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�

   Chrześcijaństwo jest religią radości.
Dlaczego więc  w naszym społeczeństwie spotykamy 
tylu posępnych ludzi? W większości naszych rozmów 
wciąż narzekamy: na brak czasu, zdrowia, pieniędzy, 
czy zainteresowania ze strony bliskich nam osób…  Często 
wyolbrzymiamy nasze niepowodzenia i gderamy…
Popatrzmy wówczas na Krzyż i nauczmy się od Chrystusa 
znosić nasze cierpienia.
Pomyśl Drogi Czytelniku-ile On dla Ciebie i przez Ciebie 
musiał znosić?
Wypowiedział z wysokości Krzyża tylko kilka, jakże 
istotnych słów.
Co dziś chce powiedzieć do Ciebie? Czy pozwolisz Jezusowi 
przemówić w ciszy swego serca?
Stać Cię jeszcze na to? Zapewniam Cię, że po takim 
spotkaniu z Nim staniesz się innym człowiekiem…
Z nadzieją spojrzysz na otaczający Cię świat i głośno, 
radośnie wykrzykniesz Alleluja! Jezus  we mnie żyje! Niech 
usłyszy to cały świat!
Tej nadziei i radości-mimo wszelkich przeciwności –
Wszystkim Państwu i sobie, w imieniu Redakcji i własnym 
życzę.
Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy nas swoim 
błogosławieństwem!

Pan zmartwychwstał!

To radosne przesłanie głosi się w tych dniach wszędzie tam, 
gdzie żyją wierzący w Chrystusa.
Pośród szarej codzienności, a czasem i w momentach zwąt-
pienia – potrzebujemy zwycięskiego Alleluja - “Jam zwyciężył 
świat – Ufajcie.”
Życzę Wszystkim Czytelnikom radosnych Świąt Wielkanoc-
nych.      Niech w  sercach Waszych zagości Chrystusowy po-
kój. Zmartwychwstały Pan zapewnia nas – że prawda, dobro 
i miłość zawsze zwycięży!
Przypomina nam to wielkanocna pieśń 
“Bo na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała”.

“Przez Twe święte zmartwychwstanie
Spraw o Panie nowy cud,
By przy wierze niezachwianie
Wytrwał wiernie polski lud.”

Ks. Aleksander Rawecki

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI

„Wesoły nam dzień dziś nastał...”

Uczestnicząc w Misterium Paschalnym Chrystusa, doświadczamy 
tajemnicy nowego życia przez spotkanie Zmartwychwstałego Pana, 

Który został z nami w Eucharystii jako Chleb Żywy. 
 Na te radosne dni pragniemy Wam Drodzy Parafianie  

życzyć, aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił 
Wasze serca odważną wiarą, prawdziwą mi-
łością i obudził pogodę ducha w znoszeniu 
codziennych życiowych trudności, które tylko 
w Krzyżu mają zrozumienie, a w Zmartwych-
wstaniu swój kres. Niech w ten radosny czas 
Zmartwychwstania Pańskiego Wasze serca roz-
świetla blask płynący z Pustego Grobu naszego 
Pana!

Z radosnym Wielkanocnym Alleluja
Ks. Piotr Kufliński
Ks. Łukasz Tadeusz

W Wielki Czwartek – dzień, w którym Pan Jezus ustanowił 
sakrament Kapłaństwa zechciejmy w sposób szczególny 
swą modlitwą otoczyć  wszystkich, naszych, średzkich 
Kapłanów.

CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ
ALLELUJA !!!

Zmartwychwstanie, które daje wszystkim Nadzieję-niech 
stanie się udziałem Waszej codzienności.

Duszpasterze z Serca
Wielkanoc 2008



 „Służyć znaczy królować”

Po kilku miesiącach przygotowań do gro-
na ministrantów dołączyło 8 kandyda-
tów.     W czasie zbiórek kandydaci (już 
teraz ministranci) uczyli się wszystkiego, 
co będzie im potrzebne w służbie Panu 
Bogu. Kandydaci zostali włączeni do gro-

na ministrantów przez Księdza Prałata 
Aleksandra Rawickiego 20 stycznia2008r. 
na Mszy Świętej o godzinie 11.30.
W ferie zimowe odbył się kurs na Cere-
mioniarza I° wzięło w nim udział 3 mi-
nistrantów naszego dekanatu: Patryk Ku-
jawa i Wojciech Smolarkiewicz z Parafii 
Kolegiackiej oraz Jędrzej Socha z Parafii 
Wszystkich Świętych w Nietrzanowie. 
Cała trójka zaliczyła wszystkie egzaminy 
na bardzo dobry.
Życzymy nowym ministrantom i ceremo-
niarzom wytrwałości i radości w służbie 
Panu Bogu.

Michał Mikołajczak
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M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 Zabawa sylwestrowa

W poniedziałkowy wieczór- 31 grudnia 
2007r., młodzież naszej Parafii bawiła się 
na imprezie sylwestrowej. Głównym orga-
nizatorem, a zarazem opiekunem był ks. 
Piotr Bartkowiak. W opiece nad nami po-
magał także ks. Łukasz Tadeusz z Parafii 
św. Józefa. Każdy z uczestników przyniósł 
ze sobą coś do jedzenia. Było tego tak 
dużo, że stoły aż się uginały :-). Zaba-
wie towarzyszyła dobra muzyka. Wszyscy 
wspaniale się bawili i nikt nie podpierał 
ścian. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
pokazu sztucznych ogni. O 24.oo mło-
dzież wraz z Księdzem udała się na Stary 
Rynek i tam witała „z wielkim hukiem” 
Nowy Rok... Po powrocie zabawa trwała 
dalej. Ostatni imprezowicze opuszczali 
salki katechetyczne po godzinie 4 00 :-). 
Bo w końcu Księżom też trzeba było dać 
odpocząć. A za rok? Któż to wie... Może 
uda się jeszcze później …

Natalka

 Sulisławy

21 lutego 2008 roku w Hotelu Szablewski 
odbyła się 13 gala wręczenia Sulisławów. 
Uroczystość zebrała ponad 250 osób. 
Po raz pierwszy Sulisławy cieszyły się 
tak wielkim zainteresowaniem. Głosów 
do gazety wpłynęło 5515. 
Średzianinem Roku został ks. kan. An-
drzej Marciniak długoletni proboszcz Pa-
rafii św. Józefa. Parafianie wysyłali kupo-
ny, aby uhonorować i podziękować w ten 
sposób tym wyróżnieniem ks. Probosz-
czowi. Wydarzeniem roku zostało odda-
nie do użytku kościoła w Gieczu. Nagrodę 
odebrał w imieniu Parafii ks. kan. Zbi-
gniew Nowaczewski. 

Michał Mikołajczak

 Rekolekcje w Rolniku

W dniach 27-29 lutego b.r. uczniowie Ze-
społu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.  
przeżywali swoje rekolekcje.
Główną tematyką głoszonych nauk był 
Krzyż. Rekolekcjonista Ks. Łukasz Tade-
usz starał się przekazać głęboką prawdę, 
że naśladowanie Chrystusa i przyjęcie 
Jego Krzyża nie jest wcale doświadcze-
niem smutnym. Niesienie własnego krzy-
ża ze spokojem i w cichości serca nie może 
czynić z nas „smutasów”. Powinno być 
źródłem odkrycia prawdy o sobie i praw-
dziwej radości. Wielu uczniów podkreśla-
ło, że wykorzystywane przez Ks. Łukasza 
nagrania przybliżyło im głoszone treści. 
Największym przeżyciem tych rekolekcji- 
była obecność, i możliwość adorowania 
Krzyża Papieskiego.
W trakcie rekolekcji poza słuchaniem nie-
zwykle ciekawych nauk, uczniowie mieli 

sposobność wzięcia udziału w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej, nabożeństwie 
pokutnym połączonym z sakramentem 
spowiedzi oraz Eucharystii. Wielu uczniów 
aktywnie zaangażowało się w ich zorgani-
zowanie poprzez przygotowanie piosenek 
religijnych, oprawy liturgicznej, przygo-
towanie rozważań i prowadzenie Drogi 
Krzyżowej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
fakt, że wielu nauczycieli włączyło się 
aktywnie w rekolekcje sprawując opiekę 
nad uczniami w kościele, a swoją posta-
wą dawali wyraz swej religijności, pocią-
gając przykładem swoich wychowanków.            
Taka postawa zasługuje na szczególną 
pochwałę i mam nadzieję, że stanie się 
stałą praktyką w naszej szkole.

