
W ŚWIETLE

nr 5

Refleksja o miłości

Nagrodzeni 
statuetką Kolegiaty

G
R

U
D

ZI
E

Ń

str. 7

(3
1)

 2
00

8

PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚRODZIE WLKP.

KOLEGIATY

Dzielmy się … MIŁOŚCIĄstr. 9-14



Fotoreportaż 
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Ludziom szczerego serca, tym, którzy sami nie mając 
wiele-zawsze dzielą się z innymi, ofiarowując dar do 
puszki  „Caritasu” oraz tym, którzy wspomagają biednych 
w różny sposób pamiętając, że kiedyś zostawią wszystko 
stając przed Bożym tronem tylko ze swoimi uczynkami-
serdecznie dziękujemy za wsparcie, bez którego nie 
moglibyśmy pomagać potrzebującym.

Życzymy wielu łask Bożych z okazji Bożego 
Narodzenia.

Zespół Parafialny „CARITAS”

  Dobiega końca rok 2008. Znów jesteśmy o rok starsi. 
Z każdym dniem zbliżamy się do zakończenia naszej , 
ziemskiej wędrówki. A po drugiej stronie życia będziemy 
sądzeni z… MIŁOŚCI.

Czy dobrze wywiązujemy się z tego najważniejszego 
PRZYKAZANIA? Ile razy w naszym życiu wypowiadaliśmy 
słowa „Jak Boga kocham!”, „Tak bardzo Cię kocham!”, 
ale czy tak całkiem prawdziwie i właściwie? By odpowiedzieć 
na to pytanie z pomocą przychodzi nam św. Paweł i Jego 
„Hymn o miłości” w Liście do Koryntian. Zachęcam 
do jego lektury. Może odkryjemy go na nowo?

W dzisiejszym wydaniu chcieliśmy- tylko częściowo 
wskazać na pewne myśli dotyczące przymiotów tej 
prawdziwej MIŁOŚCI. Niestety to pojęcie w dzisiejszych 
czasach nabrało innego znaczenia.

Dlatego warto powrócić do źródła i nadać MIŁOŚCI 
prawdziwy wymiar.

Kochać prawdziwie nie jest łatwo. To co kosztuje 
człowieka wiele wysiłku i wyrzeczeń ma wielką wartość. 
Trzeba  to docenić. Nie możemy się zniechęcać, bo jeśli 
tylko człowiek zechce chcieć to wszystko  jest możliwe 
do wykonania.

Życzmy więc sobie wzajemnie, łamiąc się opłatkiem tej…  
MIŁOŚCI prawdziwej.

Byśmy właśnie taką kochali i byli kochani - nie tylko 
w Nowym Roku 2009, ale przez całe nasze życie.

Miłość jest podstawową potrzebą człowieka. Ona na-
daje właściwy sens życiu od jego poczęcia aż do ostat-
niego tchnienia.

Codzienność potwierdza do czego zdolni jesteśmy, je-
śli autentycznie kochamy. Niestety słowo miłość jest czę-
sto fałszywie rozumiane i nadużywane.

Właściwą wspólnotą realizacji miłości jest przede 
wszystkim rodzina.

Potwierdza to sam Bóg, gdy Syn Boży jako Człowiek 
przychodzi na świat w rodzinie.

Z okazji przeżywanych Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wszystkim chrześcijańskim Rodzinom i każde-
mu człowiekowi „dobrej woli” daru tej miłości, o której 
mówi Św. Paweł, że „wszystko znosi, wszystkiemu wie-
rzy, wszystko przetrzyma, bo prawdziwa miłość nigdy 
nie ustaje”.

Słowo KS. PRAłATA Słowo oD REDAKCJI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009
życzymy Wszystkim Czytelnikom radości z  realizacji 

RZYKAZANIA MIŁOŚCI na co dzień.

Redakcja „W świetle Kolegiaty”
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 Rekolekcje Dzieci Maryi

W dniach 17.10-19.10.2008r Stowa-
rzyszenie Dzieci Maryi z naszej Parafii 
uczestniczyło w rekolekcjach u sióstr Mi-
łosierdzia Bożego  w Gnieźnie. Ogólnym 
tematem tych rekolekcji  było : „życie 
i nawrócenie Świętego Pawła”. Młodzież 
wraz z siostrą Emilią bardzo spożytkowa-
ła ten czas na przemyślenia nad życiem 
i powołaniem .
Oczywiście rekolekcje to nie tylko czas 
przemyśleń czy poszarzania swojej wiedzy 
na określony temat, ale także na wspólną 
zabawę, śmiech i modlitwę. 
Każda grupa miała do przygotowania 
konspekt. Naszym zadaniem było przygo-
towanie konspektu o o. Damianie de Veu-
ster . Był to misjonarz, który służył Bogu 
na wyspie Molokai, wśród trędowatych.
Osobiście wszystkim nam się bardzo 
podobało i mamy nadzieję , że nie był 
to nasz ostatni wyjazd.

Paulina Wojtyniak, Oliwia Skotarczak.

W kwietniu 2004 roku Ks. Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki powołał Synod w naszej 
archidiecezji pod hasłem: „Kościół szko-
łą człowieczeństwa, wspólnoty, kultury 
i wiary”. Prace Synodu zo-
stały zakończone uroczystą 
Mszą Świętą i podpisaniem 
dokumentów synodalnych, 
w Uroczystość Chrystusa 
Króla – 23 listopada 2008.
W Synod zaangażowane 
było 771 parafialnych i mło-
dzieżowych zespołów syno-
dalnych, liczących w sumie 
blisko 10 tysięcy osób. 
W sesjach plenarnych bra-
ło udział 363 uczestników. 
Prace Synodu arcybiskup 
Stanisław Gądecki, me-
tropolita poznański, pod-
sumował słowami: „W ten 
sposób nie małym wysiłkiem całej archi-
diecezji pragniemy uczcić Pana Wszech-
świata, a ludziom ofiarować pomoc służą-
cą rozwojowi 

Jego panowania 
w historii ludzkich sumień, bez które-
go nasze życie doczesne traci wszelki 
smak.” 
Mszy Świętej kończącej Synod przewod-
niczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp 
Józef Kowalczyk. Na niedzielnej liturgii 
obecni byli: abp Stanisław Gądecki - Me-
tropolita Poznański,  abp senior Juliusz 
Paetz, oraz biskupi pomocniczy: bp. Zdzi-
sław Fortuniak, bp Marek Jędraszewski, 
bp Grzegorz Balcerek, a także pochodzą-
cy z naszej archidiecezji, Kardynał Zenon 
Gorcholewski – prefekt Kongregacji Wy-
chowania Katolickiego.

Abp Kowalczyk w swojej homilii dziękował 
Bogu za wszelkie owoce Synodu archidie-
cezjalnego i prosił o moc Ducha Świętego 
w codziennym realizowaniu jego postano-

wień.

W naszej parafii 
w 2004 roku zostały powołane 4 zespoły 
synodalne w skład których wchodziło ok. 

60 osób. Zespoły były 
prowadzone przez 
księży pracujących 
w naszej parafii: Ks. 
Prałata Aleksandra 
Raweckiego, ks. Ja-
rosława Klupsia, ks. 
Waldemara Dymka 
i ks. Ireneusza Fręś-
ko. Tematem spo-
tkań były problemy 
wiary jak i problemy 
kościoła lokalnego.
Dokumenty i Statu-
ty 69 Synodu Archi-

diecezji Poznańskiej 
zostały wydane w dwóch tomach przez 
Wydawnictwo Świętego Wojciecha.
Zakończenie prac 69 Synodu Archidiecezji 
Poznańskiej, jak i wydanie dokumentów 
synodalnych, nie jest końcem, ale dopie-
ro początkiem drogi, którą Kościołowi po-
znańskiemu w trzecim tysiącleciu wskazał 
ten właśnie Synod.
Prośmy w naszych modlitwach o światło 
Ducha Świętego dla naszej Archidiecezji, 
aby wszelkie dobro płynące z tego Syno-
du jak najszybciej zaowocowało w życiu 
archidiecezjan.

Prosto z Poznania 
kl. Michał Mikołajczak

 69 Synod Archidiecezji poznańskiej – zakończony

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

 Procesja na cmentarz

Tradycyjnie 1 listopada 2008r. wyruszyła 
procesja na cmentarz .
W tym roku pogada sprzyjała. Wielu ludzi 
mogło poprzez modlitwę dopomóc du-
szom, które oczekują na spotkanie z Pa-
nem.

it
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Misje Parafialne

W dniach od 8-16 listopada 2008r. 
miały miejsce w Kolegiacie Misje Para-
fialne.

