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Czas biegnie szybkim tempem. Wydaje się, że tak niedawno 
każdy z nas był malutkim dzieckiem…
1 czerwca na całym świecie obchodzi się Dzień Dziecka.
Dziś razem z Wami chcemy w niewielkim stopniu przyjrzeć się 
dzieciom.
Temu, co z nimi jest, może i powinno być związane.
Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przez chrzest zostaliśmy przyłączeni 
do wspólnoty, którą nazywamy Kościołem.
Jesteśmy dziećmi swoich rodziców. 
A może Drogi Czytelniku sam jesteś rodzicem i masz własne 
dzieci?
Wszystkie dzieci nasze, czy nie nasze zasługują na naszą miłość.
Spróbujmy im dać, choć jej odrobinę!
Zajrzyjmy do ich niewinnych oczu i dostrzeżmy wielkość 
stworzenia.
Dziecko jest szczere, ufne i obdarzone prostotą serca.
Zechciejmy być tak jak ono.
Pan Jezus mówi:
 „Jeśli nie staniecie się tak jak dzieci - nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego ”

(Mt 18,3)
Co będzie z nami, jeśli nie staniemy się jak one?
Wszystkim Dzieciom małym i dużym życzymy, abyśmy kiedyś 
mogli - razem bawić się w Domu Ojca.

SŁOWO OD REDAKCJI

Dziecko - to wielki dar.

Rozumieją to małżonkowie, którzy mają problem 
braku dziecka w ich małżeńskiej miłości.

Ojciec Święty Paweł VI w encyklice „Humanae Vi-
tae” pisze „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury 
swej skierowane są ku płodzeniu i wychowaniu potom-
stwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa 
i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra”.

Bóg Stwórca realizując swój plan miłości obdarzył 
małżonków niezwykłym zaufaniem zapraszając ich do 
współpracy.

W sakramentalnym małżeństwie każde dziecko ma 
prawo mieć odpowiedzialnego ojca i matkę.

Do nich kieruje Pan Bóg słowa, które usłyszała mat-
ka Mojżesza: „Przyjmij to dziecko i wychowaj, a w 
czasie stosownym dam tobie nagrodę”.

Dziecko nie jest własnością rodziców, nie jest lalką 
do pobawienia.

Jest autentycznym człowiekiem, którego poprzez mą-
dre zasady i świadectwo wiary rodziców trzeba wycho-
wać na autentycznego człowieka.

Szczęśliwe dzieci, które mają takich odpowiedzial-
nych rodziców.

ks. Aleksander Rawecki.

SŁOWO KS. PRAŁATA
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Po 31 latach pracy w średzkiej Kolegiacie na zasłużoną emerytu-
rę odchodzi nasz Proboszcz – ks. Infuat  Aleksander Rawecki.
Nie mówimy „ Do widzenia”, bo na szczęście zostaje jeszcze 
w Środzie.
Chcemy powiedzieć „Dziękujemy”, a właściwie „Bóg zapłać!”, 
bo tyko On jest wstanie wynagrodzić ogrom pracy i trudu, jaki 
włożył w swe duszpasterskie posługiwanie zacny ks. Proboszcz.

Pracowity, skromny i oddany. Zawsze otwarty na inicjatywy 
wypływające od kapłanów i świeckich, z którymi dane było Mu 
współpracować przez lata służby w średzkiej Pańskiej Winnicy.
Znany przede wszystkim, jako kustosz Kolegiaty, zabiegający 
o to, by stawała się coraz piękniejsza. Pozwólcie, że przytoczę 
tu fragment wiersza napisanego przeze mnie do ks. Proboszcza 
z okazji Jego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.

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

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

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

Przebudował prezbiterium, wyrzucił stare ogrzewanie,
wyremontował wieżę, latarnię w Gostomskich i zrobił malowanie.

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

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

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

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

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

To wszystko, co materialne 
możemy oglądać, korzystać 
z tego. Długo nam i innym 

będzie jeszcze służyć.
Jest wiele rzeczy niema-

terialnych, ważniejszych, 
które mogły powstawać 
i rozwijać się dzięki Jego 

aprobacie i wsparciu.
Chcemy 

d z i ś 

skupić się właśnie na tym.
Ksiądz Prałat przychodząc do na-

szej parafii  pozwolił, aby nadal mo-
gły funkcjonować i rozwijać się 
wprowadzone wcześniej nabożeń-
stwa.

Niczego nie likwidował, ale starał 
się wprowadzić nowe nie tylko takie, 
które działają w innych parafiach, 
ale także nowatorskie, dzięki któ-
rym Środa wyróżnia się  w Archidie-
cezji Poznańskiej.

Pierwszą z wyliczonych będzie 
sprawa powołań. 

Liczne i zawsze ważne dla Ojca 
Parafii. „Synowie i Córki naszej pa-
rafii”– tak pięknie o powołanych  ks. 
Proboszcz mówi.

Przepiękne Nabożeństwo Fatim-
skie, które gromadzi tylu czcicieli 
Matki Bożej.

Pamiątka po nawiedzeniu Figury 
Maryi w 1996 roku. 

To za  przyczyną Fatimskiej Pani 
dokonuje się w naszym mieście wie-
le cudownych zdarzeń – zgroma-
dzone wota są tego dowodem.

Sprowadzone relikwie  Dzieci Fa-
timskich i Ojca Pio to także zasługa 
ks. Raweckiego.

Propagator pielgrzymek do Sank-
tuariów Matki Bożej w kraju i za gra-
nicą.

Jest On otwarty na inicjatywy in-
nych i dlatego działające w Kolegia-
cie wspólnoty współpracują z Nim 
i często korzystają z rad i Jego ka-
płańskiego doświadczenia.

Zawsze gotowy służyć posługą 
konfesjonału.

Otaczający szczególną troska 
dzieci pierwszokomunijne.

Mam świadomość, że nie jeste-
śmy wstanie na łamach gazety wyli-
czyć wszystkich przykładów. 

Zapewniam, że materiałów doty-
czących działalności Ks. Raweckiego 
w Środzie jest tyle, by mogła po-
wstać niejedna praca naukowa.

I jak my parafianie mamy 
za to wszystko się odwdzięczyć?

To może uczynić tylko Pan Bóg 
i Matka Boża.

Właśnie w modlitwie polecajmy 
naszego Księdza Proboszcza, aby 
jeszcze przez długie lata cieszył się 
dobrym zdrowiem i abyśmy nadal 
mogli korzystać z Jego duszpaster-
skiego posługiwania.

it
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 KSIĄDZ RAWECKI 
– INFUATEM

W Wielki Czwartek abp Stanisław 
Gądecki podniósł do godności infu-
łata ks. Prałata Aleksandra Rawec-
kiego.
Cieszy nas fakt, że poświę-
cenie naszego 
Proboszcza zo-
stało dostrze-
żone i docenio-
ne przez Władze 
Kościoła.

it

 „ Z POTRZEBY SERCA ”

Koło Artystyczne przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 przygotowało i wystawiło 
11.04.2010r. wieczornicę poświeconą 
Janowi Pawłowi II.
Dzieci i ich opiekunowie przedstawili 
w interesujący sposób sylwetkę Papieża 
Polaka. Nie zabrakło również akcentów 
nawiązujących do Smoleńskiej Tragedii.
Publiczność zgromadzona w Ośrodku 
Kultury doceniła talent artystów gromki-
mi brawami.

it

 KATYŃSKA PAMIĘĆ

21 kwietnia uczestniczyliśmy w podnio-
słej uroczystości odsłonięcia i poświę-
cenia tablicy upamiętniającej zbrodnię 
sowiecką na oficerach polskich w Ka-
tyniu, Charkowie i Miednoje. Okazją 
do powstania tego pięknego miejsca 
pamięci była 70 rocznica dokonania 
tego straszliwego mordu na nieludz-
kiej ziemi katyńskiej. Wśród tysięcy 
pomordowanych oficerów Wojska Pol-
skiego, funkcjonariuszy służb mundu-
rowych przedwojennej Polski i innych 
znakomitych synów polskiej ziemi byli 
również nasi bliscy pochodzący ze Śro-
dy Wielkopolskiej i jej okolic. To właśnie 
ku pamięci Tych naszych Rodaków po-
wstała tablica, na której średzki artysta 
Pan Adam Wójkiewicz wypisał imiona 
i nazwiska poległych w miejscach kaź-
ni. Po uroczystej Mszy św. sprawo-
wanej przez ks. Infułata Aleksandra 
Raweckiego, uczestnicy uroczystości 
zgromadzili się na placu przykościel-
nym, gdzie miało miejsce odsłonięcie 
tablicy i jej poświęcenie. Okolicznościo-
we przemówienie wygłosił Burmistrz 
Wojciech Ziętkowski jak również Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak i Przewodniczący Sto-
warzyszenia Katyń w Poznaniu nasz 
parafianin Pan Tadeusz Patecki. Mimo 
zimna licznie zgromadzone delegacje 
złożyły wieńce i kwiaty pod odsłoniętą 
tablicą oddając w ten sposób hołd po-
mordowanym. Przybyło zatem w Śro-
dzie Wielkopolskiej miejsce, na którym 
możemy zatrzymać się i zadumać nad 
Tymi którzy za nasza Ojczyznę i nasza 
wolność polegli w nierównej walce, 
a których groby znajdują się z dala 
od ojczystej ziemi. Niech chwila modli-
twy i skupienia będzie naszą wdzięcz-
nością dla tych, którzy zostali zamor-
dowani w lasach Katynia, Charkowa, 
Miednoje i wielu innych nieznanych 
jeszcze miejscach.

