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Rodziny są różne – jak różni są ludzie.
Rodziny się nie wybiera- rodzinę się ma!
Ma się także wpływ na to, jaka rodzina jest.
Od Ciebie również zależy, czy w Twojej rodzinie panuje miłość 

i zgoda.
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Od Ciebie zależy także, czy Twoja rodzina jest i będzie BOGIEM 

SILNA.
Modlisz się w tej intencji?
Dbasz o to, aby wspólnie uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, 

przystępować do sakramentów świętych?
Troszczysz się o religijne wychowanie dzieci, jeśli nimi Pan Bóg 

Cię obdarzył?
To nie szkoła, ani Kościół musi o to dbać, ale Ty!
Pan Bóg Cię kiedyś z tego rozliczy. Zdajesz sobie sprawę 

z powagi sytuacji?
Ważne jest, aby dziecko miało, co jeść, w co się ubrać i gdzie 

spać, ale ważniejsze jest prawidłowe kształtowanie sumienia 
i wychowywanie.

Pamiętaj - już dziś szykujesz sobie swoją przyszłość. Jeśli 
szanujesz starszych własnym przykładem uczysz swoje dzieci, jak 
mają Ciebie traktować na starość.

Pomyśl! Nowy rok daje nowe możliwości, nowe szanse.
Wykorzystaj to!

SŁOWO OD REDAKCJI

Nie trudno odczytać, kim w zamysłach Pana Boga 
jest rodzina. Syn Boży, który z woli Ojca przyszedł dla 
„naszego zbawienia” rodzi się wg ciała w pełnej rodzi-
nie. To rodzina jest miejscem, gdzie poczyna się nowe 
życie.

Dzisiaj zwolennicy cywilizacji śmierci, czynią wszyst-
ko, aby rodzinę niszczyć. Nie zapewnia się odpowied-
nich środków do jej egzystencji. Propaguje się styl życia 
bez rodziny, próbuje się niszczyć, a nawet ośmieszać 
wartości, na których buduje się chrześcijańską rodzinę. 
W imię źle pojętej wolności wmawia się, że człowiek 
jest panem życia i śmierci.

Tymczasem nikt i nic nie zastąpi zdrowej, opartej 
na wartościach chrześcijańskich rodziny.

Często ludzie, którzy w różnych dziedzinach okazali 
się wielcy, przyznają, że swoje życie budowali na war-
tościach wyniesionych z domu rodzinnego.

Trzeba nam się dzisiaj modlić, aby nasze rodziny 
były „Bogiem silne”. Nie traktujmy zawieranego mał-
żeństwa, jako swoistego to tolotka, że może się uda.

Trzeba dobrego rozeznania i modlitwy, aby Pan Bóg 
postawił na mojej drodze taką osobę, z którą dobrze 
zrealizuję swoje powołanie i nie zawiodę Bożego za-
ufania.

SŁOWO KS. PRAŁATA

Na Święta Bożego Narodzenia – te najbardziej rodzinne,
życzmy sobie, abyśmy dbali o nasze Rodziny – te bliższe i te dalsze.

By nie brakowało nam nigdy  czasu na istotne sprawy.
Byśmy w każdym dniu Nowego Roku 2010 stawali się 

bardziej Bogiem silni – nie tylko z nazwy.
JEZUS rodząc się stał się naszym BRATEM.
Doceńmy to i zmieńmy swoje życie na lepsze, 

a nasza Rodzina ta bliższa i dalsza tylko na tym skorzysta.



 PROCESJA NA CMENTARZ

Tradycyjnie, jak co roku  1 listopada 
2009r. wyruszyła procesja na cmentarz.
Wielu ludzi mogło poprzez modlitwę do-
pomóc duszom, które oczekują na spo-
tkanie z Panem.
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 BIERZMOWANIE

27 października br. Sakrament dojrza-
łości chrześcijańskiej przyjęło z rąk ks. 
bp Marka Jędraszewskiego prawie 140 
osób. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
wszystkiego najlepszego w tym nowym, 
dojrzałym etapie życia.

Sandra Gołębiewska

 ŚWIĘTO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI  

Odzyskanie niepodległości przez Pań-
stwo Polskie i zjednoczenie ziem trzech 
zaborów po ponad 123 latach niewoli 
jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski.

O godzinie 10.oo Msza Św. w intencji 
Ojczyzny w Kolegiacie rozpoczęła uro-
czystości Święta Odzyskania Niepodle-
głości.
Po Mszy Św. uczestnicy obchodów prze-
szli sprzed Kolegiaty przed pomnik gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Całość poprowadziła orkiestra dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie 
Wlkp.

Madzia B.

 NABOżEńSTWO FATIMSKIE

13 Listopda br tradycyjnie  odbyło się nabożeństwo Fatimskie . O godz. 18 został 
odmówiony Różaniec, który prowadził nasz Chór Kolegiacki pod opieką św. Cecylii. 
Mszy Św. przewodniczył O. Dobiesław. Po Eucharystii  można było uczcić relikwie 
Ojca Pio, które nasza Parafia posiada.

Patryk Kujawa

 MINĘŁO Już 10-LAT…

21.11.2009r. w Parafii św. Michała Ar-
chanioła przy ul. Stolarskiej spotkali się 
przedstawiciele Redakcji Prasy Parafialnej 
w Archidiecezji Poznańskiej, by wspólnie 
świętować z okazji pierwszego dziesię-
ciolecia. Po Mszy Świętej, na salkach 
katechetycznych odbyła się druga część 
spotkania, gdzie przypomniano historię 
Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.
Była także okazja do wymiany doświad-
czeń i podzielenia się wybranymi nume-
rami prasy parafialnej.
Nieskromnie powiemy, że nasza Gaze-
ta cieszy się zawsze dużym uznaniem 
wśród „konkurencji”.

it



Lubimy powracać do miejsc czy wyda-
rzeń, które w naszym życiu miały pozy-
tywne znaczenie.

Dla mnie takim miejscem jest Rzym.
Tutaj w sposób wyjątkowy przeżywam 

powszechność Kościoła. Obok mnie staje 
kapłan z Afryki, czy Azji, Japonii, Ameryki 
Południowej.

Sprawujemy tę samą liturgię Mszy św., 
rozdajemy to samo Ciało Chrystusa. Mo-
dlimy się do tego samego Boga używając 
różnego języka. Jest to prawdziwe bogac-
two Kościoła.

Razem z moim przyjacielem Ks. Włady-
sławem w dniach od 6 - 13 listopada prze-
bywaliśmy w Rzymie. Gościny udzieliły 
nam Siostry Zmartwychwstanki.

Był to niezapomniany pobyt. Nie byli-
śmy związani narzuconym programem jak 
to jest w czasie planowanej pielgrzymki.

Już w poniedziałek 9 listopada z racji 
przypadającej rocznicy poświęcenia Bazy-
liki na Lateranie nawiedziliśmy świątynię, 
by zyskać w tym dniu odpust.

We wtorek mieliśmy okazje wcześnie 
rano odprawić Msze św. w podziemiach 
Bazyliki Św. Piotra w kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej. Nie wiemy skąd nagle 
przyszli Polacy. Na zakończenie zaśpie-
waliśmy „Boże coś Polskę”. Jakże inaczej 
ta pieśń rozbrzmiewała w tym miejscu 
i dostarczyła nam prawdziwych wzruszeń.

Najważniejszym wydarzeniem naszego 
pobytu był dzień 11 listopada. Uczestni-
czyliśmy w audiencji papieskiej, która 
w tym dniu odbyła się w auli Pawła 
VI.

Dla nas była wyjątkową i bę-
dzie niezapomniana.

Ojciec Święty jak zwykle 
zwrócił się do Polaków przy-
pominając o przypadającym 
w tym dniu Święcie Narodo-
wym. Powiedział: „Drodzy 
pielgrzymi polscy! Pozwólcie, 
że w dniu Święta Niepodległości 
waszej Ojczyzny przypomnę 
słowa Sługi Bożego Jana Paw-
ła II: <<Pocałunek złożony 
na ziemi polskiej ma dla mnie 
sens szczególny. Jest to jakby 

pocałunek złożony na rękach matki - albo-
wiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Niełatwe są jej dzieje... wiele przecierpia-
ła... ma prawo do miłości szczególnej>> 
(Warszawa, 16.06.1983r.) Niech takie ro-
zumienie Ojczyzny będzie dla was powo-
dem wdzięczności za jej wolność i zachętą 
do troski o jej pomyślny rozwój. Niech Bóg 
błogosławi Polsce i każdemu z was”.

Po oficjalnej audiencji, dzięki życzliwości 
i staraniom Siostry Teresy mieliśmy okazję 
do osobistego spotkania i rozmowy z Oj-
cem Świętym.

