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Ojciec-osoba tak ważna. W dzisiejszym świecie trochę 
zdominowany przez „wszechwładną matkę” lub stojący w cieniu, 
na własne życzenie, bo tak wygodniej…

2� czerwca obchodzić będziemy kolejny DZIEŃ OJCA.
Już dziś chcemy na łamach naszej Gazety zatrzymać się nad 

osobą OJCA i przywrócić Mu należne miejsce.
Przyjrzyjmy się na miarę naszych, ludzkich możliwości BOGU 

OJCU. 
Zobaczmy jak do zadania OJCA odnoszono się w Starym 

i Nowym Testamencie.
Duża część materiału odnosi się do „OJCA KOLEGIATY” tak 

pozwoliliśmy sobie nazwać ks. A. Raweckiego z okazji jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa.

Trzydzieści lat Jego posługi przypada na Środę Wielkopolską. 
Ks. Proboszcz znany jest nam wszystkim, i kojarzy się wielu 

ludziom z obecnością w Kolegiacie.
Zgromadziliśmy wypowiedzi o zacnym Jubilacie. Można je dziś 

przeczytać.
W większości nazwiska ich Autorów znane są tylko Redakcji, 

gdyż prosili o zachowanie anonimowości. Zachęcamy także 
do obejrzenia fotogalerii

(w całości poświęconej ks. Raweckiemu), gdzie chcieliśmy 
na moment –„oderwać Go od Kolegiaty”, i ukazać może z innej, 
mniej znanej strony.

Próbowaliśmy także zdefiniować współczesnego TATĘ i wyłonić 
problemy, z którymi musi się borykać. 

Na chwileczkę pochyliliśmy się nad  OJCZYZNĄ, by zwrócić 
uwagę na słowo, które w staropolszczyźnie oznaczało  wielkie 
dziedzictwo po ojcach.

Pozwólcie, że będzie to… Ojczyzna Jezusa, gdzie niedawno 
pielgrzymował OJCIEC ŚWIĘTY, ale także grupa 42 osób  
z ks. J. Małuszkiem.

W tym wydaniu nie może  zabraknąć najlepszych życzeń dla 
WSZYSTKICH OJCÓW: 

Życzymy Wam, abyście zawsze- nie tylko od święta kochali, 
i byli kochani.

SŁOWO OD REDAKCJI

Dostojnemu Jubilatowi
Ks. Prałatowi Aleksandrowi Raweckiemu

z okazji 
ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA

 życzymy:
 zdrowia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej 

oraz niegasnącej, ludzkiej życzliwości.



 Prymicje ks. Łukasza

W niedzielę Wniebowstąpienia Pań-
skiego swoją pierwszą Mszę Świętą 
sprawował w Kolegiacie ksiądz Łu-
kasz Słociński. Święcenia kapłań-
skie ks. Łukasz otrzymał w katedrze 
poznańskiej w czwartek 21 maja 
z rąk arcybiskupa metropolity Sta-
nisława Gądeckiego. W niedzielne 
południe uroczysta Msza Święta 
prymicyjna rozpoczęła się błogo-
sławieństwem, którego na drogę 
kapłańskiego życia swojemu sy-

nowi udzieliła mama księdza Łukasza. 
Następnie w procesji neoprezbiter wprowa-
dzony został przez księdza prałata do ko-
legiaty. Swoją pierwsza samodzielną Mszę 
Świętą ksiądz Łukasz sprawował w intencji 
swoich najbliższych, prosząc szczególnie 
o błogosławieństwo Boże dla mamy i bra-
ta oraz o dar życia wiecznego dla zmarłego 
ojca. Homilię, poruszającą i pełną głębokich 
treści związanych z kapłaństwem, wygłosił 
ksiądz Marcin Czujek, również pochodzący 
z naszej parafii. Wśród zaproszonych ka-
płanów byli zarówno pochodzący ze Śro-
dy jak i ci, których ksiądz Łukasz spotkał 
na swojej drodze do kapłaństwa. Po ko-
munii świętej nastąpiła jakże wzruszająca 
chwila podziękowań, które ksiądz Łukasz 
skierował ku Panu Bogu i wszystkim, któ-
rym zawdzięcza swoje życie, powołanie 
i kapłaństwo. Potem swoją radość z no-
wego kapłana wyrazili parafianie składa-
jąc księdzu Łukaszowi serdeczne życzenia. 

Uczynili to przedstawiciele ministrantów, 
Pomocników Matki Kościoła, Caritas, Neo-
katechumenatu, a także katecheci, siostry 
zakonne i jak zawsze w oryginalny, sobie 
tylko właściwy sposób – „śpiewająco”, 
chór Cecylia. Po zakończeniu Mszy Świętej 
ksiądz Łukasz udzielił wszystkim zebranym 
uroczystego błogosławieństwa z odpustem 
przysługującym – na mocy udzielonego 
przez papieża przywileju– tylko nowo wy-
święconym kapłanom. 
Księdzu Łukaszowi, raz jeszcze życzymy 
wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki ka-
płanów. By praca, którą rozpoczyna dopro-
wadziła Jego samego i wszystkich ludzi, 
których Pan Bóg postawi na Jego kapłań-
skiej drodze, do zbawienia.
My, dzieląc radość z zaszczytu, jakiego 
dostąpiła nasza parafia dając Kościołowi 
poznańskiemu kolejnego kapłana, zapew-
niamy o pamięci w modlitwie prywatnej 
i wspólnotowej za księdza Łukasza i wszyst-
kich nowo wyświęconych kapłanów.

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

 „... weź swój KRZYŻ”

Już po raz 18 uli-
cami Środy Wiel-
kopolskiej prze-
szliśmy z Jezusem 
Jego Krzyżową 
Drogę. O godzinie 
4 rano, w Wielki 
Piątek wyruszyli-
śmy na ulice na-
szego miasta niosąc 
krzyż. W tym roku 
trasa wiodła przez 
Stary Rynek, ulicą 20 
Października, Poselską, Niedziałkowskiego, 
Czerwonego Krzyża, Powstańców by wrócić 
przed Kolegiatę. W rozważaniu kolejnych 
stacji Drogi Krzyżowej pomagały nam tek-
sty czytane przez kapłanów pracujących 
w średzkich parafiach, a całości dopełniały 
śpiewy prowadzone przez młodzież. Całość 
nabożeństwa przeżywana była przez kilka 
tysięcy wiernych ze Środy i okolicznych pa-
rafii. A nawet, co godne podkreślenia, w na-
szej „średzkiej” Drodze Krzyżowej uczest-
niczyła młodzież z rawickiej parafii św. 
Andrzeja Boboli, która by dotrzeć na czas 
wyruszyła z Rawicza z ks. Pawłem Czwoj-
drakiem już o godzinie 2 w nocy. 
Kolejny raz Pan Bóg pozwolił nam w ten 
szczególny sposób przeżyć Via Dolorosa 
na ulicach naszego miasta i przygotować się 
na niedzielny poranek ZMARTWYCHWSTA-
NIA

Tomasz Szcześniak

 Sekundycje  ks. Jana 
Frąckowiaka

Ksiądz neoprezbiter Jan Frąckowiak (nasz 
redakcyjny Kolega) odprawił w niedzielę 7 
czerwca 2009r. swą Mszę Świętą sekundy-
cyjną.
Na mocy dekretu, jaki otrzymał w dniu 
święceń kapłańskich, z dniem 1 lipca br. 
został skierowany do Parafii św. Józefa 
w Wolsztynie. Księdzu Janowi życzymy 
wielu łask Bożych oraz niegasnącego za-
pału. By nadal tak chętnie dzielił się swoją 
wiedzą i doświadczeniem na łamach prasy 
parafialnej, a także by został naszym kore-
spondentem.
Szczęść Boże na nowej placówce i w całym 
kapłańskim życiu!

it
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„ B o  B ó g  n a s z y M  o j c e M … ”

Pismo Święte stanowi podstawowe, bar-
dzo bogate źródło naszej informacji i wie-
dzy o Bogu Ojcu. Niewiele wiedzielibyśmy 
o Bogu Ojcu, gdyby nam to nie zostało 
objawione.

