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�

Bóg jest Panem czasu. To ON wyznacza Początek i Koniec…
A my… wciąż zabiegani – tłumaczymy się, że nam czasu 

brakuje.
Być może dlatego, że za mało dajemy go Bogu?
A może źle wykorzystujemy swój czas, bo nie potrafimy 

go dobrze przeżywać lub zorganizować?
Pomyśl ile czasu poświęcasz na codzienne, przyziemne 

sprawy?
To, co musisz zrobić, bo wymaga od Ciebie nasze 

człowieczeństwo, Twoje powołanie, relacje z drugim człowiekiem 
i… przyjemności.

Zastanów się proszę … jak wygląda Twój dzień? 
Zrób rachunek sumienia z Twojej codzienności i dnia, kiedy Pan 

Bóg polecił nam odpoczywać.
Czy możesz powiedzieć o sobie, że nie marnotrawisz czasu, 

który nam jest dany i zadany?
Rozlicz się osobiście przed Panem rozważając fragment z Księgi 

Koheleta �,1-8, a w wolnej chwili niech Twój czas umili Tobie 
lektura naszej Gazety, która istnieje już pięć lat.

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.

JEST CZAS…

SŁOWO OD REDAKCJI

Słowa nie są wstanie wypowiedzieć to, co czuję w 
moim sercu.

Wdzięczny jestem najpierw Panu Bogu za wybranie, 
powołanie i za 50 lat mojego kapłaństwa.

„Uczynił mi wielkie rzeczy”.
Wyrazy wdzięczności kieruję do każdego z Was – za 

modlitwę, pamięć i życzenia.

Zapewniam o mojej modlitwie

ks. Aleksander Rawecki

SŁOWO KS. PRAŁATA



 Jestem przy Tobie, … 
czuwam!

Jak co roku w Triduum poprzedzające 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej w Kolegiacie odbyły się 
uroczyste Apele Jasnogórskie rozpoczy-
nające się o godz. 20.30. Po odśpiewa-
niu najstarszej polskiej pieśni Boguro-
dzica, miały miejsce rozważania przy-
gotowane przez kl. Marcina Stanisław-
skiego, które poświęcone były z okazji 
trwającego Roku Kapłańskiego, refleksji 
nad powołaniem kapłańskim. W trzy ko-
lejne dni poruszone były odrębne tema-
ty dotyczące kapłaństwa, jak i samych 
kapłanów, a także wezwania do modli-
twy za kapłanów i o nowe powołania 
do służby Bożej. Po rozważeniu tajem-
nicy różańcowej odśpiewany został Apel 
Jasnogórski, a po nim błogosławieństwa 
wszystkim zebranym udzielił ks. Prałat. 
W samą uroczystość Apel  uświetniła 
warta harcerzy przy obrazie Pani Jasno-
górskiej.

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

 Boże Ciało

11 czerwca, przy pięknej słonecznej pogo-
dzie, oddaliśmy cześć Jezusowi ukrytemu 
w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość 
Bożego Ciała zgromadziła, jak co roku wielu 
mieszkańców Środy Wielkopolskiej i okolic, 
którzy szli ulicami miasta, wyznając wiarę 
w Eucharystyczną obecność Boga. Proce-
sję, która w tym roku wyruszyła z kolegia-
ty, prowadził ks. Piotr Kufliński, proboszcz 
parafii pw. Św. Józefa. Ksiądz proboszcz 
przewodniczył również uroczystej Mszy św. 
odprawianej tradycyjnie na Starym Rynku. 
Piękną, głęboką w treści eucharystyczne 
i poruszającą serca homilię wygłosił ks. Ja-
nusz Małuszek, proboszcz parafii pw. Naj-
świętszego Serca Jezusa.
Kolejny już raz Pan Bóg pozwolił nam 
uczestniczyć w tej niezwykłej manifesta-
cji naszej wiary. Dziękujmy Mu, że utajo-
ny w Najświętszym Sakramencie zechciał 
przejść ulicami naszego miasta, pośród na-
szych domów i zakładów pracy. Dziękujmy 
za to, że chce być z nami i chce wiedzieć 
„jak się dzieciom Jego powodzi.”

Tomasz Szcześniak

Co roku do sanktuarium Czarnej Madonny 
na Jasnej Górze pielgrzymują na piechotę 
z całego kraju dziesiątki tysięcy ludzi. Po-
cząwszy od małych dzieci, poprzez mło-
dzież, po ludzi dorosłych, na osobach sędzi-
wych skończywszy. Nie brakuje także ludzi 
chorych, wędrujących z pomocą opiekunów. 
Bardzo ciekawi duży odsetek pielgrzymów, 
który stanowią ludzie młodzi: końcówka 
gimnazjum, ze szkół średnich oraz stu-
denci bądź ich rówieśnicy, którzy pracują. 
Czym jest pielgrzymka? Najkrócej rzecz uj-
mując należałoby powiedzieć: „rekolekcje 

w drodze!” lub „rekolekcje po drodze!”. Piel-
grzymka jest chyba jedną z niewielu form 
poszukiwania Boga, w której jednocześnie 
uczestniczy cały przekrój społeczeństwa 
pod względem wiekowym, ale także pod 
względem wykształcenia czy zamożności. 
Krótko mówiąc, w pielgrzymce uczestniczy 
cała wspólnota Kościoła. Poznańska Pie-
sza Pielgrzymka na Jasną Górę składa się 
z grup wychodzących z Katedry w Poznaniu 
– poznańskich oraz wychodzących z Opale-
nicy i innych miejscowości – opalenickich. 
Wędrówka trwa  10 dni, poszczególne dni 
wypełnia Eucharystia – główny punkt dnia, 
w większości dni sprawowana wspólnie 
z innymi grupami. Najczęściej są to msze 
polowe. Posiłki spożywane są u ludzi, u któ-
rych się nocuje. Dziennie zostaje przemie-
rzane średnio ok. 30 km. Pielgrzymka ma 
to do siebie, że człowiek „zakochuje” się 
w niej od pierwszego wejrzenia i chodzi 
co roku, albo stwierdza, że ta forma prze-
żywania czasu jest nie dla niego i idzie tyl-

ko raz w życiu. Co roku do każdej z grup 
dołącza grono nowych pielgrzymów, jed-
nocześnie pozostali to weterani, którzy 
mają kilki pielgrzymek za sobą. Na koniec 
stwierdzam, że każdy kto ma zdrowe serce 
i nogi powinien choć raz w życiu spróbować 
przeżyć ducha pielgrzymowania i przyjść 
do Matki Bożej na piechotę. Zachęcam 
do wspólnego pielgrzymowania, oczekując 
na Waszą obecność.

Mikołaj Ludwiczak

 Odpust parafialny

15 Sierpnia 2009r. o godz.11:30 zosta-
ła odprawiona Msza Święta odpustowa 
w naszej parafii. Przewodniczył jej ks. 
Marian Klimek, który pełnił posługę dia-
kona w naszej wspólnocie parafialnej.  
Po Eucharystii przeszła procesja wokół Ko-
legiaty, a po niej nastąpił moment poświe-
cenia ziół i kwiatów.

Patryk Kujawa 

PIELGRZYMKA – REKOLEKCJE W DRODZE!
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 Podczas VI Lednicy Seniora z przeszło trzy-
tysięcznego tłumu pielgrzymów wyróżniała 
się grupa ze Środy. Członków i sympatyków 
Koła Rodzin Rzemieślniczych przy średzkim 
Cechu zauważył i pozdrowił Ojciec Góra.
Było nam miło. O Lednicy wiersz ułożyła 
średzianka Jola.

Lednica 2009

Spod cierniowej korony,
na lednickie pola,
drewniany Jezus
frasobliwie spogląda.
Niczego nie żąda.
Nad Lednicą –chmury,
deszcz jak woda święcona
zmywa wszystkie grzechy
z pielgrzymów – seniorów,
nie oszczędza też Ojca Góry.
Przemoczonym pątnikom
nie schodzi uśmiech z twarzy.
Brzmi muzyka, śpiewy
i tańce, tańce, tańce.
Tak modlą się seniorzy.
Każdy kto tu
Bogu śpiewa chwałę,
modli się podwójnie,
a niebo, jak konfesjonał
wszystkich wysłucha, zrozumie.
Nie straszny nam wiatr i ulewa.
Słychać, jak Środa śpiewa:
„Ojcze Góro, spójrz na Środę,
Środa zawsze ma dla Ciebie czas!”

„Rozpoznaj czas”- nabożeństwo na Lednicy



Staramy się być przy Bogu w kościele 
w niedzielny poranek. Może w niedziele wie-
czorem. I podczas nielicznych, (jeśli w ogó-
le) śród – tygodniowych nabożeństw. Chcie-
libyśmy Go mieć przy nas, gdy jesteśmy 
chorzy. I oczywiście podczas pogrzebów. 
Jednakże nie mamy dla Niego czasu lub 
miejsca podczas pracy, zabawy. Ponieważ 
uważamy, że to jest taka część naszego ży-
cia, którą możemy i powinniśmy zająć sami. 
Oby Bóg wybaczył nam jeśli kiedykolwiek 
myśleliśmy, że jest czas lub miejsce, gdzie 
On nie jest Pierwszy w naszym życiu. Warto 
pamiętać, że Bóg nie chce nam niczego za-
brać, bo tak naprawdę chce wszystko nam 
dać. To On sprawia, że funkcjonuję każdego 
dnia, bez Niego byłbym nikim. Tak bardzo 
On nas kocha, czas dla Niego niech nie bę-
dzie tylko obowiązkiem, ale doświadcza-
niem szczęścia. Żyć w obecności Ojca Nie-
bieskiego to zadanie naszego życia to droga 
ku wieczności. Czy może być większe szczę-
ście jak modlić się, wypoczywać, pracować, 
radować się, cierpieć, nieść krzyż dla Boga? 
ON jest przecież największą Miłością.

Niekiedy mamy fałszywy obraz Pana Boga, 
dlatego chcemy dzielić nasz czas na poświę-
cony dla Niego i zarezerwowany dla nas. 
Dzieje się tak bo nie jesteśmy przekonani, 
i nie pamiętamy o tym, że On nas kocha 
za darmo i zawsze. Dał tego wyraz w swoim 
Synu ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
dla naszego zbawienia. Bóg jest po na-
szej stronie i walczy o naszą wieczność jak 
nikt na tym świecie. Nie gorszy się nami 
i jest gotowy wyciągać nas z grzechu, który 
zawsze jest śmiercią. Dlaczego z Kimś ta-
kim nie przeżywać każdej chwili swego ży-
cia? Gdzie będzie nam lepiej? Walczmy o to. 
Nie dajmy się zwieść przeciwnikowi, który 
nas oszukuje, że jakoby było coś lepszego 
nad przyjaźń z Bogiem.

C z a s  d l a  B o g a

Ks. Jarosław Grelka

ON Cię kocha…

Basia, Monika, Ewelina, Anna

W sobotę, 12 września, już po raz 136 średzcy parafianie wyruszyli w pieszą piel-
grzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie. Pielgrzymkę roz-
poczęła Msza Święta w Kolegiacie o godzinie 7.oo, po czym pątnicy ruszyli w drogę 
do Matki. Pomimo deszczowego poranka w pielgrzymce uczestniczyło około 270 
osób, niestety mniej niż w zeszłym roku. Kilka godzin marszu i około godziny 16.oo 
pielgrzymi dotarli do Sanktuarium słynącego z cudownego obrazu Matki Bożej. Tra-
dycyjnie o godzinie 18.oo odbyła się Msza Święta z błogosławieństwem dla dzieci, 
a o godzinie 19.oo dla pielgrzymów ze Środy. 