Przedstawiliśmy się Ojcu Świętemu, 
że jesteśmy kapłanami z Polski, z Pozna-
nia.

Obchodzimy w tym roku 50 rocznicę 
święceń kapłańskich. Prosimy o błogosła-
wieństwo dla nas i naszych parafii.

Ojciec Święty okazał nam wiele serdecz-
ności, pogratulował jubileuszu i z całego 
serca udzielił błogosławieństwa.

Trudno wyrazić słowami, co się wtedy 
czuje. Ciepło i życzliwość emanuje z Jego 
Osoby.

Mieliśmy okazje zwiedzania apartamen-
tów watykańskich.

W czwartek 12 listopada rano o godz. 
7.15 uczestniczyliśmy we Mszy św. konce-
lebrowanej pod przewodnictwem Ks. Ar-
cybiskupa Zimowskiego w pobliżu grobu 
Sługi Bożego Jana Pawła II.

Była to szczególna okazja, by w modli-
twie powierzyć Jemu nasze osobiste inten-
cje, parafii i tych, którzy nas o to prosili.

Mieliśmy szczęście, że różańce i inne pa-
miątki pobłogosławione przez Ojca Święte-
go Benedykta XVI spoczęły na grobie Jana 
Pawła II. Traktujemy je, jako relikwie.

Przez te 10 lat od ostatniego pobytu dało 
się zauważyć pewne zmiany w kościołach 
rzymskich.

Ogromne wyciszenie. W zwiedzanych 
bazylikach nie było rozmów jak to u nas 
się często zdarza. 

W każdym kościele kaplica wieczystej 
adoracji, gdzie ludzie się modlili. 

Wyznaczone miejsca, gdzie księża peł-
nili całodzienne dyżury w konfesjonale.

Do tego miejsca mogli wchodzić tylko ci, 
którzy chcieli się spowiadać. Nie brakowa-
ło chętnych.

Panu Bogu i ludziom jestem wdzięczny 
za to wyjątkowe doświadczenie.

�

Spotkanie z Ojcem Świętym 
Benedyktem XVI

Ks. Aleksander Rawecki



I tak koło historii zahaczyło naszą wieś 
Pławce, a to za przyczyną obchodów 75-
lecia istnienia kaplicy.

Pierwsza Msza św. została odprawiona 
w niej 1.07.1934r. Natomiast koncepcja 
jej budowy zrodziła się w dość nietypo-
wej sytuacji, bo na weselu, na którym 
był obecny ówczesny proboszcz Kolegiaty 
Średzkiej ks. Meissner.

Inicjatywa wybudowania kaplicy wyszła 
od zamożnych rolników Jadwigi i Stanisła-
wa Rozmiarków, a bracia  Tomasz i Marcin 
Jurgasińscy ofiarowali grunt.

Następnie dzięki spontanicznej reakcji 
mieszkańców wsi Pławiec, Babin, Zdzie-
chowice, a nawet ofiarności rolnika ze wsi 
Węgierskie p. Ziołec-
kiego ochoczo za-
brano się do budowy 
kaplicy.

I tak przez te lata 
służyła mieszkań-
com. W niej głównie 
w niedziele i święta 
mogły odbywać się 
Msze św.

Jako cieka-
wostkę do-
dać należy, iż 
przez ponad 
60 lat kościel-
nym jest p. 
Antoni Rau-
hut.

W dniu 22 
listopada 2009 
roku uroczystą Mszę św. z okazji 75-
lecia kaplicy odprawił ks. Prałat Jan 
Stanisławski, który jest członkiem 
Kapituły przy poznańskiej katedrze. 

Wraz z Nim Mszę koncelebrował 
ks. Jarosław Grelka.

Obecny był rów-

nież pochodzący z Pławiec kleryk Piotr 
Maciejewski, który studiuje na IV roku 
w Seminarium w Poznaniu.

Podczas Mszy oprócz organisty gra-

ła orkiestra dęta. 
Swymi zdolnościami artystycznymi ura-
czył nas chórek młodzieżowy pod kierow-
nictwem pani katechetki Elżbiety Nowak.

Z tej okazji kaplica w Pławcach otrzy-
mała od burmistrza Wojciecha Ziętkow-
skiego puszkę na komunikanty. Swój 
prezent przywieźli także obecni na Mszy 
Bracia Kurkowi.

Ponadto władze samorządowe repre-
zentowali v-ce burmistrz Rafał Piechowiak 
i starosta średzki Piotr Piekarski.

Przed zakończeniem Mszy z udziałem 
dużej rzeszy wiernych wsi Pławce, Zdzie-
chowice, Babin, Staniszewo oraz zapro-
szonych gości odbyła się uroczysta proce-
sja wokół kaplicy. 

Na zakończenie przy akompaniamencie 
orkiestry dętej wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali patriotyczną pieśń „Boże 
coś Polskę”.

Następnie po Mszy uczestnicy i miesz-
kańcy okolicznych wiosek zostali zapro-
szeni do ogniska, przy którym można 
było upiec kiełbaski, zjeść kiełbasę 
z rożna, posilić się gorącą zupą, tudzież 
skosztować wielu owoców i słodyczy.

Jan Talaga

�

Jubileusz 75-lecia kaplicy w Pławcach
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Święta Rodzina z Nazaretu  
– wzorem dla naszych rodzin

Święta Rodzina z Nazaretu była rodzi-
ną opartą na małżeństwie Józefa z Ma-
ryją. Oni naprawdę byli małżonkami, jak 
to opisują Ewangeliści: Mateusz i Łukasz, 
i żyli jako małżonkowie aż do śmierci Jó-
zefa. Jezus był naprawdę synem Maryi 
a święty Józef nie był ojcem naturalnym 
– ponieważ nie dał Mu życia – ani adop-
cyjnym, lecz uchodził za ojca, to znaczy 
jako taki był uważany przez krewnych 
i znajomych.

Święta Rodzina z Nazaretu to była zwy-
czajna rodzina, żyła pośród innych rodzin: 
prosto, pokornie, ubogo, pracowicie, z mi-
łością do tradycji religijnych i kulturowych 
swego narodu, głęboko religijna. Bóg ob-
jawia nam, że zwyczajne codzienne życie 
jest tym miejscem, w którym On na nas 
czeka, abyśmy Go kochali i realizowali 
Jego plan wobec nas.

Ewangelie dzieciństwa podają nam 
niewiele szczegółów dotyczących życia 
Świętej Rodziny. Święty Józef pracował 
fizycznie i zarabiał na życie pracą wła-
snych rąk. Maryja, jak wszystkie zamęż-
ne kobiety mełła ziarno, gotowała, piekła 
chleb, wykonywała prace domowe i małe 
posługi wobec innych. O dorastaniu Jezu-
sa nie wiemy nic, lecz możemy przypusz-
czać, że najpierw pomagał swojej Matce, 
a następnie św. Józefowi w jego pracy 
fizycznej. Rodzina przeżywała pracę jako 
wspaniałą rzeczywistość, która daje udział 
w dziele stwórczym Boga, służy utrzyma-
niu własnej rodziny i pozwala pomagać 
innym a w ten sposób służy uświęcaniu 
siebie i innych. 

To była rodzina żydowska, głęboko wie-
rząca i praktykująca. Modliła się przed 
każdym posiłkiem, co tydzień chodziła 
do synagogi, by słuchać czytania i tłuma-
czenia Starego Testamentu, pielgrzymo-
wała do Jerozolimy na święto Paschy oraz 
trzy razy dziennie odmawiała słowa credo 
Izraela „Słuchaj Izraelu”.

Całe życie 
Świętej Rodziny 
było skupione 
na Bogu. Bóg był 
dla tej Rodziny 
wszystkim. Józef 
zawierzył Bogu 
kiedy dowiedział 
się, że dziecko, 
którego ocze-
kuje Maryja 
jest dziełem 
Ducha Świę-
tego. Razem 
z Maryją za-
wierzyli Bogu 
kiedy szu-
kali Jezusa 
i po Jego od-
n a l e z i e n i u 
nie rozumieli 
słów „Cze-
muście Mnie 
s z u k a l i ? 
Czy nie wie-
dz ie l i ś c i e , 
że powinie-
nem być 
w tym, 
co należy do mego Ojca” /Łk 
2,49/, lecz zaakceptowali je i starali się 
odkrywać ich znaczenie.

Wiara Maryi nie załamała się nawet 
wówczas, gdy patrzyła na mękę i śmierć 
swojego umiłowanego Syna – bo cały 
czas była blisko Boga. To właśnie tam, 
w Nazarecie, w skromnym domu, zaczęły 
się tworzyć, pomiędzy członkami Świętej 
Rodziny, pierwsze karty Nowego Testa-
mentu, gdzie Niebo w swoim Słowie stało 
się Ciałem i przyszło z miłości pomiędzy 
ludzi aby nas zbawić. 

