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KOLEGIATY

Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować 
dzieci, którymi Bóg was obdarzy?

PRZYJĘLIŚCIE, A WYCHOWUJECIE?
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  Skończyło się lato, minęły wakacje… pora na refleksje. 
Jak przeżyliśmy nasz urlop? Jak spędziły wakacje nasze 
dzieci? Czy czas, który był nam dany przez Boga – przybliżył 
nas do Niego?

W dzisiejszym numerze chcemy przypomnieć jak 
wypoczywały różne grupy biorąc udział pielgrzymko-
wycieczkach. Pragniemy także przytoczyć kilka refleksji 
dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Jest wiele możliwości. Czy w wychowaniu naszych dzieci 
kierujemy się właściwymi wzorcami?

Czy staramy się przybliżyć im Boga? Czy na naszych 
kolanach uczyły się modlitwy? Przecież jesteśmy jako 
rodzice pierwszymi wychowawcami. Kiedy ostatnio słyszały 
od nas zapewnienie o naszej miłości?

A może nasze dzieci są przez nas hodowane, bo staramy 
się tylko by miały co jeść , w co się ubrać i gdzie spać? 
Czy potrafimy dać im coś więcej? Czy wychowujemy je tak,  
by potrafiły pracować -i to nie tylko za pieniądze? Czy mają 
w życiu jakieś pasje? Czy potrafią swój czas, siłę i serce 
ofiarować innym?

Jeśli tak nie jest- to może wychowujesz „rasowych 
chuliganów”? Czytając ten dekalog zastanów się nad tym 
problemem.

Wykształcić czy wychować?

Powiedział ktoś, że współczesny człowiek ma dobrze 
umeblowaną głowę, ale puste serce.

Dzisiaj często mówi się o niewydolności wychowaw-
czej współczesnej rodziny, czy o kryzysie ojcostwa.

Dla niektórych rodziców wychowanie stało się tor-
turą.

 Czy wychowywanie było kiedykolwiek łatwe?
Od początku świata wychowywanie człowieka było 

czymś bardzo skomplikowanym i trudnym.
Zacznijmy od najprostszych  postaw: mieć czas dla 

dziecka, rozmawiać z nim, z miłością upominać i wy-
magać.

Uczyć: proszę, dziękuję, przepraszam.
Oddawać szacunek starszym. Zwyczajnie „dzień do-

bry” sąsiadom, nauczycielom, znajomym.
A przede wszystkim otoczyć modlitwą i dobrym przy-

kładem.
Oby Twoje dziecko nie powiedziało-wykształcone, 

ale nie wychowane.

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI

Z wielką radością informujemy, że nasz redakcyjny 
kolega Michał Mikołajczak wstąpił do Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Młodemu Klerykowi życzymy wielu łask Bożych na 

drodze rozpoznawania swego powołania.

Wszystkim  
NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM, 

PEDAGOGOM i KATECHETOM
najlepsze życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego

-na trud codziennej i odpowiedzialnej pracy.



KK i l K a  s ł ó w  o  w y c h o w a n i u

NASZ WIELKI NAUCZYCIEL

Często brakuje słów, 
aby wyrazić to co czu-
je serce, gdy myśli się 
o naszym kochanym Ojcu 
Świętym- Janie Pawle II.

Mija trzydziesta rocz-
nica jak został wybrany 
na następcę św. Piotra.

Jeśli masz więcej niż lat 
30 pamiętasz co czułeś 
tego pamiętnego wieczo-
ru?....

Wielka euforia, radość, 
łzy szczęścia i wzruszenia, a może jesz-
cze coś innego?

Czas płynął, a On nauczał. Co dziś pa-
miętasz z Jego nauki?

Przyjeżdżał do nas - za każdym ra-
zem z ważnym przesłaniem. Prosił, aby-
śmy nie wątpili, byli ufni, wolni duchem 
i nigdy nie wzgardzili tą MIŁOŚCIĄ, która 
jest największa, a bez której życie ludzkie 
nie ma sensu.

Często mocno wsparty na krzy-
żu, wzywał świat, by otworzył drzwi 
Chrystusowi. Prosił, abyśmy nie ro-
bili z Boga wielkiego nieobecnego.

Wzywał nas, byśmy się nie lękali; wy-
magali od siebie nawet gdyby inni od nas 
nie wymagali, bo od nas zależy przy-
szłość. Nawoływał, abyśmy byli ludźmi 
sumienia, byśmy się nawrócili; odważnie 
i zgodnie walczyli ze złem; bronili życia, 
by ocalić człowieka i cywilizację.

Pragnął, byśmy umieli wybaczać sobie 
nawzajem i stawali się sobie wzajemnie 
bliscy.

Głosił wielkie miłosierdzie Boga i do mi-
łosierdzia nas wzywał.

Wielki Człowiek, Który najprostszym 
językiem mówił o najważniejszych 
sprawach: miłości, uczciwości, wie-
rze.

Wszyscy potrzebujemy tych 

słów. I tej nadziei, jaką ze sobą niosą. 
Czy nadal potrafimy wsłuchiwać się 

w Jego naukę? A ile z tego, co usłyszy-
my wprowadzamy w życie? Czy jesteśmy 
świadomi tego, że czas ucieka, a wiecz-
ność czeka?

Wstańmy więc i chodźmy za Nim! On 
przecież doprowadzi nas do Domu 
Ojca, gdzie czekać bę-
dzie na nas z Tą, Któ-
rej powierzył całe 
swoje życie mówiąc 

TOTUS TUUS.

Rozpoczęcie – w zależności od zwy-
czajów, np. Credo
Zapowiedź tajemnicy – najlepiej 
połączyć z ukazaniem ikony, która 
tę tajemnicę przedstawia. To ma być 
jakby odsłonięcię kurtyny na scenie.
Odczytanie tekstu biblijnego – nt. 
danej tajemnicy. Słowo Boga jest wy-
powiedziane dzisiaj i do mnie.
Milczenie – chwilę w ciszy zastanowić 
się nad tym, co rozważamy na mo-
dlitwie.
Ojcze nasz – zwracamy się do na-
szego Ojca w niebie. Nawet gdy ktoś 
modli się w samotności, to wie, 
że jest duchowo złączony z innymi 

ludźmi, którzy są jego braćmi 
i siostrami  – dziećmi Ojca w nie-

bie.
10 x Zdrowaś Maryjo - wciąż 
się powtarza tą samą modlitwę. 

Można pomyśleć sobie: to jest ja-
łowe i nużące. Jest to jednak wy-
raz miłości, która nigdy się nie nu-
dzi. I choć czasem nam się bardzo 
nie chce, to każde Zdrowaś oznacza: 
kocham Ciebie Jezu, kocham Cie-

bie, Maryjo!
Chwała Ojcu – oddajemy chwałę 

Temu, którego powinniśmy chwalić 
całym swoim życiem, wynosi ducha 
ku wyżynom raju
Końcowy akt strzelisty – w zależno-
ści od zwyczajów
Modlitwa w intencjach Papieża – my-
ślimy nie tylko o sobie, ale o całym 
Kościele we wszystkich miejscach 
kuli ziemskiej.
W czasie modlitwy mamy się sku-
piać nie tyle na wypowiadaniu 
samych słów, co przede wszyst-
kim kontemplować Chrystusa  
w rozważanej tajemnicy!

RÓŻANIEC  
KROK PO KROKU

wg Listu Apostolskiego  
Jana Pawła II 

o różańcu świętym (nr 26-37)
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O wychowaniu i ufności

Wychowanie ma na celu przygotowa-
nie ludzi do podejmowania coraz trud-
niejszych zadań. Natomiast z punktu 
widzenia wychowanka jest to niezbędna 
pomoc w indywidualnym rozwoju. Pole-
ga ona na przyswajaniu przez jednostkę 
norm i zasad postępowania, hierarchii 
wartości, celów życiowych w wyniku od-
działywania rodziny, środowiska szkol-
nego, grup rówieśniczych oraz środków 
masowego przekazu. 

Działalność wychowawcza rodziny do-
konuje się za pośrednictwem stosowa-
nych metod wychowawczych, atmosfery 
domowej oraz zachowań jej członków. 
Wiemy, że słowa pouczają a przykłady 
pociągają. Dlatego w wychowaniu kato-
lickim tak ważny jest przykład rodziców, 

starszych. Rodzina powinna cechować 
się określonymi zasadami: pełna i wza-
jemna miłość, konstruktywna dyscypli-
na, wspólne spędzanie wolnego czasu, 
rozwijanie wzajemnego szacunku, ucze-
nie odróżniania dobra od zła, życzliwe 
słuchanie, służenie radą. Uważam, że ro-
dzice często winni pytać się Pana Boga 
co jest Jego wolą, jak postąpić w kon-
kretnych przypadkach wychowawczych. 
Często zdajemy się tylko na nasze ludz-
kie rozwiązania i uważamy, że nasza wi-
zja jest najsłuszniejsza. Brakuje nam uf-
ności w to, że Ojciec Niebieski naprawdę 
żyje naszymi sprawami i że ma najlepsze 
rozwiązania na nasze problemy rodzin-
ne. Pytać Pana Boga, na wspólnej mo-
dlitwie, otwierać także Pismo Św., aby 
iść właściwą drogą – to bardzo nagląca 
potrzeba naszych czasów. Pan naprawdę 
chce prowadzić to nasze życie ku szczę-
ściu, ale my bardziej preferujemy nie-
jednokrotnie nasze rozwiązania nie kon-

sultując ich z Nim. Wiele razy słyszałem 
świadectwa małżonków, którzy dzielili 
się swoimi doświadczeniami na temat 
wspólnej modlitwy, także spontanicznej, 
w swoich rodzinach. Niejednokrotnie 
wspominali jak to wpływa na atmosfe-
rę w domu, na wychowanie, na relacje 
do swoich dzieci. Pan przychodzi z pomo-
cą i dobrymi radami jak Go  o to prosimy, 
warto się o tym przekonać. 

