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  Życie biegnie niesamowitym tempem.
Tak  niedawno przeżywaliśmy radość Bożego Narodzenia… 
Teraz nasz  Dobry Bóg pozwoli nam przez Wielki Post 
przygotować się do najważniejszych dla chrześcijan Świąt  
Zmartwychwstania .
Czymże jest nasze życie? Jest darem danym od Boga. 
Czasem jaki płynie od naszego poczęcia, aż do śmierci.
Życie jest także zadaniem jakie stoi przed nami. Z którego 
kiedyś – w chwili śmierci każdy z nas, osobiście będzie 
musiał zdać  relację Miłosiernemu Bogu. W naszym 
życiu dokonują się różne rzeczy. Te ważne, do których się 
przygotowujemy, które wspominamy. Niektórzy poświęcają 
się całkowicie dla innych. Dokonują wielkich czynów, 
o których długo się mówi, dyskutuje. Są tacy, których 
podziwiamy za to , co robią dla drugiego człowieka. Czy stać 
mnie na to by poświęcić własne życie dla innych? Czy stać 
mnie na to, by pomagać innym? Nie chodzi tu o wartości 
materialne, bo wszyscy wokół trąbią  -KRYZYS !
Czy stać mnie na to, by oddać innym to- co każdy- jeśli 
tylko chce posiada…Czy oddaję do dyspozycji mój czas  
i siły? Może oddam krew lub stanę się dawcą szpiku, który 
uratuje innym życie? Warto przemyśleć.
 Na nasze życie składają się także te zwykłe, szare dni, które 
możemy „dekorować” naszymi, dobrymi uczynkami.
 Jest tyle okazji by zatroszczyć się o nasze życie, życie naszych 
bliźnich.
Czy zawsze dobrze i chętnie otaczam troską życie, które 
jest mi dane i zadane?
Na końcu naszych dni Pan Jezus do nas powie… „Byłem 
głodny-daliście mi jeść? Byłem spragniony-daliście mi pić? 
Byłem nagi-a przyodzialiście mnie? Byłem przybyszem-
a przyjęliście mnie? Byłem w więzieniu-a pocieszyliście 
mnie? Byłem chory-a odwiedziliście mnie? Byłem umarły-a 
pogrzebaliście mnie?” 
Cokolwiek czynimy w  swoim życiu naszym bliźnim… 
zasługujemy sobie tym samym na życie wieczne  
z Bogiem.
 Masz już przygotowaną odpowiednią zapłatę? Nawet jeśli 
tak – to wypada nadal się starać.
Nasze życie to gra, a WYGRANA jest wielka. Tylko czy Ci 
na NIEJ zależy?

Księże Prałacie! Z okazji imienin życzymy, aby 
w Twoim życiu nigdy nie zabrakło dobrych pragnień 
oraz zapału i sił do ich realizacji, aby Duch Święty 
był zawsze Twoim przewodnikiem, aby wiara była dla 
Ciebie źródłem autentycznej i głębokiej radości, i abyś 
każdego dnia był coraz bardziej zjednoczony z Tym, 
który Cię powołał i coraz pełniej realizował Jego wolę. 
Dziel swoje serce z każdym, kto zwróci się do Ciebie. 
Dawaj dobre słowo każdemu, kto po nie przyjdzie. 
Niech Twoje siły umacnia Twój święty Patron i Maryja 
Wniebowzięta, patronka naszej Parafii. Szczęść Boże!

SŁOWO OD REDAKCJI

Otoczmy troską życie, bo:

Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest pięknem , podziwiaj je.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń go prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest grą, zagraj w nią.
Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.

Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.

Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na 
nie.
Życie jest życiem, obroń je.
Matka Teresa z Kalkuty
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 Rekolekcje w ZSZ

W dniach 8-10 grudnia w Zespole Szkół 
Zawodowych w Środzie Wlkp. odbyły się 
rekolekcje, których hasłem było „Przy-
bądźcie do mnie wszyscy, którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście ja was pokrzepię”. 
Prowadził je ks. Jacek Leśniewski. Obec-
nie uczy on w szkole średniej dla głucho-
niemych. W pierwszy dzień spotkaliśmy 
się z panią Wandą Napieralską, natomiast 
w drugi - gościliśmy chłopaków, którzy 
byli narkomanami, obecnie są w ośrodku 
Cenacolo.
Na zakończenie odprawiona została Msza 
Św. w Kolegiacie, którą celebrował ks. Ja-
cek.
Rekolekcje to czas do głębszych przemy-
śleń nad własnym życiem i zachowaniem. 
Mają wpłynąć na człowieka by stawał się 
lepszym. W Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej rekolekcje odbyły się w czasie adwen-
tu. Miały przygotować młodego człowieka 
na przyjście Pana Jezusa, by dobrze prze-
żył święta Bożego Narodzenia.

Katarzyna Barczak

Także ministranci z naszej Kolegiaty  mieli 
swoje spotkanie opłatkowe, które odbyło 
się dnia 19.12.2008r. Nie mogło oczywi-
ście  zabraknąć na nim Księdza Probosz-
cza, który nad wszystkim sprawuje kon-
trolę i każdy jest przy Nim potulny jak 
baranek.
Ministranci dostali słodki upominek, 
by z uśmiechem na twarzy przywitać 
Nowy, ,,ministrancki” Rok.

N&M

 Opłatek Ministrantów

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

 Opłatek redakcyjny

Wieczorem 16 grudnia 2008r. spotkali się 
członkowie redakcji „W świetle Kolegiaty” 
by wspólnie podziękować Panu Bogu i so-
bie wzajemnie za cały rok pracy. Na Mszy 
Św. którą sprawował ksiądz Prałat – du-
chowy Opiekun naszej gazety, składali-
śmy wdzięczność Bogu za dany nam czas 
i umiejętności, które możemy spożytko-
wać dla dobra Kościoła. Dziękowaliśmy 
również wielu ludziom dobrej woli, którzy 
ofiarowują nam swój czas i pracę, aby na-
sza gazeta mogła trafiać do rąk czytelni-
ków. Następnie nasze, wspólne spotkanie 
przeniosło się na salkę katechetyczną, 
gdzie przy świątecznie zastawionym sto-
le, łamiąc się opłatkiem, dziękowaliśmy 
sobie wzajemnie za naszą pracę i zaan-
gażowanie. 

Z tego miejsca dziękujemy  
pp. Hulewiczom za „słodką część” 

naszego spotkania.

 Boże Narodzenie

Radosne świętowanie Bożego Narodzenia 
w naszej parafii tradycyjnie rozpoczęła 
uroczysta Msza Pasterska, która zebrała 
w naszej średzkiej Kolegiacie tłumy wier-
nych. Przewodniczył jej Ksiądz proboszcz 
Aleksander Rawecki. W swojej homilii 
mówił o wielkiej wartości, jaką jest wia-
ra którą wyznajemy. Zaznaczył potrzebę 
świadczenia o Chrystusie w naszych śro-
dowiskach, tam gdzie żyjemy, tam gdzie 
na co dzień pracujemy. Nie można także 
zapominać o uczestnictwie w życiu sa-
kramentalnym. Po zakończeniu Mszy Św. 
jako jedna rodzina parafialna wszyscy 
uczestnicy mogli podzielić się wzajemnie 
opłatkiem.

Kl. Michał Mikołajczak

 90-ta rocznica wybuchu 
powstania wielkopolskiego

Z okazji 90-tej rocznicy powstania wiel-
kopolskiego w Kolegiacie została odpra-
wiona Uroczysta Msza Święta, której 
przewodniczył Ksiądz Biskup Zdzisław 
Fortuniak. W swojej homilii, Celebrans 
przypomniał wielką rolę Średzian, w tym 
proboszcza Kolegiaty – ks. Mieczysława 
Meisnera, odegraną w zwycięskim po-
wstaniu. W swoim słowie, zwrócił uwagę 
na wartość jaką w kształtowaniu osobo-
wości człowieka odgrywa rodzina, w któ-
rej już od początku powinny być kształ-
towane podstawowe wartości religijne 
i patriotyczne. Nawiązując do sztandaru, 
który poświęcił po homilii zaznaczył, po-
trzebę zaszczepiania wartości obywatel-
skich przez szkoły, a zwłaszcza Średzkie 
Liceum noszące imię bohaterskich Po-
wstańców Wielkopolskich. Po Mszy Świętej 
uczniowie średzkiego liceum przedstawili 
inscenizacje wydarzeń poprzedzających 
wyjazd I Kompanii Średzkiej do walki 
w powstaniu. Uroczystości zakończyły się 
na średzkim cmentarzu, gdzie w Kwate-
rze Powstańców Ksiądz Biskup poświęcił 
odnowiony krzyż i pomnik, a uczestnicy 
oddali hołd, tym którzy walczyli o wolność 
naszej ojczystej Ziemi.

Kl. Marcin Stanisławski

 SPOTKANIE OPŁATKOWE 
PMK

29 grudnia 2008r. Pomocnicy Matki Koś-
cioła mieli swoje spotkanie opłatkowe. 
Przed spotkaniem jak co roku przedstawi-
li jasełka dla swoich rodziców i przyjaciół. 
Przedstawienie przygotowano pod okiem 
pani Aliny Jądrzak, która od lat prowadzi 
grupę. Po jasełkach nastąpił czas dzie-
lenia się opłatkiem i składania sobie ży-
czeń.

Katarzyna Barczak

 Koncert kolęd chóru 
w Kolegiacie

Chór ,,Cecylia”  4 stycznia 2009r dał kon-
cert kolęd w Kolegiacie, aby umilić nam 
pierwsze dni Nowego Roku. Oprócz pol-
skich kolęd śpiewano także kolędy i pa-
storałki zagraniczne. Publiczności tak bar-
dzo się podobało i tak wczuła się w tą całą 
panującą tam atmosferę, że nawet jedną 
kolędę zaśpiewała sama.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku (a 
może i nawet w tym) nasz chór również 
przygotuje dla nas piękny koncert kolęd. 
Dziękujemy.