Krzysztof Kluczyński

 Imieniny ks. Prałata

26 lutego swe Imieniny obchodził ks. pro-
boszcz Aleksander Rawecki.
Wielebnemu Solenizantowi życzenia skła-
dał obecny na Mszy Świętej bp Grzegorz 
Balcerek, p. Patecki oraz delegacje Mi-
nistrantów, Matek Różańcowych i Chóru 
Kościelnego. 

 Koncert „Iskierek”

6 stycznia 2008 r. w Kolegiacie „Iskierki” 
zaśpiewały dla Boga i zgromadzonej pub-
liczności.
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M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 Odnowa głównego ołtarza
Renowacja ołtarza rozpoczęła się 22 
sierpnia 2005r. od odnowienia obrazu         
i ramy głównego ołtarza.
Od 2006 r. do 29 lutego 2008r. odnawiano 
pozostałe części .
Prace prowadzono za zgodą Konserwato-
ra Wojewódzkiego w Poznaniu i Kurii Me-
tropolitalnej.
Renowację przeprowadził p. Marek Kry-
gier z Kobylnicy pod nadzorem ks. kan 
Mariana Lewandowskiego-Konserwatora 
Diecezjalnego.

 „BĄDŹCIE NAŚLADOWCAMI CHRYSTUSA, KTÓRY WZYWA 
I PODNOSI Z KAŻDEGO UPADKU”

 Archidiecezjalny Turniej Piłki Halowej Ministrantów

 Zabawa Karnawałowa 

2 lutego, w ostatnią sobotę karnawa-
łu w Złotej Sali u pp. Budasz odbyła się 
zabawa karnawałowa dla rodziców mini-
strantów i „Iskierek”. Choć była nas nie-
wielka grupa – jedynie 12 par, zabawa 
była bardzo udana. Do tańca przygrywał 
nam p. Piotr Deiksler. Wszyscy uczest-
nicy zgodnie przyznali, że w karnawa-
le roku 2009 podobna zabawa musi się 
również odbyć. Już dziś (choć to dopiero 
Wielki Tydzień 2008) prosimy rezerwo-
wać sobie jedną z sobót karnawału.

Zapraszamy!!!

Tomasz Szcześniak

Oto temat rekolekcji w Zespole Szkół Za-
wodowych im. H. Cegielskiego Środzie 
Wlkp., które zaczęły się w środę 12 grud-
nia, a skończyły się 14 grudnia.
W pierwszy i drugi dzień byliśmy w koś-
ciele, gdzie naukę głosił ks. Łukasz Tade-
usz. Mówił o Bogu miłosiernym, i o tym, 
że Bóg jest miłością. On wybacza wszyst-
kim w sakramencie pokuty, dlatego Reko-
lekcjonista zachęcał nas do skorzystania 
z tego sakramentu. Ksiądz odwoływał się 
również do wielkiego naszego rodaka Jana 
Pawła II, który wielokrotnie wypowiedział 
słowa „NIE LĘKAJCIE SIĘ” czy „NIE BÓJ 
SIĘ WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”. 
W szkole mieliśmy spotkania z różnymi 
osobami, które są uzależnione. Jedną 
z takich osób,  był p. Stefan. Jest alkoho-

likiem, który od 12 lat nie pije. Mówił nam 
o chorobie alkoholowej, ale i dawał swoje 
świadectwo -jak wyszedł z tego uzależ-
nienia. Od Niego usłyszeliśmy, że alko-
hol powoduje dobrą zabawę, załatwianie 
interesów, ale prowadzi do nieszczęścia. 
Pan Stefan twierdzi, że został uratowany 
przez Boga .
Inną osobą, która gościła w naszej szko-
le był p. Zbyszek, który był hazardzistą.  
Pewnego dnia spotkał chorego chłopca, 
który zaprosił go na obiad-podczas, któ-
rego słuchali „Radio Maryja” . Chłopiec 
zaproponował modlitwę, uklękli i razem 
się modlili. Od tego czasu p. Zbyszek 
nie ma do czynienia z hazardem.

Katarzyna Barczak

16 lutego br. w hali sportowej Gimnazjum 
w Koziegłowach odbył się Archidiecezjal-
ny Turniej Piłki Halowej Ministrantów, 
w kategorii gimnazjum. Udział w nim 
wzięła drużyna ministrantów z Kolegia-
ty. Przez fazę grupową rozgrywek prze-
szliśmy „jak burza”. Wygraliśmy cztery 
z pięciu meczów i zasłużenie zajęliśmy 
pierwsze miejsce w grupie. W ćwierćfi-
nale trafiliśmy na drużynę z Wolsztyna. 
Niestety, po zaciętym pojedynku prze-

graliśmy 1:0. Jak się później okazało, 
ministranci z Wolsztyna byli „czarnym 
koniem” rozgrywek w tej kategorii. Wy-
grali cały turniej i będą reprezentować 
ministrantów Archidiecezji Poznańskiej 
na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Halowej, 
który w dniach 1 i 2 maja odbędzie się 
w Łodzi. Kolegom z Wolsztyna życzymy 
sukcesu.

Tomasz Szcześniak

Zbliżają się dni, kiedy to nasz Pan Jezus 
Chrystus poniósł śmierć krzyżową dla na-
szego zbawienia.

Aby przeżyć razem te chwile młodzież na-
szej Parafii zaprasza 16 marca - w Niedzielę 
Palmową na godz. 20.30 do Kolegiaty, gdzie 
zostanie wystawione Misterium Męki Pań-
skiej.

Przyjdź i zobacz na własne oczy co wydarzy-
ło się 2000 lat temu.

dk Krystian
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Palestyna: miejsce męki, śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa.

Palestyna to kraina w Azji, we wschod-
niej części basenu Morza Śródziemnego. 
Nazwa Palestyna pochodzi od ludu Fili-
stynów, którzy osiedlili się na jej wybrze-
żu w XII wieku p.n.e. Nazwa ta nie była 
znana przed aneksją obszaru Judei przez 
Rzym. Dopiero po stłumieniu powsta-
nia żydowskiego Bar-Kochby w roku 133 
po Chrystusie, cesarz Hadrian zmienił na-
zwę kraju z Judea na Syria Palestyna (Sy-
ria palestyńska, czyli filistyńska)

Palestyna jest dla nas chrześcijan bar-
dzo ważnym miejscem. To właśnie tam 
znajdują się miejsca, w których dokony-
wało i dokonało się nasze zbawienie.

Jednym z nie-
licznych sanktua-
riów chrześcijań-
skich Jerozolimy, 
których auten-
tyczności nigdy 
nie kwestionowa-
no, jest miejsce 
Ostatniej Wiecze-
rzy - Wieczernik.

 Dwadzieścia 
wieków temu 
był to zwykły, 
obszerny dom 
z „salą na górze”. 
Należał do nie-
znanego dziś 
wyznawcy Pana 
Jezusa, któ-
ry udostępnił 

budynek Jemu i Jego uczniom w Wielki 
Czwartek. Podczas pożegnalnej wieczerzy 
Pan Jezus ustanowił Eucharystię i sakra-
ment kapłaństwa. Po Zmartwychwstaniu 
przychodził tu „mimo drzwi zamkniętych”. 
Tutaj na Apostołów zstąpił Duch Święty. 
Wieczernik stał się szczególnym miejscem 
modlitwy Matki Bożej i Apostołów - pierw-
szym kościołem chrześcijańskim. Uznano 
go za Matkę wszystkich kościołów. Od cza-
sów apostolskich aż do połowy XVI wie-
ku (z niewielkimi przerwami) odprawiano 
w nim Msze św.