Świadectwo jakie dała Święta Rodzina, 
ukazuje także wielkość jaką może osią-
gnąć życie rodzinne przeżyte z Bogiem, 

w pro-
stocie i we wzajemnej miłości. 
Józef i Maryja byli zapatrzeni w Jezusa, 
żyli dla Niego, On zaś był im we wszyst-
kim posłuszny. W Najświętszej Rodzinie 
z Nazaretu rodziny chrześcijańskie mają 
więc najpiękniejszy wzór i przykład. 
W pierwszą niedzielę po Bożym Narodze-
niu Kościół czci w liturgii Świętą Rodzinę 
z Nazaretu i poleca Jej opiece wszystkie 
rodziny. Panu Jezusowi, który przyszedł 
do nas na świat przez rodzinę, Maryi, Jego 
Matce, Matce pięknej Miłości i świętemu 
Józefowi – Opiekunowi Świętej Rodziny, 
polecajmy ufnie nasze rodziny. 

Barbara Szcześniak

Ś w i Ę T a  r o d z i n a
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Stary Testament zostawił nam przykłady 
wielu pięknych rodzin. Do takich należą, 
przede wszystkim, rodziny Patriarchów: 
Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

Podstawą prawną starotestamentalnej 
rodziny jest małżeństwo, którego istotę 
formalną stanowi umowa mężczyzny 
z kobietą, umowa zawierana na długi 
czas przez ich rodziny, na podstawie 
której mężczyzna i kobieta dają sobie 
wzajemne prawo do swego ciała, rodzenia 
i wychowywania dzieci oraz obopólnej 
pomocy. 

Rodzina, jako wynik małżeństwa, 
posiada szczególne znaczenie 
w życiu społeczeństwa. Dom żydowski 
jest najważniejszym miejscem, w którym 
koncentruje się życie oraz rytuał 
i pod wieloma względami różni się on 
zewnętrznie od innych. Skoro więc 
dom jest w judaizmie ogniskiem życia 
religijnego, to rodzina odgrywa nie tylko 
rolę podstawowej komórki społecznej, 
ale jest również głównym ośrodkiem 
rytuału żydowskiego. Znaczenie 
rodziny było wydatnie podkreślone 
w Izraelu, stąd też głębokie było 
poczucie odpowiedzialności za rodzinę. 
Dlatego zawarcie małżeństwa było dla 
mężczyzn podstawowym obowiązkiem, 
zapewniającym ciągłość rodzinną. 

Głową starotestamentalnej rodziny był 
ojciec, dlatego cieszył się on szacunkiem 
żony i dzieci. Tę pozycję mężczyzny 
w rodzinie umacnia ponadto fakt, 
że jest on ojcem dzieci, uchodzących 
za największy skarb w rodzinie. 
We wszystkich, tak rozpowszechnionych 
na Wschodzie, genealogiach jako rodziciel 
jest wymieniony z zasady tylko ojciec. 
Jako ojciec jest on głową i panem nie tylko 
swojej żony, lecz także dzieci i wszystkich, 
którzy wchodzą w skład rodziny. W ten 
sposób wyraża się władza, jaką posiada 
mężczyzna wobec całej rodziny.

Rola kobiety w małżeństwie 

starotestamentalnym 
jest wyraźnie drugorzędna, co tłumaczy 
się, być może, powszechnością tego 
zjawiska u wszystkich ludów wschodnich. 
Z woli samego Boga posłannictwo kobiety 
sprowadza się do tego, by była pomocą 
dla mężczyzny. Doniosłość tej pomocy, 
jej charakter poniekąd sakralny, wynika 
z faktu, że ten sam termin jest używany 
na określenie pomocy, jakiej Bóg 
udziela człowiekowi i jaką kobieta ma 
wyświadczać swojemu małżonkowi. 
Pomoc ta miała dotyczyć w pierwszym 
rzędzie zrodzenia i wychowania 
potomstwa, przez co rozumiało się istotę 
całego posłannictwa każdej społeczności 
ludzkiej zwanej rodziną. 

Stary Testament widział cel małżeństwa 
w rodzeniu dzieci jako przedłużenie 
rodzaju ludzkiego. Dlatego stosunkowo 
najpozytywniej rysowała się rola kobiety, 
gdy patrzono nań jako na matkę. Choć 
w procesie przekazywania życia - po Bogu 
- liczył się przede wszystkim mężczyzna, 
to jednak nie przeczono, że kobieta - 
matka daje życie. 

Wielkim szczęściem rodziny było 
dziecko. Moment urodzin, zwłaszcza 
syna, witany był z wielką radością. 
W starotestamentowym ustawodawstwie 
rodzinnym dziecko było przedmiotem 
szczególnej troski, zwłaszcza, gdy 
nie posiadało już rodziców. „Ojcem dla 
sierot i opiekunem dla wdów jest Bóg 
w swoim świętym mieszkaniu” /Ps. 68, 

6/. Bardzo szczególnymi 
względami cieszyli się 
synowie pierworodni. 

Na obojgu rodzicach 
- choć w głównej mierze 
na ojcu - spoczywał obowiązek 
właściwego wychowania 
dzieci, a zwłaszcza synów. 
Funkcję tę zalecał ojcom 
szczególnie Syrach, u którego 
czytamy: „Kto miłuje swego 
syna, często używa na niego 

rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. 
Kto wychowuje swego syna, będzie miał 
z niego pociechę i dumny będzie z niego 
między znajomymi. Kto kształci swego 
syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec 
przyjaciół będzie nim się cieszył. Skończył 
życie jego ojciec, ale jakby nie umarł, 
gdyż podobnego sobie zostawił” /Syr. 30, 
1-4/. Według ogólno przyjętej tradycji 
starotestamentowej, do ukończenia trzech 
lat dzieci wychowuje się jednakowo, bez 
względu na płeć. W niektórych gminach 
przez cały ten czas nie obcina się chłopcu 
włosów, przez co trudno go odróżnić 
od jego sióstr. Z chwilą obcięcia włosów 
rozpoczyna się wdrażanie go do roli, jaką 
religia wyznacza mężczyźnie. Wybrano 
wiek trzech lat, gdyż mniej więcej w tym 
czasie dziecko zaczyna mówić, a Talmud 
zaleca nauczyć je pierwszych wersetów 
z Biblii właśnie wtedy. Choć trzyletnia 
dziewczynka nie podlega żadnemu 
rytualnemu wprowadzeniu w jej przyszłą 
rolę kobiety żydowskiej, od tego wieku 
uznaje się w niej osobę płci żeńskiej.

Znamienne jest również to, 
że w rodzinie izraelskiej wszyscy 
jej członkowie byli uważani wobec siebie 
za braci. Wszyscy inni są tylko bliźnimi, 
a stosunki z nimi są dokładnie określone 
przede wszystkim więzami krwi. Księgi 
Starego Testamentu mogą więc być nadal 
cennymi podręcznikami życia rodzinnego 
i wychowania dzieci.

RODZINA  
W STARYM TESTAMENCIE 

Tomasz Szcześniak

r o d z i n a  w  P i Ś M i e  Ś w i Ę T y M
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Katechizm Kościoła Katolickiego skierowany 
do wszystkich członków Ludu Bożego, w trzeciej 
części zatytułowanej Życie w Chrystusie 
stwierdza, że społeczność rodzinna odpowiada 
naturze człowieka i jest dla niego konieczna. 
Jest ona ukierunkowana na dobro małżonków 
oraz prokreację i wychowanie potomstwa. 
W taki sposób rodzą się związki osobowe 
i ustanowiony zostaje zakres odpowiedzialności 
ludzkiej. Tak ujęta i rozumiana rodzina 
jest dla Kościoła pierwszą i podstawową 
komórką ekologii ludzkiej. To właśnie rodzina 
jest właściwym środowiskiem dla człowieka 
przychodzącego na świat. W samym pojęciu 
rodzina zawarty jest imperatyw do otaczania 
troską i pomocą młodych i starych, chorych 
i upośledzonych. Jest ona miejscem, w którym 
przyjmuje się dar życia –  w rodzinie ten dar 
jest właściwie chroniony i może rozwijać 
się. W niej człowiek otrzymuje pierwsze 
i decydujące wyobrażenie związane z prawdą 
i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być 
kochanym, a więc co konkretnie znaczy być 
osobą. Zatem śmiało możemy stwierdzić, iż 
rodzina jest prawdziwą szkołą wartości.

