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   Mama… słowo tak często wypowiadane, odmieniane, 
które tak wiele znaczy…
Każdy z nas ma swoją Mamę-Tę ziemską, Która daje 
życie, karmi, wychowuje, towarzyszy pierwszym słowom, 
krokom, dzieli radości i smutki …
Czy zawsze darzysz Ją należytym szacunkiem? Zwracasz 
się do Niej z miłością? Rozmawiasz z Nią? Umiesz czerpać 
z Jej doświadczenia? Pomagasz Jej nie czekając, aż Ona 
poprosi Cię o pomoc? Modlisz się za Nią? A gdy już odeszła 
zamawiasz Mszę Świętą za spokój Jej duszy i dbasz o miejsce 
wiecznego spoczynku?
Pan Jezus dał nam Swoją MATKĘ. Czy pamiętasz o Niej? 
Powierzasz Jej swoje radości i kłopoty? Modlisz się do Niej 
i czcisz Ją z na co dzień – nie tyko od święta?
Jeśli Pan Bóg dał Tobie Kobieto-radość bycia matką – 
potrafisz cieszyć się z tego wielkiego daru? Jak wypełniasz 
to zadanie, które powierzył Tobie Stworzyciel ?
Czy wychowujesz swoje dzieci, czy tylko troszczysz 
się, o to, by miały „wszystko” w życiu? Czy potrafisz 
od nich wymagać- ucząc je w ten sposób służyć bliźniemu? 
Czy modlisz się za swoje dzieci i uczysz je modlitwy?
Tak wiele pytań… Jaką dasz na nie odpowiedź?
Niech Matka Boża, nasza Najlepsza Matka otoczy nas 
swoją opieką!

„Oto Matka Twoja”

Słowa te - to testament Jezusa.
W chwili śmierci pragnie się przekazać to co najważ-

niejsze dla Tych co pozostają. Matka - to Ta co daje 
nam największy dar - współpracując z Bogiem Stwórcą 
obdarza nas życiem. Ale najważniejsza Jej rola to wy-
chować małego człowieka. Mówi Pan do każdej mat-
ki: „Przyjmij to dziecię i wychowaj mi a w stosownej 
chwili (w dniu Twojej śmierci) dam Tobie nagrodę”. 
Słyszałem w życiu: „Biedny jesteś, bo nie masz matki”.

 Kiedy zapytano Św. Stanisława Kostkę czy Kocha 
Maryję - odpowiedział: „Przecież to jest moja matka”.  
A Kim dla Ciebie jest Maryja? Czy słuchasz Jej polece-
nia: „Czyńcie co Jezus wam mówi?” 

A znaki choćby te zewnętrzne, które świadczą o przy-
należności do Niej. Gdzie jest Twój medalik, kiedy 
ostatni raz mówiłeś różaniec, a majowe nabożeństwa, 
spotkania fatimskie? Nie masz czasu. Tak mówisz 
o Osobie, którą kochasz?

„Oto Matka Twoja” - czy naprawdę Twoja?

Ks. Aleksander Rawecki

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI

W maju swoje rocznice święceń kapłańskich obchodzą nasi 
Prezbiterzy.

Otoczmy Ich swoją modlitwą.
Życzymy Im wielu łask Bożych i siły, aby mogli prowadzić 

nas wszystkich do domu Ojca.
Szczęść Boże na dalsze lata posługiwania!

Wszystkim Mamom z okazji ich Święta życzymy 
wielu łask Bożych, opieki Najlepszej Matki oraz 

radości z wielkiego daru jakim jest macierzyństwo.



 MISTERIUM MĘKI 
PAŃSKIEJ

Z inicjatywy dk Krystiana (od 15 
maja br. już księdza) młodzież na-
szej Parafii wystawiła w Kolegiacie 
w dniu 16.03.2008r. o godz. 20:30 
Misterium Męki Pańskiej. Przygo-
towania mijały w bardzo dobrej 
atmosferze, choć były chwile, gdy 
emocje brały górę, ale ks. Dia-
kon wszystkich potrafił przywo-
łać do porządku. Doskonale nami 
,,dyrygował” tak, że każdy wie-
dział co ma robić, dzięki czemu 
nie było zbędnych pytań i wszystko 
sprawnie szło. Każdy bardzo się starał .
Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwe zadanie, 
bo w końcu nigdy nie wystawiano Misterium 
w Kolegiacie. Nie wiedzieliśmy jak ludzie 
to odbiorą... Baliśmy się tego, że nie zdo-
łamy odpowiednio wczuć się w swoje role. 
Tak bardzo nam zależało, aby to Miste-

rium jak 
najbardziej prawdziwie odtworzyło Mękę 
Pana Jezusa, by wszyscy mogli to prze-
żyć...i iść razem z Nim... Czy nam się 
to udało? Myślimy, że śmiało można rzec, 
że TAK :-). Świadczą o tym owacje na sto-
jąco po naszym występie i wzruszenie 
na twarzy wielu osób, zarówno w trakcie 
jak i po Misterium. A także ofiary, za któ-
re serdecznie dziękujemy! BÓG ZAPŁAĆ! 
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc 
w przeżywaniu Męki Pana Jezusa. Cza-
sem trzeba coś na własne oczy zobaczyć, 
by móc to sobie uświadomić i dogłębnie 
przeżyć... A to wszystko zawdzięczamy 
dk Krystianowi, który tak dobrze nami 
pokierował... Jemu też serdecznie DZIĘ-
KUJEMY! Bóg zapłać!

Natalka i Mikuś
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M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 Modlitwy o dobre 
urodzaje

Od poniedziałku 28.04. – do środy 30.04. 
mieszkańcy Środy i okolic modlili się 
w Kościele Kolegiackim o dobre urodzaje. 
W poniedziałek po Mszy o godzinie 7.00 
wierni przeszli procesją wokół  Kolegiaty, 
we wtorek po Mszy o godzinie 6.30 proce-
sja wyruszyła do kościoła Najświętszego 
Serca Jezusa, a w środę na cmentarz

Michał Mikołajczak

 Pielgrzymka 
do Jarosławca

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy wyruszyła pielgrzymka 
do Kaplicy Miłosierdzia Bożego. W piel-
grzymce brało udział około 40 osób. 
Podczas drogi śpiewy i modlitwy pro-
wadził Michał Mikołajczak. Mszę odpu-
stową razem z procesją odprawił ksiądz 
kanonik Zdzisław Olszewski. Po Eucha-
rystii mieszkańcy Jarosławca ugościli 
pielgrzymów plackiem i kawą. Pątnicy 
wrócili do Środy około godziny 20.00. 

m

 DROGA KRZYŻOWA 
W WIELKI PIĄTEK

Około trzech tysięcy wiernych wyruszyło 
już o czwartej spod Kolegiaty na tego-
roczną Drogę Krzyżową ulicami naszego 
miasta. Podążyli za dwumetrowym drew-
nianym krzyżem oświetlonym pochodnia-
mi. 
„Tak wcześnie wstać to dla mnie żaden cię-
żar, bo Pan Jezus poświęcił dla nas życie” 
– mówili niektórzy uczestnicy nabożeń-
stwa. Wiele osób poszło w procesji mod-
ląc się w osobistych intencjach. „Umocnij 
w naszym życiu delikatny głos sumienia” 
- czytał kapłan na jednej ze stacji. Wierni 
nie narzekali na zimno, choć przenikliwy 
wiatr zwiększał odczucie chłodu.
 