Boga nazywamy Ojcem, ponieważ zo-
stał nam jako „Ojciec” objawiony przez 
Jezusa Chrystusa (por. KKK 2780). Bóg 
jest naszym najlepszym Ojcem. Od pierw-
szych lat katechizacji, na pytanie: „dlacze-
go Boga nazywamy najlepszym Ojcem”?, 
odpowiadamy: „bo stworzył nas i kocha 
oraz opiekuje się nami”. 

W imieniu „Ojciec” zawarte są dwie 
prawdy o Bogu: pierwsza – że On jest po-
czątkiem wszystkiego oraz druga – że do-
brocią i miłującą troską obejmuje wszyst-
kie swoje dzieci (por. KKK 239). Właściwy 
obraz Boga – Ojca ukazuje Biblia, która 
przedstawia Boga w kontekście Jego 
dzieł zbawczych, począwszy od wybrania 
swego ludu, aż do wydania swego Syna, 
by odkupić swój lud i wyzwolić go z jego 
grzechów. 

Bóg w Biblii jest: doskonały (por. Mt 5, 
48), miłosierny (por. Mi 7, 18). On daje 
dobre dary (por. Mt 7, 11), prowadzi 
i chroni (por. J 10, 27-29).

Bogu zależy na człowieku (por. 1P 5,7). 
On troszczy się i karmi (por. Oz 11, 3-4). 
Karci w razie potrzeby (por. Hbr 12, 5-11), 
sądzi obiektywnie (por. 1P 1, 17) i przy-
biera za synów (por. Rz 8, 15).

Taki obraz Boga – Ojca znajdziemy 
w Piśmie Świętym. Ale On zdecydowanie 
różni się od tego, z którym spotykamy się 
w dzisiejszych czasach. Bóg bardzo często 
postrzegany jest jako:

- Starzec, który nie rozumie współcze-
snych czasów i nie pasuje do trendów 
panujących w świecie,

- Ratownik, którego człowiek potrze-
buje tylko w sytuacjach kryzysowych 
i tylko wtedy na Niego liczy,

- Święty Mikołaj, do którego zwracamy 
się tylko z listą życzeń do spełnienia,

- Nieobecny, który gdzieś jest, tam 
w niebie, ale nic Go nie interesuje 
tu na ziemi,

- Policjant lub Sędzia, który czeka tylko 
na nasze przewinienie, żeby nas roz-
liczyć i ukarać. 

W nich nie znajdziemy Boga, który 
jest naszym najlepszym Ojcem. A prze-
cież Bóg jest Miłością (por. 1J 4, 16). Wo-
bec każdego z nas ma wspaniały plan mi-
łości, wzywa nas do miłości. On jak dobry 
Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy 
nasz dzień. Nie zostawia nas nigdy sa-
mych, a w chwilach doświadczeń i cierpień 
jest dla nas siłą i oparciem. 

Bóg jest pierwszym Ojcem i wzorem 
wszystkich ojców na ziemi. W modlitwie 
„Ojcze nasz” Jezus zwraca się do Boga 
– „Abba” – co należy tłumaczyć „tato” lub 
„tatusiu”. Jezus uczy nas, że Bóg jest Oj-

cem pełnym dobroci, jest naszym Tatą, 
który opiekuje się nami. 

Każdy człowiek przez chrzest staje się 
umiłowanym dzieckiem Bożym. Jeste-
śmy obdarowani bezwarunkową miłością 
Boga Ojca, niezależnie od naszych wad, 
grzechów i potknięć. A kiedy upadamy 
pod ciężarem grzechów On zawsze czeka 
ze swym przebaczeniem.

Czy naprawdę wierzę w to, że Bóg 
jest moim Ojcem ,i że kocha mnie na-
wet wtedy, gdy grzeszę? Czy cenię sobie 
godność dziecka Bożego? Czy modlę się 
do Boga jako mojego Ojca? Czy moje ży-
cie ukazuje innym pełne dobroci i miłości 
ojcostwo Boga?

Powierzajmy zatem siebie Bogu Ojcu 
mówiąc do Niego z miłością: „Abba! Tatu-
siu!” /Rz 8,15/

BÓG OJCIEC

Barbara Szcześniak
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Każdej niedzieli w czasie Mszy św. 
wypowiadamy słowa „Wierzę w Boga 
Ojca”. W ten oto sposób każdy uczest-
nik liturgii daję wiarę temu, że Bóg 
jest pierwszym i ostatnim  (Iz 44,6), 
jest Początkiem i Końcem wszystkiego 
(KKK 198). I generalnie, gdy spojrzy-
my na nasze całe życie z perspek-
tywy wiary, to uświadomimy so-
bie, że to nasze ziemskie życie 
jest właściwie jedną wielką wę-
drówką, powrotem do domu 
Ojca. Każdy z nas winien, 
więc tak jak Jezus mówić 
o tym powrocie, o tym spo-
tkaniu w domu Ojca, po-
winien rozważać o Bogu 
Ojcu, znać Go, kochać 
i czynić Jego wolę.

Pojęcie Boga, jako 
Ojca w Starym Te-
stamencie zwią-
zane jest nie ro-
zerwalnie z po-
jęciem Stwórcy.
Pisze prorok Jeremiasz: „Czy Efraim 
nie jest dla mnie drogim synem lub wy-
branym dzieckiem? Ilekroć, bowiem się 
zwracam przeciw niemu, nieustannie 
go wspominam. Dlatego skłaniają się 
ku niemu moje wnętrzności; muszę mu 
okazać miłosierdzie!”. 

W Starym Testamencie Bóg jest przede 
wszystkim Ojcem Izraela. Lud wybrany 
jest pierworodnym Boga, wybranym 
spośród innych narodów: „Wy jeste-
ście dziećmi Pana, Boga waszego, (…) 
bo jesteście ludem poświęconym Panu, 
Bogu swemu: was wybrał Pan, byście 
się stali ludem będącym Jego wyłączną 
własnością spośród wszystkich naro-
dów, które są na ziemi” (Pwt 14, 1n).  
Jahwe jest bowiem Bogiem żywym, ży-
jącym, który kocha ludzi i to objawia. 
Jest to nowością biblijną i zarazem róż-
nicą w relacji do innych ludów orien-

talnych.
Przepowiadanie proroków przynosi 

nam ono głębokie poznanie sensu 
Bożego ojcostwa w Starym Testa-
mencie. Prorocy wiele razy wy-
pominają niewierność Izraelo-
wi, przy-

pominając jednocześnie wielkie rzeczy, 
które dla nich uczynił Jahwe. Często 
Izrael nie odpowiada wzajemnością 
na miłość Boga Ojca.