W niedzielę o godzinie 12.oo odprawiona została Msza Święta odpustowa, której 
przewodniczył ks. biskup Bogdan Wojtuś, który wygłosił również homilię do licznie 
zgromadzonych pielgrzymów. Po Mszy pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną. 

„O Matko Biechowska  
ratuj nas w potrzebie...”

�



Jeden z filozofów starożytności 
mówił o tym, że nie istnieje nic trwa-
łego wśród stworzeń. A Eklezjastes 
dodał: marność nad marnościami 
– wszystko marność. Rzeczywiście 
świat zmienia się, przemija, a my 
wraz z nim. Władcy mocarstw i przy-
wódcy państw, wszyscy odchodzą. 
Zapadają się w wieczność, z której 
nie ma powrotu, a o  jedno tylko 
przecież chodzi w życiu, a mianowi-
cie, by zbawić swą duszę!

Gdy przypatrzymy się wielkim 
świętym Kościoła, takim jak św. Au-
gustyn, św. Tomasz z Aquino, św. 
Karol Boromeusz, czy św. o. Pio, 
zauważymy, że nie przywiązywali 
się oni do dóbr doczesnych i zawsze 
znajdowali wiele czasu na modlitwę, 
myśleli bowiem o wieczności. Ludzie 
współcześni bardzo często, przeciw-
nie, zajmują się jedynie teraźniej-
szością. Św. proboszcz Jan Maria 
Vianney mawiał, że każdy chrześci-
janin powinien być jak poszukiwacz 
złota, który wyrusza w obce strony. 
Tym złotem jest czas przeznaczony 
na rozmowę z Panem Bogiem, czyli 
modlitwa. 

Nikt z nas nie żyje na tym świecie 
wiecznie, dlatego już teraz powinniśmy 
zatroszczyć się o nasze zbawienie po-
przez dążenie do świętości, a tę zdobywa 
się na kolanach! Gdybyśmy o tym pamię-
tali, częściej spoglądalibyśmy na krzyż 
i wznosilibyśmy wzrok ku niebu, gdzie 
jest nasza Ojczyzna. Lecz tak często ule-
gamy pokusom świata, bogactwa, przy-
jemności i wcale nie myślimy o naszym 
Panu. Dobry chrześcijanin pamięta o mo-

dlitwie porannej i wieczornej; o Różań-
cu św.; o czytaniu Pisma Św.; o udziale 
we Mszy św. i korzystaniu z sakramen-
tów. Nie zapomina przeżegnać się, gdy 
przechodzi obok krzyża czy przydrożnej 
figury, a gdy widzi kapłana spieszącego 
z Najśw. Sakramentem do chorego wie, 
że ma paść na kolana wobec żywego Boga 
utajonego w białej Hostii! Zły chrześcija-
nin nie jest wstanie pojąć owych pięknych 
słów i gestów modlitw, które dają nadzie-
ję nieba i pocieszają oraz ożywiają dobre-
go chrześcijanina!

Zatrzymaj się na chwilę  
przed Bogiem

dk.  Adrian Przybecki

C z a s  n a  M o d l i t w ę
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W piątek, 19 czerwca br. w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, papież Benedykt XVI rozpo-
czął oficjalnie obchody Roku Kapłań-
skiego. Obchody te ściśle związane 
są z przypadającą 150 rocznicą śmier-
ci św. Jana Marii Vianneya, patrona 
wszystkich proboszczów świata. Jak 
pisze papież w skierowanym z tej oka-
zji liście do kapłanów „ów rok, który 
pragnie przyczynić się do krzewienia 
zapału wewnętrznej odnowy wszyst-
kich kapłanów na rzecz silniejszego 
i bardziej wyrazistego świadectwa 
ewangelicznego we współczesnym 
świecie, zakończy się w tę samą 
uroczystość w roku 2010.”

Dlaczego proboszcz z Ars? Biskup, 
kierujący ks. Jana Vianneya do ma-
łej wioski Ars, w której mieszkało 
zaledwie 230 osób mówił: „Nie ma 
w tej parafii wielkiej miłości Boga; 
będzie z tym ksiądz miał do czynie-
nia.” Świadom zatem misji, którą 
polecił mu Bóg przez wolę biskupa, 
wyruszył do swojej parafii z mo-
dlitwą na ustach: „Boże mój, daj 
mi nawrócenie mojej parafii; gotów 
jestem cierpieć wszystko co zechcesz 
Panie, przez całe me życie!” Święty Pro-
boszcz pouczał swoich parafian świadec-
twem swego życia. Z jego przykładu wier-
ni uczyli się modlitwy, chętnie pozostając 
przed tabernakulum, by odwiedzić Jezusa 
Eucharystycznego. „Nie trzeba wiele mó-
wić, by dobrze się modlić - wyjaśniał im 
Proboszcz- „Wiadomo, że tam, w świętym 
tabernakulum jest Jezus: otwórzmy Mu 
serce, radujmy się Jego świętą obecno-
ścią. To jest najlepsza modlitwa”. Zachę-
cał: „Bracia moi, przyjdźcie do Komunii, 
przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie by Nim 
żyć, abyście z Nim mogli żyć...”. „To praw-
da, że nie jesteście tego godni, ale Jego 

potrzebujecie!”. Takie wychowanie wier-
nych do obecności eucharystycznej i do Ko-
munii zyskiwało szczególną skuteczność, 
kiedy wierni widzieli jak celebruje Naj-
świętszą Ofiarę Mszy św. Ten, 
kto w niej uczest- ni-
czył, mówił, 
że „nie 
moż-
na 

b y ł o 
z n a l e ź ć 
osoby, któ-
ra mogłaby le- p i e j 
wyrażać adorację...jak za- k o c h a n y 
kontemplował Hostię”. Mówił, że „wszyst-
kie nagromadzone dobre dzieła nie mogą 
się równać ofierze Mszy św., ponieważ 
są one dziełami ludzi, podczas gdy Msza 
św. jest dziełem Boga”. Był przekonany, 

że od Mszy św. zależy cała żarliwość ży-
cia kapłańskiego: „Przyczyną rozprzęże-
nia kapłana jest to, że nie zwraca uwagi 
na Mszę św.! O mój Boże, jakże trzeba 
żałować księdza, który odprawia tak, 
jakby czynił coś zwyczajnego!. Celebru-
jąc zwykł był zawsze ofiarowywać także 

ofiarę swego życia: „Jak dobrze czyni 
ksiądz, dając siebie Bogu w ofie-

rze każdego ranka!”. To osobiste 
utożsamienie z Ofiarą Krzyżo-

wą prowadziło go - jednym 
poruszeniem wewnętrz-

nym - od ołtarza do kon-
fesjonału. Kapłani nigdy 
nie powinni poddawać 
się rezygnacji, gdy wi-
dzą, że nikt nie przy-
chodzi do konfesjo-
nału, czy też ogra-
niczać się do stwier-
dzenia, że wierni 
nie są zaintereso-
wani tym sakra-
mentem. We Francji 
w czasach Świętego 
Proboszcza spowiedź 

nie była ani łatwiejsza 
ani też częstsza niż dzi-

siaj, biorąc pod uwagę, 
że rewolucyjna zawieru-

cha na długo przytłumiła 
praktykę religijną. On jed-

nak starał się na wszelki spo-
sób, przez kaznodziejstwo i prze-

konującą radę, by swym parafianom 
umożliwić odkrycie znaczenia i piękna 

sakramentalnej Pokuty, ukazując ją, jako 
wewnętrzny wymóg Obecności euchary-
stycznej. Potrafił dać w ten sposób począ-
tek kompleksowej poprawie stanu wiary. 
Przebywając długo w kościele przed ta-
bernakulum wierni zaczęli go naśladować, 
udając się tam, by nawiedzić Jezusa. Byli 
równocześnie pewni, że spotkają tam swe-

„Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest 
nim dla was” 

św. Jan Maria Vianneya

C z a s  n a  M o d l i t w ę

Tomasz Szcześniak
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go proboszcza, gotowego ich wysłuchać 
i udzielić rozgrzeszenia. Później narastał 
tłum penitentów przybywających z całej 
Francji. Przetrzymywali go w konfesjonale 
aż do 16 godzin dziennie. Mó-
wiono wówczas, że Ars stało 
się „wielkim szpitalem dusz”. 
„Uzyskiwana przez niego łaska 
(by nawracali się grzesznicy) 
była tak mocna, że wybiega-
ła, by ich szukać nie dając im 
chwili wytchnienia!”- powiada 
pierwszy biograf. Nie inaczej 
odczuwał to Święty Proboszcz, 
gdy mówił: „To nie grzesznik 
powraca do Boga, by prosić 
Go o przebaczenie, lecz sam 
Bóg, który biegnie za grzesz-
nikiem i sprawia, że zwraca się 
on do Niego”. „Ów dobry Zba-
wiciel jest tak pełen miłości, 
że wszędzie nas szuka”. Od tego świętego 
kapłana uczyć się mogą wszyscy, a szcze-
gólnie dzisiejsi kapłani, którzy podobnie 
jak on pracują niekiedy wśród  tych, któ-
rzy nie mają „wielkiej miłości Boga”.

Dlaczego Rok Kapłański? „Jeśli nie zmie-
ni się nasze nastawienie do sprawy po-
wołań, możemy w przyszłości zostać bez 
kapłana. Czy naprawdę tego chcemy?” 
pyta ks. arcybiskup Gądecki w liście 
do Archidiecezjan z okazji Roku Kapłań-
skiego. Rok Kapłański to nie tylko świę-
towanie 150 rocznicy „narodzin dla nie-
ba” świętego Proboszcza z Ars. To przede 
wszystkim konieczność podjęcia refleksji 
nad rolą kapłana we wspólnocie Kościoła, 
to mobilizacja księży do osobistej świę-
tości i większej gorliwości duszpaster-
skiej, to modlitwa wiernych za kapłanów, 
kapłanów za samych siebie i wszystkich 
o nowe, święte powołania do służby Bogu 
ludziom. Są w Kościele ofiarni, bezintere-
sowni i święci kapłani, którzy wiernie wy-
pełniają swoja posługę. Są też, niestety 
i tacy, którzy są być może dobrymi „rze-
mieślnikami”, ale nic poza tym. Potrzeba 
więc modlitwy, wspólnej modlitwy kapła-
nów i wiernych, by ci, którzy wierni swo-
jemu powołaniu, swoim świętym życiem 
i przykładem prowadzą wielu do zba-
wienia, by ci nie ustali w pracy, by trwali 
przy Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie. Ale potrzeba również naszej 
wspólnej modlitwy za tych kapłanów, 
którzy przeżywają trudności, którzy za-
gubili gdzieś sens swojego powołania, 

którzy przestali współpracować z łaską 
Bożą, którzy zamiast pociągać przykła-
dem, są powodem zgorszenia, grzechu 
czy odejścia od Kościoła. Oni wszyscy, i ci 

święci i ci którzy gorszą, ci pracowici i ci 
którym się nie chce, ci otwarci i ci któ-
rzy z probostwa uczynili twierdzę, ci ra-
dośni Bożą radością i ci którzy nie znają 
uśmiechu, ci bezinteresowni i ci wyliczeni 
co do minuty – ONI wszyscy potrzebują 
naszej wspólnej modlitwy!