Cieszy duża frekwencja osób, które 
w nich uczestniczyły. Być może w dzisiej-
szych czasach potrzeba tego „specjalne-
go zaproszenia”?

Miejmy nadzieję, że zaowocowały.
Oto kilka przykładów wypowiedzi ze-

branych przez przez naszych, młodych 
Redaktorów.

1.Misje były dla mnie czasem, w któ-
rym mogłam się na chwile zatrzymać, 
oderwać od tej szarej rzeczywistości, 
zastanowić się nad sensem swojego 
istnienia. Zadać sobie pytanie: Dokąd 
ja tak właściwie zmierzam... 

2.Misje były dla mnie cudownym do-
świadczeniem i wskazówką na lepsze 
życie.

3.Dla mnie misje były niesamowitym 
wydarzeniem, które pozwoliło mi sta-
wać się lepszym w codziennym życiu.

4.Misje były dla mnie niesamowitym 
momentem w moim życiu. Gdy w nich 
uczestniczyłem, coraz bardziej odkry-
wałem siebie, swoje ja, swoje powo-
łanie...

5.To niesamowite uczestniczyć w ta-
kim wydarzeniu, którym są misje, móc 
poznawać Jezusa i uczyć się jak podą-
żać Jego drogą.

6.Misje były dla mnie dobrą nauką, 
która bardzo zbliżyła mnie do Boga. 
Pozwoliły mi dostrzec w życiu to co naj-
ważniejsze.

7.Dla mnie misje były drogą 
do Boga...

8.Misje były pomocą w zrozumienia 
nauki Chrystusa, zbliżeniu się do Nie-
go, zrozumieniem sensu życia, tego 
jak mamy żyć

Natalia i Mikołaj

Opinie o Misjach Parafialnych 
zebrane wśród Parafian

Z mężem jesteśmy w podeszłych latach. Inauguracyjna nauka misji otworzyła na-
sze serca. Modlitwy różańcowe przed każdą mszą bardzo nas wyciszyły. Odnowienie 
przysięgi małżeńskiej przeżyliśmy z wielkim wzruszeniem i radością. Na mszy dla 
chorych (ponieważ nikt z nas nie wie, kiedy nam przyjdzie stanąć przed Bogiem) 
przyjęliśmy namaszczenie olejami świętymi. Przeżycie misji było dla nas rachunkiem 
sumienia za całe życie. 

Dla mnie misje były zatrzymaniem się, przemyśleniem, dokąd dąży moje życie. 
Misje pomogły mi znaleźć jego sens i cel. Pozwoliły mi też zastanowić się, kim dla 
mnie jest Bóg.

Misje były czasem refleksji, zweryfikowaniem własnego życia, były zajrzeniem we-
wnątrz siebie, przemyśleniem dotychczasowego postępowania i wskazówką, jak żyć 
dalej. Był to czas odkrycia na nowo swojej wiary i jej pogłębieniem. Był to czas, który 
umożliwił zauważenie drugiego człowieka. Dzięki słowu głoszonemu przez misjona-
rzy mogliśmy na nowo dostrzec obecność Boga w naszym życiu. 

Misje były dla mnie wspaniałe. Dzięki nim zrozumiałem sens swojej wiary, a także 
co mam robić, by była ona coraz głębsza. 

Misje były dla mnie bodźcem do rozpoczęcia działań w kierunku ulepszenia siebie. 
Wychodząc z kościoła czułam, że chcę być lepsza. 

Nie mogłem być na misjach codziennie. Ale nawet ten krótki czas, który udało 
mi się przeznaczyć na udział w nich – okazał się bardzo cennym i potrzebnym do-
świadczeniem. Pęd życia sprawia, że nie zastanawiamy się, co jest naprawdę ważne 
albo oceniamy to powierzchownie. A misje to taki czas, że sam siebie pytasz: „czło-
wieku, o co tobie chodzi w życiu?” A dokładnie mówiąc – to Bóg Cię o to pyta. Misje 
sprawiają, że to pytanie wyraźnie słyszysz i czujesz, że musisz jakoś sensownie 
na nie odpowiedzieć. 

Ada Regulska

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

W trakcie Misji miało też miejsce specjalne 
błogosławieństwo dla maluchów.

W trakcie Misji miało też miejsce specjalne 
błogosławieństwo dla maluchów.
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„Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja” (Psalm 84)

Do tego dnia przygotowywaliśmy 
się długo i starannie. Wydana zosta-
ła piękna książka, odbyły się wspa-
niałe koncerty, pokazano niezapo-
mniane przedstawienia, odbyliśmy 
Święte Misje w parafii. I nadszedł 
ten oczekiwany dzień. 22 listopada 
jakże dumni wkraczaliśmy w progi 
naszej parafialnej świątyni, by o go-
dzinie 11 uczestniczyć w uroczystej 
Mszy Świętej jubileuszowej spra-
wowanej przez Księdza Metropolitę 
Stanisława Gądeckiego. Treść for-
mularza mszalnego skierowana była 
na rocznicę konsekracji kościoła. 
I choć nie była to rocznica konse-
kracji naszego kościoła, lecz roczni-
ca podniesienia go do godności ko-
legiaty, 

to jakże mocno 
brzmiały słowa o wspominaniu dnia, 
w którym świątynia została napeł-
niona „świętą obecnością”. Nie po-
zwalają one zapomnieć, iż dobry 
Bóg pozwolił zbudować ten widzial-

ny gmach, w którym 
otacza nas opieką 
oraz daje łaskę jed-
ności z sobą. W tym 
świętym miejscu sam 
wznosi On „dla siebie 
świątynię z żywych 
kamieni, którymi my 
jesteśmy”. 

W homilii ks Arcybi-
skup uwidocznił dwa, 
jakże ważne aspek-
ty „istnienia” naszej 
kolegiaty. Pierwszy 
– historyczny, god-
ny podziwu i dumy. 
To przecież średzka 
kolegiata była przez 

wieki Rzecz-
pospolitej Szlacheckiej 
centrum życia polityczne-
go Wielkopolski i nie tyl-
ko. To w jej murach decy-
dowały się losy Ojczyzny. 
To z tym kościołem zwią-
zane było życie czterech 
wielkich Prymasów Pol-
ski, to z kolegiatą związał 
się miłością życia ksiądz 
Marceli Weychan – przez 
60 lat proboszcz para-
fii kolegiackiej. To tu-
taj, na kolanach przed 
obrazem Wniebowzię-
tej ksiądz proboszcz 
Meissner „walczył” 
w zwycięskim zry-
wie powstańczym 
w roku 1918. 
To z tą świątynią 
związał swoją 
znaczną część 
życia niezapo-
mniany ksiądz 
prałat Jan Kra-
jewski. I tak 
przez te blisko 
sześć wieków 

wiele znanych i wielkich po-
staci żyło i pracowało w cie-
niu średzkiej kolegiaty.

Drugi aspekt tych 580 
lat, to aspekt wychowaw-
czy. Średzka kolegiata 

na trwałe wrosła w pejzaż, klimat 
i duchowość średzkiej ziemi. Przez 
te blisko sześćset lat swoje kolana 
na posadzkach tej świątyni zgina-
ły niezliczone pokolenia prostych, 
zwyczajnych, powiedziałby ktoś 
– szarych ludzi. Przed ołtarzem 
służyło z całą pewnością kilkuset 
kapłanów, jedni zwykli inni świąto-
bliwi, jedni wielcy inni przeciętni, 
jedni odciskający piętno na długie 
lata inni przemijający bez echa. Za-
wsze jednak istotą kolegiaty byli, 
są i będą ludzie. Była, jest i bę-
dzie zatem średzka kolegiata nie-
jako wychowawczynią ludu Boże-
go. Wychowywała i wychowuje nas 
nie tylko do bycia chrześcijaninem, 
ale przede wszystkim do bycia czło-

wiekiem. Wychowuje nas zarów-
no swoją historią, 

�
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jak i dniem dzisiejszym.
Na zakończenie Mszy Świętej 

ksiądz Arcybiskup poświęcił odno-
wiony ołtarz główny i ołtarz Matki 
Bożen Nieustającej Pomocy, a tak-
że pamiątkową tablicę poświęconą 
pierwszemu powojennemu probosz-
czowi kolegiaty, księdzu prałatowi 
Janowi Krajewskiemu. 