 „Czyż nie mamy wszyscy jednego 
Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? 
Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, 
znieważając przymierze naszych przod-
ków?” (Mi 2,10). Prorocy wskazują przy 
tym na wielką troskliwość i miłosierdzie 
Boga.

W Starym Testamencie tytuł Boga, 
jako Ojca, odnosi się głównie do Jego 
Władzy, jako Stwórcy, jako Protektora, 
jako Opatrzności. „A ty wtedy powiesz 
do faraona: „To mówi Pan: Synem 
moim pierworodnym jest Izrael” (Wj  
4, 22) „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze 
był dzieckiem, i syna swego wezwałem 
z Egiptu (…) Ja uczyłem chodzić Efra-
ima, na swe ramiona ich brałem” (Oz 

11,1.3)
Bóg jest widzia-

ny, zatem jako 
Ojciec Wszech-
mogący. On 

okazuje 

swo-
ją ojcowską wszechmoc, gdy trosz-
czy się o nasze potrzeby, przez przy-
brane synostwo, jakiego nam udziela, 
a wreszcie przez swoje nieskończone 
miłosierdzie i odpuszczenie grzechów 
(KKK, 270).

Boże Ojcostwo w Starym Testamencie 
ma charakter wspólnotowy-Bóg jest Oj-
cem całego ludu. Choć lud ten grze-
szy, On nie cofa swego miłosierdzia: 
„Wychodzisz naprzeciw tych, co rado-
śnie pełnią sprawiedliwość i pamięta-
ją o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał 
gniewem, bośmy grzeszyli przeciw To-
bie od dawna i byliśmy zbuntowani (…) 
A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. 
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. 
Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszy-
scy. Panie, nie gniewaj się tak bezgra-
nicznie i nie chowaj w pamięci ciągle 
naszej winy!” (Iz  64, 4.7n).

�

o j c o s t w o  w  s t a r y M  t e s t a M e n c i e

„Synem moim pierworodnym jest Izrael”

Ks. Łukasz Tadeusz
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Poszukiwanie oblicza Boga, jako Ojca, 
zyskało bardziej znaczący wymiar 
z chwilą przyjścia na ziemię Jezusa. 
Zarysowaną w Starym Testamencie 
wizję Boga, jako Ojca, Jezus potwier-
dził w swym nauczaniu. Stale ją przypo-
minał, sam przeżywał ją, jako głęboką, 
niewyrażalną rzeczywistość oraz wska-
zywał ją, jako program życia wszystkich, 
którzy pragną dostąpić zbawienia. Jezus 
nawiązuje niepowtarzalną więź z Boskim 
Ojcostwem i określa się, jako jedyna dro-
ga do Ojca. Filipowi, który Go prosi: Pa-
nie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 
(J 14, 8), Jezus odpowiada, że poznać 
Go znaczy poznać Ojca, ponieważ Oj-
ciec działa poprzez Niego. W Jezusie Bóg 
nie tylko otacza nas troskliwą ojcowską 
opieką, lecz udziela nam swego 

życia i czyni nas synami 
w Synu.

Jezus zwracając się 
do swego Ojca mówi 
Abba, co jest równo-
znaczne z naszym 

tatą. Oto czuła za-
żyłość, której 

przykładów 
nie spo-

tykamy 

przed 
Jezu -
s e m , 
i która 
ukazuje 
serdecz-
ność nie-
mającą so-
bie równej.

Dla Boga 
Ojca nie jesteśmy 
masą, ale jednostka-
mi. Każdy z nas jest tak 

ważny jak 
wspólnota wszystkich 

ludzi. Jak mówi Jezus w Ewangelii, nawet 
włosy na naszej głowie są policzone. Oj-
costwo Boga wyraża się również w tym 
jak na nas patrzy. Bóg Ojciec to także 
wychowawca. Jak każdy troskliwy ojciec 
stara się zapewnić swoim dzieciom jak 
najlepszą przyszłość. Przede wszyst-
kim pragnie naszej dojrzałości. 
Jej osiągnięcie nie jest możli-
we wtedy, gdy nadopiekuń-
czy ojciec nosi dziecko na rę-
kach i podejmuje za niego 
wszystkie decyzje. Bóg 
nie chce czynić z człowieka 
marionetki, podjął ryzyko, 
które winien podjąć każdy 
ojciec. Stworzył człowieka, 
zdolnego do powiedzenia Mu 
„nie”, i człowiek może z tego 
przyzwolenia skorzystać. Nasza 
wolność wyznacza granice, której 
Bóg nie przekroczy. To jest ryzyko, 
na które Bóg zechciał sobie pozwo-
lić. Tak właśnie postępuje ojciec. 

Ojcostwo Boga daje nam siłę 
do pokonania naszych ży-

ciowych przeciw-
ności. War-

to po-

głębiać relację z Oj-
cem Niebieskim, któ-

ry kocha nas miłością 
największą, miłością, 
która daje nam życie. 

Ratunkiem na naszą 
niemoc jest moc Boga Ojca. Dzięki 

Jezusowi możemy być tak blisko z naszym 
Stwórcą, którego oblicze i zamiary odsła-
nia Jezus w przypowieści o synu marno-
trawnym, gdzie objawia się miłosierdzie 
Ojca, który zawsze jest w stanie przyjąć 
skruszonego grzesznika, przywracając 
utraconą godność. Jezus objawia nam 

prawdziwe ojcostwo Boga, 
które często jest inne 

od naszych ludzkich 
wyobrażeń.

Abba-Ojcze-Tatusiu
Ks. Jarosław Grelka

o j c o s t w o  w  n o w y M  t e s t a M e n c i e
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o j c i e c  n a s z e j  P a r a f i i  -  k s .  a l e k s a n d e r  r a w e c k i 

Jestem średzianką i parafianką kole-
giacką od 25 lat. Można, więc powie-
dzieć, że krótko po Proboszczu przy-
szłam do Środy.

To Proboszcz przygotowywał moje 
dzieci do I Komunii Św. Był obecny przy 
ich sakramencie bierzmowania i udzielił 
sakramentu małżeństwa mojej córce.

Cenię Go, za to, co zrobił dla Kolegia-
ty. Za Jego pogodny uśmiech i homilie, 
które zawsze słucham z wielką uwagą.

Ksiądz Proboszcz to wspaniały ka-
płan.

G.F.

Mój Proboszcz to wspaniały ojciec 
duchowy młodego pokolenia, które tak 
licznie zostaje powołane do pracy ka-
płańskiej z naszej Parafii.

Myślę, że to duża zasługa naszego 
Proboszcza.

Chwała za powołania, i za takiego Pa-
sterza.