A co JA mogę zrobić? Pewnie nie jeden 
z nas zadaje sobie pytanie, co ja mogę 
zrobić. Przecież nie jestem księdzem, 
to Rok Kapłański, mnie nie dotyczy. Otóż 
możesz zrobić i to bardzo dużo!

Już od dziś możesz codziennie podczas 
swojej osobistej modlitwy pomodlić się 
za kapłanów. Możesz pomodlić się mo-
dlitwą według własnego uznania, możesz 
również uczynić to „oficjalną” modlitwą 
za kapłanów ułożoną na Rok Kapłański:

Ojcze Niebieski, w Roku Kapłańskim, 
który dałeś Twojemu Kościołowi prosi-
my Cię za wszystkimi kapłanami świata. 
Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną 
ich posługę. Daj Twoim pasterzom przez 
wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars 
serce podobne do serca Twojego Syna. 
Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego 
liczne powołania kapłańskie. Amen

W Roku Kapłańskim można również 
uzyskać odpusty związane z tym okre-
sem: 

Wszyscy wierni, którzy w pokorze serca 
w kościele albo w kaplicy będą uczestni-
czyć pobożnie we Mszy Świętej, ofiaru-
jąc tego dnia modlitwy i dobre uczynki 
w intencji kapłanów, aby Jezus Chrystus 
Najwyższy i Wieczny Kapłan ich uświęcił 

i kształtował według swego Serca, mogą 
uzyskać odpust zupełny pod warunkiem 
przystąpienia do sakramentalnej spowie-
dzi i odmówienia modlitwy w intencjach 

Ojca Świętego w dniach, 
w których rozpoczyna 
się i kończy Rok Ka-
płański, w pierwsze 
czwartki miesiąca oraz 
w inne dni wyznaczone 
przez poszczególnych 
ordynariuszy dla pożyt-
ku wiernych. 

Osoby w podeszłym 
wieku, chorzy i wszy-
scy, którzy ze słusznych 
powodów nie mogą wy-
chodzić z domu, mogą 
uzyskać odpust zupeł-
ny, jeśli - w duchu wy-
zbycia się przywiązania 

do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem 
wykonania, jak tylko będzie to możliwe, 
trzech zwykłych warunków odpustu - 
we własnym domu albo tam, gdzie prze-
szkoda ich wstrzymuje, w dniach wyżej 
wskazanych odmówią modlitwy o uświę-
cenie kapłanów i ofiarują z ufnością Bogu 
przez Maryję, Królową Apostołów, swoje 
cierpienia i niewygody życia. 

Udziela się, wreszcie, odpustu cząst-
kowego wszystkim wiernym, ilekroć po-
bożnie odmówią pięć razy Ojcze nasz..., 
Zdrowaś, Maryjo... i Chwała Ojcu... albo 
inną modlitwę specjalnie zatwierdzoną 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
by wyprosić kapłanom łaskę zachowania 
czystości i świętości życia. 

Możesz również, w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca przyjść do Kolegiaty 
na adorację Najświętszego Sakramentu, 
którą ofiarować będziemy za kapłanów. 
Szczególną modlitwą obejmować będzie-
my kapłanów którzy pracują i pracowa-
li w naszej parafii a także za kapłanów 
którzy z naszej parafii pochodzą. Mo-
dlić się będziemy w ciszy naszych serc 
o ich uświęcenie, o łaski potrzebne im 
w pracy duszpasterskiej, o wytrwałość 
w powołaniu, o świętość… Prosić będzie-
my również Boga o nowe, liczne i święte 
powołania z naszej parafii.

PRZYJDŹ! KAPŁANI POTRZEBUJĄ TWO-
JEJ MODLITWY!

C z a s  n a  M o d l i t w ę
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Ksiądz Mieczysław Maliński w swo-
jej książce „Chodzący po morzu” na-
pisał: „Najdroższą rzeczą dla każdego 
człowieka jest czas. I nad niczym tak 
nie drżymy, jak nad czasem. I niczego 
tak innym ludziom nie żałujemy, jak 
czasu. I nie ma większego daru, jaki 
możemy dać drugiemu człowiekowi, jak 
czas. A dać drugiemu człowiekowi czas, 
to znaczy starać się go wysłuchać, zro-
zumieć go, pomóc mu – stać się uczest-
nikiem jego życia. I jak miarą mądrości 
człowieka jest organizowanie swojego 
czasu, tak miarą miłości jest dawanie 
swojego czasu drugiemu człowiekowi.”

A my zmęczeni codziennym pośpie-
chem coraz częściej zaczynamy tę-
sknić za „starymi, dobrymi czasami”, 
gdy życie rodzinne było spokojniejsze, 

a wszystko działo się trochę wolniej. Za-
uważamy, jak bardzo życie nabrało tem-
pa od czasu, gdy sami byliśmy dziećmi. 
Na wiele rzeczy po prostu nie wystar-
cza nam czasu i wcale nie chodzi tutaj 
tylko o złą organizację codziennych za-
jęć! Dzieci nie jeden raz słyszą: „teraz 
nie mam czasu” albo „nie przeszkadzaj”, 
„przyjdź później”. A i rodzice nie rzadko 
z ust swoich pociech słyszą słynne „za-
raz”, „za chwilę”, „później”.

Ważne jest, by znaleźć czas dla ro-
dziny. Wspólnie spędzony zacieśnia 
więzy rodzinne, a te są dla człowieka 
źródłem ogromnej radości, dają poczu-
cie bezpieczeństwa i budują przyszłe 
wspomnienia. Może czasami warto za-
trzymać się na chwilę… i po prostu być 
ze sobą razem. Nawet kosztem jakichś 

domowych obowiązków: prania, sprzą-
tania, nadrabiania zaległości z dnia. By-
cie razem to wzajemne poznawanie się 
i dla rodziny czas bezcenny. Podziel się 
z tymi, których kochasz swoim czasem 
– a to doda Ci sił i umocni. 

A teraz kilka porad, dzięki którym czas 
spędzony z rodziną zawsze wykorzysta-
ny zostanie jak najlepiej:
- wykorzystaj wszelkie okazje do bycia 

razem z rodziną,
- przeznaczaj dostatecznie dużo czasu 

na rozmowy ze swoimi bliskimi,
- pielęgnuj spędzany czas razem,
- jednym z najwspanialszych prezentów, 

jakim możesz obdarować swoich bli-
skich, jest twój czas.
Pamiętaj, czas spędzony wspólnie 

z rodziną pozostanie z Tobą na zawsze!

Obdaruj bliskich  
swoim czasem

Barbara Szcześniak

C z a s  d l a  r o d z i n y  /  C z a s  d o  p r a C y

Gonimy za tą robotą, gonimy. To zro-
zumiałe: czasy są dzikie. O pracę się bo-
imy. Dlatego tak gonimy. A jeśli jeszcze 
działa ta zasada, że im więcej robisz, 
tym więcej zarobisz – no to już w ogó-
le gonimy na umór. Gonimy w piątek, 
gonimy w świątek, gonimy w niedzielę. 
W poniedziałek czy wtorek – też goni-
my. Do wieczora. Do nocy. Wyśpimy się 
na rencie. 

Czasem w tej galopadzie pomyślimy 
o rodzinie. Że pięknie byłoby z nią poje-
chać tu, wyskoczyć tam. Beztrosko po-
siedzieć, zwyczajnie pogadać.

Ale jak tu siedzieć beztrosko, gdy 
wokół zwolnienia? Gdy wokół dramaty 
i tragedie tymi zwolnieniami spowodo-
wane? Setki tych zwolnionych tylko cze-
kają, aby zająć nasze miejsce.   Więc 
pilnujesz swej pracy, pilnie pracując. 
I słówka głośno nie powiesz, nawet, gdy 
szef po raz kolejny wyznacza ci dyżur 
w dzień wolny. 

A gdy nie masz szefa? Boś sam sobie 
szefem? To sam sobie nakazujesz w dzień 
wolny pracować.  Bo pieniądz potrzebny. 
Zawsze go za mało. A pieniądz to czas. 
I czas to pieniądz. Nie otworzysz dziś 

sklepu? Konkurencja otworzy.
I tak to gonimy za tą robotą. Łączymy 

etaty, łączymy dyżury. Bierzemy je hur-
tem. I jakoś tak klecąc, zbijając i łą-
cząc – pensyjki liche (zawsze są liche!) 
w płacę godziwą sobie przekuwamy. 
Nie wyrabiamy, ledwo zipiemy, głowa 
nam pęka, serce kołacze – bo ile moż-
na? Jednak gonimy za tą robotą. 

I co poradzić na tę gonitwę? Cóż, 
może na początek wystarczy odkurzyć 
kamienne tablice i dojrzeć mądrość 
dawno temu zapisaną: Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił…

Trzecie



Dopóki żyjemy, ciągle coś robimy, 
dlatego potrzebujemy czasu wolne-
go. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, 
że Bóg : ukończył w dniu szóstym swe 
dzieło, nad którym pracował, odpoczął 
dnia siódmego po całym swym trudzie, 
jaki podjął (Rdz. 2,2). Mówi to nam, 
że człowiek stworzony na wzór i podo-
bieństwo Boga również musi odpocząć. 

Okres wolny od codziennych obowiąz-
ków jest stanem, w którym powinniśmy 
się dobrowolnie oddawać wybranym 
czynnościom, aby móc wypocząć. Od-
poczynek jest konieczną troską o ciało 
i ducha. Wzmacnia on nasze zdrowie. 
Pomaga też zachować właściwy stosu-
nek do pracy. Uzmysławia nam, że praca 
jest dla człowieka, a nie człowiek dla pra-
cy. Wolny czas i odpoczynek są jednym 
ze znaków wolności człowieka, ale dłuż-
szy czas bezczynności łatwo może prze-

rodzić się w lenistwo, co z kolei prowadzi 
do grzechu.  Dlatego w okresie wolnym 
od obowiązków nie zapominajmy, że po-
winniśmy go przeżywać z Chrystusem, 
ponieważ owocnie przygotuje nas do dal-
szej pracy i staje się on zapowiedzią od-
poczynku wiecznego.

Sandra Gołębiewska 
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W dniach 8- 11 lipca 2009 r. Pomocnicy 
Matki Kościoła uczestniczyli w pielgrzym-
ce śladami Jana Pawła II . Pierwszym 
punktem naszej podróży była Jasna Góra. 
Później udaliśmy się do Ogrodzieńca, 
gdzie zwiedzaliśmy ruiny zamku wybu-
dowanego na jednym ze wzniesień Jury 
Krakowsko- Częstochowskiej. Wreszcie 
dotarliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej; 
tam w Domu Pielgrzyma przy Sanktu-
arium mieszkaliśmy podczas 4 dni naszej 
pielgrzymki. Byliśmy w Krakowie: na Wa-

welu, na Starym Rynku i słynnej Fran-
ciszkańskiej 3, a także w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 
Kolejnego dnia odwiedziliśmy Wadowice- 
tamtejszy kościół oraz dom rodzinny Ka-
rola Wojtyły. Zajadaliśmy się papieskimi 
kremówkami. W tym samym dniu zeszli-
śmy w podziemne korytarze wielickiej ko-
palni soli. Ostatni dzień naszego pobytu 
zakończyliśmy modlitwą na Kalwaryjskich 
Dróżkach. Organizatorem wyjazdu była 
p. katechetka Alina Jądrzak, a opieku-
nem duchowym ks. Maciej Borysiak. Au-
tokarem kierował p. Sylwester Spychała. 
 