Patrząc jednak ogólnie, zastanawiające 
jest przeżywanie naszej wiary w wymia-
rze rodzinnym, bo potrafimy wiele godzin 
wspólnie oglądać telewizję a trudno nam 
stanąć wspólnie do modlitwy i rozmawiać 
z Ojcem Niebieskim jak z najukochańszą 
osobą. Może już to pierwsze i najważ-
niejsze przykazanie miłości Boga całym 
sercem, duszą i umysłem jest abstrakcją 
i martwą literą? Co wtedy zrobić, po pro-
stu powiedzieć Mu o tym i gorąco prosić 
aby nas nawracał, bo prawda wyzwala 
i prowadzi do dojrzałej wiary.

Od wczesnych lat należy dziecku dać 
wszystko, czego tylko pragnie.
Trzeba się śmiać z jego nieprzyzwo-
itych i grubiańskich słów. Będzie się 
uważać za mądre i dowcipne.
Należy je odgradzać od wszelkich 
wpływów religijnych. Żadnej wzmian-
ki o Bogu. Nie posyłać na religię, 
nie nakłaniać do Kościoła. Gdy do-
rośnie , samo wybierze sobie religię 
i światopogląd.
Nie wolno mówić dziecku, że źle po-
stępuje. Nigdy! Biedactwo gotowe 
nabawić się kompleksu winy. A co bę-
dzie, gdy później przydarzy mu się 
nieszczęście – np. gdy je zaaresztują 
za kradzież samochodu? Ile się na-
cierpi, że całe społeczeństwo je prze-
śladuje.
Konsekwentnie róbcie wszystko 
za dziecko : gdy porozrzuca dookoła 

1.

2.

3.

4.

5.

siebie rzeczy, sami podnieście i połóż-
cie na swoim miejscu. W ten sposób 
nabierze przekonania, że odpowie-
dzialność za to, co zrobi, nie spoczy-
wa na nim, lecz na otoczeniu.
Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, 
wszystko oglądać w telewizji, wszyst-
kiego spróbować. Tylko w taki spo-
sób nabierze doświadczenia i pozna, 
co jest dla niego dobre, a co złe.
Kłóćcie się zawsze w jego obecności. 
Gdy wasze małżeństwo się rozleci, 
dziecko nie będzie zaszokowane.
Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile ze-
chce. Niech nie musi ich zarabiać. By-
łoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało 
się tak męczyć, jak wy kiedyś.
Zaspakajajcie wszystkie jego życze-
nia. Niech odżywia się jak najlepiej, 
używa trunków i narkotyków, ma 
wszystkie wygody. Gdyby odczuwało 

6.

7.

8.

9.

jakiś brak, nie będzie sobą, stanie się 
człowiekiem nerwowym, obdarzonym 
kompleksami.
Stawajcie zawsze w obronie dziecka. 
Obojętnie z kim popadnie w konflikt 
– policją, nauczycielami czy sąsia-
dami. Nie wolno dopuścić, by mu 
ktoś wyrządził krzywdę; tylko ono 
może bezkarnie krzywdzić innych  
(poczynając od babci, kolegów itp.). 
 
Jeśli mimo takiej wolności i przy-
wilejów, jeśli mimo tylu dowodów 
waszej miłości  dziecko wam się 
uda i nie wyrośnie z niego chuligan, 
to nie potrzebujecie winić samych 
siebie. Zrobiliście sami co tylko się 
dało, aby je zepsuć. Po prostu dziecko 
nie zrozumiało waszego poświęcenia. 
 
Policja w Houston, Teksas, USA

10.

JAK WYCHOWAĆ RASOWYCH CHULIGANÓW?
(Dziesięć przykazań dla rodziców)

Ks. Jarosław Grelka
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Każdy zdaje sobie sprawę jak bardzo 
specyficznym przedmiotem szkolnym 
jest katecheza. Dlatego problemy wycho-
wawcze, które się na niej pojawią mają 
swoją specyfikę. Wśród wielu przedmio-
tów w szkole można znaleźć takie, któ-
re określa się mianem „Michałków”. Po-
wszechnie uważa się je za mało ważne 
i bez istotnego znaczenia dla dalszej edu-
kacji ucznia. Należą do nich muzyka, pla-
styka, wychowanie fizyczne i oczywiście 
religia. Nikt przecież nie zdaje matury 
z w-fu, czy religii! To oczywiście niewłaści-
wy pogląd, ale bardzo rozpowszechniony. 
Dlatego traktuje się ją z pewnym przy-
mrużeniem oka. Katecheza ma jeszcze 
dodatkową specyfikę, gdyż jest przed-
miotem nadobowiązkowym.

Problemy, z którymi stykają się kate-
checi dotyczą dwóch płaszczyzn. Pierw-
sza z nich to problemy z utrzymaniem 
porządku i dyscypliny na lekcjach, a dru-
ga to materia przedmiotu. W roku szkol-
nym 2007 – 2008 po raz pierwszy ocena 
z lekcji religii została powszechnie wli-

czona do średniej. Katecheci otrzymali 
dodatkowe narzędzie, aby móc wpłynąć 
na uczniów złośliwie przeszkadzających 
na lekcji. Spowodowało to, że niektórzy 
z uczestnictwa w lekcjach religii zrezy-
gnowali. To dobrze, bo sam Jezus powie-
dział, że „nie należy rzucać pereł przed 
wieprze, ani psom dawać tego co święte”! 
Jeżeli ktoś chce się na tej pozycji posta-
wić, to jego sprawa, czasem opamięta-
nie przychodzi jednak zbyt późno. Dru-
gi problem to materia tego przedmiotu. 
Na katechezie porusza się problem wiary, 
pojawiają się oczywiście zagadnienia do-
tyczące historii religii, Kościoła, czy na-
wet filozofii religii, ale przede wszystkim 
jest to nauka praktycznego wyznawania 
wiary. To są dwa elementy: „fides et ra-
tio” – wiara i rozum, nie można ich od sie-
bie oddzielić. Wiara bez podbudowy inte-
lektualnej jest słaba jak „dom zbudowany 
na piasku”, albo staje się fanatyzmem. 
Natomiast sprowadzona tylko do inte-
lektu przypomina trochę naukę o UFO, 
które podobno istnieje, ale nikt go jesz-
cze nie widział. Oczywiście na lekcjach 
religii mogą pojawiać się wierzący, jak 
i nie wierzący, ale katecheza powinna być 
szkołą wiary. A dla tych, co Boga jeszcze 
nie znaleźli, być pretekstem, aby mogli 
Go odkryć dla siebie.

Jeszcze jednym bardzo ważnym pro-
blemem, doświadczanym na katechezie 

jest pewna schizofrenia duchowa wśród 
uczniów. Na lekcjach religii, w kościele 
słyszą o potrzebie przestrzegania Deka-
logu, ale gdy wrócą do swoich środowisk 
zalewani są propagandą użycia. Katecheta 
mówi o wartości czystej miłości, znacze-
niu przykazania „Nie cudzołóż”, a z me-
diów  dociera fala przekazu: „Sex jest su-
per, im wcześniej i więcej – tym lepiej!” 
– to stanowi problem. Na religii mówi się 
o wartości samoopanowania, a w telewizji 
usłyszą: „Róbta co chceta”, a więc: pijta, 
ćpajta, łajdaczta się! Rodzice oczekują,a-
by katecheza pomagała w wychowywaniu 
ich dzieci, ale jednocześnie mówią: „Co 
się będziesz uczył religii?”. Dorosły w tym 
wszystkim mógłby się pogubić, a co do-
piero młody człowiek.

Specyficzne są też wymagania stawia-
ne katechetom, to nie mogą być tacy 
sami nauczyciele jak ci, którzy uczą ma-
tematyki czy biologii. Powinni być to so-
lidnie wykształceni teolodzy, jednocześnie 
otwarci na świat, dotykający aktualnych 
problemów swoich uczniów. Lecz przede 
wszystkim muszą to być świadkowie wia-
ry. W pierwszych wiekach chrześcijan, 
którzy złożyli najwspanialsze wyznanie 
swej wiary – aż do śmierci – nazywano 
martyrami – świadkami. Katecheta musi 
być świadkiem, bo inaczej nie będzie wia-
rygodny. Módlmy się o dobrych kateche-
tów.

Czemu służy katecheza?

Krzysztof Kluczyński

Czcij ojca swego i matkę swoją – głosi 
przykazanie. I nie wdaje się to przykaza-
nie w żadne niuanse: po prostu czcij ro-
dziców. Szanuj ich, kochaj. 

Ale – przyznajmy – życie czasem nam 
tego nie ułatwia i szacunek do rodziców 
czyni trudnym. Wystarczy przypomnieć 
sobie choćby ostatnie doniesienia mediów 

o przypadkach bulwersujących zacho-
wań rodziców. Matka imprezuje pijana, 
a jej małe dziecko błąka się wieczorem 
po ulicach dużego miasta. Ojciec katujący 
dziecko. Ojciec wykorzystujący dziecko. 
Tacy rodzice nie ułatwiają dzieciom prze-
strzegania czwartego przykazania. 

A są przecież jeszcze sytuacje nie tak 
jednoznaczne, nie tak łatwe w ocenie. 
Ojciec od rana do nocy zarabia na rodzi-
nę i nie ma czasu na wychowanie swego 
dziecka. Być może dziecko to zrozumie, 
a być może swój szacunek do ojca zastą-
pi szacunkiem do zarabianych przez ojca 
pieniędzy. I tata tyle wart będzie, ile kasy 

do domu przyniesie. A jeśli oboje rodziców 
wyjeżdżają na długie miesiące do pracy 
za granicą? Jest już nawet słowo, okre-
ślające dzieci tych rodziców: eurosieroty. 
Czy eurosierota do końca i bezgranicznie 
będzie czcił ojca swego i matkę swoją? 
Jakże trudno to ocenić…

Warto ten czwarty zapis dekalogu po-
traktować także jako wyzwanie dla ro-
dziców. Jako rodzice róbmy wszystko, 
co możemy, by czwarte przykazanie 
było dla naszych dzieci oczywistością. 
Niewychodźmy z wygodnego założenia, 
że dziecko kocha rodziców bez względu 
na wszystko.