Powyżej wspomniane założenia mogą 
być realizowane i zrealizowane tylko dzięki 
wierności obiektywnej prawdzie o człowieku 
oraz Bożemu planowi wobec małżeństwa            
i rodziny. Podstawowym wymogiem, aby 
rodzina pozostawała pierwszą komórką ludzkiej 
ekologii, jest nierozerwalność małżeńska 
oraz wierność małżonków – mężczyzna 
i kobieta są zobowiązani do trwającego całe 
życie, wspólnego rozwoju, także duchowego. 
Obie płci posiadają równą godność, z niej 
niejako wynika wymóg jedności małżeństwa. 
Sama instytucja małżeństwa posiada święty 
i ponadludzki charakter, została określona 
przez Boga już przy samym akcie stworzenia. 

Bardzo istotnym dobrem małżeństwa 
jest płodność. Pozostaje ona w ścisłej 
relacji               z miłością małżonków. Miłość 
bowiem jest niezbędną podstawą , na bazie 
której związek może otwierać się ku płodności. 
Rodzenie i wychowanie potomstwa staje się 
szczytowym uwieńczeniem  miłości łączącej 
małżonków.

Związek małżeński jak i sama rodzina 
są dobrem, które przyczynia się do poprawy 
jednostek i społeczeństw. Ma niejako 
charakter leczniczy, albowiem przykładem  

i świadectwem życia piętnuje choroby 
społeczne i poddaje w wątpliwość nienaturalne 
wzorce postępowań.

Dopiero w tak rozumianej wspólnocie 
rodzinnej przychodzący na świat człowiek 
może poznać obiektywną prawdę i nauczyć 
się dobrego postępowania w swoim życiu. 
Rodzice, którzy są współpracownikami Boga, 
oddając się sobie, wydają na świat dziecko, 
które jest odbiciem ich miłości oraz syntezą 
ojcostwa i macierzyństwa. Taki klimat 
niewątpliwie sprzyja dziecku, które uczy się, 
co znaczy kochać. 

Szczególną rolę w życiu rodzinnym, 
w kształtowaniu świadomości oraz osobowości 
dziecka odgrywa matka. Jest opiekunką 
domu i swego potomstwa. Powinna zatem 
ona uczyć cnotliwego życia, pomagać 
dziecku w odróżnianiu dobra od zła, nauczyć 
samodzielnego decydowania w oparciu 
o wartości

W jaki zatem sposób przygotować dziecko 
do podjęcia swego jedynego i niepowtarzalnego 
przeznaczenia? Jak nauczyć je, co konkretnie 
znaczy być osobą? Odpowiedzią na te pytania 
jest rodzina i wychowanie w rodzinie. 

Sztuka formowania człowieka jest chyba 
jedną z najtrudniejszych sztuk, ale przynosi 
ona najlepsze owoce, gdy podejmowana 
jest przy współpracy z łaską Bożą i prowadzi 
do uszlachetnienia ludzkiej natury. Takie 
przekonanie o potrzebie uczenia dziecka 
czym jest dobro, prawda i godność mieli 
już starożytni. Żywił je już Arystoteles, 
a rozwinął później w swych traktatach 
średniowiecznych św. Tomasz z Akwinu. 
Dziecko, by podjąć obowiązki, jakie wynikają 
z ludzkiej natury i uwarunkowań społecznych 
oraz by być świadomym swej niepowtarzalnej 
godności osoby, powinno być uczone 
już w rodzinnym domu jak usprawniać 
umysł, wolę i popędy. W taki sposób nabędzie 
pewnych sprawności teoretycznych, takich jak 
mądrość, wiedza, inteligencja oraz typowo 
praktycznych. Ważną dziedziną wydaje się 
kształcenie w dziecku intelektu, by umiejętnie 
kierować własnym życiem oraz posługiwać 
się cnotą sprawiedliwości w czynieniu dobra. 
Ważnym zadaniem rodziców jest także 
wyposażenie swoich dzieci w odpowiednią 
wiedzę i zasady moralne. Zaniedbanie tych 
sfer ludzkiego życia nieuchronnie prowadzi 
do posługiwania się tylko wiedzą ograniczoną  
i powierzchowną, opartą wyłącznie 
na pragmatyzmie, oraz do lekceważenia sfery 
moralności, do załamania kondycji moralnej 

społeczeństw. Wyostrzony intelekt – jak ktoś 
zauważył – bez wysubtelnionego sumienia 
tworzy tylko Mefistofelesów. Bardzo istotną 
kwestią jest również przekazanie dzieciom 
wiedzy filozoficznej, historycznej i religijnej, 
oczywiście dostosowanej do wieku i zdolności, 
tak by przekazać im pewne kody cywilizacyjne 
i jednocześnie formować jej charakter, 
w ten sposób ich osobowość będzie rozwijana 
od najmłodszych lat – będzie to dobra lekcja 
realizacji swego człowieczeństwa oraz nabycie 
umiejętności życia w społeczeństwie. Bardzo 
złą strategią rodziców byłoby takie formowanie 
dzieci, gdzie nie uczono by co to jest prawda, 
miłość, dobro czy umiejętność kochania, 
ale dostarczano by tylko w przyszłości 
gospodarce wykwalifikowanych kadr w myśl 
ideologii liczy się grupa rządząca. 

Współczesny świat jest tak dynamiczny, 
że kształtowanie w człowieku odpowiednich 
dyspozycji umysłowych traci na znaczeniu. 
Ludzie ponowocześni – stwierdza Zygmunt 
Bauman – powinni umieć szybko wymazać 
dotychczasowe mentalne wzorce i rozrywać 
wyrafinowane płótna jedną błyskawicą 
myśli; mówiąc krótko – radzić sobie 
ze swoim doświadczeniem, jak dziecko bawi 
się kalejdoskopem znalezionym pod choinką. 
Sukces życiowy (…) ponowoczesnych ludzi 
w większym stopniu zależy od szybkości, 
z jaką potrafią przezwyciężyć stare nawyki, niż 
od szybkości nabierania nowych. Oznacza to, 
że zamiast kształtowania człowieka, potrzeba 
adaptacji do odrzucania tego wszystkiego, 
co do tej pory stanowiło osnowę życia. 
Zamiast osiągnięcia podmiotowej doskonałości 
wyrażającej się w życiu godziwym moralnie 
i działaniu, miarą podmiotowych wysiłków 
czyni się sukces. 

Jeśli rodzic pragnie nauczyć swoje dziecko, 
co konkretnie znaczy być osobą, nie powinien 
kłaść akcentu na to, jaki wizerunek siebie 
powinien człowiek prezentować, lecz na to, kim 
w rzeczywistości powinien się stawać, pomimo 
tego, iż antropologia doczesności podpowiada 
wychowanie bez skrupułów moralnych 
i poczucia wstydu, za to ze szczególnym 
naciskiem na sukces.

Chrześcijańscy rodzice, ale także szeroko 
rozumiani wychowawcy, jak zauważa                 
w Familiaris consortio Jan Paweł II,  nie mogą 
zapominać, że kształtują osobowość swoich 
podopiecznych nie dla doraźnych celów 
indywidualnych czy nawet społecznych, lecz 
dla życia w wieczności.

NAUCZANIE KOŚCIOŁA  
O RODZINIE

dk.  Adrian Przybecki
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Rodzina miejscem 
przekazywania wiary

Chrześcijańscy małżonkowie są dla 
swych dzieci pierwszymi głosicielami wia-
ry i wychowawcami; słowem i przykładem 
przysposabiają je do życia chrześcijańskie-
go i apostolskiego, roztropnie służą im po-
mocą w wyborze powołania. (Sobór Waty-
kański II)

Bóg, po tym jak objawił się swojemu 
ludowi na górze Synaj jako jedyny ist-
niejący Bóg, i przykazał mu kochać Go „z 
całego swego serca, z całej duszy swojej, 
ze wszystkich swych sił”, natychmiast do-
daje: „Wpoisz je twoim synom, będziesz 
o nich mówił przebywając w domu , w czasie 
podróży, kładąc się spać i wstając ze snu”.

Tekst ten pozwala pojąć wagę, jaką ma 
dla rodziców przekazywanie wiary dzieciom, 
oraz zrozumieć, że to Boże przykazanie zo-
stało dane rodzicom i nie może być zlecane 
nikomu innemu. To oni powinni opowiadać 
o miłości, jaką Bóg im okazał.

Droga Neokatechumenalna mówi, 
że rodzina chrześcijańska ma trzy ołta-
rze: pierwszym jest stół świętej Euchary-
stii, na którym Chrystus daje swoje życie 
dla naszego zbawienia; drugim jest łoże 
małżeńskie, gdzie sprawuje się sakrament 
małżeństwa, gdzie przekazuje się życie no-
wym dzieciom Bożym, i to miejsce należy 
darzyć wielkim szacunkiem i czcią; trzecim 
ołtarzem jest rodzinny stół, gdzie rodzina 
razem spożywa posiłek, błogosławiąc Pana 
za wszelkie Jego dary. Wokół tego same-
go stołu sprawuje się domową celebrację, 
w trakcie której przekazuje się wiarę dzie-
ciom.

