
W ŚWIETLE

nr 5

Etat 24 h

Istotne pytania

LI
ST

O
P

A
D

(3
6)

 2
00

9

PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚRODZIE WLKP.

OLEGIATY

JEZUS UMARŁ ZA WSZYSTKICH
I WSZYSTKICH NAS OCZEKUJE W NIEBIE

str. 6 – 7

K

str. 10 – 11

Przeżyła własną 
śmierć

str. 14



Fotoreportaż 
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 Nasz czas biegnie. Kolejny listopad przed nami. Warto w tym 
miesiącu poświęconym w szczególny sposób zmarłym pomyśleć 
o własnym życiu.

Jak ono wygląda? 
Co w nim tak naprawdę się liczy?
Dokąd ono mnie doprowadzi? 
Czy celem mojego życia jest niebo? 
Co robię, aby tam trafić?
Czy w ogóle mi na nim zależy? 
Pomyśl Drogi Czytelniku i odpowiedź sobie szczerze na te 

ważne pytania.
Może już czas zaprzestać gonitwę i skupić się na tym, 

co naprawdę jest wartościowe.
Na „wieczną drogę” nie włożą nam do kieszeni: portfela, karty 

kredytowej, kluczyków od samochodu ani komórki… 
Potrzebne są inne ważniejsze sprawy. W momencie śmierci 

będziemy musieli rozliczyć się z naszego życia. Z tego 
czy kochaliśmy Boga i bliźniego.

Z dobrych i złych uczynków, które uczyniliśmy w naszym 
życiu.

Włożą nam do rąk różaniec i książeczkę, bo taka jest tradycja… 
Czy przy pomocy tego różańca modlisz się do Matki Bożej? 

Czy modlisz się za tych, którzy już odeszli do Domu Ojca?
Czy ta książeczka jest używana choćby, po to, by zrobić 

porządny Rachunek sumienia przed Sakramentem Pojednania?
Może w Uroczystość Wszystkich Świętych warto poprosić Tych, 

którzy już TAM są, by wyprosili nam u Boga NIEBO, bo nigdy 
nie jest z nami tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

SŁOWO OD REDAKCJI

- Święty Stanisław jest głównym patronem 
Archidiecezji Poznańskiej oraz patronem Polski

- Błogosławiony Bogumił i św. Urszula 
Ledóchowska są patronami Archidiecezji 
Poznańskiej

- z Archidiecezji Poznańskiej pochodzą 
błogosławieni:
-Edmund Bojanowski
-Sancja Szymkowiak
-Męczennicy II wojny światowej
-ks. Marian Konopiński
-ks. Józef Kut
-ks. Włodzimierz Laskowski
-ks. Narcyz Putz
-Natalia Tułasiewicz
-„Poznańska Piątka”
-brat Józef Zapłata

- Kandydatami na ołtarze z Wielkopolski są:
-Bernard z Wąbrzeźna
-ks. Kazimierz Rolewski
-ks. Aleksander Żychliński
-ks. Stanisław Steich
-ks. Ignacy Posadzy
-ks. Aleksander Woźny

- chwały ołtarzy oczekują:
-Jadwiga z Działyńskich Zamoyska
-o. Euzebiusz Chuchracki
-klerycy Jan Wojtkowiak i Czesław Golak

- spośród aktualnych „świadków wiary”, co 
do, których istnieje zamysł postępowania 
beatyfikacyjnego należą:

-Justyna Szot( młoda matka z Poznania-
poświęcająca własne życie dla dziecka)

-Kazimierz Hołyga(lekarz z Nowego Tomyśla, 
który poświęcił życie dla pacjenta)

Więcej można przeczytać na stronie www.
archpoznan.pl/content/view/1336/191/
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Czy wiesz, że…



 ODPUST PARAFIALNY

W dniu 11 października br. o godzinie 17: 
30, w Uroczystość Matki Bożej Różańco-
wej została odprawiona Msza Św. odpu-
stowa. Jej celebransem był ks. Prałat Jan 
Stanisławski.
Po Komunii Świętej zostały poświęco-
ne różańce dzieciom, które w przyszłym 
roku w maju przystąpią do I-szej Komunii 
Świętej.Po Eucharystii wyruszyła proce-
sja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół 
Starego Rynku. Po powrocie do Kolegiaty 
przyjęliśmy błogosławieństwo Boże i od-
śpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

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

 DZIEŃ PAPIESKI

18 października przed kościołem Kolegiackim z okazji obchodów Dnia Papieskiego sprze-
dawane były „kremówki papieskie”. Dystrybucją zajmowali się rodzice ministrantów.
Sprzedane zostało ponad dwa tysiące kremówek, które zostały przygotowane przez pie-
karnię państwa Hulewiczów.

Sandra Gołębiewska

 NOWI MINITRANCI

W niedzielę 27 września br. na Mszy 
Św. o godzinie 11:30 zostało przyjętych 
czterech nowych ministrantów. Piotr 
Gawroński, Miłosz Tabaczka, Kamil Ban-
dosz i Wojciech Niciecki przez 6 miesięcy 
przygotowywali się do służby przy ołta-
rzu. Uczestniczyli w zbiórkach na salkach 
oraz w kościele  przeszli  „krótką prak-
tykę”. Zapoznali się  jak rozłożyć kie-
lich, podawać ampułki, dzwonić gongiem 
i dzwoneczkami , a także jak podawać 
patenę do Komunii .
Życzymy  im gorliwości w Służbie Bożej.

Patryk Kujawa 

 70-LAT TEMU

W październiku 1939 roku w ciągu 4 dni, 
w 14 miastach Wielkopolski, w publicznych 
egzekucjach – Niemcy wymordowali prawie 
300 przedstawicieli wielkopolskich elit.
20 października odprawiona została Msza 
Święta za pomordowanych na średzkim 
Starym Rynku.

it
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Jezus Chrystus zmartwychwstał!  
Prawdziwie zmartwychwstał

Drogi Czytelniku! Dziwisz się temu 
zawołaniu, które zazwyczaj rozbrzmie-
wa w czasie Wielkanocy. A przecież 
dzisiaj obchodzimy święto Wszystkich 
Świętych. Dzień, w którym nawiedza-
my cmentarze, wspominamy naszych 
bliskich, którzy odeszli. Dzień zadumy. 
Ogarnia nas melancholia, od której 
już blisko do smutku. Są tacy, którzy 
twierdzą, że to smutny dzień. Dlaczego? 
Bo przypomina nam o śmierci. A wielu 
z nas boi się śmierci.

A ja jeszcze raz zawołam:  
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. 
Czy ta wiadomość Cię pocie-
sza? Czy ta wiadomość jest dla 
Ciebie dobrą nowiną? Co ona 
dla Ciebie znaczy? Czy dzię-
ki niej spojrzysz inaczej 
na grób bliskich Tobie? 
Na swoje życie?
 Po co Jezus przyszedł 
na świat? 
By nas wybawić.
Od czego? 
Od śmierci. 

I może ta prawda nam kato-
likom spowszedniała. Osłuchali-

śmy się z tą wiado-
mością i nie jest ona 
żadnym hitem.

Zadam pytanie, 
może trochę 
d z iw -

ne. Co to jest śmierć? 
Encyklopedyczna odpowiedź: 
to stan charakteryzujący się ustaniem 

oznak życia, spowodowany nieodwra-
calnym zachwianiem równowagi funk-
cjonalnej i załamania wewnętrznej or-
ganizacji ustroju. 

Jeżeli tę definicję uznamy za jedyną 
prawdę, to faktycznie skłaniać się mo-
żemy do przeżywania tych 

w y j ą t k o -
wych dni 

w smutku. Bo przemijamy. Znikamy 
z tego świata. Coś się kończy. Rodzi się 
w nas strach i pytanie, co dalej? 

Czy możemy ten stan określić inaczej? 
Choćby tak - dzień śmierci człowieka 
na ziemi, jest dniem jego narodzin dla 
nieba. 

Jeżeli mówimy już o śmierci, to trzeba 
zaznaczyć, że istnieje też inna śmierć. 
Śmierć, która rodzi się z grzechu. Grzech 
to śmierć. Ta śmierć powoduje, że odłą-
czamy się od Boga, Dawcy życia.

I jak tu żyć, kiedy prowadzimy takie 
rozważania?
Czy jest dla nas jakaś nadzieja?

 Odpowiadam - Tak, jest Dobra Nowi-
na. Bóg nie jest Tym, który siedzi w nie-
bie bezczynnie. Kocha Ciebie i mnie. 
Nie mógł zostawić nas bez pomocy. On 
interweniuje. Posyła swego Syna Jezu-
sa Chrystusa, który przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie daje nam życie. On 
został ustanowionym duchem dają-
cym życie. Każdy, kto w Niego wierzy, 
otrzyma Jego własnego ducha i Jego 
własną naturę. 

„Dlatego cieszy się moje serce, du-
sza się raduje, a ciało moje będzie 

spoczywać z ufnością, bo nie po-
zostawisz mojego życia w gro-
bie.” Ps. 16 

Andrzej Maleszka



Święty Ojciec Pio

Brat pośród braci, obarczony cierpie-
niem jak wszyscy żyjący, gotowy wy-
słuchiwać nie tylko grzechów, ale tak-
że cierpień i rozterek. Odziany w habit 
św. Franciszka z Asyżu, w sandałach 
na nogach, bez wywyższania celebru-
jący przy ołtarzu misterium Euchary-
stii z wewnętrznym uniesieniem, które 
uderzało wszystkich.

