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Czas „przesuwa się” w szybkim tempie… jak paciorki różańca.
Od ostatniego numeru minęło już go sporo i wydarzyło się wiele.
W średzkich parafiach nastąpiły zmiany personalne.
A w życiu jak w Różańcu jest czas na „ nasze smutki, radości 
i blaski”…
Za nami wakacje, które być może z nostalgią wspominać będziemy 
w jesienne wieczory.
Relacją z przeżytych wakacyjnych przygód chcemy się z Wami 
podzielić Drodzy Czytelnicy.
Zachęcamy również do odmawiania Różańca, który próbowaliśmy 
w tym numerze w jakimś stopniu Wam przybliżyć.
Niech Modlitwa Różańcowa jednoczy nas, nasze rodziny, parafie 
i całą Ojczyznę.

SŁOWO OD REDAKCJI

Szczęść Boże,
od pierwszego sierpnia mam przyjemność zamieszkiwać w mieście 

z wielowiekową tradycją i służyć Bogu i ludziom we Wspólnocie Kościoła 
będąc wikariuszem w parafii kolegiackiej. Jest to moja pierwsza parafia 
wikariuszowska, gdyż przyjąłem święcenia kapłańskie w maju bieżące-
go roku z rąk księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 

Pochodzę z parafii pw. świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmie-
rowie, w której mieszkają moi rodzice i młodszy brat. Tam też dojrze-
wało moje powołanie, najpierw przy zmarłym niedawno księdzu prała-
cie Janie Szkopku, a przez ostatnie trzy lata przy księdzu proboszczu 
Tomaszu Szukalskim, który wprowadzał mnie w arkana sztuki kapłań-
skiej. Na praktyce diakońskiej byłem u księdza proboszcza Eugeniusza 
Guździoła w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Jestem 
bardzo wdzięczny tym Kapłanom, gdyż wiele się od nich nauczyłem.  

Moim hasłem prymicyjnym jest zdanie z Ewangelii św. Jana 20,21 
„Pokój wam!” nawiązujące do sakramentu pokuty i pojednania. Oso-
biście interesuję się problematyką tegoż sakramentu, jak i świętym 
Ignacym Loyolą.

W naszej parafii zajmuję się między innymi Grupą Młodzieżową i Ze-
społem Muzycznym. Chciałbym serdecznie zaprosić młodzież do tych 
grup. Spotykamy się w piątki o godzinie 19:15. Szczegółowy plan spo-
tkań umieszczony jest w gablotce przy kościele. 

Pamiętając w modlitwie, serdecznie pozdrawiam.

ks. Marcin Ćmil

Od dnia 1 lipca 2010 roku parafią 
kolegiacką zarządza ks. kanonik Janusz 
Śmigiel.
Poproszony o krótką prezentację 
odpowiedział na kilka pytań.

Czy mógłby Ksiądz Proboszcz 
przekazać kilka słów 
o sobie Czytelnikom „W świetle 
Kolegiaty” ?
Wychowałem się pod troskliwym 

okiem Matki Bożej Królowej Rodzin, 
która patronuje mojej rodzinnej parafii. Oczywiście tą parafią 
jest Lubasz.
Jako wikariusz pracowałem we Wronkach, Poznaniu i Lesznie. 
Przez ostatnie 12 lat byłem proboszczem parafii pw. NMP 
Wniebowziętej w Lesznie – Zaborowie, znacznie mniejszej niż 
ta, w której od prawie 3 miesięcy pracuję. 

Jaka była Księdza reakcja na wieść :
Pan Bóg posyła Cię do średzkiej Kolegiaty…
Moja reakcja, to przede wszystkim ogromne zaskoczenie, 
bo zdając sobie sprawę z tego, że parafia Wniebowzięcia NMP 
w Lesznie nie jest ostatnią nigdy nie myślałem o parafii tak 
dużej jak parafia kolegiacka w Środzie Wlkp. Nie sądziłem też, 
że ta zmiana tak szybko nastąpi. 

Nad czym obecnie Ksiądz pracuje?
Nad czym pracuję? – Wiele jest spraw, którymi się zajmuję, 
ale chyba najważniejsze jest poznanie mojej parafii, za którą 
„muszę” być odpowiedzialny. „Muszę” to nie znaczy, że czuję 
się tu źle, ani też, że czuję się przez kogoś zmuszony. „Muszę” 
tzn. odbieram to, jako moją powinność, jako zadanie, które 
powierza mi Bóg, dlatego często pytam Go – Panie 
Boże, czego ode mnie oczekujesz?