Dalsza część uroczystości odbyła 
się na Złotej Sali restauracji Wie-
deńska, gdzie wyrazy wdzięczności 
wobec Boga i obecnego probosz-
cza kolegiaty księdza prałata Alek-
sandra Raweckiego złożyli: Bur-
mistrz Miasta Wojciech Ziętkowski 
wręczając pamiątkową statuetkę, 
Starosta średzki Piotr Piekarski 
ofiarowując puszkę do przechowy-
wania Najświętszego 
Sakramentu oraz Bracia 
Kurkowi, którzy wrę-
czyli pamiątkowy gra-
werton. Pamiątkowymi 
statuetkami kolegiaty 

uhonorowani zo-
stali również: 
ksiądz Arcy-
biskup Stani-
sław Gądecki, 
ksiądz prałat 
Jan Stanisław-
ski, ksiądz 

prałat Marian 
Lewandowsk i , 
ksiądz kanonik 
Wojciech Racz-
kowski oraz Bo-
żenna Urbańska 
– autorka mono-
grafii „Kolegia-

ta w Środzie 
W i e l k o p o l -
skiej”, Alina 
Jądrzak – dłu-
goletnia kate-
chetka parafii 
ko leg iack ie j , 
wychowawczy-
ni wielu śre-
dzian, doc. Ma-
rian Krzyszto-
fiak, który kie-
rował pracami 
remontowymi 

kolegiackiej wieży, Tadeusz Patecki 
– wykonawca znacznej części prac 
remontowych na kolegiacie oraz 
Czesław Leszczyński – wieloletni 
kościelny naszego kościoła. 

Cieszmy się zatem, bądźmy dum-
ni z tego, że Pan Bóg zachował 
tę świątynię do naszych czasów. 
Dbajmy o nią jak o skarb, dbaj-
my z obowiązku jaki winniśmy po-
przednim pokoleniom, które nie-
jednokrotnie za cenę życia służyli 
kolegiacie. Dbajmy też z miłości, 
bo to przecież Dom Boga naszego, 
w którym mieszka i czeka na nas.

Tomasz Szcześniak

Ks Arcybiskup Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański

Ks Prałat Jan Stanisławski – zwią-
zany z Kolegiatą „rodzinnie” – Ro-
dzice brali tu ślub

Ks Prałat Marian Lewandowski 
– archidiecezjalny konserwator 
zabytków sakralnych

Ks Kanonik Wojciech Raczkowski 
– związany z Kolegiatą „sercem”, 
kaznodzieja jakich mało

Pani Bożenna Urbańska – pasjo-
natka Kolegiaty, autorka mono-
grafii „Kolegiata w Środzie Wiel-
kopolskiej”

Pani Alina Jądrzak – długoletnia 
katechetka parafii kolegiackiej

Pan doc Marian Krzysztofiak – 
kierował pracami remontowymi 
wieży

Pan Tadeusz Patecki – wykonaw-
ca wielu prac remontowych przy 
Kolegiacie (wieża, ogrodzenie, 
zakrystia), całym sercem oddany 
Kolegiacie

Pan Czesław Leszczyński – długo-
letni kościelny Kolegiaty

Ks Prałat Aleksander Rawecki 
proboszcz

Nagrodzeni statuetką 
Kolegiaty
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Kiedy przyszło nam , z okazji ju-
bileuszu Kolegiaty, pochylić się nad 
dziełem pt: „Brat naszego Boga”, 
pióra Karola Wojtyły, nie sposób było 
oprzeć się refleksjom o fundamental-
nym znaczeniu dla każdego chrześci-
janina, ba ,dla każdego człowieka. 

Tak jak Krzyż Chrystusowy był zna-
kiem sprzeciwu, tak poglądy i naucza-
nie polskiego Papieża,  były znakiem 
sprzeciwu  wobec wielu ważnych zja-
wisk we współczesnym świecie.

Nie tylko wobec komunistycznego 
totalitaryzmu, czemu przyklaskiwali-
śmy z radością. Także przeciwko ta-
kiemu rozumieniu kapitalizmu, które 
redukuje godność człowieka do jego 
rynkowej wartości. Jan Paweł II był 
najwybitniejszym wyrazicielem jed-
nej ze stron wielkiego sporu o warto-
ści, na jakich ma opierać się współ-
czesna cywilizacja. Wynik tego sporu 
wcale nie jest przesądzony na zie-

miach, które były kolebką chrześci-
jaństwa, z którą utożsamiał się Jan 
Paweł II.

Papież nawoływał do miłosierdzia, 
równości i braterstwa. Jakże waż-
ne staje się to nawoływanie,  kiedy 
przywołamy na myśl całą „geografię 
głodu”, która obejmuje wiele miejsc 
na ziemi. W epoce niebywałego roz-
woju techniki i nowoczesnej tech-
nologii dramat głodu jest wielkim 
wyzwaniem i oskarżeniem. Koniecz-
ny staje się rachunek sumienia- ra-
chunek sumienia ze sprawiedliwości 
społecznej, z elementarnej ludzkiej 
solidarności. 

„Chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj”- niech to woła-
nie nie będzie tylko wołaniem kie-
rowanym do Boga, ale kierujmy 
je także do ludzi polityki i ekonomii, 
na których spoczywa odpowiedzial-
ność za sprawiedliwy podział dóbr. 

Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, 
którzy go nie mają lub mają mniej 
od nas. Umiejmy otwierać nasze 
serca na potrzeby braci i sióstr, któ-
rzy cierpią z powodu nędzy i niedo-
statku. Czasem wstydzą się do tego 
przyznać . Trzeba ku nim wyciągnąć 
pomocną dłoń. To także lekcja, jaką 
daje nam Eucharystia- Chleb Żywy. 
Streścił tę lekcję bardzo wymownie 
św. Brat Albert, krakowski biedaczy-
na, który swoje życie poświęcił służ-
bie najuboższym. Mawiał często : „ 
Trzeba być dobrym jak chleb, który 
dla wszystkich leży na stole, z któ-
rego każdy może dla siebie kęs uro-
nić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. 
I właśnie Brat Albert jest bohaterem 
sztuki , którą pokazaliśmy w ramach 
obchodów 580-tejrocznicy konsekra-
cji Kolegiaty.

Barbara Gierczyńska

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

„BRAT NASZEGO BOGA”– CZYLI UMIEJMY 
DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM

Imprezy towarzyszące obchodom  
580-lecia Kolegiaty

W wigilię głównych uroczysto-
ści 21 listopada 2008r. młodzież 
z Zespołu Szkół Zawodowych przy-
gotowała spektakl na podstawie 
sztuki Karola Wojtyły „Brat nasze-
go Boga”.

22 listopada 2008r. o godz. 17.45 
odbyło się widowisko światła i dźwię-
ku na motywach książki p. Bożen-
ny Urbańskiej „ Kolegiata w Środzie 
Wielkopolskiej”

Obchody  580-lecia konsekracji 
Kolegiaty zakończyły się na sal-
kach katechetycznych.
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Barbara Szcześniak

Krzysztof Kluczyński

Dla świętego Pawła pierwszym imie-
niem miłości jest cierpliwość. To właśnie 
ją w Hymnie o miłości stawia na pierwszym 
miejscu. Dlaczego? Cierpliwość ma wiele 
wspólnego z wyrozumiałością, wytrwałością 
i wiernością. Jako cecha miłości, cierpliwość 
ujawnia się w kontaktach międzyludzkich. 
Pomaga budować relacje między osobami, 
wychowywać dzieci, zgodnie pracować w ze-
spole itd. Z nią łatwiej znosić słabości bliź-
niego, ponosić dla niego cierpienia i trudy. 
Cierpliwość często wymaga wielu ustępstw 
i dużego wysiłku. Jest cnotą, którą zdoby-
wamy systematyczną pracą. Musimy uczyć 
się jej i rozwijać ją w sobie. Ona stanowi 
wewnętrzną siłę życia. Przez nią uzyskuje-
my spokój wewnętrzny i zewnętrzny. Daje 

wszystkim swój czas… nic nie wymusza 
i niczego nie przyspiesza… Wzmacnia czło-
wieka, by nie poddawał się przeszkodom 
i trudnościom – a tych przecież w naszym 
codziennym życiu nie brakuje! Pomaga wie-
rzyć, że wszystko co nas spotyka przycho-
dzi we właściwej porze. W doświadczeniach 
nie pozwala aby smutek odbierał nam po-
godę ducha.