Rafał Regulski

Czwarte
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Różaniec? To było dobre w średniowieczu! 
Ale dzisiaj już nie pasuje do nas, chrześcijan 
XXI wieku… Być może w ten właśnie sposób 
myśli wielu ochrzczonych. Ale czy rzeczywi-
ście tak się ma sprawa z różańcem? Oddaj-
my głos specjalistom w tej dziedzinie, czyli 
współczesnym świętym.

Różaniec Święty to potężna broń. Używaj 
go z ufnością, a skutek wprawi cię w za-
dziwienie. To słowa św. Josemarii Escrivy 
(+1975). A Sługa Boży Jan Paweł II (+2005) 
napisał o tej modlitwie, że pozostaje ona 
również w obecnym trzecim tysiącleciu, któ-
re dopiero co się zaczęło, modlitwą o wiel-
kim znaczeniu. A zatem skoro tak wybitni 
ludzie nie wahają się akcentować wagę i ak-
tualność różańca, to cóż dopiero my, którzy 
chcemy chociaż trochę do nich się upodob-
nić.

Pojawia się jednak kolejny problem: róża-
niec jest dziś modlitwą nieco zapomnianą, 
okrytą grubą warstwą kurzu. A zatem trze-
ba go na nowo odkryć!

Dobrą ku temu okazją jest miesiąc paź-
dziernik, a zwłaszcza przypadające 7 X 
wspomnienie NMP Różańcowej. Warto więc 
sięgnąć po Słowo Boże, które tego dnia Ko-
ściół odczytuje podczas liturgii.

Pierwsze czytanie przenosi nas do Wie-
czernika, w którym uczniowie i niewiasty ra-
zem z Maryją trwają na modlitwie, oczeku-
jąc na zstąpienie Ducha Świętego. Ten ob-
raz pomaga nam zrozumieć sens różańca. 
Zalicza się go bowiem, owszem, do modlitw 
maryjnych, ale nie jest to jedynie wołanie 
do Matki Bożej, lecz raczej z Matką Bożą. 
Każde miejsce, gdzie mówimy różaniec 
– wielka bazylika w Licheniu, nasza średzka 
kolegiata, skromna wiejska kapliczka, dom 
rodzinny, pokój umierającego… przemienia 
się w salę na piętrze, gdzie na modlitwie 
z Maryją trwają uczniowie Jezusa.

Ewangelia z kolei zabiera nas do Nazaretu 
– małego miasteczka, które dwa tysiące lat 
temu nie różniło się niczym od mnóstwa in-
nych miejscowości w Izraelu. Ale to właśnie 

tam wszystko się zaczęło… W zaciszu spo-
kojnego domostwa Bóg schodzi na ziemię 
i staje się człowiekiem. Zaczyna się zbawie-
nie. I zaczyna się różaniec… To tam po raz 
pierwszy padły słowa: Zdrowaś Maryjo! Po-
tem przez wieki wypowiadano je setki, mi-
liony, setki milionów razy…

Jan Paweł II powiedział, że różaniec 
jest równocześnie prosty i głęboki oraz 
że przynosi owoc świętości. Prosty – czyli 
dostępny dla każdego. Głęboki – to zna-
czy: wyprowadzający na duchowe głębiny. 
A skoro przynosi owoc świętości, to każdy, 
kto go z wiarą odmawia, pomału staje się 
świętym!

Niektórzy twierdzą, że w naszym życiu są, 
tak jak w różańcu, tylko dwie chwile: teraz 
i w godzinę śmierci naszej. I pewnego dnia 
te momenty spotkają się ze sobą. Obyśmy 
mogli wówczas, wspierani wstawiennictwem 
Królowej Różańca powiedzieć, jak Sługa 
Boży, nasze pełne poddania Amen.

dk. Jan

„teraz” i „w godzinę naszej śmierci…”

Jest już październik - szczególnie po-
święcony Różańcowi Świętemu. Żywy 
Różaniec jest przecież żywą wspólno-
tą Kościoła. Żywe Różańce zakłada się 
wśród dzieci, młodzieży, ojców, matek, 
osób samotnych.

W Kolegiacie istnieje 9 Róż Żywego 
Różańca. Każda Róża ma swoją zelator-
kę, która jest odpowiedzialna za prawi-
dłowe jej funkcjonowanie .

Obowiązki w Żywym Różańcu:
odmawianie codziennie jednej dziesiąt-
ki Różańca w ustalonych intencjach
comiesięczna zmiana tajemnic różań-
cowych
częste przystępowanie do Sakramen-
tów Świętych
udział w procesjach Maryjnych
udział w pogrzebie zmarłego człon-
ka Różańca Świętego i w modlitwach 
za spokój jego duszy.

•

•

•

•
•

Do każdej Róży Żywego 
Różańca należy 20 osób 
- tyle ile jest tajemnic ró-
żańcowych. Każda z pań 
odmawia kolejną tajem-
nicę tzn. jedną dziesiątkę 
Różańca przez  cały mie-
siąc w ustalonych inten-
cjach. W ten sposób jedna 
Róża odmawia wszystkie 
tajemnice Różańca. Odpu-
sty przywiązane do modlitwy różańcowej 
są bardzo bogate. Już za pobożne używa-
nie, a nawet noszenie świadome i z wiarą 
poświęconego różańca zyskuje się odpust 
częściowy. Każdy chrześcijanin winien no-
sić przy sobie różaniec poświęcony jako 
znak Matki Bożej i jak najczęściej się nim 
posługiwać. W każdą ostatnią niedzielę 
m-ca odprawiana jest Msza Święta w in-
tencji żywych i zmarłych członków Żywe-
go Różańca.

Zapraszamy wszystkich, bez względu 
na wiek i płeć do tworzenia nowych Róż , 
by swoją modlitwą wspierać wszystkie in-
tencje, w których się modlimy. Członko-
wie Żywego Różańca prowadzą Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego codziennie przed 
Mszą Świętą wieczorną. Wtedy można się 
do nas zapisać. 

Zapraszamy

„Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną. 
Cudowną w swojej prostocie i w swojej głębi” Jan Paweł II
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POMOCNICY MATKI 
KOŚCIOŁA NA WAKACJACH
W dniach 24-26 czerwca br. Pomocnicy 

Matki Kościoła wyjechali na pielgrzymko-
wycieczkę na Mazury.

Pierwsze miejsce, które zwiedziliśmy 
to Grunwald. Następnie pojechaliśmy 
do Gietrzwałdu. Tutaj zakwaterowaliśmy 
się w domu pielgrzyma, który 
prowadzą sio-
stry bezhabito-
we. W Gietrz-
wałdzie znaj-
duje się piękne 
S a n k t u a r i u m 
Matki Bożej 
Gwietrzwałdz-
kiej. Jest tutaj 
źródełko, w któ-
rym płynie woda 
słynąca łaska-
mi uzdrowienia. 
Każdy z nas mógł 
taką wodę przy-
wieźć do domu.

Następnego dnia wyruszyliśmy do Świę-
tej Lipki i zwiedziliśmy Sanktuarium, 

w którym uczestni-
czyliśmy we Mszy św. 
Po Mszy św. czekała 
na nas ciepła herba-
ta i drożdżówki. Następnie pojechaliśmy 
do Wilczego Szańca, gdzie zwiedzili-

śmy bunkry. 
Po drodze 
wstąpiliśmy 
do Olsztyna.

Ostatniego 
dnia pobytu 
p łynę l i śmy 
s t a t k i e m 
po mazur-
skich je-
z i o r a c h . 
Wieczorami 
m i e l i ś m y 
czas na po-
godny wie-
czorek, mo-
dlitwę i od-

poczynek. Przy tym przez wszystkie dni 
dopisywała nam pogoda i dobry humor. 

Do domu wróciliśmy późnym wieczorem 
pełni wrażeń i przygód.

W imieniu Pomocników Matki Kościoła 
chcieliśmy szczególnie podziękować pani 
Alinie Jądrzak naszej opiekunce za zor-
ganizowane tak wspaniałego wyjazdu. 
Dziękujemy również ks. prałatowi Alek-
sandrowi Raweckiemu za pomoc, wszyst-
kim sponsorom, oraz panu kierowcy 
Sylwestrowi, dzięki któremu szczęśliwie 
dojechaliśmy i wróciliśmy. 

Pomocnicy Matki Kościoła nie tylko wa-
kacje spędzali na Mazurach. Wraz ze swo-
ją opiekunką Aliną byli na pielgrzymce 
w Licheniu. Odwiedzenie tylu wspania-
łych sanktuariów Matki Bożej umocniło 
naszą wiarę i dało nam siłę na następny 
rok. Były to bardzo udane wakacje. 

Katarzyna Barczak

Półkolonie z Bogiem
Już po raz drugi mogliśmy wypełnić 

choć tydzień wakacji dzieciom z naszej 
parafii. Wśród 48 uczestników tegorocz-
nych półkolonii były dziewczęta i chłopcy 
w  wieku od 6 lat. Przez 5 dni młodzi 
Średzianie poznawali historię, rzemiosło 
oraz ciekawe miejsca naszej wielkopol-
skiej ziemi. 