Na  tej liturgii rodzice modlą się psalma-
mi Jutrzni z dziećmi, czytają Pismo Świę-
te i stawiają im pytanie: Co mówi Tobie, 
do Twojego życia, to Słowo?. Zdumiewa wi-
dok tych dzieci, które potrafią zastosować 
Słowo Boże do swojej konkretnej historii. 

Na koniec ojciec i matka dają krótki ko-
mentarz, wychodząc od własnego doświad-
czenia, i zachęcają dzieci, by modliły się 
za Papieża, za Kościół, za cierpiących itd. 
Potem wszyscy razem odmawiają modlitwę 
„Ojcze nasz”, przekazują sobie znak pokoju 
i celebracja kończy się błogosławieństwem 
dawanym przez rodziców każdemu z dzie-
ci.

Drodzy, jakże ważne jest, aby rodzina 
chrześcijańska przynajmniej raz w tygo-
dniu mogła się spotkać na liturgii domo-
wej, aby modlić się i rozmawiać, stawiając 
w centrum Słowo oraz Pana Jezusa Zmar-
twychwstałego.

Nasze społeczeństwo niszczy rodzinę, 
przebudowując struktury: czasu (rytm pra-
cy i szkoły), jej członków (wolne związki, 
rozwody itd.), sposobów życia, ale przede 
wszystkim poprzez kulturę, która nas ota-
cza, przeciwną wartościom Ewangelii.

Kiedy spoglądamy na Krzyż naszego 
Pana Jezusa Chrystusa można zobaczyć 
jednoznacznie prawdę o pojednaniu. Po-
jednanie w Jezusie dotyczy Ojca i całej 
ludzkości. Owe pojednanie, zbawienne dla 
nas, dokonuje się tak bardzo niezrozumiałą 
dziś drogą, przez przebaczenie. Dlacze-
go przebaczenie jest tak bardzo niezbędne 
do życia? Odpowiedzi na to pytanie poszu-
kamy spoglądając na jedność rodziny. 

Małżonkowie stający przed Bogiem w sa-
kramencie małżeństwa powierzają swoje 
życie Bogu i sobie nawzajem, aby dzięki 
łasce Jezusa, ostatecznie ukochać mał-
żonka miłością Boga, a więc zdolną po-
nieść ofiarę z własnego życia. Wzrastanie 

do Miłości, gdzie konkretny człowiek staje 
się gotowy umrzeć dla, jest możliwe tylko 
dzięki wejściu na drogę przebaczania. Ro-
dzina wpływa na umiejętność lub na brak 
umiejętności, budowania wszelkich relacji, 
także z Bogiem, dlatego to co dokonuje 
się wewnątrz rodziny ma ogromne zna-
czenie na nasze życie. Droga przebaczenia 
jest po prostu niezbędna, dlatego, gdyż 
niemożliwym jest, aby w rodzinie nie zaist-
niały żadne zranienia. Jezus o tym dokład-
nie wie, bo zna naszą kondycję po grzechu 
pierworodnym, dlatego ukazuje tą wyzwa-
lającą drogę przebaczenia. 

Przebaczenie w rodzinie dokonuje się 
wtedy, gdy małżonkowie i później natural-

nie dzieci, które uczą się tego od rodziców, 
rozumieją potrzebę nieustannego przeba-
czania. Jezus mówi bardzo jednoznacznie 
w Ewangelii do Piotra, nie siedem razy, 
ale siedemdziesiąt siedem, a więc po prostu 
zawsze. Ktoś może powiedzieć jak to moż-
liwe? Po ludzku to niemożliwe, dlatego 
trzeba pójść do Jezusa i to ukrzyżowane-
go. Każde najdrobniejsze nieporozumie-
nie, mocne słowo, które ma ogromną moc 
niszczenia, kłamstwo, nawet zdradę Jezus 
ma moc uleczyć swą świętą Krwią spływa-
jącą z Krzyża na całą ludzkość, On może 
i CHCE zabierać to wszystko na swe ra-
miona, bo tak ukochał człowieka. Człowiek, 
który rozumie sens przebaczenia, nie tylko 

Ks. Jarosław Grelka

Ks. Karol Wachowiak

Rodzina miejscem przebaczenia

►

z a d a n i a  d L a  r o d z i n y
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Rodzina jest dla mnie…
- najważniejsza, bez niej nie byłoby 
niczego.
Mam w niej oparcie, mam do niej zaufa-
nie-mogę się zwierzyć, kiedy tylko chcę. 
Na nich zawsze mogę liczyć.
Oni nigdy mnie nie zawiodą.

( Wojtek, lat 17)

- priorytetem. Dzięki niej czuję się bez-
piecznie. Cieszę się, że ją mam, dlatego 
staram się odwdzięczyć rodzinie tym sa-
mym, co ona zrobiła dla mnie.
Doceniam i dziękuję za trud, który włoży-
ła, aby mnie wychować.

( Patryk, lat 18)

- wszystkim, wsparciem, miłością.
Zawsze, gdy potrzebuję pomocy, zawsze 
starają się mi pomóc. Dzięki niej pozy-
tywnie patrzę na świat, wiem, co jest do-
bre, a co złe. To oni nauczyli mnie chodzić 
do kościoła, modlić się itd.
Za to wszystko jestem im bardzo wdzięczna.

( Monika, lat 15)

- a raczej był mój dziadek, który 
już nie żyje.
Reszta domowników jakoś nie szczególnie 
jest mi bliska, a nawet, jeśli miałbym wła-
sne źródło utrzymania-to mógłbym bez 
nich żyć.  Marnie oceniam swoją obec-
ną rodzinę. Wiele rzeczy zawdzięczam 
dziadkowi. To On zawsze robił wszystko 
dla mnie bezinteresownie i nigdy mi tego 
nie wypominał, czego niestety nie mogę 
powiedzieć o reszcie rodziny, a szcze-
gólnie o matce. Ogólnie-moja rodzina 
jest mi obojętna.

( Dawid, lat 18)

- najważniejsza. To ona daje mi naj-
więcej miłości i dlatego ja też potrafię ko-
chać. Czy gdybym nie miała bliskich osób 
potrafiłabym kochać? Myślę, że nie wie-
działabym, co to jest miłość.

( Monika, lat 16)

-bardzo ważna. To oni pomagają 
mi w różnych trudnościach. Są zawsze 
przy mnie wtedy, gdy tego potrzebu-
ję, choć czasem zdarza się, że czuję się 
mniej ważna. Nie wiem, być może tak 
musi być…Nie umiałabym żyć, gdybym 
nie miała rodziny, bo dzięki niej mogę 
spełniać marzenia, pomimo, że nie za-
wsze bywa idealnie.

( Ania, lat 16)

- wszystkim. Dzięki niej czuję się bez-
piecznie. Rodzina pomaga mi w trudnych 
sytuacjach, wspiera mnie.
Zawsze mogę się do niej zwrócić. Razem 
czujemy się dobrze, rozmawiamy, żartu-
jemy, podejmujemy trudne decyzje. 
Bez rodziny byłoby mi ciężko. Byłabym 
samotna i opuszczona. Byłoby mi źle. 
Nie miałabym się, do kogo zwrócić. 
Rodzina jest dla mnie jak chleb- bez niej 
nie mogłabym żyć.

( Monika, lat 16)

- czymś bardzo ważnym. Jesteśmy 
razem. Czuję, że ktoś mnie kocha. Po-
trzebujemy siebie nawzajem. Każdy chce 
mieć rodzinę, a w przyszłości stworzyć 
własną.

( lat 16)

- niezastąpiona, gdyż bez niej ludzie 
czuliby się samotni i niedoceniani

( Katarzyna, lat 16)

- to całe moje życie. Jest najważniejsza. 
Stwierdzam to bez większego zastanowie-
nia, nie mam, co do tego żadnych wątpli-
wości. Oni są dla mnie najważniejsi i sta-
nowią szczególne miejsce w moim sercu. 
Kocham Ich ponad wszystko, i mimo, iż 
czasem pokłócimy się to i tak jesteśmy 
jednością. Gdyby kogoś z nas zabrakło 
nie umiałabym się z tym pogodzić.

( Natalia, lat 15)

- najważniejsza. Wiem, że to są ludzie, 
którzy bezgranicznie mnie kochają tak 
jak ja ich. Są ukojeniem w złych chwilach. 
Moja rodzina jest najwspanialszą rodziną 
na świecie!
Nie zamieniłabym jej na inną. Mówi się, 
że rodziny się nie wybiera, ale gdybym 
miała możliwość to i tak bym wybrała 
tą samą… moją.

