
W ŚWIETLE

nr 4

str. 6

Przywoływanie 
zmarłych

KOŁO RATUNKOWE 
DLA… ZMARŁYCH!

W  środku wydanie 
specjalne na 580-lecie
Kolegiaty
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SŁOWO OD REDAKCJI

  Przed nami długie, szare, jesienne wieczory. Pełne 
nostalgii.

Bóg daje nam teraz czas, abyśmy zwolnili, zatrzymali 
się i pomyśleli „Po co żyję?”, „Jaki sens ma to co robię?”, 
„Czy stając nad grobami bliskich- wierzę w życie wieczne?” 
Listopad jest czasem szczególnym. Otaczająca nas przyroda 
przypomina nam o przemijaniu. Choć wydaje się, że wszystko 
przemija – są dowody na to, że coś pozostaje.

W tym miesiącu obchodzić będziemy 580-tą rocznicę 
konsekracji Kolegiaty. Ona była świadkiem wielu ważnych 
wydarzeń . Klękali w niej ważni i możni, ale też zwykli i prości 
ludzie, by wielbić i dziękować Bogu za dobro; by błagać 
o potrzebne łaski. Przed nami  czas Misji Parafialnych.

Bóg znowu dzisiaj daje nam kolejną szansę, by zrewidować 
własne życie. Zastanowić się nad swoim postępowaniem 
i ocknąć się, aby nie zmarnować szansy zmiany na lepsze.

W tych szczególnych dniach pamiętajmy również o Tych, 
którzy odeszli już do Domu Ojca. Być może wśród Nich są tacy, 
którzy potrzebują  „koła ratunkowego” naszej modlitwy… 
Ufajmy Panu Bogu, a nie wróżce (modnej niestety nie tylko 
w Andrzejkowy wieczór), która wykorzystując naiwność 
próbuje przepowiadać przyszłość.

Powierzmy się w ręce Boga i uwolnijmy się od przesądów, 
i zabobonów, aby stawać się lepszymi ludźmi. Podążajmy 
zawsze w stronę ŚWIATŁA… bo czas wciąż nam szybko 

ucieka, a wieczność cierpliwie na nas czeka...

 

Na Kwaterze Powstańców naszego cmentarza stanął 
nowy krzyż – pomnik. Oficjalne jego odsłonięcie na-
stąpi podczas głównych uroczystości rocznicowych 
90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które 
będą miały miejsce 27 grudnia. 
Krzyż ten jest darem Społeczeństwa Gminy Środa 
Wielkopolska i Społecznego Komitetu Powstańców 
Wielkopolskich. Prace kamieniarskie wykonał Paweł 
Budny z Poznania, prace ślusarsko-lakiernicze Jerzy 
Golba ze Środy, a prace rzeźbiarskie Norbert Sarnecki 
z Poznania. Nad całością prac czuwał projektant Artur 
Herkt. Do specjalnie przygotowanego miejsca włożo-
no m.in. list mieszkańców Ziemi Średzkiej, podpisany 
przez Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego. W liście 
tym, fundatorzy krzyża zwracają się z prośbą „do na-
szych potomków, którzy po nas, na tej ziemi kiedyś 
zajmą miejsce, by pamiętali, prosząc o miłosierdzie 
Boże, o tych, którzy pod tym Krzyżem spoczywają 
i o tych, którzy Krzyż ten postawili.”
Pamiętajmy zatem w tych szczególnych dniach za-
dumy także i o tych, którym zobowiązani jesteśmy 
wdzięczność za ich Bohaterski Zryw, który zdecydo-
wał o kształcie odrodzonej Rzeczypospolitej. Wspo-
mnijmy naszych Ojców, Braci, Mężów, i tych wszyst-
kich mieszkańców Ziemi Średzkiej, którzy złożyli 
ofiarę krwi, abyśmy wolni byli.

Tomasz Szcześniak

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

Odpust MB Różańcowej



�

 Lednica Seniora

Tradycyjnie  w pierwszą sobotę września 
odbyła sie kolejna już ,,Lednica Seniora”
Tegoroczne spotkanie odbywało się  pod 
hasłem ,,Nazwałem Was przyjaciółmi”. 
Po raz kolejny i nasza Parafia, nasi kocha-
ni Seniorzy wyruszyli na to spotkanie ra-
zem ze swoim opiekunem duchowym ks. 
Jarkiem Grelką. Seniorzy na Polach Led-
nickich mogli skorzystać z Sakramentu 
Pojednania, wziąć udział we Mszy Świę-
tej. Uczestniczyli także w nabożeństwie 
przyjaźni, adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, odnowili także swoje przyrzecze-
nia chrzcielne.
Jak co roku punktem kulminacyjnym  było 
przejście przez bramę ,,Rybę”. Seniorzy 
zadowoleni z upominków lednickich jakie 
w tym roku otrzymali (a były to: dwie 
ryby, krzyżyk lednicki oraz listy św. Paw-
ła), i z pewnością umocnieni we wierze 
w Pana naszego Jezusa Chrystusa powró-
cili do swoich domów.

 Daniel Kaczmarek

 Zawiązanie wspólnoty 

W piątek 12 września młodzież naszej Pa-
rafii miała pierwsze po wakacjach spotka-
nie młodzieżowe. Lecz nie było ono takie 
zwyczajne. Jego celem było zawiązanie 
wspólnoty między młodzieżą, a ich nowym 
opiekunem  ks. Maciejem Borysiakiem. 
Było przedstawianie się, żarty, a potem 
propozycje przyszłych planów. A Ksiądz 
takie pięknie powiedział: ,,Ja wierzę, 
że będziemy kolebką Kolegiaty”.
I choć tłumów nie było , to przecież li-
czy się jakość, a nie ilość. Jednak mimo 
to mamy nadzieje na więcej...
Nie bój się Jezusa. Przyjdź. On czeka wła-
śnie na Ciebie!