Dla mnie Proboszcz to dobry kazno-
dzieja. Jest otwarty na potrzeby swoich 
parafian. Jest wzorem do naśladowania. 
Dzisiejszy Kościół potrzebuje takich ka-
płanów.

Mój Proboszcz to szlachetny kapłan, 
którego zna każdy średzianin. 

Dał się poznać wszystkim grupom 
społecznym naszego miasta, i dlatego 
Go cenię.

Cieszę się, że mamy takiego Probosz-
cza, który troszczy się nie tylko o zba-
wienie dusz swoich parafian, ale także 
z wielką troską dba o „perełkę” naszego 
miasta, jaką jest Kolegiata. Ona pięk-
nieje z roku na rok mając takiego ku-
stosza.

Ksiądz Prałat Aleksander Rawecki, 
jako szef – pracodawca jest bardzo wy-
magający. W pierwszej kolejności wy-
maga jednak od siebie. Sławne powie-
dzenie Księdza „ chorować można tylko 
w czasie świąt, ferii i wakacji” sprawia, 
iż pracownicy rzadko korzystają z L- 4.

Prałat jest bardzo otwarty na nowe ini-
cjatywy; gdy się coś zaproponuje mówi 
„ masz moje błogosławieństwo”.

Jest bardzo oszczędny w udziela-
niu pochwał. Jeśli chwali to bardzo 
dyskretnie.

Choć obarczony wieloma obo-
wiązkami nigdy nie odmawia 
pomocy i udzielenia rady. Drzwi 
probostwa są zawsze otwarte.

A na koniec żartobliwy „ kodeks” 
proboszcza – szefa

 - punkt 1 Ksiądz Proboszcz ma 
zawsze rację

 - punkt 2 pracownik 
nigdy nie ma racji

 - punkt 3 
masz wąt-
pliwość 
- 

patrz punkt 1
Osobiście życzę wszystkim takie-

go szefa, jakim jest Ksiądz Proboszcz 
Aleksander Rawecki. Jest to człowiek, 
od którego można nauczyć się otwarto-
ści na ludzi oraz zaangażowania w spra-
wy Kościoła.

A.J.

Mój Proboszcz 
to dobry Ojciec 
parafii. Wspa-
niały kustosz 

i zarządca. 
Dba o naszą 
Kolegiatę jak 

o dom rodzin-
ny, w którym 
jest miejsce 

dla każdego.
Cenię Go za to, 

co robi.

Mój Proboszcz 
to nie tylko ka-
płan w kościele. 
To jeden z nas, 
z którym moż-
na prowadzić 
dialog. Który 
pomoże, kiedy 
p rzy jdz iemy 
po radę.

Wspan ia ł y, 
mądry czło-
wiek. Pełen 

c i e -

O Ojcu na poważnie
-wypowiedzi znanych i anonimowych ludzi
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pła, służący dobrą radą. Otwarty na lu-
dzi i ich krzywdę. Zawsze pomocny dla 
tych dużych i małych parafian.

Ania

Ks. Prałat Aleksander Rawecki trosz-
czył się o działanie różnych grup dusz-
pasterskich. Inicjował ich założenie, 
o r g a n i - z o w a ł 

i wspierał ludzi, którzy tworzyli te gru-
py. Ożywiał ich formy działania, a swoją 
obecnością na spotkaniach wzmacniał 
je, aby służyły chwale Bożej i dla dobra 
społeczności Parafii Kolegiackiej. Zale-
żało Mu zarówno na systematyczności 
pracy, różnorodności zadań i gorliwości 
członków wszystkich, licznych zespo-
łów.

Tak było m.in. z założeniem Para-
fialnego Zespołu „Caritas” , Neokate-
chumenatu i wielu innych. Obserwacje 
codziennej pracy „Caritasu” świadczą 
o aktywnej pomocy niesionej wielu 
potrzebującym rodzinom. Także, jako 
obywatel naszego miasta przyczynił się 
do obrony rangi powiatu średzkiego, 
uczestnicząc w delegacji do Warszawy. 
Otwierał drzwi Kolegiaty dla spektakli 
historycznych, uroczystości patriotycz-
nych, pieśni chóralnych i zespołów mu-

zycznych, sławiących Boga i Ojczy-
znę.

Dlatego „Caritas” wystąpił 
do Rady Miejskiej o nada-

nie Prałatowi Rawec-
kiemu honorowego 

tytułu „Średziani-
na Roku” i taki 

tytuł został 
Mu przy-

znany.
K s . 

P r a -
ł a t 

otwierał nasze serca na szczególne 
wzruszenia eucharystyczne, liturgiczne, 
w tym comiesięczne spotkania ku czci 
MB Fatimskiej. Zachęcał do uczestnic-
twa w pielgrzymkach do sanktuariów 
dalekich i bliskich, między innymi 
do Biechowa i Jarosławca, gdzie Kaplica 
pw. Miłosierdzia Bożego była wzniesiona 
dzięki Jego inicjatywie i trosce.

Nie sposób wymienić wszystkie Jego 
zasługi, dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu i zwykłej ludzkiej życzliwości.

R.K.

Kiedy 30 lat na zasłużoną emeryturę 
odchodził ks. Jan Krajewski ogarniał nas 
lęk i myślenie- kto jest w stanie zastąpić 
naszego, dobrego, dowcipnego, pełnego 
miłości do drugiego człowieka ks. Jana? 

I pojawił się nowy ks. Proboszcz. My-
ślę, że każdy z nas obserwował poczy-
nania nowego Gospodarza. Z czasem 
przekonaliśmy się, że nowy Proboszcz 
działa w Parafii podobnie jak Jego po-
przednik. Zadbał o plebanię, wikariat, 
biuro parafialne, salki katechetyczne, 
cmentarz i kościół.

Praca ks. Aleksandra dawała i inne 
owoce, może te ważniejsze, bo dotyczy-
ły ducha. Rozkwitały jak piękne kwiaty- 
powołania kapłańskie i zakonne.

Swoim życiem, głęboką wiarą i przy-
kładem dawał im wskazówki na pracę 
w Winnicy Pańskiej.

Sama już nie wiem ilu udzielił sakra-
mentów chrztu, ile dzieci przygotował 
do I Komunii i ile pobłogosławił mał-
żeństw. Jednak największą zaletą albo 
nawet i cechą jest cierpliwość w konfe-
sjonale. Każda nauka wysłuchana, przy-
jęta do serca była, jest bardzo budują-
ca i krzepiąca. Prostująca pogmatwane 

nasze drogi. Każda Eucharystia odpra-
wiana przez Ks. Proboszcza jest wiel-
kim przeżyciem łączności z Bogiem. 
Wszystkie homilie- te niedzielne i te 
okazjonalne są przygotowane per-
fekcyjnie. Trafiają do każdego czło-
wieka. Miałam okazję uczestniczyć 
w pielgrzymkach, których przewod-
nikiem duchowym był Ksiądz Pro-
boszcz. Jego obecność mobilizowała 
do modlitwy i przeżywania modli-
tewnego nawiedzanych miejsc.

I na koniec… praca z Księdzem 
Proboszczem na rzecz całej Parafii, 
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a w szczególności na rzecz ludzi bied-
nych, pokaleczonych, z rodzin patolo-
gicznych sprawia, że człowiek widzi wię-
cej, staje się czuły na cudzą krzywdę, 
chętniej okazuje pomoc drugiemu czło-
wiekowi.