20 sierpnia grupa Pomocników odbyła 

kolejną pielgrzymko- wycieczkę. Tym ra-
zem jej  celami były sanktuarium Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokit-
nie oraz poniemieckie bunkry Między-
rzeckiego Rejonu Umocnionego. Piel-
grzymka zakończyła się ogniskiem.  
 
Już po wakacjach, 5 września, w Tulcach 
miało miejsce Spotkanie Ruchu Duszpa-
sterskiego PMK z okazji 40-lecia istnie-
nia wspólnoty. Oczywiście nie mogło tam 
zabraknąć grupy Pomocników ze średz-

kiej Kolegiaty. Mszę św.  przed cudow-
ną figurą odprawił ks. biskup Zdzisław 
Fortuniak. Podczas kazania przybliżył 
historię i okoliczności powstania ruchu 
Pomocników Matki Kościoła oraz za-
dania, które stoją przed tą wspólnotą. 
Mimo zachmurzonego nieba wracaliśmy 
uśmiechnięci, z drobnymi podarkami. 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy 
na spotkania Pomocników w każdą so-
botę o godz. 11.00 , na salki kateche-
tyczne.

Krzysztof  Joachimiak

Lato Pomocników Matki Kościoła Dobrze wypocząć

C z a s  o d p o C z y n k u
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Półkolonie z Bogiem

W sierpniu wraz z klerykiem Marcinem 
Stanisławskim po raz trzeci zorganizowa-
liśmy ”Półkolonie z Bogiem”. Inicjatywa 
ta spotkała się z bardzo wielkim zainte-
resowaniem, zgłosiło się prawie 100 dzie-
ci. Dlatego półkolonie odbyły się w dwóch 
turnusach, pierwszy od 3 do 8 sierpnia, 
drugi od 10 do 14 sierpnia. 

Uczestnicy pierwszego turnusu w pierw-
szy dzień udali się do Wrześni, gdzie zwie-
dzili Muzeum Dzieci Wrzesińskich i wrze-
sińską Farę. Po dawce historycznej wiedzy 
dzieci odpoczęły na tamtejszej pływalni. 

We wtorek wraz z półkoloniami uda-
liśmy się na najdłuższą, najbardziej wy-
czerpującą wyprawę, jaką była wycieczka 
do Torunia. Zwiedzanie Torunia rozpoczę-
liśmy od pieczenia pierników w Muzeum 
Piernika, po tej atrakcji spacerowaliśmy 
wraz z panią przewodnik po pięknym re-
nesansowym mieście oraz nad najdłuższą 
Polską rzeką Wisłą. Po spacerze odwiedzi-
liśmy rozgłośnię Radia Maryja, gdzie w po-
łudnie cała grupa odmówiła na antenie 
tego Radia Różaniec. Po tych wszystkich 
atrakcjach nadszedł czas na upragniony 
„czas wolny”, a potem powrót do domu. 

Trzeciego dnia uczestnicy półkolonii 
zwiedzali Poznań. Po wizycie w Starym 
ZOO , spacerem przeszliśmy na Stary 
Rynek. Po drodze widzieliśmy Aule Uni-
wersytetu Adama Mickiewicz, Poznańskie 
Krzyże oraz Zamek. Celem spaceru była 
poznańska Fara. W tej przepięknej świąty-
ni przed Najświętszym Sakramentem po-
lecaliśmy Bogu, nasze rodziny, wszystkich 
dobrodziejów oraz nas samych. Po wyj-
ściu z Fary udaliśmy się na Rynek, aby 
podziwiać Poznańskie Koziołki, a potem, 
po zakupie pamiątek do Multikina na trze-
cią część „Epoki lodowcowej”.

W czwartek udaliśmy się do klasztoru 
ojców benedyktynów w Lubiniu. Krótką 
historię zakonu oraz przepięknej świątyni 
opowiedział nam o. Karol Maissner. OSB. 

Kolejną atrakcją 
tego dnia była wio-
ska „Soplicowo”, 
gdzie zostały zgro-
madzone obiekty 
z filmu „Pan Tade-
usz” Andrzeja Waj-
dy. Największym 
zainteresowaniem 
uczestników nie cieszyły się zabudowania 
czy narzędzia rolnicze, ale stojąca z boku 
pod drzewem, duża łaciata krowa. Po wi-
zycie w „Soplicowie” udaliśmy się nad po-
bliskie jezioro w Cichowie.

Piątego dnia zwiedziliśmy zamek w Kór-
niku, oraz spędziliśmy rekreacyjnie czas 
na wyspie Edwarda w Zaniemyślu. 

Pierwszy turnus „Półkolonii z Bogiem 
zakończył się wspólnym grillem w Gro-
dziszczku. Jednak nie tylko grillowanie 
sprowadziło nas na ziemie giecką. Uczest-
nicy mieli okazję zobaczyć ruiny Kasztela-
nii Gieckiej, oraz romański kościół w Gie-
czu. 

Drugi turnus ze względów organizacyj-
nych miał zmienioną kolejność wyjazdów, 
oraz był krótszy o jeden dzień, co spowo-
dowane było przypadającym odpustem 
w naszej parafii. Uczestnicy drugiego 
turnusu, rozpoczęli swoje wakacje z Bo-
giem od pobytu w Gieczu, kolejnego dnia 
zwiedzaliśmy Wrześnię. W środę podobnie 
jak w pierwszym tygodniu byliśmy w Po-
znaniu. W czwartek miał miejsce najdłuż-
szy wyjazd do Torunia, a w piątek wyjazd 
do Lubinia i wioski „Pana Tadeusza. Tego 
dnia zamiast wizyty na plaży w Cichowie 
byliśmy na basenie w Lesznie. 

I tak 14 sierpnia zakończyliśmy nasze 
parafialne półkolonie. Wielką radością 
jest dla nas tak wielkie zainteresowanie, 
ale i pomoc w organizacji. Już teraz razem 
z klerykiem Marcinem myślimy o kolej-
nych półkoloniach za rok, ale to na razie 
plany, a teraz jak to mówi Ksiądz Pra-

łat – „do nauki”, bo kolejny rok formacji 
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu się rozpoczyna. Dziękujemy 
bardzo wszystkim opiekunom naszych 
wyjazdów: paniom katechetkom: Elżbie-
cie Nowak, Barbarze Szcześniak i Zofii 
Ratajczak, oraz p. Weronice Langner i p. 
Katarzynie Lieske. Dziękujemy również 
kierowcy, p. Arturowi Lewandowskiemu, 
który nie tylko zadbał o to byśmy wszę-
dzie w dobrych warunkach szczęśliwie do-
tarli, ale również pomagał w opiece nad 
rozentuzjazmowanymi uczestnikami. 

Bardzo dziękujemy wszystkim sponso-
rom za wsparcie finansowe, dzięki któ-
remu mogliśmy być w tylu ciekawych 
miejscach. Dziękujemy Księdzu Prała-
towi Aleksandrowi Raweckiemu, p. Bur-
mistrzowi Wojciechowi Ziętkowskiemu, 
Caritas działającemu przy naszej parafii, 
Bractwu Kurkowemu, Państwu Toma-
szewskim (Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„Miłosław”), Mleczarni „Jana:, p. Hulewicz 
(Kokosanka) oraz wszystkim prywatnym 
darczyńcom.

Kl. Michał Mikołajczak
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„Serce mi każe śpiewać  
Panu swemu…”

Te słowa psalmu Kochanowskiego wio-
dły pielgrzymów, a zarazem chórzystów 
od św. Cecylii do Rzymu w upalne, sierp-
niowe dni.

Wielotygodniowe przygotowania 
do tej niezwykłej podróży i świadomość, 
że pieśń tę śpiewać będziemy podczas 
audiencji przed papieżem Benedyktem 
XVI dawały nam poczucie wielkiego 
szczęścia. Niektórym z nas towarzyszyli 
członkowie rodzin i przyjaciele.

Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy o świ-
cie 16 sierpnia pod duchową opieką ks. 
Piotra Bartkowiaka i artystycznym prze-
wodnictwem dyrygenta Przemysława Pie-
chockiego. Wszystkie drogi wiodą do Rzy-
mu. Nas prowadziła przede wszystkim 
„autostrada słońca”, ale na początku 
szlaku znalazło się bawarskie Sanktu-
arium z cudowną figurą Czarnej Madonny 
w Altotting. Tu wieczorem, po całodzien-
nej podróży, w kościele św. Konrada, 
niedaleko miejsca, gdzie złożone są ser-
ca królów i książąt bawarskich, daliśmy 
pierwszy koncert, który zgromadził nie-
mieckich pielgrzymów i wywołał serdecz-
ne zainteresowanie.

Pielgrzymka niosła ze sobą nadzieję 
i intencję dotarcia do celu, ale też ocze-
kiwanie i radość odkrywania nowych 
miejsc.

Niemalże cały dzień następny, ponie-
działek 17 sierpnia, upłynął w podróży. 
W oknach autokaru zmieniały się krajo-
brazy: alpejskie szczyty, włoskie Dolomi-
ty, wiadukty i wydrążone w górach tune-
le. Przekraczaliśmy granice Austrii i przez 

Innsbruk dotarliśmy do Włoch. Dane 
nam było zobaczyć i podziwiać wspania-
łą panoramę z Autostrady del Sole, któ-
ra przecina Półwysep Apeniński wzdłuż 
i wiedzie, aż nad wybrzeże Cieśniny 
Messyńskiej. Żal było mijać Florencję 
i Sienę, gaje oliwne i pola pełne win-
nic słonecznej Toskanii. Naszym celem 
był Rzym. Po drodze cudowna duchowa 
uczta: katecheza ks. Piotra i podróż-
nicze wątki naszej pani przewodnik, 
ale nade wszystko wspólne śpiewanie.

Jadąc opisujemy nasze wrażenia 
w dzienniku pielgrzymkowym, który 
„krąży w autobusie”. Ktoś pisze:

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe 
hojne dary?”.

Dzień trzeci pielgrzymki, 18 sierpnia, 
w całości upływa na zwiedzaniu Rzymu. 
Jesteśmy maleńką grupką pielgrzymów 
wśród setek tysięcy innych, wielojęzycz-
nych, ale chyba jedyną śpiewającą w tym 
upale. Dajemy uliczne koncerty dla zdro-
żonych turystów i wspaniale jest czuć 
ich radość i sympatię np. przy Fontan-
nie di Trewi, czy na tarasie widokowym 
na Forum Romanum, gdzie gromadzimy 
się przy jednym ze źródełek.

Zwiedzanie rozpoczynamy od kata-
kumb, idziemy śladami pierwszych cesa-
rzy po Via Apia Antica. Dobrze jest zejść 
do podziemi, bo właśnie w sierpniu panu-
ją w Rzymie największe upały.