Pierwszy dzień rozpoczął się bardzo 
słodko, odwiedziliśmy bowiem fabrykę 
cukierków „krówek” w Czerniejewie. Każ-
dy mógł zobaczyć z czego i jak produkuje 
się cukierki, a także spróbować jak sma-
kują jeszcze nie zawinięte w papierek. 
Kolejnym przystankiem było już Gniezno, 
gdzie najpierw przyglądaliśmy się, jak 
produkuje się bombki, które co roku za-
wieszamy na naszych choinkach. Potem 
w katedrze wysłuchaliśmy lekcji historii 
o pierwszej stolicy naszego kraju i po-
znaliśmy życie Świętego Wojciecha. Kul-
minacją pierwszego dnia było spojrzenie 

w prehistorię podczas spaceru po parku 
dinozaurów w Rogowie. Drugi dzień był 
spotkaniem z przyrodą w Wielkopolsce. 
Kto żyje w lesie i jakie rośliny spotyka-
my podczas leśnych wędrówek zobaczyć 
można było w muzeum Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Później odbyliśmy 
podróż po Świecie śledząc wyprawy Ar-
kadego Fiedlera najsłynniejszego wielko-
polskiego podróżnika, odwiedzając jego 
dom w Puszczykowie. Tam też mogliśmy 
wejść do repliki piramidy oraz na San-
ta Marię wierną kopię statku, którym 
Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki. 
Środa wypełniona była wizytą w stolicy 
Wielkopolski. Najpierw poprzez histo-
ryczny most Biskupa Jordana dotarliśmy 
do pierwszej na ziemiach polskich ka-
tedry, później zwiedzaliśmy poznańskie 
Seminarium Duchowne. Spacer po Sta-
rym Mieście doprowadził nas na Stary 
Rynek, gdzie wybiło południe – byliśmy 

świadkami trykających się na wieży ratu-
sza słynnych koziołków. Wizytę w Pozna-
niu zakończył „wypad do kina”. Kolejny 
dzień również rozpoczął się słodko – do-
wiedzieliśmy się z czego i dzięki komu 
powstaje miód. Każdy z uczestników 
mógł własnoręcznie wykonać świeczkę 
z prawdziwego wosku pszczelego. Po-
zostałe siły dzieci spożytkowały na wod-
ne szaleństwo w swarzędzkiej pływal-
ni. Zwieńczeniem tygodnia była wizyta 
w Koszutach i poznanie historii naszej 
małej ojczyzny. Tegoroczne półkolonie 
zakończyło ognisko z kiełbaskami w Łęk-
nie. Przez cały tydzień nie zabrakło oczy-
wiście modlitwy, a także i poznania życia 
patrona tego roku Świętego Pawła. Pod-
czas jazdy autobusem oglądaliśmy filmy, 
poświęcone życiu pierwszych chrześcijan 
oraz temu jak zły Szaweł stał się Aposto-
łem Narodów.

kl. Marcin Stanisławski



Młodzież naszej parafii tegorocz-
ne wakacje miała okazję spędzić 
w Rzymie. Miasto to samo w sobie 
jest piękne, a do tego dochodzi jesz-
cze tyle świętych miejsc. I sam Wa-
tykan, który stanowi odrębną cząstkę 
w całym Rzymie, nadaje temu miejscu 

szczególnego znaczenia. Na-
prawdę trzeba tam być, stanąć na Pla-
cu Świętego Piotra i poczuć tę moc, 
siłę i energię, która tam panuje… 
Zejść do grobu Jana Pawła II, 
uklęknąć w ciszy i w skupieniu 
pomodlić się. Będąc tam, czuje 
się jakby było się bliżej Boga. 
Wierzymy, że nasze modlitwy 
zostaną wysłuchane, bo jeste-
śmy tu… tak blisko Niego…

Oprócz tego zwiedzić moż-
na Koloseum, gdzie ginęli nie-
winnie pierwsi chrześcijanie... 
Forum Romanum, Kapitol 
czy Panteon.

Na prawdziwy podziw zasłu-
gują też fontanny, których tutaj 
nie brakuje. Najbardziej znaną 
z nich, a zarazem najpiękniejszą 
jest Fontanna di Trevi.

O Rzymie można by pisać wiele, lecz 
żeby w pełni docenić jego piękno, trze-
ba tam być i na własne oczy zobaczyć 
te wszystkie cudowne i przepełnione 
świętością miejsca…

Natalka i Mikuś

RZYM- 
Wieczne Miasto

Profumo di Roma
Środa, 9 lipca, godzina 18.oo, Ła-

wica. Grupa młodzieży należąca 
do Duszpasterstwa Akademickiego 
gromadzi się na poznańskim lotnisku. 
Tylko dwie godziny lotu i wszyscy 
mogliśmy nucić,, Ciao, ciao Italia”. 
Na lotnisku Fiumicino przywitał nas 

ks. Tomasz Śle-
sik trzymający 
w rękach kartkę 
z oryginalnym 
napisem: ,,Ka-
lisz and corpora-
tion”. Rzec by można, 
że 18 dni to wystar-
czająco dużo czasu 
na poznanie Rzymu. 
Wszyscy jednak byli-
śmy w błędzie.

Mimo, że jesteśmy 
w XXI wieku momen-
tami mogliśmy po-
czuć się jak w staro-
żytności. Już pierw-

szego dnia wychodząc 
z metra przywitało nas Koloseum, na wi-
dok którego wszyscy oniemieli z zachwytu. 
A to był dopiero początek… Każdy kolejny 

dzień zaskakiwał 

nas co raz bardziej. Zobaczyliśmy Forum 
Romanum, Palatyn, Pantheon, Plac i Scho-
dy Hiszpańskie, Campo di Fiori Piazza Na-
vona, Piazza del Popolo, Fontanna di Trevi, 
Katakumby pierwszych chrześcijan oraz 
miejsca, które szczególnie nas oczarowały 
Via Appia i Zatybrze. Tam przede wszyst-

kim udało nam się poczuć ,,Profumo di 
Roma” o którym wielokrotnie wspominał 
nam ks. Tomek.  Mieliśmy okazję odwiedzić 
cztery główne Bazyliki Rzymu: św. Marii 
Maggiore, św. Jana na Lateranie, św. Pawła 
i św. Piotra, która była dla nas najważniej-
sza ze względu na grób Jana Pawła II, przy 
którym każdy w chwili skupienia mógł się 
pomodlić. 

Wieczory spędzaliśmy równie inten-
sywnie. To wtedy Rzym szczególnie tętni 
życiem. Nigdy nie zapomnimy chwil spę-
dzonych na Schodach Hiszpańskich, przy 
Fontannie di Trevi czy urokliwych restaura-
cjach. Nie zabrakło też czasu na leniucho-
wanie na plaży. 

Przewodnik wspominał, 
że w stolicy Włoch można spotkać 
znane osobistości. Nam udało się 
porozmawiać i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z premierem Silvio Berlu-
sconim.

Wśród tylu atrakcji zawsze był 
czas na wspólną modlitwę i ado-
rację. Uczestniczyliśmy we Mszach 
Świętych przy grobie Jana Pawła II 
oraz w Katakumbach. 

Niedziela, 27 lipca powrót 
do domu. 

To były cudowne wakacje 
i na pewno pozostaną niezapomnia-
ne. W tym miejscu pragniemy po-

dziękować Wszystkim, dzięki którym nasz 
wyjazd mógł się odbyć, a w szczególności 
księdzu Tomkowi, który nas tam zaprosił.

,,Profumo di Roma” poczuliśmy. 
„Grazie, troppo gentile”.

Ania, Basia, Ewelina, Monika
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Nasze marzenia o tym, aby zobaczyć 
miejsca opisane na kartach Pisma Świę-
tego spełniły się. 10 września 2008 roku 
wyruszyliśmy z naszej Parafii w grupie 
47 pielgrzymów do Ziemi Świętej, ziemi, 
po której stąpał Jezus. Opiekowali się nami 
księża : prałat Aleksander Rawecki i kano-
nik Władysław Płóciennik. Na pielgrzymko-
wym szlaku pierwszym przystankiem była 
Praga, gdzie w katedrze św. Vita przyglą-
daliśmy się witrażowi, który przedstawiał 
ustanowienie Ośmiu Błogosławieństw oraz 
obrazowi, który przedstawiał Golgotę.

Po odprawie paszportowo-bagażowej 
wylecieliśmy do Izraela i po kilku godzi-
nach lotu wylądowaliśmy w Tel-Awiwie.

Autokarem dotarliśmy do Betlejem-no-
cowaliśmy u ojców franciszkanów obok 
Bazyliki Narodzenia Pańskiego, potężnej 
i pięknej budowli, która chroni Grotę.

W betlejemskiej Grocie Narodzenia 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i każ-
dy z nas z wielkim wzruszeniem dotykał 
Gwiazdy oznaczającej miejsce, gdzie przy-
szedł na świat Jezus Chrystus.

Niedaleko bazyliki poznaliśmy Grotę 
Mleczną i Pole Pasterzy. W  grocie paste-
rzy- miejscu, gdzie Anioł oznajmił paste-
rzom przyjście na świat Mesjasza uczest-
niczyliśmy we Mszy Św.

Dalsze poznawanie niezwykłych miejsc 
rozpoczęliśmy od Jerozolimy, oddalonej 
od Betlejem zaledwie 10 kilometrów. Mia-
sto otoczone jest 8 m betonowym murem. 
Wielokrotnie też przekraczaliśmy granicę 
izraelsko -palestyńską.

Nad miastem wznosi się Góra Oliwna, 
która była milczącym świadkiem pojmania 
i Wniebowstąpienia Chrystusa, stąd też 
roztacza się najpiękniejszy widok na mia-
sto.

Byliśmy w kościele karmelitek Pater No-
ster - obok groty, w której Jezus przeka-
zywał nauki Apostołom. W krużgankach 
wbudowano 60 mozaik z modlitwą „Ojcze 
nasz” w różnych językach. Także po pol-
sku i kaszubsku.

Udaliśmy się na miejsce Ostatniej Wie-
czerzy. Na Górze Syjon zwiedziliśmy ko-
ściół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W kościelnej krypcie znajduje się rzeźba 
przedstawiająca śpiącą Matkę Boską.

Tuż za kościołem 
stoi budowla, w której 
na parterze jest sym-
boliczny grób Dawida 
otoczony czcią przez 
Żydów, natomiast 
na piętrze –sala Wie-
czernika, miejsce  
Ostatniej Wieczerzy, 
gdzie Pan Jezus usta-
nowił Sakrament Eu-
charystii i Kapłaństwa.

Schodząc z Góry Syjon zajrzeliśmy 
do kościoła św. Piotra In Gallicantum ( 
w miejscu piania koguta). Tu apostoł Piotr 
zaparł się Jezusa.