( Marysia, lat 16)

- jest czymś, co tworzy się przez lata. 
Nie odpychają mnie, gdy jestem w trud-
nej sytuacji, lecz mi pomagają.
W rodzinie czuję się bezpiecznie i wiem, 
że nigdy mnie zostawią w potrzebie. Trak-
tujemy się wszyscy równo, nikogo nie wy-
różniamy, gdyż jesteśmy jednością.

( Malwina, lat 16)
A Ty, co myślisz na temat rodziny ?

Nie można do końca jej zdefiniować. 
Jedni widzą w niej szczególne więzi 
z grupą osób, inni coś, co sprawia kło-
pot i nas ogranicza. 

Rodzina współczesna to nie jest ro-
dzina, którą można jednoznacznie opi-
sać czy zakwalifikować. Współczesne 
media donoszą o wielu przejawach pa-
tologii i agresji w rodzinach. W ten spo-
sób budujemy w swojej podświadomo-
ści fałszywy obraz rodziny, w którym 
widzimy coś złego, co nas ogranicza, 
krzywdzi, wysysa. Jednak czy te przy-
padki, które przedstawiają nam media, 
są na tyle powszechne, że powinniśmy 
na nich budować nasza opinię na temat 
rodziny? Mimo wszystko wokół nas wię-
cej jest rodzin, które dbają i opiekują 
się sobą nawzajem. Rodzice interesują 
się dziećmi, i tym, co się z nimi dzieje. 

My nie musimy akceptować tego, 
że tak piękną więź, jaką jest rodzina, lu-
dzie sprowadzili do czystego „biznesu”.

Rodzina jest czymś, w czym zawsze 
powinniśmy znaleźć oparcie, więc 
nie sprowadzajmy współczesnej rodzi-
ny do czystego pieniądza, interesu, tyl-
ko zbudujmy jej nowy wizerunek; cie-
pły i taki, jaki powinien być. 

Sandra Gołębiewska

Rodzina współczesna

z książek, ale bardziej z doświadczenia, 
widzi swoje uwikłanie w zło i jeszcze 
bardziej dostrzega nieodparte pragnie-
nie Jezusa związane z tym, by wyzwalać 
człowieka z tego więzienia. Tu rodzi się 
prawdziwe pojednanie: nasze z Jezusem, 
nasze z drugim człowiekiem, szczególnie 
istotne w relacji małżonków, ale także 
pojednanie ze sobą samym co prowadzi 
do świętości. 

Prośmy Ducha Świętego, aby objawiał 
nam prawdę o tym, że dzieło Śmierci 
i Zmartwychwstania Chrystusa dotyczy 
naszego życia, jest skierowane na nas 
i możemy zaczerpnąć z TEGO źródła ży-
cia także przez przebaczenie. 

A oto jak młodzi ludzie wypowiadali się na temat rodziny:

K i L K a  M y Ś L i  o  r o d z i n i e
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Porcelana

Wielopokoleniowa rodzina jest jak figur-
ka z porcelany. Figurka pięknie zdobiona, 
bogata w detale; tak misternie wykonana, 
że aż podziw bierze na sam jej widok. Wy-
gląda ślicznie, ale trzeba bardzo uważać, 
aby jej nie stłuc. Jeden nieopaczny ruch, 
jedna niezręczność, moment nieuwagi – 
i figurka spada, tłukąc się na kawałki. Da 
się posklejać, ale ślady pęknięć zostaną. 

Dzieci, rodzice, dziadkowie, a może 

i jeszcze pradziadkowie w jednym domu 
mieszkający – to dziś sytuacja coraz 
rzadsza. Powie ktoś – niemodna. Przecież 
każdy chce być na swoim. Bo to ponoć 
zdrowsze. A takie wspólne mieszkanie 
to nieustająca próba. 

Opowiadają ludzie doświadczeni, że jak 
się tak wspólnie mieszka, to o konflikt 
łatwo. Jak o stłuczenie delikatnej figurki 
z porcelany. Na śmierć i życie pokłócić się 
można o wszystko: o źle ustawiony fotel, 
brudną szklankę, nie zgaszone światło. 
Pokłócić się można o jedno słowo niepo-
trzebnie powiedziane. Albo też o jedno 

słowo - przemilczane. 
Ale nie trzeba mieszkać wspól-

nie, by śmiertelnie się pokłócić. Bywa, 
że mieszkając osobno dzieci nie dzwonią 
do rodziców, a rodzice do dzieci. Nie od-
wiedzają się. Unoszą honorem. Licytują, 
kto kogo winien najpierw przeprosić.

Na szczęście raz w roku jest wigilia Bo-
żego Narodzenia. Cudowna okazja, aby 
złożyć i skleić tę rozbitą, potłuczoną figur-
kę. I ozdobić nią świąteczny stół. Na jak 
najdłużej. 

Rafał Regulski

Co rok to prorok

„Mieć dużo dzieci to dzisiaj obciach” - każ-
dy z nas na pewno spotkał się z takim na-
stawieniem. Dzisiejszy standard do model 
rodziny 2+1, ewentualnie 2+2, no w naj-
gorszym przypadku 2+3. Jeżeli jakaś ro-
dzina jest bardziej liczna zaczynamy przy-
glądać jej się z pewnym zainteresowaniem, 
które czasem przeradza się w pobłażliwą 
akceptację, a czasem w drwinę. Problemem 
jest też i to, że wielodzietność zdarza się 
częściej w środowisku ludzi ubogich. Czę-
sto są to rodziny na granicy patologii, oraz 
takie, które tę granicę już przekroczyły. 
Widać z tego jak daleko odeszliśmy od na-
szej polskiej tradycji, gdzie wielodzietność 
stanowiła normę. Czasem stawiam sobie 
pytanie, dlaczego tak się stało, co spowo-
dowało takie zmiany w naszej świadomości 
i obyczajowości. Dlaczego wielodzietność 
stała się problemem? Przyczyn jest wie-
le, ale jedną z nich było pójście kobiet 
do pracy. W krajach gdzie nadal popularny 
jest model rodziny, w którym mężczyzna 

swoją pracą utrzymuje rodzinę, a kobie-
ta pracuje w domu i opiekuje się dziećmi, 
liczne rodziny są wciąż bardzo popularne. 
W naszym kraju, gdzie niemożliwym sta-
ło się utrzymywanie domu tylko z jednej 
pensji męża, aktywność zawodowa kobiet 
spowodowała, że nie mają czasu na wię-
cej niż jedno, dwoje dzieci. Opinia, że ko-
biety decydują się na niewielką ilość dzieci 
ze względu na swoją wygodę, jest stwier-
dzeniem krzywdzącym. Jestem przekona-
ny, że elementami decydującymi są: 

- potrzeba pracy zawodowej i wynikający 
z niej brak czasu na zajmowanie się dzieć-
mi,

- presja społeczna,
- trauma wynikająca z wcześniejszej cią-

ży i porodu, bo chociaż wiele się zmieniło 
to jednak wciąż przez niektórych lekarzy 
jest ona traktowana jak jednostka choro-
bowa.

Niestety również nasze państwo nie stwa-
rza zachęcającej atmosfery do posiadania 
wielu dzieci. Czasem media straszą nas 
wizją starzejącego się społeczeństwa, 
w którym zabraknie młodych, aktywnych 
zawodowo ludzi, którzy będą łożyć na jego 
starszą część. Jednak poza snuciem drama-
tycznych wizji nie podejmuje się żadnych 
dodatkowych działań. Nie chcę tu zaprze-

czać faktom pozytywnej legislacji, bo takie 
też istnieją. Wystarczy wymienić tak zwane 
becikowe, czy ulgę z podatku przysługują-
cą na każde dziecko. Jednak należy uświa-
domić sobie, że jest to odliczenie do wyso-
kości zapłaconego podatku, oraz jak wiel-
kie trzeba mieć dochody, aby móc w pełni 
z niej skorzystać w przypadku posiadania 
wielu dzieci. Brakuje nam też wzorów ro-
dzin wielodzietnych. Nie potrafię wymienić 
nazwiska osoby z pierwszych stron ga-
zet, która miałaby wiele dzieci i mieszkała 
w Polsce. W zalewie różnej maści celebry-
stów, nie znajdziemy takiego, którą sławę 
zawdzięczałby posiadaniu licznej rodziny.