Nie rozdawał pieniędzy. Dawał je-
dynie błogosławieństwa i upomnienia. 
Nie przyciągał ludzi uśmiechem i po-
chlebstwami, był wręcz odpychający, 
gdy dostrzegał fanatyzm czy rozna-
miętnienie. A jednak jak dawniej, tak 
i dzisiaj ludzie odczuwają Jego praw-
dziwą świętość.

Tak przedstawia się popularność Ojca Pio i taki 
jest powód, dla którego, podobnie jak to było w życiu św. Franciszka, ludzie za Nim 
idą. Ojciec Pio, gdyby był wśród nas, roześmiałby się zapewne natychmiast i ostro 
odpowiedział: Już ja was przepędzę! Jednak ludzie szli za nim i wciąż przybywa 
tych, którzy przyjeżdżają spotkać się z Nim w San Giovanni Rotondo, noszą Jego 
obrazek w portfelu czy mają w domu jego figurkę.

Ojciec Pio jest nie tylko najpopularniejszym Świętym, ale także według wyników 
ankiety, najczęściej wzywanym w modlitwie. Modlimy się do tego, kogo znamy. 
A ponieważ znamy tego, do kogo się modlimy, wzrasta nasza wiara i szacunek, 
intensywniejsza staje się nasza modlitwa, bardziej naglące błaganie.

Jednak najszczęśliwsze dla Ojca Pio i całego Kościoła byłby, gdyby stał się On 
Świętym najbardziej naśladowanym na drodze do Boga.

�

Tomasz Szcześniak

„Zapracowani” 
Święci

W roku 2006 znany włoski tygodnik katolicki „Famiglia Cristiana” przeprowadził 
wśród swoich czytelników ankietę, w której zbadał „popularność” Świętych. Ankie-
ta pokazała, że Ojciec Pio przewyższa popularnością wszystkich innych Świętych, 
wyprzedzając licznych przyjaciół Boga, którzy do tej pory we Włoszech i na całym 
świecie cieszyli się wielkim uznaniem.

Ankiety tego rodzaju, jak wiadomo, mają względną wartość i mogą być różnie 
oceniane, ale pewne jest, że nawet jeśli Ojciec Pio nie zajmuje pierwszego miej-
sca w panteonie Świętych, cieszy się wciąż rosnącą popularnością, która pozwala 
wymieniać go wśród najbardziej znanych na świecie. Kolejne „miejsca w rankingu” 
zajęli: św. Antoni, św. Krzysztof, św. Juda Tadeusz i św. Józef.

Święty Antoni Padewski

Nie pochodził z Padwy - z Włoch, lecz 
był Portugalczykiem. Urodził się w Lizbo-
nie 15 sierpnia 1195 roku w Święto Wnie-
bowzięcia NMP. Otrzymał na chrzcie imię 
Ferdynand. Rodzice dawali mu od naj-
młodszych lat bardzo dobry przykład. 
Uczył się w Lizbonie w szkole przykate-
dralnej. Jako syn rycerza zdobywał także 
sztukę jazdy konnej, szermierki, polowa-
nia. Kiedyś oświadczył ojcu, który chciał 
by został rycerzem tak jak on. „Pragnę 
być rycerzem Chrystusa, giermkiem Mat-
ki Bożej, obrońcą ubogich i Ewangelii”. 
Dzięki interwencji matki otrzymał bło-
gosławieństwo ojca. Ojciec powiedział: 
„Nie sprzeciwiam się twojemu wyborowi, 
a w twojej stanowczej decyzji dostrzegam 
dumę rodu Buglione. Będziesz godny na-
szej rodziny i chociaż zawiodłeś moje 
nadzieje, nie mogę sprzeciwiać się woli 
Boga. Błogosławię ci, mój synu. Idź w po-
koju”. W 1210 roku mając 15 lat Ferdy-
nand wstępuje do klasztoru San Vicenzo 
de Fora Kanoników Regularnych Św. Au-
gustyna w Lizbonie. Umiera 13 czerwca 
1231 roku mając zaledwie 36 lat. Pocho-
wano go w Padwie. 30 maja 1232 roku 
papież Grzegorz IX zaliczył Go w poczet 
Świętych. O szybkiej kanonizacji zade-
cydowały liczne cuda i łaski jakie wierni 
otrzymali za wstawiennictwem św. An-
toniego. św. Antoni posiadał dar uzdra-
wiania, bilokacji, czytania w ludzkich 
sumieniach. I dzisiaj zdarzają się cuda - 
trzeba tylko wierzyć i prosić o wstawien-
nictwo świętego Antoniego - jeżeli będzie 
to zgodne z wolą Bożą - to Bóg uczyni 
znak. Obecnie na miejscu grobu św. An-
toniego w Padwie wznosi się potężna ba-
zylika. W 1946 papież Pius XII ogłosił św. 
Antoniego Doktorem Kościoła. 

Święty Antoni jest patronem żniw, par 
narzeczeńskich, sierot i dzieci, patronem 
zagubionych rzeczy, więźniów. 
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Święty Krzysztof

Krzysztof miał pochodzić z Azji Mniej-
szej, z prowincji rzymskiej Licji i tam po-
nieść śmierć męczeńską za panowania 
cesarz Decjusza około 250 roku. Jest jed-
nym z czternastu Świętych Wspomoży-
cieli, czyli szczególnych patronów. Imię 
Krzysztof wywodzi się z języka greckie-
go i oznacza tyle, co „niosący Chrystu-
sa”. Krzysztof wyróżniał się niezwykłą 
siłą. Postanowił więc oddać się w służbę 
najpotężniejszemu na ziemi panu. Słu-
żył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy 
przekonał się, że ów król bardzo boi się 
szatana, wstąpił w jego służbę. Pewne-
go dnia jednak przekonał się, że szatan 
boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło 
w Nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, 
którego boi się nawet szatan. Opuścił 
więc służbę u szatana i poszedł służyć 
Chrystusowi. Zapoznał się z nauką Ewan-
gelii i przyjął chrzest święty. Za pokutę 
i dla zadośćuczynienia, że służył szata-
nowi, postanowił zamieszkać nad Jorda-
nem, w miejscu gdzie woda była płytsza, 
by przenosić na swoich potężnych barkach 
pielgrzymów zdążających do Ziemi Świę-
tej. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, 
które prosiło go o przeniesienie na drugi 
brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł 
ogromny ciężar, który go przytłaczał, 
tak iż zdawało mu się, że zapadnie się 
w ziemię. Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?” 
Otrzymał odpowiedź: „Jam jest Jezus, 
twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwi-
gasz cały świat”. Święty Krzysztof stał się 
patronem mostów, miast położonych nad 
rzekami, przewoźników, flisaków i żegla-
rzy, podróżników i pielgrzymów, a obec-
nie szczególnie kierowców. Jest również 
orędownikiem w śmiertelnych niebezpie-
czeństwach. 

Święty Juda Tadeusz

Apostoł ten był bratem święte-
go Jakuba Młodszego, na imię miał 
Juda, zaś Tadeusz był przydomkiem 
i oznacza „odważny”. O jego życiu 
wiadomo niewiele. Najprawdopodob-
niej był żonaty i miał dzieci. Istnieją 
przypuszczenia, że był też bratem 
Szymona. Jak można sądzić z języka 
listu św. Judy, który wchodzi w skład 
kanonu Nowego Testamentu, był 
również człowiekiem wykształco-
nym. Poniósł śmierć męczeńską, 
ale różne są wersje tego gdzie 
i w jakich okolicznościach. Uwa-
żany jest za patrona w sprawach 
trudnych i beznadziejnych. Odbie-
ra więc szczególną cześć, a w wielu 
kościołach odbywają się specjalne 
cotygodniowe nabożeństwa wła-
śnie w takowych intencjach.

Święty Józef

Opiekun Pana Jezusa na ziemi. Świę-
to liturgiczne ku czci Józefa obchodzone 
było już w IV wieku w klasztorze św. Saby 
pod Jerozolimą. Kult św. Józefa w Polsce 
datuje się od przełomu XI/XII wieku. 
Już wtedy bowiem w Krakowie obcho-
dzono Jego święto pod datą 19 marca. 
Wyprzedziliśmy pod tym względem wiele 
państw i diecezji. Największy jednak roz-
wój nabożeństwa do św. Józefa przypadał 
w Polsce na wiek XVII i XVIII. Propago-
wały je przede wszystkim zakony wizy-
tek i karmelitów. Z wieku XVII pochodzi 
największe sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. Pierwsza wzmianka o czci znajdu-
jącego się tam obrazu i o doznanych ła-
skach pochodzi z roku 1673. 

Wiele krajów obrało sobie św. Józefa 
za patrona. Tak np. uczyniły : katolicka 
Kanada (1624), Czechy (1655), Austria 
(1689), Hiszpania (1679), Portugalia 
(1744) a także Wietnam, Peru, Rosja, 
Meksyk, Belgia i Węgry. Podobnie też 
uczyniło wiele diecezji i miast. W roku 
1818 św. Józef został ogłoszony patro-
nem głównym diecezji kujawsko-kali-
skiej. Także diecezja włocławska i łódzka 

obrały sobie św. Józefa za patrona. Po-
wstały w Polsce 4 rodziny zakonne pod 
wezwanie św. Józefa. Imię Józef należy 
do najczęściej spotykanych w Polsce.