Natalka i Mikuś 

 FORUM MŁODYCH 
W POZNANIU

W dniach 19-20 września br. w Poznaniu 
odbyło się Forum Młodych. Tegorocznym 
hasłem było: „Gdy Duch Święty zstąpi 
na Was otrzymacie jego moc i staniecie 
się moimi świadkami” (Dz 1,8). W Forum 
uczestniczyła grupa młodzieży z Kolegia-
ty.
W pierwszym dniu odbywały się konfe-
rencje, które dotyczyły zadania, abyśmy 
głosili Ewangelię wśród kolegów, kole-
żanek i znajomych. Razem ze wspólnotą 
z Taizẻ modliliśmy się jej kanonami. 
W drugim dniu odbyła się Msza św. w Ka-
tedrze,a po niej agapa. Na zakończenie 
Forum Młodych odbył się koncert zespołu 
„TRIQUETRA”

Katarzyna Barczak

 Odpust św. Wincentego  
a Paulo

27 września obchodziliśmy wspomnienie św. 
Wincentego a Paulo-założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia Bożego. To Zgromadzenie 
mieści sie także w naszym mieście przy sa-
mym szpitalu. Z tej okazji, w ten dzień jak-
że ważny dla Sióstr została odprawiona Msza 
Święta,  której przewodniczył i homilię wygło-
sił ksiądz prałat Aleksander Rawecki w asyście 
dwóch diakonów Łukasza Słocińskiego  oraz 
Jana Frąckowiaka. Ksiądz Prałat w homilii na-
wiązał do życia św. Wincentego do jego zaan-
gażowania w Boże sprawy, a także do reguły 
tego Zakonu.  Modlił sie za nasze Siostry oraz 
o nowe,  liczne i święte powołania zakonne. My 
do tej modlitwy się również dołączamy.

 Daniel Kaczmarek

 ODPUST MATKI BOŻEJ 
RÓŻAŃCOWEJ

Dnia 5.10 br. przypadł w Kolegiacie od-
pust Matki Bożej Różańcowej. Mszę Świę-
tą celebrował i kazanie wygłosił ks. ka-
nonik Andrzej Marciniak były proboszcz 
Parafii św. Józefa w Środzie Wlkp. Ks. 
Marciniak zachęcał nas do odmawiania 
Różańca, gdyż to jest broń zwalczania 
szatana. Po Mszy Św. zostały poświęco-
ne różańce dzieciom przygotowującym 
się do I Komunii Św. Odpust Matki Bożej 
Różańcowej zakończył się procesją wokół 
Starego Rynku. 

Katarzyna Barczak

 Dzień Papieski

W niedzielę 12 października w całej na-
szej Ojczyźnie  odbył sie VIII juz Dzień 
Papieski pod hasłem  ,,Jan Paweł II-Wy-
chowawca młodych”. W ten dzień zbiera-
ne są ofiary pieniężne dla utalentowanej 
młodzieży z ubogich rodzin. Tradycją tego 
dnia w naszej Parafii stały sie PAPIESKIE 
KREMÓWKI.
Ich wypiekiem w tym roku zajęła się  cu-
kiernia państwa Hulewiczów. W tym miej-
scu pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
pomogli w tym przedsięwzięciu. Dochód 
uzyskany ze sprzedaży kremówek w cało-
ści przeznaczony zostanie na duszpaster-
stwo ministrantów.

Daniel Kaczmarek

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

 Rocznica wyboru Jana 
Pawła II

16 października br. obchodziliśmy 30 
rocznicę wyboru naszego papieża Jana 
Pawła II na Stolicę Apostolską. Z tej oka-
zji młodzież naszej parafii pod opieką ks. 
Macieja Borysiaka przygotowała w koście-
le krótki rysopis życia naszego wielkiego 
Polaka. Program obejmował czas od uro-
czystego ,,Habemus Papam’’ po smutną 
dla wszystkich chwilę Jego śmierci... 
Usłyszeć można było wybrane przez mło-
dzież fragmenty słów Papieża. Oczywiście 
była chwila ciszy, by móc w spokoju po-
modlić się, a także odmówiona została 
dziesiątka Różańca. Całość uświetniały 
zdjęcia Papieża, które ludzie mogli oglą-
dać na wywieszonym dużym ekranie, 
i piosenki śpiewane przez zespół młodzie-
żowy.

 Natalka i Mikuś.
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KOŁO RATUNKOWE DLA… ZMARŁYCH!
Każda śmierć przejmuje bólem. Każ-

de odejście sprawia, że jakaś część nas 
obumiera a w sercu pozostaje pustka 
nie do zastąpenia. Cierpimy zwłaszcza 
wtedy, gdy koniec bliskiej nam osoby był 
nagły, zaskakujący, dramatyczny. Zasta-
nawiamy się wówczas: „Czy bardzo cier-
piał?” „Jak dała radę to znieść?”

Ale może warto zapytać jeszcze o coś 
innego. Nie o to, co MY przeżywamy. 
Nie o to, co zmarły WTEDY czuł. Zapytaj-
my raczej: „Jak ON ma się TERAZ?”

Na postawione w ten sposób pyta-
nie nie potrafimy jednoznacznie odpo-
wiedzieć. Bo związek człowieka z Bo-
giem jest osnuty tajemnicą. Nikt z nas 
nie ma dostępu do głębin duszy drugie-
go. A to właśnie tam rozgrywa się walka 
o zbawienie – walka o wszystko.

Wierzymy, że co do naszego losu 
po śmierci istnieją trzy możliwości. Pierw-

szą z nich jest niebo. O tego, który 
jest już w niebie, wcale nie musimy się 
martwić. Nigdzie indziej nie będzie mu 
przecież lepiej… Druga możliwość, zu-
pełnie przeciwna, to piekło. Trudno nam 
sobie wyobrazić, czym ono jest. W daw-
nych wiekach kary wieczne usiłowano 
porównywać do polewania wrzącą smołą, 
siedzenia w trawiącym ogniu czy prze-
bywania w towarzystwie ohydnych po-
tworów. Ale te obrazy są niczym wobec 
prawdziwego cierpienia w stanie nazy-
wanym przez nas piekłem. Ten, kto zo-
staje potępiony, doprowadza się do tego 

z własnej woli, gdyż odrzuca Boga. Jemu 
już nie pomogą żadne nasze wysiłki. On 
ich po prostu nie chce… Na szczęście o ni-
kim nie możemy 
p o w i e d z i e ć , 
że z całą pewno-
ścią jest potę-
piony. Bo może 
się zdarzyć, 
że nawet czło-
wiek, który 
za życia nie dał 
najmniejszych 
oznak nawró-
cenia, na granicy 
życia i śmierci 
otworzył się 
na Boże miło-
sierdzie.

Istnieje wreszcie trzecia możliwość 
– czyściec. Jest to stan przejściowy, 

ale wiążący się dużym 
cierpieniem. Dusze 
czyśćcowe gorąco modlą 
się za nas, ale w żaden 
sposób nie mogą pomóc 
same sobie. Możemy 
to natomiast zrobić wła-
śnie my.