Tomasz Szcześniak

 UROCZYSTOŚCI  3 MAJA

3 maja 2010 r. została odprawiona Msza 
Święta za Ojczyznę. Eucharystię celebro-
wał i homilię wygłosił  ks. Infułat Aleksan-
der Rawecki .
Po Mszy udano się pod Pomnik Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego, gdzie złożono wieńce 
i kwiaty.  

Patryk Kujawa

Matka Boska Katyńska

Matka Boska Katyńska,
Katyńska Matula,
z czułością żołnierza
z dziurą w potylicy,
do swej piersi przytula.
Niewinni ludzie,
stojąc w szeregu,
ginęli od strzałów w tył głowy.
Za co? Dlaczego?
Za to, że byli Polakami,
żarliwymi patriotami,
a także - za nic!
Bo byli za młodzi, za mądrzy,
za bardzo wykształceni.
Z rozkazu Stalina,
jak obornik,
mieli użyźnić sowiecką ziemię.
W ręce, do końca ściskali różaniec,
szkaplerz lub święty obrazek.
Słychać strzały - 20 tysięcy razy.
Katyńska Matka Boska,
Katyńska Matula,
po kolei,
każdego z roztrzaskaną głową,
do swego serca przytula.
Jeszcze z dziurawej głowy
płynie ostatnia z krwi stróżka.
Przesiąknięty tą krwią 
jest cały piach,
cała do Maryi dróżka.
W niebie czeka na nich 
już, Ojciec, Tatulek.
A cierpliwe aniołki,
podziurawione głowy
opatrują, bandażują.
Upłynęło już tyle lat,
zamknęło się koło historii,
mgła nad Katyniem
otula podwójny pomnik.
Nie da się zapomnieć.

Jolanta Kaczor

m i n i o n e  w y d A r z e n i A
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Tomasz Szcześniak

RELIKWIE  
W KOLEGIACIE

Jan Maria Vianney urodził się 
8 maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu (Fran-
cja). Dorastał w czasach rewolucji fran-
cuskiej, która podporządkowała Kościół 
państwu. Nie mógł chodzić ani do szkoły, 
ani do kościoła. Pierwszą Komunię Świę-
tą przyjął potajemnie, w szopie. W wieku 
17 lat nauczył się pisać. Dopiero w 1803 
r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej 
w Dardilly, a w 1807 r. – w szkole średniej 
w Ecully. Po jej ukończeniu w 1812 r. wstą-
pił do niższego seminarium duchownego. 
W 1815 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Następne trzy lata pracował jako wikary 
w Ecully. Jan nie był księdzem pokazo-
wym– głosił schematyczne kazania, jąkał 
się i często gubił wątki. Jednak dotkliwy 
brak kapłanów sprawił, że wkrótce został 
proboszczem w parafii Ars. Była to wieś 

licząca w tym okresie 270 
mieszkańców, ludzi bied-
nych i niereligijnych, o któ-
rych złośliwie mawiano wte-
dy, że „tylko chrzest różni 
ich od bydląt”. Na niedzielną 
Mszę przychodziło tylko kil-
ka osób. Jan Vianney odna-
lazł jednak wspólny język 
z tymi ludźmi, gdyż sam 
znał biedę z domu rodzinne-
go. Oni też zaufali księdzu, 
który ciągle pościł, spał 
na gołych deskach i tak jak 
oni nic nie miał. Powoli licz-
ba osób chodzących do ko-

ścioła i przystępujących do sakramentów 
zaczęła rosnąć. W tym też okresie zaczęła 
szerzyć się sława Vianneya jako niezwy-
kłego spowiednika, który ma dar czytania 
w ludzkich sumieniach i przepowiadania 
przyszłości. Spowodowało to masowe wi-
zyty w jego parafii tłumów penitentów, 
którzy przybywali nawet z odległych miej-
scowości, celem odbycia spowiedzi. Vian-
ney spędzał w konfesjonale od 13 do 17 
godzin dziennie. Przyjmuje się, że w cią-
gu czterdziestu lat pełnienia funkcji pro-
boszcza wysłuchał około miliona spowie-
dzi. Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby 
nie zwalniał tempa swojej pracy. Nie tylko 
rozgrzeszał, ale także pomagał wzrastać 
do dobra. Wyniszczony chorobami i ascezą 
zmarł 4 VIII 1859 r. po 41 latach pobytu 
w Ars. Został beatyfikowany w roku 1905 

przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI 
kanonizował go w roku 1925 i w cztery 
lata później ogłosił św. Jana Marię Vian-
ney’a patronem wszystkich proboszczów 
Kościoła Katolickiego.

W 150 rocznicę śmierci świętego, papież 
Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański, a 19 
czerwca tego roku św. Jan Vianney zosta-
nie patronem wszystkich kapłanów. Z tej 
tez okazji wierni również w Polsce mogli 
uczcić relikwie świętego proboszcza z Ars. 
Również i nasza parafia dostąpiła zaszczy-
tu goszczenia doczesnych szczątków św. 
Jana. W czwartek 22 kwietnia o godzinie 
9.00 ks. Infułat w otoczeniu kapłanów 
dekanatu powitał w murach Kolegiaty 
św. Jana Vianney’a. była to wzruszająca 
chwila, gdyż nie często mamy możliwość 
uczczenia szczątków świętego bez wy-
jazdu z miasta czy kraju. O godzinie 10 
kapłani pracujący w dekanacie średzkim 
i kórnickim odmówili wspólnie modlitwę 
brewiarzową a o godz. 11.00 sprawowa-
li uroczysta Mszę ku czci św. Jana Vian-
neya. Po południu wspólnie odmówiliśmy 
różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
O godzinie 16 uroczyście pożegnaliśmy re-
likwie świętego i przekazaliśmy je do pa-
rafii w Śremie. 

Rok Kapłański trwa nadal. Powierzaj-
my zatem za wstawiennictwem św. Jana 
wszystkich naszych kapłanów, tych którzy 
pracują w naszej parafii obecnie, tych któ-
rzy w niej pracowali i tych którzy z naszej 
parafii pochodzą. 

 PIERWSZE KOMUNIE W KOLEGIACIE

W dniu 9 maja na Mszy Świętej o godz. 10:00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, a ty-
dzień później dzieci ze Szkoły nr 3 przystąpiły do I Komunii Świętej.
Po południu dzieci przybyły na specjalne nabożeństwo i otrzymały Pismo Święte. Tra-
dycyjnie przez cały tydzień uczestniczyły codziennie we Mszy Świętej o godz. 17.00.

Patryk Kujawa
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Ta zacna uroczystość miała bardzo 
podniosły charakter.

4 maja br. o godz. 11.oo w kaplicy przy 
szpitalu odbyła się Msza Św. pod prze-
wodnictwem ks. inf. Aleksandra Rawec-
kiego, a swoim śpiewem uświetnił ją or-
ganista p. Przemysław.

Po niej zaproszeni goście i wolontariu-
sze Zespołu spotkali się przy wspólnym 
stole, aby wspominać te dobre, a czasem 
trudne momenty 10-letniej działalności.

Na uroczystość zaproszono Siostry Mi-
łosierdzia: Wandę, Emilię i Halinę, które 
brały czynny udział w pracy naszego Ze-
społu.

Parafialny Zespół „Caritas” powstał 
w 2000r. z inicjatywy ks. Aleksandra Ra-
weckiego oraz osób świeckich.

W Zespole pracuje czynnie średnio 11 
osób. Podstawą działalności tej organi-
zacji kościelnej jest statut obowiązujący 
w Archidiecezji Poznańskiej.