Księże Proboszczu dziękujemy i w górę 
serca! A wszystko i tak Pan Bóg oceni 
i wystawi notkę. 

Ponieważ nie pochodzę ze Środy Wlkp., 
dlatego, ks. proboszcza - Aleksandra 
Raweckiego znam od kilku lat. Pierwszy 
mój kontakt z Nim miał miejsce podczas 
niedzielnej Mszy św. Pamiętam jak ujął 
mnie wtedy swoim prostym, pięknym, 
a jednocześnie mądrym kazaniem. Choć 
nie pamiętam już, o czym ono było, 
to jedna myśl utkwiła mi w głowie: jaką 
wiedzę nie tylko o Bogu, ale przede 
wszystkim o życiu posiada ks. Proboszcz. 
Wiem, że nie jest łatwo mówić o Bogu 
i wierze-tak prostym, zrozumiałym dla 
wszystkich językiem. To jest wielki 
dar, który z pewnością posiada Ksiądz 
Prałat. I choć nie należę do tej parafii, 
to z radością, z całą rodziną, przycho-
dzimy do Kolegiaty na niedzielne Msze 
Św. również po to, aby posłuchać ks. 
Proboszcza.

Ksiądz Proboszcz A.Rawecki jest dla 
mnie wzorem do naśladowania. Podzi-
wiam Go za to, że wytrwał 50 lat w po-
słudze kapłańskiej. Głosi ciekawe ka-
zania i pięknie odprawia Mszę Świętą. 
Bardzo lubię Go słuchać.

Jakub lat12(Jarosławiec)

Ksiądz Proboszcz jest bardzo miłym 
księdzem. Życzę Mu wszystkiego naj-
lepszego z okazji 50- lecia kapłaństwa. 
Mile Go wspominam, bo udzielił mi 

I Komunii Św. Chciałabym, żeby dalej 
odprawiał Mszę Św., bo robi to z ser-
cem.

Julia lat 13(Jarosławiec)
Aleksander Rawecki to człowiek 

dobry i wesoły. Jest proboszczem,  
który udzielił mi I Komunii Św. 

Mateusz 12 lat (Jarosławiec)

Ksiądz A. Rawecki jest wieloletnim 

proboszczem naszej Parafii. Wielką 
troską otacza Kolegiatę. To dzięki Nie-
mu w dużym stopniu wyremontowa-
no kościół m.in. wymieniono posadz-
kę, oświetlenie, odnowiono ołtarze. 
Poza tym, że jest niezwykle oddany Kościo-
łowi, to także bardzo mocno angażuje się 
w życie wspólnoty parafialnej. To właśnie 
dzięki Niemu działa Caritas, który poma-
ga biedniejszym ludziom naszej Parafii. 
Proboszcz ma bardzo dobry kon-
takt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Jest autorytetem dla młodych ludzi.

Urszula 58 lat (Środa Wlkp.)

Dzwonię do drzwi probostwa. Po chwili 
pojawia się ks. Proboszcz. Widać na twa-
rzy zmęczenie, zamyślenie. Padają sło-
wa: „Proszę, wejdź...” Zawsze otwarte 
drzwi, nie tylko probostwa, ale także 
serca. 

Księże Proboszczu, chcę iść do Semi-
narium. -„Bardzo się cieszę”. 

Na drodze powołania potrzebuje-
my świadków, przykładów, duchowego 
wsparcia... Jednym z przewodników 
na mojej drodze powołania był ks. Pro-
boszcz, w którego wpatrywałem się, 
jako ministrant służąc przy ołtarzu. Był 
z nami, kiedy robiliśmy różne rzeczy 
w grupach młodzieżowych. Wspierał 
mnie, kiedy wstąpiłem do Seminarium, 
i tak jest do dziś. 

W chwilach trudnych wiedziałem, 
że zawsze mogę zadzwonić do drzwi, 
a gdy one się otwierały, widziałem czło-
wieka, który zawierzył swoje życie Bogu 
i Maryi. Świadectwem swojego życia ka-
płańskiego dzieli się nieustannie, przy 
różnych okazjach. 

Dziękuję za przykład posługi w Para-
fii. Dziękuję za te wszystkie wskazów-
ki na drodze mojego życia, powołania. 
Dziękuję także za modlitwę, która po-
maga mi w odkrywaniu daru i tajemni-
cy, którym obdarzył mnie Bóg. 

ks. Marcin Głowiński

Trudno w kilku zdaniach napisać 
o księdzu prałacie Aleksandrze Rawec-
kim. Bo ile by o Nim i Jego średzkiej 
misji nie powiedzieć, 
to nie wyczerpię 
w małym wycin-
ku spraw i rzeczy, którymi 
ten pełen energii Człowiek zajmuje się 

od bardzo wielu lat. Niech mi będzie 
wolno skupić się, na tych zagadnie-
niach, przy których miałem okazję 
z Księdzem współpracować. Ks. Alek-
sander, to człowiek z bardzo dużą 
ilością pomysłów, które 
wybiegają w przyszłość. 
To dobrze, bo to, 
co dzięki Niemu uda-
ło się osiągnąć 
w sprawach na-
szej średzkiej 
perełki Kole-
giaty, czy też 
cmen ta r za , 
jest najlepszym 
dowodem na to, 
że ogrom uwagi 
i pracy poświę-
ca konkretnemu 
działaniu. Ksiądz 
Prałat z całym 
sercem i odda-
niem poświę-
cił większość 
swego kapłań-
skiego życia 
miastu dla nas 
ukochanemu i jego 
mieszkańcom. Człowiek 
rzeczowy i konkretny, 
a jednocześnie nie dro-
biazgowy. Moja współpra-
ca z księdzem Prałatem, 
która mam nadzieję nadal 
będzie równie efektywna, 
to czysta przyjemność.

Na łamach „W świetle 
Kolegiaty” życzę drogie-
mu Jubilatowi obfitości 
łask Bożych, najlepszego 
zdrowia i siły do realiza-
cji kolejnych planów.

Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska
Wojciech Ziętkow-

ski

Kiedy pomyślę 
o średzkiej Kolegiacie od razu 
nasuwa mi się obraz ks. Pro-

boszcza, który 
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Przez blisko 30 lat obecności w Kolegiacie, ks. A. Rawecki wielokrotnie 
wypowiadał słowa, które w Jego ustach brzmią specyficznie.

Kiedy ktoś przychodzi do ks. Proboszcza  z jakąś inicjatywą, która 
podoba się Jemu mówi:
„Masz moje błogosławieństwo”

Jeśli propozycja budzi wątpliwości:
„Proboszcz jest od tego, żeby ściągał na ziemię!”