Jedną z bezcennych 
form pomocy – swo-
istym kołem ratun-
kowym dla zmarłych 
– jest praktyka odpu-
stów. Odpust jest to da-
rownie kar doczesnych 
za grzechy. Można po-
wiedzieć, że jeżeli ofia-

rujemy za jakąś duszę odpust zupełny, 
to tym samym zakończamy jej pobyt 
w czyśćcu! Szczególne możliwości poja-
wiają się w tym względzie w pierwszych 
dniach listopada:

Odpust zupełny dla zmarłego może 
uzyskać każdy, kto spełnia zwykłe wa-
runki odpustu zupełnego, a ponadto 
w czasie od godz. 12.00 dnia 1 listo-
pada do godz. 24.00 dnia 2 listopada 
pobożnie nawiedzi kościół lub kapli-
cę i tam odmówi Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga. Ten odpust można zyskać tylko 
1 raz w roku.

1.

Odpust zupełny dla zmarłego może rów-
nież uzyskać każdy, kto spełnia zwykłe 
warunki odpustu zupełnego, a ponad-

to w dniach 1 – 8 listopada 
pobożnie 
nawiedzi 
c m e n -
t a r z 
( g r z e -
b a l n y ) 
i pomodli 
się, choć-
by tylko 
w myśli, 
za zmar-
łych. Ksiądz 
biskup po-
leca, aby 
tą modlitwą 

było odmówienie Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga. Odpust można zyskać najwy-
żej 1 raz dziennie.

A oto tzw. warunki zwykłe, które trzeba 
spełnić, aby uzyskać jakikolwiek odpust 
zupełny, również wyżej wymienione:

Przystąpić do spowiedzi sakamentalnej 
(niekoniecznie tego samego dnia; jedna 
spowiedź „starcza” na kilka odpustów)
Za każdym razem przyjąć Komunię eu-
charystyczną (najlepiej tego samego 
dnia)
Odmówić modlitwę w intencjach Ojca 
Świętego (koniecznie tego samego 
dnia).
Wyzbyć się jakiegokolwiek przywiąza-
nia do grzechu, nawet lekkiego.
Jeżeli któryś z warunków nie będzie 
przez nas spełniony, to wówczas zy-
skujemy odpust cząstkowy (pobyt du-
szy w czyśćcu nie kończy się jeszcze, 
ale skraca).

Kiedy towarzyszymy choremu, staramy 
się maksymalnie złagodzić jego ból. Gdy 
widzimy cierpiącego, robimy wszystko 
co możliwe, aby ulżyć jego doli. Cierpie-
nia dusz czyśćcowych nie doświadczamy 
namacalnie. Ale dostrzegamy przez wia-
rę. Starajmy się więc z wszystkich sił po-
móc im poprzez odpust – wspaniałe koło 
ratunkowe dla dusz.

dk. Jan

2.

1.

2.

3.

4.

5.

RC z a s  n a  r e f l e k s j ę
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W Piśmie św. jest wiele tekstów, 
w których Bóg z niezwykłą surowością 
gani i ostrzega przed grzechem bałwo-
chwalstwa, przez które zostaje złama-
ne pierwsze przykazanie Dekalogu. Ten 
przerażający grzech jest w jakiś sposób 
echem grzechu nieposłuszeństwa upa-
dłych aniołów oraz grzechu pierworod-
nego. Apokalipsa stawia bałwochwalstwo 
na równi z grzechami, za które grozi 
utrata życia wiecznego (por. Ap 21, 8). 
Do takiej kategorii grzechów należy wy-
woływanie dusz zmarłych podczas sean-
sów spirytystycznych oraz inne praktyki 
okultystyczne. Zostają one potępione 
w Piśmie Świętym

w sposób jednoznaczny:
„Nie znajdzie się pośród ciebie 

nikt, kto by przeprowadzał przez 
ogień swego syna lub córkę, upra-
wiał wróżby, gusła, przepowiednie 
i czary; nikt kto by uprawiał zaklę-
cia, pytał duchów i widma, zwracał 
się do umarłych. Obrzydliwy jest bo-
wiem dla Pana każdy, kto to czyni. 
Z powodu tych obrzydliwości wypę-
dza ich Pan, Bóg Twój, sprzed twego 
oblicza” (Pwt 18, 10-12).

„Nie będziecie się zwracać do wy-
wołujących duchy ani do wróżbitów. 
Nie będziecie zasięgać ich rady, aby 
nie splugawić się przez nich” (Kpł 19, 
31) „nie będziecie uprawiać wróżbiar-
stwa. Nie będziecie uprawiać czarów” 
(Kpł 19, 26).

Dla człowieka wierzącego duchowy 
kontakt z duszami zmarłych może się 
dokonać tylko w modlitewnym zjedno-
czeniu z Chrystusem. Im bardziej jeste-
śmy przez wiarę złączeni z Jezusem, tym 
nasze duchowe więzy ze zmarłymi są sil-
niejsze. Natomiast podczas seansów spi-
rytystycznych uczestnicy pomijają Boga 
i bezpośrednio zwracają się do osoby 
zmarłej prosząc o radę, pomoc lub infor-
macje. Przekraczają w ten sposób pewną 
granicę, której stworzeniu rozumnemu 

i wolnemu nigdy przekraczać nie wol-
no. Jest to grzech nieposłuszeństwa 
Bogu i pychy pragnącej 
wymusić nadprzyro-
dzoną interwen-
cję. Tę grzesz-
ną sytuację 
sp r y tn i e 
wykorzy-
stują złe 
duchy, które 
w różnorakiej 
formie prezentują 
swoją obecność po-
dając się jako wywoły-
wane zmarłe dusze. Znany 
egzorcysta włoski Raul Sa-
lvucci opisuje niezwykle ciekawy 
przypadek: „Jednego razu zostałem 
posłany do domu pewnej dziewczyny, 
która mieszkała sama, a którą niepokoiły 
przedziwne zjawiska, takie jak wypalone 
znaki dłoni, przemieszczające się przed-
mioty itp. Opowiedziała mi, że po śmier-
ci matki, która z nią mieszkała, by prze-
zwyciężyć samotność i mając już jakąś 
praktykę w prowadzeniu seansów spi-
rytystycznych, zaczęła często wzywać 
w domu ducha zmarłej matki. Zapytałem 
ją, czy matka była religijna. Odpowie-
działa mi, że chodziła codziennie na Mszę 
św. i zmarła spokojnie otrzymawszy 
wpierw Sakrament Namaszczenia Cho-
rych. Dałem jej do zrozumienia, że było 
niemożliwe, aby ta obecność, która czyni 
z jej życia piekło, była duchem jej zmar-
łej matki, z którą tak się kochały, a która 
teraz żyła w światłości Bożej. Poprosiw-
szy dziewczynę, by zaprzestała tej prak-
tyki, odprawiłem egzorcyzm i nie do-
znała już więcej żadnego kłopotu tego 
rodzaju. To niemożliwe, by nasi bracia 
zmarli w pokoju Bożym mogli się ukazy-
wać podczas seansów spirytystycznych. 
Wówczas pojawiają się albo złe duchy 
albo dusze zmarłych w niełasce u Boga, 
znajdujące się teraz w rękach złych du-
chów i przez nie wykorzystywane”.