Przewodniczącym zespołu z urzędu 
jest proboszcz parafii.

Działalność nasza polega na organizo-
waniu i udzielaniu pomocy ludziom bę-

dącym w trudnej sytuacji materialnej. 
Największą pomoc kierujemy do rodzin 
wielodzietnych, do ojców i matek samot-
nie wychowujących dzieci.

Dla tych osób organizujemy wydawa-
nie żywności oraz ofiarowanej przez do-
broczyńców odzieży, sprzętu gospodar-
stwa domowego i mebli.

Środki na zakup żywności pozysku-
jemy ze zbiórek pieniędzy do puszek 
i skarbony św. Antoniego.

Aby zwiększyć środki na ten cel orga-
nizujemy różne akcje takie jak sprzedaż 
świec wigilijnych, paschalików oraz wią-
zanek z palemek i bukiecików z kwia-
tów i ziół. Dzięki tym akcjom świąteczne 
paczki dla podopiecznych są bogatsze.

Możemy również dofinansować wy-
jazdy wakacyjne i półkolonijne naszych 
dzieci.

Wspomagamy też wyjazdy na akcję 
letnią dzieci z zespołu „Iskierki” i wyjaz-
dy ministrantów z naszej parafii.

Co roku w czerwcu organizujemy 
„Dzień Chorych”, który cieszy się dużym 
uznaniem ze strony chorych i ich opie-

kunów.
W okresie świąt Bożego Narodzenia 

organizujemy dla dzieci spotkanie przy 
choince ze śpiewem kolęd. Dziękujemy 
Paniom Nauczycielkom ze Szkoły nr 2 
za wystawienie Jasełek, gdzie aktorami 
są ich wychowankowie.

Dziękujemy również Paniom z jednej 
ze średzkich firm, która organizuje pre-
zenty dla naszych dzieci.

Na rozpoczęcie roku szkolnego przygo-
towujemy wyprawki.

Od kilku lat Parafialny Zespół „Caritas” 
otrzymuje  pomoc z funduszy Unii Eu-
ropejskiej w postaci produktów żywno-
ściowych. Oprócz działalności w naszej 
parafii, włączamy się w akcje ogólnopol-
skie np. pomoc w czasie powodzi i innych 
kataklizmów.

Nasi Członkowie pracują na rzecz in-
nych bezinteresownie. Chcemy realizo-
wać ewangeliczną zasadę miłości bliźnie-
go mając w pamięci słowa samego Chry-
stusa „Byłem głodny, byłem spragniony” 
Mt.25,35.

 Stanisława Lenkowska

10-lecie „caritasu” 
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DzIECI 
nA KARtACh BIBLII

Dzieci są najcenniejszym darem i przyno-
szą rodzicom najwięcej dobra. Chciejmy się 
przez chwilę zastanowić nad tym, jak po-
strzegano dzieci w Biblii? Znajduje się tam 
na ich temat ponad 500 wzmianek. W cza-
sach Starego Testamentu posiadanie dzieci 
odbierane było, jako błogosławieństwo i bo-
gactwo. Potomstwo to łaskawy dar od Boga 
(Ps 113, 9; 127, 3; 128, 5-6). Natomiast 
bezdzietność uważano w najlepszym razie 
za bolesne doświadczenie, a nawet za hań-
bę czy karę Bożą. Z bardzo surową oceną 
moralną spotykała się zamierzona bezpłod-
ność lub aborcja, które uważano za wielkie 
grzechy. Izraelitom były całkowicie obce 
praktyki Egipcjan, Rzymian czy Greków, 
którzy niechciane czy niewygodne dzieci 
zabijali. W Biblii nie ma też żadnego śladu 
lęku przed dzieckiem. Dzieci były zawsze 
chciane i oczekiwane. Dziecko dla Żydów 
było taką świętością, że rabini uważa-
li, że położna może nawet w szabat udać 
się do rodzącej kobiety i pomóc jej przy 
porodzie, nie łamiąc prawa. Z przyjściem 
na świat dziecka łączyła się ogromna ra-
dość. Rodzice powiadamiali natychmiast 
rodzinę i całą wioskę, zapraszając na uro-
czyste przyjęcie. Ta ogromna radość 
widoczna jest na kartach Nowego 
Testamentu, np. radość Elżbiety 
po narodzinach Jana Chrzci-
ciela (por. Łk 1, 25). Dziecko 
zaraz po narodzeniu kąpa-
no, nacierano solą w celu 
wzmocnienia skóry i owija-
no w pieluchy. Ojciec trzy-
mał je przez chwilę na kola-
nach, co oznaczało oficjalne 
uznanie dziecka „za swoje”. 
Na znak zawartego 
z Bogiem 
p r z y -
m i e -
r za 

każdy męski potomek musiał zostać ob-
rzezany. A ten, kto nie był obrzezany, miał 
być usunięty z łona ludu Bożego, ponieważ 
przymierze z Bogiem zostało złamane (Rdz 
17, 9--12.14). Ceremonia obrzezania od-
bywała się już ósmego dnia po narodzeniu, 
aby już od pierwszych chwil życia zapew-
nić dziecku oczekiwane błogosławieństwo. 
Z obrzezaniem łączyło się nadawanie imie-
nia (Łk 1, 59). Dzieci często otrzymywa-
ły imiona symboliczne. Żydzi przypisywali 
imieniu wielkie znaczenie. Miało oddawać 
prawdę o osobie danego człowieka, nawet 
o jego życiowej drodze. Prawo nadania 
imienia należało do ojca, po uzgodnieniu 
z żoną. Nazwisk wtedy nie znano. Syn nosił 
imię ojca. Pana Jezusa nazywano Jezusem 
synem Józefa. Często też nadawano naj-
starszemu synowi imię dziadka. Czasami 
imiona wyrażały okoliczności towarzyszące 
narodzinom: Izaak – „Bóg się uśmiechnął”, 
Daniel – „Bóg osądził”, Samuel – „wyproszo-
ny od Boga”, Jan Chrzciciel – „Bóg jest ła-
skawy”, Jezus – „Jahwe jest zbawieniem”. 
Czasami zdarzało się, że imię nadawano 

pod wpływem gniewu. 
I tak pewna matka, 

zdenerwowa-
na, że zro-

dziła tyl-
ko córki, 
zapro-
pono-
w a ł a 
d l a 

czwartej z kolei Zaule – „ciężka rzecz”. Cza-
sami, zwłaszcza dziewczynki otrzymywały 
imiona od nazw zwierząt i roślin, np.: Ra-
chel – „owca”, Debora – „pszczoła”, Tamara 
– „palma”. 

Radość z narodzin syna była dużo więk-
sza niż z narodzin córki. Córki nie dawały 
możliwości powiększenia majątku czy siły 
rodu, nawet przyczyniały się do ekonomicz-
nego osłabienia szczepu przez instytucję 
„posagu”. Pierworodny otrzymywał szcze-
gólne błogosławieństwo ojcowskie, wśród 
rodzeństwa cieszył powagą i zastępował 
ojca w czasie jego nieobecności, otrzymy-
wał też podwójną część dziedzictwa. Przy-
wileje pierworodnych nie rozciągały się jed-
nak na sferę religijną. Stary Testament za-
wiera wiele opowiadań o błogosławieństwie 
Bożym przypadającym młodszemu ro-
dzeństwu. Wszystko, co pierworodne było 
szczególną własnością Jahwe. Pierworod-
nego syna również uważano za własność 
Bożą, ofiarowywano w Świątyni, a potem 
należało go wykupić (Wj 13, 11-15; Lb 18, 
15). W celu dokonania owego symboliczne-
go „wykupu” należało zabić zwierzę ofiarne 
lub złożyć ofiarę pieniężną. W czasach Pana 
Jezusa należało tego dokonać w ciągu 30 
dni. Składano wtedy dwa gołębie lub parę 
synogarlic lub kwotę w wysokości 5 srebr-
nych szekli. 

Dzieci mają według Biblii wielką wartość 
także, dlatego, że po prostu są dziećmi. Dla 
rodziców podeszłych wiekiem dzieci i wnu-
ki są wielką radością, są koroną starości. 
Urodzenie dziecka napełniało małżonków 
i ich rodzinę najwyższym szczęściem. 
Nie może, więc dziwić, iż właśnie życzenie 
licznego potomstwa, obok długiego życia 
w zdrowiu i dobrobycie, stanowiło nieod-

łączny element życzeń 
i pragnień każde-

go Izraelity.