Święty Józef jest patronem między in-
nymi:

- Kościoła Powszechnego
- mężów i ojców
- rodzin
- zakonu karmelitańskiego 
- franciszkanów
- młodzieży rzemieślniczej 
- robotników; 
- młodości;
- czystości;
- świętości;
- dobrej śmierci.

Popularności świętego nie można wykreować ani jej narzucić. Ona rodzi się sponta-
nicznie ze swoistego współbrzmienia, jakie zachodzi pomiędzy nim i ludźmi, ponieważ 
ludzie odczuwają go jako kogoś bliskiego, i to nie tyle z powodu jego cudotwórczej mocy, 
ale ponieważ on rozumie ich potrzeby, dźwiga ich problemy, lęki, obawy. Widzą w nim 
ojca lub brata, z którym można wejść w zażyłość, któremu można się powierzyć. 

Powierzajmy się świętym, oni są blisko Boga!
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Krzysztof Kluczyński

Modlitwa za zmarłych

W ostatnich latach, poprzez kateche-
zę i praktykę, udało się znacznie zmienić 
przekonanie, że przyjęcie namaszcze-
nia chorych jest zapowiedzią niechybnej 
śmierci. Stąd też obecnie zdecydowanie 
więcej wiernych przyjmuje ten sakra-
ment.

Sakrament namaszczenia udziela cho-
remu łaski Ducha Św. Łaska ta wspiera 
człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmac-
nia chorego, by mógł mężnie znosić cier-
pienie, by zobaczył sens swej choroby, 
odczytując ją jako osobiste włączenie 
w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. 
Sakrament namaszczenia pomaga cho-
remu zwalczyć zło, które mu zagraża, 
i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Zgodnie z duchem Listu św. Jakuba 
i praktyką pierwotnego Kościoła, sakra-
mentu tego należy udzielać wiernym, 

którzy są słabi i z powodu choroby lub 
starości znajdują się w niebezpieczeń-
stwie śmierci. Przy ocenie stanu chorego 
należy się kierować zwykłą roztropnością, 
niekiedy opinią lekarza. Sakramentu moż-
na udzielić choremu przed każdą operacją 
chirurgiczną. Mogą go przyjąć także oso-
by starsze, które, mimo że nie są poważ-
nie chore, są osłabione z powodu wieku, 
a także chore dzieci, jeżeli mają już przy-
najmniej ogólną świadomość dokonują-
cych się czynności. Sakrament ten może 
być ponownie udzielony, jeżeli chory 
po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub 
w tej samej chorobie stan chorego staje 
się krytyczny.
Prawo kościelne mówi:

Sakramentu namaszczenia należy 
udzielać chorym, którzy przynajmniej 
pośrednio o ten sakrament prosili.

1.

Nie wolno sakramentu namaszczenia 
udzielać tym chorym, którzy uparcie 
trwają w jawnym grzechu ciężkim.
W razie wątpliwości, czy chory jest oso-
bą wierzącą, czy cieszy się używaniem 
rozumu albo czy rzeczywiście już umarł, 
należy udzielić sakramentu chorych
Gdy zachodzi wątpliwość co do śmierci 
wiernego, należy udzielić namaszczenia 
warunkowo, dodając do formuły sakra-
mentalnej formułę „jeśli żyjesz”.
Jeśli nastąpił zgon, nie należy udzielać 
sakramentu namaszczenia chorych. 
W przypadku zgłoszonej już śmierci za-
leca się, aby kapłan poszedł pomodlić 
się przy zmarłym razem z jego bliski-
mi. 

Na podstawie Synodu Archidiecezji 
Poznańskiej 

2.

3.

4.

5.

Namaszczenie chorych  
–tylko przed śmiercią?

Ks. Jarosław Grelka

Jednym z zarzutów stawianym kato-
likom przez różnorodnych fundamen-
talistów protestanckich jest istniejąca 
w naszej tradycji modlitwa za zmarłych. 
Uważają oni, że dalsze losy człowieka 
decydują się w chwili śmierci i modli-
twa za zmarłych jest bezproduktywna, 
ponieważ nie może już niczego zmienić. 
Odrzucają oni również prawdę o czyść-
cu twierdząc, że nie ma ona biblijnego 

uzasadnienia.
Żeby zrozumieć cel modlitwy zanoszo-

nej za zmarłych trzeba na wstępie przy-
pomnieć sobie dwie prawdy: pierwszą 
o istnieniu czyśćca, a drugą o czasie, 
który Bóg postrzega inaczej niż my.

W przedchrześcijańskiej tradycji ju-
daistycznej, która jest niejako kolebką 
naszej wiary zakorzeniony był pogląd, 
że po śmierci duch ludzki trafia do miej-

sca określanego jako Szeol. Do szeolu 
trafiały zarówno dusze ludzi dobrych jak 
i złych, bez rozróżnienia. Było to miej-
sce oczekiwania na przyjście Mesja-
sza, który miał dokonać powszechnego 
sądu, a dusze sprawiedliwych wprowa-
dzić do odnowionego świata, przemie-
nionego na wzór biblijnego raju. Tak 
więc szeol był miejscem przejściowym 
i co charakterystyczne człowiek, któ-



�

ry już tam trafił zostawał pozbawio-
ny dalszego wpływu na własne losy. 
Powszechnym zwyczajem żydowskim 
była modlitwa za zmarłych. Jednym 
z najpiękniejszych jej opisów, a także 
jej teologiczne jej umotywowanie, mo-
żemy znaleźć w II Księdze Machabej-
skiej (Mch 12, 38-45) Juda Machabeusz 
nakazuje swoim żołnierzom pochować 
ciała zmarłych towarzyszy. Gdy okazało 
się, że powodem ich śmierci był grzech, 
nakazuje modlitwę za zmarłych i złoże-
nie za nich ofiary. Jego postępowanie 
w oczach biblijnego autora znajduje 
aprobatę i uznanie, uzasadnia je nastę-
pująco: „Gdyby bowiem nie był prze-
konany, że ci zabici zmartwychwstaną, 
to modlitwa za zmarłych byłaby czymś 
zbędnym i niedorzecznym” (Mch 12, 
44). Ten biblijny fragment stanowi pod-
stawę wiary w istnienie czyśćca. Także 
Chrystus w swoim nauczaniu wspomi-
na o możliwości odpuszczenia ludzkich 
win również po śmierci (Mt 12,31-32). 
We fragmencie tym pojawia się również 
pojęcie czasu. Powinniśmy uświadomić 
sobie, że czas jest właściwością mate-
rii, a nie ducha. Tam gdzie jest materia, 
tam jest i czas, czyli czas obowiązuje 
niejako w tym, doczesnym świecie. Bóg 
jako duch doskonały jest ponad czasem, 
jest jego Panem. Może nim dowolnie 
kierować; przykład tego odnajdujemy 
w Księdze Jozuego (Joz 10, 12-14). War-
to pamiętać, że chcąc opisać czas Boga 
należałoby stwierdzić, że pojęcia takie 
jak przeszłość i przyszłość nie istnieją 
dla Niego. O Bogu nie można mówić, 
że był lub będzie, On jest! Szukając me-
tafory tego stwierdzenia można by po-
służyć się obrazem płynącej rzeki. Czas 
jest jak rzeka, a my jesteśmy w niej za-
nurzeni i płyniemy z jej nurtem. Bóg stoi 
na jej brzegu, Bóg jest ponad czasem! 
Chociaż o naszym życiu wiecznym decy-
duje nastawienie naszego serca w chwili 
śmierci to jednak modlitwa za zmarłych 
ma wielką wartość. Dlatego za  zmarłych 
powinniśmy i możemy modlić się, tak 
w chwili ich śmierci jak i sto lat po niej. 
Zachowały sie też, setki nagrobków 
wczesnochrześcijańskich, na wielu z nich 
są wypisane modlitwy za zmarłych. Wi-
dać z tego, że chrześcijanie od zawsze 
żywili wiarę w możliwość zmiany ludz-
kiego losu również po śmierci. Modlitwa 

wyryta na kamieniu ma jeszcze tą war-
tość, że potrafi przetrwać wieki i spra-
wić, że nawet obcy, po latach, przeczyta 
ją i wzniesie ją Boga. Kościół swym au-
torytetem, w sposób pewny potwierdza, 
że ci, których nazywamy błogosławiony-
mi i świętymi osiągnęli chwałę zbawienia, 
to jednocześnie o nikim nie wypowiada 
się, że został potępiony. Słowo Boże 
i historia pokazują nam, że człowiek 
nawet w chwili swej śmierci może się 
nawrócić i żałując szczerze za grzechy 
dostąpić łaski ich odpuszczenia, a przez 
to zbawienia (Łk. 23, 39-43). Grzech 
powoduje, że na „koncie” człowieka po-
wstają dwa rodzaje „długu” wina, którą 
darować może tylko Bóg i kara, którą 
człowiek usuwa sam poprzez czynione 
dobro. Pozostająca, po śmierci, na na-
szym „koncie” kara za popełnione przez 
nas zło domaga się zadośćuczynienia 
w czyśćcu. Modlitwa, odpusty 
i Ofiara Eucharystyczna za-
noszone i składane przez 
nas za zmarłych przy-
czyniają się do wyrów-
nania „rachunków”.