Tomasz Szcześniak



To  zaczęło się w latach 1932-1934, 
ale dokładnej daty nie pamiętam.
Jadwiga i Stani-
sław Rozmiarko-
wie byli zamoż-
nymi rolnikami 
i wyprawili we-
sele swej cór-
ce Stanisławie. 
Zaproszeni byli 
rolnicy z Pławiec 
i dużo innych go-
ści.
Ślub odbył się 
w Kolegiacie w Środzie. Proboszczem 
w tych latach był ks. Meissner i zaproszo-
no Go także na wesele. Podczas zabawy 
weselnej wysunął myśl o budowie kaplicy 
w Pławcach. Chciał się przez to zatrosz-
czyć o mieszkańców Pławiec i okolicz-
nych wiosek, a szczególnie o młodzież. 
Najbliższy kościół znajdował się w Śro-
dzie, a ludzie często musieli chodzić pie-
szo na nabożeństwa  lub jeź-

dzić konnym wozem.
Zebrani weselnicy ucieszyli się z pro-

pozycji ks. Proboszcza, 
a Państwo Rozmiarko-
wie podjęli się tej bu-
dowy. Bracia Tomasz 
i Marcin Jurgasińscy 
(rolnicy z Pławiec) 
ofiarowali grunt pod 
budowę, ks. Meiss-
ner zadbał o wszyst-
kie niezbędne po-
zwolenia i doku-
menty. Zdecydował 

również, że będzie to kaplica pod 
wezwaniem św. Stanisława Kostki-patro-
na młodzieży.
I zaczęła się budowa. Potrzebne mate-
riały budowlane rolnicy transportowa-
li wozami konnymi. Mieszkańcy brali 
czynny udział w jego rozładunku. Nawet 
nas dzieci ze szkoły,( która stała po dru-
giej stronie ulicy) nauczyciel angażował 
do pomocy przy składaniu cegły z wo-
zów.                                 Ja miałam 
wtedy 10 lat i chodziłam do drugiej klasy 
Szkoły Podstawowej.
Po wybudowaniu murów i pokryciu dachu 
znaleźli się darczyńcy(ludzie z Pławiec, 
Zdziechowic oraz Babina )składali ofiary 
i pomagali wykończyć naszą kapliczkę.
Pierwsza Msza Święta została odprawio-
na 1 lipca 1934 roku.
Daty poświęcenia kaplicy nie pamiętam, 
ale po tym wydarzeniu zaczęły odby-

wać się nabożeństwa. Msza Świę-
ta odprawiana była tylko 

w niedziele o godzinie 
11.oo. Zgłosił się or-
ganista i kupiono mu 

harmonię . Utworzył 
w Pławcach młodzie-
żowy chór, który śpie-
wem wzbogacał każdą 

Mszę Świętą 
i nabożeń-
stwo. W nie-
dziele popo-
łudniu wierni 
sami zbierali 
się w kaplicy 
i odprawiali 

Nieszpory i Gorzkie Żale. W ka-
plicy odbywały się także Majowe Nabo-
żeństwa, Drogi Krzyżowe, odmawialiśmy 
Różaniec i śpiewaliśmy Godzinki.
Pierwszą osobą, która sprawowała funk-
cję kościelnego był Piotr Konieczny. Na-
stępnie zmienił go, jego syn Jan Koniecz-
ny. Antoni Rauhut- nasz obecny kościel-
ny objął to stanowisko już po wojnie. 
Wspomnieć należy także o niemieckich 
darczyńcach, którzy przed wojną mieli 
duże posiadłości rolne w Zdziechowicach 
i Pławcach. Byli protestantami, ale rów-
nież pomagali w budowie naszej kaplicy. 
Kolejnym darczyńcą był zamożny rolnik 
W. Ziołecki ze wsi Węgierskie ( nie jest ona 

w obrębie 

naszej Parafii, ale p. Ziołecki 
przyjeżdżał do Pławiec na nabożeństwa). 
Założył także  płot dookoła kaplicy oraz 
zasadził rosnące do dziś drzewa i krze-
wy.

Elżbieta Michalska

W przyszłym roku jubileusz 75-lecia kaplicy w Pławcach
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Ks. Jarosław Grelka

RC z a s  n a  r e f l e k s J ę

Moja Mama

Najcieplejsze z moich wspomnień z dzie-
ciństwa są te związane z moją mamą. Za-
wsze była dla mnie kimś wyjątkowym, ta-
kim połączeniem Dobrej Wróżki z pomysło-
wym Dobromirem. Kimś kto potrafił kiedy 
trzeba było pomóc i przytulić, a kiedy taka 
potrzeba zaszła skarcić a nawet wymierzyć 
sprawiedliwość. Pamiętam, że jako dzie-
cko marzyłem, aby być rycerzem i ratować 
białogłowy, a najbardziej zawsze chcia-
łem uratować swoją mamę. Pamiętam jak 
rano przeistaczała się w panią księgową 
w nienagannym kostiumie, aby po powro-
cie do domu stawać się znów mamą, z któ-
rą w kuchni przy węglowym piecu rozma-
wiałem o rzeczach, które dla dziecka były 
najważniejsze. Myślę, że większość z nas 
ma podobne wspomnienia, ciepłe, pełne 
czułości, w których centrum stoi mama. 

Kiedy stajemy się rodzicami staramy się 
być dla swoich dzieci kimś wyjątkowym. 
Kto z rodziców nie lubi widzieć tego błysku 
zachwytu w oczach swoich dzieci nad sobą? 
Lubimy dzielić się z nimi swoimi wspomnie-

niami, opowiadać o swoim dzieciństwie 
i młodości, tylko czy możemy opowiedzieć 
im wszystko? Czy nie musimy ukrywać 
pewnych faktów, aby nie stracić autorytetu 
i dobrego imienia?