Jeśli się zdenerwuje- wtedy padają słowa:
„Cholindrum”, „Piernika niegdzie”- tak to brzmi, ale czy tak się pisze? 
wie tylko ich Autor, Który pewnie jak przeczyta ten numer „W świetle 
Kolegiaty” żartobliwie powie:
„Ty wiesz, co....ja Ci ten łeb kiedyś urwę”

Zdradzę Wam jeszcze jeden sekret-dbajcie o swój wizerunek, bo mo-
żecie usłyszeć od naszego Proboszcza wyznanie szczere do bólu… 
„Wyglądasz jak siódme dziecko stróża”

A jeśli jesteś kobietą dojrzałą- unikaj raczej sukien w kwiaty, 
bo do Twoich uszu mogą trafić słowa: 
„Dziwię się...że na takim starym krzoku takie ładne kwiaty wyrosły”

Kiedy złoży Cię choroba, a uczysz religii i będziesz użalać się nad 
sobą-dostaniesz „zimny prysznic” słowami:
„Chorować można tylko w czasie świąt, ferii i wakacji”

Mam tylko nadzieję, że nasze „łby”: mój i Organisty zostaną na swoim 
miejscu, a nasz Ks. Proboszcz się nie obrazi. 
On przecież  zna się na żartach.

/Na podstawie wypowiedzi zebranych przez  
p. Przemka Piechockiego opracowała Iwona Tomaszewska/
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O Ojcu z humorem
-Powiedzonka „Taty z Kolegiaty”

jest tutaj odkąd pamiętam. Księża, 
co roku zmieniali się w naszej Para-
fii, a On sam pozostaje niezmienny. 
Uczestniczył w każdym ważnym ducho-

wo wydarzeniu mojego życia... Chrzest, 
Pierwsza Komunia Święta, Bierz-

mowanie, udzielał wielu ślu-
bów, towarzyszył w ostatnim 

pożegnaniu moich bliskich… 
Przez te wszystkie lata stał 
sie dla mnie kimś szcze-
gólnym... Wiem, że mogę 
poprosić Go o pomoc 
w każdym momencie… 
Zawsze chętnie dzieli 
się swoim doświadcze-
niem, nie żałuje uśmie-

chu i dobrego słowa.. 

Mam duży 
s z a c u n e k 
do księdza 
prałata Alek-

s a n d r a 
Raweckie-
go. Za-

wsze był 
dla mnie 
w i e l -

kim au-
torytetem. 
Czy przed 
laty, dla 

d z i ewczyn -
ki z chóru, 
czy teraz gdy 
jestem dorosła. 
Jest cierpliwy, 
wy rozumia ł y 
i umie poradzić 
w trudnej sytu-
acji.

A.W.
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W s p ó ł c z e s n y  o j c i e c

Czy w dzisiejszych czasach 
postać ojca stanowi jeszcze 

autorytet?

Obecnie ludzie 
są zabiegani. Każdy za czymś goni, a pie-
niądz zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę. Dążenie do majątku staję się dla lu-
dzi priorytetem, a rodzina schodzi na dal-
szy plan. Świat zmusza do wiecznej goni-
twy za lepszym jutrem, co nie pozostaje 
bez konsekwencji. W tym wyścigu zadaj-
my sobie  pytanie: czy chęć polepszenia 
bytu prowadzi tak naprawdę do szczęścia 
w rodzinie? Należy sobie uświadomić, 
co jest dla nas tak naprawdę ważne. Trze-
ba znaleźć właściwe proporcje pomiędzy 
pracą a życiem rodzinnym, ponieważ jeśli 
nie znajdziemy złotego środka, kosztem 
takiego stanu rzeczy może być utrata wię-
zi między bliskimi. 

W przeszłości ojciec, jako głowa rodziny 
budził szacunek i respekt. To, co powiedział 
było świętością i jego zdanie nie podlegało 
dyskusjom, panował dystans między ro-
dzicami a dziećmi. Współczesny świat za-
czął zmieniać model ojca. Ojciec jest dla 
dziecka partnerem. W relacjach rodzic – 
dziecko panuje większa swoboda. Pomimo 
takiego stylu wychowania powinien on sta-
nowić dla dzieci autorytet. Dzieci powinny 
mieć w ojcu oparcie. Muszą mieć świado-
mość, że jeśli mają jakiś kłopot, mogą li-
czyć na swojego rodzica. Nigdy nie zaufają 

radom 
i decyzjom ojca, jeżeli nie będzie on dla 
nich autorytetem. Ciężko jest zbudować 
więź między ojcem a dzieckiem, kiedy 
ich kontakty ogra-
niczają się jedynie 
do weekendowych 
spotkań. Ważnym 
elementem budo-
wania więzi mię-
dzy tatą a dziećmi 
jest szczera roz-
mowa, w której 
jest możliwość 
podzielenia się 
swoimi radościa-
mi, przeżyciami, 
sukcesami i po-
rażkami. Dlatego 
największym po-
darunkiem, jaki 
ojciec może dać 
swoim dzieciom 
jest poświęcanie 
im każdego dnia 
choć odrobiny 
swojego czasu. 
Niestety zapra-
cowani ojcowie 
spędzają z dzieć-
mi zaledwie kilka 

minut dziennie… Straconego 
czasu nie da się jednak nad-
robić w weekend lub co gorsze 
wynagrodzić nowym gadże-
tem. Nawet najpiękniejszy 
prezent nie zastąpi chwil spę-
dzonych razem z ojcem. Do-
tyczy to głównie więzi między 
ojcem a synem. Zadaniem 
taty jest wychowanie syna 
na dojrzałego, odpowiedzial-
nego, wrażliwego, kochające-
go mężczyznę. W przyszłości, 
kiedy będzie gotowy do zało-

żenia rodziny, wielokrotnie bę-
dzie wzorował się na ojcu, dlatego tak 
ważne, aby stanowił on godny do naśla-
dowania przykład.

Basia, Monika, Ewelina, Anna
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P r o b l e m y  w s p ó ł c z e s n e g o  T a t y

Rafał Regulski

Patronem nas, ojców, jest św. Józef. 
Podobno. Trudno powiedzieć, ilu współ-
czesnych ojców przyznaje, że bie-

rze wzór z biblijnego cieśli. 
Raczej niewielu. 

Nie ma się co dziwić. Taki współczesny 
ojciec nie ma lekko. Goni za pieniądzem, 
by rodzinie zapewnić byt. Goni na kilka 

etatów. Albo na kilka umów naraz. Od rana 
do wieczora. A i nocy za mało. I gdzieś 

w przelocie pogada z dziec-
kiem. O ile dziecko nie śpi. 

I jak taki zabiegany oj-
ciec ma wzór brać z Józefa? 
Gdybyż choć ten Józef był 
biznesmenem! Ale – ubogi 
cieśla? Pokazując go przy 
pracy, malarze wyobraża-
li go sobie z prostymi na-
rzędziami: z piłą, siekierą. 
W małym warsztacie. Żad-
nego pośpiechu. Ginący 
zawód. Chyba, że wróci 
boom na domy z drewna. 
A i okna wolimy plastiko-
we, choć brzydsze są niż 
drewniane. Samo życie. 

Jednak mimo wszyst-
ko ten staroświecki 
facet może impono-
wać. Na przykład tym, 
że za swoje uznał 
dziecko, którego biolo-
gicznym ojcem nie był 
z pewnością. I z pew-
nością nie przyszło 
mu to łatwo. Pod swój 
dach przyjął też matkę 
dziecka. (Co na to po-
wie współczesny oj-
ciec, który pod swoim 
dachem żonie i dziec-
ku biologicznemu 
może nawet i piekło 
tworzy?)   