Jeśli więc ćwiczę się w cierpliwości wobec 
innych, wobec różnych wydarzeń i sytuacji, 
to ostatecznie ćwiczę się w miłości do same-
go siebie. Mój stosunek do innych pokazuje 
mi, jak bardzo jestem dla siebie cierpliwy, 
łagodny, wyrozumiały. 

Zatem, jak ćwiczyć się w cierpliwości?
Najpierw przeżywane doświadczenia oce-

niać w świetle Ewangelii. Odważnie i cierpli-
we trwać w doświadczeniu szukając mądro-
ści i rozwiązań u Boga. Nauczyć się też łączyć 
cierpliwość z życzliwością. Często modlić się 
o umocnienie. Nie próbować wnikać w in-
tencje tych, którzy nas krzywdzą. Uznawać, 

że to co trudne w drugim człowieku nie za-
wsze jest świadome i starać się zachować 
milczenie. Przed nami bardzo intensywny 
czas. Zanim zaczniemy radosne świętowa-
nie jeszcze mnóstwo pracy i obowiązków… 
i nie jeden raz „puszczą” nam nerwy.

Panie Jezu, naucz nas trudnej sztuki cier-
pliwości. Udziel nam z ogromu Twojej cier-
pliwej miłości, chociaż malutkiej cząstki… 
aby nic nie przysłoniło nam Ciebie i radości 
z Twojego przyjścia.

Pamiętaj!
Zawsze, kiedy uśmiechasz się do drugie-

go człowieka – jest Boże Narodzenie
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać 

innych – jest Boże Narodzenie
Zawsze, kiedy dajesz innym odrobinę na-

dziei – jest Boże Narodzenie
Zawsze, kiedy przekazujesz innym znak 

pokoju – jest Boże Narodzenie
(na podstawie słów Matki Teresy z Kalkuty 

oraz tekstu nieznanego autora, zamieszczo-
nego w „Kropli”, 1995/5)

Rafał Regulski

Miedź

Boże Narodzenie to święto miłości, 
którą Bóg okazał nam posyłając Jezusa 
na ziemię. Miłość jest głównym przesła-
niem tych dni. W różnym stopniu to ro-
zumiemy, ale podświadomie wyczuwa 
tą prawdę każdy z nas. Gest łamania 
się opłatkiem, wolne miejsce przy stole, 
pragnienie wybaczenia sobie nawzajem 
– to wszystko objaw miłości. Święty Pa-
weł w „Hymnie o Miłości” napisał: „Mi-
łość nie zazdrości”. Nie każda zazdrość 
jest zła. Stary Testament wielokrotnie 
mówi nam o „zazdrosnej Miłości Boga”.

►

Zazdrość dobra i zła
No przecież wiadomo, że rzecz rozbija 

się o pieniądze.  Możemy je dać w gotów-
ce albo w towarze. (Mało to jest zbiórek 
prowadzonych w sklepach, gdzie wystar-
czy kupić kilo mąki albo jedną czekoladę 
więcej i wrzucić do kartonu wolontariu-
szy?) A kto może być darczyńcą? Biblijna 
przypowieść o wdowim groszu dowodzi, 
że każdy. Każdy, kto tylko chce. Nawet 
jeśli sam ma niewiele. 

Oczywiście, że nie każdy chce. Sam 
takich znam. Nawet po wielkich katakli-
zmach czy wojnach, gdy cały świat zbiera 
koce, odzież, leki, żywność i oczywiście 
pieniądze dla ofiar – oni retorycznie py-
tają: a od czego są instytucje państwowe 
i międzypaństwowe? A skąd pewność, 
że to w ogóle trafi do ofiar? 

Ci sami mają też moc pytań i wąt-
pliwości przy małych, lokalnych zbiór-
kach (świątecznych i nie tylko): a gdzie 
jest opieka społeczna? Mam dawać ko-
muś, kto siedzi na bezrobociu, podczas 
gdy ja tyram jak wół? Mi za darmo też 
nikt kasy nie daje, więc z jakiej paki 
ja mam dawać komuś? 

 Tak mówią ci, którzy nie lubią się dzie-
lić. Wytłumaczeń znajdą setki. W tym 
wiele logicznych. Oczywiście – nie moż-
na ich potępiać. Ich po prostu nie stać 
na wdowi grosz. 

A przecież w chwili dzielenia się z kimś 
potrzebującym coś magicznego dzieje 
się w naszej kieszeni, w naszym portfe-
lu, w naszej portmonetce. Nasz pieniądz 
przestaje być tylko „miedzią brzęczącą 
i cymbałem brzmiącym”. Nasz pieniądz 
staje się – przepraszam za patos – mi-
łością. 

„Miłość cierpliwa jest” (1Kor 13,4)
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Agnieszka Lieske

Nie szuka poklasku

Codziennie spotykamy się z wieloma 
ludźmi, poznajemy nowe osoby, nawią-
zujemy przyjaźnie, czasami nawet ta-
kie na całe życie. Każdy z nas niemalże 
na każdym kroku, niemal bezwiednie do-
konuje oceny innych. Ktoś wzbudza na-
szą sympatię, ktoś inny wydaje nam się 
ciekawy, a kogoś innego podziwiamy.

W tym miejscu chciałabym przywołać 
postać Pani Aliny Jądrzak. Jest zasłużoną 
osobą zwłaszcza dla Parafii WNMP w Śro-
dzie, ale nie tylko. Znana jest zwłaszcza 
dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2, 
w której od lat jest katechetką. W swoim 
zawodzie spełnia się od 1980 roku. Dzie-
ci zwłaszcza te pierwszokomunijne znają 
Panią Alinę, ponieważ od lat przygoto-
wuje je do I Komunii Świętej. W parafii 
istnieje dziecięca grupa pomocników Ma-
ryi Matki Kościoła. Spotkania prowadzi 

właśnie Pani Alina. Jako opiekun i współ-
organizator wraz z małymi pomocnikami 
wyjeżdża na wakacje. 

Od dawien dawna uczestniczy w dzie-
cięcej Mszy Świętej o 1130, po której 
rozdaje dzieciom „Ziarno”. W związku 
z tym, iż funkcję tą traktuje jako swego 
rodzaju „dyżur”, bardzo często dodatko-
wo uczestniczy w jeszcze jednej Mszy 
Świętej, zwykle na 10. Wręczane dzie-
ciom karteczki od spowiedzi są właśnie 
dziełem Pani Aliny. Wśród najmłodszych 
znana jest również z tego, że przygoto-
wuje dziewczynki do sypania kwiatków 
i jest w tym niezastąpiona. Daje im rów-
nież wspaniały przykład (i nie tylko dzie-
ciom), ponieważ w oktawie Bożego Cia-
ła uczestniczy codziennie w porannych 
i wieczornych procesjach.

Ona nigdy nie opuszcza nabożeństw 
Fatimskich, a Świętego Ojca Pio otacza 
szczególną czcią. W okresie Adwentu, 
w którym aktualnie uczestniczymy, Panią 
Alinę można spotkać codziennie na ro-
ratach, a co roku we wrześniu na piel-
grzymce do Biechowa.

Jako osoba zasłużona i związana z Ko-
legiatą, podczas uroczystości z okazji 
580-lecia Kolegiaty obdarowana została 
statuetką w podziękowaniu za swoje od-
danie w pracę w Parafii. 

Pani Alina to osoba bardzo skrom-
na, życzliwa, troskliwa i sympatyczna, 
ale jednocześnie straszna gaduła, choć 
w tym przypadku jest to Jej duża zale-
ta.

W adhortacji apostolskiej o katechi-
zacji w naszych czasach (Catechesi Tra-
dendae) Ojca Świętego Jana Pawła II 
do biskupów, kapłanów i wiernych Ko-
ścioła Katolickiego 16 października 1979 
roku napisano: (...) Wasza działalność 
(katechetów świeckich), skromna czę-
sto i ukryta, ale pełniona z płomiennym 
i wielkodusznym zapałem, jest najzna-
komitszą formą apostolstwa świeckich, 
które jest szczególnie ważne(...). Pani 
Alinie w imieniu całej Redakcji życzymy, 
aby jej płomienny i wielkoduszny zapał 
nigdy nie zgasł oraz by osiągała dalsze 
sukcesy zawodowe i nie tylko.
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Bóg jest zazdrosny o człowieka i pra-
gnie być jedynym celem ludzkiego ser-
ca. Zazdrość pojawia się wtedy gdy 
nasza miłość nabiera tego wyjątkowe-
go charakteru, gdy spośród wielu ludzi 
wybieramy tego jedynego i jemu ofia-
rowujemy siebie. Cały jestem dla cie-
bie i ty bądź cały dla mnie! Ale jest też 
zazdrość zła.