 N&M

 

17 stycznia br. minęła dziewiętnasta rocz-
nica śmierci długoletniego proboszcza ks. 
Prałata Jana Krajewskiego. Wierni zebrani 
na Mszy Świętej o godz.18.30 modlili się 
za spokój  Jego duszy.R.I.P.

it

 
Jak co roku 3 lutego obchodziliśmy wspo-
mnienie św. Błażeja. Tego dnia udziela się 
wiernym specjalnego błogosławieństwa 
prosząc Świętego, aby uwolnił ich od cho-
rób gardła i wszelkiego innego zła.

it
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DUCHOWY PROWIANT CZYLI:  
„GŁODNYCH NAKARMIĆ”

W całym zamieszaniu, jakie wybuchło 
w Jerozolimie wokół Jezusa i doprowa-
dziło ostatecznie do Jego śmierci, warto 
zwrócić uwagę na jeden ważny epizod, 
który miał miejsce na dziedzińcu pałacu 
arcykapłana. Chodzi o moment, w którym 
do Piotra podeszła służąca i powiedziała 
mu prosto w twarz: „I ty byłeś z tym 
Nazarejczykiem Jezusem… 
To jest jeden z nich” (Mk 
14,67.69). W jaki spo-
sób służąca poznała 
Piotra? Ewangelista 
sugeruje, że zdra-
dziła go mowa. 
Ale kobieta ta mu-
siała też chyba za-
pamiętać dobrze 
jego twarz. On 
przecież rzeczywiście 
był jednym z uczniów 
Jezusa. I miał to wypisa-
ne na twarzy.

O nas też można by powie-
dzieć: „To jest jeden z nich”. Bo i my, 
chrześcijanie, należymy do tych, którzy 
poszli za Jezusem. Jaki jest jednak nasz 
znak rozpoznawczy? Po czym można nas 
rozpoznać? Tu z pomocą przychodzi Je-
zus, który mówi: „Po tym wszyscy pozna-
ją, że jesteście moimi uczniami, jeżeli bę-
dziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). 
A zatem naszym znakiem rozpoznawczym 
ma być wzajemna miłość. To ona ma być 
wymalowana na naszych twarzach.

Wielki Post jest czasem, w którym do-
brze jest się zastanowić, czy ten nasz 
znak rozpoznawczy pozostaje w nas dzi-
siaj widoczny. Jak kochać innych, aby 
miłość była prawdziwym znakiem tego, 
kim jesteśmy? Proponuję przyjrzeć się 
przez moment uczynkom miłosierdzia, 
a zwłaszcza zaleceniu: „głodnych nakar-
mić”.

Kiedy myślimy o głodzie, mówi-
my: „To gdzieś daleko. Dotyczy małych 

dzieci z dużymi brzuszkami w Afryce, 
ale nie kogokolwiek wśród nas. A nawet 
gdyby, to mamy przecież opiekę społecz-
ną, Caritas itd.” W razie potrzeby jeste-
śmy gotowi poczęstować głodnego kole-
gę swoją kanapką w szkole czy w pracy. 
Potrafimy też dać dwa złote komuś, kto 
prosi o wsparcie. 

Jednakże brak pożywienia to nie je-
dyny głód, z jakim przycho-
dzi nam się spotykać. 

Bo prócz głodu chleba 
są też odmienne rodzaje głodu, które 
potrzebują zupełnie innego, duchowego 
prowiantu. Kiedy tak popatrzymy na tych, 
którzy nas otaczają, to odkryjemy wnet, 
że obok nas przechodzą ludzie wołający: 
„jestem głodny!”

Istnieje bowiem 
głód miłości. Dzisiaj 
wielu nie ma poję-
cia, czym jest praw-
dziwa miłość. To po-
jęcie zostało w nich 
mocno przybrudzo-
ne, spłycone a na-
wet sprofanowane. 
Ale często całym sobą 
dają nam do zrozu-
mienia, że potrze-
bują jej bardzo. Za-
niedbany człowiek 
zniewolony przez 
alkohol, zniecierpli-
wiony kierowca wy-

krzykujący coś zza kierownicy, młody 
chłopak czy dziewczyna, którzy długie 
dni spędzają na ulicy i zdają się z kulturą 
nie mieć nic wspólnego. Oni wszyscy cze-
kają na miłość.

J e s t też głód Boga. Każdy 
Go pragnie. Nawet 
może nie zdając so-

bie z tego specjalnie 
sprawy, podświadomie 

czuje, że bez Boga trud-
no mu żyć. Czasem, 

zwłaszcza jeże-
li uważamy się 

za porządnych 
chrześcijan, 
zbyt łatwo 
o c e n i a m y 
innych: „to 
jest niewie-

rzący…, tej 
Pan Bóg zbytnio 

nie interesuje…” 
Może i na zewnątrz tak 

jest. Ale wewnątrz ta osoba 
jest naprawdę głodna… Boga. I tu też 

pojawia się nasze zadanie: „głodnych 
nakarmić”. Bo tu często nikt inny nas 
nie zastąpi. Żaden ksiądz czy katechet-
ka. Tu mamy działać my. Swoją postawą 
– czynem i słowem – karmić innych Bo-
giem.

Kiedy w taki sposób zaczniemy patrzeć 
na zalecenie „głodnych nakarmić”, oka-

że się, że głodni naprawdę 
są wśród nas. Tych głodów 
jest cała masa. Nie dotyczą 
wyłącznie potrzeb cieles-
nych, ale w głównej mierze 
głębokich wewnętrznych 
tęsknot. Wielki Post może 
być okazją do tego, aby in-
tensywnie poszukiwać no-
wych możliwości przekazy-
wania innym koniecznego 
im duchowego prowiantu. 
A Jezus kiedyś i nas przy-
garnie do siebie, zaspokoi 
wszelki nasz głód i podzię-
kuje w imieniu wszystkich 
tych głodnych.

G ł o d n y c h  n a k a r M i ć

W trakcie Misji miało też miejsce specjalne 
błogosławieństwo dla maluchów.

Dk.  Jan Frąckowiak
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Oaza
 Oczywiście, że spragnionych na-

poić. To ludzki odruch, normalny, 
nie wymagający rozważań. To tak, 
jakby się zastanawiać, czy rato-
wać komuś życie. Jeśli ktoś sam 
nie potrafi ugasić swego pragnienia 
- to znaczy, że znalazł się w poważ-
nych tarapatach.  I jeśli z prośbą 
o łyk wody przychodzi do Ciebie 
czy do mnie – to dowód, że sytua-
cja jego jest rozpaczliwa. Bo przy-
chodzi w elementarnej potrzebie.

I raczej nie mam tu na myśli ko-
goś, kto wieczorem pod sklepem 
prosi w desperacji o dwa złote 
na piwo. Takiego kogoś nie mam 
na myśli, ale takiemu komuś nie za-
zdroszczę i (czasem) współczuję. 
Myślę o pragnących wody. Czę-
sto oni nie mają nawet sił do nas 

przyjść. Bo są daleko. 
Wtedy wystarczy wsłu-
chać się w apele różnych 
organizacji, na przykład 
takich, które budują stud-
nie w Afryce.

Nie mogę się jed-
nak oprzeć wrażeniu, 
że to wezwanie: „sprag-
nionych napoić” – ma też 
znaczenie o wiele szersze; 
że jest to przenośnia. 
Tak samo jak świat nasz 
współczesny nierzadko zwany bywa 
metaforycznie pustynią. Bo tak jak 
pustynia pozbawiona jest wody, tak 
świat nasz bywa wyzbyty z uczuć.  
A człowiek szuka ciepła, miłości 
i zrozumienia. Jakby szukał wody.  
Rozgląda się wokół, często w mil-

czeniu, bo mu wstyd po-
wiedzieć głośno. Jak wody szuka 
rozmowy. Zwykłej rozmowy, dzięki 
której świat przestanie być pusty-
nią.

A chyba każdy z nas może być 
oazą.

�

Ubranie spełnia w życiu ludzi 
dwie funkcje: po pierwsze stanowi 
ochronę przed niekorzystnymi wa-
runkami; a po drugie ma nasze cia-
ło ozdabiać. Wykopaliska świadczą 
o tym, że już istoty człekokształtne 
używały skór upolowanych zwie-
rząt, aby nimi ochraniać swoje ciało 
przed chłodem. Antropologia stawia 
różne hipotezy dotyczące czasu kie-
dy istota człekokształtna stała się 
człowiekiem. Według jednej z nich 
było to związane ze zmianą funkcji 
użytkowej naszego stroju na funk-
cję dekoracyjną. W różnych epokach 
ubiór stanowił wyróżnik poszczegól-
nych grup społecznych, zawodów, 
stanów. Dzisiaj można to zaobser-
wować w różnego rodzaju subkul-
turach młodzieżowych. Wielki Post 
powinien stanowić dla nas okazję 

do podjęcia refleksji również doty-
czącej naszego stosunku do ubioru.