Mijamy kościół Domine Qvo Vadis, 
wzniesiony w miej-
scu, gdzie według 
legendy św. Piotr 
spotkał Chrystusa 
oraz zwiedzamy 
mroczne kory-
tarze, w których 
pierwsi chrześcija-
nie składali swych 
zmarłych. Ciała 
składano w ni-

szach zwanych 
loculi, wykopanych w tufie wulkanicz-
nym. Tu stajemy przed kryptą św. Cecy-
lii, naszej patronki, aby na Jej dziedzincu 
odśiewać Jej hymn.

Spacerując po Rzymie odwiedzamy ko-
lejno Lateran i Bazylikę św. Jana, ze słyn-
nym papieskim ołtarzem i Święte Schody; 
dalej oglądamy Koloseum i Forum Roma-
num, monumentalny Panteon z grobami 
sławnych: od Rafaela po ostatnich królów 
włoskich. W wieczornym słońcu podzi-
wiamy Piazza Navona i Fontannę di Trevi 
oraz słynne Hiszpańskie Schody. Ten pe-
łen wrażeń dzień kończy Msza i koncert 
w polskim kościele św. Stanisława Bisku-
pa.

Dzień czwarty pielgrzymki  miał dla 
nas znaczenie szczególne. Po zwiedzeniu 
Bazyliki św. Pawła za Murami, udajemy 
się na audiencję do Castel Gandolfo. Je-
steśmy jedną z kilku polskich grup, sta-
jemy w wielojęzycznym tłumie oczeku-
jącym na spotkanie z Benedyktem XVI. 
Zapowiedziani jako Chór Kolegiacki pod 
Opieką św. Cecylii ze Środy Wlkp., czeka-
jąc na pojawienie się papieża, śpiewamy 
psalm „Serce mi każe śpiewać”, radośnie 
i w uniesieniu witamy Ojca Świętego, 
który pojawia się na niewielkim balko-
nie – świadomi, że tak niedawno spo-
tykał się tu z wiernymi Nasz Papież. Dla 
każdego z nas audiencja ma charakter 
bardzo osobisty i jedyny  w swoim ro-
dzaju. Słowa Benedykta, Jego rozwa-
żania wypowiedziane w kilku językach 
niespodziewanie i spontanicznie zamy-
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kamy śpiewem. Jeden z najstarszych , 
tak bardzo polskich hymnów „Gaude Ma-
ter Polonia” rozbrzmiewa na słonecznym 
dziedzińcu; wszyscy czujemy ogromne 
wzruszenie i jesteśmy poruszeni reakcją 
Papieża, który wsłuchuje się w polską 
nutę, uśmiecha się i mówi: Mille Grazie! 
Byliśmy u celu naszej pielgrzymki.

Msza św. odprawiona przez ks. Piotra 
w ornacie, który ongiś miał założyć Jan 
Paweł II w tymże kościele na wzgórzu 
Castel Gandolfo i możliwość zaśpiewa-
nia w tym miejscu, były kolejnymi cu-
downymi zdarzeniami w trakcie naszej 
pielgrzymki, tak zresztą jak nawiedzenie 
grobu Ojca Świętego Jana 

Pawła II, przy którym stanęliśmy 19 
sierpnia. Okazję do rozważań dało też 
zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, a także 
Kościoła św. Cecylii, patronki muzyków.

To w tym miejscu poniosła męczeń-
ską śmierć, tu był Jej dom, który mieli-
śmy szczęście zobaczyć w podziemiach, 
tu wreszcie jest Jej grób.

Ostatnimi akcentami naszego piel-
grzymowania były  Msza św. odprawiona 
w Bazylice św. Franciszka w Asyżu oraz 
spotkanie z „Bożym biedaczyną” i fre-
skami Giotta. Spacer wąskimi uliczkami 

tego pięknego, średniowiecznego miasta 
zakończył przedostatni dzień podróży.

Msza w Bazylice i koncert na Placu 
św. Marka w Wenecji oraz kilkugodzinny 
wypoczynek nad Adriatykiem stanowiły 
wspaniałe tournee chóru.

Dla każdego z chórzystów i towarzy-
szących nam uczestników siedem nie-
zwykłych dni wypełnionych wspólną mo-
dlitwą, śpiewem, poznawaniem kultury 
i historii Włoch było prawdziwym darem.

Na koniec podkreślić należy, że wyjazd 
nie byłby możliwy bez wspaniałomyślno-
ści naszych mecenasów ks. Prałata Alek-
sandra Raweckiego i Burmistrza Wojcie-
cha Zietkowskiego, którym niniejszym 
serdecznie dziękujemy.

K.Kaczor

Gdańsk 2009
5 sierpnia grupa ministrantów i „Iskie-

rek” z naszego kościoła wyjechała na obóz 
wakacyjny do Gdańska pod kierownictwem 
ks. Jarka Grelki.

Podróż zaczęliśmy po Mszy św. w Kole-
giacie, która odbyła się o godz. 7.00. Ko-
lejnym etapem było pożegnanie się z rodzi-
cami i wyruszenie w dalszą drogę. Pierwszy 

dzień przeznaczyliśmy na poznanie siebie. 
Drugiego dnia obejrzeliśmy Gdańską Sta-
rówkę, Jarmark św. Dominika i kościół św. 
Brygidy. W trakcie wyjazdu zwiedziliśmy 
i obejrzeliśmy m.in. Oceanarium, Molo 
w Sopocie, kościół w Swarzewie, Kościół 
Mariacki, kościół w Oliwie, w którym mie-
liśmy możliwość wysłuchania brzmienia 
słynnych w Europie organów oliwskich oraz 
Westerplatte. W czasie pobytu dwukrotnie 
mieliśmy okazję kąpać się w morzu. Pogoda 

nam dopisała, co mogliśmy odczuć na wła-
snej skórze poprzez piękną opaleniznę.

Popołudniami braliśmy udział w karaoke, 
pogodnych wieczorkach i rozwiązywaniu 
zadań grupowych. Zadania polegały, np. na  
stworzeniu przedstawienia na temat swojej 
drużyny czy też o człowieku, który dzięki 
swojej wytrwałości i sile ducha osiągnął cel, 

a następnie przedstawialiśmy innym 
drużynom swoje rozwiązania, które 
potem podlegały ocenie.   

Ostatniego dnia, w drodze powrot-
nej odwiedziliśmy Malbork. Zwiedzi-
liśmy siedzibę Zakonu Krzyżackiego, 
w której zapoznaliśmy się z wieloma 
aspektami życia codziennego zakon-
ników.

Do domu wróciliśmy wieczorem 12 
sierpnia zmęczeni, ale pełni wrażeń 
i pozytywnych emocji.

Z całego serca chcielibyśmy po-
dziękować ks. Proboszczowi Alek-
sandrowi Raweckiemu za okazane 

wsparcie oraz wszystkim sponsorom, bez 
których ten wyjazd nie doszedłby do skut-
ku. Dziękujemy także ks. Jarkowi za or-
ganizację oraz p. Darii Niemczal, p. Lenie 
Maćkowiak, p. Renacie Jackowiak, p. Asi 
Pogonowskiej, p. Andrzejowi Łuczako-
wi  i klerykowi Piotrowi Maciejewskiemu 
za opiekę. Z całego serca Bóg zapłać.

Sandra Gołębiewska 
-  uczestniczka obozu
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Pielgrzymka do Turynu
„Daj mi duszę, reszta mnie nie obcho-
dzi”. Tak mówił św. Jan Bosko do swoich 
uczniów. Tak „mówił” również do mło-
dzieży w Turynie, która miała możli-
wość poznać jego historię w murach 
kościoła pod jego patronatem.
Była to grupa młodzieży ze wspólnot 
neokatechumenalnych Archidiece-
zji Poznańskiej, która wyjechała tam 
na pielgrzymkę. Uczestniczyli w niej 
również bracia z naszej parafii wraz 
z prezbiterem Jarosławem Grelką.
Był to czas nie tylko zabawy i odpo-

czynku, ale również wspólnej modlitwy 
na liturgiach i Eucharystiach. Ważnym 
momentem tego pielgrzymowania było 
spotkanie ze wspólnotami z Turynu 
na uroczystej Eucharystii w kościele, 
po której odbyła się agapa obfitująca 
we włoskie przysmaki.
Silnym przeżyciem duchowym było 
odkrywanie oblicza Jezusa Chrystusa 
śledząc historię Całunu Turyńskiego 
w muzeum Della Sindome.

Emilia i Danuta 
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5-lecie „W świetle Kolegiaty”
Fecit magna, qui potens est. Łk 1, 49 

Wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny. Kiedy z perspektywy lat popatrzymy na 
jakieś wydarzenie zawsze możemy wysnuć bardziej obiektywne wnioski. Nie 
inaczej jest w przypadku naszej gazety W Świetle Kolegiaty mija bowiem pięć 
lat od kiedy ukazał się pierwszy numer. Niewątpliwie jest to powód do radości 
i swego rodzaju chluby, ale także bez wątpienia powód do refleksji nad przy-
szłością.

Poproszony przez Panią Redaktor Toma-
szewską o wspomnienia pod tytułem: Jak 
to się zaczęło? Rozpocząłem poszukiwania 
w pamięci chwil, kiedy to zrodził się pomysł 
tego dzieła. Kiedyś podczas rozmowy z Ks. 
Mariuszem Ziemkiem, który 
był wówczas wikariuszem 
naszej parafii i pełnił funkcję 
duszpasterza dzieci i mini-
strantów zastanawialiśmy 
się, aby wzorem innych pa-
rafii utworzyć specjalną ga-
zetkę dla dzieci. Ukazywała 
się wtedy nasza parafialna 
gazeta W kręgu Rodziny Ko-
legiackiej prowadzona pod 
redakcją ks. Lecha Otty. Na-
sza gazetka dziecięca miała 
być wkładką do każdego nu-
meru tego czasopisma. Był 
to początek 2003 roku. Po-
mysł dojrzewał na razie w wyobraźni i ma-
rzeniach. Opatrzność Boża chciała jednak 
inaczej. Ks. Ziemek został odwołany z na-
szej parafii do Poznania, a ks. Otta do Śre-
mu i tak pomysł gazetki dziecięcej „umarł” 
z powodu zaprzestania wydawania W kręgu 
Rodziny Kolegiackiej. Wtedy to około maja 
2004 roku zrodził się nowy pomysł, aby re-
aktywować poprzednią gazetę. To już było 
wielkie przedsięwzięcie. Jak się później 
okazało trzeba było stworzyć wszystko 
od nowa. Dlaczego? Tytuł poprzedniej został 
zastrzeżony w urzędzie patentowym przez 
autora jednej z książek o takim samym ty-
tule. Tak więc nie możliwym było reaktywo-
wanie poprzedniego czasopisma pod tym 
samym tytułem. Podobnie było z poprzed-
nim zespołem redakcyjnym, który rozszedł 
się i niemożliwym było go z powrotem ze-
brać. Po kolejnej z rozmów z ks. Probosz-
czem usłyszałem znane skąd inąd słowa: 
Wedle mnie możecie robić! Te słowa były 
i nadal są swoistą aprobatą z ust ks. Prałata. 