Jerozolimskie Stare Miasto, to plątani-
na wąskich uliczek, kramów i sklepików. 
To także trasa Via Dolorosa- Drogi Krzyżo-
wej, którą podążał Jezus na Golgotę. Dwie 
stacje-III i IV to „polskie stacje”.

Najważniejszą budowlą chrześcijaństwa 
jest otoczona grubym murem Bazylika 
Grobu Pańskiego. Opiekują się nią przed-
stawiciele kilku Kościołów – katolicy, pra-
wosławni, Ormianie. Grób Chrystusa znaj-
duje się w głównej części kościoła. Wchodzi 
się do niego nisko sklepionym kamiennym 
wejściem. W małym pomieszczeniu znaj-
duje się wykuta w skale wnęka z kamienną 
płytą, na której złożono ciało Jezusa zaraz 
po zdjęciu z Krzyża. Dotknięcie tej płyty 
i modlitwa bardzo nas wzruszyły. Przy oł-
tarzu obok Grobu Jezusa uczestniczyliśmy 
we Mszy Św. odprawianej przez naszych 
kapłanów. W bazylice tej znajduje się też 
kaplica Golgoty. Kilkaset metrów od bazy-
liki, już w dzielnicy żydowskiej , jest Ścia-
na Płaczu, święte miejsce judaizmu – swo-
ista, wielka synagoga pod gołym niebem, 
i najważniejsze w Izraelu miejsce muzuł-
manów-meczet Kopuła Skały.

Weszliśmy również na Górę Oliwną-
ogród Getsemani, gdzie Chrystus został 
pojmany. Rosną tam drzewa oliwne tak 
stare, że „pamiętają” czasy Chrystusa. 
Nam też użyczyły trochę cienia. Tutaj też 
wznosi się wybudowany w 1924 roku Ko-
ściół Wszystkich Narodów- Bazylika Ko-
nania, ze skałą na której Jezus modlił się 
przed pojmaniem.

W kolejnym dniu udaliśmy się do Galilei. 

Do miejsc tak niezwykłych jak niezwykła 
jest historia tej ziemi. Ten piękny , północny 
region przemierzał Jezus nauczając i czy-
niąc cuda. W Nazarecie zwiedziliśmy Bazy-
likę Zwiastowania, której kopuła wznosi się 
nad miastem. Zbudowano ją w 1969 roku. 
Jej górny poziom upamiętnia ogłoszenie 
Maryi Matką Kościoła, w dolnym-jest gro-
ta, w której archanioł Gabriel zwiastował 
Jej przeznaczenie. Obok bazyliki znajdu-
je się Kościół św. Rodziny, a w nim wiele 
witraży i fresków przedstawiających życie 
Jezusa w rodzinie. 

W Canie  w miejscu pierwszego cudu,  
na Mszy Św. pięć par małżeńskich odnowi-
ło swoje śluby małżeńskie.

W podróży po Ziemi Świętej przeżyliśmy 
wpływ trzech klimatów. Podglądaliśmy 
trochę muzułmanów- aktualnie obchodzi-
li Ramadan, Żydów, Beduinów na Pustyni 
Judzkiej, odczuliśmy wysoką temperaturę 
, mokry upał i orzeźwiający wiatr podczas 
kąpieli w Hajfie i Tel-Awiwie. Wielką atrak-
cją było kupowanie pamiątek, a targo-
wanie się z właścicielami kramów wesołą 
zabawą. Egzotyczne krajobrazy-plantacje 
palm daktylowych, bananowców, grana-
tów, mango, kwitnące drzewa i krzewy 
o intensywnych barwach dostarczały nie-
zapomnianych wrażeń.

Często odczuwaliśmy dreszcz emocji 
i szczęścia, gdy uświadamialiśmy sobie, 
że chodzimy po tych samych kamieniach, 
po których przed dwoma tysiącami lat stą-
pał Pan Jezus, Maryja Panna i św. Józef.

Wszyscy pielgrzymujący do Ziemi Świę-
tej składają ks. prałatowi Aleksandrowi 
Raweckiemu podziękowania za zorganizo-
wanie tej pielgrzymki, wspólną modlitwę 
w tych wyjątkowych miejscach i nieśmiało 
marzą o następnej.

10

Na ziemi, po której stąpał Jezus.



1111

W sobotę, 13 września, już po raz 
135 wyruszyła z Kolegiaty pielgrzymka 
do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Biechowie. Corocznie, w pierwszą nie-
dzielę po święcie Narodzenia NMP przy-
padającym 8 września, rzesze wiernych 
przybywają tam, by wspólnie uczestniczyć 
w uroczystościach odpustowych. I w tym 
roku, już po raz kolejny organizatorką 
średzkiej pielgrzymki była pani Barbara 
Pikusa. Warto dodać, że jest to najstar-
sza pielgrzymka udająca się do Biechowa. 
Wędrówkę poprzedziła Msza św. o godzi-
nie 7, którą odprawił ks. Jerzy Grynia. 
Ponad trzystuosobowa grupa pielgrzy-
mów, począwszy od małych dzieci w wóz-
kach do osób starszych, szła powierza-
jąc Matce Bożej swoje troski, dziękując 
za otrzymane łaski. W czasie wędrówki 
pielgrzymi modlili się wspólnym śpie-
wem, odmówiony 
został dziękczynny 
różaniec prowadzo-
ny przez kleryków, 
a także modlitwa 
Anioł Pański i mo-
dlitwa koronkowa. 
Pierwszy półgodzin-
ny przystanek miał 
miejsce po ośmiu 
kilometrach, w Po-
łażejewie. O godzi-
nie 12 pielgrzymów 
witali już miesz-
kańcy Murzynowa 
Kościelnego, razem z księdzem Zbignie-
wem Rzeźnikiem, proboszczem tamtej-
szej parafii. Po dwóch godzinach odpo-
czynku pątni-

cy ruszyli na ostatni odcinek drogi. 
Około godziny 16 w Biechowie Średzianie 

zostali przy-

witani przez ojców paulinów, a następ-
nie przeszli na kolanach wokół ołtarza, 
witając się z Matką Bożą. Pątnicy stanęli 

przed Obrazem Matki Pocieszenia, gdzie 
każdy miał chwilę na indywidualną modli-
twę. Popołudniu odbyła się Msza św. dla 

dzieci. Specjalną 
Mszę św. dla średz-
kich pielgrzymów 
odprawił o godzinie 
19 ksiądz kanonik 
Wojciech Raczkow-
ski. 

Obecni byli też 
księża ze średzkich 
parafii, a także kle-
rycy i ministranci. 
Mszę tę uświetnił 
chór kolegiacki 
pw. św. Cecylii.

W i e c z o r e m 

w Parku Pielgrzyma odmówiony został 
różaniec. Odbyło się też czuwanie prze-
platane dziesiątkami różańca i śpiewem. 

W czasie tego czuwa-
nia wierni modlili się w intencjach, które 
można było składać na postoju w Murzy-

nowie. Tradycyjnie 
o północy odprawio-
na została uroczysta 
Pasterka Maryjna.

W niedzielę na-
stępnego dnia o go-
dzinie 12 przy ołtarzu 
polowym koncelebro-
wana została uroczy-
sta suma odpustowa, 
której przewodniczył 
metropolita gnieź-
nieński, ks. abp Hen-
ryk Muszyński. W ka-
zaniu abp Muszyński 

nawiązał do przypadającego 14. września 
święta Podwyższenia Krzyża. Podkreślił, 
że krzyż jest nie tylko znakiem zbawienia, 
ale też znakiem pełni życia, świadkiem 
ludzkiego cierpienia i wyrazem nadziei. 
O godzinie 15. Średzianie w dużo mniej-
szej grupie, bo około siedemdziesięcio-
osobowej wyruszyli w drogę powrot-
ną. Do Środy weszli kilkanaście minut 
po 20.

We wtorek, 16. września do Sanktu-
arium w Biechowie udali się autokarami 
chorzy i osoby starsze, gdzie o godzinie 
16 odbyła się Msza św. z namaszczeniem 
chorych.

Adrianna Regulska

Relacja z Biechowa
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WAKACJE  MŁODZIEŻY od św. JÓZEFA

W dniach 22-27 czerwca br. ministran-
ci i młodzież z Parafii św. Józefa przeby-
wali na obozie- tym razem w Trójmie-
ście, a zakwaterowali się w schronisku 
w Gdańsku. Celem wakacji z Bogiem 
było zapoznanie się z zabytkami Trój-
miasta oraz wypoczynek.

Większość młodzieży była w tym miej-
scu I raz.

W drodze do Gdańska zatrzymaliśmy 
się w najbardziej średniowiecznym mie-
ście Polski - w Toruniu, gdzie zobaczy-
liśmy Starówkę oraz Kościół św. Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangelisty( dziś ka-
tedrę). Znajduje się tam słynny dzwon 
Tuba Dei( łac. Trąba  Boża) - drugi 
co do wielkości po krakowskim „ Zyg-
muncie”

Dla młodzieży było też ważne - sfo-
tografować się pod pomnikiem Mikołaja 
Kopernika.

Zwiedzanie Trójmiasta rozpoczęliśmy 
od Gdańska- najważniejszego portu 
nad Motławą. Najpierw odbyliśmy spa-
cer Długim Targiem i obserwowaliśmy 
budowle tam się znajdujące z pomocą 
przewodnika m.in. zobaczyliśmy Dwór 
Artusa, pięk-
ne kamieni-
ce, ratusz. 
Tu mogliśmy 
sobie zro-
bić zdjęcie 
pod fontanną 
z posągiem 
Neptuna. Nie-
z a p o m n i a -
nym znakiem 
siły i bogac-
twa dawne-
go Gdańska 
jest Kościół 
M a r i a c k i . 
Po zwiedzeniu 
tego kościo-
ła weszliśmy 
na wieżę 400 schodów 
w górę, skąd mogliśmy podziwiać pięk-
ną panoramę Gdańska. Mieliśmy moż-
liwość zobaczyć też Kościół św. Jana, 

Św. Katarzyny, św. Trójcy. Niezwykłe 
wrażenie wywarł na nas Kościół św. Bry-
gidy. W latach 80-tych świątynia ta była 
ostoją walczącej z komunizmem „Soli-
darności”.