Apostoł Paweł sam 
modli sie 
za zmarłego 
Onezy fo ra , 
który okazał 
mu wiele po-
mocy w rzym-
skim więzieniu 
oraz podczas po-
bytu w Efezie. Mo-
dli sie następująco: 
„Niechaj mu Pan da 
w owym dniu znaleźć 
miłosierdzie u Pana!” 
(2 Tm 1,18) Ten 
n a j w i ę k s z y 
z Aposto-
łów z któ-
rego myśli 
czerpiemy 
do dziś 
wskazuje 
nam dro-
gę postę-
powania. 
M a j ą c 
na uwa-
dze na-
u c z a n i e 

Kościoła o obcowaniu świętych może-
my potraktować modlitwę jako formę 
nawiązania z nimi kontaktu. Kontaktu, 
który jest godziwy i dobry i nie jest ro-
dzajem „seansu spirytystycznego”. Mo-
żemy modlić za naszych bliskich zmar-
łych, ale także szukać u nich wstawien-
nictwa, wierząc, że osiągnęli już pełnię 
zbawienia. 

Niech zachętą do częstej i gorliwej 
modlitwy za zmarłych będzie dla nas 
świadomość, że modląc się za zmarłych 
prosimy Boga o to, co jest przez Nie-
go Samego pożądane, gdyż Bóg jako 
źródło miłości i łaski „chce, aby wszy-
scy ludzie byli zbawieni” (1 Tm 2, 4). 
Niech o każdym z nas będzie można 
powiedzieć to co biblijny autor napisał 
o Judzie Machabeuszu: : „Bardzo pięk-
nie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem 
o zmartwychwstaniu” (Mch 12. 43b).



10

Basia, Monika, Ewelina, Anna

Śmierć to dla każdego z nas bardzo przygnębiający temat. Przede wszystkim kojarzy się z bólem, cierpieniem, 
smutkiem. Większości z nas trudno o śmierci rozmawiać, dlatego przeprowadziłyśmy anonimową ankietę, w której 
pytałyśmy o własne skojarzenia, jeśli chodzi o dzień 1 listopada i śmierć. Pytania były zaledwie cztery, ale odpowiedzi 
naprawdę różnorodne. Oto kilka, naszym zdaniem, najciekawszych, najbardziej kontrowersyjnych, a czasem po pro-
stu zwyczajnych i prostych odpowiedzi.

Dzień 1 listopada to....

„Dzień Wszystkich Świętych”
„Dzień, w którym wspominamy 

zmarłych i modlimy się za nich” 
„Dzień, w którym modlimy się 
za osoby zmarłe, gdzie pokazujemy 
im, że zależy nam na nich”
„305 dzień roku, u Chrześcijan Świę-
to zmarłych – Wszystkich Świętych”
„Dzień jak dzień, w którym nagle 
wszystkim ludziom przypominają 
się zmarli. Tak jak w ten dzień lu-
dzie powinni traktować zmarłych co-
dziennie, to znaczy pamiętać o nich 
i prosić o ich życie wieczne” 

-
-

-

-

-

Z czym kojarzy się 
Tobie słowo śmierć?

„Śmierć kojarzy mi się z zakończe-
niem życia ziemskiego i roz-
poczęciem następnego - życia 
wiecznego. Jest to skończenie 
życia ziemskiego, zakończe-
nie wszystkich ziemskich trosk 
i zmartwień. Zostawienie bólu 
i wszystkiego, co doczesne 
za sobą”
„Słowo śmierć kojarzy mi się 
z odejściem kogoś, kto wiele 
dla nas znaczył. Słowo to wzbu-
dza we mnie raczej negatywne 
uczucia. Kojarzy mi się z pust-
ką, jaką pozostawia po sobie 
osoba odchodząca”
„Śmierć kojarzy się z pewnego 

rodzaju końcem, ale i począt-
kiem czegoś lepszego. Kojarzy się 
z pewnym przejściem”
„Słowo śmierć kojarzy mi się z koń-
cem, a zarazem początkiem. Koń-
cem życia na Ziemi, a początkiem 
życia wiecznego, o ile takiego do-
stąpię”
„Słowo śmierć kojarzy mi się 
z opuszczeniem tego świata”
„Śmierć kojarzy mi się z końcem 
pewnej wędrówki, jaką jest ży-
cie. Jest to koniec życia na Ziemi, 
ale początek życia wiecznego”

-

-

-

-

-

-

Jak Ty byś odpowiedział(a)?

Jak myślisz, co stanie 
się z Tobą po śmierci?

„Po śmierci czeka mnie życie wiecz-
ne, które będzie zależało od mojego 
życia na Ziemi”
„Myślę, że moja dusza będzie od-
poczywać i będę w „raju” u Boga. 
Będę patrzyła z góry na osoby, któ-
re kocham. Spotkam się z Panem 
Bogiem. Wieczny Sen w Niebie”
„Nie wiem, nie zastanawiałam się 
nad tym. Myślę, że bardzo trudno 
będzie „stanąć” po śmierci przed 
obliczem Boga”
„Po śmierci będę w lepszym, szczę-
śliwym świecie, w którym nie ma 
grzechu, zła, tylko miłość, dobroć 
i wszystkie z tym związane dozna-
nia”
„Nie wiem, na pewno od razu nie tra-
fię do Nieba, gdyż nie jestem na tyle 
dobrą i tak bardzo głęboko wierzącą 
osobą”
„Wydaje mi się, że zostanę sprawie-
dliwie osądzona”
„Nie mam pojęcia. Za życie staram 
się postępować zgodnie z Przykaza-
niami i być jak najbliżej Boga”
„Myślę, że po śmierci nasze ciało 
zostanie pochowane, a nasza dusza 
zostanie zabrana do Nieba, a tam 
będziemy żyć u boku Pana Boga. 
Nasi bliscy będą nas pamiętać i się 
za nas modlić”
„Pożyjemy, zobaczymy”

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Barbara Szcześniak

Czy boisz się śmierci?

„Trudno jest to określić. Boję się 
tego, że może temu towarzyszyć 
ból i nie zdążę zrobić w tym życiu 
wszystkiego, co zaplanowałam. 
Ale z drugiej strony nie boję się 
tego, bo wiem, że staram się do-
brze postępować i mam nadzieję, 
że zostanie to w Niebie docenio-
ne”
„Boję się śmierci, ale nadzieję 
wzbudza we mnie wiara”
„Tak. Boję się śmierci, ponieważ 
nic po śmierci nie ma, nie wierzę 
w życie po śmierci. Nie chce umie-
rać, ponieważ mam dużo spraw 
do załatwienia i zbyt dużo osób, 
które kocham i których nie chcę 
opuścić” 
„Boję się śmierci, ponieważ 
nie wiem, co mnie czeka da-
lej. Na Ziemi mniej więcej wie-
my, co nas czeka, a śmierć i to, 
co po niej następuje jest wielką 
niewiadomą”
„Nie boję się własnej śmierci, 
smutek ogarnia mnie, gdy inni lu-
dzie odchodzą. Ja wierzę w życie 
po śmierci, dlatego staram się żyć 
zgodnie z wiarą by żyć wiecznie”
„Nie boję się śmierci, ponieważ 
po śmierci czeka na każdego lep-
sze życie”
„Tak boję się śmierci, bo nie wiem, 
kiedy odejdę i nie wiem gdzie tra-
fię, jak wygląda ten raj albo piekło. 
Boję się też, co się stanie z moimi 
bliskimi, czy poradzą sobie na tym 
świecie”
„Śmierci się nie boimy, ponieważ 
pomimo smutku ze strony ludzi 
żyjących, poczujemy radość ko-
chającego nas Boga”
„Myślę, że strach przed śmiercią 
jest czymś naturalnym dla czło-
wieka. Boimy się nieznanego. 
Nie wiem, czy boję się śmierci, 
czy samego umierania”
„Nie boję się śmierci, ponieważ 
wierzę, że jeżeli teraz będę żyła 
zgodnie z Przykazaniami, które 
dał mi Bóg, to nie muszę bać się 
spotkania z Nim” 
„Nie, bo i tak nastąpi”

Może teraz każdy z Nas znaj-
dzie chwilę i spróbuje szczerze 
sobie odpowiedzieć na powyższe 
pytania. Ciekawe jak brzmi Wasza 
odpowiedź...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„Wierzę w życie 
wieczne”

Gdy Jezus przeżywał w Beta-
nii śmierć swojego przyjaciela 
– Łazarza, Marta – siostra zmar-
łego zapytała: „Dlaczego musiał 
umrzeć mój brat?” Pan Jezus 
wskazał na siebie i odpowie-
dział: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto wierzy 
we mnie choćby umarł- żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we mnie, nie umrze na wieki.” 
/J 11,25n/

Prawdę o Bogu dającym życie wieczne 
Pan Jezus głosił swoimi słowami i czyna-
mi. Czy my wierzymy w świętych obco-
wanie, w ciała zmartwychwstanie i w ży-
cie wieczne? W Credo wypowiadamy te 
słowa, ale czy naprawdę wierzymy?