Tomasz Szcześniak
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Jan Paweł II pozostał w na-
szej pamięci jako ktoś bardzo 
bliski każdemu człowiekowi. 
Każde spotkanie z Nim było 
jedyne i niepowtarzalne. 
Słowo, które głosił dociera-
ło do tysięcy ludzi, rezultaty 
pozostawiał działaniu Ducha 
Świętego. 

Pełniąc posługę piotro-
wą, nigdy nie tracił okazji 
do poruszania problematyki 
rodzinnej – był cały dla ro-
dziny i cały dla życia. Tek-
stami, do których najczęściej 
odwoływał się Jan Paweł II, 
były: Soborowa Konstytucja 
duszpasterska „Gaudium et 
spes” oraz Encyklika „Huma-
nae Vita” papieża Pawła VI. 
Rozwinął i ubogacił tę naukę 
w swojej Encyklice „Evange-
lium Vita” – w obronie życia 
ludzkiego oraz w posynodal-
nej Adhortacji „ Familiaris 
consortio” – o rodzinie chrze-
ścijańskiej. 

Służba życiu, według Jana 
Pawła II, jest jednym z istot-
nych zadań małżeństwa. 
Fundamentem służby życiu 
jest miłość małżeńska, która 
jest odbiciem miłości Boga 
do człowieka: ofiarna, słu-
żebna, wzajemna, gotowa 
do poświęceń. Dla Jana Pawła 
II – jak sam się wyraził – ro-
dzina jest „prawdziwym sank-
tuarium życia”. Jest bowiem 
powołana do dawania życia, 
jego obrony i wychowania 
(Centesimus annus 1991). 
Jeśli rodzina jest w kryzysie 
to przede wszystkim dlatego, 
że małżeństwo jest w kryzy-
sie. I nie da się przezwycię-
żyć kryzysu rodziny bez prze-

zwyciężenia kry-
zysu małżeństwa. Najpięk-
niejszą rzeczą, którą rodzice 
są w stanie podarować swoim 
dzieciom, jest ich wspólna 
miłość małżeńska. 

Ojciec Święty niecałe trzy 
lata po wyborze na Stolicę 
Piotrową, powołał do życia 
Papieską Radę do spraw Ro-
dziny (1981). W czasie Jego 
pontyfikatu obchodzono Rok 
Rodziny (1994), trzykrot-
nie zorganizowano Światowe 
Spotkanie Rodzin z Ojcem 
Świętym. Tematyce rodzinnej 
poświęcony był jeden z syno-
dów biskupów. Według Ojca 
Świętego, w punkcie wyjścia 
rodziny znajduje się odpo-
wiedzialne rodzicielstwo. Od-
powiedzialność rodzicielska 
łączy się z macierzyństwem 
i ojcostwem. 

Jan Paweł II był niestrudzo-
nym głosicielem dobrej nowi-
ny o rodzinie i życiu. Pozosta-
wił setki przemówień poświę-
conych tej tematyce, a wy-
głoszonych w czasie pielgrzy-
mek na wszystkich kontynen-
tach. Był wielkim apostołem 
życia w rodzinie. Służył tym 
wartościom całym swoim ży-
ciem i angażował w te spra-
wy całe niebo. To On właśnie 

z miłości do dzieci

Chrystus mówi: ”Kto 
nie przyjmie królestwa Boże-
go jak dziecko, ten nie wej-
dzie do niego”. Chodzi tutaj 
o świadomość własnej nie-
wystarczalności, przy jedno-
czesnym otwarciu i zaufaniu 
oraz zawierzeniu Bogu nie tyle 
wszechwiedzącemu i wszech-
mocnemu, ale jako Ojcu nie-
bieskiemu, Ojcu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Ojcu na-
szemu, którego Opatrzność 
i Miłość nie zwodzi pokłada-
jących w Nim swą nadzieję. 
Jeśli Ojciec niebieski troszczy 
się o ptaki niebieskie i lilie po-
lne, to daleko bardziej trosz-
czy się o tych, którzy są Jego 
dziećmi i w Nim pokładają swą 
ufność.

Postawa dziecięctwa ducho-
wego bardzo bliska jest po-
stawie ubóstwa duchowego, 
które też nie pokłada nadziei 
w rzeczach i wartościach tego 
świata, lecz w Bogu. Wybit-
nym tego przykładem jest św. 
Franciszek z Asyżu. W czasach 
nowożytnych nadała nowy 
wyraz dziecięctwu duchowe-
mu św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus, która wybrała i zalecała 
tzw. „ małą drogę do święto-
ści, prostą krótką i całkiem 
nową”. Droga ta w jej życiu 
sprowadzała się do bezgra-
nicznej ufności i miłości oraz 
wykorzystania tzw. małych 
środków w urzeczywistnia-
niu tego zamierzenia i miłości 
Boga, ludzi i świata.

Bóg patrzy z zachwytem 
na cud ludzkiej wiary, zwłasz-
cza tej ufnej, dziecięcej, która 
wyraża się oddaniem wszyst-
kiego. Wspomniana św. Tere-

sa powie krótko, że trzeba być 
jak dziecko i o nic się nie mar-
twić. W tym jednym zdaniu 
jest cały program: Zdać się 
na Pana, to znaczy nie mar-
twić się niczym, bo przecież 
On cię kocha i o wszystko się 
troszczy. Dopiero wtedy za-
cznie przesączać się do naszej 
duszy, do naszego serca au-
tentyczny pokój. Od zagrożeń, 
które rodzą lęk, nie możemy 
się uwolnić, ale bardzo waż-
ne jest, aby ten lęk usuwać 
świadomym aktem zdania się 
na Pana.

Zdanie się na Boga jest naj-
wyższą formą zawierzenia, 
najwyższą forma oparcia się 
na Panu. „Nie pragnę już ani 
cierpienia, ani śmierci – mówi 
św. Teresa, – choć kocham jed-
no i drugie; tylko miłość mnie 
pociąga. Dziś jedyną moją bu-
solą jest zdanie się na Boga”. 
Teresa przyznaje, że długo 
trwało, zanim osiągnęła ten 
stopień zdania się na wolę 
Boga. Twoje zawierzenie Bogu 
i zgadzanie się we wszystkim 
z Jego wolą będzie pełne, je-
śli potrafisz wyznać: Kocham 
wszystko, co mi zsyłasz. 

Barbara Szcześniak

Dziecięctwo duchowe

Ks. Jarosław Grelka



10

każdą rodzinę świata oddał w ręce Boga 
Ojca przez Niepokalane Serce Maryi. On 
przyzywał pomocy św. Józefa – Opieku-
na Najświętszej Rodziny z Nazaretu. On 
też wyniósł na ołtarze licznych chrześci-
jan, którzy rodzinie pomagali lub bezpo-
średnio ją przez sakrament małżeństwa 
tworzyli (wśród nich Maria Corsini i Alojzy 
Beltrame Quattrocchi, Maksymilian Maria 
Kolbe, Joanna Beretta Molla).

Niepowtarzalne miejsce w sercu Papie-
ża Polaka zajmowały dzieci. Nie było piel-
grzymki papieskiej, któ-

ra nie miałaby w programie czy też 
poza tzw. protokołem jakiegoś spotkania 
z dziećmi. Spotykał się z dziećmi w do-
mach, szkołach, szpitalach, ośrodkach 
opieki, hospicjach lub kościołach i na pla-
cach. Często brał je na ręce, przytulał, 
błogosławił, kreślił na czole znak Krzyża 
lub całował z największa miłością. 

Nauczał, że każde dziecko jest darem 
Boga, człowiekiem jutra, wiosną życia 
i przyszłością Kościoła. Apelował o troskę 
nad dzieckiem, która jest podstawowym 
sprawdzianem autentycznego stosunku 
człowieka do Boga i do drugiego człowie-
ka (Częstochowa 19.06.1983r.)

Jan Paweł II spotykał się także z dzieć-
mi chorymi – im w szczególny sposób 
okazywał swa ludzką i kapłańską miłość. 
Przykładem własnego życia uczył trudnej 
prawdy o cierpieniu i dawał wiarygodne 
świadectwo jego przeżywania. Podtrzy-
mywał je na duchu, dodawał nadziei, po-
cieszał, dawał poczucie bezpieczeństwa 

i zapewniał o swojej modlitwie (Olsztyn 
06.06.1991r.) Ojcu Świętemu głęboko 
na sercu leżał los  dzieci opuszczonych, 
cierpiących z powodu braku miłości. 
W Dzień Dziecka 1997 roku, Papież dał 
wyraz pragnieniu okazania czułości, mi-
łości i dobroci każdemu dziecku w Pol-
sce i na całym świecie. Wyraził życzenie 
„aby wszystkie dzieci na świecie cieszyły 
się radością i miłością im należną, a tak 
bardzo dla nich upragnioną przez Boga 
samego” (Wrocław 01.06.1997r.).