Trzeba mieć świadomość, że uczest-
nicy seansów spirytystycznych ponoszą 

niezwykle groźne konsekwencje tych 
praktyk dla ich zdro-

wia: najcięższe 
rodzaje rozstro-
ju psychicznego 
i nerwowego po-

łączone z szatań-
skim opętaniem 

lub zniewoleniem. 
Nauka Kościoła 

katolickiego od-
nośnie seansów 
spirytystycznych 
jest jasna i jed-

noznaczna. W naj-
nowszym Katechizmie 

czytamy: „Należy od-
rzucić wszystkie formy wróżbiar-

stwa: odwoływanie się do szatana 
lub demonów, przywoływanie zmar-
łych lub inne praktyki mające rzeko-
mo odsłaniać przyszłość. Korzysta-
nie z horoskopów , astrologia, chi-
romancja, wyjaśnianie przepowied-
ni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, 
posługiwanie się medium są przeja-
wami chęci panowania nad czasem, 
nad historią i wreszcie nad ludźmi, 
a jednocześnie pragnieniem zjedna-
nia sobie ukrytych mocy. Praktyki te 
są sprzeczne ze czcią i szacunkiem 
– połączonym z miłującą bojaźnią  - 
które należą się jedynie Bogu”

Dekret Stolicy Apostolskiej z 30 kwiet-
nia 1898 roku stwierdza, że „Praktyko-
wanie spirytyzmu jest zabobonem cał-
kowicie niedozwolonym, gdyż nie leży 
w Bożym porządku rzeczy, aby Bóg 
wysyłał dobre duchy dla zaspokojenia 
ludzkiej ciekawości. Jeśli jakieś duchy 
udzielają odpowiedzi na różne pytania, 
mogą to być jedynie złe duchy, które 
godzą się wchodzić w łączność z ludźmi 
tylko dlatego, aby im szkodzić i pobu-
dzać ich do złego. Toteż Kościół zabronił 
absolutnie brania jakiegokolwiek  udziału 
w seansach spirytystycznych”.

ks. Jarosław 

Przywoływanie zmarłych

Ks. Jarosław Grelka

RC z a s  n a  r e f l e k s j ę
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Wraz ze śmiercią ks. Rafała wielu z nas 
na pewno zadawało sobie pytanie: „Dla-
czego zginał tak młody kapłan, człowiek 
pełen życia?” Ciężko znaleźć odpowiedź, 
ale jedno jest pewne taka była wola 
Boża, to Bóg uznał, że jego czas ziem-
skiej pielgrzymki dobiegł do końca. 

Co roku w Dzień Wszystkich Świętych, 
wspominamy naszych bliskich zmar-
łych, ale może w tym dniu powinniśmy 
się na chwilę zatrzymać i pomyśleć też 
o swojej ziemskiej wędrówce, posta-
wić sobie pytanie: „Dokąd zmierzamy?” 
Wszyscy jesteśmy zabiegani i zapomi-
namy o tym co najważniejsze, zapomi-
namy, że nasze życie się tu nie kończy. 
Każde życie na ziemi przeminie, nasze 
także, bo w życiu i śmierci należymy 
do Boga. Ono jest tylko chwilą, dlate-

go ważne jest, aby je przeżyć tak, 
aby spotkać się po tamtej stronie Na-

dziei, gdzie nie ma już smutku łez, 
gdzie radość i wesele, gdzie dobry 
Bóg przygarnie nas. Warto żyć też 
tak, aby zostawić po sobie dobre 
wspomnienia, bo poza nimi zgodnie 
z fragmentem wiersza śp. ks. Jana 

zostawimy tylko buty i telefon głuchy. 
Takim przykładem może być właśnie ks. 
Rafał. Jego fizycznie nie ma już z nami 
na ziemi, ale zostawił nam właśnie 
to co najcenniejsze – swoje świadectwo 
życia i wiary, o którym powinniśmy pa-
miętać. W taki dzień jak dziś zadajemy 
sobie także pytanie, gdzie są teraz nasi 
bliscy zmarli? Oni są w Domu Ojca, cze-
kają tam także na nas, można przyto-
czyć tu cytat z ewangelii św. Jana „W 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym Wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować Wam 
miejsce”. Nasi bliscy zmarli już tam 
są i oczekują naszego przyjścia, rów-
nież ks. Rafał, który dziś w swojej ho-
milii, ale już z Domu Ojca mógłby nam 
powiedzieć: „Do zobaczenia w niebie, 
gdzie nie potrzeba już wierzyć, gdzie 
nadzieja spełnia się”. Ks. Rafał i wszyscy 
nasi zmarli odeszli już, odeszli, by żyć, 
ale tym razem już wiecznie. Tak więc 
dziś możemy powiedzieć do zobaczenia, 
a naszym wspólnym spotkaniem będzie 
NIEBO!

Michał Główczewski

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 : 

Śp. ks. Ra-
fał Goroński, 
był wikariu-
szem parafii 
NSJ od sierp-
nia 2005 r. 
do 19 stycz-

nia 
2006 r. kiedy to w czwartkowy po-

ranek zginął w wypadku samochodo-
wym, a właściwie odszedł do Domu Ojca. 
W przeddzień jego odejścia, do Boga 
odszedł również jego wielki autorytet, 
a mianowicie ks. Jan od biedronki, bo tak 
nazywał ks. Jana Twardowskiego. Jaki 
był ksiądz Rafał ? Ten kto go poznał, wie 
jakim był człowiekiem, ale aby przybliżyć 
jego osobę zacytuje fragment wiersza 
Zbigniewa Krenca pt: „Reqvium dla ks. 

Rafała”: 

„Do zobaczenia w niebie…”

„Tragiczną śmiercią zginął nasz kapłan bardzo młody,
a był on pełen miłości i niezwykłej pogody.
Średzka młodzież bardzo go pokochała
i szybko się do niego przywiązała.