Plany na najbliższą przyszłość…
Plany? Najważniejszy to kaplica Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu z głębokim przekonaniem, 
że najpiękniejsza jest ta kaplica, w której nieustannie modlą 
się ludzie. To jest moje marzenie.

Co w paru słowach chciałby Ksiądz Proboszcz przekazać 
naszym Czytelnikom?
Czytelnikom chcę pogratulować takiego Zespołu Redakcyjnego, 
który regularnie dba o to, aby informacje z życia Kościoła 
w Środzie Wlkp. trafiały „pod strzechy”, tzn., aby każdy mógł 
być dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w naszych 
parafiach. 
Człowiek rozwija się, gdy poznaje prawdę, a prawda o życiu 
religijnym naszego miasta dociera przez „W świetle Kolegiaty”. 
Zachęcam, więc do czytania i owocnej współpracy!
Wszystkich serdecznie pozdrawiam! 

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Życzę błogosławieństwa Bożego, by spotykał Ksiądz wielu 
życzliwych ludzi i by zrealizowały się z Bożą pomocą wszystkie 
zamierzenia i plany.

Iwona Tomaszewska
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 UROCZYSTOŚCI 
ODPUSTOWE

15 sierpnia 2010r. o 11:30 została odpra-
wiona Msza Św. odpustowa. Przewodniczył 
jej ks. Maciej Kubiak proboszcz Parafii pw. 
św. Katarzyny we Wronkach.
Do koncelebry przystąpili także: ks. Infu-
łat Aleksander Rawecki oraz ks. Kanonik 
Janusz Śmigiel.Tradycyjnie przed procesją 
zostały poświęcone zioła i kwiaty. 

Patryk Kujawa

 BIERZMOWANIE

W dniu 6 czerwca o godzinie 17:00 
w Kolegiacie JE ks. Arcybiskup Stanisław 
Gądecki  udzielił młodzieży  sakramentu 
bierzmowania.
To kolejna grupa młodych ludzi, która 
przez trzy lata słuchała Słowa Bożego 
i uczestniczyła w dodatkowych spotka-
niach .

Patryk Kujawa

W ostatnią niedzielę czerwca, na Mszy 
świętej o godzinie 10.oo miało miejsce 
niecodzienne „dziękczynienie”. Po 31 la-
tach posługi proboszcza w parafii kole-
giackiej na zasłużoną emeryturę przeszedł 
ksiądz Infułat Aleksander Rawecki. I choć 
była to uroczystość jakże piękna i pod-
niosła, to z całą pewnością nie była ona 
łatwa zarówno dla księdza Infułata jak 
i dla kolegiackich parafian. Wszyscy zda-
waliśmy sobie sprawę z tego, że ta chwi-
la musi nadejść, ale wielu z nas nie wy-
obrażało sobie że to się stanie. „Ksiądz 
proboszcz na emeryturze?”, „będzie inny 
proboszcz?”, „przecież On jest tu od za-
wsze, jak tylko pamiętam!”. To tylko nie-
które pytania i zdania, które można było 
usłyszeć w tę niedzielę i jeszcze wiele dni 
później. A jednak, to prawda! Ksiądz Infu-
łat Mszą świętą – swoim najcenniejszym 
darem, podziękował wszystkim parafia-
nom i mieszkańcom Środy Wielkopolskiej 
za wspólne bycie razem przez te 31 lat. 
Słowa wdzięczności ze strony parafian 
padały już podczas kazania, które wygło-

sił jeden z wychowanków Księdza 
Infułata ks. Bartosz Strugarek. 
O tym, że to było również nasze 
dziękczynienie świadczyły gromkie 
brawa, gdy ksiądz Bartek zakoń-
czył kazanie.
Po zakończonej liturgii nastał czas skła-
dania i wyrażania podziękowań przez po-
szczególne organizacje i grupy kościelne, 
społeczne, stowarzyszenia, zrzeszenia, 
szkoły, komitety, redakcje, zespoły, sa-
morządy, władze i … . Kolejka zdawała 
się nie mieć końca, każdy chciał coś po-
wiedzieć, uścisnąć dłoń czy tylko obdarzyć 
szczerym uśmiechem – dowodem wielkiej 
wdzięczności za wszystko co dla niego 
zrobił ksiądz Proboszcz. I choć podzięko-
wania trwały dość długo, to zapewne i tak 
nie wszyscy uczynili to właśnie wtedy. Wie-
le osób dziękowało później, tak osobiście, 
i wiele osób dziękuje jeszcze dziś. 
Trudne są pożegnania (bo jako probosz-
cza, księdza infułata pożegnać musieli-
śmy), lecz można na nie spojrzeć inaczej. 
Można spojrzeć przez perspektywę dobra, 