Na szczęście zdarzają się tacy, którzy 
płyną pod prąd. Czasem można spotkać 
tych odważnych ludzi, którzy znaleźli w so-
bie tyle odwagi i samozaparcia, aby dać 
życie wielu dzieciom, a potem obdarzać 
je troską i miłością, przez całe ich życie. 
Myślę, że wielodzietność jest rodzajem 
szczególnego powołania, pewną szczegól-
ną łaską, wyzwaniem, które aby podjąć 
potrzeba ogromnej odwagi. Cóż nie każdy 
z nas jest powołany! Powinniśmy jednak 
pochylić się nad rodzinami obdarzonymi 
wieloma dziećmi i otoczyć je naszą opieką 
i wsparciem. Nie zamykać na nie swojego 
serca i swoich dłoni. 

Krzysztof Kluczyński

r o d z i n a  w i e L o P o K o L e n i o w a  i  w i e L o d z i e T n a



Mamo, tato...

Mam rodzinę, mam, z kim dzielić swoje 
radości i smutki, mam w kimś oparcie. Je-
stem szczęściarą! Jestem szczęściarzem! 
Tak może powiedzieć większość z nas... 
niestety nie każdy... Mamy tu na my-
śli dzieci z Domów Dziecka, Ośrodków 
Opiekuńczych i Wychowawczych. Takie 
instytucje mogą dobrze pełnić swoją rolę, 
ale kiedy jest w nich mało dzieci. W Polsce 
niestety to rzadkość. Zazwyczaj są prze-
pełnione i brakuje środków finansowych 
na ich utrzymanie. Możemy sobie tylko 
wyobrazić, jak wielkim szczęściem dla 
dziecka jest rodzina zastępcza lub adop-
cyjna... to jakby druga szansa. Adopcja, 
zwana też przysposobieniem to w sensie 
prawnym przyjęcie obcego dziecka do ro-
dziny. Dziecko uzyskuje wszystkie przywi-
leje członka rodziny, a jego rodzice otrzy-
mują władzę rodzicielską. Dziecko ma 
szanse na „normalne” życie, na używanie 
tak pięknych słów jak mamo, tato. Pro-
ste słowa, które nadają życiu prawdziwe 
piękno. Otrzymuje miłość, której nie mo-
gli lub też nie chcieli dać biologiczni rodzi-
ce. Trzeba jednak przyznać, że zarówno 
dla dziecka jak i dla rodziców jest to sy-
tuacja nowa i wymaga wielkiej 
odpowiedzialności i zaufa-
nia. Rodzice podejmują 
się opieki, trudu wycho-
wania i zobowiązują się 
wychować dziecko jak 
swoje. W adopcji 
(przysposobieniu) 
między rodzica-
mi, a dzieckiem 
powinna zawiązać 

się taka więź emocjonalna jak w typowej 
rodzinie. Rodzice przysposabiający powin-
ni stworzyć dziecku odpowiednie warunki 
wychowania i utrzymania. Bardzo ważna 
jest też kwestia powiadomienia go o jego 
pochodzeniu tak, by nie zaszkodzić wy-
chowaniu i nie urazić jego uczuć.

Właśnie dzięki rodzinom adopcyjnym 

i zastępczym, ich zaangażowaniu i odwa-
dze, dziecko mimo swej smutnej i bole-
snej przeszłości, może poczuć prawdziwą 
miłość i żyć w kochającej i pełnej ciepła 
rodzinie. Może odkryć, jak wielki to skarb, 
jak śpiewała Urszula Sipińska w piosence 
„Cudownych rodziców mam”:

Basia, Monika, Ewelina, Anna
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Kto mi tuż przed snem nucił bajki baj, baj 
I kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj 
Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd 

Gdy kryłam wielkie łzy, w domu najmniejszy kąt

Co wieczór obraz ten, kołysze mnie do snu 
Tato młody jak maj i mama wśród bzów 

 
Cudownych rodziców mam,  

Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam 
Mam cudownych rodziców bo, przyjaciółmi moimi są 

W porę rzekli mi: dalej to, idź drogą swą...

r o d z i n a  a d o P C y J n a  i  z a S T Ę P C z a



Rodzina naturalna może stać się niepeł-
ną z różnych przyczyn.

Pierwszą, którą wymienię będzie śmierć 
jednego z rodziców.

Na skutek choroby, tragicznych wypad-
ków wiele dzieci tracąc rodzica lub rodzi-
ców stają się odpowiednio pół lub zupeł-
nie sierotami, 

a rodzina staje się niepełną.
Tak dzieje się i człowiek nie ma 

na to wpływu. Można różnie próbować 
sobie wytłumaczyć zaistniałą sytuację 
mówiąc, że :„Bóg tak chciał”, „Tak zade-
cydował los”…

W drugim przypadku rodziny niepełnej 
nie decyduje los, ale sam człowiek, który 
odchodząc od rodziny, i jak potocznie się 
przyjęło „układając sobie życie od nowa” 
sprawia, że jego wcześniejsza rodzina, 
tracąc swego członka- staje się niepełna.

Są ludzie, którzy od samego początku 
zakładają, że spędzą samotnie życie wy-
chowując dziecko lub dzieci ze związków 
niesakramentalnych. Wtedy mówimy tak-
że o rodzinie niepełnej.

W ostatnim czasie powstało nowe okre-
ślenie na dzieci, których rodzice pod-
jęli pracę za granicą. Oczywiście mowa 
tu o tzw. „euro sierotach”. Niektórzy ro-
dzice próbują się tłumaczyć, że to dla do-
bra ich dzieci.

Nie nam oceniać i osądzać tych, którzy 
z własnej woli sprawili, że ich rodziny sta-
ły się niepełnymi.

Nigdy nie wiadomo co byśmy zrobili 
sami- będąc na ich miejscu.

Jeśli mamy to szczęście, że przyszło 
nam żyć w szczęśliwej i pełnej rodzinie, 
cieszmy się tym i dbajmy o to, aby nadal 
tak było.

Pomyślmy także o tych, którzy mają 
gorzej od nas i nie bądźmy na to obojęt-
ni. Miejmy oczy  i uszy szeroko otwarte, 
aby dostrzec, że są ludzie, którzy potrze-

bują naszej pomocy, nie zawsze 
materialnej. Możemy przecież 
wspomóc dobrą radą, pocie-
szyć dobrym słowem itp.

Musimy zachowywać się de-
likatnie, bowiem nie każdy ży-
czy sobie, abyśmy 
w jego życie 
ingerowal i , 
„ w c h o d z i l i 
w nie z buta-
mi”. Potrzeba 
tu ogromne-
go wyczu-
cia, bo za-
miast po-
móc mo-
żemy jesz-
cze więcej 
zepsuć.

Takiego 
wyczucia, 
wraż l iwośc i 
i gotowości do niesienia 
pomocy potrzebują-
cym – tym, którzy 
żyją czasami bardzo 
blisko nas życzmy 
sobie nawzajem.

1�

BRAKUJĄCE 
OGNIWO 

Iwona Tomaszewska

r o d z i n a  n i e P e Ł n a
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Wspólnota parafialna w minionym cza-
sie przeżywała wizytację ks. Bp. Marka 
Jędraszewskiego. Ksiądz Biskup skie-
rował słowo dla dzieci, odprawił dwie 
Msze święte i wygłosił, naturalnie ho-
milię. Spotkał się z przedstawicielami 
grup duszpasterskich, katechetami, 
odwiedził chorych. 

• Także w tym czasie Dzieci Maryi przy-
gotowały przedstawienie przypomina-
jące jak ważne, bo porównane zostały 
do pereł, są sakramenty w Kościele. 
W tym dniu gościliśmy również kleryków  
z naszego Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego. 
 

• 8 grudnia  od godz. 12.00-13.00 prze-
żywaliśmy GODZINĘ ŁASKI. Zgroma-
dzeni wierni  modlili się wspólnie ado-
rując Najświętszy Sakrament.
Parafialny zespół przygotowują-
cy spotkanie Europejskie Młodych 
w naszej parafii nieustannie się spo-
tyka w soboty o 19:00 i podejmuje 
zadanie konieczne, aby wszystko 
zapiąć na ostatni guzik. To co mnie 
osobiście ujmuje w zaangażowaniu 
tych młodych to przede wszystkim 
ich zapał, gdzie można zobaczyć ob-
licze młodości. Bogu niech będą dzię-
ki. Ksiądz Proboszcz bardzo wspiera 
to wydarzenie dobrą radą, zachęca-
niem parafian do otwierania swoich 

domów dla młodych pielgrzymów 
i przede wszystkim modlitwą. Bar-
dzo ważne jest też to, że inne gru-
py działające w parafii także chętnie  
i z wielką otwartością chcą się zaan-
gażować w to spotkanie. Tylko Bogu 
dziękujmy za takie doświadczenia dla 
naszej parafii. 

•

•

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 : 

Jesienno – zimowe nastroje  
w Najświętszym Sercu Jezusa.