Przejeżdżaliśmy też obok Stoczni 
Gdańskiej, gdzie widzieliśmy Pomnik 

Poległych Stoczniowców zwany Pomni-
kiem Trzech Krzyży. Na zakończenie 
dnia podjechaliśmy 

do Katedry Oliwskiej, gdzie wysłuchali-
śmy przepiękny koncert organowy.

Następnego dnia płynęliśmy z Gdyni 
na Hel. Na Helu zobaczyliśmy fokarium 

oraz po wejściu na latarnię morską po-
dziwialiśmy panoramę Półwyspu Hel-
skiego. Po powrocie zwiedzaliśmy nisz-
czyciel ORP „Błyskawica” oraz najsłyn-
niejszy polski żaglowiec” Dar Pomorza”.

Udało nam się też zwiedzić muzeum 
oceanograficzne- Akwarium Gdyńskie 

z przepięknymi 
okazami mórz 
i oceanów. 
Towarzyszyła 
nam cały czas 
piękna pogo-
da- tak więc 
spacerowa l i -
śmy po molo 
w Sopocie 
a także opalali-
śmy się na pla-
ży pod słynnym 
Grand Hotelem. 
Odbyliśmy też 
podróż statkiem 
na Westerplat-

te, aby zobaczy miejsce pamięci, 
gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. 
Na plaży w Sopocie- grupa naszej mło-
dzieży mogła wziąć udział w rozgryw-
kach piłki plażowej,a potem mogli oglą-
dać jak walczą sławy - Adam Kokoszka 
i Tomasz Zahorski oraz zdobyć ich au-
tografy.

Wieczorami odbywała się w schroni-
sku msza św. prowadzona przez ks. Łu-
kasza Tadeusza.

Był też czas na rozgrywki sportowe 
bądź oglądanie meczów na EURO 2008  
razem z młodzieżą niemiecką, która 
tam przebywała.

Pobyt naszej grupy w Trójmieście 
był bardzo udany. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy jeszcze Malbork i Marko-
wice,a także odbył się konkurs wiedzy 
o Trójmieście z nagrodami. Najwięcej 
wiedzy posiadali Przemek, Szymon 

i Ania. W późnych godzinach wieczor-
nych wróciliśmy zadowoleni i rozśpiewa-
ni do Środy.

B. Deiksler

P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A 
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Spotykamy się w każdy piątek, i tak: 
W pierwsze piątki miesiąca gromadzi-

my się na Mszy świętej, gdzie spotyka-
my Jezusa w Komunii świętej i słuchając 
Słowa Bożego uczymy się patrzeć na akt 
stworzenia kontemplując freski z kaplicy 
Sykstyńskiej. 

W drugie piątki gromadzimy się na ado-
racji naszego Mistrza i Pana Jezusa Chry-
stusa, gdzie ma miejsce „100% grania i 0 
gadania”. 

W trzecie piątki miesiąca oglądamy film, 
lub istnieje taki zamysł, aby organizować 
czas modlitwy dla młodzieży z całej Środy 
Wlkp. w różnych kościołach.

W czwarte piątki miesiąca gromadzimy 
się na nabożeństwach paralituirgicznych, 
gdzie przyglądając się, przez pryzmat 
Słowa Bożego, życiu św. Pawła odkrywa-
my szczególne momenty w budowaniu 
swojej osobistej więzi z Jezusem.

W każde piątki po tych spotkaniach 
modlitewnych idziemy do herbaciarni, 
gdzie przy herbatce chcemy zmierzyć się 
z pytaniami zadanymi przez młodych.
Herbaciarnia także funkcjonuje w każdą 
sobotę. W parafii NSJ istnieje również 
zespół muzyczny, gdzie talentami, które 
są darami Boga, konkretni ludzie dzielą 
się, szczególnie podczas niedzielnej litur-
gii Mszy św. o 14:30, pomagając innym 
w modlitwie. Młodzież należąca do grupy 
Pomocników Matki Kościoła spotyka się 
we wtorki.  Młodzież gromadzi się również 
przygotowując przedstawienia teatralne.

Gdyby Ktoś odkrywał chęć przyjścia, 
wspólnej modlitwy i doświadczenia wspól-
noty to serdecznie ZAPRASZAMY.

Duszpasterstwo 
Młodych w parafii 

NSJ w Środzie Wlkp.

Msza Święta w intencji nauczycieli, wy-
chowawców i katechetów zostanie odpra-
wiona 9 października br. o godz.19.30.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A 
P A N A  J E Z U S A : 

Zaproszenie
CHCESZ  poznać Jana Pawła II z mało znanej strony…

PRZYJDŹ do kościoła pod wezwaniem  
Najświętszego Serca Jezusa 

12 października 2008 roku o godz. 17.30 ,  
a usłyszysz i zobaczysz jak młodzież z Teatru eNeSJot   

przedstawia „RÓŻE DLA JANA PAWŁA II”

Dzieci z chórku „Płomyczki”, 
młodsi ministranci i Dzieci Maryi 
w dniach 30.06.-5.07.br odwiedzili 
Karpacz.

W czasie tego wyjazdu przede 
wszystkim dużo chodziliśmy. By-
liśmy na Śnieżce, w schronisku 
Strzecha Akademicka i Samotna.
Nie brakowało modlitwy i zaba-
wy.

W dniach 9-18.08 2008r. młodzież NSJ wyjechała w Bieszczady.
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Wakacje ze Świętym Pawłem Apostołem

W dniach od 24 do 31 sierpnia grupa mi-
nistrantów i iskierek uczestniczyła w let-
nich wczasoreko-
lekcjach. W tym 
roku miejscem 
odpoczynku były 
Maniowy, ma-
lownicza miej-
scowość położo-
na nad Zalewem 
Czorsztyńskim, 
gdzieś pośrodku 
drogi między Ta-
trami a Pieninami. 
We wspólnym wy-
jeździe, którego 
organizatorem był 
opiekun zarówno ministrantów jak i Iskie-
rek, ks. Jarek Grelka, uczestniczyło 47 
dzieci i młodzieży. Niezapomniana wypra-
wa rozpoczęła się w czwartek 24 lipca Mszą 
św. w Kolegiacie o godz. 7.00. Po jej za-
kończeniu i uroczystym błogosławieństwie 
księdza Proboszcza wyruszyliśmy w po-
dróż. Po drodze, wstąpiliśmy do Wadowic, 
miejsca jakże bardzo bliskiemu naszym 
sercom. Tam zwiedziliśmy dom, w któ-
rym urodził się Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II 
oraz bazylikę, w której przyjął 
chrzest i w której rozpoczął 
swą drogę do kapłaństwa mie-
dzy innymi poprzez ministran-
turę. Po kilku godzinach podró-
ży – zmęczeni, ale szczęśliwi 
– dotarliśmy na miejsce. Tam 
czekał już na nas pyszny obiad 
przygotowany przez panie ku-
charki i super dom rekolekcyj-
ny, który niejednego wprawił 
w zdziwienie. Potem „selekcja” 
czyli kto z kim i w jakim pokoju 
i pierwsze spotkanie rekolekcyj-
ne. Czas upływał bardzo szybko 
i w niezapomnianej atmosferze. 
Największym powodzeniem cie-
szyła się sala gimnastyczna (tak, 
tak!!! – sala gimnastyczna w kościele!). 
Nasz pobyt nie ograniczał się jednak tylko 
do rozrywek na miejscu. Odbyliśmy rów-

nież kilka wypraw. W czasie naszego po-
bytu wybraliśmy 
się z naszym 
przewodnikiem 
Panem Jackiem 
W i śn i ewsk im 
(dla ciekawo-
ści – urodzo-

nym w Środzie 
Wielkopolskiej!) 
w Dolinę Koście-
liską, ale nieste-
ty deszcz zmusił 
nas do powrotu. 
Część grupy zdobyła Giewont, część Guba-
łówkę. Wszyscy wspólnie byliśmy w Niedzicy, 
lecz nie udało się nam zwiedzić zamku. W tym 
czasie kręco-

no tam film pani Agnieszki Holland pt. „Ja-
nosik”. Obejrzeliśmy natomiast z bliska 
zaporę na Dunajcu w Czorsztynie. W dro-

dze powrotnej odwiedziliśmy Kalwarię Ze-
brzydowską, gdzie pokłoniliśmy się Matce 
Bożej w Jej sanktuarium. 

Całość naszego pobytu skupiała się wo-
kół osoby Świętego Pawła, którego rok 
właśnie przeżywamy. Uczestnicy na spo-
tkaniach w grupach oraz na wspólnych 
konferencjach poznawali życie i działalność 
Apostoła Narodów. Każdego dnia grupy 

miały do zreali-
zowania jedno 
zadanie. Wieczo-
rem odbywały 
się prezentacje, 
a jury oceniało 
przedstawione 
interpretacje po-
szczególnych za-
dań. 

Nim zdążyliśmy 
zatęsknić za do-
mem, czas było się 
zbierać i ruszać 

z po- wrotem. Szczęśliwi, 
zadowoleni i pełni wrażeń w czwartkowy 
wieczór stawiliśmy się w Środzie, gdzie 

czekali na nas stęsknieni 
rodzice. 

By wyjazd mógł dojść 
do skutku, wcześniej mu-
siało pracować nad tym 
wielu ludzi dobrej woli. 
I choć podczas Mszy św. 
modliliśmy się za nich, 
to jeszcze raz w tym miej-
scu składamy im z całe-
go serca serdeczne Bóg 
zapłać! Bóg zapłać tym, 
którzy wsparli nas finan-
sowo, tym którzy wspie-
rali nas modlitwą i tym 
którzy ofiarowali nam 
swój czas i swoją pracę, 
byśmy my mogli cie-
szyć się odpoczynkiem 
i zabawą w uroczym 

zakątku naszej Ojczyzny. 
Wszystkim, za wszystko BÓG ZAPŁAĆ! 