Jan Paweł II w swoim nauczaniu 
często odwoływał się do idei „cy-
wilizacji miłości” przeciwstawiając 
ją „cywilizacji konsumpcjonizmu”, 
głosząc hasło, że należy bardziej 
być, niż więcej mieć. Obserwując 
zachowanie ludzi w centrach han-
dlowych, wydaje mi się iż niewielu 
z nas rozumie o co chodziło Ojcu 
Świętemu. Nie jestem zwolennikiem 
krańcowego minimalizmu i nie uwa-
żam, aby właściwym było posiada-
nie tylko kilku kompletów odzieży, 
niezbędnych do zachowania higie-
ny; ale uważam, że czasami nasze 
pragnienie posiadania przerasta 
nasze rzeczywiste potrzeby. Jedną 
z cnót kardynalnych jest Pruden-
tial, czyli roztropność. Definiuje się 

ją jako nawyk właściwego decydo-
wania o tym, co w danym momen-
cie należy czynić. Wydaje mi się, 
że czasem na zakupach brakuje nam 
jej, czasem hasło „wyprzedaż” po-
zbawia nas rozsądku. Przeznaczenie 
pieniędzy na zakup kolejnej części 
garderoby, której nigdy na siebie 
nie założymy, może pozbawić nas 
możliwości przeznaczenia ich na po-
moc potrzebującemu. Współczesna 
psychologia wypracowała pojęcie 
zakupoholizmu, specyficznego na-
łogu objawiającego się nieracjonal-
ną potrzebą kupowania całkowicie 
zbędnych nam rzeczy. Jak opłakane 
skutki może to przynieść uświada-
mia sobie, chyba każdy z nas.

Kolejnym problemem dotyczą-
cym naszych strojów, jest sprawa 
tego co i w jakich sytuacjach ubie-

Nie szata zdobi człowieka

n a G i c h  p r z y o d z i a ć

Krzysztof Kluczyński

Rafał Regulski

S p r a G n i o n y c h  n a p o i ć
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Słowo „gościnność” tłumaczone 
na polski, w oryginale ma dwie czę-
ści, Philo – przyjaźń i Xenos – obcy. 
Polska gościnność to jedna z najbar-
dziej podziwianych cech Polaków. 
To kilka wieków naszej kultury i tra-
dycji.

Doskonałym obrazem prawdziwej, 
polskiej gościnności jest nasza epo-
peja narodowa – dzieło Adama Mi-
ckiewicza „Pan Tadeusz”. Już w pierw-
szych wersach czytamy: 

Poznajemy ją także poprzez opo-
wieści naszych przodków. 
Na pewno każdy z nas 
wielokrotnie miał okazję 
posłuchać ich historii o sta-
ropolskiej gościnności. 

Odpowiednim przykła-
dem są również znane nam 
wszystkim przysłowia. Jed-
nym z nich jest „Gość w dom, 
Bóg w dom”. Każdy gość był 
traktowany jako osoba wyjątkowa 
i zawsze mile widziana. Szacunek 
do niego próbowano wyrazić poprzez 
jak najlepsze ugoszczenie. Zazwy-

czaj częstowano go tym, co go-
spodarze posiadali najlepszego. 

A jak w naszych domach teraz 
traktujemy tą tradycję?

Obecnie ludzie są zabiegani, za-
pracowani, mniej otwarci, nie mają 
czasu dla siebie, a co dopiero dla 
bliskich czy znajomych. Gdy ten 
czas już się znajdzie, nie potrafią 
go odpowiednio wykorzystać. Co-
raz więcej ludzi niedzielne popo-
łudnia spędza przed telewizorem, 
komputerem, na zakupach, 
zamiast poświęcić je bliskim 
na wspólne rozmowy, dyskusje, 
posiłki, „bycie ze sobą”. Bywa, 

iż z rodziną spotykamy się tylko 
przy okazji większych uroczysto-
ści. 

Czy dziś, gdy ktoś zapuka 
do naszych drzwi cieszymy się?

Czy potrafimy wykorzystać 
ten wspólnie spędzany 
czas na rozwinięcie na-
szych relacji rodzinno 
– przyjacielskich?

Kolejna maksyma, któ-
ra odnosi się do polskiej 

gościnności, zwłaszcza tej 
dzisiejszej to „Zastaw się, 

a postaw się”. Czasami zbyt 
dużą wagę przywiązujemy do oprawy, 

pragnie-
nia uszczęśliwienia gości za wszelką 
cenę, bez względu na koszty, a prze-
cież przy skromnie zastawionym sto-
le równie chętnie toczą się zawzięte 
dyskusje i rozmowy. 

Czytając ten artykuł skłońmy się 
do refleksji, jak inaczej spędzić 
ten dzień, aby nie okazał się kolej-
nym szarym, pustym dniem. Może 
to odpowiedni czas, aby spotkać się 
z kimś, dla kogo od dawna nie mieli-
śmy czasu?

„GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM”

„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.”

ramy. Nikt z nas nie jest „samot-
ną wyspą” i nasze postępowanie 
wywiera wpływ na innych. Rów-
nież nasz ubiór nie pozostaje bez 
znaczenia. Mniej to dotyczy męż-
czyzn, bo to co zakładają na siebie 
nie stanowi prowokacji seksual-
nej, wyjątkiem tu mogą być jedy-
nie męscy striptiserzy. Seksuologia 
wypowiada się na ten temat jedno-
znacznie, że dla mężczyzn dominu-
jącymi są bodźce wzorkowe. Znów 
warto by było wspomnieć o cnocie 
roztropności. Ten problem dotyczy 
zarówno nastolatek, jak i dorosłych 
kobiet. Warto, aby postawiły sobie 
pytanie, czy ich sposób ubierania 
się nie stanowi jawnej prowoka-

cji? Pan Jezus jednoznacznie wy-
powiada się o zgorszeniu w ewan-
geliach synoptycznych, mówiąc: 
„Kto by stał się powodem grzechu 
dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą, temu było by lepiej uwią-
zać kamień młyński u szyi i wrzucić 
go w morze.”(Mk. 9,42) Wiele ko-
biet nie zdaje sobie sprawy, z tego 
jak bardzo ich strój jest prowoku-
jący. W swoje pracy nauczycielskiej 
czasem słyszę od swoich uczniów, 
chłopców z gimnazjum, jak bardzo 
ubiór tej czy innej nauczycielki, 
czy koleżanki wywołuje w nich lawi-
nę myśli, popędów, niejednokrotnie 
prowadzących do grzechu. Nie je-
stem zwolennikiem wprowadzania 

jakichkolwiek administracyjnych 
nakazów dotyczących tego jak na-
leży ubierać się w miejscu nauki, 
czy pracy, bo sam z natury jestem 
buntownikiem. Jednak miłość bliź-
niego powinna nas skłaniać do pew-
nych refleksji i zachowania zdrowe-
go umiaru.

Ten święty czas, w którym powin-
niśmy odrzucić dawnego człowieka 
i przyoblec się w szaty sprawiedli-
wości niech nas zachęci do pewnej 
ascezy dotyczącej również naszego 
stroju. Przecież to nie szata zdobi 
człowieka. Adam i Ewa w raju chcie-
li osłonić swe ciała, aby ukryć swój 
grzech, niech nasz strój nie odsłania 
naszych grzechów.

 Anna, Basia, Ewelina, Monika

p o d r ó ż n y c h  w  d o M u  p r z y j ą ć
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w i ę ź n i ó w  p o c i e S z a ć

„Więźniów pocieszać” to jeden 
z uczynków miłosiernych względem 
ciała. Osadzonym w średzkim wię-
zieniu drogę ku Bogu wskazuje pro-
boszcz parafii NSJ - ks. Janusz Mału-
szek, który od kilku lat pełni posługę 
kapelana więziennego w naszym mie-
ście.

M.G: Od ilu lat pełni Ksiądz funkcję 
kapelana więziennego i jak to się sta-
ło, że Ksiądz nim został?

Ks. Janusz Małuszek: Kapelanem wię-
ziennym zostałem w maju 2003 roku, 
po prośbie poprzedniego kapelana ks. 
Otty, która dotyczyła przejęcia tej po-
sługi po nim tu w średzkim areszcie.  
 

M.G: Głoszenie Ewangelii w więzie-
niu to nie łatwa misja. Nie miał Ksiądz 
obaw przed podjęciem tej funkcji? 

Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, 
jako obawę. Dzisiaj w ogóle nie jest łatwo 
głosić Ewangelię we współczesnym świe-
cie. Tych obaw nie miałem, ponieważ 
wcześniej, przez dwa lata pełniłem podob-
ną funkcję w poprawczaku. Wiedziałem, 
z czym to się wiąże i jak taka posługa 
w oddziale zamkniętym wygląda. Oczywi-
ście zawsze nawet, jeśli to jest trudne trze-
ba iść i głosić prawdę Królestwa Bożego. 

M.G: Na czym polega rola kapelana 
więziennego?

Kapelan w więzieniu to ksiądz, który 
prowadzi ludzi ku Bogu, tak jak wszędzie 
to czyni, a w areszcie w sposób szczególny, 
ponieważ drogi tych ludzi rozeszły się z Bo-
giem, dlatego tym bardziej potrzeba, aby 
być. Trzeba z nimi rozmawiać, pomagać im.  

M.G: Jak więźniowie przyjmują ka-
płana?

Różnie. Są tacy, którzy bardzo 
czekają na rozmowę, na spotkanie. 
Potrzebują tego i okazują, że im 
na tym zależy, ale również są tacy, 
którzy nie reagują i nie ma to dla 
nich znaczenia. Jednakże kapelan 
jest dla tych, którzy tego chcą, któ-
rzy potrzebują wsparcia duchowe-
go, spowiedzi i obecności Pana Boga 
w ich życiu, nawet w życiu za kratkami.

M.G: Dotarcie do tych osób na pew-
no nie jest łatwe. Jak układa się praca 
z takimi ludźmi?

Kwestia zamknięcia, odosobnienia 
często powoduje, że człowiek staje się 
otwarty, że inaczej patrzy na sprawy 
Boże i dlatego też Ci, którzy przycho-
dzą i chcą rozmawiać, którzy chętnie 
korzystają z posługi kapelana są ot-
warci i ta współpraca jest bardzo dobra. 