Więc do dzieła! Tylko jak? Zapał jest, ale nic 
poza tym. „Padło” więc z ambony w niedzie-
lę 29. sierpnia 2004 roku ogłoszenie takiej 
treści:   Powstała inicjatywa wydawania 
gazety parafialnej. Zapraszamy w ponie-

działek po wieczornej Mszy 
św. o godz. 19.00 do salki 
katechetycznej wszystkich, 
którzy pragną włączyć się 
i pomóc w realizacji tego 
dzieła. To był formalny po-
czątek.

Na spotkanie przybyło 
niewielu, ale za to ci którzy 
przyszli w większości pozo-
stali i rozpoczęli trud pra-
cy. Na pierwszym miejscu 
na uwagę zasługuje Marta 
Eichler, która wówczas pra-
cowała w redakcji Nowe-

go Tygodnika Średzkiego, 
miała więc doświadczenie i wiedziała „od 
kuchni” jak wygląda praca nad gazetą. Tak 
więc warsztat pracy teoretycznie znaliśmy. 
Teraz w praktyce. O ile oczywiście autorzy 
napiszą tekst to jest dopiero początek musi 
być ktoś kto zrobi skład, czyli w odpowied-
nim programie przygotuje teksty do druku. 
Wtedy z pomocą przyszedł Ks. Prałat, który 
zawiózł Martę i mnie do swarzędzkiej dru-
karni Witeckich. Tam poznaliśmy Grzego-
rza … pracownika tej drukarni, który został 
„naszym” grafikiem. Równorzędnie toczyła 
się „walka” o tytuł nowej gazety. Było wie-
le pomysłów ale ostatecznie powstała kon-
cepcja W cieniu Kolegiaty. Z tym pomysłem 
udałem się do Pana Andrzeja Gniotowskie-
go ówczesnego dyrektora Gimnazjum nr 1, 
z którym miałem lekcje plastyki, na jednej 
z nich pokazywał nam swoje szkice Kolegia-
ty, aby on właśnie naszkicował nam winie-
tę, czyli logo gazety. Był bowiem autorem 
winiety poprzedniej gazety. Pan Gniotowski, 
kiedy usłyszał tytuł, delikatnie się oburzył 

i stwierdził, że cień niesie zimno i negatyw-
ne odczucia, a patrząc na pięknie oświetloną 
w nocy Kolegiatę zaproponował wyrażenie 
W blasku Kolegiaty, rozpoczęła się wtedy 
nowa dyskusja, która wreszcie zakończyła 
się kompromisem i zaakceptowany został 
nowy tytuł: W świetle Kolegiaty. Symbolem 
stała się więc podświetlona nocą Kolegiata, 
której zdjęcie wykonał oddany zawsze na-
szej redakcji Pan Józef Odolanowski, a gra-
fika Pana Andrzeja ozdabiała stopkę redak-
cyjną.

Zaczęła się zatem żmudna praca. Naj-
pierw znalezienie chętnych, rozdzielenie 
tekstów, potem ich pozbieranie w terminie 
(co było, jest i chyba zawsze będzie naj-
większym zmartwieniem każdego redaktora 
naczelnego), aby w końcu można było udać 
się do Swarzędza, by dokonać najtrud-
niejszej pracy, czyli składu. Problem zdjęć, 
wielkości liter, rozmieszczenia artykułów, 
ich kolejności, to tylko niektóre zmagania 
tego etapu. Robiła to dzielnie Marta z Grze-
gorzem poświęcając całe popołudnia, a na-
wet i wieczory. Potem w końcu jeszcze jed-
no – korekta, to był ogromny problem, aby 
sprawdzić wszystkie teksty by nie było tzw. 
literówek i błędów. W korekcie pomagała 
nam polonistka Pani Małgorzata Kaczma-
rek. Poprawiony skład można było w końcu 
oddać do druku. Pozostawał tylko jeszcze 
jeden najważniejszy problem – finanse, 
trzeba było przecież za druk zapłacić przy 
odbiorze. Pieniądze znalazły się, ale w for-
mie pożyczki, jak zaznaczył ks. Proboszcz. 
Tak też się stało, z biegiem czasu pożycz-
kę zwróciliśmy. A zainteresowanie gazetą 
i ofiary ze sprzedaży pozwoliły już w dru-
gim numerze wprowadzić kolorową okład-
kę, a w późniejszym czasie także i bogatszą 
szatę graficzną. Z czasem nawet udało nam 
się zakupić redakcyjny aparat fotograficzny. 
Należy jeszcze wspomnieć tych, którzy two-
rzyli to dzieło od samego początku, a więc 

kl. Marcin Stanisławski 
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Iwona Tomaszewska

Dziś uroczystość „poziomu wielkiego”
-Złoty Jubileusz Księdza Raweckiego.

Jak  przystało na szanującą się Redakcję
pokażemy w skrócie Jego życiową akcję

i okiem wnikliwego reportera
prześledzona zostanie 50-letnia kapłańska kariera.
Dzieciństwo miał tragiczne-jak Wielki nasz Rodak,

spróbuję to wyjaśnić zaledwie w paru słowach:
Urodził się we Francji, lecz zaraz krótko potem
Rodzice z Nim wrócili do Polski, tu z powrotem.
Zamieszkali w Lesznie, lecz wojna ta okrutna
-rzuciła ich Rodzinę, bez Taty w stronę Kutna.

Tu umarła Mama, była bardzo młoda,
ze życia złożyła ofiarę, by Synek był dla Boga.

Tułali się, mieszkali u obcych ludzi,
ale na Boże Narodzenie nadzieja się budzi,

odnalazła zguby rodzina
i nowy rozdział w życiu się zaczyna.

Zaczyna się życie Olka u Babci, od nowa,
-trafił do Trzcinicy koło Wielichowa.

Po wojnie czas rozłąki został zakończony,
los rozbitej przez okupację rodziny -został połączony.

I tak w Lesznie płynęło spokojnym rytmem życie,
a po maturze się spełniło marzenie w sercu skryte.

Wstąpił do Seminarium, i od mistrza Wietrzykowskiego
uczył się rzemiosła kapłańskiego.
A po 6 latach pracy, poświęcenia

od samego Baraniaka otrzymał święcenia.
Po nich dostał dekret prosto do Swarzędza

-tam trzy lata swego życia spędza.
Potem otrzymuję misję do Poznania

najpierw św. Roch, a potem św. Ania.
Na Żegrzu przerobił stodołę na kaplicę
i tym zdradził swe budownicze oblicze.

Oprócz tego lubił dzieci, i z  młodzieżą wypady
często na Mazury i w dalekie… Bieszczady.

Nazywany „Czifem”, tak dla niepoznaki
musiał mieć kryptonim, lecz nie byle jaki.

Aż wreszcie przyszedł 1979 rok
i Ksiądz Rawecki zrobił kolejny w karierze krok.

Wielkie szczęście Kolegiata w Środzie miała,
że takiego Kustosza dostała!

Na nic były obawy konserwatora ks. Tomaszkiewicza
dzisiaj możemy zasługi Proboszcza wyliczać.

Wymienił rynny- na miedziane.
Uznał, że nagłośnienie i oświetlenie zasługuje na wymianę.

50 lat minęło w służbie Bogu i ludziom

Poprzedni numer „W świetle Kolegiaty” 
był w większości poświęcony ks. Prałatowi 
Aleksandrowi Raweckiemu z okazji Jubile-
uszu 50-lecia kapłaństwa.

Dziś jeszcze raz wrócimy do tej uroczy-
stości.

14.06.2009 r. w przystrojonej w od-
świętne szaty (jak na taką okazję przy-
stało) Kolegiacie o godz. 12.oo rozpoczę-
ła się Msza Święta dziękczynna w złotą 
rocznicę święceń kapłańskich. Dzieci nio-
sąc zieloną girlandę -wprowadziły wzru-
szonego ks. Prałata  do kościoła, gdzie 
w kruchcie został przywitany wierszem 
wyrecytowanym przez Wojciecha Maćko-
wiaka i małym bukiecikiem od Faustynki 
przedstawicielki  najmłodszych parafian.

Zacnego Jubilata otoczyło grono ko-
legów kursowych, kapłanów, Rodziny, 
Przyjaciół ze szkolnej ławy i wielu zgro-
madzonych delegacji, gości i wszystkich 
obecnych na Eucharystii. Wszyscy mo-
gliśmy wspólnie modlić się i wysłuchać 
serdecznej homilii przygotowanej przez 
przyjaciela Złotego Jubilata - ks. Wojcie-
cha Raczkowskiego.

W trakcie życzeń miał miejsce Bene-
fis przygotowany specjalnie na tą okazję 
przez  Zasadniczą Szkołę Zawodową-re-
prezentowaną przez p. Barbarę Gierczyń-
ską i ks. Piotra Bartkowiaka.

Wśród licznie zgromadzonych delega-
cji znalazła się również Redakcja naszej 
Gazety . Życząc Jubilatowi obfitych łask 
Bożych – przeczytano wiersz ułożony 
dla ks. Prałata. Spełniając prośbę wielu 
Czytelników, za zgodą ks. Prałata utwór 
ten, przybliżający sylwetkę i dokonania  
ks. Raweckiego - publikujemy.

Księdzu Proboszczowi  jeszcze raz ży-
czymy dużo dobrego . 

Dziękujemy, że swym Jubileuszem dał 
nam okazję do wielu wzruszeń.
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Przebudował prezbiterium, wyrzucił stare ogrzewanie,
wyremontował wieżę , latarnie w Gostomskich i zrobił malowanie.

Mimo głosów krytyki-wymienił posadzki,
zniknęły za czasów Raweckiego tabliczki na ławki.

Rozbudował zakrystię, wstawił nowe dzwony
ile jeszcze rzeczy musi tu być wymienionych?

Możemy dziś podziwiać ołtarze odnowione
i po za Kolegiatą inne sprawy załatwione.

Za Jego przyczyną powstała w Jarosławcu kaplica
i dom katechetyczny trzeba tu wyliczać.

Wyremontował wikariat i probostwo odnowił,
a ile dla średzkiego cmentarza dobrego zrobił?

A duchowe sprawy są nieocenione
ile tu powołań-prymicje co chwile robione.

Także do zakonu są tu powołania,
głośne „Chwała Bogu” słychać  wołania.

„Caritas” prężnie działa, chór wniebogłosy śpiewa,
Matki na Różańcu modlą się do Nieba.
Działa Akcja Katolicka i Radio Maryja,
również Neokatechumenat się rozwija.
„Iskierki” i Schola śpiewa młodzieżowa,

Mali Pomocnicy Maryi i Dzieci Maryi od nowa.
Ministranci; szafarze, którzy tu przybyli
od Księdza Raweckiego zaproszeni byli.

Na koniec ze skromności Gazeta wymieniona,
bo cały czas nadaje jej redaktor- Iwona.
Księże Proboszczu za Twą pracę piękną
Tatą z Kolegiaty, Ciebie okrzyknięto.

O czym można poczytać w najnowszym wydaniu,
tak ustaliliśmy na ostatnim zebraniu.

Mamy cichą nadzieję, że „W świetle Kolegiaty”
po tym wystąpieniu będzie „oczkiem w głowie” Taty.