Miejsce śmierci Chrystusa Pana. Golgota 
- wzgórze znajdujące się nieopodal Jerozo-
limy, gdzie dokonywano egzekucji na ska-
zańcach. Zgodnie z żydowską tradycją 
czaszka Adama (hebr. Gulgolet) została 
pochowana na jednym ze wzgórz w pobli-
żu Jerozolimy i według niektórych biblistów 
właśnie owa tradycja skłoniła ewangelistów 
do umiejscowienia miejsca Męki Pańskiej 
na wzgórzu o nazwie Golgota. Ewangeliści 
wprawdzie nie wspomnieli o tej tradycji, 
ale znali ją pisarze starochrześcijańscy, 
m.in. Orygenes. Ponieważ tradycja o tym, 
które wzgórze jerozolimskie było Golgotą, 
zaginęła, o miejscu, które miało stać się 
obiektem kultu i na którym został zbudo-
wany kościół (Bazylika Grobu Świętego) 
zadecydowała matka cesarza Konstanty-
na, święta Helena w 326 r. Na wzgórzu 
tym według legendy święta Helena od-
nalazła szczątki Krzyża Świętego o cu-
downych własnościach. Obecnie Bazylika 

jest za-
rządzana i użytkowana przez kilka wyznań 
chrześcijańskich.

„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa 
z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, 
nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go zło-
żyli. ”(Mk16,6) 

Ostatnim miejscem związanym z męką 
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa 
jest grób, w którym złożono ciało Jezu-
sa. Niewiasty zastały po 3 dniach pusty 
grób, jest to dla nas nadzieją na nasze 
zmartwychwstanie. Dziś w miejscu Grobu 
znajduje się Bazylika Grobu Pańskiego. 
Poświęcona w 336 roku została zburzona 
przez Persów w roku 614. Odbudowa-
na przez Bizantyjczyków na krótko przed 
arabskim podbojem została ponownie 
zniszczona przez fatymidzkiego kalifa 
Al-Hakima w 1009 roku. Na jego rozkaz 
zniszczono też sam grób Jezusa. Odbudo-
wę rozpoczęto już w 1012 roku i zakoń-
czono w latach 40 XI wieku. Po zdobyciu 
Jerozolimy w 1099 roku krzyżowcy roz-
poczęli przebudowę bazyliki, która trwała 
do roku 1149. W późniejszych wiekach ba-
zylika była jeszcze wielokrotnie przebudo-
wywana i remontowana. Obecnie prezen-
tuje dość chaotyczną architekturę. Obecny 
kształt uzyskała głównie w czasie wypraw 
krzyżowych Opiekę nad budowlą sprawują 
obecnie duchowni katoliccy (franciszkanie) 
i prawosławni (głównie greccy i ormiań-
scy), oraz mnisi etiopscy i koptyjscy.

Michał Mikołajczak
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Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo…
Historia Krzyża Jana Pawła II  

z Wielkiego Piątku 2005

W roku 1990 pani Janina, mieszkanka 
jednej z bieszczadzkich miejscowości ule-
gła wypadkowi, na skutek którego nie mo-
gła chodzić. Kilka lat później, na jej prośbę 
mąż wyrzeźbił dla niej Krzyż z wizerunkiem 
Chrystusa. Krzyż wykonany jest z drew-
na dębowego, a wizerunek Ukrzyżowane-
go z drewna lipowego. Kobieta wpatrując 
się w Krzyż jednoczyła się w swoich cier-
pieniach z Chrystusem, bo jak zaznacza 
pan Stanisław, jego żona jest człowiekiem 
modlitwy.

Kiedy w Roku Jubileuszowym organi-
zowano wyjazd do Rzymu – małżonkowie 
wspólnie postanowili ofiarować ten Krzyż 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Według 
relacji świadków Papież w ofiarowany dar 
jakoś dziwnie się wpatrywał. Krzyż znalazł 
się w mieszkaniu Osobistego Sekretarza 
Jana Pawła II, ks. Mieczysława Mokrzyckie-
go.

W roku 2005 Papież, poważnie chory 
i osłabiony, pierwszy raz nie uczestniczył 
osobiście w nabożeństwie Drogi Krzyżo-
wej w rzymskim Koloseum, ale łączył się 
z jej uczestnikami poprzez transmisję te-
lewizyjną. Pod koniec nabożeństwa Papież 
poprosił o krzyż i wtedy ks. Mieczysław 
przyniósł ze swojego mieszkania ów Krzyż 
i podał go Ojcu Świętemu. Ta niezwykła 
chwila została uwieczniona przez Arturo 
Mari, na zdjęciu wykonanym w papieskiej 
kaplicy. Małżonkowie, w czasie transmi-
sji rozpoznali w rękach Ojca Świętego 
swój dar. Ogromnie się z tego ucieszyli, 
ale fakt ten długo zachowywali w tajemni-
cy.Po śmierci Jana Pawła II ks. Mieczysław 
przekazał ten Krzyż swojej mamie, a Pani 
Bronisława pozwoliła aby inni ludzie mogli 
go adorować i przy nim się modlić. Przez 10 
miesięcy Krzyż ten odbierał cześć w para-
fii św. Mikołaja w Kraczkowej koło Łańcuta 
i prawie przez rok przebywał w Zakopanem 
na Krzeptówkach. Z tych miejsc nawiedzał 
też różne sanktuaria i parafie. W listopa-
dzie i grudniu ubiegłego roku Krzyż prze-
bywał w Poznaniu pod opieką O. Jana Góry. 
W chwili obecnej opiekunem Krzyża jest ks. 
Proboszcz Mieczysław Bizior z parafii Kracz-
kowa. Jednakże historia tego Krzyża cały 
czas się pisze – albowiem trwa Jego pere-
grynacja, czego byliśmy uczestnikami.

Krzyż Papieski z Wielkiego Piątku 
2005 roku w Kolegiacie średzkiej

Wielki Post to czas szczególny… czas na-
wrócenia i pokuty… czas wpatrywania się 
w Krzyż i kontemplowania męki i śmierci 
Chrystusa… bo zbawienie przyszło przez 
Krzyż. 

Bogu niech będą dzięki za te niezwy-
kłe chwile, które dane nam było przeżyć 
z Krzyżem Papieskim z Wielkiego Piątku 
2005 roku.

Dzięki życzliwości ks. Mieczysława Bizio-
ra Proboszcza parafii pw. św. Mikołaja Bi-
skupa w Kraczkowej, Krzyż ten przebywał 
w średzkiej Kolegiacie w dniach 25 – 27 lu-
tego br. Przyjechał do nas z diecezji Kosza-
lińsko – Kołobrzeskiej, w której nawiedzał 
18 parafii w dniach od 9 do 25 lutego.

Wczesnym rankiem 25 lutego Tomasz 
i Jan Szcześniakowie udali się do Darłowa, 
aby w imieniu ks. Prałata Aleksandra Ra-
weckiego odebrać Krzyż z parafii Św. Ger-
trudy. 

Nawiedzenie Kolegiaty rozpoczę-
ła procesja z uroczystym wprowadzeniem 
Krzyża. Po wprowadzeniu rozpoczęła się 
Eucharystia, której przewodniczył ks. Pra-
łat Jan Stanisławski. W homilii celebrans 
nawiązał do słów Jana Pawła II z Wielkiego 
Piątku 2005 roku, „O Crux, ave spes uni-
ca!” które były hasłem tych niecodziennych 
rekolekcji. We wtorek, wieczornej liturgii 
przewodniczył ks. Biskup Grzegorz Balce-
rek, który w wygłoszonym słowie Bożym 
wspomniał nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
z rzymskiego Koloseum i raz jeszcze przy-
wołał te wzruszające chwile adoracji Krzyża 
przez Jana Pawła II. 

W środę 
Mszę św. 
wieczor-
ną cele-
b r o w a ł 
ks. Prałat 
Władysław 
Płóciennik – kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu, 
modląc się o rychłą beatyfikację Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. 