M.G: Dla wielu więźniów życie z Bo-
giem jest jednak obce i nie reagu-
ją na przyjście kapłana. Czy próbuje 
Ksiądz z nimi rozmawiać i wskazać 
im drogę, na której mogliby spotkać 
Chrystusa?

Takim momentem szczególnym, je-
śli chodzi o spotkanie tych, którzy 
nie zgłaszają się sami do kapelana 
jest czas świąt, zwłaszcza okres Świąt 
Bożego Narodzenia, kiedy idziemy od celi 
do celi z opłatkiem składając życzenia. 
Wtedy jest to rzeczywiście w jakimś sen-
sie otwarcie na każdego - na kapłana, 
czy przebywających w areszcie. Jednak 
jest to rodzaj posługi, gdzie korzystają 
z niej tylko Ci, którzy tego chcą. Nie moż-
na niczego czynić na siłę. Myślę, że dla 
nie jednego sama obecność kapelana 
spowodowała to, że jednak się zmienił, 
że przyszedł po jakimś czasie na rozmowę. 

M.G: Wielu osadzonych nie przy-
znaję się do winy i nie zgadza się 
z wymierzoną karą. Czy istnieje moż-
liwość, że kiedyś jednak dostrzegą 

swój grzech i będą 
chcieli przemienić swoje życie?

Zawsze jest taka możliwość, zawsze 
jest ten czas, kiedy człowiek może się 
zmienić, nawrócić, dlatego nigdy nie moż-
na zwątpić w to, że w którymś momen-
cie życia winowajca zrozumie swój błąd 
i przyzna się.

M.G: Czy był Ksiądz świadkiem na-
wróceń skazanych, którzy okazali 
skruchę za popełnione przestępstwo 
i którzy chcieli zacząć życie z Chry-
stusem?

Czasami zdarzają się osoby, które przy-
chodząc na rozmowę przyznają, że ich dro-
ga była daleka od tej drogi Pana Boga. 
Wyrażają pragnienie powrotu do jedności 
z Bogiem. Korzystają z sakramentów i wy-
rażają chęć zmiany swojego życia.

M.G: Czy Ksiądz jako kapelan więź-
niów miewa chwile zwątpienia nad 
sensem tej posługi?

Nie mam chwil zwątpienia. Nawet, je-
śli czasami coś się nie udaje, jeśli widzę, 
że nie idzie zmienić tego człowieka to za-
wsze jednak wierzę w to, że może Pan Bóg 
dotknie go taką łaską, aby jego życie na-
brało sensu.

M.G: Wierzy Ksiądz w to, że ta po-
sługa przyniesie efekty i zasiane ziar-
no wyda plony? 

Gdybym nie wierzył, to bym tam nie cho-
dził.

M.G: Dziękuje za rozmowę.

„Iść i głosić prawdę Królestwa Bożego”  
 – wywiad z ks. Januszem Małuszkiem

Michał Główczewski
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C h o r y c h  o d w i e d z a ć

Barbara Szcześniak

W ziemskiej działalności Jezusa to właśnie 
chorzy stanowili bardzo ważny punkt gło-
szenia Ewangelii. Tam, gdzie się pojawiał, 
zawsze uzdrawiał chorych. Sam pochylał się 
nad ludzką słabością, chorobą, cierpieniem. 

Tym samym Jezus uczy nas zainteresowa-
nia się chorymi i dostrzegania w chorobie 
nie tylko zagrożenia, ale i szansy, w myśl 
słów św. Pawła: „ilekroć niedomagam, tyle-
kroć jestem mocny” (2Kor 12,10). 

My nie mamy chorych leczyć, tylko od-
wiedzać, praktykując uczynek miłosierdzia 
co do ciała. Przy okazji mamy okazywać 
im swoją miłość. Miłość bliźniego, o jakiej 
myśli Jezus oznacza tu – konkretne dzia-
łanie. Mamy wiele sposobów i możliwości 
działania: chorzy czekają na nas w domach, 
szpitalach, domach opieki, hospicjach… 
i w wielu innych miejscach. Wystarczy od-
wiedzić, porozmawiać, zaproponować po-
moc, zrobienie zakupów, poczytanie gazety 
czy książki. Czasami wystarczy tylko sama 
obecność: „wystarczy byś był, nic więcej, 
tylko byś był…”

Odwiedzając chorych, dotykamy tajemni-
cy ludzkiego cierpienia. Nasza pomoc może 

być włączeniem się w ich cierpienie, a przez 
to uczestnictwem w drodze krzyżowej Je-
zusa. On sam utożsamiał się ze wszystkimi 
najbardziej potrzebującymi i mówił do nas, 
że cokolwiek uczynimy dla nich, będzie 
to darem dla Niego. Każdy z nas słyszy kie-
rowane do siebie: „Byłem chory, a odwie-
dziłeś Mnie?”

Być obok, patrzeć na czyjś ból, cierpie-
nie, łzy nie jest łatwo. Jezus nie obiecywał, 
że będzie łatwo. Pokonać swój strach, bez-
radność, bezsilność – można tylko wpatru-
jąc się w Jezusa. Chory człowiek to ktoś, 
kto myśli, marzy, tęskni. Potrafi rozmawiać 
nie tylko o bólu i chorobie, ale o tysiącu 
innych spraw, którymi żył i nadal chce żyć 
– jeśli tylko mu na to pozwolimy. 

Wykorzystajmy ten szczególny czas Wiel-
kiego Postu i oddajmy Chrystusowi nasze 
nogi, ręce i serca, aby On mógł się nimi po-
służyć…

Co zrobisz dzisiaj dla Jezusa…
odwiedzisz,
podasz kubek wody,
poprawisz poduszkę,
wytrzesz pot z czoła albo łzę,
usiądziesz obok
albo po prostu przy Nim będziesz?

Oni czekają... Panie, czy chcesz moich rąk,
by spędzić ten dzień
pomagając biednym i chorym,
którzy ich potrzebują?
Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce.
Panie, czy potrzebujesz moich nóg,
aby spędzić ten dzień
odwiedzając tych,
którzy potrzebują przyjaciela?
Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi.
Panie, czy chcesz mego głosu,
aby spędzić ten dzień
na rozmowie z tymi,
którzy potrzebują słów miłości?
Panie, dzisiaj daję Ci mój głos.
Panie, czy potrzebujesz mojego serca,
aby spędzić ten dzień
kochając każdego człowieka tylko dlatego,
że jest człowiekiem?
Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

Co zrobisz dzisiaj dla Jezusa…
odwiedzisz,
podasz kubek wody,
poprawisz poduszkę,
wytrzesz pot z czoła albo łzę,
usiądziesz obok
albo po prostu przy Nim będziesz?

/Matka Teresa z Kalkuty/

poszukuję Chrystusa 
w cierpieniu 
poszukuję Chrystusa 
w chorobie 
poszukuję Chrystusa 
w śmierci drugiego człowieka 
znalazłem Chrystusa 
połamanego  
bez rąk  
bez nóg 
i twarzy 
On mój Chrystus  
połamany ma  
moje nogi  
bym niósł ulgę w cierpieniu  
ma moje ręce  
bym ocierał twarz chorego 
ma moją twarz 
bym smutnym niósł radość 
 
to jest mój Chrystus połamany 
a gdzie jest Twój?
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Kłopoty z namaszczeniem chorych

Każdy z nas z lękiem przyjmuje wia-
domość o chorobie swojej czy kogoś 
ze swoich bliskich. Niestety, choroby do-
świadczamy na co dzień. Mała jest szan-
sa, że nie spotkamy się z chorobą i śmier-
cią kogoś z naszych bliskich, a już z pew-
nością - wcześniej czy później - spotkamy 
naszą śmierć. 

Pan Jezus wiedział jak bardzo choroba 
przytłacza człowieka, jak bardzo przygnia-
ta go duchowo, dlatego wśród siedmiu 
sakramentów, ustanowił także sakrament 
namaszczenia, zwany dawniej „ostatnim 
namaszczeniem” czy po prostu sakra-
mentem chorych. Ewangelia nie mówi 
nam wprawdzie gdzie i kiedy Pan Jezus 
ten sakrament ustanowił, jednak Pismo 
Święte mówi, że apostołowie „uzdrowili 
wielu chorych, namaszczając ich przed-
tem olejem” (Mk 6,13). Także św. Jakub 
Apostoł pisze w swoim liście: „Gdyby ktoś 
wśród was zachorował, to niech sprowa-
dzą do niego kapłanów, żeby odprawi-
li nad nim modły i namaścili go olejem 
w imię Pana. Modlitwa pełna wiary okaże 
się dla niego zbawienną; Pan podźwignie 
go. A gdyby był w jakichś grzechach, zo-
staną mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Namaszczenie chorych – przyjąć albo 
nie, przecież jeszcze nie umieram!? Z ta-
kim spojrzeniem na sprawę sakramentu 
chorych można spotkać się dość często.

Kiedy należy poprosić księdza do cho-
rego? Może najlepiej w ostatniej chwili 
życia, kiedy jest nieprzytomny, by niepo-
trzebnie go nie denerwować?

Od IV w. możemy napotkać świadectwo 
mówiące o praktyce namaszczania cho-
rych, a mianowicie wierni świeccy przy-
nosili olej do biskupa, który go błogosła-
wił, a następnie zanosili swoim chorym. 
Olejem tym namaszczano chorych, albo 
dawano go do spożycia. Różna praktyka 
udzielania tego sakramentu była przez 
Kościół w pełni akceptowana. Z biegiem 
czasu w tej praktyce zaczęły rozwijać 

się zabobony i nadużycia. Polegały one 
na traktowaniu sakramentu chorych jak 
lekarstwa o magicznych właściwościach, 
bez odniesienia się do Boga, który przez 
niego działa. Oleje zaczęto także podawać 
zwierzętom, by zabezpieczyć je przed 
chorobą i złymi mocami. 