Józef powiedział 
„A” – i z obranej dro-

gi już nie zszedł. Jak rodzinę trzeba 
było chronić, to wywiózł ją do Egiptu. 

Może i św. Józef nie budzi dziś po-
wszechnego podziwu. Ale gdyby budził, 
to naszym dzieciom wyszłoby to tylko 
na dobre. I żonom też. 

Wzór 
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Ojczyzna Jezusa

Ziemia Obiecana, Kraina mlekiem i mio-
dem płynąca…

Uprawne pola, przepiękne ogrody, 
ale także  ubogie murawy i pastwiska, pu-
stynia.

Spragniony pokoju kraj wielu narodów, 
kultur i religii. Cudowne miejsce na Ziemi, 
które budzi w człowieku głębokie ,wzru-
szające i niesamowite przeżycia: radość, 
zdumienie i zachwyt.

Jakie to szczęście być TAM. Chodzić 
po tej Świętej Ziemi, stąpać po tych dróż-
kach, którymi kiedyś chodził Pan Jezus. 
Płynąć po Jeziorze, po którym pływał Zba-
wiciel z Apostołami.

Dotykać tych świętych miejsc, uświęco-
nych Jego obecnością, utrwalonych w Pi-
śmie Świętym i Tradycji. Podziwiać widoki, 
które kiedyś oglądał nasz Pan…

Tego nie da się dopatrzeć w żadnych fil-
mach, książkach, fotografiach… Opowie-
dzieć tak po prostu słowami… To trzeba 

przeżyć- osobiście. Pojechać 
TAM i… chłonąć wszystkimi 
zmysłami. 

Oglądać wszystko to, 
co tylko jest możliwe-choć 
i tak okazuje się, że wszyst-
kiego za jednym razem zo-
baczyć nie można.

Słuchać śpiewu ptaków, 
szumu wiatru, nawoły-
wań do modlitwy i przede 
wszystkim Słów Pisma 
Świętego, które w TYM 
MIEJSCU-jakże brzmią in-
aczej…

I na tym się nie kończy… po powrocie 
słucha się i czyta -mając w głowie wszyst-
ko to, co się TAM przeżyło… 

Dotykać wszystkich, możliwych miejsc-
uświęconych obecnością Pana Jezusa 
i Jego Matki-choć nie można dotknąć 
wszystkiego…

Wzrok, słuch, dotyk…, a zapach? Niesa-
mowity. Zapach orientu. Kadzidło i won-
ności z płyty namaszczenia… Zapach, któ-
ry długo zostaje w pamięci. Utrzymuje się 
w pamiątkowej chuście, którą ocierałam 
to ŚWIĘTE MIEJSCE i przechowuję, jako 

cenną pa-
miątkę. 

Trzeba jeszcze wspomnieć o smaku… 
Specyficzne dla TEGO MIEJSCA przypra-
wy. Smak owoców i ryb, które kiedyś 
przed laty były pożywieniem Świętej Ro-
dziny. Niesamowite prawda. Realne. Trze-
ba marzyć i spełniać marzenia. 

Moje się spełniło. A Ty marzysz o tym, 
by TAM kiedyś pojechać?

Ja znowu chcę, bo nie wszystko widzia-
łam, dotykałam, czułam.

Może jeszcze- jak Pan Bóg pozwoli … coś 
usłyszę, zobaczę …w Ojczyźnie Jezusa.

Iwona Tomaszewska



1515

Gdy jesteśmy świadomi własnej historii 
to możemy spokojnie spoglądać 

w przyszłość. 

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 : 

Modlitwy kanonami Taize połączone 
z rozważaniem Słowa Bożego mó-
wiącego o św. Pawle i przyjaźni Jego 
z Jezusem. W czwarte piątki miesią-
ca adorując krzyż przy śpiewie pro-

wadzonym przez zespół młodzieżowy 
„Pauelle”, możemy zmierzyć się także 
z taką formą modlitwy. Słowo Boże 
o Jezusie i Pawle ma nam pomóc od-
kryć konkretną drogę przemiany, na-
wrócenia św. Pawła, który w pewnym 
momencie swego życia wyznaje: „… 

• nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus”.
Msza Święta I-piątkowa, podczas 
której w czasie kazań odkrywamy, 
że „Jesteśmy piękni Twoim pięknem 
Panie”, gdyż nosimy w sobie obraz 
i podobieństwo Stwórcy. Odkrywamy 
wielkość i wartość stworzenia świata 
i człowieka.
Organizujemy również w drugie so-
boty miesiąca spotkania, które na-
zwaliśmy szumnie debaty. Młodzież 
przygotowując zagadnienia na dany 
temat i uczy się twórczej dyskusji. 
Tematy, które się pojawiły dotyczyły: 
przebaczenia, przygotowywania się 
do małżeństwa, wspólnoty w Taize. 
Zatrzymamy się nad różnymi religiami 
i wyznaniami, i nad tym jak one mogą 
ze sobą współistnieć.
Teatr eNeSJot na Dzień Mamy przy-
gotował montaż słowno – muzyczny  
„Dla Mamy…” Mogliśmy usłyszeć 
o wielkości powołania do macierzyń-
stwa odwołując się do różnych ma-

•

•

•

tek: Ewy, Maryi – wzoru, Matki Teresy 
z Kalkuty, będących w stanie błogo-
sławionym, czy takich, które nie mia-
ły odwagi przyjąć dar życia swego 
dziecka. Był to również czas wspólnej 
modlitwy, zamyślenia, a szczególnie 
dziękczynienia. 

W celu przypomnienia, chcę powie-
dzieć także o tym, iż w każdy drugi 
piątek miesiąca adorujemy naszego 
Oblubieńca, gdzie ma miejsce „100% 
grania i 0 gadania”. 

•

Przyglądając się drodze, jaką kroczy wspólnota młodzieżowa naszej Parafii można, na tym etapie 
wyprawy ku niebu zwrócić szczególną uwagę na następujące momenty:

17 i 24 maja  dzieci przystąpiły do I Ko-
munii Świętej. Przeżywając swoje białe 
tygodnie dziękowały: Bogu Ojcu, Jezu-
sowi, Duchowi Świętemu, Maryi, Rodzi-
com.  W czasie uroczystości oraz przez 
okres trwania dzieci w dziękczynieniu 
śpiew animował chórek dziecięcy „Pło-
myczki”. 

W niedzielę 31. 05. podczas Mszy św. 
z udziałem dzieci o 10:30 Dzieci Maryi 
pogłębiając swoją formację przystąpiły 
do Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 
Maryi. Dokonuje się to drogą przyjmo-
wania kolejnych medalików i tak:

różowy medalik przyjmą dzieci 
przygotowujące się od roku 

•

zielony medalik przyjmą dzieci bę-
dące już dwa lata Dziećmi Maryi
niebieski medalik przyjmą osoby 
uczęszczające na spotkania od czte-
rech lat

Warto byśmy pamiętali w modlitwie 
o tych osobach.