Tomasz Szcześniak
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Święty Paweł - Apostoł Narodów – 
Misjonarz Świata

Trwając w roku, który z woli Ojca 
Świętego Benedykta XVI poświęcony 
jest tej postaci, nie sposób przybliżyć 
sobie osoby Świętego Pawła. Kim był 
ów słynny Święty – zwany Apostołem 
Narodów, autor blisko połowy ksiąg 
Nowego Testamentu, człowiek, który 
blisko 2000 lat temu pokonał ponad 
10000 km, aby zanieść Ewangelię tam, 
gdzie jej jeszcze nie znano?

Urodził się około 8 roku po Chrystusie 
w Tarsie, stolicy ówczesnej Cylicji, dzisiej-
szym mieście w Turcji. Jego rodzina po-
chodziła z rodu Beniamina (por. Rz 11,1), 
co uzasadnia nadanie mu imienia Szaweł 
– w spolszczeniu Saul - pochodzącego 
od pierwszego historycznego króla Izraela 
wywodzącego się właśnie z tego pokole-
nia. Warto zaznaczyć, że Szaweł posiadał 
także obywatelstwo rzymskie, o którym 
wspominają chociażby Dzieje Apostolskie 
(por. 16,37; 22,28). Jaką drogą je nabył 
nie wiemy. Można przypuszczać, że cały 
Tars cieszył się tym przywilejem, bądź też, 
że jego rodzina nabyła to prawo. Śledząc 
dalej Dzieje Apostolskie dowiadujemy się 
także, że on, podobnie jak jego ojciec oraz 
inni członkowie rodziny, byli faryzeuszami 
(por. Dz 23,6). Po otrzymaniu wykształ-
cenia w tamtejszych szkołach oraz nauce 
rzemiosła – tkania płótna namiotowego, 
w wieku około 20 lat został wysłany do Je-
rozolimy, aby u stóp Gamaliela, wybitnego 
nauczyciela, zdobyć gruntowne wykształ-
cenie rabinistyczne. Warto zaznaczyć, 

że nie znał Chrystusa, a wręcz przeciwnie 
pałał wielką nienawiścią do chrześcijan. 
Po raz pierwszy na kartach Pisma Święte-
go poznajemy go podczas kamienowania  
Szczepana (por. Dz 7, 58-60). Miał wtedy 
około 30 lat. Kiedy osiągnął odpowiednią 
pozycję w synagodze, udał się do swoich 
zwierzchników, aby pozwolili mu wybrać 
się do Damaszku. Dowiedział się bowiem, 
że to właśnie w tym mieście przebywa wielu 
wyznawców Chrystusa. Taką zgodę otrzy-
mał, jednak droga do Damaszku całkowicie 
odmieniła jego życie. Blisko bram miasta 
objawił mu się sam Chrystus, który, jak 
później wyzna apostoł, objawił mu swoją 
naukę (por. Ga 1, 11-12). Oślepiony Szaweł 
został doprowadzony do Damaszku, gdzie 
jego życie odmieniło się diametralnie. Z rąk 
Ananiasza przyjął chrzest (por. Dz 9,10) 
i otrzymał nowe imię – Paweł, które po-
chodzi od łacińskiego przymiotnika parvus 
– mały, krótki. Mogło ono sugerować jego 
niski wzrost. Nie od razu jednak, Paweł stał 
się wielkim apostołem. Początkowo prze-
śladowany przez Żydów ukrywał się około 
3 lat, po czym udał się do Jerozolimy. Tam 
poznał apostołów. Jego największym przy-
jacielem stał się Barnaba, który wraz z nim 
udał się do Tarsu. Swoją misję Paweł roz-
począł od rodzinnego miasta. Było to około 
44 roku. Pierwszym miastem odwiedzonym 
przez niego, o którym wiemy, była Antio-
chia. Tam chrześcijaństwo było już znane, 
jednak dzięki Pawłowi przeżyło rozkwit. 
Głosił on bowiem Ewangelię bez konieczno-
ści przyjmowania zwyczajów i praw żydow-

skich. Jak 
się później 
okazało był 
to jeden 
z głównych 
s p o r ó w 
na tak zwa-

nym Soborze Jerozolimskim (por. Dz 15, 
6-12). Odbył cztery podróże apostolskie, 
w czasie których przemierzył obszary Sy-
rii, Grecji, Azji Mniejszej, Macedonii, Italii. 
Niektórzy badacze uważają, że dotarł także 
na tereny dzisiejszej Hiszpanii. Przemierzył 
setki kilometrów zarówno drogami lądowy-
mi, jak i morskimi. Wszędzie, gdzie tylko 
był, głosił Ewangelię i zakładał nowe wspól-
noty. Później troszczył się o nie, o czym 
świadczą liczne listy, jakie pisał. W skład 
kanonu Pisma Świętego wchodzi 13 pism, 
których autorstwo przypisuje się właśnie 
Pawłowi. Jako wierny świadek Chrystusa 
aż do końca, poniósł śmierć męczeńską 
w Rzymie około roku 67. Prawdopodobnie 
jako obywatel rzymski został ścięty mie-
czem. Jego ciało w 313 roku, po edykcie 
Konstantyna Wielkiego, powróciło na miej-
sce śmierci, gdzie cesarz wzniósł bazyli-
kę ku czci św. Pawła. W tym miejscu, aż 
po dzień dzisiejszy możemy modlić się nad 
grobem Apostoła Narodów. W tym roku 
starajmy się pogłębić naszą znajomość tej 
postaci, a przede wszystkim jego naucza-
nia. Sięgajmy często po listy, jakie pozo-
stawił nam Święty Paweł.

kl. Marcin Stanisławski
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Adam Grabias pochodził ze znanej średz-
kiej rodziny kupieckiej. Urodził się 9 
grudnia 1923 r. w Środzie Wielkopol-
skiej jako syn Józefa i Wiktorii Grabia-
sów. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 
i jednorocznej kupieckiej rozpoczął pracę 
w sklepie kolonialnym swego ojca. Póź-
niej pracował także na lotnisku Ławica 
w Poznaniu i w Mącznikach. W czasie 
wojny w Jego domu rodzinnym przy ul. 
Kilińskiego odbywały się konspiracyjne 
spotkania, można było przeczytać tajne 
gazetki „Dla Ciebie Polsko”, ”Dla Twojej 
chwały”, i „Polską Narodową”. Na wiosnę 
1945 r. został powołany do wojska, był 
pisarzem i magazynierem, redagował 
gazetkę żołnierską. W 1947 r. został 
zdemobilizowany w stopniu kaprala. 
Po powrocie do domu zajął się handlem, 
nawiązał kontakt z Towarzystwem Przy-
jaciół  Żołnierza i rozpoczął działalność 
społeczną. Pracował kolejno w Zespole 
PGR Tulce jako księgowy techniczny, 
w Spółdzielni Produkcyjnej w Mącz-
nikach i w Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. W 1984 r. przeszedł na eme-
ryturę. 

Pan Adam Grabias miał bardzo wszech-
stronne zainteresowania, a jego trzy pod-
stawowe pasje to: działalność społeczna, 
kolekcjonerstwo i podróże.

Działalność społeczna
Adam Grabias był urodzonym społeczni-
kiem. Przez wiele lat był członkiem zarzą-
du Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza (dzi-
siaj Liga Obrony Kraju). W 1948r. założył 
na terenie Parafii Kolegiackiej- Towarzy-
stwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Był sekretarzem, skarbni-
kiem i wiceprezesem oddziału średzkiego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. 9 grudnia 1973 r. został 
radnym Miejskiej Rady Narodowej. Był 
skarbnikiem Koła Przyjaciół Biblioteki. 
26 czerwca 1989 r. na spotkaniu byłych 
żołnierzy AK Adama Grabiasa wybrano 
prezesem organizacji średzkiej. Do Jego 
najważniejszych inicjatyw  zalicza się 
wznowienie działalności Stowarzyszenia 
Gimnastycznego Sokół w 1989r. Wszech-

stronna działalność zaangażowanego spo-
łecznika została wielokrotnie uhonorowa-

na. Trudno wymienić 

tu wszystkie wyróżnienia 
i odznaczenia. Były to m.in. : Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy 
Krzyż Legii Honorowej, Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Legia Honorowa Sokolstwa Polskiego 
w Ameryce, Odznaka Złoty Krzyż PCK 
II Stopnia, Odznaka Honorowa Srebrna 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego, Odznaka Zasłużony dla Po-
wiatu Średzkiego oraz Medal za Zasługi 
Archidiecezji Poznańskiej z okazji 1000-
lecia Kościoła Poznańskiego.

Kolekcjonerstwo
Pasję zbieractwa odziedziczył po ojcu, 
któremu także zawdzięcza najstarsze 
eksponaty swojej kolekcji. Niektóre po-
chodzą nawet z XVII wieku, jak na przy-
kład „Dissertatio Juridica” z roku 1673. 
Biblioteka Adama Grabiasa obejmowała 
ponad 3 tysiące książek. Jedne z najcen-
niejszych to „Nauki dogmatyczne i mo-
ralne” z 1792 r. i „Psałterz Dawidowy” 
J. Kochanowskiego z roku 1867. Oprócz 
wymienionych, w księgozbiorze znaj-
dowały się także dzieła Sienkiewicza                 

i Kraszewskiego z XIX i początku XX wie-
ku. Liczne opracowania dotyczące Ziemi 
Średzkiej. Bogaty zbiór gazet i czasopism 

(np. Dziennik Poznański 1917). 
Szczególnie ciekawe są pamiąt-
ki dotyczące regionu średzkie-
go, m.in. 5 kronik dziejów Ko-
legiaty i albumy z najstarszymi 
widokówkami miasta Środa. 
Największym marzeniem Wła-
ściciela tych skarbów było, aby 
pewnego dnia z jego zbiorów 
powstało muzeum.