Kościół, nie mogąc zwalczyć tych prak-
tyk za pomo-
cą naucza-
nia, w VIII 
w. wycofuje 
się z praktyki 
prywatnego 
wykorzysty-
wania ole-
jów świę-
tych i wraca 
do praktyki, 
w której sa-
k r a m e n -
tu chorych 
udzielają ka-
płani i oni są odpowiedzialni 
za to, komu i kiedy go udzielać.

Magiczne traktowanie sakramentu 
chorych było i jest jednym z niebezpie-
czeństw, jakie mu zagrażało i zagraża, 
jednak nie jest jedynym. Drugim zagroże-
niem była praktyka, że sakramentu cho-
rych udzielano dopiero po odpuszczeniu 
grzechów w spowiedzi św. i po publicznej 
pokucie. Tak było do IX w. Nie można było 
otrzymać odpuszczenia grzechów bez 
publicznej pokuty. Ludzie odkładali więc 
spowiedź do czasu swojej śmierci. Gdy 
ktoś był już na łożu śmierci, prosił kapła-
na o spowiedź, wiatyk (Komunia Św. jako 
pokarm na ostatnią drogę człowieka) i sa-
krament chorych. Stąd wzięła się nazwa 
„ostatniego namaszczenia”. Doprowadziło 
to do tego, że sakrament chorych zaczęto 
traktować jako sakrament dla umierają-
cych, i tak było przez bardzo długi czas. 
Sobór Trydencki próbował z tą praktyką 
walczyć, ale bez większych rezultatów. 
Zmiana nastąpiła dopiero po Soborze 
Watykańskim II, czyli nie tak dawno, 
bo w połowie ubiegłego stulecia.

Obecnie mocno podkreśla się, że sa-
krament chorych przeznaczony jest dla 
ludzi chorych, a nie umierających. Dlate-

go kapłan przybywający z posługą sakra-
mentalną nie jest już zwiastunem bliskiej 
śmierci, ale raczej nadziei wypływającej 
z tego sakramentu.

Sakrament chorych jest namaszcze-
niem człowieka, połączonym z modlitwą. 
To ma pomóc choremu odpowiednio prze-
żyć chorobę, przybliżyć go do Boga, aby 

poradził sobie z proble-
mami duchowy-
mi związanymi 
z trudną sytua-
cją, a także, gdy 
taka jest wola 
Boża, zmniejszyć 
jego dolegliwości 
fizyczne. 

Dlatego gdy 
człowiek zacho-
ruje poważniej, 
powinien poprosić 
kapłana o udzie-
lenie sakramen-
tu chorych. Jeśli 

nie zdąży w swojej parafii, to na pewno 
będzie miał taką okazję w szpitalu.

Jakie jest nastawienie do sakramentu 
chorych w dniu dzisiejszym? Trzeba od-
powiedzieć, że różne. Zależy to od doj-
rzałości religijnej i wiedzy na ten temat. 
Zdarzają się ludzie, którzy nadal traktują 
sakrament chorych jako zwiastuna nad-
chodzącej śmierci. Nie jest ich zbyt wielu, 
ale niestety nie tak mało.

Jak więc postępować, by nie popadać 
w skrajności w związku z tym sakramen-
tem? Otóż należy postępować zgodnie 
z zasadami jakie podaje w tej sprawie 
Kościół. Zasady te mówią, że:

1) Sakramentu chorych udziela się tym, 
których życiu zagraża śmierć. Chodzi 
o to, że nie udziela się tego sakramentu 
w chorobach lekkich, takich jak np. grypa. 
Nie znaczy to, że choroba ta musi prowa-
dzić do śmierci, może być ona uleczalna, 
choć groźna dla człowieka.

2) Sakrament chorych można przyjąć 
ponownie w tej samej chorobie, gdy na-
stąpiło pogorszenie.

3) Sakramentu chorych udziela się tak-
że ludziom w podeszłym wieku. Jest to bo-
wiem okres życia, w którym śmierć staje 

C h o r y c h  o d w i e d z a ć

Tomasz Szcześniak
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się czymś realnie bliskim. A poza tym, 
ludzie starsi cierpią przeważnie na jakieś 
choroby, które trudno traktować jako lek-
kie.

4) Sakramentu chorych udziela się 
także przed niebezpieczną operacją, czy-
li taką, która zagraża życiu. Nie może 
to być np. wyrwanie zęba lub opera-
cja plastyczna, choć tego typu zabiegi 
także mogą skończyć się śmiercią, lecz 
niebezpieczeństwo jest tu bardzo 
niewielkie. Operacja jamy brzusznej 
jest jednak dostatecznym powodem, 
by sakrament chorych przyjąć, gdyż 
jest to poważna interwencja w orga-
nizm ludzki.

5) Sakramentu chorych udziela się 
także ludziom w stanie nieprzytom-
ności lub tym, którzy utracili zdol-
ność używania rozumu, jeżeli wia-
domo, że będąc świadomi, życzyliby 
sobie tego.

6) Człowiekowi, który umarł, sa-
kramentu chorych się nie udziela, 
choć należy się przy nim pomodlić, 
prosząc Boga o odpuszczenie grze-
chów.

Przyjmując sakrament chorych 
zgodnie z powyższymi zasadami 
i pamiętając, że jest on sakramen-
tem, przez który Bóg nam pomaga, 
unikniemy niebezpieczeństwa nie-
właściwego traktowania tego sa-
kramentu, co i w naszych czasach 
nam grozi.

Przypuśćmy jednak, że w odpo-
wiednim czasie chcemy sprowa-
dzić księdza do chorego i chory 
również tego pragnie. Jak przygo-
tować chorego, pokój, jak przyjąć 
przybywającego z Panem Jezusem 
kapłana?

Najpierw należy księdzu powie-
dzieć, czy chory jest przytomny, czy może 
się spowiadać i przyjąć Komunię Świętą. 
W domu posprzątamy pokój, w którym 
przebywa nasz cierpiący brat czy siostra. 
Stół nakryjmy białym obrusem, na któ-
rym umieśćmy krzyż i palące się świece, 
talerz ze święconą wodą i kropidłem oraz 
talerzyk na którym umieścimy trochę 
soli, chleba i przynajmniej trzy kawałki 
waty. Obok postawmy szklankę z wodą 
i łyżeczką, kiedy trzeba pomóc choremu 
przełknąć Najświętszy Sakrament. Kie-
dy ksiądz przyjdzie z Panem Jezusem, 

wyjdźmy po niego ze świecą na klat-
kę schodową czy przed dom. Nie chodzi 
o „honory” dla księdza, tylko o wyraże-
nie naszej wiary w Pana Jezusa, którego 
kapłan wnosi do naszego domu. Wcześ-
niej pomóżmy choremu przypomnieć so-
bie grzechy i wzbudzić akty żalu, miłości 
i poddania się woli Bożej. W ten sposób 
będziemy mieli czyste sumienie, że uczy-
niliśmy wszystko, by nasz bliski krew-

ny, znajdujący się w niebezpieczeństwie 
śmierci, dobrze się przygotował na ten 
najważniejszy moment w życiu, jakim 
jest odejście z tego świata do naszego 
Ojca i Stwórcy.

Moment śmierci jest najważniejszym 
w życiu człowieka, bo od niego zale-
ży cała wieczność. Starajmy się zatem, 
by umożliwić chorym przyjęcie sakra-
mentów świętych. 

Nie bójmy się, że choremu się pogorszy 
albo że przybyciem kapłana „przestraszy-
my” go. Wykażmy dojrzałą, chrześcijań-

ską postawę, a wówczas zasłużymy so-
bie i my na godne, razem z Chrystusem, 
przejście z tego świata do wieczności.

Jak już wspomniano wyżej, sakra-
ment chorych przyjmuje się zasadniczo 
raz na jakiś czas. To wielka łaska, którą 
Chrystus umacnia chorego. Jest jednak 
sakrament, który niesie ze sobą udział 
w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu 
Jezusa, a który przyjmować możemy 
częściej, nawet codziennie. To Euchary-

stia. Jest największym darem 
jaki zostawił nam Pan na drodze 
do wieczności. To Jego Ciało, któ-
rym możemy i mamy posilać się 
jak najczęściej. Starość i choro-
ba, a szczególnie ciężka choroba 
niosą ze sobą często brak możli-
wości uczestniczenia w niedzielnej 
czy tez świątecznej Mszy świętej. 
Dla wielu starszych i chorych ludzi 
jest to często źródłem większego 
cierpienia niż sam ból fizyczny. 
I tu Kościół wychodzi naprzeciw 
tej potrzebie. Z pewnością w każ-
dej parafii przynajmniej raz w mie-
siącu kapłani odwiedzają chorych 
i osoby starsze ze spowiedzią i Ko-
munią świętą. W naszej parafii tym 
dniem jest zawsze pierwsza sobota 
miesiąca. Kościół dał jednak tym 
osobom jeszcze większą możliwość 
karmienia się Ciałem Pańskim. 
Od 1999 roku powrócił do staro-
żytnej praktyki zanoszenia Komunii 
Świętej chorym przez osoby świe-
ckie – nadzwyczajnych szafarzy. 
W parafii kolegiackiej mamy aktu-
alnie trzech Nadzwyczajnych Szafa-
rzy Komunii Świętej. Dziś służą oni 
pomocą przy rozdzielaniu Komunii 
świętej w niedziele i święta. Zasad-
niczą istotą ich posługi jest jednak 

zanoszenie Komunii chorym i osobom 
starszym. Dlatego w tym miejscu zwra-
camy się do Was, drodzy chorzy i senio-
rzy: jeśli pragniecie częściej przyjmo-
wać Komunię świętą, powiedzcie o tym 
księdzu, który odwiedzi Was w domu lub 
skontaktujcie się z biurem parafialnym 
i przekażcie swoją prośbę. Jeśli sami tego 
nie możecie zrobić, poproście o to swoich 
bliskich, tych którzy się Wami opiekują.