Troska Papieża o dobro 
najmłodszych członków Ko-
ścioła widoczna jest również 
w przemówieniach, których 
bezpośrednimi adresata-
mi nie są dzieci lecz doro-
śli. Nie bał się podejmować 
tematów trudnych. Mó-
wił o dzieciach zranionych 
przez przemoc dorosłych. 
O dzieciach cierpiących 
przez brak jedzenia i wody, 
brak dostępu do edukacji 
i wiele innych form nie-
sprawiedliwości istnieją-

cych na świecie. 
Niósł też konkretną pomoc… W roku 

1980, w czasie wizyty w Brazylii Pa-
pież zdjął z palca swój pierścień, który 
otrzymał jeszcze od Pawła VI i ofiarował 
go ludziom, aby mogli za to zbudować 
szkołę dla swoich dzieci. O wielu innych 
podobnych gestach możemy przeczytać 
w świadectwach i relacjach dotyczących 
Jego osoby. 

Dzieci były bliskie sercu Papieża. On 
nie tylko mówił do nich, ale i skierował 
słowo pisane. W grudniu 1994 roku, 
w Roku Rodziny, z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, napisał pierwszy w dziejach 
Kościoła „List do dzieci”. Jest to jeden 
z najbardziej zaskakujących dokumen-
tów, jakie pozostawił światu. Niezwykłe 
świadectwo „ojcostwa” Jana Pawła II. 
Prosił w nim o modlitwę, o dobre życie 
i o słuchanie słów Pana Jezusa. 

Pisząc do dzieci, nie tylko wspominał 
trudna sytuację niektórych ich rówieśni-
ków, ale również podał przykłady dzie-

ci, które po-
trafiły pięknie 
żyć – napisał 
o małych świę-
tych znanych 
i czczonych 
w całym Ko-
ściele.

P a p i e ż 
nie bał się też 
zaangażować dzieci w dzieło ewange-
lizacji świata. Dzieci stawiał jako wzór 
zaufania Bogu Ojcu.  Często powtarzał, 
że to dzieci są najbliżej Pana Boga. Pa-
pież kochał dzieci i one bardzo Go ko-
chały. Pokładał w nich nadzieję – ufał, 
że to dzieciom w przyszłości uda się 
zmienić oblicze tego świata. 

Wiele miejsca w „Liście do dzieci” zaj-
mują też rozważania papieskie na temat 
przystąpienia po raz pierwszy przez dziec-
ko do Stołu Pańskiego. Pierwsza Komunia 
Święta jest niezwykle ważnym doświad-
czeniem w życiu dziecka, owo spotkanie 
z Chrystusem wspominane jest po latach 
jako jedno z najpiękniejszych wydarzeń 
w życiu. Przy wielu okazjach Papież sta-
rał się przybliżyć dzieciom w zrozumiały 
sposób istotę Najświętszego Sakramen-
tu. Rodzicom zaś przypominał, że chrze-
ścijańskie wychowanie ma pomagać 
w przygotowaniu dzieci do spotkania 
z Chrystusem w Eucharystii. Papież prze-
konywał matki i ojców, by nie dali się 
zwieść pokusie zapewnienia potomstwu 
jak najlepszych warunków materialnych 
za cenę swojego czasu i uwagi, które 
są potrzebne najmłodszym, by wzrastali 
„w mądrości, w latach i w łasce u Boga 
i u ludzi /Łk 2,52/” [Łódź, 13.06.1987r.]

Jan Paweł II swoim życiem i pontyfi-
katem nauczył nas wiele i musimy zrobić 
wszystko, żeby Jego nauczanie pozosta-
wało wciąż żywe. Czy dziś czytamy Jego 
dokumenty? Czy żyjemy papieskim na-
uczaniem i budujemy swoje życie na pod-
stawie przykładu życia naszego wielkiego 
Rodaka i Jego przesłania?

A z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka życzmy sobie – żebyśmy wszyscy 
odnaleźli się w Bogu jako Jego dzieci.

z miłości do dzieci



Czerwiec, rok 1944. Trwa II wojna 
światowa, front wschodni nie dotarł 
jeszcze na znajdujące się pod niemiec-
ką okupacją tereny dzisiejszej Polski. 
Średzka Kolegiata, jak wiele polskich 
świątyń, jest zamknięta, służy Niemcom 
za magazyn. Ludzie starają się żyć 
normalnie w tych nienormalnych 
czasach. Jedyny czynny kościół 
w powiecie to parafia p.w. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tulcach, ok. 20 
km od Środy. Właśnie tam 
mogą odbyć się pierw-
sze komunie. Nie ma 
regularnej katechezy, 
tylko 2 spotkania i eg-
zamin, rodzice sami 
przygotowują swo-
je dzieci. Wreszcie 
nadchodzi niedziela 
11 czerwca 1944 r. 
Dojazd ze Środy do Tu-
lec kolejką wąskoto-
rową, a potem konną 
bryczką do kościo-
ła. Grupa dzieci po raz 
pierwszy w życiu przy-
stępuje do sakramen-
tu pokuty, a następnie 
na Mszy Świętej przyjmuje 
Najświętszy Sakrament. Stro-
je są skromne. Nie ma, co liczyć 
na wystawne przyjęcie, starczyć 
musi zwykły placek drożdżowy. Jako 
pamiątka – łańcuszek z krzyżykiem. 
Nie było najbardziej typowej pamiątki, 
obrazka ze stosowną adnotacją- można 
go sobie było załatwić dopiero po woj-
nie. W roku 1944 brakowało wielu rze-
czy, ale nawet wtedy nie mogło zabrak-
nąć Jezusa

Lata 60-te, PRL i komunistyczna rze-
czywistość. Niektórzy ludzie, by nie na-
razić się partyjnej zwierzchności, posy-
łają swe dzieci do I Komunii po kryjomu, 

w innych parafiach. I nie wiadomo, kogo 
tu osądzać – człowieka czy system? Trze-
ba jednak przyznać, że generalnie rodzice 
dobrze wypełniali chrześcijańskie powin-

ności, współdziałali z katechezą w kwe-
stii religijnego przygotowania dzieci.  
Może czegoś zabraknąć, np. materiału 
na sukienkę. Prostą, skromną sukienkę. 
Nadchodzi w końcu najważniejszy dzień. 
Po uroczystej Mszy- przyjęcie w domu. 
Zbiera się całkiem pokaźna liczba go-
ści, jednak nie widać nigdzie przepychu 
w ramach zasady „zastaw się,a postaw 

się”. Upominki – długopis, album oraz  
co charakterystyczne, zegarek. Wszy-
scy mają świadomość z czyjego powodu 
jest to święto. Niezmiennie, jak co roku, 
odbyły się Pierwsze Komunie. Przyszedł 
Jezus.

Znowu są I Komunie. A ile to wy-
datków! - słychać utyskiwania. Idę 

do kościoła i słyszę: „Gromadźcie 
sobie skarby w niebie”. Idę uli-

cą; „Świetna komunia!” krzyczy 
reklama sklepu z elektroniką. 
Otwieram gazetę, o, temat 
o pierwszej komunii, wodzę 
wzrokiem po rubrykach, 
aha, najbardziej pożąda-
ne prezenty, dziewięciola-
tek mówi, że chce quada. 
Nie jest najgorzej, wielu 
rodziców zauważyło już, 
że nie musi sobie zaprzą-
tać głowy przygotowa-
niem swoich dzieci, no, bo, 
od czego jest katecheza, 
przecież dziecko na religię 
chodzi. Jeszcze trzeba się 

szczegółów dowiedzieć, kie-
dy będzie ta komunia. Trze-

ba zawczasu wynająć lokal. 
Tydzień przed uroczystością 

próbne czesanie dla dziewię-
cioletniej dziewczynki. Wszystko 

dopięte na ostatni guzik, wszyst-
ko wzorcowo załatwione. Chyba.
Bóg jest od wieków, Komunia Świę-

ta od 2 tysięcy lat. Tyle się wydarzyło 
w tym czasie. Były wielkie wojny i błęd-
ne ustroje. Skończyły się wojny, zburzo-
no niewolące mury. Świat się zmienia, 
podczas gdy Chrystus trwa.  Co zostanie 
po obecnych Pierwszych Komuniach? 
Jaki wydadzą owoc? Chciałoby się, aby 
jak najlepszy. By pozostały miłe wspo-
mnienia i niezatarty ślad w duszy.  