Czas Bożego Narodzenia skłania nas 
do dokonywania różnego rodzaju za-
kupów. Kierujemy się wtedy różnymi 
przesłankami. W telewizji jest emitowa-
na reklama jednej z marek samochodo-
wych. Główny bohater tłumaczy w niej 
powody dla których kupił różne przed-
mioty. Przesłanki są różnorodne, jedne 
bardziej praktyczne, inne bardziej pre-
stiżowe (snobistyczne). Zafrapowało 
mnie jedno zdanie, które wypowiada 
tłumacząc dlaczego kupił nowy telewi-
zor: „Bo inni już mają”. To powód któ-

rym kieruje się wiele osób. Chcę czegoś 
bo inni to mają. Pragnienie dorównania 
innym nie jest rzeczą złą, zwłaszcza je-
śli popycha do czynienia dobra. Chcę 
mieć samochód tej samej klasy co mój 
sąsiad więc staram się: znajduję lepszą 
pracę, pracuję wydajniej, zaczynam 
więcej zarabiać, aż w końcu mogę sobie 
pozwolić na jego kupno, Ale mogę też 
wybrać drogę na skróty i na przykład 
go ukraść. Każdy z nas doskonale wie, 
które postępowanie jest właściwe. 

Podobno cechą charakterystyczną 
nas polaków jest zazdrość, krąży o nas 
taka anegdota: „Pan Bóg przechadzał 
się po świecie, aby zobaczyć jak żyje 
się ludziom. Bywał w wielu krajach i po-
cieszał smutnych ludzi. Najczęstszym 
powodem ich smutku było była świado-
mość, że sąsiad ma więcej niż ja. Gdy 
dobry Bóg pytał jak może pomóc, ludzie 
prosili to, aby mieli tyle co sąsiad. Tak 

było na całym świecie poza Polską. Pol-
sce zapytany smutny człowiek, którego 
sąsiad miał dziesięć świń, a on tylko 
jedną; poprosił a by sąsiadowi dziewięć 
zdechło”. Może to nieco krzywdząca wi-
zja naszych cech narodowych, ale po-
kazuje wyraźnie, że zła jest nie tyle 
zazdrość, ale zawiść. Miłość nie jest za-
wistna! 

Niechaj czas Bożego narodzenia skło-
ni nas do spojrzenia we własne serce 
i zobaczenia, jakimi motywami kieruje-
my się w naszych decyzjach. Jakie mo-
tywy przyświecają naszym zakupom. 
Zawiść jest jak rak, który toczy ludzkie 
serce. Zła zazdrość pozbawia nas wol-
ności, powodując, że zaczynamy przy-
pominać mysz, która biegnie w karuze-
li. Biegniemy, staramy się przegonić in-
nych, ale tak naprawdę stoimy w miej-
scu i tylko życie płynie obok nas. Miłość 
nie zazdrości i daje wolność.
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NIE UNOSI SIĘ PYCHĄ… - CZYLI ŚWIĄTECZNY 
PRZEPIS ŚWIĘTEGO PAWŁA

Przed każdymi świętami z kuchni roz-
nosi się zapach pieczenia. Panie (bo to one 
zazwyczaj tym się zajmują) wybierają się 
do sklepu po odpowiednie składniki, następ-
nie wszystko mieszają i wkładają do piekar-
nika, a po jakimś czasie wyjmują z pieca 
pachnące ciasto.

W życiu duchowym czasem też trzeba 
zakrzątać się w kuchni naszego wnętrza 
i zabrać się do pieczenia. Jeden z ważnych 
przepisów znajdziemy w „Hymnie o miłości” 
św. Pawła, który mówi: Miłość… nie unosi 
się pychą. Ktoś pomyśli: cóż ma wspólnego 
miłość, pycha, św. Paweł, ciasta i kuchnia, 
a wszystko to wymieszane razem i włożone 
w świąteczną atmosferę? Zobaczymy, może 
coś uda się upiec…

Skoro czytamy: Miłość… nie unosi się pychą 
(1 Kor 13,4), a św. Jan dodaje: Bóg jest miło-
ścią (1 J 4,8.16), to możemy również powie-
dzieć: Bóg nie unosi się pychą. A przecież On 
jako jedyny chyba by mógł – nie ma nikogo 

większego od Niego. Tymczasem Najpotęż-
niejszy jest równocześnie Najpokorniejszym. 
Czas Świąt o tym nam świetnie przypomina. 
Wielki Bóg stał się małym człowiekiem. Stwo-
rzyciel, Król i Władca wszechświata zamiast 
okazałej kolebki zadowolił się prostym żło-
bem. Nie potrzebował pałacu – wystarczyła 
Mu stajenka. Zamiast roztoczyć opiekę nad 
swoim królestwem, skazany został na bani-
cję i musiał uciekać do Egiptu. Nie posiadał 
służby, choć gdyby chciał, miałby do usług 
zastępy aniołów. Pracował własnymi rękami. 
Znosił spiekotę dnia, okazywał cierpliwość 
nachodzącym Go zewsząd ludziom. Wresz-
cie otrzymał koronę, ale… cierniową. I wy-
niesiono Go na tron, którym był… krzyż! Bóg 
jest miłością. Ta Miłość nie unosi się pychą! 
Czasem niektórzy czytają „Hymn o miłości” 
w nietypowy sposób, gdyż zamiast słowa 
miłość wstawiają własne imię. Nasze zdanie 
brzmiałby więc: Anna, Piotr, Maria, Michał… 
nie unosi się pychą. Czy jednak otrzyma-
my w ten sposób zdanie prawdziwe? Czas 
świątecznych przygotowań pomoże nam 
to sprawdzić. Domowe porządki, długie za-
kupy i całe to zamieszanie wokoło są bardzo 
trudne. Bywamy zaaferowani, przemęczeni, 

rozdrażnieni. Łatwo wtedy o drobną sprzecz-
kę, czy nawet poważną kłótnię. A potem 
potrzeba przyznania się do błędu i słabości 
oraz wypowiedzenia słowa: przepraszam. 
To wymaga pokory – tej właśnie miłości, któ-
ra nie unosi się pychą.

Każde pokonanie własnej pychy i prze-
zwyciężenie samego siebie przynosi bardzo 
dobry i oczekiwany skutek: w naszym sercu 
– cichutko i niezauważalnie, ale szybko ni-
czym ciasto na drożdżach – rośnie prawdziwa 
miłość. Przy tej okazji warto jeszcze dodać 
o jednym elemencie przygotowań do świę-
towania. Człowiek, który nie unosi się pychą, 
uklęknie u kratek konfesjonału i w pokorze 
uzna swoją grzeszność przed pokornym Pa-
nem.

I kiedy to wszystko razem zbierzemy, 
to zauważymy, że zaczyna wyrastać wspania-
łe świąteczne pieczywo. Nie widać go okiem 
ciała, bo ono powstaje w duszy. A recepta 
jest prosta: Miłość… nie unosi się pychą, jak 
mówi św. Paweł.

I na koniec jeszcze jedno ciasto: Biały 
Chleb, pod postacią którego ukrywa się Naj-
pokorniejszy. Oby i Jego nie zabrakło naszej 
duszy w tych radosnych dniach.

Miłość nie unosi się gniewem.

Jedną z emocji, których prawdopodobnie 
nigdy nie nauczono nas rozumieć jest gniew. 
Dlatego często może on władać nami, na-
pełniać nas lękiem i wysoce niezdrowym po-
czuciem winy. Dlatego jesteśmy skłonni po-
strzegać go w negatywny sposób, a zatem, 
za wszelką cenę, próbujemy od niego uciec 
lub go pohamować. Nie będziemy w pełni 
ludźmi, dopóki nie potrafimy radzić sobie 
z gniewem. Gniew jest absolutnie konieczny 
w dojrzałych i zdrowych związkach między-
ludzkich. Jest to z gruntu dobra emocja i nie-
koniecznie grzeszna. Istotne jest  rozwijanie 
pozytywnej postawy wobec gniewu, który 

możemy odczuwać, a przede wszystkim 
dostrzeganie go i przyznawanie się do nie-
go. Powinniśmy wczuwać się w nasz gniew, 
zajmować się nim i uzewnętrzniać go. Po-
winniśmy mieć świadomość własnego gnie-
wu, nie powinniśmy cierpieć z tego powodu 
i powinniśmy zgodzić się na jego obecność. 
Powinniśmy pytać siebie: „Dlaczego jestem 
zły? Na kogo jestem zły? Wreszcie powinni-
śmy gniew w odpowiedni sposób ujawnić: 
wyrażać we właściwym czasie i miejscu, za-
chowując dobre obyczaje. 

