Żeleński w „ Pieśni o mowie naszej „ 
zauważa :

Język naszym skarbem świętym, 
Nie igraszką obojętną,
Nie krwią, ale atramentem,
Bije dzisiaj ludów tętno..
Jaki język, taki naród „

Język stanowi podstawowy składnik kul-
tury i wyróżnik przynależności do Ojczy-
zny. Aby przywrócić sens i rangę językowi 
polskiemu w szkole i poza nią konieczne 
jest sięganie w edukacji do najlepszych 
wzorów i wzorców z literatury. 
A więc wszyscy starajmy się:

Aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli  
łowa;
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...

Barbara Gierczyńska
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Kiedy rozpocząłeś swoją wielką przy-
godę z muzyką? Czy miałeś jakichś 
mistrzów i nauczycieli, którzy wspie-
rali Cię i pomagali u początku tej dro-
gi?

Od dziecka interesowałem się muzyką 
i lubiłem jej słuchać. W wieku 14 lat za-
cząłem swą przygodę z muzyką chóralną. 
Wszystko zaczęło się od chóru „Camerata” 
z Wrześni i jego wyjątkowej założycielki 
i dyrygentki w jednej osobie – pani Do-
miceli Chudzińskiej-Cierpiszewskiej. Mój 
wujek, który śpiewa tam w basach zapro-
ponował mi bym wybrał się z nim na pró-
bę i spróbował swoich sił. I tak zostałem 
najmłodszym członkiem chóru śpiewa-
jącym w tenorach. Potem były koncerty, 
przeglądy i… kolejne chóry: „Pro musica” 
z Wrześni i okazjonalnie chór męski „Orły 
białe” z Poznania. Z czasem sam zaczą-
łem prowadzić chór żeński „Dominanta” 
z Dominowa. Na pierwsze spotkanie przy-
szły zaledwie 4 osoby i chyba niewielu 
wierzyło, że się uda. 5 lat dyrygowałem 
tym chórem, było to dla mnie bardzo cen-
ne doświadczenie. Oprócz tego pobiera-
łem także lekcje gry u p.Lilianny Kuczy 
i p.Władysława Błaszaka we wrzesińskiej 
farze. 

Dlaczego wybrałeś organy?

Bo bardzo je lubię, bo żaden inny in-
strument nie może tak wiele. Nie ma tak 
wielu możliwości odtwarzania wszystkich 
niemal dźwięków i ludzkich uczuć. 

Czy czujesz się bardziej organistą 
czy dyrygentem? A może te dwie pa-
sje w Twoim przypadku doskonale 
się uzupełniają?

Bardziej czuję się dyrygentem, choć rze-
czywiście w moim przypadku oba zajęcia 
się uzupełniają i dopełniają. To sprawia, 
iż nie czuję znudzenia i monotonii w tym 
co robię.

Jakiego twórcę muzyki klasycznej 
cenisz sobie szczególnie?

Bardzo lubię J.S. Bacha 
za matematyczna perfekcję 
połączoną z wielkim duchem. 
Cenię też P. Czajkowskiego, 
choć duży wpływ na to czego 
słucham ma także mój aktu-
alny nastrój i samopoczucie. 

Grając na niemal wszyst-
kich Mszach niedzielnych 
czasami łatwo wpaść 
w pewnego rodzaju rutynę. Czy masz 
ulubioną godzinę Mszy św., którą 
jako chrześcijanin przeżywasz jako 
„swoją”?

Tak, jest to sobotnia Msza wieczorna.

Proszę, dokończ zdanie: Gdy nie gram, 
nie śpiewam i nie dyryguję to lubię…

Lubię spacerować po lesie. Lubię także 
mojego psiaka „Legato”.

Pomimo młodego wieku posiadasz 
już duże doświadczenie zawodowe 
i odniosłeś sporo sukcesów. Co uwa-
żasz za największe osiągnięcie koń-
czącego się roku i jakie wyzwania 
stawiasz sobie na najbliższą przy-
szłość?