Tam skarb twój, gdzie serce twoje.
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Dzieci i… 
Pierwsze Komunie Święte

Krzysztof Joachimiak



Anna Ślebioda
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 Dzieci to świętość. Czystość i niewin-
ność. W twarzy dziecka łatwo też doj-
rzysz bezgraniczną ufność – do ludzi 
i w ogóle do świata. W oczach dziecka 
świat jest po prostu dobry. I dlatego chy-
ba tak łatwo jest oszukać dziecko. Jak 
by tak się dobrze zastanowić, to można 
by dojść do wniosku, że oszukanie dziecka 
jest podłością największą z możliwych. 

Nikt (chyba!) nie wątpi w to, że prze-
stępstwa wobec dzieci należą do tych 
najobrzydliwszych. Każde skrzywdzone 
dziecko to zniszczona niewinność, spla-

miona czystość, naruszony fundament 
wiary w dobro tego świata. 

Bezgranicznie ufne dziecko jest całkiem 
bezbronne. Tym łatwiej je zranić. I bywa, 
że dorośli ranią swoje dzieci. Cudze zresz-
tą też. Ranią, choć przecież mają świado-
mość, że to są „skarby” ich największe. 
(„Skarbeńku ty nasz” – przemawiają nad 
kołyską). 

Dorosły uderza dziecko – chwieje się 
dobry świat dziecka. Dorosły krzyczy 
wulgarnie w twarz dziecku – chwieje 
się dobry świat dziecka. Tatuś mamu-

sią pomiata przy dziecku – chwieje się 
dobry świat dziecka. Mamusia wódką le-
czy samotność – chwieje się dobry świat 
dziecka. A jeśli tych ran (i ran jeszcze 
gorszych) się nazbiera – ten dobry świat 
całkiem się wali.

A przecież dziecko to najpiękniej-
szy człowiek. Teologia chrześcijań-
ska nie przypadkiem głosi, że poprzez 
chrzest ludzie stają się dziećmi Bożymi. 
Właśnie: dziećmi. Ile w tobie, we mnie 
– zostało tego dziecka? Czy nie ranimy 
innych dzieci?   

POŚWIĘCIĆ SIĘ 
DLA DzIECI

Rafał Regulski

Charytatywność – słowo wywodzą-
ce się od łacińskiego „charittativus” 
oznaczającego miłosierdzie chrześci-
jańskie wobec ubogich1. Już sama ety-
mologia tego słowa wskazuje na to, 
że charytatywność powinna być wpi-
sana w życie każdego chrześcijanina. 
Zresztą do dobroczynności w pewien 
sposób zobowiązani są też wyznawcy 
innych religii. W islamie „zakat” to po-
datek przekazywany ubogim. W juda-
izmie obowiązek gminy żydowskiej 
opieki nad potrzebującymi to „cda-
ka”. W buddyzmie mamy do czynienia 
z „bodhiczitą” – pojęciem o szerszym 
znaczeniu, które oznacza aspira-
cję osiągnięcia oświecenia dla dobra 
wszystkich żywych istot. Pomijając 
aspekt wiary, w języku polskim ist-
nieje słowo „filantropia”, które oddaje 

czysto humanitarny aspekt pomocy. 
Pomaganie innym jest zatem czymś, 

co nadaje sens życiu każdego czło-
wieka bez względu na jego wyznanie. 
Potrzebujących jest w ostatnim cza-
sie coraz więcej, tak więc dla nikogo 
nie zabraknie pola do działania.

Jedną z form pomocy jest wspiera-
nie osób niepełnosprawnych. W Śro-
dzie Wielkopolskiej działa Stowarzy-
szenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych wcześniej 
znane pod nazwą Koła Dzieci Nie-
pełnosprawnych przy PCK. Jego ideą 
jest niesienie wsparcia nie tylko nie-
pełnosprawnym, ale też ich rodzinom. 
Stowarzyszenie organizuje różnego 
typu wyjazdy, począwszy od turnu-
sów rehabilitacyjnych, a skończyw-
szy na piknikach. Zgłaszając się tu, 

można też uzyskać specjalistyczną 
pomoc. Zarówno z inicjatywy człon-
ków stowarzyszenia, jak również 
osób je prowadzących, organizowa-
ne są wizyty specjalistów (lekarzy 
czy psychologów). Tego typu orga-
nizacje powodują, że między ludźmi 
z tym samym problemem tworzą się 
niesamowicie trwałe więzi. I właśnie 
owe więzi są największym owocem 
charytatywnego aspektu tej działalno-
ści. Uśmiech i przyjaźń międzyludzka 
przynoszą radość nie tylko członkom 
organizacji, ale przede wszystkim 
jej pomysłodawcom. Dlatego też za-
chęcamy do współpracy wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób chcieliby 
się włączyć się w tego typu działal-
ność. Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia...

ŚWIĘtOŚĆ

1 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego



1�

Iwona Tomaszewska

Nie jestem psychologiem, ani eks-
pertem w tej dziedzinie, ale chcę się 
z Wami podzielić, co myślę będąc mat-
ką dorosłego Syna, dorastającego Na-
stolatka i malutkiej Pociechy.

O dzieciach napisano wiele gru-
bych, mądrych tomów, a ja napiszę, 
co przynosi codzienne bycie mamą… 
tak po prostu.

Dziecko – DAR od Boga dany i za-
dany.

Pierwsza istotna sprawa. Dziec-
ko jest darem. Czy zawsze jesteśmy 
w stanie przyjąć ten DAR? Mogą bu-
dzić się różne wątpliwości.

Czy będzie zdrowe? Czy podołam? 
Czy wystarczy środków na utrzyma-
nie? itd.

Pan Bóg jest dobry i najlepiej wie, 
czego nam potrzeba. On zna całe na-
sze życie i przyszłość i dając dzieci ma 
wobec nas swój plan.

Wielu się buntuje. Niestety! Głośno 
mówi się, że nie istnieje w naszym 
kraju aborcja, a po cichu dzieją się 
różne rzeczy…

Cały czas przechowuję lekarstwo 
od „życzliwej pani doktor”, która 
za mnie chciała zdecydować o moim 
macierzyństwie, nie mówiąc o skut-
kach przyjęcia przepisanej tabletki 
wczesnoporonnej, której na szczęście 
nie przyjmowałam.

Warto w tym miejscu zastanowić 
się…

Co ja chrześcijanin myślę widząc ko-
bietę w stanie błogosławionym?

Pamiętam, że jako dziecko spoty-
kając przyszłą mamę „przybijaliśmy 
piątkę” z kolegami i mówiliśmy „Za 
młodego Polaka!”.

A dzisiaj? Co myślą ludzie? Nawet ci, 
którzy do kościoła chodzą…

„Taka młoda, dziecko, a już będzie 
matką. Zamiast się uczyć i na dyskote-
ki chodzić, będzie dziecko niańczyć”. 

Dzieci mają dzieci, to fakt ale jeśli 
tak jest to te młode dziewczyny po-
trzebują wsparcia, aby ich maleństwa 
mogły się dobrze rozwijać.

„Taka stara i jeszcze jej się dzieci 
zachciało. Nie mogła się jakoś zabez-
pieczyć”. Niby w oczy tak nikt nie po-
wie, bo wszyscy gratulują i dobrze ży-
czą, ale za plecami… Słowa, które wy-
powiadamy wracają.

Wiem, bo sama tego doświadczyłam 
zostając matką w wieku dojrzałym.

Wydanie dziecka na świat. Pięk-
na sprawa, której obawia się wiele 
młodych dziewcząt mówiąc, że nig-
dy nie zostaną matkami, bo słyszały, 
że to bardzo boli.

Miałam w życiu szczęście spotkać 
założyciela Szkoły Rodzenia prof. Wło-
dzimierza Fijałkowskiego. Tak pięknie 
mówił na temat rodzicielstwa.

Pamiętam jak w trakcie zajęć na Stu-
dium Rodziny usłyszałam zdanie, któ-
re pomogło urodzić mi moje dzieci 

„Jeśli kobieta w trakcie porodu my-
śli o dobru rodzącego się dziecka -nie 
cierpi tak bardzo!”. O trudach zapomi-
na się bardzo szybko, a zostaje …sama 
radość macierzyństwa.

To ważne, aby umieć się cieszyć każ-
dą wspólną chwilą, każdym dniem.

I nie jest to czas zarezerwowany wy-
łącznie dla matek. Obserwujmy każ-
dego malutkiego człowieka i dbajmy 
o jego rozwój. On patrząc na nas uczy 
się dobrego i niestety złego również.