Pomyślmy, jakie czyny potrafilibyśmy 
wybaczyć swojej mamie? A czego nie chcie-
libyśmy, żeby robiła? Myślę, że najbardziej 
wstydzilibyśmy się gdyby okazało się, 
że była kobietą raczej lżejszych obycza-
jów. Mamę chcemy postrzegać jako czy-
stą, bycie matką w powszechnej tradycji 
stanowiło dla kobiety nobilitację. Wynosiło 
kobietę na wyższy poziom. W przeszłości 
wychowanie dziewcząt zawsze uwzględ-
niało potencjalny fakt, że kiedyś staną się 
matkami, dlatego podkreślano skromność 
w wychowaniu.  Nie chciałbym, aby ktoś 
pomyślał sobie, że patrzę na przeszłość 
przez różowe okulary, bo tak nie jest. Jed-
nak kiedyś poprzeczka moralności była 
wywindowana wyżej. Chociaż od końca lat 
sześćdziesiątych poprzedni system starał 
się lansować wolność i swobodę seksualną. 
Widać to szczególnie w filmach z tamte-
go okresu, kiedy to twórcy chcą podnieść 
„atrakcyjność” swojego dzieła za wszelką 
ceną starali się w nim umieścić „gołą babę”. 
To jednak w naszym społeczeństwie nadal 
obowiązywał tradycyjny model wychowa-

nia, gdzie bardziej ceniono czystość i dzie-
wictwo. Dzisiaj te pojęcia się zdewaluowa-
ły. Większa dostępność, oraz różnorodność 
antykoncepcji sprawiła, że młodzi ludzie 
zatracili poczucie odpowiedzialności w swo-
im życiu seksualnym. Lansowany przez 
wszelkiego rodzaju masmedia hedonistycz-
ny aspekt stosunków płciowych sprawia, 
że dziś chłopak z dziewczyną idą do łóżka 
tylko dla przyjemności. Miłość, pragnienie 
wspólnego życia nie mają już z tym nic 
wspólnego. Jaki związek ma to z matką? 
Otóż ogromny! Przecież większość z tych 
dziewczyn będzie w przyszłości matkami. 
Jakie wspomnienia przekażą swoim dzie-
ciom? Jak będą uczyć ich pięknej miłości, 
budowania trwałych związków? Czy w koń-
cu będą mogły zaufać swoim dorastającym 
córkom? Przecież mogą naśladować swoją 
mamę. Myślę, że młodzi mężczyźni też po-
winni zastanowić się czy chcieliby, aby mat-
ki ich przyszłych dzieci tak postępowały.

To prawda, że seks bardzo się Panu Bogu 
udał, ale musi być zachowana właściwa ko-
lejność: miłość – małżeństwo – seks. Taki 
porządek wymyślił Pan Bóg i tylko wtedy 
On mu błogosławi. Niechaj nasze mamy 
będą nadal obiektem uwielbienia swoich 
dzieci, niech na nie zasłużą. A mężczyźni 
niech im w tym pomogą.

Krzysztof Kluczyński

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest wzo-
rem jak z Maryją można być w bliskiej, 
zwykłej, ale urzekającej relacji. W cza-
sach Teresy Matkę Bożą traktowano prze-
de wszystkim jako bardzo wzniosłą królo-
wą. Teologowie katoliccy przyjęli zasadę 
przypisywania Maryi wszelkich możliwych 
przywilejów. Teresa nie umie w ten sposób 
wynosić Maryi, nie potrafi stawić Jej gdzieś 
na piedestale, byśmy już nie mogli dopa-
trzeć się tego, że jest Ona przecież jed-

ną z nas. Teresa żyje w wielkiej zażyłości 
z Maryją, jak dziecko ze swoją matką. 
„Najświętsza Panna zaś okazuje mi, że się 
nie gniewa, chroni mnie zawsze, jak tylko 
Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój 
czy też mam jakiś kłopot, to od razu się 
zwracam do Niej i zawsze, jak najczulsza 
z matek, zajmuje się moimi sprawami”.

Co Teresa ma do powiedzenia o Maryi? 
Jej orędzie brzmi – Maryja jest wzorem dla 
maluczkich. Reaguje na wynoszenie Maryi 
tak wysoko, że trudno dostrzec, czego 
mogłaby nas uczyć. Oczywiście, że Maryja 
jest wielka – mówi Teresa – ale Jej wiel-
kość nie jest tego rodzaju, byśmy mie-
li wołać: „Och, Och!”, ale jej wielkość 
jest wielkością pokory. Teresa, w przeci-
wieństwie do tego, czego szukają w Maryi 

teolodzy, kocha w niej Jej maleńkość.
Teresa czuje się spokrewniona z Mary-

ją. Dlatego, że łaska Boża uczyniła Ją ma-
leńką, czuje się zestrojona z najgłębszą 
pokorą Maryi. Mała droga, jaką Teresa 
nakreśliła, i którą chce pokazać wszyst-
kim, którzy czują się ubodzy i maluczcy, 
to droga Maryi. Ona przeszła zupełnie 
zwyczajną drogę, bez cudów i ekstaz. 
Ostatecznie Teresa otrzymała swoją małą 
drogę od Maryi. Otrzymała ją w spadku 
po swojej ukochanej Matce. Ze wszystkich 
małych dusz Maryja jest tą najpierwszą 
i najmniejszą. Warto przemyśleć to do-
świadczenie św. Teresy, aby nasza po-
bożność maryjna była jak najprawdziw-
sza i wpływała na nasze codzienne życie 
wiary.

Maryja wzór dla maluczkich
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Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w życiu religijnym człowieka jest przy-
jęcie po raz pierwszy Komunii Świętej. 
Od dobrego przygotowania i przeżycia tej 
uroczystości tak wiele zależy... To od nas, 
ludzi dorosłych zależy jak nasze dzieci 
przeżyją ten niezwykły dzień i jakie wspo-
mnienia zachowają na całe życie.

Najważniejszą rolę spełniają tutaj sami 
rodzice. Najgorliwszy kapłan i najlepszy 
katecheta nie jest w stanie zastąpić rodzi-
ców. U dziecka miłość do Boga kształto-
wana jest przecież przez miłość do rodzi-
ców i rodziców do dziecka. 

Jezus, który przychodzi w dniu Pierw-
szej Komunii Świętej – nie przychodzi 
tylko na tę chwilę. Przychodzi, aby być 
z nami na zawsze. Nie pomoże najlepsze 
przygotowanie, najpiękniejsza uroczy-
stość w kościele czy w domu, jeżeli tylko 
na tym się zakończy...

Przyjąć do swego serca Ciało Chrystu-
sa to najważniejszy prezent tego dnia. 
I tu musimy stanąć w prawdzie, my rodzi-
ce, chrzestni, dziadkowie, ciocie i wujko-
wie, czy sami przypadkowo nie psujemy 

dzieci zbyt drogimi pre-
zentami i wystawny-

mi przyjęciami...
K o m u -

nia Święta 
jest spotka-
niem z oso-
bowym Bo-

giem pod 
postacią Eucha-

rystycznego 
C h l e b a . 
P a -

miętajmy by tego dnia to-
warzyszyć naszym dzie-
ciom nie tylko fizycznie, 
ale przede wszystkim 
duchowo, modlitwą. 
Nie zaniedbujmy oka-
zji, aby tego dnia przystą-
pić do Stołu Pańskiego. Pa-
miętajmy również o modlitwie 
już po uroczystościach, o niedzielnej Mszy 
Świętej, częstym przyjmowaniu Komunii 
Świętej, spowiedzi... Pan Jezus do każde-
go z nas mówi „Bierzcie i jedzcie”. Może 
warto przypomnieć sobie swój pierwszy 
pełen udział w Eucharystii. Co pozostało 
w naszej pamięci, w naszym życiu z tego 
dnia? Czy Jezus pozostał dla nas najwięk-
szym i najważniejszym skarbem, prezen-

tem? Czy pogłębiła się 
nasza przyjaźń z Bogiem? 
Czy często karmimy się Chlebem 
Żywym?