W uroczystość Wszystkich Świętych 
wspominamy tych, którzy osiągnęli już cel 
swego życia. Oni żyją z Bogiem w niebie 
i mają udział w Jego chwale. Jednocze-
śnie jest to dobra okazja do zadumy nad 
swoim życiem – jakie ja mam szanse, 
żeby uroczystość Wszystkich Świętych 
była również kiedyś moim świętem?

A przecież o to chodzi w całym naszym 
życiu – żeby osiągnąć niebo. Francuski 
myśliciel zwykł mawiać: „Istnieją tylko 
dwa światy. Jeden, w którym zamiesz-
kujemy krótko, by z niego odejść i nig-
dy nie wrócić. Drugi, do którego wkrótce 
przyjdzie nam wejść i nigdy go nie opu-
ścić. Pierwszemu z tych światów służą za-
szczyty i wielkie fortuny; drugiemu służba 
temu, co piękne, dobre i szlachetne. A my 
tak często zapominamy o tym, że tu je-
steśmy pielgrzymami. Pochłaniają nas co-
dzienne sprawy. I te, które miały być za-
łatwione na wczoraj, a wciąż brakuje nam 
czasu. Przywiązujemy się do życia tego 
na ziemi, a zapominamy o prawdziwym 
ŻYCIU, nieograniczonym ramami urodzin 
i śmierci. 

Święty Wincenty 
Palotti daje nam wspaniałą radę: „Wyko-
nuj wszystko jak najstaranniej. Z tego, 
co widzisz, co słyszysz lub czytasz – ucz 
się wydobywać wszystko, co może być 
korzystne dla twego uświęcenia. Co mo-
żesz zrobić dziś, nie odwlekaj do jutra, 
rób wiele, a mało mów. Dla innych bądź 
jak czuła matka, dla siebie jak surowy 
sędzia.” To znaczy by być blisko Boga. 
Każdego dnia, minuty i sekundy. Powie-
rzać Mu całe swoje życie, dostrzegać Jego 
obecność we wszystkim. I dziękować. Ca-
łym życiem dziękować. Wiara daje nam 
nadzieję na życie wieczne. Jezus przecież 
pokonał śmierć, abyśmy my mieli ŻYCIE... 
Radość dnia Wszystkich Świętych, to ra-
dość z obietnicy życia wiecznego, którą 
ofiarował każdemu z nas Pan. To naj-
wspanialsze zaproszenie, jakie kiedykol-
wiek otrzymano. I tylko od nas zależy, 
czy skorzystamy z niego. Ale, czy można 
zrezygnować z Nieba...?

Wpatrujmy się w życiorysy świętych – 
dla nich świat był poukładany po Bożemu. 
Oni zrozumieli gdzie są. Gdzie są praw-
dziwe wartości i dlatego są szczęśliwi 
i błogosławieni.

BŁOGOSŁAWIENI I SZCZĘŚLIWI... 
oni już tak... my... jeszcze nie. Prośmy 
ich o wsparcie i modlitwę pamiętając o sło-
wach św. Augustyna: ”Ziemia jest twoim 
okrętem, nie siedzibą.”
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OPIEKUN ŚREDZKIEGO CMENTARZA 
-p. Stanisław Śliwiński

Iwona Tomaszewska

Cmentarz-miejsce szczególne. Drogi 
kawałek ziemi, która okrywa doczesne 
szczątki Tych, których kochaliśmy, a któ-
rzy powrócili już do Domu Ojca.

Nasz średzki cmentarz ma swego-(jak 
nazwał Go po ostatniej wizytacji ks. Bi-
skup)  opiekuna-jest nim p. Stanisław Śli-
wiński.

Ten bardzo miły i uprzejmy Pan zajmuje 
się już od blisko ośmiu lat kaplicą cmen-
tarną. Dba o porządek w jej wnętrzu i wo-
kół niej.

Chce, aby każdy pogrzeb miał odpo-
wiednią oprawę. Zadba o to, aby na ołta-
rzu zawsze znajdowały się świeże kwiaty-
obojętnie, czy chowany jest ktoś zamożny 
czy ubogi-dla Pana Stanisława nie ma róż-
nicy-wszyscy są równi i zasługują na nale-
żyte traktowanie.

Nigdy nie bał się zmarłych. Pamięta, 
że już jako młody 14-15 letni chłopak, 
pracując u stolarza  miał za zadanie do-
starczyć trumnę i umieścić w niej zwłoki. 
Nigdy nie odczuwał lęku przed zmarłymi. 
„Czuję się z nimi tak jak z żywymi”- po-
wiedział. Potrafi sam tylko w towarzystwie 
zwłok przebywać w kaplicy tak długo jak 
tego wymaga przygotowanie pogrzebu.

Otwiera trumnę lub nie, w zależności 
czy rodzina zmarłego życzy sobie tego.

Zapytany, czy zdarzyło się, aby rodzina 
zmarłego poprosiła, by wieczorem mo-
dlić się na Różańcu przy zwłokach-tak jak 
to praktykowane jest jeszcze na wioskach-
odpowiedział, że zawsze jest gotowy 
i otwarty na taką propozycję, ale nie ma 
takiego zapotrzebowania-dotąd zdarzyło 
się tak zaledwie raz, czy dwa razy.

Na przestrzeni lat uległa zmianie tak-
że „moda cmentarna” -kiedyś chowano 
tylko w ciemnych strojach-dziś zmarli 
na „wieczną podróż” ubierani są bardzo 
różnie.

Pan Stanisław zgodził się ze mną, 
że zmieniło się także zachowanie uczest-

ników pogrzebów. Niestety niektórzy 
nie potrafią uszanować zmarłego, tego 
miejsca i czasu. Prowadzą głośne rozmo-
wy. Nie wyłączają telefonów komórko-
wych, które dzwonią w czasie nabożeń-
stwa. Bardzo często z pretensjami odno-
szą się do Niego, choć to wcale nie ma 
uzasadnienia.

Nie tylko uczestnicy pogrzebów zacho-
wują się nagannie. Również wśród tych, 
którzy przychodzą odwiedzać groby swo-
ich bliskich są tacy, którzy popełniają róż-
ne gafy.

Pan Śliwiński walczy z tymi, którzy 
śmiecą lub mają w zwyczaju wygrabiać 
liście na ganki.

 Są tacy, którzy jeżdżą po cmentarzu ro-
werami, albo wyprowadzają psy. Na uwagi 
ze strony Opiekuna Cmentarnego reagu-
ją obrażając się – jak   śmiał zwrócić im 
uwagę. A On po prostu chce, żeby było 
normalnie.

Dobrze współpracuje się Jemu z Panami 
Kopaczami i oczywiście z Kapłanami.

Dba o dobry wygląd szat liturgicznych. 
Żona pana Stanisława pierze alby, a On 
sam je prasuje.

 Aż wierzyć się nie chce, że nasz Boha-
ter ma blisko 80 lat.

Za Jego oddanie i chęć niesienia pomo-
cy bardzo serdecznie dziękuję.
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Sowy uszate

Na średzkim cmentarzu
sowy uszate, od lat, żyją.
I tak, jak nocny stróż,
Kwatery Powstańców pilnują.
Szczególnie mają na uwadze
gryzonie, te szare myszy,
żeby po powstańczych grobach 
nie biegały, podczas nocnej ciszy.
Na sękatym, srebrnym świerku
uszata sowa siedzi, mysz śledzi…
Nie pozwoli, żeby myszka mała
po mogile powstańca biegała!
Na naszym cmentarzu
rodzina uszatych sów żyje.
W skupieniu, wzorowo stróżuje!

Rafał Regulski
Dwie śmierci

Między ramionami 
powstańczego krzyża,
na średzkim cmentarzu,
pająk sieć zastawił.
Przysiada na mogile,
na chwilę,
mała biedroneczka…
Jak ładnie jest jej
w czarnych kropeczkach!
Depcze po krzyżu,
cichutko, leciutko,
biedroneczka mała.
Sieci pajęczej 
nie zauważyła,
w sieć się zaplątała.
Tam śmierć ją ujrzała.
Tak to na średzkim cmentarzu,
na żołnierskim grobie,
dwie śmierci się spotkały:
Powstańca i biedroneczki małej…
Dwie śmierci,
w oczy sobie spojrzały
i zimne ręce sobie podały…

Kącik Poezji

Niebo

W areszcie śledczym w Środzie Wlkp. 
rozmawiałem niedawno z Jędrzejem*. Od-
bywa on karę ośmiu lat więzienia za spo-
wodowanie wypadku, w którym zginęło 
dwóch młodych mężczyzn. Jędrzej jechał 
po pijanemu. Miał 1,2 promila alkoholu. 
Odsiedział już ponad pięć lat. 

Wie, że to była głupota, choć  nie wie, 
jak to się stało, że wziął kluczyki do auta, 
wyszedł z domu – i pojechał. Ale pamięta, 
że wcześniej pokłócił się z żoną. O pienią-
dze – że ich mało w domu. 

Mówi, że to on powinien wtedy zgi-
nąć. A nie ci dwaj. Pamięta, że wskoczył 
na katowicką, jechał w stronę Poznania, 
był za Kórnikiem  i chciał skręcić w lewo. 
Przeskoczył więc z prawego pasa na lewy 
- i wtedy poczuł uderzenie. Potem pa-
mięta już tylko straszne skutki. Bezradny 
usiadł na miejscu tragedii – i czekał. 