„Weź to dziecię, i Mi je wychowaj”- 
tak można streścić zadanie, jakie 
stawia Bóg przed rodzicami każdego 
dziecka.

Co w dzisiejszych czasach oznacza 
wychowanie?

Kolejne – niestety! niektórzy mylą 
je z hodowaniem dzieci.

Samo zapewnienie warunków byto-
wych, dbanie o to, by dziecko miało, 

co jeść, gdzie spać to nie wszystko, 
a i tak zbyt wiele dla nieodpowiedzial-
nych rodziców, którzy np. zawsze znaj-
dą pieniądze na alkohol, czy papiero-
sy, a na mleko dla dziecka nie mają.

Dziecko potrzebuje rodziców. 
Nie zastąpi ich nauczyciel w szkole, 
czy ksiądz w kościele.

Rodzice mają do spełnienia zadanie, 
z którego kiedyś będą musieli rozli-
czyć się przed Bogiem.

Jeśli jesteś rodzicem to odpowiedz 
sobie na przykładowe pytania:

Czy moje dziecko usłyszało ode mnie 
o Panu Bogu?
Czy uczę je własnym przykładem 
modlitwy i uczestnictwa w życiu Ko-
ścioła?
W jaki sposób wyrażam się w obec-
ności mojego dziecka na temat ka-
płanów, moralności itp.?
Czy uczę własne dziecko szacunku 
dla starszych i modlitwy za zmar-
łych? Przecież to we własnym inte-
resie, bo czas bardzo szybko leci…
Na zakończenie jeszcze jedna 

myśl…
Pamiętam, jak moja córeczka po tym 

jak chodziła sobie po kościele usłysza-
ła od starszej Osoby słowa, których 
byłam świadkiem:

„Nie przychodź już więcej do ko-
ścioła!” Zabolało. Zabolało tak mocno, 
że nie potrafiłam nic powiedzieć. 

Pan Jezus przecież powiedział :
„Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie. Nie zabraniajcie im!”
Mam świadomość, że chodzące 

dziecko rozprasza, ale kiedy ono ma 
się nauczyć chodzić do kościoła. 

Moim marzeniem jest, abyśmy razem 
z mężem i naszymi dziećmi jak naj-
dłużej mogli uczestniczyć we wspólnej 
Eucharystii, bo wtedy naszej rodzinie 
nic złego grozić nie będzie.

•

•

•

•

Po prostu… 
KOChAJ!



Jak wraz z mężem wspomina-
cie dzień, kiedy dowiedzieliście się, 
że będziecie rodzicami?

Minęło już sporo czasu od tego dnia. 
Był on bardzo szczególny, chcieliśmy 
mieć dziecko więc był to dzień pełen ra-
dości i nie było w nim zaskoczenia :) choć 
nie mieliśmy pojęcia co tak naprawdę 
to znaczy i jak bardzo będzie zmieniać 
się wszystko z każdą następną chwilą. 
W każdym razie świętowaliśmy i tak było 
za każdym razem, kiedy dowiedzieliśmy 
się, że powiększa się nasza rodzina.

Jak wspominasz moment naro-
dzin?

Trudno tak w kilku zdaniach 
to opisać, ponieważ 
każdy mo-
m e n t 

narodzin naszych dzieci był zupełnie 
inny....

Najbardziej zaskakujący był pierwszy 
i to właśnie z nim wiązało się najwię-
cej emocji. Radość była ogromna, choć 
pamiętam, że sporo pojawiło się lęku, 
bo zdaliśmy sobie sprawę z odpowie-
dzialności, jaka na nas spadła, jakbyśmy 
nie zasługiwali na taki skarb, czuliśmy 
też niesamowitą bliskość, wydawało 
się jakby nie było takiego czasu, kiedy 
nie byliśmy blisko. Przy kolejnych naro-
dzinach już było spokojniej już bardziej 
byliśmy przygotowani na to co się wy-
darzy.

Jak wyglądały pierwsze dni 
po porodzie? Co było 

dla Ciebie najtrud-
niejsze?

Przy każ-
dych naro-

d z i n a c h 
p i e r w -
sze dni 
są trudne, 
czy ro-
dzi się 
pierwsze 

d z i e c -
ko czy    

o trzecie 
:) Wszyst-

ko się zmie-
nia. Może 

to brzmi tro-
chę jak slogan, 

ale trudno ina-
czej to określić. 
Co było najtrud-
niejsze... hmm 
różnie bywało. 

Po raz pierwszy 
trudno było poradzić sobie z brakiem wia-
ry w siebie, z takim lękiem, że nie dam 
rady, że nie będę wiedziała co robić, ba-
łam się każdego płaczu... przy kolejnych 
dzieciach trudna była organizacja i podział 
czasu na wszystkich. Przy kolejnych dzie-
ciach miłość się mnoży, a czas dzieli :)

Jak zmieniło się Twoje życie, życie 
Twojej rodziny od czasu, kiedy chłop-
cy są z Wami?

Zmieniło się wszystko, nic nie wyglą-
da jak kiedyś. Dla dzieci z bardzo wielu 
rzeczy trzeba zrezygnować, ale dzieci 
nie zmieniają tylko takiej codzienności, 
która siłą rzeczy musi być związana z za-
spokajaniem potrzeb dzieciaczków, one 
zmieniają całe spojrzenie na świat, któ-
ry nabiera barw... Dziecko patrzy z za-
chwytem na to co je otacza i zwraca na-
szą uwagę na otaczające nas drobiazgi. 
W jednym z pamiętników moich dzieci 
przeczytałam takie zdanie: „Wraz z po-
jawieniem się dziecka zostajemy obdaro-
wani całkiem nowym, niezwykłym widze-
niem rzeczy”.

RADOŚĆ 
z nARODzIn

Basia, Monika, Ewelina, Anna
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Kto może najwięcej powiedzieć o radości i cudzie narodzin? Naszym zdaniem... 
matka. O radości z narodzin rozmawiamy z młodą, ale doświadczoną mamą 
trzech małych pociech: Franka, Bruna i Ignasia – Agnieszką Urbańską: 



Zmartwychwstanie 
i ogromna radość wynikająca z tego 
aktu miłości Jezusa do wszystkich 
ludzi, rozlewa się także w naszej pa-
rafii. W życiu duszpasterskim dotyka 
nas to w poszczególnych wydarze-
niach. Młodzież przygotowała mon-
taż słowno-muzyczny w związku ko-
lejną rocznicą śmierci Jana Pawła II. 
W swojej treści zawierał wspomnie-
nia kardynała Stanisława Dziwisza  
z ostatnich chwil życia Papieża. Wspo-
mnienia były przeplatane wierszami 
i śpiewem, a także modlitwą. W tym 
samym czasie maturzyści z Liceum 
Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. 
przeżywali swoją pielgrzymkę do Czę-

•

stochowy. Ten 
dzień bardzo 
mocno zapisał się 
w pamięci każde-
go z nas bo był 
to 10. 04. Tydzień 
później w naszym 
kościele miało 
miejsce modli-
tewne czuwanie 
w intencji tra-
gicznie poległych 
w  Katyniu i pod 
Smoleńskiem.

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 : 

zmartwychwstanie i oczekiwanie na zesłanie Ducha 
Świętego w parafii Serca Jezusa.

W naszej wspólnocie młodzieżowej prze-
żywamy ten czas zmartwychwstania 
w obranym kierunku cotygodniowych 
spotkań. We wtorki stały konfesjonał 
od 15:40 do 17:30, a także spotkanie 
formacyjne Pomocników Matki Kościo-
ła. W piątki zespół muzyczny ma swoją 
próbę o 18:30. Także w piątki spotkania 
dla całej wspólnoty i wieczorna herbatka. 
W soboty spotykamy się także na wspól-
nym piciu herbaty.
Z okazji Zesłania Ducha Świętego nasze 

•

•

czuwanie będziemy przezywać w Nadzie-
jewie. Temat tego spotkania  będzie doty-
czył braterstwa duchowego. Wybieramy 
się także na czuwanie 5 czerwca na Pola 
Lednickie i serdecznie wszystkich zapra-
szamy. Temat spotkania ukierunkowany 
jest na kobietę, jako dar i tajemnicę. 
W naszym kościele codziennie (z wyjąt-
kiem niedziel) gromadzimy się na nabo-
żeństwach majowych, gdzie dużo śpie-
wamy, jest nauka i Litania do Matki Bożej 
zakończona Apelem. 