Musimy ponosić odpowiedzialność za fakt, 
że to my jesteśmy zagniewani, i za wynikają-
ce z tego konsekwencje. Oznacza to, że przy-
znajemy się do swego gniewu. Nie powinni-
śmy się wstydzić tego, że jesteśmy lub czu-
jemy się rozgniewani. W ten sposób możemy 
nad gniewem zapanować.

Chrystus gniewał się niekiedy na uczo-
nych w Piśmie, faryzeuszy i swoich uczniów, 

okazywał swój gniew: „Biada wam, ucze-
ni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy… Bywał 
wzburzony i bez skrępowania uzewnętrzniał 
to. „Zejdź mi z oczu szatanie” – całkowicie 
oburzony na Piotra, bez ogródek strofował 
go. Taki Chrystus może nas wprawić w za-
kłopotanie, ale przecież On był człowiekiem, 
a częścią naszego człowieczeństwa jest zma-
ganie się z własnym gniewem.

Kiedy gniew staje się destrukcyjny, niedoj-
rzały lub grzeszny? Gniew staje się proble-
mem wtedy, gdy wyzwala gwałtowne reak-
cje i gdy jest tłumiony. 

Miłość nakazuje  więc nam najpierw pozy-
tywne podejście do naszych uczuć, są one 
przecież darem Boga i uczenia się dojrzałości 
jeśli chodzi o wyrażanie ich. Święta Bożego 
Narodzenia to święta przepełnione miłością, 
którą także my tworzymy. Może warto w tym 
duchu spojrzeć także na siebie i na swoje 
emocje z korzyścią dla siebie i innych.

Ks. Jarosław Grelka 

Dk.  Jan Frąckowiak
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Ks. Łukasz Tadeusz

Już za kilka dni zasiądziemy w swoich 
rodzinach do wieczerzy wigilijnej, po raz 
kolejny w naszym życiu. Już od ponad 
czterech tygodni jesteśmy bombar-
dowani przez media reklamami zwią-
zanymi ze świętami. Pytanie tylko ja-
kimi? Bo niestety coraz bardziej znika 
ten sakralny charakter tego czasu Bożo 
Narodzeniowego. Jakiś czas temu bę-

dąc w jednym z poznańskich centrów 
handlowych obserwowałem ludzi tam 
przechadzających się w poszukiwaniu 
prezentów pod choinkę i uświadomiłem 
sobie wtedy, że tak naprawdę dla wielu 
ludzi liczą się tylko zakupy przedświą-
teczne, a nie jak najlepsze przeżycie 
świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym 

gronie.
Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dla-

tego iż współczesny człowiek XXI wie-
ku zajęty jest swoimi sprawami zawo-
dowymi i nie tylko, a to powoduje iż, 
w jego życiu osobistym dochodzi do róż-
norakich konfliktów, które wprowadzają 
niezgodę. I przez to wielu ludzi wchodzi 
na wojenną ścieżkę ze swoimi krewny-
mi, znajomymi itp. A przez to zatraca 
ten wspaniały charakter wigilijnego 
wieczoru, kiedy to winno się zapomnieć 
o wszystkim i przebaczyć sobie nawza-
jem. Potrzebujemy tego daru przeba-

czania – nie tylko w wigilijny wieczór, 
ale także każdego dnia naszego, życia. 
Może i Ty czujesz teraz w tym szczegól-
nym czasie potrzebę przebaczenia ko-
muś – jeśli tak to o zrób od razu. Prze-
baczając budujesz miłość. A przecież 
to w wigilijną noc stępuje z nieba do nas 
Miłość – Nowonarodzona Dziecina, która 

przybywa by przemieniać nasze serca.
Dlatego tak ważny jest dla nas Polaków 

jest ten wigilijny wieczór, gdzie trzeba 
zapomnieć i przebaczyć sobie wszystkie 
trudne sprawy minionego roku – trze-
ba nam puścić wszystko w zapomnienie 
– powierzyć Bogu. By móc w zgodzie 
i miłości przełamać się białym opłat-
kiem. Tego najbardziej nam potrzeba 
– nauczyć się przebaczać. Uczy nas 
tego Chrystus z wysokości Krzyża, który 
przebaczył swoim oprawcom. Nie na-
uczy nas  tego telewizja czy politycy. 
My sami musimy zdobyć się na odwagę 

by uczyć się przebaczenia od samego 
Chrystusa. Ale pamiętajmy, że przeba-
czać mamy każdego dnia naszego życia, 
a nie tylko w wieczór wigilijny. Bo wtedy 
to nasze przebaczenie będzie tylko oka-
zjonalne – wymuszone chwilą. Pamię-
tajmy o tym, gdy łamać będziemy się 
białym opłatkiem.

Przebaczenie tylko w wieczór wigilijny...?



Miłość...  Jaka  jest prawdzi-
wa  miłość? Prawdziwa miłość „(...) 
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, wszyst-
ko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, 
nie jest jak proroctwa, które się skoń-
czą, albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie (...)”  
(1 Kor 13). Zastanówmy się szczegól-
nie nad stwierdzeniem „wszystko zno-
si”. Czy nasza miłość zawsze wszystko 
znosi? Czy potrafimy kochać ludzi i dzie-
lić się z nimi prawdziwą miłością. Może 

czas adwen-

tu jest właśnie od-
powiednią chwilą, aby 
nad tym się zastanowić.  
Już nie długo w naszych 
sercach poraz kolejny 
i na nowo ma się narodzić Je-
zus Chrystus, który jest Miłością. 
To właśnie On obdarzył nas praw-
dziwą miłością, dlatego wraz z Jego 
narodzeniem w naszych sercach powin-
na się i ona narodzić, ale ta prawdziwa, 
którą będziemy umieli się ze wszystkim 
dzielić. Bóg dla nas umarł, abyśmy my 
mogli żyć, On nas umiłował za darmo. 
Kocha nas każdego dnia, kocha nas taki-
mi, jakimi jesteśmy. To właśnie Jego mi-
łość wszystko znosi, Jego miłość jest po-
nad wszystko. Tą miłością, którą właśnie 
On nas obdarował powinniśmy dzielić 
się z innymi. Powstaje tu tylko pytanie, 
czy człowiek potrafi kochać prawdziwie 

Boga i ludzi? Czy nasza miłość może 
być na tyle silna, aby mogła wszystko 
przetrzymać, wszystko znieść? Czy mo-
żemy kochać tak jak Jezus Chrystus?  
Owszem człowiek może prawdziwie ko-
chać i tej miłości się oddać i wszystko 
jej poświęcić. Przykładem tego niech 
będzie osoba błogosławionej Karoli-
ny Kozkówny. Ona swoją miłością ob-
darzyła Tego, który jej ją dał, czy-
li Boga. Jemu zawierzyła swe życie.  
Żyła na przełomie XIX/XX wieku, pochodzi-
ła z bardzo ubogiej, ale pobożnej rodziny.  
Była jednym z dziesiątki dzieci Jana Kózki 
i Marii Borzęckiej. Codziennie cała rodzi-
na wspólnie się modliła. Do najbliższego 
kościoła Karolina miała 7,5 km. Pomimo 
odległości nie opuszczała mszy w nie-
dzielę. W lipcu 1914 r  wybuchła wojna.  
18 listopada do domu Kózków, w któ-
rym przebywali Karolina i ojciec wtargnął 
rosyjski żołnierz, który wyprowadził 

ich do lasu. W pewnej chwili ka-
zał ojcu zawrócić się i został 

sam z Karoliną. Świadka-
mi dalszych wyda-

rzeń byli dwaj 

chłop-
cy, którzy widzieli 
jak Karolina wyrwała się żołnierzo-
wi i uciekła w rejon bagien. Wcześniej 
jednak zadał jej kilka głębokich ciosów. 
Pozostawił ją, gdy zauważył, że padła 
martwa. W protokole udokumentowano 
nienaruszony stan dziewictwa Męczen-
niczki. To właśnie ona jest idealnym przy-

kładem tego, że człowiek również może 
kochać prawdziwie. Pokochała Boga i dla 
Niego też umarła, chroniąc swoją czy-
stość pomimo torturowania. Swoją mi-
łością dzieliła sie także z innymi ludźmi. 
Pomimo tego, że pochodziła z ubogiej 
rodziny, cieszyła się ze swojego życia 
i każdego obdarowywała swoim uśmie-
chem. Czy my dzisiaj w obliczu ciężkich 
sytuacji, problemów umiemy dzielić 
się taką miłością z innymi? Bł. Karolina 
umiała, jej miłość do Boga wszystko zno-
siła i to już od samego początku, kiedy 
to musiała co tydzień w niedzielę przeby-
wać drogę 7,5 km do kościoła, po to aby 
uczestniczyć w Eucharystii, czy na samym 
końcu jej ziemskiej wędrówki, kiedy to od-
dała swoje życie dla Boga, dla tej Miłości.  
Niech Karolina Kózkówna będzie dla nas 
wzorem prawdziwej miłości, której często 
nam tak brakuje.