Podróże,
były trzecią wielką pasją p. Ada-
ma Grabiasa. Rozpoczynał małymi 
wycieczkami po ziemi średzkiej, 
przez obozy i wędrówki po kraju, 
aż do podróży po Europie i ca-
łym świecie. Zwiedził m.in. Wil-
no, Kijów, Moskwę, Lipsk i Rzym, 
a w 1992r. odwiedził także Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. Każdej 
z podróży można przypisać osob-
ną historię, pamiątki i przyjaciół.                                               

W pamiętnikach z podróży może-
my znaleźć wpisy dostojników kościel-
nych, przedstawicieli władz państwowych, 
naukowców i podróżników. Z pośród ty-
sięcy wpisów nie sposób tutaj wszystkich 
przywołać. Są to m.in.: ks. Karol Wojtyła 
– metropolita krakowski i ks. Stefan Wy-
szyński Prymas Polski.

28 lutego 1996 roku  odszedł od nas nie-
samowity człowiek. Niestety nie każdy 
z nas mógł poznać osobiście p. Adama 
Grabiasa. Ci, którzy mieli to szczęście 
na pewno zachowają Go w swojej pamię-
ci jako fascynującą osobowość z wielkimi 
pasjami.

Na podstawie: ”Adam Grabias. Wydaw-
nictwo okolicznościowe w 70 - rocznicę 
urodzin”, Środa Wlkp., 1993

Vikuś

Serdeczne podziękowania za udostępnio-
ne materiały składamy córce p.Adama - 
p.Małgorzacie Sęczkowskiej

Wspomnienia o p. Adamie Grabiasie

LL u d z i e  i  i c h  p a s j e
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Woźniak Maciej - Lesińska Anna 

Marciniak Maciej - Szczepaniak Honorata 

Bartmiński Marcin - Waligóra Agnieszka 

Wierski Janusz - Pawluczuk Grażyna 

Łuczak Piotr - Zaton Magdalena 

Sznura Rafał - Nowak Magdalena 

Rymelski Marek - Błaszczyk Natalia 

Staniszewski Marcin - Niemir Ewa 

Stefaniak Tomasz - Mioduska Beata 

Dziuba Adam - Świerczyńska Iwona 

Kozak Piotr - Siwek Monika 

Naworski Łukasz - Jaskuła Marlena 

Stefański Artur - Antczak Maria 

Klemiński Piotr - Mieloch Iwona 

Piechaczyk Dominik - Heinze Monika 

Witczak Adrian - Florczak Patrycja 

Jaskuła Leszek - Hauke Agnieszka 

Adamczak Piotr - Pawlak Marta 

Młodzikowski Krystian - Perczyńska Daria 

Glanc Łukasz - Jankowiak Monika 

Zięciak Kazimierz - Stamirowska Natalia 

Kaczor Krzysztof - Luberska Kinga 

Banaszak Sebastian - Doga Marzena 

Gucze Piotr - Nowak Aneta 

Nowacki Remigiusz - Majchrowicz Paulina 

Frąckowiak Krystian - Modrzejewska Paulina 

Cichowlas Jędrzej - Klimek Dorota 

Siwek Remigiusz - Poch Monika 

Zamiar Szymon - Andrukajtis Agnieszka 

Rajmund Cezary - Pacyńska Anna 

Giannonlis Dimitrios - Hybner Anna 

Antowski Andrzej - Sadzisz Justyna 

Środa Janusz - Kotecka Dominika 

Jaszczak Jarosław - Zygmunt Barbara 

Zdziennicki Łukasz - Murawska Marta 

Smułczyński Adam - Błaszak Marta 

Lisewski Tomasz - Koczorowska Agnieszka 

Nowacki Mateusz - Cichowlas Weronika 

Dondajewski Łukasz - Janeczko Małgorzata 

Rychliński Michał - Szerement Ewelina 

Skrzypiński Ireneusz - Jackowska Martyna 

Biskup Przemysław - Prządka Ewelina 

Wróblewski Radosław - Zaworska Klaudia 

Kaus Mirosław - Hajduk Barbara 

Grabowski Szymon - Falgier Alicja 

Konieczny Andrzej - Niżnik Michalina 

Błaszczak Krzysztof - Górecka Joanna 

Kucharski Tomasz - Gromnicka Emilia 

Kusik Tomasz - Szczudlak Ewelina 

Lepczyński Krzysztof - Młodzikowska Karolina 

Kończal Sławomir - Mieszczak Joanna 

Szyszka Jakub - Pohl Ewa 

Kaczorowski Dawid - Maćkowiak Marzena 

Garczyk Łukasz - Laskowska Katarzyna 

Lis Łukasz - Płotka Beata

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

Zgony od 12.05.2008 – 22.09.2008

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

śp. Teresa Maria Jóźwiak

śp. Marek Ritter

śp. Marcin Sterczyński

śp. Genowefa Barczak

śp. Edward Pawlak

śp. Radosław Świt

śp. Marek Przymus

śp. Roman Kozłowski

śp. Ryszard Kaźmierczak

śp. Magdalena Antkowiak

śp. Ryszard Wiceński

śp. Jerzy Ferdynus

śp. Elżbieta Dominiczak

śp. Jerzy Kozak

śp. Wanda Węcławiak

śp. Jan Kamiński

śp. Wanda Wieczorek

śp. Jolanta Pankowska

śp. Michał Wichłacz

śp. Julian Bednarek

śp. Barbara Poznaniak

śp. Gizela Kowalska

śp. Jarosław Skotarczak

śp. Patrycja Wasiela

śp. Marian Janicki

śp. Józef Białecki

śp. Maria Mąkowska

śp. Henryk Andryszak

śp. Helena Krzysztofiak

śp. Wiktoria Dudziak

śp. Ryszard Grząślewicz

śp. Stanisław Pawluk

śp. Jan Stachowski

śp. Krystyna Władysława Kaczmarek

śp. Józef Henryk Machajewski

śp. Czesława Gałąska

śp. Jerzy Kotecki

śp. Wanda Węcławiak

śp. Tadeusz Walczak

śp. Halina Anna Bobińska

śp. Mieczysław Andrzejczak

śp. Andrzej Zoran

śp. Grażyna Lisiak

śp. Leon Mencel

śp. Leszek Lipiński

śp. Bronisława Szymkowiak

śp. Maria Grzesik

śp. Władysław Wieliński

śp. Mieczysław Nowak

śp. Henryk Gajewski

śp. Maria Panecka

śp. Bernard Kozakowski

śp. Róża Skorodziej

śp. Zbigniew Motyl

śp. Antoni Bartkowiak

śp. Halina Kurek

śp. Kazimierz Kaczmarek

śp. Włodzimierz Wiza

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Anna Ignaszewska

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

Śluby od 24.05.2008 – 27.09.2008

P A N I  A N I A  I N F O R M U J E
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Pytania:
1. Piecze np. chleb
2. Jeden z przyrządów  
    geometrycznych
3. Bierzesz je do szkoły
4. Ze skrzydłami
5. Lekcja z mapą
6. Pakujesz w nią zakupy
7. Do mycia lub mazania
8. Jesz tam np. obiad
9. Osoba, która chodzi do szkoły
10. Zawsze spada na 4 łapy
11. Nosi go pierwszoklasista
12. Np. gimnastyczna
13. Babcia Jezusa
14. Pływa w akwarium.

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzu-
cić do naszej skrzynki -umieszczonej 
pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi wy-
losujemy nagrodę na Mszy Świętej 
dla dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 19.10.2008r.

Tomczak Gabriela
Stelzer Bartosz Wojciech
Cierpiszewska Julia
Bartkowiak Bartosz Bartłomiej
Duszczak Alicja
Wróblewski Igor
Graczyk Amelia Hanna
Borowczyk Lena
Szymkowiak Amelia Maria
Rozmiarek Adam
Ruszkowska Weronika
Gola Weronika Viktoria
Staniszewska Marika Ewa
Rutkowski Bartosz Jakub
Dobroś Piotr Paweł
Jankowiak Katarzyna
Mazur Weronika
Pawluczuk Grażyna
Staszak Zuzanna
Ryszka Karolina
Sawinska Natasza Karolina
Say Alec Krzysztof

Kaczmarek Kacper
Maćkowiak Julia Anna
Borowczyk Julia Anna
Cieśla Małgorzata Anna
Motyl Wiktor
Dydymski Wiktor
Porowski Wiktor Piotr
Kamiński Piotr
Stefaniak Karolina
Jóźwiak Żaneta Beata
Marciniak Wiktor
Frąckowiak Wiktoria
Nowak Adam
Bernat Marcel Mateusz
Buczyńska Michalina
Kosmowska Zuzanna
Mikołajczak Adam Jan
Muszyński Piotr
Frąckowiak Gabriela
Witkowski Wiktor
Ambroży Adam Mieczysław
Hypki Wiktor

Pagacz Borys
Szarzyńska Agata
Moroz Gabriela Joanna
Antkowiak Oliwia
Buzała Zuzanna
Kwietniewska Elena Maria
Krauze Nikodem
Kaczor Hanna Ewa
Karczewski Patryk
Czachowski Wiktor Stanisław
Nowak Patrycja
Ratajczak Zofia
Rogowski Tomasz
Myszkowska Martyna
Burian Igor
Myszkowska Julia
Klemińska Roksana Elżbieta
Walczak Robert
Głowacki Witold Marceli
Rybacka Julia
Gąsiorek Weronika
Zbierski Aleksander Piotr

Pukacki Piotr
Kulak Mateusz
Mądry Aleksandra Maria
Wiśniewski Łukasz
Wiśniewski Daniel
Wisiński Jakub
Mielcarek Dominik Krzysztof
Domański Kamil Michał
Zieliński Kacper
Warych Marianna
Deska Franciszek Piotr
Łopatka Kinga
Dudek Zuzanna
Skrobosiński Antoni
Sznura Antoni Tomasz
Kiełbowicz Piotr
Podlewska Vivianna Wiktoria
Banasik Sara
Musiałowski Kamil
Trzmiel Dominik

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

Chrzty od 01.06.2008 – 10.09.2008

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

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

Katarzyna Barczak



Fotoreportaż 