Był to kapłan pełen Bożej energii,
za to młodzi go polubili i byli mu wierni.
Żył bardzo krótko, ale uczynił wiele,
w naszym parafialnym kościele.

Niestety niedługo trwało to kapłaństwo jego,
właśnie dlatego, tak bardzo żal nam kapłana tego.
Wszystkich swym, uśmiechem obdarowywał,
taki to ten nasz ukochany Rafał bywał.

Całe swe serce w to kapłaństwo włożył
i nawet jednego roku w nim nie dożył.
Wielki żal nasze serce ściska 
i po jego śmierci łzy z oczu wyciska.

Śmierć jego żałobą parafię okryła,
lecz pamięć poć nim nie zaginęła.
On w naszej pamięci nadal żyje
dla niego także moje serce bije.

Odszedłeś księże Rafale do Pana,
a naszych sercach pozostała głęboka rana.
Już tu przy ołtarzu nie zobaczymy Ciebie,
ale na pewno modlisz się już za nas w niebie.”

Cmentarze są naszym miejscem, 
gdzie pamiętamy o naszych 

bliskich, którzy już
od nas odeszli, ale też uczą nas, 

naszej historii i tradycji.

Pęksowe Brzysko - Zakopane 

Wileńska Rossa
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P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A 

Ks. Łukasz Tadeusz

Przed nami kolejny raz w naszym ży-
ciu – moment listopadowej zadumy nad 
przemijalnością naszego ziemskiego 
życia. Jest to dobry moment by pytać 
siebie jaka jest moja wiara w zmar-
twychwstanie.

W czasie każdej niedzielnej Eucha-
rystii w Wyznaniu Wiary powtarzamy: 
„wierzę w ciała zmartwychwstanie”. 
Nie chodzi tu jednak tylko o zmar-
twychwstanie Syna Bożego. Z tego 
naszego wyznania wynika, Wierzę: 
w zmartwychwstanie mojego ciała; 
wierzę: w zmartwychwstanie moich bli-
skich, krewnych, znajomych, 
których ciała 
s p o c z y w a j ą 
w grobach. 
Do takiej wia-
ry zachęca nas 
sam Chrystus 
kiedy mówi: „Ja 
jestem zmar-
t w y c h w s t a -
niem i życiem, 
kto we Mnie 
wierzy choćby 
i umarł żyć bę-
dzie” (J 11,25). 
A św. Paweł 
dodaje: „Jeżeli 
mieszka w Was 
Duch tego, któ-
ry wskrzesił 
Jezusa z mar-
twych, to Ten, 
co wskrzesił Je-
zusa z martwych 
przywróci do ży-
cia wasze śmier-
telne ciała mocą mieszkającego w was 
swego Ducha” (Rz 8,11). Każdy z nas 

musi jednak dojść do zmar-
twychwstania przez bramę 
śmierci. Śmierć jest nie-
uniknioną rzeczywistością, 
z którą każdy z nas musi się 
sam zmierzyć. W tym kon-
tekście warto postawić py-
tanie: Czym jest śmierć? 

Otóż śmierć jest od-
dzieleniem duszy od ciała. 
Ciało człowieka po śmierci 
ulega zniszczeniu, podczas 
gdy dusza idzie na spotka-
nie z Bogiem. Oczekuje 
ona jednak na połącze-
nie ze swoim uwielbio-
nym – zmartwychwstałym 
– ciałem. Bóg Wszechmoc-
ny przywróci ostatecznie 
naszym ciałom nieznisz-
czalne życie, jednocząc 
je z naszymi duszami 
mocą Zmartwychwstania Jezusa (por. 
KKK 997).

Mówiąc i myśląc 
o człowieku mówi-
my i myślimy za-
wsze o jego duszy 
i ciele. Pojawiały 
się w przeszłości 
poglądy mówiące, 
że ciało jest wię-
zieniem dla duszy, 
a śmierć jest wy-
zwoleniem duszy 
z tego więzienia. 
Nauka Kościoła 
nigdy nie zgadza-
ła się z takimi po-
glądami. Człowiek 
z ciałem i duszą 
został stworzo-
ny przez Boga. 
Człowiek z ciałem 
i duszą jest przez 
Boga umiłowany 
i odkupiony. Cały 
człowiek, dusza 
i ciało, ma na-

dzieję zbawienia i życia wiecznego. 
Zmartwychwstały Chrystus kruchemu, 
śmiertelnemu ludzkiemu ciału, nadaje 

nową wartość 
– nieśmiertel-
ność, a wy-
chodząc z gro-
bu zdaje się 
wołać: „Gdzież 
jest o śmierci 
twoje zwycię-
stwo?” (1Kor 
15, 55).

Wobec tego 
ludzkie ciało 
wraz z duszą 
zostało powoła-
ne do wieczno-
ści. Cielesność 
c z ł o w i e k a 
nie jest prze-
kleństwem po-
mimo różnych 
cierpień, cho-
rób, starości. 

Cielesność człowieka jest błogosławień-
stwem. Ciało pozwala nam mieć nadzie-
ję na zmartwychwstanie. Ciało pozwala 
uczyć się miłości, miłość przyjmować 
i obdarowywać nią innych. To co w nas 
duchowe i głęboko ukryte może wyra-
zić się dzięki ciału. Tak jak ręce Jezusa 
leczyły, błogosławiły, służyły, a na krzy-
żu zostały przybite z miłości, tak nasze 
ręce i całe nasze ciało mogą realizować 
zamierzone przez Boga dzieło miłości.

Wiara i nadzieja w Zmartwychwsta-
nie, co w konsekwencji oznacza na-
dzieję na istotną odmianę naszego 
losu, nie pozwala na ucieczkę od świata 
i na pogardę dla ciała. Nadzieja ta daje 
siłę w chwilach kiedy życie wydaje się 
zbyt trudne czy wręcz nie do zniesie-
nia. Nadzieja ta ukazuje sens tym, 
których ciało jest udręczone chorobą 
i niesprawnością. Mamy wszak nadzie-
ję, że: „Chrystus przekształci nasze 
ciało poniżone, na podobieństwo swego 
chwalebnego ciała” (Flp 3,21). Ci, któ-
rzy żyją tą nadzieją, nadzieją na zmar-
twychwstanie już w tym życiu ukazują 
i przeżywają radość zbawionych, albo-
wiem plan Boga jest taki: „...aby ży-
cie Jezusa objawiło się w naszym ciele” 
(2Kor 4,10).