które było udziałem kilku pokoleń kole-
giackich parafian, mieszkańców Środy 
Wielkopolskiej i okolic, Leszna, Swarzędza, 
Żegrza, Św. Anny… . Dobra, którego my 
doświadczaliśmy przez 31 lat. Ojcowskiej 
miłości, wsparcia i ręki! Kapłańskiej posłu-
gi pełnej radości ze służby Bogu, ludzkiej 
życzliwości i wyrozumiałości, bystrego oka 
i wrażliwego serca widzącego potrzebę 
pomocy i spieszącego z tą pomocą. Gdy 
tak spojrzymy na to „pożegnanie”, zoba-
czymy je z Bożej perspektywy. I wówczas 
to „pożegnanie” przerodzi się w nieustan-
ne „dziękczynienie”, którego wielu z nas 
chce doświadczać.
Zatem księże Infułacie, my się nie żegna-
my, my nawet nie mówimy do widzenia, 
my mówimy BÓG ZAPŁAĆ!!! 

Tomasz Szcześniak

 POZNAŃSKA PIESZA PIELgRZYMKA NA JASNą gÓRĘ

Jak co roku gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów udających się na własnych nogach 
do Częstochowy.
Hasło tegorocznej 76 pielgrzymki brzmiało: „Bądźmy świadkami Miłości”.
Za otwarcie serc i drzwi naszych domów-pielgrzymi odpłacili modlitwą.
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Te Deum!
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Prezes Stowarzyszenia „Katyń”
w Poznaniu
Pan Tadeusz i Maria Pateccy

   Drodzy Jubilaci!

Z okazji pięknej 50 rocznicy Waszego ślubu chcemy być 
z Wami!

Ślemy więc nasze najserdeczniejsze życzenia - miło-
ści, radości, pokoju, cierpliwości, zdrowia oraz wszystkich 
owoców ducha. Bądźcie otoczeni opieką dobrych Mocy i 
z otuchą wyglądajcie przyszłości. Pan Bóg niech będzie z 
Wami wieczorem i rankiem w każdym nadchodzącym dniu. 

Dziękujemy Wam za Waszą dobroć i nieustanną 
gotowość dzielenia się z innymi.

Członkowie Stowarzyszenia „Katyń”

�

ks.  Adrian Przybecki

 BOŻE CIAłO

Tradycyjnie w Uroczystość Bożego Ciała przeszła ulicami nasze-
go miasta procesja eucharystyczna. Mieliśmy okazję oddać cześć 
Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie i zamanifestować swo-
ją wiarę.
Pan Jezus powiedział przecież „Kto przyzna się do Mnie przed 
ludźmi, do tego przyznam się i Ja przed Ojcem”

it

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała 
swą Mszę Święta sekundycyjną odpra-
wił ks. Adrian Przybecki, który skierował 
do nas kilka słów: 

Prorok Starego Testamentu przemierzał 
odległe krainy, aby obwieszczać czas Pań-
skiego zmiłowania, a zatem czas wyjąt-
kowy, naznaczony szczególną interwencją 
Boga, który hojnie rozdaje łaski. Takim 
szczególnym czasem Pańskiego zmiłowa-
nia był dla mnie okres seminaryjnej for-
macji, a zwłaszcza praktyk katechetycz-
no-pastoralnych oraz diakońskich. Czas 
ten, przewidziany przez Kościół na roze-
znanie powołania, umocnił mnie w podję-
ciu decyzji o przyjęciu święceń diakonatu 
i prezbiteratu. Podczas tych sześciu lat 
przygotowywania się do służby kapłań-
skiej w Kościele otaczało mnie bardzo 
wielu życzliwych ludzi, którzy wspierali 
mnie swą modlitwą i ofiarami. Chciał-
bym wyrazić im mą wielką wdzięczność 
za wszelkie dobro, jakiego doświadczyłem 
z ich strony. Mam tu na myśli moich Ro-
dziców i całą moją Rodzinę, ale także tych 