W te dni od samego rana do późnego 
wieczoru, wierni licznie przybywali do Kole-
giaty, aby modlić się i oddawać cześć Krzy-
żowi naszego Zbawiciela w tym, tak wie-
le znaczącym znaku Krzyża Papieskiego, 
który był w rękach Jana Pawła II zaledwie 
osiem dni przed odejściem do Domu Ojca… 
Wspólnie modliliśmy się odmawiając Róża-
niec, Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, czy uczestnicząc w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej i śpiewając Apel Jasnogór-
ski. Oprócz tego każdy z nas miał możli-
wość indywidualnej modlitwy i adoracji 
Krzyża. 

Krzyż, po uroczystym pożegnaniu, po-
wrócił w czwartek 28 lutego do parafii 
w Kraczkowej.

To były niezwykłe dni, to były niezwykłe 
rekolekcje. Rekolekcje, w których przema-
wiał do nas Jezus Chrystus poprzez znak 
swojego Krzyża i Sługę Bożego Jana Pawła 
II. Był to święty czas, w którym mogliśmy 
zatrzymać się i wniknąć swoim sercem 
w wielką Tajemnicę naszego Odkupienia. 
Był to również czas naszego świadectwa 

umiłowania Krzyża Chrystusowego oraz 
miłości i pamięci o naszym wielkim Roda-
ku, Papieżu Janie Pawle II. 

Niech te pełne zadumy i wzruszenia 
chwile wydadzą owoce w naszych sercach. 
Owoce nawrócenia, poprawy, miłości, prze-
baczenia… Niech wydadzą plon dobrych 
uczynków i przybliżą nas do Krzyża nasze-
go Pana, szczególnie w nadchodzącym cza-
sie sprawowania misterium Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

W tym miejscu, raz jeszcze bardzo ser-
decznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób – modlitwą, pracą 
i ofiarą, pomogli w przygotowaniu i przeży-
ciu tego Spotkania.

Barbara Szcześniak
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Z Chrystusem 
przez Środę

Już prawie dwa tysiące lat upłynęło 
od chwili, gdy na górze Golgocie postawio-
no krzyż. Na tym krzyżu umierał wówczas 
Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Od tego 
czasu w stronę Chrystusowego krzy-
ża patrzą wszystkie pokolenia. Tradycja 
Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. 
W średniowieczu rozpowszechnili ją Fran-
ciszkanie, którzy oprowadzając pątników 
zatrzymywali się przy stacjach przedsta-
wiających historię śmierci Jezusa. Liczbę 
czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

Przez drogę męki cierpiący Chrystus 
uczy nas umiejętności kontaktu z Bo-
giem w każdej sytuacji, w jakiej człowiek 
się znajduje. W Ewangelii wg św. Mate-
usza napisane jest: „Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje”.

Tradycja średzkiej Drogi Krzyżowej-uli-
cami naszego miasta sięga 1985 roku.      
Wtedy grupa młodzieży odprawiła swoja 
prywatną Drogę Krzyżową, nie w murach 
kościoła, ale nad jeziorem. I tak powstała 
koncepcja tegoż nabożeństwa w nieco in-
nym otoczeniu niż to się przyjęło. W 1993 
roku z grupą członków Duszpasterstwa 
Młodzieży Pan Piotr Filipiak (ówczesny 
katecheta i opiekun grupy młodzieżo-
wej) podjął decyzję o nietypowej drodze 
- ulicami miasta, skierowanej nie tylko 
do młodych (choć taki był początkowy 
zamysł), ale wszystkich chętnych którzy 
zechcieliby podjąć taki trud. Po konsul-
tacji z otwartym na wszelkie inicjatywy 
i przejawy działalności ks. Proboszczem 
A. Raweckim, mimo Jego wątpliwości, 
czy znajdą się chętni, którzy będą goto-
wi poświecić się i przyjść o 4 nad ranem, 
Droga Krzyżowa się odbyła. Przygotowa-
no plan – wypisano stacje Drogi Krzyżo-
wej, zachęcając do czynnego uczestni-
ctwa. Dlaczego 4.oo? Ta godzina miała 
symbolizować ofiarę i trud poświęcenia, 
a także nadchodzący świt - nadzieję jaką 

jest dla Chrześcijanina zmartwychwstanie 
Chrystusa. Ta Droga- liczyła  wtedy ok. 
100 osób i wiodła z Kolegiaty przez uli-
cę Jażdżewskiego, Witosa, na cmentarz 
do Krzyża Misyjnego i sektora Powstań-
ców, kolejna stacja na tamie jeziora (gdzie 
właściwie inicjatywa miała swój początek) 
i z powrotem do Kolegiaty.

Założeniem tej nietypowej Drogi Krzy-
żowej było, aby była ona nabożeństwem 
żywym, podkreślającym lokalne więzi 
duchowe. Dlatego też własne rozważa-
nia pisał sam organizator przedsięwzięcia 
z czasem angażując w to także młodzież. 
Stacje Drogi Krzyżowej ustalane były 
także w nietypowych miejscach-przy do-
mach, by mogli   (choć w jej fragmencie ) 
uczestniczyć chorzy, osoby starsze, które 
nie mogły same na nią pójść.      Hasłem 
przewodnim był najczęściej fragment  
Starego lub Nowego Testamentu. 

Droga Krzyżowa w 1994 roku liczy-
ła już kilkaset uczestników. Przyjeżdżali 
oni z innych miejscowości i w kolejnym 
okresie Wielkiego Postu wzorując się or-
ganizowali podobne nabożeństwa w swo-
ich miejscowościach. Od tego momentu 
w to przedsięwzięcie, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa angażowana była policja 
i służby porządkowe.  

Z roku na rok liczba osób uczestniczą-
cych w Drodze Krzyżowej ulicami miasta 
wciąż rosła. Obecnie bierze w niej udział 
już kilka tysięcy ludzi ze wszystkich średz-
kich Parafii i nie tylko. W 2000 roku inicja-
tywę przejęli wikariusze i młodzież Kolegia-
ty i tak pomysł kontynuowany jest do dnia 
dzisiejszego, bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne.  Od 1993 roku 
droga krzyżowa ulicami Środy, o 4.oo 
nad ranem wpisała niejako w wydarzenia 
Wielkiego Postu już na stałe

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Pana 
Piotra Filipiaka, za co serdecznie dzięku-
ję.

Nasi redaktorzy: Wiktoria Aust i Michał Miko-

łajczak przeprowadzili sondę wśród wiernych, 

wychodzących z Kolegiaty po spotkaniu z Pa-

pieskim Krzyżem z Wielkiego Piątku.

Oto odpowiedzi, których udzielono:

Krzyż jest dla mnie świętym znakiem, który 

upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

Jest dla mnie kluczem, który łączy Niebo z zie-

mią. Krzyż jest dla mnie prawdą, drogą i ży-

ciem. Jest symbolem wielkiej miłości Boga do 

ludzi.

Ewa Rogowska

Krzyż Chrystusa jest dla mnie przejawem Bo-

żej miłości. Krzyż trzeba łączyć ze zmartwych-

wstaniem Chrystusa. W Krzyżu widzę zbawie-

nie i życie wieczne, że dobro jest silniejsze od 

zła. Chrystus uniżył samego siebie, aż po ofiarę 

na krzyżu, poddał się woli Ojca, jako Syn Boży 

dla mojego zbawienia. Mam iść drogą krzy-

żową na kolanach i prosić Go o przebaczenie 

moich grzechów i być posłuszna Bogu. Z po-

korą wszystko przyjmować, z miłości dla Niego 

umierać…

Barbara Radziejewska

Krzyż jest dla mnie znakiem zwycięstwa Mi-

łości nad grzechem, nad śmiercią. Symbolem 

chrześcijaństwa, który jest łącznikiem między 

Niebem, a ziemią, między Bogiem, a człowie-

kiem. Jezus – Bóg – Człowiek, umierając za 

każdego z nas śmiercią męczeńską na krzyżu, 

otworzył dla nas Niebo. Dał możliwość życia 

wiecznego. Krzyż – to znak, w którym zwycię-

żysz!!!