•

Pierwsze Komunie Święte miały miejsce 
w trzecią i czwartą niedzielę maja. 
Plany na wakacje dotyczą dzieci, które 
wybierają się do Zakopanego. Młodzież 
wybiera się w Bieszczady.
Trwamy także w oczekiwaniu na parafial-
ny odpust. Jest to święto całej naszej pa-
rafii. Zapraszamy, aby każdy się włączył 
w sobie właściwy sposób.
Maryja nieustannie otacza nas swoją 
opieką. 

ks. Karol

•

•

•

•
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Bogusława Deiksler

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

POMAGAĆ 
InnYM… - OtO 
JESt zADAnIE!

  Od ponad 25 lat jestem 
działaczem Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Jest to praca 
z dziećmi i młodzieżą celem 
pomagania innym dzieciom lub 
dorosłym- praca dająca wiele 
radości.

Praca ta polegała np. na od-
wiedzaniu ludzi starszych przez 
dzieci i pomaganiu im przez 
sprzątanie, noszenie węgla lub 
dobre słowo. Gdy w Polsce były 
powodzie- zbieraliśmy z mło-
dzieżą odzież i wysyłaliśmy 
w rejon klęsk żywiołowych. 
Zbieraliśmy też pieniądze i pre-
zenty dla dzieci z Domu Dziec-
ka w Bninie i odwiedzaliśmy 
ich z programem artystycz-
nym. Odwiedziny te wywiera-
ły na nas niezwykłe wrażenie. 
Nawet młodzież zauważała, 
że dzieci te mają wiele rze-
czy od sponsorów, których 
oni nie posiadają w swoich 
domach. Za to brakowało im 
najważniejszej rzeczy, której 
nikt z nas nie mógł im dać- mi-
łości rodziców. A przecież dla 
wszystkich dzieci miłość ich ro-
dziców jest najważniejsza.

Domeną działalności PCK 
jest honorowe krwiodawstwo. 
I ta praca daje też wiele satys-
fakcji, cieszy mnie, że ciągle 

są chętni, którzy cząstkę siebie 
dają bezinteresownie drugiej 
nieznanej osobie. W naszych 
szkolnych akcjach zgłasza się 
jednorazowo 60-70 osób. Przy 
ostatniej akcji 19 marca część 
zebranej krwi mogliśmy prze-
kazać dla 5-letniego Maksa dla 
ratowania życia. Dzięki naszej 
działalności zostaliśmy w ub. 
roku Ambasadorami Powia-
tu Średzkiego Mogliśmy wziąć 
udział w wycieczce- nagrodzie 
szlakiem Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża do Solfe-
rino we Włoszech. Poznaliśmy 
tam jak rodziła się idea czerwo-
nokrzyska. Podczas zwiedzania 
Muzeum Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w Casti-
glione – niezwykłe wrażenie 
wywarło na nas jak ciężko mają 
dzieci na świecie np. w Pakista-
nie, czy w Afganistanie. Tam 
zrzucane są miny przeciwpie-
chotne, a dzieci biorą je za za-
bawki- te wybuchają i dzieci 
tracą nogi lub ręce i są inwali-
dami na całe życie. W tych sy-
tuacjach pomaga MCK.

Mamy dobre dzieci i do-
brą młodzież tylko uczulajmy 
ich na innych i uczmy ich po-
magania drugim. Cieszmy się 
zdrowymi i radosnymi dziećmi!

Niech się wreszcie każdy dowie 
i rozpowie w świecie całym, 
że dziecko to także człowiek 
tyle że jest mały. 
Dlatego ludzie uczeni, 
którym za to należą się brawa 
chcąc wielu dzieci los odmienić 
stworzyli dla was mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta 
próbujcie dobrze zapamiętać: 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 
i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 
nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 
mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 
a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie 
byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

 SUKCES  LEKTORÓW

Dnia 20 marca br. odbył się Archidiecezjalny Turniej w Piłce 
Nożnej Halowej w kategorii open w Poznaniu.
W turnieju wzięło udział 16 drużyn. Lektorzy z Parafii św. 
Józefa zajęli II miejsce zdobywając wicemistrzostwo Archi-
diecezji Poznańskiej. W walce o pierwsze miejsce przegrali 
niestety rzutami karnymi .Ministranci dostali srebrne medale 
i pamiątkowy puchar. W składzie wystąpili : Adam Deiksler, 
Szymon Kujawa ,Robert Łopatka, Sebastian Włodarczak, Ro-
man Deiksler i Michał Deiksler.
 GRATULUJEMY!

 I KOMUNIA ŚWIĘTA

Dnia 2 maja br. dzieci klas drugich przystąpiły do I Komunii 
Świętej.

 O PRAWACh DZIECKA
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Julia Patrycja Wiatrowska
Aleksandra Iwona Kościelniak
Jan Olsztyński
Franciszek Stanisław Smoliński
Konrad Koczorowski
Maciej Paweł Gaj

Filip Ciszewski
Kamil Sarnowski
Wiktoria Podskarbi
Łukasz Miszkiewicz
Michał Golba
Gabriela Maćkowiak

Wojciech Banaś – Pawłowski
Antoni Paweł Łukaszewski
Piotr Tumidaj
Filip Bartosz Dolniak
Nela Apolonia Gaworska

Przemysław Szymański – Olga Wawrzyniak
Jarosław Antczak – Klaudia Dziadoszek
Łukasz Matuszewski – Roksana Tabaka
Dariusz Pietrzyk – Katarzyna Garczyńska
Piotr Wolski – Karolina Szczepaniak
Karol Ławniczak – Agnieszka Tabat

Michał Sokołowski – Anna Kania
Robert Stachowiak – Honorata Juskowiak
Tomasz Goliński – Kamila Frąckowiak
Łukasz Wojciechowski – Kinga Wietrzyńska
Krzysztof Czubaj – Alina Czubaj

Halina Płaczek
Janina Sobkowiak
Marek Antczak
Seweryna Pawlak
Józef Pajszczyk
Maria Konieczna
Jerzy Świerczyński
Teodozja Szwarc
Felicja Zys
Wiesława Witkowska

Joanna Hajnce
Maria Bysiak
Teresa Leciejewska
Czesława Sadowska
Antoni Olszewski
Janusz Kęsicki
Eleonora Gniotowska
Marta Sikorska
Aleksandra Bartkowiak
Aleksander Bianek

Bogdan Kuś
Piotr Czaplicki
Stanisława Wojcińska
Aleksander Pankowski
Jan Braszka
Andrzej Lepczyński
Wojciech Bartkowiak
Stanisław Szymczak
Antoni Rauhut

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

Anna Ignaszewska

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!

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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Kącik Dziecięcy

Pytania:
Jedna z ksiąg Starego Testamentu
Odmierza czas
Małe dziecko
Z Adamem w raju
Np. pod wezwaniem Św. Cycylii
„…anielskiej śpiewajmy”
Z podanych liter ułóż wyraz   
(o, i, n, b, e)
Zawód Józefa
Obchodzi imieniny 4 maja
…. Niebieska
Patron strażaków
Na nim umarł Jezus
Instrument organisty
Jeden z ewangelistów
Nabożeństwo w maju.
Obecny papież
Jego kanonizacja odbędzie się 6 
czerwca br.
Wraz z mamą
Czytana podczas Mszy św.
Jedno z miejsc objawienia się 
Matki Bożej
Jako jedyny z Apostołów został 
pod krzyżem
… Stróż

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić 
do naszej skrzynki -umieszczonej pod 
dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę na Mszy Świętej dla 
dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 27.06.2010r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
RADUJE SIĘ DUSZA MA
Nagrodę wylosowała i odebrała : 
WERONIKA PACYŃSKA
Gratulujemy!
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„P
om

óżm
y dzieciom

 odkryć 

i doświadczyć m
iłości sam

ego Boga”

„K
ażde dziecko na ziem

i m
a tę sam

ą 

godność w oczach Bożych.” 
„C

zynić świat bardziej sprawiedliwym
, 

to znaczy dokładać wszelkich starań, 

aby nie było dzieci niedożywionych 

i bez m
ożliwości kształcenia.” 

„D
ziecku, które m

a w swoich oczach 

odbicie m
iłości Boga, zostawiam

 orędzie 

braterstwa, przyjaźni i m
iłości.” 

„N
ie m

oże i nie powinno być dzieci porzuconych. 

Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy...” 

„D
zieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 

nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, 

która bez przerwy się otwiera.” 
„J

akże ogrom
ną siłę m

a m
odlitwa dziecka!”

„N
ależy czuwać, aby dobro dziecka było 

zawsze stawiane na pierwszym
 m

iejscu.”

Z
łote m

yśli O
jca Św

iętego Jana Pawła II o dzieciach ...