Pamiętajcie! Eucharystia umacnia nas 
na drodze do wieczności! Przyjmujcie Je-
zusa do swego serca jak najczęściej!

C h o r y c h  o d w i e d z a ć
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Pamiętam jak byłam jeszcze  dzie-
ckiem, gdy szliśmy do kościoła przecho-
dząc obok sklepu z trumnami odwra-
całam głowę myśląc, że w ten sposób 
ucieknę śmierci.

Minęły lata dzisiaj wiem, że nie uciek-
nę….Dziś w XXI wieku jesteśmy ze śmier-
cią „otrzaskani”. Jest obecna w środkach 
masowego przekazu, grach elektronicz-
nych i o zgrozo nawet w bajkach dla 
dzieci. Media szukając sensacji-zrobią 
wszystko- łącznie z odarciem ze śmier-
ci sacrum. We filmach również „trup 
–ściele się gęsto”. W grach 
komputerowych 
można , a na-
wet trzeba zabić, 
a po tzw. śmier-
ci –ma się jesz-
cze jedno życie… 
Tak więc krew leje 
się strumieniami 
i widz(szczególnie 
młody)traci wraż-
liwość, a szkoda. 
Osobiście znam 
takich, którzy „na-
miętnie” oglądają programy kry-
minalne, a mnie- choć staram się być 
tolerancyjna-to bardzo drażni!

Można dziś zapytać-jak zachować się 
w obliczu śmierci? Odpowiedź wydaje się 
prosta, choć bardzo trudna… zachować 
ciszę i spokój, aby umierający w tym 
najważniejszym momencie mógł spokoj-
nie przejść na drugą stronę życia.Wte-
dy też można starym zwyczajem-jeśli 
to jest oczywiście możliwe-pomóc przy-
trzymać w słabnących dłoniach-gromni-
cę. Możemy pomóc też inaczej, skutecz-
niej-modlitwą w intencji umierającego, 
błagając Boga o Jego Miłosierdzie.

Nam wierzącym jest łatwiej. Dla nas 
śmierć nie oznacza końca. Wierzymy, 
że jeszcze się spotkamy. Jak zatem ro-
zumieć wypisane na szarfach żałobnych

OSTATNIE POŻEGNANIE? 
Współczesny kondukt pogrzebowy 

też wymaga reformy, a właściwie po-
wrotu do tego, co było 
kiedyś. Pomyślicie, 
że wszystkiego się 
czepiam, ale nie zno-
szę rozmów, komen-
tarzy itp. gdy idzie 
się za trumną zmar-
łego. Są  tacy, którzy 
nie potrafią taktownie 
zachować się nawet 
w czasie, gdy na trąb-
ce grana jest „Cisza”. 
Przygotowując ma-
teriał, aby opisać ten 
Uczynek miłosierny wobec ciała-posta-

nowiłam porozma-
wiać z Osobą, któ-
ra zajmuje się tym 
na co dzień.

Byłam w szoku 
kiedy p. Andrzej 
Pieczyński powie-
dział mi, iż żeby 
zrozumieć Jego 
pracę musiała-
bym to osobi-
ście zobaczyć. 
Zrezygnowałam. 

Jestem pełna po-
dziwu i szacunku do tego rodzaju zaję-
cia. Ktoś musi to robić-ja na pewno bym 
nie mogła.

Pan Andrzej 
pracuje jako ko-
pacz  18-cie lat. 
Jest Mu trud-
no, ale już się 
p r zyzwycza i ł . 
Mówi, że mimo 
wielu lat pracy 
nie jest obojęt-
ne uczestniczyć 
w ludzkich trage-
diach, szczegól-
nie, gdy chowane 
są dzieci.

Jestem ciekawska i dlatego zapyta-
łam, co grabarz odkrywając grób lub 

ekshumując zwłoki zastaje?
Usłyszałam, że mimo iż od śmierci mi-

nęło sporo lat czasami wieko trumny za-
łamuje się do-

piero pod no-
gami kopaczy. 
To wszystko 
w zależności 
od rodzaju 
gleby, gdzie 
u s y t u o w a -
ny jest grób. 
W trumnie spo-
czywają kości 
okryte w ubra-
nia i buty, któ-
re przetrwały 

dłużej niż ludzkie ciało. Mimo upływu lat 
zachowują się również książeczki i ró-
żańce. Ludzkie szczątki jeszcze dłużej 
mogą przetrwać w grobowcach (p. An-
drzej wspominał przykład z XIX wieku). 
Mój Rozmówca mówił  mi o szacunku 
z jakim należy wykonywać tę pracę-bo 
to przecież kiedyś był człowiek.

Na terenie naszego miasta działają 
trzy Zakłady Pogrzebowe, które zaj-
mują się transportem zwłok i „oprawą” 
pogrzebu. Wszystkie czynności związa-
ne z wykopaniem i zasypaniem grobu 
są już w kompetencji p. Kopacza i Jego 
Pracownika.

Tak więc to nie jest łatwe zajęcie. Wy-
maga dużej odporności psychicznej.

J e s z c z e 
raz chcę po-
dziękować p. 
A n d r z e j o w i 
Pieczyńskie-
mu (myślę, 
że w imieniu 
Czytelników 
r ó w n i e ż ) 
za trud tej 
specyficznej 
pracy .

Dziękuję raz 
jeszcze  za rozmowę, dzięki której mo-
głam napisać ten artykuł.

OSTATNIA DROGA

Iwona Tomaszewska



Ksiądz kanonik Maurycy Narcyz Marciniak 
urodził się 13 listopada 1927 roku w Ino-
wrocławiu jako trzecie dziecko Zofii i Wacła-
wa Marciniaków. Ochrzczony był w kościele 
Matki Bożej w Inowrocławiu.

Mieszkali przy ulicy Kolegiackiej.
W roku 1935 rodzina Marciniaków prze-

prowadziła się do Poznania i zamieszkała 
na Garbarach przy ulicy Raczyńskich 1. Nale-
żeli do parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Mały 
Maurycy był ministrantem.

Ojciec Wacław Marciniak był  z zawodu 
kowalem. Pracował jako mistrz napraw lo-
komotyw oraz jako kolejarz. Mama Zofia 
Marciniak z domu Nowak skończyła szkołę 
dla kobiet w Inowrocławiu. Zajmowała się 
domem i dziećmi.

Marciniakowie mieli trzech synów. Środko-
wy syn January (Rajmund) w wieku dziewię-
ciu miesięcy zachorował na zakaźną chorobę 
i zmarł. Najstarszy Kazimierz chciał być  księ-
dzem. Podczas II wojny kończył Seminarium 
Duchowne w Poznaniu. Jednakże na tydzień 
przed święceniami zachorował na wyrostek 
i zmarł w szpitalu św. Józefa. Była to wielka 
tragedia dla rodziny.

Mama do końca życia nosiła żałobę(ubierała 
się na czarno).

Młody Maurycy chciał być wojskowym, 
ale przeżyta wojna oraz zmiany w Polsce 
jakie nastąpiły po wojnie wpłynęły na zmia-
nę Jego planów. Przez większą część wojny 
pracował jako uczeń w niemieckim zakładzie 
fryzjerskim. Nie raz był tam bity i poniżany 
przez Niemców zarówno klientów jak i pra-
codawców.

Doświadczenia te bardzo mocno wpisały 
się w życie Księdza, bowiem będąc na eme-
ryturze, gdy coś opowiadał często na koniec 
dodawał jakieś słowo po niemiecku.

Po wojnie rozpoczął naukę najpierw w lice-
um ogólnokształcącym, a po ukończeniu po-
szedł do Seminarium. W Seminarium uczył 
się razem  z ks. prymasem  Józefem Glem-
pem. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 
1955 roku z rąk bp Walentego Dymka w Fa-
rze Poznańskiej. Po święceniach jakiś czas 
był w Bydgoszczy, gdzie zastępował chorego 
proboszcza. Później był wikariuszem w Oda-
lanowie, Wielowsi i w Rogoźnie.

W sierpniu 1966 roku przyszedł na swo-
ją pierwszą i jednocześnie ostatnią parafię 
w Mącznikach. Przez 36 lat był proboszczem 

parafii św. Wawrzyńca w Mącznikach i para-
fii św. Katarzyny w Bagrowie. Podczas po-
bytu na tych placówkach bardzo sumiennie 
troszczył się o duchowy rozwój parafii, jak 
i o piękno powierzonych kościołów.

Ksiądz Maurycy Marciniak pobożnie od-
prawiał Msze Święte, nabożeństwa. Organi-
zował rekolekcje i misje. Uczył religii i przy-
gotowywał do sakramentów świętych. Był 
duchowym wzorem dla syna tej Parafii- ks. 
Tadeusza Jaskuły-wyświęconego na kapłana 
28 maja 1992 roku.

Podczas pobytu Księdza Proboszcza 
w Mącznikach zostało przeprowadzonych  
wiele inwestycji.

W Mącznikach wykonano podmurówkę 
pod kościół i  nowy strop.

Założona została nowa podłoga drewniana 
w całym kościele. Wymalowano ściany i ław-
ki. Odnowione zostały ołtarze. Powstały dwie 
groty ku czci Najświętszej Maryi Panny ora 
Matki Bożej Fatimskiej. Powstał parking przy 
kościele. Dbał również o piękno otoczenia 
kościoła i probostwa sadząc drzewka i krze-
wy ozdobne.

Wyposażył kościół w księgi i szaty liturgicz-
ne. Był inicjatorem wielu prac remontowych 
takich jak przełożenie dachu na probostwie, 
założenie rynien na kościele, nagłośnienia 
w jego wnętrzu oraz wielu innych inicjatyw 
duszpastersko-parafialnych.