Agnieszka van den Dikkenberg

Krzyż to dla mnie jak dla każdego chrześcijani-

na, znak wiary przypominający prawdę o Trójcy 

Świętej, ale też symbol zmagania się z ludzką 

słabością, często z codziennym życiem, które 

jest inne od wyobrażeń współczesnego świata, 

nastawionego na sukces i przyjemności.

Ks. Bartosz Strugarek

Krzyż jest dla mnie drogowskazem na drodze 

mojego życia. Poprzez Krzyż Jezus zwyciężył 

śmierć. Poprzez moje krzyże codzienności Pan 

prowadzi mnie do Siebie, a dzieki mojemu za-

wierzeniu te krzyże stają się chwalebne.

Aneta Maciejewska

Agnieszka Lieske

Czym jest dla 
Ciebie Krzyż?
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A nadzieja zawieść nie może…”

Nadzieja jest matką głupich – to chy-
ba najgłupsze ze wszystkich powiedzo-
nek, które utrwaliło się w naszym języ-
ku. Nie wiem kto je wymyślił, ale jestem 
przekonany, że maczał w tym swe palce 
ogoniasty. Głupota tego stwierdzenia 
wynika z jego nieprawdziwości, ale jed-
nocześnie jest niezwykle szkodliwa. Po-
zbawia tych, którzy w nie wierzą często 
ostatniej deski ratunku wobec życiowych 
burz. W tradycyjnej ikonografii chrześci-
jańskiej symbolem nadziei jest  kotwica. 
Piękna i głęboka symbolika, wyobraźmy 
sobie okręt zakotwiczony przy brzegu, 
któremu zrywa się kotwica, a szalejący 
sztorm spycha go na skały.

Usłyszałem kiedyś historię pewnej ży-
dowskiej rodziny. Druga Wojna Światowa, 
naziści wysiedlają jedno z gett, rodzina 
składająca się męża, żony i kilkuletniej 
dziewczynki zostaje zapakowana do wa-
gonu i jedzie w nieznane. Rodzice zdają 
sobie sprawę jaki los czeka ich w obo-
zie koncentracyjnym. Nie mają żadnej 

nadziei. Ojciec podejmuje dramatyczną  
decyzję chce podać swojej żonie i córce 
truciznę, a następnie zażyć ją samemu, 
aby w ten sposób zaoszczędzić wszystkim 
cierpień. Córka przyjmuje podany przez 
ojca proszek i po chwili umiera na rękach 
rodziców, tak samo żona tuląc się do swe-
go męża. Nagle słychać strzały, pociąg 
gwałtownie staje, otwierają się drzwi, 
wpadają partyzanci i mówią, że wszyscy 
są wolni. Wszyscy uciekają a mąż patrząc 
na zwłoki swej kochanej żony i córki za-
żywa ostatnią porcję trucizny. Umiera, 
bo zabrakło mu nadziei.

Czy potrafimy wyobrazić sobie życie 
bez nadziei? Jakże było by one pozbawio-
ne światła. Kiedy w naszym życiu wszyst-
ko dzieje się według ustalonego rytmu, 
o nadziei zazwyczaj nie myślimy. Przypo-
minamy sobie o  niej wtedy, gdy wyrasta-
ją na naszej drodze życia góry trudności. 
Nadzieja jest niczym światełko na końcu 
długiego tunelu, które wskazuje gdzie 
je4st z niego wyjście. Chrześcijanin powi-
nien być człowiekiem nadziei. Przez ojców 
Kościoła nadzieja została uznana za cno-
tę. Zalicza się ją do cnót teologalnych 
wraz z miłością i wiarą,  wraz z nimi sta-

nowi podstawę naszej religijności. Święty 
Paweł pisze o niej wielokrotnie w swoich 
listach między innymi w znanym wszyst-
kim „Hymnie o miłości” z Pierwszego Listu 
do Koryntian. On też napisał te słowa: „A 
nadzieja zawieść nie może…”. Wielkanoc 
jest świętem nadziei, widać to doskona-
le w postawie apostołów. Kiedy Chrystus 
umiera na krzyżu misternie budowany 
przez nich świat oparty na jego obecno-
ści gwałtownie się wali. W jednej chwi-
li tracą grunt pod nogami, są jak dzieci 
we mgle, które nie wiedzą gdzie pójść 
i co robić. A jednak tylko jeden z nich tra-
ci nadzieję. Judasz popełnił samobójstwo 
nie tylko dlatego, że dręczyły go wyrzuty 
sumienia, ale dlatego, że stracił nadzie-
ję. Pozostali apostołowie chociaż smutni, 
wręcz zrozpaczeni pozostali w Jerozolimie 
bo tliła się w nich iskierka nadziei. Źród-
łem naszej nadziei jest Chrystus, jeżeli 
wierzymy w Niego i Go kochamy nie trać-
my nadziei. Pielęgnujmy w sobie tę cnotę 
i nie dołączajmy się do kasandrycznego 
chóru wieszczącego, że wszystko może 
zmienić się tylko na gorsze. Miejmy na-
dzieję, bo ona wnosi w ludzkie życie pro-
mień słońca z wielkanocnego poranka.

Krzysztof Kluczyński

Ktoś tobie umiera. Ktoś bardzo bliski. 
Nie możesz się z tym pogodzić. Nie wie-
rzysz w to. Nie pojmujesz, bo przecież 
odchodzić nie musiał. Nie musiała. Życie 
było przed nim. Przed nią. Masz pust-
kę. W głowie, w sercu, wszędzie pustka. 
Nie wierzysz, że to się stało. Że to w ogó-
le było możliwe. Tego przecież nie było 
w planie (w twoim planie, zaznaczmy). 

W powietrzu wciąż słyszysz jego głos. 
Jej głos. Patrzysz  na jego ubrania. 
Jej ubrania. Na  buty. Zaraz wejdzie, za-
łoży je – i pójdzie. Do miasta. Do pracy. 
Do szkoły. Do znajomych. Pójdzie i wróci. 

Ale buty stoją nietknięte. Nie poszły 
dziś. Nigdzie. Nie możesz w to uwierzyć. 

A w domu pustka. Niby wszyscy są – 
a jakby nikogo nie było. Ubyła jedna oso-
ba, a jakby ubyli wszyscy.

I wtedy myślisz,  że teraz nic nie ma 
sensu. Patrzysz wokół – i wszystko ci 
jego, ją przypomina. I się buntujesz. Jak 
mogłeś?! – pytasz Jego. Bo ten twój bliski 

jeszcze by był z tobą. Wypiłby herbatę. 
Porozmawiałby. Pośmiałby się. I jeszcze 
nieraz by ci pomógł. Dzisiaj i jutro. I po-
jutrze. Do końca życia twego pomagałby 
tobie. Radością by ci był, ulgą. 

Więc nie wierzysz, że to się stało. Pa-
trzysz na zdjęcia – i się rozklejasz. Tu się 
uśmiecha. Tu robi minę. A tu poważny 
taki, jakby wiedział…  Twój świat się za-
walił.

Ale wyobraź sobie, że oto trzy dni mi-
jają i twój bliski wraca. On żyje. Potrafisz 
sobie wyobrazić tę radość?

Rafał Regulski

Radość
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Od Krzyża ku Zmartwychwstaniu....
Krzyż symbol i znak chrześcijaństwa 

jest znakiem sprzeciwu wobec tego wszyst-
kiego co nam proponuje współczesny 
świat, wobec logiki tego świata. Bez nie-
go nie można zrozumieć ludzkiego życia 
na ziemi, ani dziejów świata. Jest On wpi-
sany w nasz dzieje – każdego człowieka, 
innymi słowy Krzyż stoi, a świat się obraca. 
Nie można go tak łatwo usunąć, wyrwać 
z gleby doczesnej historii nie naruszając 
jej fundamentów. 