Doskonale rozumie, że zmarnował ży-
cie swojej rodziny i rodzin tych dwóch 
ofiar wypadku. Można powiedzieć, że ży-
cie trzech rodzin zamienił w piekło. Jedna 
taka lekkomyślność – i  trzy małe piekła. 
Łatwiej w tym ziemskim życiu uczynić 
piekło, niż niebo. Dużo prościej. 

Czy to wszystko znaczy, że Jędrzej 
nie trafi do Nieba? Nie nam oceniać. Je-
den ludzki sąd już go ocenił, wymierzając 
najwyższą przewidzianą w kodeksie karę.  
Być może Jędrzej przeżył tamten wypa-
dek, aby zrozumieć swój błąd i naprawić 
to, co się da? Może przeżył po to, aby czy-
nić wokół siebie niebo? Tyle nieba, ile się 
da – bo życia nikomu on już nie wróci? 

Póki życia, póty szansy na Niebo. 
Chciałbym, żeby tak było. 

(*Imię bohatera zmieniłem)

Ciekawostka
-najstarszy grobowiec

Najstarszym grobowcem naziemnym na średzkim 
cmentarzu jest grobowiec, w którym pochowanie zo-
stali Antoni i Marianna Laskowscy. Grobowiec pocho-
dzi z 1850 roku. Tablice na nim zawierają epitafia: 

Na podstawie ”Cmentarza średzkiego” p. Bożenny Urbańskiej przygotowała Marta 
Bartkowiak

‘’Tu spoczywają zwłoki 
śp. Antoniego 
Laskowskiego

żył lat 67 um. d. 8 czerwca 1850 r.
Jedyny cel swych życzeń

starań i wdzięczności
składają smętne dzieci na łono

wieczności’’

‘’Tu spoczywają zwłoki
Marianny Laskowskiej

żyła lat 71 um. 1 września 1858 r.
Łaskawy przechodniu uczyń

Twe westchnienie
Aby Bóg Jej duszy dał wieczne

zbawienie’’

Jolanta Kaczor



Wielu ludzi zastanawia się- jak wygląda 
niebo i piekło?

 Jest to życiowy dylemat wielu ludzi, po-
nieważ nie wiedzą czego się spodziewać 
i słuchają wielu spekulacji na ten temat. 
Zastanawiając się nad tym jak „Tam” jest, 
często zapominamy, że to dokąd trafimy 
zależy od naszego ziemskiego życia.

5 maja 1995 roku w Bogocie, stolicy Ko-
lumbii w dr Glorię Polo i jej siostrzeńca ude-
rzył piorun. Była to kobieta, która bardzo 
dbała o swój wygląd zewnętrzny, ale nie-
stety całkowicie zatraciła się jeśli chodzi 
o hierarchię wartości duchowych.

W wyniku owego nieszczęśliwego wyda-
rzenia, jej siostrzeniec zmarł, a ona uległa 
licznym obrażeniom ciała ; zwęgliła jej się 
skóra, miała poparzone 
nerki, płuca i jajniki. Le-
karze nie dawali jej szans 
na przeżycie, ale dzięki 
wpływom siostry utrzy-
mywano ją przy życiu 
i nie poddano eutanazji.

Pani Polo opisuje, że gdy 
była nieprzytomna – jej du-
sza odłączyła się od ciała, 
a ona ujrzała i doświadczyła 
wielu rzeczy, w które wcze-
śniej nie wierzyła. Zobaczy-
ła demony – wcielenie zła, 
Boga – naszego Stwórcę, 
Zbawiciela i własne grzechy 
– które w niewidzialny dla ludzkiego oka 
sposób, zabrudziły jej duszę.

W tym świadectwie „ grzech (...) pozo-
stawia w naszych duszach ślady. Te ślady 
zaznaczają nasze dusze jak blizny”. Gloria 
Polo przeżywała wielki szok, mogąc zoba-
czyć wszystkie swoje grzechy i przewinie-
nia. Było to dla niej duchową męczarnią 
i niewyobrażalnym bólem. Cierpiała jeszcze 
bardziej, gdy tylko widziała, że jej złe czy-
ny lub po prostu brak dobrych, krzywdzą 
innych ludzi; jej rodziców, męża, dzieci, 

bliskich, a nawet oso-
by z którymi się nigdy 
nie spotkała.

Dopiero w momen-
cie, w którym miała 
zakończyć swoje ży-
cie, gdy Bóg uzmysło-
wił jej konsekwencje 
grzechu i poczynań, 
zaczęła tak naprawdę 
wierzyć. Dowiedzia-
ła się, że „to co nas 
wyróżnia jako istoty stworzone na podo-
bieństwo Boże, to stworzona przez Niego 
nieśmiertelna dusza, a my depczemy ją”. 
Zagłuszamy sumienie i nie zdajemy sobie 
sprawy jaką przykrość wyrządzamy Bogu 

i jak bardzo cieszy się z tego 
szatan . W pogoni za pieniędz-
mi zatracamy się w codzien-
nym życiu i nie mamy pojęcia, 
że to co osiągnęliśmy na nic się 
nie zda. Nie pomoże nam ani 
wiedza, ani rozum, ani pozycja 
społeczna. Do nieba nie przy-
nosimy ze sobą portfela ani 
dyplomów,żeby ofiarować 
je Bogu. Przynosimy jedynie 
swoją duszę, którą zdeptali-
śmy grzesząc.

Pani Polo opisuje, że przed 
tym wydarzeniem wierzyła 

w reinkarnację, amulety i wróżki, ponie-
waż tak jej było łatwiej. A były to jedynie 
podstępy szatana, aby oddalić ją od Boga 
i odrzucić wiarę w Niego. Starała się iść 
drogą najmniejszego oporu, ale starając 
się wyglądać w oczach ludzi na najlepszą 
i idealną. W ten sposób manipulowała nimi 
i namawiała ich do grzechu. Teraz już wie, 
że to Bóg przysyłał ich do niej, aby jako 
osoba, którą uważają za wzór wyperswa-
dowała im te działania i wskazała właściwą 
drogę.

Po tym zdarzeniu Gloria Polo wie już, 

że Bóg istnieje, 
i aby otrzymać zbawienie, należy świecić 
przykładem z głębi serca, a nie pożądliwo-
ści zysku. Zdaje sobie ona również spra-
wę, że modlitwa jest wielką łaską dla du-
szy, więc módlmy się nie tylko za bliskich, 
ale również za osoby nam anonimowe, któ-
rych nie znaliśmy, ale potrzebujące naszej 
nadziei i wsparcia. 

Czy z nami nie jest podobnie?  Czy żądza 
zysku i zaimponowania innym nie przysła-
nia nam obrazu dobroci? A może powinni-
śmy zdać sobie z tego wszystkiego sprawę, 
podziękować Bogu za wszystkie otrzymane 
dary i łaski. Odczytać zawartą wiadomość 
w słowach pani Glorii Polo i zrozumieć, 
że Bóg daje nam drugą szansę, na udo-
skonalenie swojego życia, duszy i ujrzeć 
promyk nadziei. Czy aby się nawrócić 
i uwierzyć musimy sami przez to przejść, 
czy może wystarczy nam świadectwo pani 
Glorii, silna wola i wiara w lepsze?

Ujrzyjmy światło nadziei w przyszłym ży-
ciu i odważnie kroczmy ścieżką dobra, aby 
dojść nią do Jezusa Chrystusa i módlmy się 
za tych, którzy tego najbardziej potrzebu-
ją.

Atykuł powstał na podstawie świa-
dectwa dr Glorii Polo pt. „Trafiona przez 
piorun”. Całe świadectwo jest dostępne 
na stronie www.gloripolo.com gdzie hi-
storia ta jest opisana w wielu językach.
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„ U bram nieba i piekła”

Sandra Gołębiewska
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Wspólnota parafialna we wrześniu 
mogła przeżyć obecność ks. Arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego, który 
wybierzmował młodzież, aby dalej 
mogła zgłębiać Tajemnicę Boga. 
W tym czasie od początku roku wiele 
wydarzeń i działań jest związanych 
z tegorocznym Europejskim Spo-
tkaniem Młodych w Poznaniu, które 
będzie się nam kojarzyć ze spotka-
niem modlitewnym Taize. Wokół tego 
wydarzenia dzieje się wiele, ale bar-
dziej istotne jest to, co jest związane 
z „pielgrzymką zaufania”. Pielgrzymka 
zaufania dotyczy każdego spotkania, 
nie tylko europejskiego, gdzie ludzie 
obdarowują się zaufaniem i okazuje 
się, że podczas wspólnego śpiewu, 
modlitwy, a szczególnie ciszy ludzie 
niezależnie od wyznania, narodowo-
ści w sposób szczególny zaczynają 
sobie ufać. Takie doświadczenie może 
stać się także i naszym udziałem 
na przełomie tego roku. Podczas jed-
nej z rozmów z bratem Paulo, który 
jest odpowiedzialny za przygotowanie 
tego spotkania w Poznaniu, uderzyły 
mnie Jego słowa, kiedy powiedział, 
że takie modlitwy Taize często po-
wodują, że przychodzą również oso-
by, które pogubiły się w wierze, gdyż 

•

•

jest to ukazanie innych drzwi do tego 
samego Kościoła. Rodzi się także głę-
boka nadzieja, że przygotowywanie 
tego spotkanie w naszej parafii wpły-
nie na pogłębienie jedności w naszej 
wspólnocie. 
Teatr eNesJot, zespół Puelle i mini-
stranci przygotowali Dzień Papieski, 

gdzie w niedzielny wieczór mogli-
śmy wrócić do Osoby Jana Pawła II, 
a szczególnie odkryć po raz kolejny 
Jego stosunek do Ojczyzny. Odmó-
wiono Różaniec. 