Spróbujmy na nowo spojrzeć z szeroko 
otwartymi oczami i mocno bijącym ser-
cem na Eucharystię. Módlmy się o to, aby 
Matka Najświętsza pomogła nam wszyst-
kim kochać Pana Jezusa i prowadziła nas 
do Niego. 

„Tak czekałem na tę chwilę…”

Z wypowiedzi Rodziców :

 I Komunia Święta mojego dziecka, to dla mnie(dla nas)…

-wzruszenie, radość, z tego, że ta mała istota przyniesiona przez nas do chrztu, 
włączona do dzieci Bożych-sama teraz może w pełni uczestniczyć w Najświętszej 
Ofierze Pana Jezusa-przemianie chleba i wina.

To chwila, dzień, którego nie da się opisać słowami.
Moje dziecko zyskuje Przyjaciela, z Którym życie jest o wiele łatwiejsze, bo… „jeśli 

Bóg jest na pierwszym miejscu to wszystko inne jest na właściwym miejscu”.

-bardzo podniosła i uroczysta chwila. Wydarzenie, które wszyscy głęboko prze-
żywamy.

Z wypowiedzi dzieci :

Moja I Komunia Święta. Najbardziej cze-
kam na:

-spotkanie z Bogiem, radość z prezentów

-chwilę kiedy przyjmę pierwszy raz Komu-
nię Świętą i w moim sercu zamieszka Pan 
Jezus   

/Rafał/

Barbara Szcześniak
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Rozpoczęliśmy najpiękniejszy miesiąc, 
w którym to przeplatają się ze sobą dwa 
sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. 
Jest więc to okres kiedy dzieci po raz 
pierwszy do swego serca przyjmują Jezusa 
Eucharystycznego, a zarazem jest to wy-
śniony czas gdy młodzi adepci kapłaństwa 
otrzymują święcenia Kapłańskie i po  raz 
pierwszy sprawują w swoim życiu Eucha-
rystię – ucztę miłości. Dlatego też można 
się pokusić o stwierdzenie, że miesiąc maj 
jest miesiącem narodzin rzeszy nowych 
kapłanów.

Święcenia kapłańskie podobne są w swo-
im wymiarze do dnia narodzin nowego 
człowieka w rodzinie. Bo gdy na świat 
przychodzi dziecko najbliżsi się radują, 
tak też się dzieje gdy Kościół Diecezjalny 
otrzymuje dar nowych kapłanów. Dla nas 
takim dniem radości był czwartek 15 maja 
2008 roku, gdzie 13 diakonów otrzymało 
z rąk JE. Ks. Abp Stanisława Gądeckiego 
Święcenia Kapłańskie. Trwamy w tej ra-
dości wszyscy, gdyż wśród nich są dwaj 
diakoni obecnie już księża neoprezbiterzy, 
którzy odbywali praktykę duszpasterską 
w naszym mieście: ks. Krystian Frącko-
wiak i ks. Michał Pękal. 

Na tych nowych rodzących się w miesią-
cu maju kapłanów musimy patrzeć oczyma 
wiary, gdyż otrzymujemy ich od Boga jako 
dar. Bo to Bóg ich wybrał i dał im poznać 
swoje powołanie i obdarował potrzebnymi 

łaskami i po przez sakrament kapłaństwa 
włącza ich w kapłaństwo Jezusa Chrystusa, 
jedynego pośrednika między Nim i ludźmi 
oraz uzdalnia ich do sprawowania świętych 
misteriów to jest sakramentów.

Przed nowo wyświęconymi kapłanami 
wspaniała, trudna droga kroczenia każde-
go dnia za Chrystusem, dlatego winniśmy 
otoczyć ich swoją nieustanną opieką mod-
litewną. Bo tego czego kapłan najbardziej 
potrzebuje to modlitwa tych, do których 
zostaje posłany. Przed nimi nowy czas 
– wspaniały czas prymicji, sekundycji..., 
a potem czas wytężonej pracy. Czego więc 
można życzyć Neoprezbiterom naszej 
diecezji? Życzmy im za Janem Pawłem 
II: „sprawujcie codziennie Mszę Świętą 
z radością i zapałem, z głęboką wiarą, 
sprawujcie ją w każdym następnym dniu 
z tą radością i zapałem, nawet większym 
niż za pierwszym razem, w dniu waszych 
prymicji. Prowadźcie długie dialogi 

z Jezusem – Eucharystią, a będziecie 
mieć o czym rozmawiać. Wtedy gdy bę-
dzie się wam wydawało, że jesteście osa-
motnieni, że nikt was nie rozumie, On 
wasz Przyjaciel, Jezus Chrystus, który was 
wybrał, powołał i dzisiaj ustanawia swo-
imi kapłanami, czeka na was. Trwajcie 
na modlitwie przed tabernakulum. Niech 
lud Boży, najczęściej was widzi przed ta-
bernakulum! Tam jest wasze miejsce! 

A Maryja, Matka kapłanów, Niewiasta 

Eucharystii, niech wam to-
warzyszy swoją miłością 
i orędownictwem.”

Ks. Łukasz Tadeusz

MAJ-MIESIĄC NARODZIN NOWYCH 
KAPŁANÓW DLA KOŚCIOŁA

Miesiąc maj, jakże piękny, pełen życia, uroków, wiosna...
Widać dookoła drzewa, które mają już liście, kwitną pachnące bzy, 

świecące słońce zachęca do spacerów, do zachwytu nad dziełem stworzenia.
To nie przypadek, że właśnie w tym miesiącu wielbimy Maryję, Ona jest uosobieniem WIOSNY, pełna pięknego za-

pachu czystości, przyodziana kwiatami ubóstwa, kwitnąca pokorą, oddaniem się Panu Bogu... 

To właśnie Ona została wybrana przez Boga, cała Niepokalana, bez cienia zawiści, złości, chciwości. Maryja jest cał-
kowicie oddana Bogu, ufa Mu i nie ma w Niej podstępu....

W tym jakże szczególnym miesiącu biegnijmy do przydrożnych kapliczek, klęknijmy w domu przed Jej Wizerun-
kiem, pójdźmy wreszcie na nabożeństwo, aby wyśpiewać Jej Litanię, czyli nazwać Ją Najpiękniejszymi Imionami ja-
kie istnieją, bo Ona taka jest : najczulsza Matka, Przyjaciółka, zawsze się wstawia za swymi dziećmi do Swego 

Syna, a Jezus Jej nie odmawia , bo On Ją bardzo kocha...