Gdy wśród wielkopostnego zaduma-
nia wpatrujemy się w Krzyż znak naszego 
zbawienia to musimy sobie uświadomić 
tę prawdę, iż cała Ewangelia prowadzi nas 
do Krzyża. Krzyża, który wpisany jest  w na-
sze doczesne życie. Sam Chrystus przecież 
mówi do każdego z nas: „Kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie na-
śladuje” (Mt 16, 24). Jest to z jednej strony 
zaproszenie, a z drugiej wezwanie skiero-
wane do chrześcijan – uczniów Chrystusa 
by nie lękali się trudności i przeciwności ja-
kie mogą ich spotkać w życiu doczesnym. 
Nie możemy wobec tych Chrystusowych 
słów pozostać obojętni – po prostu powin-
niśmy z wielkim zapałem i miłością realizo-
wać je w swoim codziennym życiu.

Każdy kto chce być uczniem Ukrzyżowa-
nego musi zatem iść za Nim ze swoim włas-
nym krzyżem. Oznacza to, iż przed wyru-
szeniem w ślad za Chrystusem, należy pod-
jąć wysiłek poznania i dokonać właściwego 
wyboru. Chodzi o to, żeby przez pomyłkę 
nie wziąć zamiast krzyża jakiegoś nieuży-
tecznego ciężaru. Po rozeznaniu stojącego 
przed nami krzyża winniśmy podjąć wolną 
decyzję przyjęcia go i niesienia dopóty, do-
póki Bóg nie zdejmie go z naszych ramion. 
W naszym podążaniu za Mistrzem z Naza-
retu jest jeszcze jedna ważna rzecz, Aby 
iść za Chrystusem trzeba Go widzieć, albo 

przynajmniej dostrzec zostawione przez 
Niego ślady. Aby osiągnąć duchową jed-
ność ze Zbawicielem trzeba uważnie śledzić 
Jego ślady na własnej drodze krzyżowej, 
bowiem łatwiej iść za kimś, kto dobrze zna 
drogę niż samemu jej szukać, wahać się 
na każdym skrzyżowaniu, błądzić i wątpić 
w celowość męczącej wędrówki. Kto stawia 
stopy w ślady odciśnięte przez Chrystusa, 
czuje się bezpiecznie. Dźwiganie krzyża 
za Chrystusem formuje nasz sposób my-
ślenia i działania według paradoksalnej 
Bożej logiki. Przestajemy bać się cierpienia 
i śmierci, a zaczynamy uznawać je za środ-
ki upodobnienia się do Chrystusa. Zaczy-
namy wierzyć, że cierpienie jest owocne, 
że tracąc życie - zyskujemy je.

Krzyż objawia niepojęte dla rozumu po-
stępowanie Syna Bożego, który umiera 
po to, aby człowiek żył wiecznie, uniża się 
jedynie po to, aby wywyższyć człowieka, 
aby pociągnąć go za sobą do Ojca. „Pier-
worodny spośród umarłych” (por. Kol 1, 18) 
jest zarazem Pierwszym Zmartwychwsta-
łym, który człowieka umarłego na skutek 
występków” (Kol 2, 13) wprowadza do krai-
ny życia. Pociąga do siebie najpierw na krzy-
żu, a potem w akcie Wniebowstąpienia. 
Chrześcijaństwo bez krzyża jest niepraw-
dziwe, ale bez Zmartwychwstania i Wnie-
bowstąpienia jest kalekie i niepełne. Rów-
nież Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie 
jest głupstwem dla uczonych i skandalem 
dla niewierzących. Chrystus, wzywając nas 
swych uczniów do pójścia za Nim, nie chce, 
aby zatrzymali się pod krzyżem, ale szli 
za Nim dalej. Wierny uczeń nie zostaje więc 
na Golgocie, lecz idzie do grobu, by odkryć, 
że jest on pusty. Dlatego także i my w na-
szym dźwiganiu naszego krzyża pamiętaj-
my, że po dojściu i umęczeniu na golgocie 
naszego życia następuje wielkanocny pora-
nek w  naszym życiu – Alleluja!!!

Ks. Łukasz Tadeusz

Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie uzdrowił.

Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących 

do grobu.

Kiedy Jezus staje pośród uczniów, przy-
chodząc przez zamknięte drzwi, oni myślą, 
że przybył do nich z zewnątrz, a potem 
znowu ich opuści. Lecz Jezus jest z nimi 
przez cały czas. On tylko czasami zapala 
światło, aby zobaczyli Go mniej więcej tak 
samo, jak wówczas, kiedy żył pośród nich. 
Po chwili nieopisanego, uszczęśliwiającego 
bycia razem, światło znów gaśnie. Bycie 
razem trwa nadal, ale już w ciemności albo 
– mówiąc właściwiej – w świetle wiary.

Jezus po swoim zmartwychwstaniu wie-
lokrotnie ukazuje się uczniom właśnie dla-
tego, aby przyzwyczaić ich do tej nowej 
formy obecności. Ukazując się im w wi-
dzialnej postaci, to znów w niewidzialnej, 
ćwiczy niejako ich spojrzenie wiary. Kiedy 
potem po czterdziestu dniach znika sprzed 
ich oczu, uczniowie są na tyle silni w wie-
rze, że nie potrzebują już zewnętrznych 
zmysłów, by rozpoznać Pana. (W. Stinis-
sen)

Jezus obiecał przecież, że jest z nami, aż 
do skończenia świata. Niekiedy czujemy 
się samotni, przygniatają nas problemy, 
mamy trudne sprawy do rozwiązania, war-
to wtedy uświadomić sobie, że nie musi-
my walczyć sami – jest Zmartwychwstały, 
który może wszystko. Jego miłość ogarnia 
nas ze wszystkich stron. Szczególną Jego 
obecnością są sakramenty, gdzie udziela 
nam Swojej łaski. Może trzeba nam odno-
wić w sobie wiarę, że największe ludzkie 
cierpienie – samotność – zostało defini-
tywnie zwyciężone przez zmartwychwsta-
nie Chrystusa. 

Ks. Jarosław 

Zmartwychwstał Pan



W rozmowach z niektórymi ludźmi, 
na tematy tzw. „kościelne”, słyszę stwier-
dzenie, że wiara chrześcijańska zosta-
ła im narzucona przez rodziców. Zostali 
ochrzczeni jako małe dzieci i nie mieli 
na to wpływu. Potem proces wychowania 
spowodował, że są katolikami, owszem 
częściej lub rzadziej praktykującymi. 

Pierwsi chrześcijanie przyjmowali 
chrzest jako dorośli ludzie. Przechodzili 
okres katechumenatu, który trwał dosyć 
długo, od kilku do kilkunastu lat. Czas ten 
był zależny od tego, czy wprowadzają-
cy katechumenów, dojrzali chrześcijanie 
stwierdzili, że posiedli oni dostateczną 
wiedzę, a nade wszystko, czy dali po-
przez swoje życie znaki  wiary.   Wtedy 
to, katechumeni świadomie, dobrowolnie 
przyjmowali chrzest i stawali się członka-
mi wspólnoty chrześcijańskiej.  

Zadaje swoim rozmówcom pytanie: 
czy lepiej by było dla nich, gdyby przyj-
mowali chrzest tak jak pierwsi chrześci-
janie? Jako świadomy wybór? Przeważ-
nie słyszę odpowiedź: tak, oczywiście, 
ale nie ma takiej możliwości, bo ja już je-
stem ochrzczony. W Kościele współczes-
nym jest taka możliwość. Nie można 
przyjąć po raz drugi sakramentu chrztu. 
To jest oczywiste. Można go jednak od-
nowić. Jak? Poprzez NEOKATECHUMENAT 
pochrzcielny. 