W imieniu księdza Proboszcza i swoim składamy wszystkim Drogim 
Parafianom, mieszkańcom Środy Wlkp. i okolic najserdeczniejsze 

życzenia Bożonarodzeniowe. Bóg , który zaprasza człowieka 
do komunii nieba , dokonuje tego taką drogą , gdzie staje się 

Człowiekiem, wychodząc po nas. Życzymy otwartości serca na tą 
Tajemnicę Bożego zamysłu, aby nie przejść obojętnie, lub tylko na 

poziomie kulturowo – zwyczajowym wobec tego, co On czyni do nas.

 Niech Chrystus rodzi się w Waszych sercach. 

Młodzież licealna przeżywała swoje rekolekcje, gdzie grupa młodych przy-

gotowała krótką dramę ukazującą zwycięską walkę dobra nad złem, a do-

kładniej Jezusa nad demonem.



Bogusława Deiksler

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

Obrzędy wigilijne
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Wokół odpowiednio udekorowanego i nakrytego do wiecze-
rzy stołu gromadzi się rodzina. Na stole znajduje się Księ-
ga Pisma Świętego oraz świeca CARITAS. Wszyscy sto-
ją. Ktoś z rodziny zapala świecę i czyta fragment Pisma św. 
 Słowa Ewangelii według św. Łukasza (2,1-14)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierw-
szy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać, każ-
dy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betle-
jem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański 
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się prze-
straszyli, lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się 
do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój lu-
dziom Jego upodobania”.

Śpiew kolędy np. „Wśród nocnej ciszy...”

Módlmy się za wszystkich, których ogarniamy swoim sercem, 
a szczególnie za  naszych krewnych, przyjaciół i sąsiadów oraz zmar-
łych, by w dzisiejszą noc Pan obdarzył ich swoją łaską i pokojem. 
„Ojcze nasz...”

Panie Jezu Chryste, który rodząc się jako Dziecię uświęciłeś 
życie rodzinne, pozostań w naszym domu i zajmij z nami miejsce 
przy stole błogosławiąc te dary, które z Twojej dobroci przygoto-
waliśmy na stół wigilijny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 Amen.

Wszyscy dzielą się opłatkiem przekazując sobie znak poko-
ju i składając życzenia. Podczas wieczerzy wigilijnej śpiewamy 
kolędy.

WIGILIA-ŚWIĘTEM 
RODZINNYM

Szczególna atmosfera panuje w Wigilię. Z tym dniem zwią-
zanych jest też najwięcej obrzędów, obyczajów i wierzeń. Wi-
gilia to jedno z najbardziej rodzinnych polskich świąt. Dużą 
rolę w tworzeniu świątecznej atmosfery odgrywa wystrój 
mieszkania. We wszystkich domach króluje pięknie przy-
strojona choinka, bez której trudno wyobrazić sobie Boże 
Narodzenie. To jedna z młodszych tradycji świątecznych. 
Pierwsze choinki pojawiły się w Polsce w XIX w., głównie 
w miastach, w domach Niemców i ewangelików pochodzenia 
niemieckiego. Stopniowo zwyczaj rozszerzył się na całą Pol-
skę. Wcześniej polskie domy zdobiły w czasie świąt zielone 
gałązki jodły, świerku lub sosny. Elementem świątecznego 
wystroju były też snopy zbóż, siano oraz słoma. Miały za-
pewniać dobre urodzaje, miały też przypominać o ubogim 
narodzeniu Jezusa. Zwyczaj ten przypomina dziś niewielka 
wiązka siana wkładana pod obrus. Dziś w wielu domach pod 
świąteczny obrus wkłada się także pieniądze, a po wieczerzy 
do portfela rybią łuskę lub ość - wszystko to ma zapewnić 
dostatek w nadchodzącym roku. Na stole przygotowuje się 
dodatkowe nakrycie, przeznaczone dla zbłąkanego wędrow-
ca. Pusty talerz to także wyraz pamięci o bliskich, którzy 
odeszli.

W dawnej Polsce Wigilia Bożego Narodzenia uważana była 
za dzień, którego przebieg miał decydować o całym roku. 
Należało zatem przeżyć go w zgodzie, spokoju i okazywać 
sobie największą życzliwość. Podobnie jak i dziś, od wcze-
snego świtu trwały przygotowania do wigilijnej kolacji. 

Polska wieczerza składa się wyłącznie z dań postnych. Naj-
częściej przyrządza się ich 12, bo tyle jest miesięcy w roku 
lub według innej interpretacji - bo tylu apostołów poszło 
za Chrystusem.

Rzadko jednak liczy się skrupulatnie kolejne dania. Im 
jest ich więcej, tym większy dostatek zapanuje w nadcho-
dzącym roku. Każdej potrawy należy przynajmniej skosz-
tować. Wywodzi się to z odwiecznej tradycji nakazującej 
szacunek płodom ziemi i przygotowanym z nich pokarmom. 
Po kolacji w wielu domach rozpoczyna się wspólne śpiewanie 
kolęd. Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pa-
sterce, uroczystej Mszy św. o północy
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Patrycja Zofia Perz
Filip Lewandowski
Nicola Zofia Paterak
Magdalena Szyszka
Jan Surdyk
Maksymilian Maciej Głowacki
Maciej Smolarek
Amelia Budzinska
Adam Budzinski
Antoni Grala

Olga Pruchniewicz
Agata Stefaniak
Zofia Nowak
Wojciech Garczyk
Jakub Jan Mikołajczak
Oliwia Zaworska
Wiktor Drella
Julia Lepczyńska
Alicja Stanisławska
Franciszek Szymański

Barbara Osinska
Julia Świt
Jan Zandrowicz
Paweł Kamiński
Wojciech Kaczor
Weronika Jacków
Łucja Łakoma
Filip Marcin Kaźmierczak
Hanna Jankowska
Marcin Mądry

Adam Alan Haniewicz
Julia Bartkowiak
Oliwia Maria Springer
Franciszek Jaskuła
Marcin Wilk
Bartłomiej Wiczyński
Oskar Zomer
Zofia  Wiktorowska
Hanna Maria Pałęga

Rafał Matuszak - Danuta Cieśla
Krzysztof Marcinkowski - Renata Milaniak
Paweł Meller - Honorata Janicka
Hubert Czubanowski - Angelika Kosmowska
Tomasz Bednarz - Marzena Norkiewicz
Maciej Tkaczyk - Kamila Kąsowska

Przemysław Pawlęga - Magdalena Nowak
Marcin Łuczak - Joanna Łopatka
Krzysztof Minkina - Natalia Rauhut
Jarosław Kaźmierczak - Marlena Zięciak
Marcin Dębiński - Karolina Serdyńska
Edmund Dydymski - Lucyna Konieczna

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. Wiktoria Biskup
śp. Aleksandra Biskup
śp. Danuta Strauchmann
śp. Dominika Drabiniak
śp. Czesław Wróblewski
śp. Mieczysław Borysiak
śp. Czesław Straszewski
śp. Helena Dudzińska
śp. Waldemar Piasecki
śp. Zofia Kaczmarek
śp. Stanisława Wojciechowska
śp. Kazimiera Kryszewska

śp. Jan Pieszak
śp. Franciszek Spychaj
śp. Maria Skoracka
śp.  Renata  Gerwazik

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

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

Anna Ignaszewska

SPOWIEDŹ ADWENTOWA

poniedziałek  21.12.2009 r.
Parafia św. Józefa

8.30 – 12.00
14.30 – 18.30

wtorek 22.12.2009 r.
Parafia NSJ

8.00 – 12.00
14.30 – 19.00

środa 23.12.2009 r.
Kolegiata

8.00 – 12.00
14.00 – 20.00

W Wigilię nie ma spowiedzi!
Kapłani spotykają się na  „Opłatku” z 

Arcybiskupem.
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Pytania:
1.Ma ją ryba.
2.Np. adwentowy
3.Syn Abrahama i Sary
4.Obawa
5.W czasie Adwentu
6.Msza o 24:00
7.Świeca Adwentowa
8.Śpiewa, się je w okresie  
   Bożego Narodzenia
9.Czas oczekiwania na przyjście  
   Mesjasza
10.Pod choinką 
11.Dzień 24 grudnia
12.Wieszasz na niej lampki
13.Miejsce gdzie urodził się Jezus

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić 
do naszej skrzynki -umieszczonej pod 
dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę podczas  Mszy 
Świętej dla dzieci o godz.11.30 
w niedzielę  3.01.2010r.

Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
ŻYCIE WIECZNE.
Nagrodę-Wielką Księgę Przysłów 
i kalendarz adwentowy –
wylosowała i odebrała  
JAGODA WIELGOSZ
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.
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