Chwalcie łąki umajone, góry , doliny zielone,  
chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki 
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8 maja br. w Bazylice Archikatedralnej 
w Poznaniu odbyły się święcenia diakona-
tu. Przyjęło je 12 kleryków V roku Arcybi-
skupiego Seminarium Duchownego.

Cały czas pobytu w Seminarium przy-
gotowywaliśmy się do święceń poprzez 
pogłębianie ducha modlitwy, naukę, for-
mację, a także pracę fizyczną. Przygoto-
waniu temu sprzyjały również przyjmo-
wane stopniowo, na każdym roku posługi 
(lektorat i akolita), a także kandydatura, 
podczas której wyraziliśmy wobec Koś-
cioła gotowość do przyjęcia święceń. 
Bezpośredniemu przygotowaniu służyły 
rekolekcje odbywające się od 3 do 8 maja 
w Woźnikach pod Grodziskiem Wlkp., 
gdzie posługują Franciszkanie.   W cza-
sie tych dni, nauki głosił nam nasz ojciec 
duchowny ks. Damian Bryl. Święcenia 

rozpoczęły się     o godz. 16.oo, 
a liturgii przewodniczył ks. bp 

Zdzisław Fortuniak. W związ-
ku z przypadającą w tym dniu 
uroczystością św. Stanisława 
celebrans w homilii uka-

zał nam postać tego 
Świętego, jako 

wzoru umiłowa-
nia Chrystusa 

i Kościoła, 
aż do prze-
lania krwi. 
Po homilii 
z ł o ż y l i -
śmy przy-
rzeczenia 

zachowania 
c e l i b a t u , 
sprawowa -
nia Litur-
gii Godzin, 
a składając 
nasze ręce 
w dłoniach 
B i s k u p a , 
przyrzekli-
śmy ordy-
nariuszowi 
cześć i po-

słuszeństwo. Rozpoczął 
się śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, 
leżąc krzyżem modliliśmy się o dobre 
spełnianie naszej posługi, wzywając wsta-
wiennictwa naszych Świętych. Następnie 
Ks. Biskup w milczeniu nałożył na nas 
ręce i odśpiewał modlitwę. Zostaliśmy 
diakonami. Obrzędu dopełniło nałożenie 
na nas dalmatyk, czyli specjalnego stro-
ju diakona, przekazanie księgi Ewangelii 
i znak pokoju.

Kim jednak jest diakon i co należy 
do jego obowiązków? Oddajmy głos Kate-
chizmowi, gdzie w punktach 1570 i 1588 
czytamy:

• Diakoni uczestniczą w specjalny 
sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. 
Sakrament święceń naznacza ich pie-
częcią (<<charakterem>>), której nikt 
nie może usunąć. 

Upodabnia ich ona do Chrystusa, któ-
ry stał się <<diakonem>>, to zna-
czy sługą wszystkich. 

Do diakonów należy między in-
nymi asystowanie biskupowi 
i prezbiterom przy celebracji 
Boskich misteriów, szczegól-
nie Eucharystii, jej udzielanie, 
asystowanie przy zawieraniu 
małżeństwa i błogosławienie 
go, głoszenie Ewangelii i przepo-
wiadanie, prowadzenie pogrzebu 
i poświęcanie się różnym posłu-
gom miłości.

• Diakoni, „umocnieni łaską sa-
kramentalną, w posłudze liturgii, 
słowa i miłości, służą Ludowi Bo-

żemu w łączności z biskupem i jego ka-
płanami”. 

W czasie święceń usłyszeliśmy słowa: 
„Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, 
nieskazitelni wobec Boga i ludzi. Nie po-
zwólcie odebrać sobie nadziei płynącej 
z Ewangelii, ukazujcie swoimi czynami 
wierność słowu, które głosicie ustami”.

Na progu naszego posługiwania, zarów-
no siebie jak i moich kolegów kursowych 
polecam modlitwie wszystkich czytających 
te słowa, abyśmy byli wiernymi uczniami 
Chrystusa, abyśmy w sposób szczególny 
poświęcali się Jezusowi, by związać się 
z Nim niepodzielną miłością. Wszystkich 
zapewniamy o naszej codziennej modli-
twie.

dk. Łukasz Słocinski

Święcenia diakonatu
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LL u d z i e  i  i c h  p a s j e

WITAJCIE!!!

Przesyłam tropikalne pozdrowienia z Lu-
saki – stolicy Zambii. Pewnie niektórzy  
z Was zastanawiają się, jak to miejsce wy-
gląda, jak pachnie… Myślę, że znajdą się           
i tacy, którzy próbują odpowiedzieć sobie 
na pytania: „Czy jest tam życie?” lub „Czy 
świeci tam słońce?” :) Kochani! To miejsce, 
jak każde inne, ma swój klimat, swoje uroki 
i swoje smutki. Tutaj uśmiech jest również 
owocem radości, a płacz – smutku i bólu.    
Tu niebo także ma błękitny kolor… Wszyst-
ko jest jakby znajome, a jednak inne… 
i jak to teraz Wam wytłumaczyć?... Trudno 
jest znaleźć słowa, które potrafiłyby opisać 
panującą tu “atmosferę” pełną goryczy ży-
cia… Burza, choć jest wynikiem tych sa-
mych czynników, tutaj wyraża swój gniew 
głośniej w imię sprawiedliwości… Deszcz, 
który choć pada na tę samą ziemię, tutaj 
uderza w podłoże ze zdwojoną siłą jakby 
chciał zmyć to, co wywołuje krzywdę... 
Słońce, które choć rozsyła swoje promie-
nie wszystkim ludziom, tutaj zachodzi 
szybciej jakby nie mogło dłużej patrzeć 
na nieszczęście ludzkich istnień... Drzewa, 
które choć są równie piękne i zachwycają 
oczy intensywnością swojej zieleni, tutaj 
kołyszą się, ubolewając nad tym, co słyszą 

i widzą... Wiatr, który choć wieje w tym 
samym kierunku, tutaj próbuje zdmuch-
nąć z powierzchni ziemi niepokój i strach… 
Ludzie, którzy choć są stworzeni przez 
tego samego Boga, tutaj cierpią w każdej 
chwili swojego życia… 

CITY OF HOPE
jest rzeczywiście miejscem, które po-

maga uwierzyć w lepszą przyszłość tym, 
którzy utracili już nadzieję..