W 1964 roku, w Hiszpanii w Madrycie, 
żył młody człowiek Kiko Arguelo. Bardzo 
zdolny malarz, artysta i muzyk. Pochodził 
z bogatej rodziny i na pierwszy rzut oka 
wydawało się, 

że powinien być bardzo szczęśliwy. 
Ale tak nie było. On tego szczęścia 
nie odczuwał. Był młodym człowie-
kiem, który zadawał sobie pytanie, 
jaki sens ma życie? Słyszał, że sens 
życiu nadaje Bóg. Ale czy On istnie-
je? Jeżeli tak, to gdzie Go można 
odnaleźć? Odpowiedzi zaczął szu-
kać wśród mieszkańców baraków 
ze slumsów Palomeras w Madrycie. 
Tam, wśród ludzi na wskroś ubo-
gich, szukał  Jezusa Chrystusa.  
Porzucając swoje dotychczasowe 
życie, poszedł mieszkać do baraków, bio-
rąc ze sobą tylko Pismo Święte i gitarę. 
Żył wśród tych ludzi, którzy byli wyrzut-
kami społeczeństwa: złodzieje, prostytut-
ki, rzezimieszki.    Nikogo nie potępiał, 
nie sądził i nikomu nie dawał dobrych 
rad życiowych. Przez natchnienie Ducha 
Świętego, swoim życiem, które dzielił 
z ubogimi spowodował, że zaczęli do nie-
go przychodzić ludzie, którzy chcieli słu-
chać o Jezusie Chrystusie, chcieli słu-
chać czytań z Pisma Świętego. Jezus, jak 
ślepcom z kart Ewangelii, przywrócił im 
wzrok. Dał Słowo, Słowo, które niesie ży-
cie, które ma moc zmieniać je tym, którzy 
w Nie wierzą. Oni,  biedacy ze slumsów, 
przyjęli Je całym sercem. Swoje życie na-
prawdę zaczęli zmieniać. Porzucili swoje 
niegodziwe zajęcie. Kiko zobaczył  Jezusa 
Chrystusa wśród tych biedaków. Odnalazł 
Go w drugim człowieku.

Tam, w barakach, zawiązała się pierw-
sza wspólnota, która dała początek tzw. 

Drodze Neokatechumenalnej. 
Drogi - bo życie jest drogą 
do Pana, do wieczności - neoka-
techumenalnej, bo jest to nowy 
katechumenat, który nawiązuje 
do tradycji pierwszych chrześ-
cijan, gdzie poprzez kilkuletnią 
formację, doświadczając mi-
łosierdzia Jezusa Chrystusa, 
można świadomie i dobrowol-
nie zostać chrześcijaninem,  
uwalniając tym samym od od-
powiedzialności za wcześniej-

szy wybór, naszych rodziców i chrzest-
nych.

Droga Neokatechumenalna została 
uznana przez Kościół. Oddaje się Ona 
na posługę biskupom i proboszczom, 
jako forma ponownego odkrywania 
Chrztu i stałego wychowywania w wierze. 
Na świecie powstało wiele tysięcy wspól-
not Noekatechumenalnych, gdzie rodzą 
się liczne powołania. 

Droga Neokatechumenalna poprzez ka-
techezy, przychodzi do parafii za zgodą 
biskupa i proboszcza. 

W naszej Parafii pierwsze katechezy 
były głoszone pod koniec lat 80 - tych. 
Wtedy też, zawiązała się wspólnota, któ-
ra istnieje do dzisiaj. Od tego czasu, ka-
techezy Drogi Neokatechumenalnej były 
głoszone wielokrotnie. Zaowocowały  
tym, że powiększało się grono tych, któ-
rzy pragnęli swe życie opierać na trójno-
gu „ Słowo Boże - Liturgia - Wspólnota”. 
Wspólnota w tygodniu celebruje Słowo 
oraz sakrament Eucharystii, by uobec-
nić Jezusa Chrystusa za pośrednictwem 
Słowa Bożego. Zgromadzeniu przewodni-
czy prezbiter. 

W dniach 14 - 17 lutego br., wspólno-
ta Drogi Nrokatechumenalnej przy parafii 
NMP Wniebowziętej w Środzie Wielkopol-
skiej, przebywała z prezbiterem Jarosła-
wem w Dymaczewie.        Czas pobytu 
wypełniony był katechezą, celebracją Sło-
wa Bożego i Eucharystii. 

Andrzej Maleszka

NEOKATECHUMENAT
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Zz w i ą z a n i  z e  Ś r o d ą

Po raz trzeci sięgamy do postaci ks. 
Jana Krajewskiego. Tym razem opisu-
jemy już Jego pobyt w naszym mie-
ście…

Kiedy 1 marca 1945 roku ksiądz Jan 
Krajewski rozpoczął pracę duszpaster-
ską w Środzie Wlkp., Kolegiata w tym 
czasie była jeszcze magazynem byłej 
policji niemieckiej i pilnowali ją żoł-
nierze radzieccy. Z tego względu Msze 
Święte były odprawiane w kaplicy 
cmentarnej.

W późniejszym czasie, nabożeństwa 
odbywały się w uporządkowanym koś-
ciele po ewangelickim.

Pierwszą Mszę Świętą w Kolegiacie 
odprawił ks. Krajewski dopiero w Nie-
dzielę Palmową, która w 1945 roku 
przypadała 25 marca.

Po dwóch tygodniach otrzymał do po-
mocy ks. Karola Mazurka, a nieco póź-
niej, na kapelana szpitala i prefekta, 
ks. Tadeusza Bielę. Przez dłuższy czas 
administrował parafią w Mącznikach,  
Bagrowie i Koszutach.

 W tym miejscu należy wspomnieć 
ważne wydarzenia z Jego życia w cza-
sie pobytu w Środzie Wielkopolskiej.

Trzy lata po objęciu probostwa ob-
chodził 25 - tą rocznicę kapłaństwa. 
Komitet Parafialny wystąpił do wier-
nych z apelem, aby z tej okazji w miej-
sce zrabowanych przez hitlerowców 
dwóch dzwonów ofiarować Kolegiacie 
chwilowo przynajmniej jeden.

19 grudnia 1948 r.  abp Walenty Dy-
mek przybył do Środy Wlkp., aby do-
konać konsekracji dzwonu o wadze 950 
kg, któremu, na cześć Patrona ks. Kra-
jewskiego, nadano imię Jan Chrzciciel.

W 1950 r. ks. Krajewski otrzymał no-
minację na dziekana dekanatu średz-
kiego, a 7 maja 1955 roku otrzymał 
tytuł Tajnego Szambelana Ojca Świę-
tego.

Pięć lat później - 30 października 
1960 r. abp Antoni Baraniak ustanowił 
Kapitułę Kolegiacką w Środzie Wlkp. 
i wybrał ks. Krajewskiego jej prepozy-
tem.

1 marca 1970 roku minęło 25 lat 
od objęcia Parafii. Z tej okazji ks. Kra-
jewski (z powodu choroby) odprawił 
Mszę Świętą na plebanii w obecności 
osób, które uczestniczyły w pierw-
szej Eucharystii w kaplicy cmentarnej 
po objęciu placówki w Środzie Wlkp. 
W czasie homilii Jubilat z rozrzewnie-
niem wspominał te chwile. Kiedy cho-
roba ustąpiła - 5 kwietnia odprawił 
w tej samej intencji uroczystą Mszę 
Świętą w Kolegiacie.

16 grudnia 1973 roku z okazji 50-tej 
rocznicy święceń kapłańskich         ks. 
Krajewskiego parafianie ufundowali 
kolejny dzwon jubileuszowy o wadze 
2030 kg.  Umieszczono na nim napis 
upamiętniający to wydarzenie, a także 
słowa : „Maryjo, Królowo Wniebowzię-
ta opiekuj się nami”. W uroczystościach 
brał udział  abp Antoni Baraniak, któ-
ry wygłosił okolicznościowe kazanie, 
a także konsekrował dar jubileuszowy 
parafian.

Jako proboszcz ks. Krajewski prze-
wodniczył także ważnym wydarze-
niom, które miały miejsce w Kolegiacie 
Średzkiej.

Wielkim przeżyciem była po wojnie 
wspólna Pierwsza Komunia Święta 600 
dzieci, które w procesji przez miasto 
udały się do kościoła, aby przyjąć Cia-
ło Chrystusa w dn.29 czerwca 1946 
roku. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla 
Parafii był dzień

 27 kwietnia 1957 r., kiedy to uroczy-
ście obchodzono zakończenie Roku Ma-
ryjnego. Parafianie w obecności swego 
duszpasterza złożyli ślubowania Jasno-
górskie.