„Wierzę w ciała zmartwychwstanie”.
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Wiem, że nie jest Pani rodowitą 
Średzianką. Skąd  zatem takie zainte-
resowanie naszym miastem?

Nie lubiłam kiedyś Środy. Powiedziałam, 
że nawet nienawidziłam tego miasta,   
a teraz jadę do Gniezna i czuję się obco.
Nie jestem z wykształcenia historykiem, 
ale jestem pasjonatką historii.
Miałam szczęście spotkać na swojej dro-
dze ludzi, którzy uczyli mnie tego mia-
sta, a jak człowiek coś umie to zaczyna 
to lubić. Jak poznałam to miasto- poko-
chałam je po prostu. Powoli w nie wrasta-
łam, aż wreszcie, gdy dobrowolnie prze-
szłam na emeryturę -zajęłam się czymś 
twórczym. Reaktywowaliśmy Średzkie 
Towarzystwo Kulturalne, a potem zaczę-
liśmy wydawać Kwartalnik. Zatęskniłam 
za czymś ambitniejszym i stąd pojawiły
się : „Ulice”, „Organiści”, „Cmentarz”, 
„Chór”, „Kolegiata”, „Albumy”.

Jak Pani docierała do źródeł?

Mogę tylko głęboko westchnąć… Człowiek 
musi lubić szperać, i to w takich staro-
ciach.  Jak zaczęłam czytać prasę średzką-
musiałam przejrzeć ileś roczników  gazety, 
które ukazywały się trzy razy w tygodniu. 
Trzeba było w tym kurzu przeszukać różne 
rzeczy.
Odwoływałam się również do ludzi, żeby 
poszukali czegoś i podali do wglądu. Głów-
nym jednak źródłem są archiwa. Korzysta-
łam z Archiwum Kolegiaty, z Archiwum Ar-
chidiececezjalnego ( zamkniętego nieste-
ty, ubolewam nad tym, bo z tego powodu 
są w książce braki) i Archiwum Państwo-
wego. Z Biblioteki wysyłkowej przesyłano 
mi na tydzień, dwa materiały do wglądu.

Co Panią najbardziej zaciekawiło  
w historii Kolegiaty?

Kilka spraw. Po pierwsze Kaplica Pampow-
skich. We wszystkich opracowaniach prócz 

ks. Nowackiego, który podaje pod zna-
kiem zapytania – identyfikuje się tą Kapli-
cę z naszą zakrystią. A to nie prawda-wg 
dokumentów i to przedstawiłam również 
w książce-Kaplica weszła w część nawy.
Druga sprawa to obraz górny, 
w lewym ołtarzu, gdzie tłumaczy się, 
że jest to św. Sebastian. Znalazłam opra-
cowanie w rękopisie, z XX-lecia między-
wojennego, że jest to Chrystus biczowany, 
tak Go przedstawiano w XIII wieku. Do od-
czytywania symboli poprosiłam mądrych 
ludzi: konserwatora p. Plebańskiego z Wo-
jewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego 
i ks. Prałata Mariana Lewandowskiego.
Weszliśmy na ambonę z lampą, lornet-
ką, aparatem i okazało się, że na pew-
no nie jest to św. Sebastian. Pomógł 
mi jeszcze kustosz Muzeum w Koszutach 
p. Jacek Piotrowski, który przygotował 
mi symulację jak wyglądał św. Seba-
stian na różnych obrazach. Sugeruję, 
że jest to właśnie biczowanie  Chrystusa. 
Świadczy o tym ułożenie rąk oraz fakt, 
że nie znaleziono atrybutów św. Seba-
stiana.
Trzecia zagadka, która będzie zasko-
czeniem dla wszystkich. Przypuszczam 
(żeby być uczciwą muszę to powiedzieć), 
a zasugerował mi to p. mgr Wojciech 
Karolczak w swojej pracy magisterskiej- 
nasza zakrystia była kiedyś dwukondy-
gnacyjna. Najprawdopodobniej nad za-
krystią znajdowała się kaplica- tak jak 
do dziś jest w Nowym Mieście. Na starym 
rysunku znalazłam zaznaczone na ścia-
nie okienko z drugiej kondygnacji nad 
zakrystią. Po co  ono by tam było? Nie-
potrzebne?
I tak jak w wielu kościołach było spe-
cjalne pomieszczenie dla fundatorów, 
albo kogoś ważnego. Musimy pamiętać, 
że opiekował się w jakiś sposób Środą 
król Władysław Jagiełło. Byli tu inni moż-
ni, a  oni nie mieszali się z tłumem.
Uczestniczyli we Mszy Św., mieli bezpo-
średnie wejrzenie na prezbiterium, wi-
dzieli ewentualnie tym okienkiem zgro-
madzony lud w kościele, a jednak byli 
ponad nim. 
Być może ? Nie wiem, czy  to się po-
twierdzi, ale takie przypuszczenie podaję 
w mojej książce. Jest to super informa-

cja.
Ile czasu zajęło Pani opracowanie  
książki o Kolegiacie?

Być może wyjdę na człowieka leniwego, 
albo niezorganizowanego… jeśli  mówi-
my szczerze, a tak chcę to przedstawić 
pracowałam nad tą książką  pięć lat.
Zaczęłam równocześnie z „Cmentarzem”, 
a był to rok 2004, kiedy się ukazał, a więc 
troszeczkę wcześniej. Później dowie-
działam się, że ktoś inny chce Kolegiatę 
opracować więc się na rok wycofałam. 
Kiedyś ks. Prałat zapytał „Co z książką?” 
więc się zmobilizowałam i ponownie za-
brałam się do pracy.
Tak naprawdę takiej super intensyw-
nej pracy to mogę powiedzieć było trzy         
i pół roku.

Ma Pani jakieś życzenie?

Tę książkę poświęcam pamięci średz-
kich regionalistów. Im zawdzięczam, 
że nie gnuśnieję w domu. Ciągle chce 
mi się coś jeszcze robić i chciałabym za-
razić ludzi tą chęcią poznania dziejów Oj-
czyzny-tej najbliższej. Żeby ludzie chcie-
li chcieć poznać historię swego miasta. 
By wiedzieli co było 17 września? Dlacze-
go ulica nazywa się 20 Października? Kto 
to był Weychan, a kto Polski?
I jeszcze żebyśmy tak odnowili te na-
grobki na cmentarzu.

A może Pani zdradzić co będzie po „ 
Kolegiacie”?