Do ośrodka, który mieści się na przed-
mieściach Lusaki, przynależy dom dla 
dziewcząt,  w którym obecnie przebywa 
ok. 80 sierot lub półsierot w wieku od 11 
do 19 lat. Smutna przeszłość i bolesne 
doświadczenia, jakie przeżyły, pozostaną 
na długo w ich pamięci. Niektóre z sierot 
nie znają daty ani miejsca swoich narodzin 
ani swoich rodziców. City of Hope jest dla 
tych zranionych istot przystanią, domem, 
w którym mogą żyć, rozwijać się, kształ-
tować swoje umysły i serca. Być Kimś. 
Oprócz domu dla dziewcząt funkcjonu-
je również Szkoła Podstawowa, w której 
uczy się ok. 840 dzieci. Trzecim oddziałem 
jest Skills Training Centre, gdzie studenci 
uczą się gotować, szyć na maszynach oraz 
posługiwać się komputerami.

W Open Community School uczniowie 
mają możliwość uczęszczać na lekcje 
na poziomie Secondary School (grade 1-
7) oraz Basic School (grade 8-9). Sytuacja 
niektórych dzieci wydaje się być tragiczna 
w porównaniu z tym, do czego my, Euro-
pejczycy, przywykliśmy na co dzień. Chłop-
cy i dziewczynki idą codziennie rano kilka 

kilometrów do szkoły, 
nie posiadając żadnego 

jedzenia typu drugie śnia-
danie i nie zjadłszy śniadania 
w domach. Ufają, że w cza-

sie przerwy między lek-
cjami dostaną nshime. 
Czasami jest to ich jedy-
ny posiłek w ciągu dnia. 
Klasy szkolne odbiegają 
od naszych wyobrażeń 
o przyjemnych i czystych 
pomieszczeniach, gdzie 
uczniowie w dobrze skro-
jonych mundurkach uczą 
się z barwnie ilustrowanych 

podręczników. Tutaj, w niewielkiej klasie, 
przebywa ponad 30 dzieci. Chodzą one 
boso po betonowej podłodze i siedzą tak 
blisko siebie, że ledwo starcza im miej-
sca na położenie zeszytu na ławce. Jeden 
zeszyt musi im wystarczyć do wszystkich 
przedmiotów, bo nie stać je na ich kupno 
w większej ilości. Dzieciaki nie posiadają 
również książek oraz zeszytów ćwiczeń. 
Nie istnieje tu takie pojęcie, jak „materiały 
dydaktyczne”, nie ma zatem kolorowych 
map na ścianach szkoły ani ilustrowanych 
plansz…

DZIECI
są wszędzie: uśmiechnięte, tryskające 

energią, pełne cierpliwości, ale również 
cierpienia, nie potrafiące zmienić rzeczy-
wistości mimo wielkich pragnień i chęci, 
zawsze czekające na… znak, gest, spoj-
rzenie. Dla nich każde spotkanie z czło-
wiekiem to narodziny nowej rzeczywisto-
ści… nowe słońce, które budzi je każdego 
dnia… Te dzieci czują i żyją dla kogoś... 
Każdy dzień obcowania z nimi to nowa 
karta historii i na nowo odkrywanie ludz-
kiego istnienia…

“Panie, pomóż mi patrzeć przez pryzmat 
serca i umysłu na świat odmienny od na-
szej rzeczywistości… bądź Panie w sercach 
tych dzieci, w ich umysłach, marzeniach… 
prowadź je każdego dnia do miejsc, gdzie 
miłość pomoże im przetrwać...”

Tak niewiele te dzieci potrzebują i tak 
niewiele otrzymują, a jednak ich serca 
są tak bardzo wdzięczne… Jest to tajemni-
ca Bożego działania, gdyż dla Boga nie ist-
nieją sprawy nieważne ani mało ważne.

Praca misyjna to dar zauważania i speł-
niania potrzeb każdego człowieka. Moje 
oczy otworzyły się na potrzeby innych lu-
dzi. A słowa Matki Teresy niech prowadzą 
mnie i Was:

“Panie pozwól, abym mogła raczej po-
cieszać, niż być pocieszaną; rozumieć, niż 
być rozumianą; kochać, niż być kochaną; 
albowiem zapominając o sobie odnajduje-
my siebie; umierając budzimy się do życia 
wiecznego…” 

(Matka Teresa)

Katarzyna Banaszak
Wolontariuszka Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego  
MŁODZI ŚWIATU



Między sobą zachowujcie pokój! 
Upominajcie niekarnych, pocie-
szajcie małodusznych, przygar-
niajcie słabych, a dla wszystkich 
bądźcie cierpliwi
I Tes 5,13-15

Kiedy w lutym 2000 r. odbyło się zebra-
nie założycielskie nikt nie przypuszczał, 
że tak rozwinie się praca Parafialnego Ze-
społu  „Caritas”.

Mieliśmy obawy czy podołamy zada-
niom, jakie stawia nam to wyzwanie.

Na początku naszej działalności ks. pro-
boszcz Aleksander Rawecki wyjaśnił nam 
co znaczy słowo „Caritas”. To czynna mi-
łość bliźniego połączona z miłością Boga. 
A więc głównym celem tej organizacji 
kościelnej jest działalność dobroczynna.

A teraz trochę historii. Z inicjatywy 
ks. Stanisława Adamskiego i ks. Piotra 
Wawrzyniaka w Archidiecezji Poznańskiej 
w roku 1907 powstała organizacja „Cari-
tas” i działała do wybuchu II wojny świa-
towej. Po wyzwoleniu w roku 1945 wzno-
wiła swą działalność, ale tylko na pięć lat. 
Dalszą działalność przerwała ówczesna 
władza. Odpowiednim dekretem cały ma-
jątek „Caritas” został przejęty i przekaza-
ny osobom świeckim.

Zaraz po upadku komunizmu 
w Polsce reaktywowano „Caritas Polska”, 
a co za tym idzie oddziały Archidiecezjal-
ne i Parafialne.

Nasz Parafialny Zespół istnieje już 8 lat. 
Przewodniczącym zespołu jest ks. Pro-
boszcz. Wszystkie inicjatywy i problemy 
występujące w naszej pracy są z Nim 
ustalane, a Jego decyzje są ostateczne. 
Czynnym członkiem naszego zespołu 
jest siostra Wanda Frankowska przeło-

żona Domu Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia w Śro-
dzie.

Opiekujemy się setką 
rodzin. Mamy w tych ro-
dzinach około 250 dzieci 
w wieku od kilku miesięcy 
do 18 lat. Robimy to 14 
osobowym zespołem. Raz 
w miesiącu spotykamy się na zebraniach 
formacyjnych. Słuchamy i rozważamy 
czytania przeznaczone na dany miesiąc, 
które pomagają nam w pracy z potrze-
bującymi.

Raz w roku uczestniczymy w spotka-
niach formacyjnych i spotkaniach diece-
zjalnych, gdzie wymieniamy się doświad-
czeniami z naszej codziennej pracy.

Dla rodzin podopiecznych organizujemy 
spotkania okazjonalne np. Jasełka, spot-
kania opłatkowe, Dzień Dziecka.