Otrzymaliśmy łaskę przeży-
cia kolejnego adwentu, czy-
li oczekiwania na przyjście Jezusa.   
Jest to czas radosny, ale jest to też czas 
dany nam po to, abyśmy jak najlepiej  
przygotowali się do Jego przyjścia. Dla-
tego warto w tym czasie otworzyć swo-
je serce, tak by w dzień Narodzenia 

Pana, razem z Nim w naszym 
sercu narodziła się miłość, 

ale ta prawdziwa, któ-
rą będziemy potrafi-
li się z każdym dzielić 

i która wszystko zniesie.  
Na koniec tego arty-
kułu życzę Wszystkim 

radosnego oczeki-
wania na narodze-

nie Chrystusa,  
a przede wszyst-

kim życzę MI-
ŁOŚCI, tej 
p r a w d z i w e j 

Miłości.

 „ ...Wszystko znosi”
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Michał Główczeski
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Czy po 50-ciu latach pamięta się ten 
ważny dzień?

O tak. Naprawdę tak.

Jak wyglądało przygotowanie 
do ślubu 50 lat temu?

Chodziliśmy ze sobą trzy lata. Była jed-
na nauka na probostwie. Zebrane były 
wszystkie pary, które ślubowały w danym 
miesiącu. Proboszcz ks. Krajewski nie-
śmiało na nas patrzył.

Nam udzielał ślubu jeden z najwyższych 
księży w kościele- ks. Mikołaj Piaskowski.

Mieliśmy, aż 4 świadków.
Jeśli chodzi o wesele… to nie było tak jak 

teraz. Odbywało się w domu.
Wnoszenie i wynoszenie mebli-już 

nie było takiego efektu jak dzisiaj.
Wstawiało się stół do jedzenia, wynosiło 

się do tańczenia. To był bałagan, a teraz 
jest zupełnie inaczej.

Czy po 50-ciu latach kocha się bar-
dziej?

(Odpowiedzią był śmiech Złotych Jubi-
latów)

Mówią, że to przyzwyczajenie? Kocha 
się - inaczej.

Obserwuje się kryzys małżeństwa. Może 
zdradzicie Państwo jak wytrzymać ze sobą 
tyle czasu. Jakich rad moglibyście udzielić 
tym, którzy myślą o rozstaniu?

Takich pomysłów nigdy u nas 
nie było.

W każdym małżeństwie 
są sprzeczki. Kiedy myśmy się kłó-
cili, każdy z nas powiedział o co mu 
chodzi. Nie było tak, żebyśmy 
nie rozmawiali ze sobą. Nie było 
tego. Konflikty były od razu zaże-
gnane. Każdy powiedział co chciał 
i była zgoda.

A teraz ludzie się kłócą między 
sobą. Nie rozmawiają. Uważamy, 
że przyczyną tych nieporozumień 
jest telewizja. To ona wskazuje 

drogi, drogowskazy.
Tam można się nasłuchać i napatrzeć. 

Rozwód po 3, 4 latach… To po, co w ogó-
le brali ślub? Prawdę mówiąc to dzisiaj 
jest moda na rozwód i na to by tylko 
ze sobą mieszkać. Niby chcą się pobrać, 
a panna mówi: „My możemy sobie tak… 
-mieszkać”  żeby mogła go za jakiś czas 
zostawić i iść dalej. W naszych czasach 
tego nie było. Może tak, ale człowiek tego 
nie słyszał.

Telewizja dużo psuje. Trzeba też być 
odpowiednio do wszystkiego ustosunko-
wanym. Niestety dziś wszystko się po-
zmieniało. Kiedyś chłopak jak przychodził 
do dziewczyny-wychodził od niej tak, żeby 
na 22.00 być w domu.

Teraz młodzi siedzą po nocach.

Największa radość przez 50 lat?

Zdecydowanie dzieci. Może przez to, 
że je tak bardzo kochamy. My byśmy 
nie zrobili krzywdy żadnemu.

Dzieci, a później wnuk-mamy tylko jed-
nego. Patrzymy w Niego jak w obraz.

My jesteśmy też do życia pozytywnie 
nastawieni.

Czego oprócz zdrowia życzycie so-
bie Państwo na dalsze lata?

Żeby dalej tak nam szło-to będzie do-
brze.

Oczywiście dołączmy się do tych życzeń 
serdecznie dziękując za rozmowę!

Tak wiele małżeństw rozpada się tłuma-
cząc, że… miłość się skończyła.

Możemy zapytać czy ona w ogóle istnia-
ła? Przecież  MIŁOŚĆ nigdy się nie koń-
czy. Wszystko przeminie, a ONA zostanie. 
Z NIEJ też będziemy sądzeni.

Kryzys współczesnych rodzin najbardziej 
dotyka dzieci, które są i zawsze powin-
ny być- owocem MIŁOŚCI. Niestety wie-
lu rodziców z rozbitych rodzin zachowuje 
się właśnie jak dzieci. To one dość szybko 
się nudzą. Często rzucają swoją zabawkę. 
Szukają nowych przygód -nie będąc świa-
domym konsekwencji swego postępowa-
nia. Być może nie dorośli jeszcze do tego, 
by zostać mężem lub żoną.

Na szczęście nie wszyscy są tacy. Jest też 
wiele par małżeńskich, które pokonując 
różne przeciwności losu nadal są razem. 
Dla nich słowa małżeńskiej przysięgi mają 
wielkie znaczenie. Ślubowali przecież przed 
Bogiem wzajemną miłość, aż do śmierci. 

Są tacy, którym nawet śmierć 
nie jest w stanie przeszkodzić w MIŁO-
ŚCI.

Nadal kochają jako wdowy lub wdowcy, 
bo MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE-ONA TRWA 
choć nie ma już na tym świecie męża lub 
żony.

MIŁOŚĆ trzeba pielęgnować.
Zwracam się teraz do wszystkich mał-

żonków:
Czy bardziej kochasz swego męża, żonę 

niż siebie? Kiedy ostatnio Ona, On słyszeli 
zapewnienie o miłości z Twojej strony? Jak 
obchodzicie rocznice waszego ślubu? Ilu 
z Was w ogóle pamięta tę ważną datę ?

Są też tacy szczęśliwi, którym Bóg dał 
długie i szczęśliwe wspólne życie.

W listopadzie swoje ZŁOTE GODY ob-
chodzili p. Zofia i Ryszard Trawińscy.

Miałam przyjemność z Nimi rozmawiać.
Oto co  mi powiedzieli :  

MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE

Iwona Tomaszewska
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W minionym miesiącu udało się nam, 
wspólnocie młodzieżowej wyjechać do po-
bliskiego Nadziejewa na czas skupienia, 
gdzie między innymi mogliśmy się spo-
tkać z ks. Mariuszem Grzesiakiem, który 
w świetle Pisma Świętego mówił o tym 
jak unikać wejścia w kontakt z siłami de-
monicznymi. Zatrzymaliśmy się nad przy-
powieścią o miłosiernym Samarytaninie. 

Od 1 do 3 grudnia młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego przeżywała swoje 
rekolekcje. Czas adwentowego skupienia 
prowadził ks. Trojan Marchwiak.  W trzeci 
dzień podczas Mszy Świętej licealiści wraz 
z nauczycielem opiekunem przygotowali 
krótką inscenizację ukazującą wejście 
w grzech i nawrócenie. 