Z pewnością pewnym zwieńczeniem ca-
łorocznej pracy chóru jest kolejna płyta 
z kolędami, która stanowi kontynuację tej 
sprzed dwóch lat. Nagrana została w stu-
diu Ośrodka Kultury we Wrześni i zawiera 
17 polskich i zagranicznych kolęd dość 
zróżnicowanych jeśli chodzi o klimat.
Innym ciekawym doświadczeniem, choć 
niekoniecznie zakończonym wielkim suk-
cesem, była dla mnie epizodyczna rola 
w filmie „Statyści” A. Kwiecińskiego. Gra-
łem tam oczywiście… chórzystę. Ciekawie 
było spojrzeć na siebie z drugiej strony 
i popracować z profesjonalistami. Je-

śli chodzi o plany, to w styczniu planuję 
większy koncert kolęd z udziałem kwar-

tetu smyczkowego, a na wiosnę 
wystawienie w sali Ośrodka Kul-
tury – operetki.

Już wkrótce święta Bożego 
Narodzenia. Czym dla Cie-
bie są te święta, jak lubisz 
je spędzać i czy zdarzyło Ci 
się obchodzić Wigilię w nie-
codziennych warunkach?

Od dwóch lat święta spędzam 
pracowicie i nawet obchodząc Wi-

gilię w gronie rodzinnym, gdzieś podświa-
domie myślę już o Pasterce. Ale bardzo 
lubię święta Bożego Narodzenia, atmo-
sferę przepięknych kolęd, z moją ulubio-
ną „Bracia, patrzcie jeno”. To czas kie-
dy mogę choć na chwilę zatrzymać się 
w biegu, pobyć z rodziną i po raz kolej-
ny zastanowić się nad tajemnicą Bożego 
Wcielenia. Jak dotąd nie zdarzyło mi się 
przeżywać Wigilii w jakichś wyjątkowych 
okolicznościach, choć właściwie każda 
jest wyjątkowa, a wszystko jeszcze prze-
de mną.

Dziękuję za rozmowę, dołączam ży-
czenia urodzinowe i świąteczne zara-
zem, życząc wielu sukcesów.

Z Przemysławem Piechockim rozma-
wiała Halina Depta.

„Bycie organistą i dyrygentem to dla mnie dwie 
pasje, które wzajemnie się dopełniają.”
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W ostatnim numerze przypomnieliśmy oso-

bę ks. Jana Krajewskiego-opisując Jego dzie-

je od urodzenia, aż do wybuchu wojny.

Dziś prezentujemy zapowiadany ciąg dal-

szy.

W czasie wojny ks. Krajewski  nie był zwią-

zany z żadną parafią. Jako dyrektor Instytu-

tu „Caritas” odprawiał codziennie Mszę Św. 

w kościele Przemienienia Pańskiego w Pozna-

niu.

Nocował w szpitalu nie tylko dla własnego 

bezpieczeństwa, ale także by nieść pomoc 

rannym w wyniku bombardowania.

Codziennie  udawał się do biur Instytutu 

„Caritas”, mieszczących się obok kościoła Św. 

Marcina, ale tam nie było wielu zajęć, gdyż 

działalność tej organizacji była przez wojnę 

sparaliżowana.

Pomagał w duszpasterstwie, ponieważ licz-

ni kapłani powołani zostali do wojska, inni- 

uciekli na wschód.

Słuchał spowiedzi, głosił kazania / w koś-

ciele Przemienienia Pańskiego, św. Marcina, 

Matki Boskiej Bolesnej / .

Na Łazarzu organizował  systematyczną 

pomoc społeczną.

W biurze parafialnym udzielał licznych po-

rad i podnosił ludzi na duchu.

W połowie października gestapowcy opie-

czętowali lokale „Caritasu”. Było to dowodem 

na zorganizowaną akcję, opartą na postano-

wieniach hitlerowskiego ustawodawstwa do-

tyczącego konfiskaty polskiego mienia.

Ksiądz Krajewski miał zgłosić się w siedzi-

bie gestapo mieszczącej się wówczas przy uli-

cy Ratajczaka. Tu został przesłuchany.

Przeszukano Jego mieszkanie, skąd zabra-

no pieniądze za intencje mszalne oraz rzeczy 

osobiste.

Po rewizji został aresztowany i umieszczo-

ny w więzieniu przy ul. Młyńskiej.

 Po upływie miesiąca-więźniów przewiezio-

no ciężarówkami do klasztoru w Kazimierzu 

Biskupim (byli wśród nich kapłani związani 

z Akcją Katolicką      i charytatywną). Decyzję 

o wysiedleniu utrzymywano w ścisłej tajemni-

cy. Sporządzano listy, na których znalazły się 

nazwiska działaczy społecznych. Umieszczano 

ich w przejściowych obozach, które przeważ-

nie mieściły się w starych barakach, szkołach 

i kościołach. Internowano ich do domu Zgro-

madzenia św. Rodziny. 