Ksiądz Proboszcz dbał również o cmen-
tarz, który został ogrodzony nowym płotem. 
Założono tam chodniki i wsadzono –tuje i ja-
łowce. Doprowadził też wodę na cmentarz 
oraz wybudował parking samochodowy.

W Bagrowie zostało odnowione wnętrze 
kościoła. Zakupiono nowe ławki. Wybudowa-
no nową  zakrystię i wykonano wiele drob-
niejszych prac.

W roku 2002 poszedł na zasłużoną emery-
turę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów 
w Poznaniu- Antoninku.

Zmarł 24 stycznia 2009 roku po kilku la-
tach zmagania z chorobami.

26 stycznia br. odbyło się uroczyste pożeg-
nanie Parafian Mącznik i Bagrowa ze swoim 
Proboszczem.

Ks. Kan. Maurycy Marciniak został pocho-
wany 27 stycznia 2009 roku na cmentarzu 
w Środzie Wielkopolskiej.

Andrzej Jaskuła
/Tekst ukazał się także w Gazecie Średzkiej/

WSPOMNIENIE O ZMARŁYM 
KAPŁANIE

1�
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Dnia 24 stycznia 2009r. w Kolegiacie 
przy trumnie śp. ks. Maurycego Marcinia-
ka abp Stanisław Gądecki przewodniczył 

Mszy Świętej pogrzebowej.
Homilię wygłosił ks. Wojciech Raczkow-

ski. Ksiądz Kanonik stwierdził, że uroczy-
stości pogrzebowe są dla żywych i powin-
niśmy z życia Zmarłego wysnuć dla siebie 
pewne wnioski. Wspominając postać

śp. ks. Maurycego-  wskazywał zgro-
madzonym trzy myśli pod rozwagę.

1)Ukazując Zmarłego jako wspaniałego 
spowiednika-mówił o „korytarzu nadziei”  
jaki daje  Sakramentu Pojednania

2)Wspominał, że Zmarły Proboszcz czy-
niąc wiele dobra-sam tego dobra od wier-
nych doświadczał,-„ bo to co rzucasz 
za siebie –znajdziesz przed sobą”

3)Zaznaczył, że śp. ks. Marciniak był 
człowiekiem bardzo schorowanym (cier-
piąc na dokuczliwe bóle głowy-nosił małą 
, czarną piuskę)-ks. Raczkowski podpo-
wiada nam, abyśmy nasze cierpienia ofia-
rowali za innych, byśmy nie doszukiwali 
się odpowiedzi na pytanie „Za co cier-
pię?”, a raczej „Po co cierpię?”-odnajdu-
jąc zbawczy wymiar swojej boleści.

it

Uroczystości 
pogrzebowe śp. 
ks. Maurycego 

Marciniaka
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Nic nie raduje bardziej niż drobne 
sprawy dnia codziennego - szczególnie, 
gdy jest to spotkanie napełniające poko-
jem i przenikają-
ce radością…

Każdego dnia, 
o godz. 6:15 
o p u s z c z a m 
miejsce, które 
od 11 miesięcy 
jest moim do-
mem. Słońce cze-
ka już w milcze-
niu, aby ofiarować 
mi trochę swoje-
go ciepła. Wilgot-
na ziemia pomaga 
odetchnąć. Zimny 
wiatr otula zręcz-
nie swoją prostotą 
i sprawia, że zmę-
czenie mija bez-
powrotnie. Przede 
mną rozpościera 
się pole kukurydzy, 
niczym wzburzone 
morze, czekające na chwile ciszy. 
Skupiam swój wzrok ku stojącym w od-
dali drzewom. Zatapiam myśli w soczy-
stej zieleni, poruszających się zwinnie 
liści. Jestem świadkiem, a jednocześnie 
częścią, budzącej sie z głębokiego snu, 
przyrody. Doświadczam na własnej skó-
rze niezastąpioną “mądrość nocy”. Wy-
dawałoby się, że jestem zupełnie sama, 
ale z daleka dostrzegam dziewczyny 
z ośrodka, przygotowujące się cierpli-
wie do “odgrywania swoich ról” podczas 
dzisiejszego dnia. Zmierzam w kierunku 
głównej bramy, gdzie tradycyjnie zatrzy-
mują mnie słowa, wypowiedziane w tu-
tejszym języku. Po krótkiej rozmowie 
jestem poza City of Hope. Stoję na sze-
rokiej i kamienistej drodze kryjącej, 

jak każde miejsce tutaj, wiele tajemnic 
i nierozwiązanych spraw. Z oddali do-
biegają niewyraźne głosy, idących spo-
kojnym tempem, ludzi. Za najbliższym 
zakrętem pojawia się polna ścieżka, 
prowadząca wzdłuż wysokiego muru. 
Po drugiej stronie można dostrzec cha-
rakterystyczne pomieszczenia mieszkal-
ne, zbudowane z surowej cegły. Spoty-
kam tu dzieci, bawiące się na gankach 
swoich niewiel-

kich domów. Zauważam także i te dzie-
ci, które włóczą sie bez celu, nie potra-
fiąc znaleźć miejsca dla siebie. Prze-
chodząc obok nich, zastanawiam się 
jak wygląda ich codzienność? Jak wiel-
kie jest ich cierpienie, czy kilka minut 
wcześniej miało miejsce przykre wyda-
rzenie, o którym chciałyby szybko za-
pomnieć? Aż wreszcie, czy mają rodzi-
ców, do których mogą wrócić?… Patrzę 
w ich smutne oczy, na podarte ubrania, 
zniszczone ręce, bose i brudne stopy. 
Mam wrażenie, że uśmiech, pocieszają-
ce słowo czy podanie ręki to tylko małe 
krople w oceanie cierpienia, lecz w tej 
samej chwili przypominam sobie słowa 
Matki Teresy - “jeżeli nie byłoby nawet 
tej kropli, to ludzkie cierpienie i nędza 

byłyby jeszcze większe”. Czy będę w sta-
nie zrozumieć kiedykolwiek tę prawdę? 

Droga wije się bez końca, więc przy-
spieszam kroku. Następny odcinek trasy 
prowadzi pośród wysokich kłosów ma-
lowniczych zbóż. Wiatr unosi tumany 
czerwonego pyłu. W tym miejscu można 
spotkać wszystko: budzące się do życia 
owady, korowód nieprzeciętnie wiel-
kich mrówek, odważne krople poran-

nej rosy, utrzymujące się 
zwinnie na rozkwitającym 
kwiatostanie aloesu, od-
głosy przyrody, które uczę 
się powoli rozpoznawać, 
szelest wilgotnych łodyg, 
aż wreszcie uśmiechnięte 
twarze, mijających mnie 
ludzi, którzy potrafią za-
akceptować każdą narzu-
coną inność. Gdzie znaj-
duje się źródło, z którego 
czerpią siłę? 

Jeszcze tylko krótka 
chwila i jestem u celu mo-
jej wędrówki tzn. w nie-
wielkiej kaplicy, miesz-
czącej się w kompleksie 
budynków Ojców Fran-
ciszkanów. Przeżywam 
moment skupienia, aby 
za chwilę wziąć udział 
w Eucharystii, która 

za każdym razem jest jak 
niekończąca się opowieść, zaskakująca 
z dnia na dzień nowymi wątkami. 

Eucharystia, która umacnia i napełnia 
pokojem… 

Modlitwa, która raduje i wskazuje dro-
gę…

Śpiew braci, unoszący się echem po-
nad wszelkie trudności i ograniczenia…

Spotkanie, przynoszące nowe życie 
i objawiające z rozwagą prawdę ludzkie-
go istnienia…

Te chwile pozostaną zapamiętane 
na zawsze, bo ich owoce będą trwać 
wiecznie. Człowiek może być szczęśli-
wym tylko wtedy, gdy szczęście zosta-
ło mu podarowane. Jutro czeka mnie 
kolejna wyprawa w stronę słońca, więc 
pora zamknąć oczy…

Katarzyna Banaszak
Wolontariuszka Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego  
MŁODZI ŚWIATU

LIST Z ZAMBII
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Wracając do wydarzeń minionych warto wspomnieć 
o poetycko-wokalnym  wieczorze zatytułowanym „Wia-
ra, Nadzieja i Miłość”, gdzie zespół muzyczny „Puellae” 
działający przy naszej Parafii nie tylko śpiewał, czy re-
cytował wiersze, ale także ukazał inną formę modlitwy. 

Co tam w „Małym Kościele”, a więc o życiu 
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 styczniu, kiedy pojawił się śnieg, dzieci mogły wy-
brać się do pobliskiego Młodzikowa na kulig. Śnieg, ko-
nie, niezbyt niska temperatura, wspólna herbata przy-
niosły wszystkim dużo radości.

Mogliśmy również zobaczyć jasełka przedstawione przez 
Teatr eNeSJot ,w sposób nietradycyjny. Wielka radość 
i uznanie zrodziła się także u mieszkańców Domu Pogodnej 
Jesieni, gdy i Oni mogli zobaczyć te jasełka. 

Czas Wielkiego Postu w naszej wspól-
nocie młodzieżowej będzie przeżywany, 
między innymi,  w ogromnej zachęcie 
do modlitwy. Możemy dać tego bardzo 
konkretny wyraz, gdy zechcemy podjąć 
post ścisły w wybrany przez nas piątek 
okresu Wielkiego Postu. Gdyby ktoś ze-
chciał się przyłączyć do tej wspólnotowej 

inicjatywy to bardzo proszę o kontakt. 
 W każdy trzeci poniedziałek miesiąca 

jest możliwość pojechania do Poznania 
na Mszę Św. prosząc o dar uzdrowienia, 
co zresztą dokonuje się na każdej Mszy 
Św., nie tylko tam na Nowinie.     Po Mszy 
św. jest adoracja i modlitwa wstawienni-
cza, gdzie Pan Bóg nadal prowadzi swoje 

dzieło – Królestwo Boże. 
Jeszcze kilka informacji dotyczących 

Drogi Krzyżowej w piątki dla dzieci 
– 17:00, dla dorosłych 17:30, dla mło-
dzieży o 19:30. Gorzkie Żale w niedzielę 
o 14:00.