Choć na początku powiedziałam sobie, 
że już nic więcej(…), ale to nie jest moż-
liwe, żebym czegoś nie robiła.
Przymierzamy się w zespole do opra-
cowania „ Słownika Średzian”. Wszyst-
kie miasta mają swoje słowniki, a my 
nie mamy i myślę, że nad tym zaczniemy 
pracę.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie 
dobro, materiały do naszego numeru 
specjalnego i  miłą rozmowę .

Iwona Tomaszewska

Wywiad z p. Bożenną Urbańską
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Pytania:
1. Materiał na świecę.
2. Kwiat z kolcami.
3. Po siódemce.
4. Słodki na chlebie.
5. … od Dzieciątka Jezus.
6. Może być adwokacka.
7. Miesiąc zmarłych.
8. Ks. … Borysiak
9. Miejsce, gdzie mieszkają  
    zakonnicy/ce
10. Na Ostrowiu Tumskim 
     w Poznaniu.
11. … Wojtyła
12. Łowi ryby.
13. Miejsce pogrzebów.

Rozwiązanie krzyżówki należy 
wrzucić do naszej skrzynki -
umieszczonej pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę na Mszy 
Świętej dla dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 16.11.2008r.

Katarzyna Barczak
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Józef Hoffmann 14.10.2007 

Leon Stefański 14.10.2007

Czesława Konieczna 16.10.2007

Edmund Lotniewski 19.10.2007

Adam Szmania 20.10.2007

Maria Teresa Ignaszak 21.10.2007

Jozef Kmieciak 22.10.2007

Jan Szarzyński 23.10.2007

Helena Frąckowiak 23.10.2007

Antonina Molik 25.10.2007

Kazimiera Michalak 25.10.2007

Bolesława Frąszczak 27.10.2007

Walentyna Biedrzyńska 28.10.2007

Czesława Kasprzyk 31.10.2007

Aurelia Olszewska 03.11.2007

Genowefa Mieloch 05.11.2007

Adam Pawlak 09.11.2007

Władysława Łuczak 10.11.2007

Mariusz Szczepański 10.11.2007

Ryszard Józef Jagodziński 12.11.2007

Halina Perkielewicz 14.11.2007

Marek Grobelny 18.11.2007

Jolanta Nowicka 18.11.2007

Zbigniew Stanisław Krenc 20.11.2007

Czesława Baracz 22.11.2007

Mirosława Cecylia Świegot 23.11.2007

Czesław Próchniewicz 23.11.2007

Helena Szydłowska 23.11.2007

Stefan Kozerski 28.11.2007

Irena Żarnowska 29.11.2007

Julian Kazimierz Krzeszowski 29.11.2007

Mirosław Maćkowiak 30.11.2007

Stanisław Frąckowiak 05.12.2007

Henryka Olszewska 06.12.2007

Leon Fornalczyk 11.12.2007

Janina Piotrowska 13.12.2007

Eleonora Lipińska 14.12.2007

Czesław Kaleta 16.12.2007

Jarosław Wiatr 16.12.2007

Bożena Maryańska 17.12.2007

Władysław Pawłowski 18.12.2007

Halina Staszkiewicz 20.12.2007

Marianna Kicińska 21.12.2007

Wojciech Jaśkowiak 24.12.2007

Mirosław Przemysław Pietrzyk 24.12.2007

Andrzej Piotr Kuźmik 24.12.2007

Jan Nogajewski 25.12.2007

Janusz Wasiela 29.12.2007

Urszula Maria Kupis 30.12.2007

Janina Dolata 02.01.2008

Pelagia Barczak 02.01.2008

Edmund Urbaniak 03.01.2008

Teresa Cierpka 03.01.2008

Gabriela Wiktoria Wawrzyniak 09.01.2008

Tadeusz Czubaj 09.01.2008

Piotr Marcel Kulikowski 09.01.2008

Emilia Muczke 11.01.2008

Józef Borowski 14.01.2008

Stanisława Pietek 15.01.2008

Jan Padewski 16.01.2008

Stefan Konieczny 18.01.2008

Andrzej Wullert 18.01.2008

Henryk Krajniak 22.01.2008

Kazimierz Mikołajczak 23.01.2008

Michalina Czerniecka 23.01.2008

Weronika Branicka 24.01.2008

Józef Wicher 28.01.2008

Zygmunt Zmyślony 28.01.2008

Józef Edmund Lewandowski 30.01.2008

Barbara Wojciechowska 31.01.2008

Bronisław Pakosz 04.02.2008

Teresa Przybył 07.02.2008

Genowefa Chałupka 07.02.2008

Wojciech Niemier 11.02.2008

Stefania Michalak 13.02.2008

Janina Lepczyńska 15.02.2008

Franciszek Bartkowski 17.02.2008

Piotr Prajs 17.02.2008

Weronika Słowinska 19.02.2008

Zdzisław Mikołajczak 19.02.2008

Felicja Szymenderska 20.02.2008

Włodzimierz Knobloch 25.02.2008

Feliks Wojtkowiak 27.02.2008

Benon Bartecki 28.02.2008

Leokadia Draszkiewicz 28.02.2008

Franciszek Długopolski 28.02.2008

Maria Sadzisz 01.03.2008

Janina Wujek 02.03.2008

Dariusz Pluta 03.03.2008

Edward Przewoźniczak 07.03.2008

Kazimiera Elżbieta Szczepaniak 08.03.2008

Irena Skotarczak 10.03.2008

Zbigniew Kazimierz Szymański 10.03.2008

Mieczysława Weronika Pierszkała 11.03.2008

Mieczysław Jan Fludra 11.03.2008

Józefa Ratajczak 12.03.2008

Leokadia Mikołajczak 12.03.2008

Teodora Sobczak 16.03.2008

Janina Duniec 16.03.2008

Gertruda Hildegarda Dłubała 17.03.2008

Pelagia Borysiak 18.03.2008

Stanisława Dec 20.03.2008

Józef Kaleta 21.03.2008

Janina Skornia 21.03.2008

Marianna Jeżewska 22.03.2008

Marian Lis 26.03.2008

Władysław Stawski 26.03.2008

Leon Langner 26.03.2008

Krzysztof Szczepański 27.03.2008

Halina Serafin 27.03.2008

Marian Wierski 03.04.2008

Wojciech Andrzej Głowania 03.04.2008

Wojciech Pawlak 04.04.2008

Ryszard Józef Silski 05.04.2008

Marek Szymanek 06.04.2008

Irena Markiewicz 07.04.2008

Leon Oleksy 08.04.2008

Wanda Dobroś 09.04.2008

Olena Polowczyk 11.04.2008

Ryszard Maćkowiak 14.04.2008

Irena Ancukiewicz 15.04.2008

Czesław Szczepański 15.04.2008

Kazimierz Garstkiewicz 16.04.2008

Sabina Wielińska 16.04.2008

Katarzyna Idaszak 16.04.2008

Bogdan Antoni Tomczak 17.04.2008

Czesław Kuźmik 17.04.2008

Krzysztof Wierski 18.04.2008

Konrad Henryk Liebek 19.04.2008

Grzegorz Kmieciak 20.04.2008

Bronisław Durejko 22.04.2008

Błażej Urbaniak 24.04.2008

Teodor Stanisław Węglarski 24.04.2008

Jerzy Waszak 25.04.2008
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Maria Konieczna 26.04.2008