Podobnie wzruszająca uroczystość 
odbyła się 10 listopada 1963 roku (ty-
dzień po Soborowej Wieczerzy Pań-
skiej).

Na każdej 
Mszy Św. ka-
płani konse-
krowali hostie 
przywiezione 
z Jasnej Góry     
i następowa-
ło pojednanie 
powaśnionych, darowanie ura-
zów, a także z tej okazji odmawiano 
Różańce Soborowe, które przekazywa-
no sobie po sąsiedzku.

Wielkim wydarzeniem było także 
nawiedzenie Środy przez Obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej w dniu 22 
kwietnia 1966 roku, który z okazji 
uroczystości milenijnych zatrzymał się 
w Parafii w drodze z Poznania do Czę-
stochowy. 

Środa pod wpływem ks. Krajewskie-
go, mimo zakazu władz komunistycz-
nych, uroczyście obchodziła to wyda-
rzenie.

Średzianie zamanifestowali jeszcze 
w roku 1975, kiedy obchodzono 550 
- lecie Średzkiej Kapituły Kolegiackiej 
ufundowanej przez Władysława Jagieł-
łę. Parafianie przystroili miasto flagami 
i proporczykami.

W kwietniu 1977 roku Środa, znów 
zachęcona przez swego Proboszcza, 
przybrała odświętną szatę, aby powi-
tać ponownie Obraz Jasnogórski, któ-
ry przejechał przez 30 bram triumfal-
nych.

25 czerwca 1979 roku Parafia Kole-
giacka pożegnała księdza proboszcza 
Jana Krajewskiego, który przeszedł 
na zasłużony odpoczynek, liczył już bo-
wiem 79 lat. Nadal jednak pomagał 
w służbie kapłańskiej.

Za zgodą Kurii pozostał w Środzie 
Wlkp. Zamieszkał razem ze swoją sio-
strą  Zofią Krajewską, na Wikariacie, 
przy ówczesnej ul. Marchlewskiego 6.

/cdn/

Dzieje ks. Jana Krajewskiego 
długoletniego proboszcza średzkiego. 

Część III

Iwona Tomaszewska
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Dubińska Gabriela
Garstkiewicz Igor
Draszkiewicz Mikołaj
Wołoszyn Wojciech
Kubiak Kacper
Półrolniczak Maria Cecylia
Majdecka Olivia Anna
Dutkiewicz Tomasz Grze-
gorz
Kurnatowska Marta
Erkier Mikołaj
Górlińska Nadia Maria

Prusak Adrian
Krzeminska Katarzyna
Radulak Marcel
Stangierska Nicola Anna
Meyer Sophie Antonina
Lepczyński Grzegorz
Bury Agnieszka Amelia
Sznajder Zofia
Bartłomiejczak Bruno
Kowala Aleksandra
Jarzembowska Łucja Ma-
ria

Rybczyński Bartosz
Fludra Julia
Bartkowski Mateusz
Wojkiewicz Michał Adam
Kubisiak Zuzanna
Łopatka Wojciech
Rejmund Daniel
Lewicka Maria
Wesołek Karol Filip
Pieczyński Jakub

Adamkiewicz Paweł – Nowicka Joanna
Opat Krzysztof – Studniarek Katarzyna
Mazur Krzysztof – Grudnik Małgorzata
Kubiec Leszek – Oczkowicz Monika

Ambroży Robert – Nowicka Judyta
Zbierski Piotr – Mroczkowska Katarzyna 
Meyer Steffen – Jóźwiak Izabela
Erkier Jakub – Szymkowiak Joanna

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 13.12.2008-2.03.2008

Chrzty od 25.12.2007-5.04.2008

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 25.12.2007-23.02.2008

Piotrowska Janina
Maryańska Bożena
Lipińska Eleonora
Pawłowski Władysław
Kicińska Marianna
Nogajewski Jan
Kupis Urszula Maria
Wasiela Janusz
Dolata Janina
Urbaniak Edmund
Barczak Pelagia
Cierpka Teresa
Czubaj Tadeusz

Pietek Stanisława
Padewski Jan
Wullert Andrzej
Kulikowski Piotr Marcel
Czerniecka Michalina
Lewandowski Józef
Wojciechowska Barbara
Wiatr Jarosław
Przybył Teresa
Chałupka Genowefa
Niemier Wojciech
Michalak Stefania
Prajs Piotr

Bartkowski Franciszek
Mikołajczak Zdzisław
Szymenderska Felicja
Knobloch Włodzimierz
Bartecki Benon
Sadzisz Maria
Długopolski Franciszek
Wujek Janina 
Wawrzyniak Gabriela Wik-
toria

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

WIELKI TYDZIEŃ  
W ŚRODZIE

Wielki Wtorek 18.03.2008r.
Dzień spowiedzi w NSJ

Wielka Środa 19.03.2008r.
Dzień spowiedzi w Kolegiacie
8.00-12.00 i od 14.00-20.00
O godz.9.00, 16.00 i 18.30 będzie 
krótka przerwa w spowiedzi św.
Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 
16.00 i 18.30

Wielki Czwartek 20.03.2008r.
Kolegiata
17.00 Msza św. dla dzieci
19.00 uroczysta Msza Wieczerzy Pań-
skiej

NSJ i św. Józef
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek 21.03.2008r.
4.00 Droga Krzyżowa ulicami miasta

18.00 Liturgia Wielkiego Piątku – 
we wszystkich Parafiach średzkich

Wielka Sobota 22.03.2008r.
Święcenie potraw
Kolegiata 
10.00-17.00 co pół godziny

NSJ
11.00-17.00 co pół godziny
Kolegiata i św. Józef   
22.00 Liturgia Paschalna
NSJ
21.oo Liturgia Paschalna

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
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Losowanie nagród

Zgodnie z zapowiedzią 17 lutego 2008r. na Mszy 
Świętej dla dzieci rozlosowano przygotowane na-
grody za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru.
Prawidłowe hasło brzmiało: MIZERNA CICHA.
Nagrody wylosowali: 

1)Jakub Kajdan 
Kuba powiedział nam, że krzyżówka była prosta. 
Ma szczęście, bo wylosował nagrodę już drugi raz. 
Stwierdził, że krzyżówki są bardzo fajne i trzeba je 
rozwiązywać.

2)Magdalena Waraczewska
Magda obecna na Mszy Świętej odbierając nagrodę 
od Diakona obiecała, że nadal będzie zaglądać do 
naszych krzyżówek. 

3)Piotr Bednarek
Wśród nagrodzonych znalazł się też przedstawiciel 
ministrantów.
Piotrek powiedział, że Krzyżówki są łatwe i nadal 
będzie je rozwiązywał.

Zwycięzcom jeszcze raz GRATULUJEMY!
Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić do naszej, nowej 
skrzynki umieszczonej pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę na 
Mszy św. dla dzieci dn. 27 kwietnia 2008 r.

Wielkanoc to czas na BABKI :) Dziś polecamy ciasto, które potrafi zrobić każdy.

BABKA Z MAJONEZEM

Potrzebne składniki:
6 jaj
3/4 szklanki mąki ziemniaczanej
3/4 szklanki mąki
3/4 słoika majonezu (średniego WINIARY)
1 1/4 szklanki cukru
1 mały proszek (3 łyżeczki)

Białka ubić na sztywno, dodając cukier.  
Ubijając dodawać powoli żółtka i majonez. Powoli wsypywać mąkę zmieszaną z proszkiem.

Piec około godziny w temperaturze 160 stopni C.

                                                                       Smacznego :)

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 ”

Wykreśl podane wyrazy, a  pozostałe litery utworzą hasło.

Apacz, as, Baltazar, era, hamak, ISO, Kacper, kok, król, 
lekarka, mak, masło, Melchior, miłość, motyl, Nil, oczy, 
osa, paw, rękaw, rok, rower, Wawel
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