Serdecznie zapraszamy. 
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Karnawał poprzedza Środę Popielco-
wą. Od wieków była to głównie okazja 
do objadania się przed nadchodzącym 
40-dniowym postem o czym świadczy 
już jego sama nazwa tego święta po-
chodzącą od łacińskiego carne vale - 
żegnaj mięso.

W roku 2009 karnawał trwał od 21 
do 24 lutego. Parady będą się odbywać 
na świecie w niedzielę i poniedziałek, 
w zależności od miasta.

Karnawał w południowych Niderlan-
dach ma  długą i pełną obrzędów trady-
cję. Tradycje te są też dla niemal każde-
go miasta i wsi inne.

Już na wiele miesięcy na przód; je-
denastego dnia, jedenastego miesiąca 
zbierają się Rady Jedenastu, aby ustalić 
porządek rzeczy na nadchodzący kar-
nawał. Rada Jedenastu wybiera Księ-
cia Karnawału - osobę która w pełnym 
karnawałowym ornacie przejmuje wła-
dzę lokalną na czas trwania karnawału. 
W sobotę poprzedzającą karnawał bur-
mistrz przekazuje klucze miasta księciu 
karnawału i miasto przybiera na ten czas 
swoja tradycyjną karnawałową nazwę 
(Breda=Kielegat, Den Bosch=Oeteldonk, 
Maastricht=Mestreech).

W niedzielę i poniedziałek odbywają 
się w miastach południowych Niderlan-
dów parady karnawałowe nie mających 
sobie równych w Europie.

 Najbardziej respektowani notab-
le miasta chodzą po rynku w szlafro-
ku, kostiumie kąpielowym, przebrani 
za krasnoludków lub wampirów. Co roku 
defilada karnawałowa jest też okazją 
do ośmieszenia aktualnych problemów 
kraju. Ośmiesza się rząd, politykę pań-
stwa lub cokolwiek co jest do ośmie-
szenia. Ludzie wszystkich stanów piją 
piwo i śpiewają specjalnie na ten rok 

skomponowane piosenki karnawałowe 
o jak najbardziej bezsensownych teks-
tach . To jest jedyny moment w roku 
kiedy wszyscy mieszkańcy Brabancji 
i Limburgii mogą pozwolić sobie na nie-
mal wszystko i wszyscy są sobie równi. 
Ironicznie te trzy dni karnawału dają lu-
dziom możliwość zrzucić maski i być 
sobą.

Karnawał w Rio 
rusza 20 lute-
go, a wielki 
bal karna-
wa ł o w y 
w Eu-

ropie -w Wenecji 23 lutego. 
Karnawał w Polsce nie ma tak 

hucznej tradycji, a trwa od Trzech Króli 
do Środy Popielcowej i kojarzy nam się 
z balami karnawałowymi a także z Tłu-
stym Czwartkiem i jedzeniem pączków.

Dlaczego zatem w Polsce królują 
pączki? Należy to zapewne wiązać z... 
mięsnym charakterem pol-
skiej kuchni. Na począt-
ku XVIII wieku jedzono 
w Polsce stosunkowo nie-
wiele jarzyn i ryb, ziem-
niaki były wielką rzadkoś-
cią, pojawiały się tylko 
na magnackich dworach. 
Nie brakowało natomiast 
zwierzyny w lasach, dobrze 
rozwinięta była hodowla. 
Mięso było codziennością, 
przynajmniej na szlache-
ckich stołach. A szlach-
ta w Polsce była liczniej-
sza niż w innych krajach. 
Jej obyczaje naśladowały 
inne warstwy społeczeń-
stwa. Nic więc dziwnego, że polskie 
potrawy uroczyste, świąteczne, szcze-
gólne przysmaki, nie są mięsne. Świę-
to wymaga wszak pewnej odmiany.  

Już w XVIII wieku w tłusty czwartek 
oprócz zwykłych potraw mięsnych przy-
gotowywano więc specjalne atrakcje: 
słodkości smażone w dużej ilości tłusz-
czu. Pączki, ale także chrust (faworki) 
w Małopolsce oraz pampuchy (smażone 
na tłuszczu placki drożdżowe z pszennej 

mąki zarobio-

nej mle-
kiem lub wodą) na wschodnim Mazow-
szu. Na wschodzie popularne były także 
słodkie racuchy i bliny, a na Podlasiu 
babałuchy (pszenne bułeczki oblewane 
roztopioną słoniną ze skwarkami).

Niech dla nas rodaków czas Wielkie-
go Postu będzie czasem wyzwolenia , 
czasem zwycięstwa. Niech pamiętają 

ci, którym świat wydaje się wolnością, 
że nie ma innej wolności-jest tylko wol-
ność ducha.

B.Deiksler

KARNAWAŁ, KARNAWAŁ I PO 
KARNAWALE …
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Solarski Przemysław
Bartkowiak Zuzanna Ewa
Sobczyński Jan
Sobczyńska Antonina
Polesiak Emilia Tarsylia
Balcerzak Patryk
Kuberska Zuzanna
Lis Witold Tomasz
Cieślaczyk Dorota
Bandyszak Rozalia Stefania

Łukaszewski Franciszek Marcin

Jaśkowiak Jakub
Szymański Paweł
Szmankowski Piotr
Grześkowiak Aleksander
Wlazły Róża Maria
Samson Angelika Daria
Kopankiewicz Agata
Ludwiczak Jakub
Nossow Maja

Grudnik Jacek
Kozak Wincent
Pogonowska Zuzanna
Leszczyńska Aleksandra
Dudek Hanna
Chojnacka Zofia

Kucharski Krzysztof - Dubińska Agnieszka

Borowicz Zbigniew - Szałkiewicz Katarzyna

Kazyaka Łukasz - Woźniak Magdalena

Bandosz Przemysław - Poznańska Karolina

Kozubski Tomasz - Mączkowska Iga

Stamierowski Marcin - Jankowiak Elżbieta

o d e S z l i  d o  p a n a

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

Zgony od 09.12.2008 – 13.02.2009

Chrzty od 26.12.2008 – 22.02.2009

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

p r z y S i ę G a l i  S o b i e  p r z e d  b o G i e M

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

Śluby od 20.12.2008 – 14.02.2009

śp. Eugeniusz Michalak

śp. Teresa Cichowlas

śp. Zygmunt Tomasz Nowak

śp. Irena Łokietek

śp. Józefa Staszak

śp. Henryk Janasik

śp. Zenon Małecki

śp. Pelagia Stefańska

śp. Andrzej Gryska

śp. Edward Borowiecki

śp. Andrzej Sobczak

śp. Mieczysław Ratajczak

śp. Ryszard Kaźmierczak

śp. Włodzimierz Grzybowski

śp. Anna Pogorzelska

śp. Jerzy Kaźmierczak

śp. Julia Zielińska

śp. Henryk Guźniczak

śp. Andrzej Warot

śp. Ks. Maurycy Marciniak

śp. Ewa Oleszak

śp. Helena Serdyńska

śp. Sylwester Pawlak

śp. Marian Gerwazik

śp. Leszek Droździński

śp. Władysław Kołodziejczak

śp. Bogusław Kazimierz Bła-

chowiak

śp. Mieczysław Lemiesz

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

Anna Ignaszewska

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

PAMIĘTAJ 

W Wielkim Poście

DROGA KRZYŻOWA

 piątek 

godz. 16.30

dla dzieci

godz. 18.00

dla dorosłych

godz. 19.15

dla młodzieży

GORZKIE ŻALE

niedziela 

godz. 16.00
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Pytania:
1.Szaweł po nawróceniu
2.Jeden z sakramentów
3.Leci z komina
4.Matka Jezusa
5.Był cieślą
6.Kwiat z kolcami 
7.Modlił się prosząc Boga o litość
8.Najkrótszy miesiąc
9.Nosisz ją, gdy jest zimno
10.Jeden z grzechów głównych
11.Osoba, która oprowadza
12.Jeszcze nie ksiądz
13.Mały Aleksander
14.Jeden z patronów Europy
15.Pierwszy papież
16.Sakrament, który udzielany jest 
     przez biskupa
17.Dokończ przykazanie (Nie…)
18.Utwórz wyraz z liter  
     (Y, N, A, Ł, I, O)
19.Narodził się w Betlejem.
20.Np. prosty w trójkącie
21.Nocny owad

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 22.03.2009r.

Hasło z poprzedniego numeru 
brzmiało: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Nagrodę wylosował i odebrał:  
JAKUB KAJDAN
Gratulujemy!

Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.

Redaktor naczelny: Iwona Tomaszewska
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C
hrystus nie ma rąk,

Tylko naszymi rękami
M

oże dzisiaj realizować
Swoje dzieło.
O

n nie ma także nóg,
N

aszych nóg potrzebuje
By dziś mógł ludzi
Prowadzić na swoją drogę.
C

hrystus nie ma warg,
Tylko naszymi ustami
M

oże dziś ludziom
O

powiadać o sobie.
C

hrystus wydaje się być bezradny
Tylko przy naszej pomocy
C

hce ludzi zgromadzić

Po swojej prawicy.
D

ziś my jesteśmy tą jedyną biblią,
Którą otoczenie
Jest zdolne jeszcze czytać.
Jesteśmy ostatnią Bożą
D

obrą nowiną – zapisaną
W

 naszych słowach i czynach.

/Autor nieznany /