Gestapowcy wyznaczyli trzech zakładni-

ków, których umieszczono w więzieniu w Ko-

ninie (mieli być rozstrzelani w razie ucieczki 

któregoś z kapłanów). Na zakładników wy-

znaczono ks. Franciszka Marlewskiego, ks. 

Pawła Steinmetza i ks. Jana Krajewskiego.

W celi więziennej, gdzie przebywali, pa-

nowały straszne warunki. Oprócz kapłanów 

znajdowało się tam jeszcze osiem osób. 

Wszyscy aresztowani spali w jednym rzę-

dzie, na jednym boku.

Na początku grudnia 1939 roku władzę nad 

więźniami przejęła cywilna straż więzienna, 

która rozstrzelała kilku więźniów aresztowa-

nych za posiadanie broni.

Zakładników wywieziono z miejscową i oko-

liczną ludnością.

Kapłani zostali wywiezieni pociągiem towa-

rowym 9 lub 10 grudnia 1939 roku. Po trzy-

dniowej podróży znaleźli się w Tarnowie, 

gdzie ks. Pękala (Dyrektor Diecezjalnej Akcji 

Katolickiej i „Caritasu”) umieścił ich w małym 

Seminarium Duchownym.

Po kilku dniach, księży wyznaczono do po-

mocy w duszpasterstwie. Ks. Krajewski  trafił 

do Dębna.

7 stycznia 1940 roku, wieczorem, uciekał 

przed gestapowcami, którzy poszukiwali ka-

płanów. W towarzystwie ks. Marlewskiego 

dotarł do Tarnowa. Tam zatrzymali się u p. 

Dmochowskiej, która była współpracownicą 

Akcji Katolickiej w Poznaniu. Chcieli nawiązać 

kontakt z ks. Steinmetzem, którego nieste-

ty, godzinę wcześniej gestapo aresztowało, 

przewiozło do Poznania, gdzie został skazany 

na śmierć.

Ks. Krajewski i ks. Marlewski postanowili 

uciekać do Jugosławii.

Otrzymali pieniądze i listy polecające z Kurii 

Tarnowskiej.

Przez kilka dni, do czasu pojawienia się zie-

lonej żandarmerii- przebywali         w Nowym 

Sączu i w Biegonicach. 

Uciekając, udali się na Kielecczyznę, w oko-

lice, gdzie już prawie nie było Niemców. Trafili 

do Zbilitewskiej 

Góry.

Tam ks. Kra-

jewski codzien-

nie odprawiał 

Mszę Świętą. 

Prowadził tajne 

nauczanie z za-

kresu szkoły średniej dla kilku osób.

Wykładał religię, łacinę i język niemiecki. 

W połowie sierpnia 1944 roku działania wo-

jenne zmusiły Go do opuszczenia tamtejszej 

okolicy.

Przebywając w Chrzanowie, otrzymał 

od pewnego Ślązaka wiadomość, że jest po-

szukiwany i oskarżony za wrogą postawę wo-

bec Niemców.

Udał się do Solca Zdroju, gdzie przez kilka 

tygodni przebywał u ks. Adamskiego.

Nawiązał  kontakt z ks. Marlewskim i prze-

niósł się do niego, do Hebdowa nad Wisłą, 

w październiku 1944 roku.

Tu otrzymał zaproszenie od ks. bp Kacz-

marka do objęcia kapelanii w sierocińcu św. 

Tomasza w Kielcach.

6 grudnia 1944 roku zapisał się na Wydział 

Prawa Kanonicznego w filii Uniwersytetu Lu-

belskiego. Studia przerwał w połowie stycznia 

1945 r. ze względu na zajęcie Kielc przez woj-

ska rosyjskie.

Pod koniec lutego wyjechał z Kielc do Czę-

stochowy. 

26 lutego 1945 roku przybył do Poznania 

i zgłosił się do ks. biskupa Dymka, który pod-

czas wojny został przesiedlony przez gestapo 

i od stycznia 1943 roku mieszkał na probo-

stwie przy kościele Matki Boskiej Bolesnej 

na Łazarzu. W tym samym domu mieszkał 

sekretarz tajnej policji państwowej – Wolf.

Mimo zakazu działalności publicznej trwają-

cej do końca okupacji biskup Dymek wręczył 

księdzu Krajewskiemu nominację na admini-

stratora w Środzie Wlkp.