•

Dzieci Maryi mogły pojechać na dzień 
wspólnoty, jak co roku, do Gniezna 
i umocnić swoją wiarę.
Młodzież, wybierając się 
do pobliskiego Nadziejewa, mo-
gła przeżyć swój dzień skupienia.  
W tych dniach szczególnie od-
krywaliśmy dar jedności, gdzie 

jest jej źródło, jak możemy się nią 
napełniać i do czego prowadzi. Po-
jawiło się bardzo mocno określe-
nie pochodzące od Brata Rogera,  
a które mówi o „nowym rodzaju bra-
terstwa”. Mogliśmy posłuchać o różni-
cach między katolikami, prawosław-
nymi, a protestantami, po to, aby 
będąc świadomymi różnic- szukać 
prawdziwej jedności. 
Podczas pierwszych piątków miesiąca 
na Mszy świętej dla dzieci, gdzie śpie-
wają Płomyczki prowadzone przez 
Martę, zastanawiamy się nad tajem-
nicą kapłaństwa. Na Mszach 19 i pół 
odkrywamy wielkość modlitwy „Ojcze 
nasz”. 

•

•

•

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  J E Z U S A : 

Nowy rok duszpasterski 
to kolejny etap drogi ku wieczności.

 Przez jakie wydarzenia kroczy „Serce”?.

Brat Roger: „Jeżeli nawet życie zostanie mi odebrane, wiem, że Ty, Boże żywy, poprowadzisz dalej to, co się 
tutaj zaczęło, tworzenie wspólnoty”.
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25 LAT TEMU….. 
Wspomnienie ks. Jerzego Popiełuszki

W te wakacje –młodzież naszej para-
fii zwiedzała Warszawę. Dane było nam 
też zobaczyć Kościół  p.w. św. Stanisława 
Kostki oraz grób ks. Jerzego. Przy koście-
le znajduje się Muzeum pamiątek po księ-
dzu Jerzym. Młode pokolenie naszej para-

fii poznało Jego drogę życiową i opowieści 
o Jego męczeńskiej śmierci. Dowiedzie-
liśmy się, że ks. Jerzy jako chłopiec był 
ministrantem i wyróżniał się głęboką reli-
gijnością. W 1965r .wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
W 1972r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. 
W Parafii p.w. św. St. Kostki pracował 

od 1980r.
W kościele tym 

organizował Msze 
św. za Ojczyznę. 
Swą działalno-
ścią opierał się 
na przesłaniu 
„Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło 
dobrem zwycię-
żaj” ( Rz 12,21), 
nauczaniu pa-
pieża Jana Pawła 
II, niezłomnością 
i odwagą, wsparciem dla prześladowa-
nych robotników. Podczas stanu wojen-
nego zyskał autorytet i poparcie społecz-
ne. W tym czasie był wielokrotnie oskar-
żany przez władze PRL o zaangażowanie 
w działalność polityczną.19.X.1984r ks. 
Jerzy Popiełuszko wracał z parafii w Byd-
goszczy- został zatrzymany na drodze- 
skrępowano Go i przewożono w bagażni-
ku.

30.X. z zalewu na Wiśle wyłowiono 
zwłoki- w czasie sekcji wykazano ślady 
torturowania.

W Muzeum mogliśmy zobaczyć m.in. 
różaniec ułożony z żołnierskich czapek 
(modlitwa różańcowa była dla Niego źró-
dłem wewnętrznej siły)

Jedna z sal upamiętniała Jego męczeń-
ską śmierć. Było słychać szum płynącej 

wody, był świetlisty krzyż i zdjęcie ciała 
kapłana przypominające nam tragedię 
spod Włocławka.

W gablotach znajduje się koszula, 
spodnie,  buty, które miał w dniu śmier-
ci. Jest także pałka, którą bito ks. Jerze-
go; sznury, którymi skrępowano Mu ręce 
i nogi oraz kamienie, które przywiązano 
do Jego nóg. Widzieliśmy zdjęcia z po-
grzebu ks. Jerzego. Zgromadził on tłumy.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest pochowany 
przy swojej ostatniej parafii. Jego nagro-
bek jest w kształcie krzyża. Miejsce ogro-
dzone jest kamieniami połączone łańcu-
chem, które tworzą różaniec. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu, że na drodze naszej wy-
cieczki mogliśmy poznać tę historię ,któ-
ra dla młodego pokolenia była naprawdę 
lekcją historii.

Bogusława Deiksler
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 Pamiętam, jak 25 lat temu 19 października 1984r. wszyscy byli przerażeni znik-
nięciem ks. Jerzego Popiełuszki. Nerwowo czekaliśmy na Jego odnalezienie. Od-
naleziono Go dopiero 30 października, ale niestety były to zwłoki …

 Wspomnienie

Dnia 15 października br. zmarł p. Bogdan 
Walkowiak. Należał do Rady Parafialnej 
przy Kościele św. Józefa. Pomagał przy 
różnych pracach przy kościele, zawsze 
można było na Nim polegać. Cieszył się 
też poważaniem wśród ministrantów 
i parafian. Pożegnano Go 
19 października na średzkim cmenta-
rzu.

Bogusława Deiksler

 CIEKAWOSTKI

W Polsce i innych krajach postawiono 39 
pomników ks. Jerzego, w 43 miastach są 
ulice ks. Popiełuszki, 9 szkół nosi Jego 
imię.
Posługa ks. Jerzego jest zaczynem Dobra 
w wymiarach indywidualnym, rodzinnym 
i narodowym.
Od 8.II. 1997r. do 8.II.2001r.  trwał die-
cezjalny proces beatyfikacyjny ks. Jerze-
go Popiełuszki.

Bogusława Deiksler
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Anna Ignaszewska

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

Przy zgłoszeniu pogrzebu należy dostarczyć do Biura Parafialnego następujące dokumenty:
Kartę zgonu (dla celów pochowania zwłok). 
Akt zgonu. 
Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów (Pokuty, Eucharystii, Namaszczenia Chorych). 
Dokument potwierdzający prawo do wskazanego miejsca. W innym wypadku parafia wyznacza miejsce według kolejności. 
Zgodę księdza proboszcza o ile zmarły mieszkał na terenie innej parafii. 

Należy:
pamiętać o prolongowaniu grobów po 20 latach od ostatniego pochowania zmarłego, 
co roku uiścić opłatę od grobu za wywóz śmieci i wodę na cmentarzu, 
przy stawianiu nagrobku mieć potwierdzenie z biura parafialnego i zgodę na jego realizacje, 
uprasza się rodziny aby we własnym zakresie ubezpieczyły nagrobki o dużej wartości.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu
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Pytania:
1.Zwierze z długą szyją.
2.Wydobywa się z komina.
3.Wciąż ucieka.
4.„Gdy wszyscy święci idą do …”
5.Jesienny kwiat.
6.Miejsce, gdzie Jezus ustanowił Sa-
krament Eucharystii.
7.Kres życia.
8.Imię pierwszej kobiety.
9.Znajdujesz ją w wykopaliskach.
10.Święty z Akwinu.
11.Zapalany na grobie
12.Najczęściej odwiedzany 
     1 listopada.

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 29.11.2009r.

Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
CHOCIAŻ NAM CZAS UCIEKA- ŻYCIE 
WIECZNE NA NAS CZEKA.
Nagrodę-budzik -wylosował i odebrał: 
STAŚ GŁÓWCZEWSKI
Gratulujemy!

Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.

Redaktor naczelny: Iwona Tomaszewska

Skład Redakcji: Katarzyna Barczak, Magdalena Bartkowiak, Bogusława Deiksler, Michał Główczewski, Sandra Gołębiewska, Anna Ignaszewska, 

Krzysztof Joachimiak, Krzysztof Kluczyński, Patryk Kujawa, Mikołaj Ludwiczak, Barbara i Monika Mańdziak, kl. Michał Mikołajczak,  

Anna i Ewelina Padewskie, dk. Adrian Przybecki, Rafał Regulski, Barbara i Tomasz Szcześniakowie, ks. Karol Wachowiak

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.