6 grudnia w naszej Parafii miał miejsce 
dzień skupienia dla Pomocników Matki 
Kościoła. Młodzież przedstawiła historię 
nawrócenia bł. Karola de Foucauld. Czy-
tany tekst mówiący o życiu błogosławio-
nego Karola był przeplatany scenkami 
obrazującymi zwrotne momenty z życia 
tego człowieka. Pojawiły się też prezenty 
dla wszystkich uczestników. Po adoracji 
odwiedził nas diecezjalny moderator PMK 
ks. Grzegorz Zbączyniak. 

W niedzielę 7 grudnia podczas 
Mszy Świętej  o 10:30- dzieci 
w krótkim przedstawieniu wy-
głosiły orędzie Bożonarodze-
niowe. Widziano także święte-
go Mikołaja.

Godzina Łaski, to czas wspól-
nej modlitwy, gdzie 8 grudnia 
w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w godzinach od 12:00 
– 13:00 wierni stawali przed 
Bogiem prosząc o to co dla nich, ich ro-
dzin i wszystkich ludzi potrzebne. 

W najbliższym czasie zapraszamy 
na wieczór poetycko-wokalny zatytułowa-
ny „Wiara, Nadzieja i Miłość” w wykonaniu 
zespołu muzycznego „Puellae” działające-
go przy naszej Parafii. Wydarzenie to bę-

dzie miało miejsce 21 grudnia o godzinie 
18:00 w naszym kościele. 

28 grudnia na 15:30 zapraszamy na  
wspólne kolędowanie przy żłóbku. Dzieci 
i młodzież oraz  wszyscy zgromadzeni bę-
dziemy oddawać chwałę Jezusowi.

Kilka słów o tym co w parafii Najświętszego 
Serca Jezusa.

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 : 

W tym miejscu w imieniu Duszpasterzy naszej Parafii 
składamy życzenia świąteczne dla wszystkich Parafian, 

Mieszkańców Środy Wlkp. i Ludzi dobrej woli. 
Niech Narodzenie się Jezusa w naszym sercu zostawi taki ślad, 

że będziemy pragnąć tego wydarzenia każdego dnia. 
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 Pielgrzymka Na Jasną 
Górę

Dnia 25 października 2008 roku gru-
pa parafian parafii św. Józefa w Środzie 
Wlkp. Wraz z ks. wikariuszem udała się 
na pielgrzymkę autokarową na Jasną 
Górę. Podczas pobytu na Jasnej Górze 
dziękowaliśmy w czasie eucharystii w Ka-
plicy Cudownego Obrazu Panu Bogu za 
wybór przed 30 laty kard. Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Podczas naszego po-
bytu na Jasnej Górze było wiele czasu na 
modlitwę wspólną jak  i indywidualną, ale 
także był czas na zwiedzanie przepięk-
nych zabytków paulińskiego klasztoru. 
Pielgrzymka ta stała się dla nas umocnie-
niem – wróciliśmy od Czarnej Madonny 
– naszej Matki umocnieni jej miłością 

 Koncert – Misterium

W niedzielę 7 grudnia 2008 roku Kościół 
p.w. św. Józefa wypełnił się przepięknym 
śpiewem i recytacją utworów literackich 
wykonywanych przez wybitnych Arty-
stów Scen Wrocławskich. Zaprezentowa-
ne przez artystów misterium „ Nadzieja i 
miłość” było hołdem wobec Sługi Bożego 
Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowal-
skiej. Dla wszystkich koneserów śpiewów 
operowych była to wielka uczta muzycz-
na. 

Życzenia Świąteczne!!!!

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca.”

Wigilijna świeca, łamany opłatek i kolęda rozbrzmiewająca nutami 
radości z powodu przyjścia Chrystusa na ziemię zachęcają nas 
do otwarcia naszych serca i przyjęcia Tego, który stał się człowiekiem 
zbawiającym wszystkich ludzi.
Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Was darami z nieba 
i zawsze Wam błogosławi, a Maryja, Jego Matka, czuwa nad 
Wami, jak czuwała nad małym Dziecięciem, położonym w żłóbku 
na sianie.
Na nadchodzący Nowy 2009 Rok życzymy Wam wielu łask Bożych, 
a także szczęścia, pomyślności, radości i zdrowia. 

Ks. Piotr Kufliński
Ks. Łukasz Tadeusz

Artur Thomas Fletnia Pana
Dnia 16 listopada 2008 roku w parafii 
p.w. św. Józefa odbył się przepiekny kon-
cert instrumentalny pana Artura Thomasa 
z Katowic. Artysta zagrał na Fletni Pana 
przepięknie znane pieśni religijne. Pan 
Artur Thomas jest prekursorem profesjo-
nalnej gry na tym instrumencie w Polsce.
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Musiałowski Marcin - Littwin Anna

Bartkowiak Łukasz - Owczarzak Justyna

Remlein Dariusz - Szczepaniak Teresa

Wicher Waldemar - Kopczyńska Anna

Jankowski Arkadiusz - Szyrner Teresa

Kwiatkowski Krzysztof - Fibner Katarzyna

Jurek Tomasz - Stępień Aleksandra

Słowiński Tomasz - Antczak Patrycja

Śmigaj Robert - Wiśniewska Patrycja

Owczarzak Robert - Rządkowska Anita

Mazur Jan - Tabaczka Danuta

Piasecki Mariusz - Król Natalia

Górzyński Krzysztof - Kasierska Magdalena

Wullert Dariusz - Król Ewelina

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

Zgony od 25.09.2008 - 08.12.2008

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

śp. Katarzyna Wałęsiak

śp. Ryszard Weber

śp. Jan Stachowiak

śp. Kazimierz Jankowiak

śp. Henryka Wesołek

śp. Julian Borowczyk

śp. Bartosz Hałat

śp. Bożena Balcerska

śp. Stanisław Stanisławski

śp. Artur Karwicki

śp. Józef Ciećka

śp. Monika Lenartowicz

śp. Janina Kaczkowska

śp. Czesław Korcz

śp. Zdzisław Dominiak

śp. Janina Mak

śp. Zofia Roszczak

śp. Czesław Przybylski

śp. Bolesław Jędrasiak

śp. Aniela Ambroży

śp. Andrzej Wizła

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 11.10.2008 - 08.12.2008

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

Mazurek Franciszek
Lisiecki Bartosz Jan
Nowak Filip
Furmanek Maria Jolanta
Strzyżykowski Igor Piotr
Sobczyński Antoni Edward
Kamiński Maksymilian
Czajka Tymon
Opat Francesca Helena
Kot Alex Krzysztof
Sosińska Nadia

Grzesiecki Oskar
Śmigaj Oskar Antoni
Lisiecka Zuzanna
Wullert Daria Milena
Malinska Anastazja Stefania
Dobrzański Szymon Kuba
Płuciennik Angelika Natalia
Mydlarz Julia
Kujawa Franciszek
Wawrzyniak Piotr
Bartkowiak Aleksandra

Wojciechowska Kinga
Stefański Oliwier
Kosiński Bartosz
Majkowski Konrad
Górzyński Maciej
Łuczak Maria
Szczepańska Zofia Konstancja
Szczepański Antoni Igor
Wesołek Alicja
Senftleben Natalia
Jańczak Jadwiga

Łoś Franciszek
Zys Kacper
Majdecka Jagoda
Ruszczak Karol
Kujawa Anastazja
Niemczal Lena
Mazurczak Szymon
Kaczorowska Anastazja
Roszak Anna

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

Chrzty od 19.10.2008 - 20.12.2008

Maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich Rodzicom-gratulujemy!
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Pytania:
1. Np. może być z uszkami.
2. Przynieśli dary Jezusowi
3. Betlejemska
4. Urodził się w stajence.
5. Dostajesz je pod choinką.
6. Obchodzi imieniny 31.12.
7. Msza o godz. 24:00
8. Kluski z …
9. Miesiąc w którym zaczyna się 
    zima.
10. Dzielisz się nim podczas wigilii.
11. Ranna msza podczas adwentu.
12. Są w rybie.
13. Nazwisko naszego proboszcza.
14. Ubierasz ją na wigilię
15. Np. krzyżak.

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 18.01.2009r.

Katarzyna Barczak

Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
WRÓŻENIE Z KART.
Nagrodę wylosowała i odebrała 
ZUZANNA GRZEŚKOWIAK
Gratulujemy!
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