Bo prasa parafialna- to firma nietypowa
my dostajemy wypłatę od Samego Pana Boga.
Dlatego tu w tym miejscu prosimy zapłać Boże

Honorowemu Patronowi dobrym zdrowiem,
za wszystkie Jego słowa, by owoc przynosiły

i w naszej Gazecie nadal na wstępie były.
Bo nie każdy chce napisać – wielu prosić trzeba,

nie wszyscy chcą otrzymać wypłatę prosto z nieba.

Dnia 28 czerwca br. tj. w wigilię Uro-
czystości Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła Patronów Bazyliki Archikatedral-
nej w Poznaniu o godz. 17.oo w Katedrze  
Poznańskiej odbyły się Nieszpory, podczas 
których Arcybiskup Metropolita Poznań-
ski Stanisław Gądecki odznaczył pana  
Czesława Leszczyńskiego za 25-letnie 
pełne oddania wypełnianie funkcji zakry-
stianina oraz ogromne zaangażowanie 
w życie parafii medalem OPTIME MERITO 
ARCHIDIOECESIS POSNANIENSIS.

Życzymy obfitych łask Bożych w dalszej 
służbie we wspólnocie Kościoła.

Mikołaj Ludwiczak

NIEZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ



Basia, Monika, Ewelina, Anna

„Popatrz, jak prędko mija czas”
Wszystko ma swój początek i koniec. 

Nasze życie, kolejne dni, miesiące, lata 
przemijają bezpowrotnie. Jak pisała Wi-
sława Szymborska w wierszu „Nic dwa 
razy”:

„Nic dwa razy się nie zdarza  
I nie zdarzy. Z tej przyczyny  
Zrodziliśmy się bez wprawy  

I pomrzemy bez rutyny.  

Choćbyśmy uczniami byli  
Najlepszymi w szkole świata,  

Nie będziemy repetować  
Żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,  
Nie ma dwóch podobnych nocy,  

Dwóch tych samych pocałunków,  
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.” [...]

Wszystko to, co dzieje się w naszym 
życiu jest wyjątkowe i niepowtarzalne. 
Z upływem czasu przemijają radość 
i szczęście, ale również smutek i niepo-
wodzenie. 

Każda chwila powinna być godna za-
pamiętania. Przecież w życiu każdego 
z nas tak wiele się dzieje... Każdy ko-
lejny dzień przynosi nam nowe szanse. 
Codziennie cieszymy się, kochamy, tę-

sknimy, marzymy... 
W ciągłym pośpiechu nie zauważamy 

tego, co w życiu najpiękniejsze. Nie po-
trafimy docenić jak wiele mamy, póki 
czegoś lub kogoś nie stracimy.

A kto z nas lubi pożegnania?
Pożegnanie to zamknięcie pewnego 

etapu w życiu i zwykle kojarzy się ze łza-
mi, rozłąką z kimś bliskim.

Smutek związany z pożegnaniem do-
tyczy nas wszystkich. Każdy z nas utra-
cił kogoś bliskiego. Są to momenty w ży-
ciu, które skłaniają do refleksji, zadumy. 
Smutek i łzy odzwierciedlają to, jak bar-
dzo byliśmy sobie bliscy, jak bardzo nam 
na sobie zależało i jak nam jest ciężko. 

Każde pożegnanie jest trudne. Przy-
pomnijmy sobie ostatnie momenty życia 
Jana Pawła II. Kiedy umierał, na placu 
Świętego Piotra zgromadził się tłum 
zrozpaczonych ludzi. Było tam wielu 
młodych, którzy modlili się, śpiewali, 
czuwali i towarzyszyli papieżowi w ostat-
niej drodze ziemskiego życia. To wtedy, 
na łożu śmierci Jan Paweł II wypowie-
dział zdanie, które natychmiast stało się 
słynne: „Szukałem Was, a wy przyszli-
ście, dziękuję”. Właśnie o to chodzi w ży-
ciu, aby być z kimś na dobre i na złe... 
do ostatnich chwil.

zespół młodych ludzi, którzy poświęcali 
swój czas i zdolności, aby ten „młodzień-
czy pomysł” mógł stawać się rzeczywisto-
ścią, a więc wspomniana już Marta Eichler, 
Weronika Langner, Natalia Czujek, Joanna 
Pogonowska, Agnieszka i Katarzyna Lieske,  
Pani Elżbieta Szarzyńska – nasz korespon-
dent z parafii Św. Józefa, Pani Ewa Budasz 
z parafii NSJ, Pani Anna Ignaszewska, któ-
ra opracowywała wiadomości i informacje 
z naszej parafii, Piotr Włodarczak, który wy-
szukiwał sponsorów i czuwał nad kolporta-
żem, oraz wielu innych, którzy swoją życzli-
wością pomagali w tworzeniu tego dzieła, aż 
do tych, którzy tworzą je obecnie po pięciu 
latach istnienia.

Nie mam wątpliwości, że: Wielkie rzeczy 
uczynił Wszechmocny. Gdyby to tylko było 
młodzieńcze marzenie, gdyby był to tylko 
pomysł, z pewnością, jak wiele innych pozo-
stawałby tylko wspomnieniem. Gazeta cią-
gle jest wydawana, szata graficzna zmienia 
się, a redaktorzy choć zmieniają się winni 
pozostawać naczelnej idei, aby było to dzieło 
służące jeszcze bliższemu poznawaniu Boga 
w Jego Wspólnocie Kościoła, a zwłaszcza 
w tej Wspólnocie naszych średzkich Para-
fii. Dlatego teraz szczególnie w tym czasie 
jubileuszu winniśmy śpiewać radosne Te 
Deum, wychwalając dobrego Boga za dobre 
natchnienia i błogosławieństwo, które towa-
rzyszyło powstawaniu i ciągle towarzyszy 
pracy redakcyjnej. Dumni jesteśmy także 
z tego, że nasza gazeta tak szybko wybiła 
się przed szereg. Wielokrotnie otrzymywa-
liśmy dowody uznania z wielu stron. Naj-
większym dowodem życzliwości było pismo 
J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckie-
go, które odręcznie napisał zaraz po otrzy-
maniu od Ks. Prałata jednego z numerów 
naszego miesięcznika. Wypadało by zatem 
życzyć, aby powiększył się skład redakcyj-
ny, tak aby częstotliwość ukazywania się 
gazety znów zwiększyła się do miesięcznika. 
A z okazji tego jubileuszu jest okazja tak-
że do życzeń dla wszystkich, którzy obecnie 
trudzą się w pracy redakcyjnej, aby wytrwa-
li w zamierzeniach i ochoczo przystępowali 
do pisania, fotografowania i rozprowadzania 
gazety, a Pani Redaktor, aby z cierpliwością 
oczekiwała nadchodzących drogą e-mailową 
artykułów. Także i zachęta, aby jeśli ktoś 
ma zdolności i chce włączyć się w to dzie-
ło nie zwlekał więcej, gdyż zawsze potrzeba 
rąk do pracy, a im więcej współpracowników 
tym owocniejsze dyskusje i większe moty-
wacje do pracy. Życzę zatem wszystkim, 
którzy tworzą i tym którzy czytają W świetle 
Kolegiaty, aby to dzieło służyło na większą 
chwałę Bożą i dla pożytku nas wszystkich 
i całego Kościoła! 

Ad majorem Dei gloriam!

18

We wtorek 1.09.2009r. odeszła po nagrodę do Pana
Siostra Miłosierdzia ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo

śp. Helena Kozak

Przez ponad 40-lat pracowała w Biurze Parafialnym.
Jej pogrzeb – na życzenie rodziny odbył się 4.09.br. w Chełmnie.

Średzianie mogli Ją pożegnać modląc się za spokój Jej duszy na Mszy Świętej 
odprawionej

w Kolegiacie we wtorek 8.09 br.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Jej duszy za pełne poświęcenia życie.

 R.I.P.

C z a s  p o ż e g n a n i a



1�

W tym roku młodzież swój wypoczy-
nek z Bogiem przeżywała w Wier-
chomli Wielkiej, małej miejscowości 
niedaleko Krynicy. Wspólna modlitwa, 
spacer po górach, zabawa to przeni-
kało naszą wypoczynkową codzien-
ność. Udało się nam nawiedzić miej-
sce męczeńskiej śmierci bł. Karoliny 
Kózkówny i sanktuarium w Zabawie, 
gdzie obecnie przebywają Jej szczątki. 
Tam znajduje się  także kaplica mło-
dych męczenników naszego wieku. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
na cały dzień w Krakowie, aby i w tym 
ważnym dla Polski miejscu zaczerpnąć 

• z bogactwa kultury i tradycji. Cały ten 
czas lipcowego wypoczynku przyczy-
nił się do pogłębienia więzi z Bogiem 
i między sobą. 
Wakacje z Bogiem, tak nazywały się 
rekolekcje, jakie dzieci i młodzież 
z grupy Dzieci Maryi w tym roku prze-
żywały w Bysławku niedaleko Borów 
Tucholskich. Było nas ponad 60 osób, 
natomiast nasza grupa ze Środy Wlkp. 
liczyła 26 osób. Program był bardzo na-
pięty – codziennie jutrznia, nieszpory, 
Msza św. i inne obowiązki. Ważny był 
podział na grupy i zadania, jakie każda 
z nich miała do wykonania. Ogromnym 

•

wysiłkiem dla wszystkich była piesza 
pielgrzymka do Iławca, na zakończe-
nie, której była nagroda. Czas minął 
bardzo szybko, a my z każdym dniem 
coraz bardziej tworzyliśmy wspólnotę, 
z której trudno było odejść. Były też 
bardzo radosne chwile, między innymi 
kąpiel w jeziorze, pogodne wieczory. 
Nasza chwila odjazdu i rozstania to był 
dla nas bardzo trudny czas, wiele łez. 
Jednakże to, co przeżyliśmy pozostaje 
w nas i co więcej nadal trwa. 
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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 : 

Wakacje, czas budowania jedności  
z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą.

Mimo deszczowej pogody, 8 lipca br. 
po porannej Mszy św. wyjechaliśmy 
do Zaurolandii czyli największego par-
ku dinozaurów w Rogowie. Chociaż 
pogoda tego dnia nie sprzyjała zwie-
dzaniu, wyjazd nam się udał. Przecho-
dząc przez park mogliśmy zobaczyć jak 
wyglądało życia na ziemi, gdy chodziły 
po niej ogromne zwierzęta i jak to się 
stało, że wyginęły. Oczywiście przejeż-
dżając przez Gniezno, nie mogliśmy 
zapomnieć o wejściu do Katedry, aby 
pomodlić się u grobu Św. Wojciecha, 
a nawet na jej wieżę. 

•



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

POZNALIŚMY  STOLICĘ

Ministranci, dziewczynki z chórku oraz 
młodzież naszej parafii wraz z ks. Łuka-
szem Tadeuszem i opiekunami wyjechała 
w niedzielę 16 sierpnia w godzinach ran-
nych  do Sanktuarium M. B. Niepokalanej 
i św. Maksymiliana M. Kolbego w Niepo-
kalanowie.

Tam wzięliśmy udział we Mszy św., 
a potem obejrzeliśmy Misterium Męki 
Pańskiej oraz Panoramę Tysiąclecia. Wy-
warło to na naszej młodzieży niesamowi-
te wrażenie.