Zofia Halina Olsztyńska 27.04.2008

Czesław Śniegowski 27.04.2008

Jan Ratajczak 02.05.2008

Marcin Sterczyński 10.05.2008

Teresa Maria Jóźwiak 12.05.2008

Marek Ritter 13.05.2008

Edward Pawlak 17.05.2008

Genowefa Barczak 18.05.2008

Radosław Świt 20.05.2008

Marek Przymus 23.05.2008

Ryszard Kaźmierczak 27.05.2008

Roman Kozłowski 28.05.2008

Klaudia Czerniak 28.05.2008

Leszek Łuczak 30.05.2008

Paweł Ratajski 30.05.2008

Magdalena Antkowiak 06.06.2008

Ryszard Wiceński 07.06.2008

Marian Małecki 08.06.2008

Jerzy Ferdynus 11.06.2008

Teresa Wołoszyk 16.06.2008

Elżbieta Dominiczak 18.06.2008

Jerzy Kozak 20.06.2008

Wanda Węcławiak 20.06.2008

Jan Kamiński 21.06.2008

Wanda Wieczorek 23.06.2008

Jerzy Łopatka 23.06.2008

Janina Stanisława Jóźwiak 24.06.2008

Jolanta Pankowska 25.06.2008

Iwona Maria Dankowska 25.06.2008

Michał Wichłacz 26.06.2008

Zbyszek Jan Gilowski 26.06.2008

Julian Bednarek 27.06.2008

Patrycja Wasiela 28.06.2008

Jarosław Skotarczak 29.06.2008

Barbara Poznaniak 29.06.2008

Gizela Kowalska 30.06.2008

Michał Durczak 30.06.2008

Joanna Grynia 02.07.2008

Marian Bajka 04.07.2008

Marian Janicki 06.07.2008

Józef Białecki 07.07.2008

Maria Mąkowska 09.07.2008

Henryk Andryszak 09.07.2008

Ryszard Grząślewicz 10.07.2008

Teresa Bukowska 10.07.2008

Mieczysław Marian Budasz 10.07.2008

Helena Krzysztofiak 13.07.2008

Jacek Ciesielski 13.07.2008

Janina Szymurska 14.07.2008

Piotr Kapturski 17.07.2008

Wiktoria Dudziak 16.07.2008

Stanisław Pawluk 17.07.2008

Lech Lachowicz 17.07.2008

Jan Stachowski 19.07.2008

Władysław Kujawa 23.07.2008

Krystyna Maria Jur 24.07.2008

Krystyna Władysława Kaczmarek 24.07.2008

Andrzej Kubiak 24.07.2008

Józef Henryk Machajewski 25.07.2008

Włodzimierz Tadeusz Głowacki 26.07.2008

Czesława Gałąska 27.07.2008

Jerzy Kotecki 27.07.2008

Agnieszka Mańczak 28.07.2008

Wenancjusz Kamiński 28.07.2008

Wanda Węcławiak 29.07.2008

Halina Anna Bobińska 29.07.2008

Tadeusz Walczak 30.07.2008

Julian Lipiński 01.08.2008

Stanisław Kostka Drożak 03.08.2008

Mieczysław Andrzejczak 04.08.2008

Gerard Jan Nowaczyk 04.08.2008

Andrzej Zoran 05.08.2008

Grażyna Lisiak 06.08.2008

Piotr Mąkowski 06.08.2008

Leszek Marian Lipiński 08.08.2008

Zbigniew Łopatka 09.08.2008

Leon Mencel 10.08.2008

Bronisław Monica 10.08.2008

Bronisława Szymkowiak 10.08.2008

Maria Grzesik 12.08.2008

Władysław Wieliński 13.08.2008

Mieczysław Nowak 13.08.2008

Kazimiera Nawracała 14.08.2008

Henryk Studniarek 17.08.2008

Henryk Gajewski 19.08.2008

Maria Panecka 21.08.2008

Florian Leśniewski 22.08.2008

Bernard Kozakowski 22.08.2008

Anna Maria Chudy 24.08.2008

Stefan Józef Zając 24.08.2008

Stanisław Kazimierz Fludra 25.08.2008

Maria Buchowicz 26.08.2008

Roman Małecki 04.09.2008

Konrad Szczepaniak 04.09.2008

Róża Skorodziej 05.09.2008

Zbigniew Stanisław Motyl 10.09.2008

Antoni Bartkowiak 14.09.2008

Halina Kurek 14.09.2008

Gabriela Zieleniecka 18.09.2008

Kazimierz Kaczmarek 21.09.2008

Mieczysław Marian Kubisiak 21.09.2008

Włodzimierz Wiza 22.09.2008

Zofia Konieczka 24.09.2008

Katarzyna Wałęsiak 25.09.2008

Ryszard Weber 25.09.2008

Jan Stachowiak 28.09.2008

Kazimierz Jankowiak 01.10.2008

Władysława Springer 02.10.2008

Teofila Trawińska 02.10.2008

Henryka Wesołek 03.10.2008

Julian Borowczyk 03.10.2008

Antoni Kazimierz Rosiak 06.10.2008

Irena Maria Myszkiewicz 07.10.2008

Brunon Lisewski 08.10.2008

Bartosz Hałat 10.10.2008

Janina Lachowicz 11.10.2008

Artur Karwicki 12.10.2008

Zbigniew Stefan Molik 13.10.2008

Bożena Balcerska 13.10.2008

Stanisław Stanisławski 14.10.2008

Marian Nowaczyk 14.10.2008

Czesław Korcz 14.10.2008

Józef Ciećka 19.10.2008

Monika Lenartowicz 26.12.2006

Eugeniusz Barczak 21.10.2008

Janina Helena Kaczkowska 22.10.2008
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