Na rozpoczęcie roku szkolnego dajemy 
dzieciom przybory szkolne, tornistry, ple-
caki.

Organizujemy zbiórki odzieży, butów, 
mebli, artykułów AGD i artykułów spo-
żywczych.

Raz w miesiącu prowadzimy przed koś-
ciołem, przed kaplicą w Pławcach i przed 
kaplicą szpitalną zbiórkę pieniędzy, któ-
re przeznaczamy w pierwszej kolejności 
na zakup artykułów spożywczych.

Członkowie zespołu przygotowują wią-
zanki-palemka na Niedzielę Palmową oraz 
wiązanki kwiatów i ziół na odpust Para-
fialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny 15 sierpnia.

Organizujemy sprzedaż świec- pascha-
lików.

Pomagamy przy zbiórkach pieniędzy 
na misje, na poszkodowanych w kata-
strofach i klęskach żywiołowych. Włącza-
my się czynnie w życie parafii, prowa-
dzimy rozważania Różańca Fatimskiego. 
Pomagamy  finansowo dzieciom które 
korzystają z wyjazdów wakacyjnych oraz 
wyjazdów wakacyjnych ministrantów i ze-
społu „Iskierki”.

Finansujemy obiady dla dzieci w stołów-
kach szkolnych. Po zaopiniowaniu przez 
ks. Proboszcza niektóre rodziny otrzymu-
ją zapomogi finansowe z Archidiecezjal-

nego „Caritas”.
Od kilku lat organizujemy Dzień Cho-

rych, który ma piękną oprawę. Rozpoczy-
na się Mszą Świętą z kazaniem, a po niej 
krótkie nabożeństwo z błogosławień-
stwem Najświętszym Sakramentem i na-
maszczeniem chorych.     Po tych uro-
czystościach spotykamy się przy kawie 
i ciastku.

Dla naszych podopiecznych zorganizo-
waliśmy spotkanie z lekarzem i pielęg-
niarką. Współpracujemy z katechetkami, 
które przygotowują Jasełka i zbierają za-
bawki – pluszaki.

Z okazji Świąt przygotowujemy paczki 
żywnościowe.

Dla każdej rodziny czy samotnej osoby 
prowadzimy kartotekę , w której odnoto-
wujemy kiedy, jakie i ile artykułów wy-
dajemy.

Takie jest powiedzenie „Kto raz daje 
dziesięć razy otrzymuje” i tak jest z naszą 
organizacją.

Kiedy brakuje nam na zakup podstawo-
wych artykułów spożywczych czy higie-
nicznych nagle Pan Bóg zsyła kogoś, kto 
nam pomaga.

I tu jest czas i miejsce by podziękować 
Opatrzności Bożej i ludziom dobrej woli, 
tym, którzy bezimiennie wspierają po-
trzebujących.

Dziękujemy ks. Proboszczowi za trosk-
liwą opiekę nad naszym zespołem, a od-
dzielnie Bractwu Kurkowemu za częste 
wsparcie finansowe. Dziękujemy dwóm 
Panom, którzy użyczają nam swoich sa-
mochodów do przewozu artykułów spo-
żywczych.

Parafialny Zespół „Caritas” czyn-
ny jest w dni powszednie w godzinach   
od 10.30 do 12.30.

St. Leńkowska

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

W dzisiejszym numerze zamieszczamy 
ostatnią już część dotyczącą postaci ks. 
Jana Krajewskiego.

1 lipca 1979 roku, kiedy ks. Aleksan-
der Rawecki został proboszczem średzkiej 
Kolegiaty, nastąpiła nietypowa sytuacja, 
bowiem ks. Krajewski był Prepozytem Ka-
pituły, a według ówczesnego prawa każdy 
prepozyt był jednocześnie proboszczem 
Kolegiaty. Ksiądz Krajewski na początku 
tak zaistniałej sytuacji pilnował praw na-
leżnych prepozytowi. Przewodniczył mię-
dzy innymi głównym  uroczystościom, ta-
kim jak Boże Ciało, Pasterka itp.

W późniejszym czasie nastąpił podział 
tych czynności przez ks. Arcybiskupa. 
Nowemu Proboszczowi, Proboszcz Senior 
nie przeszkadzał. Zawsze szczerze rozma-
wiał z Nim, i gdy Mu się coś nie podobało 
serdecznie zwracał uwagę.

Mimo podeszłego wieku wiernie prze-
strzegał praktyk kapłańskich. Do końca 
swych dni odprawiał Mszę Świętą. Od-
mawiał brewiarz,Różaniec. Można było 
Go spotkać  w Kolegiacie około godziny 
12.00, gdzie zawsze odmawiał Anioł Pań-
ski. Lubił spotkania z kapłanami. Brał udział 
w centralnych nabożeństwach w Katedrze, 
w odpustach parafialnych, konferencjach 
dekanalnych, imieninach kapłańskich.

Można było Go spotkać spacerującego 
z laską, gdy odwiedzał chorych, bez wzglę-
du na pogodę i odległość. Często zabiera-
ny był także po drodze przez parafian.

Był świadomy zbliżającego się końca. 
Postanowił spisać swój testament. Uczynił 
to 6 października 1986 roku.

Gasł powoli wyniszczony wiekiem 
i chorobą. Zmarł 17 stycznia 1990 roku        
o godz. 15.40 w rejonowym szpitalu 
w Środzie Wlkp. Przyczyną śmierci był 
uwiąd starczy.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana 
Krajewskiego rozpoczęły się w dniu 18 
stycznia 1990 roku. Trumna z ciałem 
Zmarłego była wystawiona na Wikariacie. 
Tu przybywali wierni, aby pożegnać swe-
go długoletniego Proboszcza. 19 stycznia 
o godzinie 16.00 nastąpiło wprowadzenie 
zwłok do Kolegiaty. Kondukt żałobny był 
prowadzony  przez kanonika ks. Aleksan-
dra Raweckiego, ks. kanonika Romualda 
Żurawskiego i ks. Wojciecha Raczkowskie-
go. 

Dalej podążała rodzina Zmarłego, du-
chowieństwo, Siostry Miłosierdzia, wierni. 
Wszyscy przeszli do kościoła.

Mszę Świętą w intencji śp. ks. Prałata 
odprawił, w koncelebrze z kapłanami, ks. 
Aleksander Rawecki, a kazanie wygłosił  
ks. Romuald Żurawski z Bnina (były dzie-
kan średzki).

20 stycznia 1990 roku o godzinie 11.00 
rozpoczęły się główne uroczystości po-
grzebowe.

Mszę Świętą 
konce l eb ro -
waną odpra-
wił abp Jerzy 
Stroba. Ho-
milię wygło-
sił ks. kano-
nik Zygmunt 
Chwiłkowski z Poznania, wielki 
przyjaciel Zmarłego, który przedstawił 
Jego sylwetkę. Po Mszy Św. przemówił ks. 
Arcybiskup, wspominając zasługi ks. Kra-
jewskiego dla Kościoła Poznańskiego.