Kiedy 1 marca 1945 roku ksiądz Jan Kra-

jewski rozpoczął pracę duszpasterską w Śro-

dzie Wlkp., Kolegiata w tym czasie była jesz-

cze magazynem byłej policji niemieckiej i pil-

nowali ją żołnierze radzieccy. Z tego wzglę-

du Msze Święte były odprawiane w kaplicy 

cmentarnej. /cdn/

Dzieje ks. Jana Krajewskiego 
długoletniego proboszcza średzkiego. 

Część II

Iwona Tomaszewska
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Grenda Zofia Mieczysława
Mieloszyński Piotr
Fludra Weronika
Furmanek Jakub
Garczyk Piotr
Leżała Patrycja
Chorzępa Anna
Bałwas Jakub
Siemieniec Weronika Maria
Antowski Szymon Hubert
Wujek Dawid Błażej
Bartkowiak Daniel

Frąckowiak Kornelia
Jastrząb Zofia Maria
Wojtczak Antonina
Weretko Jakub Zbigniew
Szymbrowicz Julia
Łagiewka Marta
Wróblewska Nel Julia
Przybylska Julia Anna
Okoń Maja Anna
Kuderczak Mateusz Michał
Mieloszyk Nicola
Juskowiak Amelia

Pawlak Amelia Maria
Olsztyńska Gabriela
Bartkowiak Piotr
Grześkowiak Jakub
Springer Oskar Paweł
Danecka Nadia Magdalena
Jankowiak Wiktor
Łoś Martyna Maria
Kozak Emilia Barbara

Szwarc Jakub – Niemczal Magdalena
Narożny Marek – Hamrol Aleksandra
Krauze Remigiusz – Kopczyńska Eliza
Kubera Tomasz – Jaskuła Ewa
Bartosik Krystian – Łuczak Magdalena

Burian Bogusław – Marszałek Monika
Jakubowski Janusz – Małecka Katarzyna
Olech Krystian – Makałowska Natalia
Frąckowiak Robert – Bednarz Anna
Kamiński Marcin – Wojtysiak Kamila

O d e s z l i  d O  P a n a

    n O w i  P a r a f i a n i e

Zgony od 14.10.2007-5.12.2007

Chrzty od 15.10.2007-10.12.2007

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

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

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

Śluby od 15.10.2007-10.12.2007

Hoffmann Józef
Konieczna Czesława
Lotniewski Edmund
Ignaszak Maria Teresa
Szarzyński Jan
Frąckowiak Helena
Molik Antonina

Michalak Kazimiera
Frąszczak Bolesława
Olszewska Aurelia
Łuczak Władysława
Szczepański Mariusz
Perkielewicz Halina
Nowicka Jolanta

Baracz Czesława
Pruchniewicz Czesław
Kozerski Stefan
Maćkowiak Mirosław
Olszewska Henryka
Frąckowiak Stanisław

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Anna Ignaszewska

P A N I  A N I A  I N F O R M U J E



1�

1. Matka Jezusa
2. 24 grudnia
3. Świeci na niebie
4. Pod choinką
5. Ranna Msza w czasie Adwentu
6. Czuwa nad nami
7. Ustawiana w kościele na  
    Boże Narodzenie
8. Patronka chórzystów
9. Pod wigilijnym obrusem
10. Z uszkami…
11. Jest zielona
12. W wigilijną noc o 24:00

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić 
do naszej, nowej skrzynki umieszczonej 
pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylo-
sujemy nagrodę na Mszy św. dla dzieci 
dn. 17 lutego 2008 r.

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 ”
„Tort makowy”

Potrzebne składniki:
- 200 g  maku
- 2oo g cukru pudru
- 6 jaj
- 2 łyżki drobnej bułki tartej
- szklanka bakalii
- olejek migdałowy lub rumowy

Mak sparzyć i trzykrotnie zmielić. Oddzielić  białka i ubić z nich pianę. Połączyć wszystkie składniki.
Piec ok.40 min.
Tort po wystygnięciu polać polewą czekoladową i dowolnie udekorować.

                                                                       Smacznego :)
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„G
dzie śpiew

-tam
 idź, tam

 ludzie serca m
ają,

bacz na to, że źli ludzie nigdy nie śpiew
ają…

”
Zachęcam

y do w
spólnego śpiew

ania.