W godzinach wieczornych dotarliśmy 
do Warszawy. Następnego dnia zwiedzali-
śmy Pałac Kultury i Nauki m. in. wystawę 
interaktywną z Kopenhagi „Żyj zdrowo” , 
a także podziwialiśmy panoramę stolicy 
z 30-tego piętra.

Odbyliśmy też wizytę w Pałacu Prezy-
denckim podziwiając przepiękne komna-
ty.

Niezwykłym przeżyciem dla młodzieży 
było zwiedzanie Muzeum Powstania War-

szawskiego, gdzie można zapoznać się 
z historią, poznać nazwiska Powstańców, 
zobaczyć, z jakiej broni korzystali, i jakie 
były ich dalsze losy. Tego dnia udało się 
nam jeszcze zobaczyć Ogrody w Wilano-
wie.

Trzeciego dnia byliśmy w gmachu Sej-
mu RP na ul. Wiejskiej. Sejm i Senat RP 
zwiedzaliśmy z pomocą przewodnika- tak 
więc nasza młodzież mogła sprawdzić lub 
poszerzyć swoją wiedzę dot. funkcjono-
wania naszego Parlamentu. Dalej udali-
śmy się na zwiedzanie stolicy z przewod-
nikiem warszawskim- p. Hanią. Zaczę-

liśmy od Giełdy 
Papierów War-
tościowych po-
znając jej tajniki. 
Odbyliśmy spacer 
po stolicy wzdłuż 
Placu Trzech 
Krzyży, Kolumny 
Zygmunta, Kra-
kowskim Przed-
mieściem i Sta-
rówce. Po space-
rze podjechaliśmy 
pod Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tam we-
szliśmy na ogrody na dachu Bibliote-
ki- jest to bardzo ciekawe rozwiązanie 
architektoniczne. Tego dnia wystarczy-
ło jeszcze czasu by podjechać do Parku 
Łazienkowskiego. Poznaliśmy historię 
powstania pomnika Fryderyka Chopina 
w czasach carskich oraz spacerowaliśmy 
parkiem. Po kolacji wyjechaliśmy oglą-
dać stolicę w nocy. Mogliśmy podziwiać 
budowle oglądane w ciągu dnia jak prze-
pięknie wyglądają nocą.

Czwartego dnia zaplanowaliśmy wizytę 
w głównym gmachu Polskiego Radia. Mo-
gliśmy oglądać nagrywanie programów 
radiowych na żywo, nagrać swoje głosy 
i wysłuchać je.

Wizyta w Radio wzbudziła tyle emocji, 
że z zaplanowanej 1 godziny wydłużyła 
się do 3 godzin.

Wróciliśmy jeszcze do Pałacu Kultury, 
by zwiedzić Muzeum Techniki, gdzie moż-
na było zobaczyć m.in. historię górnictwa, 
hutnictwa, powstanie pierwszych kompu-
terów, historię telefonu, pralki itd. 

W ostatnim dniu naszego pobytu podje-
chaliśmy jeszcze raz do kościoła św. Jana 
Chrzciciela i do grobu Prymasa Tysiąc-
lecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 
a następnie skierowaliśmy się do kościoła 
św. Stanisława Kostki, w którym odpra-
wiał Msze św. - śp. ks. Jerzy Popiełuszko.

Zobaczyliśmy Jego grób oraz zwiedzili-
śmy Muzeum Sługi Bożego Ks. Jerzego.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Sanktuarium Maryjnym w Liche-

niu, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św. 
i w godzinach wieczornych zadowoleni 
wróciliśmy do Środy.

 Zwiedziliśmy mnóstwo zabytków War-
szawy, poszerzyliśmy swą wiedzę. Mi-
nistranci cieszyli się dodatkowo ze spo-
tkania i autografem Z Rogerem Guerre-
iro, a dziewczynki z aktorkami- Grażyną 
Barszczewską(z serialu „Londyńczycy”) 
oraz Mariną Łuczenko(z serialu „39 
i pół”).

Bogusława Deiksler
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W dniach 16-20 sierpnia br. wyjechała 50- osobowa ekipa młodzieży z parafii
 pw. św. Józefa na zwiedzanie Warszawy.

15.08.2009 r. na Mszy św. o godz. 10.30 
z Parafią św. Józefa żegnał się ks. Łukasz 
Tadeusz. Wśród licznie zgromadzonych 
delegacji nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli redakcji „W świetle Kolegiaty”.

Dziękując ks. Łukaszowi za dwa lata 
owocnej współpracy, życzymy by słowa -
te wypowiadane i pisane w nowym czaso-
piśmie parafialnym-nadal owocowały.

Szczęść Boże na nowej placówce!
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Maciej Nowak
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Gustaw Leno Graf

Ignacy Tadeusz Urbański

Hanna Pawełczyk

Anna Maria Łuczak

Kacper Kucharski

Gabriel Marek Poświatowski

Kinga Wysocka

Adrian Filip Olejniczak

Eryk Andrzej Stachowiak

Amelia Maćkowiak

Zuzanna Gierlińska

Julia Banat

Maria Chmiel

Igor Kubisiak

Maja Anna Mandziak

Wojciech Jerzy Wawrzyniak

Bartosz Pieczyński

Bogumił Bukowski

Bartosz Szymkowiak

Aleksandra Dębińska

Stanisław Jan Sysak

Alicja Wiechcińska

Wiktoria Owczarzak

Kamila Pankowska

Tadeusz Stachowski –  Ewa Juśkowiak

Łukasz Tomczak – Martyna Kaczor

Paweł Majda – Joanna Olszak

Paweł Smoliński – Marta Stanisławska

Adam Szatkowski – Anna Dworak

Dawid Jakubowski – Weronika Dobroś

Marek Madaj – Anna Parysek

Sławomir Walczak – Elżbieta Nowaczyk

Krzysztof Rejzowicz – Joanna Nowosielska

Andrzej Pruchniewicz – Alicja Maria Mieloszyk

Dawid Handke – Paulina Olczyk

Tomasz Łuczak – Anna Cyran

Rafał Madela – Agnieszka Korcz

Daniel Malinowski – Katarzyna Rybarczyk

Paweł Małecki – Monika Budzińska

Marcin Stachowski – Małgorzata Głowacka 

Łukasz Witczak – Joanna Antoniewicz

Patryk Białkowski – Justyna Zięciak

Robert Tomczak – Dagmara Świetlik

Piotr Maćkowiak – Anna Mrowińska

Mateusz Stępniak – Katarzyna Rozala

Marcin Adamczak – Lidia Durma

Krzysztof Krotofil – Barbara Kajdan

Grzegorz Mikołajewski – Natalia Springer

Marcin Kmieciak – Agata Śpiewak

Daniel Ratajczak – Marlena Zdzieszek

Radosław Ambroży – Paulina Jankowska

Maciej Pawełczyk – Kinga Kasprzyk

Jakub Antkowiak – Monika Woźniak

Tomasz Piechowiak – Daria Kaczmarek

Jakub Lisiewicz – Monika Zaborowska

Krzysztof Lesiński – Sylwia Wojtaszak

Marek Cyran – Natalia Fengler

Jakub Zawiślak – Ewelina Małecka

Tomasz Stanisławski – Magdalena Rogacka

Tomasz Werner – Angelika Bielejewska

Paweł Poświatowski – Anna Antczak

Andrzej Olejniczak – Magdalena Gągoł

Dariusz Sterczyński – Danuta Sikorska

Dariusz Sójka – Dorota Surdyk

Łukasz Słomczyński – Joanna Janaszak

Dawid Kaszuba – Monika Nieruchalska

Artur Bianek – Paulina Otto

Tomasz Owczarzak – Anna Tabaczka

Marcin Tomaszewski – Eliza Ruszczak

Michał Dydymski – Ewelina Barska

Jacek Frąckowiak – Ewelina Nowak

Marek Pawlicki – Anna Posała

Waldemar Skibiński – Kinga Stachowiak

Dawid Rosadziński – Iwona Niżnik

Łukasz Pawlak – Ewa Rogowska

Sebastian Budziński – Paulina Szumiała

Michał Kempa – Małgorzata Pytlarczyk

Przemysław Sobkowiak – Elwira Waligóra

Błażej Krzysztofiak – Sylwia Bartkowiak

Michał Teresiński – Katarzyna Haniewicz

Krzysztof Samson – Justyna Kuliberda

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

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!

śp. Izydor Rainczuk 

śp. Irena Furmanek

śp. Edmund Wujek

śp. Tadeusz Braszak

śp. Czesława Jankowska

śp. Alfons Kosowicz

śp. Jan Maćkowiak

śp. Zygmunt Włodarczak

śp. Henryk Mikołajczak

śp. Ludwik Nowak

śp. Joanna Mroczyk

śp. Gertruda Melewska

śp. Piotr Zandecki

śp. Waleria Kosińska

śp. Janusz Wawrzyniak

śp. Jerzy Sobczyński

śp. Halina Duczmal

śp. Nikodem Hypki

śp. Tadeusz Nowak

śp. Stanisław Książkiewicz

śp. Apolonia Kuźma

śp. Zygmunt Grduszak

śp. Piotr Kochański

śp. Helena Franke

śp. Edmund Zychar

śp. Genowefa Bartecka

śp. Otylia Kijak

śp. Konrad Żakowski

śp. Zofia Stalec

śp. Ryszard Połomski 

śp. Bożena Gołuch

śp. Janusz Nowak

śp. Marian Knioch

śp. Grażyna Chmurzewska

śp. Jerzy Wojciechowski

śp. Natalia Walkowiak

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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1. Odmierza czas.
2. Zjada ją bocian.
3. Miesiąc Maryjny.
4. Dzieci z … - zespół.
5. Uczeń, który zdradził Jezusa.
6. Owoc ze sadu.
7. Babcia Jezusa.
8. Mała Katarzyna.
9. 10 Przykazań Bożych.
10. Ułóż wyraz (c, o, w, h, o, b, e, i)
11. Imię Chrzciciela
12. … Najświętszej Maryi Panny.
13. Jeszcze nie diakon.
14. Miejsce nauki kleryków. 
15. Jeden z Ewangelistów.
16. Miesiąc trzeźwości.
17. Jeden z sakramentów.
18. Główne … Wiary
19. Jest niezbędna w samochodzie.
20. Przyjaciel Maii z dobranocki

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić 
do naszej skrzynki -umieszczonej pod 
dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosu-
jemy nagrodę na Mszy Świętej dla dzieci 
o godz.11.30 
w niedzielę 18.10.2009r.

Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
OJCOSTWO.
Nagrodę-poświęcony obraz Jezusa 
Miłosiernego -wylosowała i odebrała 
KAMILA LESIŃSKA
Gratulujemy!

Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.

Redaktor naczelny: Iwona Tomaszewska

Skład Redakcji: 

na ostatniej stronie

Opiekun Gazety: ks. Jarosław Grelka

Adres: Redakcja „W świetle Kolegiaty”, ul. Jażdżewskiego 6, 63-000 Środa Wlkp.

Pytania, sugestie i rozwiązania krzyżówek prosimy wrzucać do naszej skrzynki umieszczonej pod dzwonnicą.

Druk: Alf-Druk, ul. Brodowska 18, 63-ooo Środa Wlkp.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów i listów oraz zmiany ich tytułów.

Gazeta nie jest źródłem dochodów parafii. 

Wszystkie datki pochodzące z jej rozprowadzania przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania numeru.
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