W kondukcie pogrzebowym na cmen-
tarz parafialny wzięły  udział rzesze księży, 
sióstr zakonnych, rodzina, a także liczne 
grono parafian.

Trumnę z doczesnymi szczątkami nieśli 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Środy Wlkp.

Nad mogiłą jeszcze raz głos zabrał ks. 
Arcybiskup. Śpiewał kolegiacki chór koś-
cielny pod wezwaniem Św. Cecylii, dyry-
gował organista p. Stanisław Gawroński.

Grób ks. Jana Krajewskiego pokryły 
wieńce i kwiaty, złożone przez liczne de-
legacje i osoby uczestniczące w ostatniej 
drodze Dobrego Pasterza, jak nazwał swe-
go poprzednika ks. Aleksander Rawecki 
w nekrologu, który ukazał się w „Miesięcz-
niku Kościelnym”. Wspomnienie o księ-
dzu prałacie Janie Krajewskim ukazało się 
również w „Nowym Kurierze Średzkim”. 
Jego autorem był p. Adam Grabias znany 
średzki społecznik.

Dzieje ks. Jana Krajewskiego 
długoletniego proboszcza średzkiego. 

(część ostatnia)
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Górecki Michał
Duda Anika Weronika
Draszkiewicz Maja
Pawluczuk Aleksander
Stawicki Jan Piotr
Szkudlarek Igor
Karaś Samantha Magda-
lena
Malinowski Krzysztof
Bukowska Maria
Cukrowski Stanisław Mie-
czysław

Talarczyk Julia
Rajewicz Wiktoria Maria
Hamrol Martyna
Skonieczny Wojciech
Drzewiecka Maria Ewa
Wiczyński Franciszek
Janczakowska Weronika
Bartkowiak Piotr Leon
Kosmowska Anna
Ferenc Piotr
Bianek Wiktoria
Bielecka Julianna Jadwiga

Jankowska Alicja
O’Shea Patryk
Bartosik Alan
Felman Iga Wiesława
Pucek Michał
Zięciak Agata
Patyk Kacper Jan

Łukaszewski Marcin - Wysocka Marta
Talarczyk Rafał - Nowak Honorata
Kuźma Marcel - Wolniewicz Karolina
Bednarz Marcin - Pawlak Justyna
Antkowiak Sławomir - Żok Katarzyna
Zandrowicz Marcin - Heigelmann Marta
Pyrzyński Jarosław - Urbańska Joanna

Fludra Leszek - Furmanek Ewa
Tomczak Mariusz - Sobczyńska Katarzyna
Owsianny Daniel - Grześkowiak Paulina
Ponstingl Andrzej - Dropik Anna

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 7.03.2008 – 2.05.2008

Chrzty od 16.03.2008 – 2.05.2008

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 23.03.2008 – 3.05.2008

Przewoźniczak Edward
Skotarczak Irena
Duniec Janina
Borysiak Pelagia
Dec Stanisława
Jeżewska Marianna
Szczepański Krzysztof
Lis Marian
Wierski Marian
Pawlak Wojciech

Markiewicz Irena
Szymanek Marek
Dobroś Wanda
Oleksy Leon
Polowczyk Olena
Maćkowiak Ryszard
Ancukiewicz Irena
Garstkiewicz Kazimierz
Idaszak Katarzyna
Kmieciak Grzegorz

Wierski Krzysztof
Waszak Jerzy
Śniegowski Czesław
Urbaniak Błażej
Ratajczak Jan

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

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

Anna Ignaszewska

Na stres…

Taki piękny jest ten świat
Widać jednak ciemne chmury
Smutkiem mnie napawa fakt
Na ten czas ponury

Wszędzie widać zagrożenia
Zło rozszerza swe działanie
Jakby szatan bez wytchnienia 
Chciał powiększyć panowanie

Gdzieś z oddali słychać dzwony
Z Kolegiaty brzmią te dźwięki
Napełniają nasze domy
Usuwają z serca lęki

Chodźmy wszyscy do Kościoła
Sam Bóg przecież nas zaprasza
Bóg nas prosi, Bóg nas woła
Niech taż będzie wola nasza

W serca nasze radość wraca
Szczęściem wielkim uniesieni-
Wszystkim tym co nas otacza
I w modlitwie pogrążeni.

Jeśli jesteś w wielkim stresie
Jeśli wszystko jest tak „czarne”
Bóg Ci ulgę wnet przyniesie
I do serca Cię przygarnie.

Dziękujemy p. Edmundowi No-
żownikowi za to, że podzielił się z 
nami swoją twórczością.

Wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby publikować swoje utwory na 
łamach naszej Gazety zapraszamy 
do współpracy.
Skrzynka pod dzwonnicą jest miej-
scem, gdzie można je składać.

Kącik Poezji
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Rozwiązania krzyżówki należy wrzucić do naszej skrzynki umieszczonej pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujmy nagrodę na Mszy Świętej dla dzieci dnia 15 czerwca 2008 roku.

Potrzebujemy wielu witamin. Dziś proste , szybkie i zdrowe sałatki owocowe.

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 ”

Pytania:
1. … Najświętszej Maryi Panny
2. Pokonał Goliata
3. … Jasnogórski 
4. Jedna z tajemnic chwalebnych
5. Np. diakonatu
6. Miasto objawień
7. Np. ”Po górach, dolinach”
8. Odbywa się w maju
9. Jedno z sanktuariów
10. Nazwa zespołu dziecięcego
11. Św. Faustyna … 
12. Jedno z dzieci fatimskich
13. Kolorowe okno 
14. Księga …
15. Miasto Czarnej Madonny
16. Inaczej Lech Poznań
17. Z podanych liter utwórz wyraz ó, 
ż, r, a, n, e, i, c
18. Arka …
19. Matka Jana Chrzciciela
20. Nazwisko wyświęconego diakona 
Krystiana
21. … z kości słoniowej
22. Owad podobny do osy

Owoce z jogurtem

- puszka ananasów lub brzoskwiń
-trzy banany
-trzy pomarańcze
-kubek jogurtu truskawkowego

Owoce pokroić. Wymieszać. Polać jogurtem.  
Zjeść  na zdrowie:)

Owocowy mix

- truskawki
-borówki
-maliny
-winogrono
-sok z cytryny

Owoce ułożyć warstwami.  
Skropić sokiem z cytryny.  JUŻ GOTOWE! 

SMACZNEGO :)
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Nagroda z poprzedniego numeru.
27 kwietnia 2008 roku na Mszy Świętej o godz. 11.30 ks. Jarosław Grelka wręczył nagrodę Jakubowi Kajdanowi. 
GRATULUJEMY!
Tym razem obyło się bez losowania, ponieważ Kuba był jedynym dzieckiem biorącym udział w rozwiązaniu krzyżówki.



Fotoreportaż 
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