W maju wszyscy czcimy Maryję. O 20: 
30 w naszym kościele spotykaliśmy się, 
aby przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie modlić się za wstawiennic-
twem Niepokalanej i rozważać poszcze-
gólne wezwania Litanii Loretańskiej. Na-
bożeństwo majowe kończyliśmy Apelem 
Jasnogórskim.

•

•

Pisząc i ukazując tych kilka wydarzeń 
z życia naszej Parafii, ważne jest to, aby 
nieustannie pogłębiać motywację tych 
działań i tu posłużę się słowami bł. Ka-
rola de Foucauld: „Trzeba nam uczy-
nić ze zbawienia dusz w imię Boga, 
ze zbawienia duszy naszej i naszego 
bliźniego cel naszego życia. Zbawić 
dusze świętością, ofiarą, przykła-
dem i słowem”.

ks. Karol
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„O Panie to Ty na mnie spojrzałeś...”

Łaska powołania przychodzi do duszy 
człowieka w różny sposób i w różnej for-
mie. Do jednych Bóg mówi cicho, delikat-
nie i spokojnie. Inni, aby usłyszeć głos 
Boży potrzebują mocnego wstrząsu. Są 
tacy, których Bóg powołuje już w łonie 
matki, jak to miało miejsce z prorokiem 
Jeremiaszem: „Zanim ukształtowałem cię 
w łonie matki znałem cię, nim przyszedłeś 
na świat poświęciłem cię i ustanowiłem cię 
prorokiem między narodami”. Izajasz stał 
się prorokiem dopiero w 30 roku życia. 
Bóg ukazał mu najpierw troski, cierpienia, 
nieszczęścia dotykające ludzi, a potem 
rzekł do niego:, „Kogo mam posłać? Kto 
by tam poszedł?” I zaraz otrzymał odpo-
wiedź od Izajasza: „Oto ja, poślij mnie”. 
Święty Paweł natomiast potrzebował 
mocniejszego bodźca. W chwili po ludz-
ku sądząc najbardziej nieodpowiedniej, 
kiedy pałał nienawiścią do wszystkiego, 
co Chrystusowe, właśnie wtedy został 
powołany przez Chrystusa do Jego służ-
by. Piotrowi, Andrzejowi, Jakubowi, Jano-
wi i innym apostołom wystarczyły ciche 

i serdeczne słowa: „Pójdź za mną”. 
Te słowa także skierował Chrystus 

do Księdza neoprezbitera Sebastia-
na Kaźmierczaka, który w niedzielę 31 
maja br. celebrował we wspólnocie Pa-
rafii św. Józefa swoją Mszę Sekundycyj-
ną. Było to wielkie i bardzo wzruszające 
wydarzenie dla wszystkich uczestników 
tej liturgii, w czasie, której słowo Boże 
wygłosił ksiądz proboszcz Piotr Kufliń-

ski – ukazując piękno powołania ka-
płańskiego, jakim Pan Bóg obdarzył  
ks. Sebastiana.. Na zakończenie Mszy 
św. ks. Neoprezbiter przyjął życzenia 
od chórku, Służby Liturgicznej, Matek Ró-
żańcowych, Caritasu, Odnowy w Duchu 
Św., Katechetek, Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr. 3, młodzieży gimnazjalnej dy-
rekcji i nauczycieli ZSR.

ks. Łukasz
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„Panie dobry jak 
chleb....”

Niedziela 2 maja br. w parafii św. Jó-
zefa była wyjątkowa, ale nie ze względu 
na przepiękną pogodę. Lecz powodem tej 
radości naszej wspólnoty była Uroczy-
stość I Komunii Św. Tego dnia w czasie 
uroczystej Mszy Świętej sprawowanej 
przez księdza proboszcza Piotra Kufliń-
skiego po raz pierwszy do swoich serc 
przyjęło Chrystusa Eucharystycznego 
45-ro dzieci. Do tak ważnego wydarze-
nia w ich życiu przygotowywali się pod 
okiem swoich rodziców, pani katechetki, 
a także, poprzez co tygodniowe kateche-
zy prowadzone przez księdza Proboszcza. 
Niech ten szczególny dzień na zawsze po-
zostanie ich pamięci.

ks. Łukasz
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Nikola Maria Budasz
Dawid Łopatka
Kamil Winnicki
Marcel Jankowiak
Emilia Konstancja Krajewska
Nikola Paulina Frąckowiak
Olga Borowczyk
Marta Fludra
Stanisław Jacków
Natasza Hanna Rauhut

Beata Błaszczak
Wojciech Tadaszak
Adam Żołądkowski
Wiktoria Dolata
Adam Szafrański
Nina Karolina Jagodzińska
Oliwia Springer
Wiktor Peszek
Jakub Jurek
Jakub Pakulski

Olaf Paweł Nowak
Wiktor Pawłowski
Gabriela Taciak
Filip Wojkiewicz
Julia Monika Rybko
Natalia Ławniczak
Oliwia Bandosz
Julia Ritter
Filip Jan Wierski

Józef Krzeminski - Zofia Brzezinska

Mariusz Stanisławski - Lucyna Gielniak

Paweł Piotr Gościniak - Marzena Tyran

Dominik Smolarz - Barbara Hulewicz

Zbigniew Chmiel - Anna Małecka

Adam Lewandowski - Anna Fogt

Grzegorz Hibner - Karolina Wieczorek

Przemysław Cichosz - Joanna Pajszczyk

Przemysław Szczepański - Milena Nowacka

Marcin Langner - Monika Dydymska

Tomasz Jarząbek - Dominika Bierła

Raytcho Dimitrov - Natalia Wojciechowska

Piotr Czwojdrak - Iwona Nagórko

Łukasz Wawrzyniak - Ewelina Bielejewska

Grzegorz Howelhaus - Elwira Fiszbach

Paweł Konieczny - Zuzanna Sadzisz

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 28.03.2009 – 26.05.2009

Chrzty 

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 18.04.2009 – 06.06.2009

śp. Andrzej Pawlak

śp. Stefania Dobrychłop

śp. Stanisław Zięty

śp. Martyna Sławińska

śp. Bronisława Waszak

śp. Tadeusz Wyrembek

śp. Henryk Zięciak

śp. Ryszard Bocian

śp. Zenon Wiśniewski

śp. Jan Bianek

śp. Zofia Harłożynska

śp. Józef Borus

śp. Helena Pietrzak

śp. Izabela Mikołajczak

śp. Leszek Maryański

śp. Robert Sobczak

śp. Jadwiga Bartkowiak

śp. Mieczysław Wiesner

śp. Wiesław Walkowiak

śp. Stefan Marczyński

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!
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WYKREŚLANKA

Anioł, Anna, igła, Józef, kawa, kiwi, 
kok, kram, ksiądz, kwiat, łaska, łoś, 
majówka, mama, Maryja, morał, 
Msza Święta, nos, okno, Rafał, róża, 
rzeka, sanki, Sąd, sok, tom, wiatr, 
wołek

Opracowała: Katarzyna Barczak

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 6.09.2009r.

Hasło z poprzedniego numeru 
brzmiało: MIŁOSIERDZIE
Nagrodę-poświęcony obraz Jezusa 
Miłosiernego -wylosował i odebrał 
JAKUB MENDYKA
Gratulujemy!
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