Zdzisław Dominiak 22.10.2008

Janina Mak 24.10.2008

Wojciech Frąckowiak 27.10.2008

Eugeniusz Majewski 03.11.2008

Tadeusz Andrzej Gruszkiewicz 03.11.2008

Zofia Ratajczak 03.11.2008

Zofia Książkiewicz 05.11.2008

Zofia Roszczak 09.11.2008

Zofia Samson 11.11.2008

Czesław Przybylski 11.11.2008

Wanda Czesława Nowicka 14.11.2008

Bolesław Jędrasiak 19.11.2008

Aniela Ambroży 23.11.2008

Wanda Pęczyńska 25.11.2008

Andrzej Wizła 27.11.2008

Urszula Helena Budzinska 02.12.2008

Czesław Król 06.12.2008

Irena Olszak 07.12.2008

Ewa Półrolniczak 08.12.2008

Paweł Kozdra 08.12.2008

Eugeniusz Michalak 09.12.2008

Stanisław Buchowicz 12.12.2008

Łucja Bartyzel 12.12.2008

Marian Wlaźlak 14.12.2008

Teresa Cichowlas 19.12.2008

Zygmunt Tomasz Nowak 20.12.2008

Irena Łokietek 22.12.2008

Henryk Janasik 27.12.2008

Franciszka Błoszczyk 28.12.2008

Józefa Staszak 28.12.2008

Zenon Małecki 30.12.2008

Stanisław Kazimierz Nojman 02.01.2009

Edward Leon Janiak 03.01.2009

Pelagia Stefańska 04.01.2009

Andrzej Gryska 05.01.2009

Karol Józef Rządkowski 06.01.2009

Edward Borowiecki 10.01.2009

Andrzej Sobczak 10.01.2009

Mieczysław Ratajczak 11.01.2009

Ryszard Kaźmierczak 14.01.2009

Włodzimierz Grzybowski 15.01.2009

Anna Pogorzelska 16.01.2009

Jerzy Kaźmierczak 17.01.2009

Julia Zielińska 17.01.2009

Henryk Guźniczak 22.01.2009

Andrzej Warot 24.01.2009

Ks. Maurycy Marciniak 24.01.2009

Ewa Oleszak 28.01.2009

Marian Bajer 30.01.2009

Helena Serdyńska 01.02.2009

Sylwester Pawlak 01.02.2009

Marian Tadeusz Gerwazik 01.02.2009

Teresa Wawrzyńczak 03.02.2009

Władysław Kołodziejczak 06.02.2009

Bogusław Kazimierz Błachowiak 07.02.2009

Wacław Szymczak 07.02.2009

Leszek Jan Droździński 08.02.2009

Mieczysław Lemiesz 09.02.2009

Tadeusz Jacków 11.02.2009

Irena Łentek 12.02.2009

Edmund Tarka 13.02.2009

Henryka Gaworska 14.02.2009

Andrzej Mąderek 15.02.2009

Antoni Jur 15.02.2009

Aleksy Bandosz 16.02.2009

Marianna Wojewoda 16.02.2009

Marianna Wróblewska 17.02.2009

Henryk Szymkowiak 18.02.2009

Ludwik Byttner 19.02.2009

Anna Mądra 22.02.2009

Aniela Schneider 26.02.2009

Maria Bocz 26.02.2009

Marian Edward Cychnerski 26.02.2009

Stanisław Kaźmierczak 28.02.2009

Maria Strauchmann 28.02.2009

Władysława Żakowska 28.02.2009

Zdzisław Władysław Grządzielewski 28.02.2009

Jerzy Jańczak 02.03.2009

Marian Paczyński 02.03.2009

Janina Kazimiera Leporowska 03.03.2009

Krystyna Rajewicz 04.03.2009

Michał Bieszczadzki 04.03.2009

Mieczysław Stanisław Jakubowski 04.03.2009

Marta Bielawa 04.03.2009

Zofia Piasecka 07.03.2009

Leokadia Dłubała 10.03.2009

Zdzisław Ciesielski 11.03.2009

Edmund Dajerling 14.03.2009

Stanisław Adam Przybylski 14.03.2009

Piotr Szkudlarek 17.03.2009

Józef Niemier 19.03.2009

Włodzimierz Jakub Olszański 20.03.2009

Józef Knasiak 21.03.2009

Cecylia Antoniak 22.03.2009

Bolesław Pawlicki 23.03.2009

Julian Brodniak 24.03.2009

Pelagia Kaźmierczak 25.03.2009

Aron Dubiński 27.03.2009

Andrzej Pawlak 28.03.2009

Izabela Janicka 28.03.2009

Mariusz Mikołajczak 01.04.2009

Stefania Dobrychłop 07.04.2009

Henryk Maćkowiak 07.04.2009

Stanisława Kozłowska 07.04.2009

Stanisław Zięty 12.04.2009

Martyna Sławińska 13.04.2009

Bronisława Waszak 21.04.2009

Tadeusz Wyrembek 26.04.2009

Stanisław Kempiński 27.04.2009

Witold Józef Strugarek 27.04.2009

Odeszli do Domu Ojca



Henryk Zięciak 27.04.2009

Ryszard Bocian 28.04.2009

Zenon Wiśniewski 28.04.2009

Jan Bianek 29.04.2009

Zofia Harłożyńska 30.04.2009

Józef Borus 03.05.2009

Helena Pietrzak 08.05.2009

Anna Mazur 10.05.2009

Michał Matuszak 11.05.2009

Izabela Mikołajczak 15.05.2009

Robert Sobczak 15.05.2009

Leszek Maryański 16.05.2009

Bronisław Bolesław Grześkowiak 16.05.2009

Jadwiga Bartkowiak 18.05.2009

Mieczysław Wiesner 21.05.2009

Tadeusz Szczepaniak 24.05.2009

Wiesław Walkowiak 25.05.2009

Stefan Marczyński 26.05.2009

Izydor Rainczuk 30.05.2009

Irena Furmanek 30.05.2009

Edward Marcin Skubiszyński 02.06.2009

Edmund Wujek 03.06.2009

Tadeusz Braszak 05.06.2009

Stanisław Bartkowiak 05.06.2009

Czesława Jankowska 05.06.2009

Alfons Kosowicz 07.06.2009

Jan Maćkowiak 09.06.2009

Zygmunt Włodarczak 10.06.2009

Dariusz Kmieciak 13.06.2009

Henryk Mikołajczak 16.06.2009

Ludwik Nowak 16.06.2009

Joanna Mroczyk 17.06.2009

Bogusław Kazimierz Konieczny 18.06.2009

Gertruda Melewska 20.06.2009

Zenon Pacyński 24.06.2009

Piotr Zandecki 25.06.2009

Leokadia Wachowiak 25.06.2009

Waleria Kosińska 29.06.2009

Janusz Wawrzyniak 30.06.2009

Zdzisław Mieczysław Borkiewicz 03.07.2009

Jerzy Stanisław Sobczyński 04.07.2009

Barbara Kaczmarek 05.07.2009

Nikodem Hypki 06.07.2009

Halina Duczmal 07.07.2009

Maria Barbara Radziejewska 08.07.2009

Tadeusz Nowak 14.07.2009

Stanisław Książkiewicz 14.07.2009

Apolonia Kuźma 16.07.2009

Zygmunt Grduszak 17.07.2009

Tomasz Jankowski 20.07.2009

Piotr Kochański 23.07.2009

Arnold Lechnerowski 23.07.2009

Helena Franke 26.07.2009

Jolanta Helena Lipińska 26.07.2009

Janina Kazimiera Harłozińska 26.07.2009

Edmund Żychar 28.07.2009

Mieczysława Teresa Skotarczak 31.07.2009

Genowefa Bartecka 01.08.2009

Otylia Kijak 01.08.2009

Jan Kaczor 02.08.2009

Konrad Żakowski 05.08.2009

Bogusław Fludra 07.08.2009

Ludwika Mańczak 07.08.2009

Kazimierz Czujek 07.08.2009

Irena Bogusławska 09.08.2009

Maria Sroka 10.08.2009

Alojzy Grabarczyk 15.08.2009

Ryszard Połomski 15.08.2009

Zofia Stalec 17.08.2009

Antonina Jańczak 19.08.2009

Leszek Andrzej Janasik 19.08.2009

Teresa Werner 20.08.2009

Urszula Gawrońska 21.08.2009

Bożena Gołuch 23.08.2009

Teresa Cieślarczyk 25.08.2009

Stanisław Łuczak 30.08.2009

Janusz Nowak 31.08.2009

Marian Knioch 01.09.2009

Grażyna Chmurzewska 02.09.2009

Maciej Orłowski 02.09.2009

Jerzy Wojciechowski 03.09.2009

Józef Gilowski 11.09.2009

Natalia Walkowiak 17.09.2009

Lucjan Rybacki 17.09.2009

Elżbieta Ruszkowska 17.09.2009

Kazimiera Bykowicz 18.09.2009

Wanda Rudna 20.09.2009

Lechosław Deska 23.09.2009

Iwona Janyszka 23.09.2009

Mieczysława Tumidaj 24.09.2009

Elżbieta Stawicka 25.09.2009

Kamil Kopczyński 27.09.2009

Marian Kubasiewicz 27.09.2009

Marianna Wichtowska 29.09.2009

Lubomira Wielińska 29.09.2009

Joanna Kaźmierczak 01.10.2009

Bogumiła Dłubała 01.10.2009

Aniela Konieczna 01.10.2009

Stanisław Harłożyński 06.10.2009

Piotr Chwołka 06.10.2009

Mieczysław Nowacki 07.10.2009

Mirosław Ardelli 12.10.2009

Tadeusz Wydra 13.10.2009

Marek Kubiak 14.10.2009

Bogusław Stanisław Walkowiak 15.10.2009

Marian Staszak 16.10.2009

Marian Kalinowski 19.10.2009

Odeszli do Domu Ojca