wszystkich, których spotkałem na ścieżce 
mego życia w Środzie Wielkopolskiej. Sło-
wa wdzięczności kieruję na ręce Przewie-
lebnego Ks. Infułata Aleksandra Rawec-
kiego, który dał mi przykład kapłańskiego 
życia i postępowania. Mą wdzięczność wy-
rażam wobec zespołu wikariuszowskiego:  
Księży Piotra, Jarosława i Macieja oraz 
kleryckiego z czasów seminaryjnych.  
Uczucia wdzięczno-
ści kieruję wobec 
wszystkich tych, któ-
rzy w sposób bezpo-
średni odpowiedzialni 
byli za funkcjonowa-
nie parafii i wszyst-
kich jej instytucji, 
mam tu na myśli: Pana Organmistrza 
kościoła kolegiackiego z Chórem św. 
Cecylii, Pana Kościelnego i Jego Pomoc-
ników, Panią z biura parafialnego, Do-
mowników i Pracowników probostwa,  
Panie Katechetki, Służbę Liturgiczną, 
wszystkie Grupy Duszpasterskie i Osoby 
w jakikolwiek sposób związane ze służbą 

w Kolegiacie. Ogromną mą wdzięczność 
wyrażam wobec wszystkich czcigod-
nych parafian, którzy modlili się za mnie 
i wspierali mnie na drodze mego powo-
łania. W sposób szczególny pragnę zło-
żyć podziękowania Państwu: Wioletcie  
i Krzysztofowi z synami Piotrem, Łukaszem 
i Marcinem za Ich wielką pomoc, życzliwość  
i wsparcie, jakiego doświadczyłem 

w Środzie 
Wie lko -
polskiej 
i nadal 
doświad-
c z a m . 
O s o b n e 
podz i ę -

kowania ślę pod adres redakcji W świetle 
Kolegiaty, z którą miałem zaszczyt współ-
pracować. Niech Każdy czuje się objęty 
mym podziękowaniem i modlitwą Także 
teraz jako wikariusz w Kostrzynie Wiel-
kopolskim potrzebuję Waszej modlitwy 
i sam o niej nieustannie zapewniam!

Za Twą PoSługę i Słowa PiSane 

na łamaCh naSZej gaZeTy nieCh 

Dobry bóg Tobie wynagroDZi.

na Całe KaPłańSKie żyCie „SZCZęść 

boże!”

Sekundycje ks. Adriana



W dniach od 9.08 do 14.08 w naszej 
parafii już po raz czwarty odbyły się Pół-
kolonie z Bogiem. Jak zawsze półkolonie 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem, wzięło w nich udział blisko 50 dzieci. 
Pierwszego dnia pojechaliśmy do Pozna-
nia. W programie znalazło się Nowe Zoo, 
gdzie największe zainteresowanie wzbu-
dziła słoniarnia, a także przejazd kolej-
ką. Po długim i wyczerpującym spacerze 
przyszedł czas na film pt: ”Ryś i spółka” 
w poznańskim kinie Cinema City. W ko-
lejnym dniu uczestnicy mogli sprawdzić 

swoje umiejętności w swarzędzkim Mu-
zeum Pszczelarstwa i ulepić własnoręcznie 
świece z pszczelego wosku. Drugą atrak-
cją tego dnia był basen: Wodny Raj. Trzeci 
dzień półkolonii upłynął pod hasłem „Cudze 
chwalicie swego nie znacie - sami nie wie-
cie, co posiadacie.” Tego dnia postanowi-
liśmy pozostać w mieście, aby przybliżyć 
młodym średzianom wartość ziemi, którą 
zamieszkują. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od największego i najpiękniejszego za-
bytku, jakim jest nasza średzka kolegiata. 
Lekcję historii poprowadził Ksiądz Infułat 
Aleksander Rawecki. Przybliżył uczest-
nikom wiele historycznych ciekawostek 
związanych ze szlacheckimi sejmikami, 
czy obrazem Matki Bożej w głównym Oł-
tarzu. Na zakończenie Ksiądz Infułat za-
spokoił ciekawość słuchaczy i zszedł wraz 
z nimi do podziemi. Kolejną lekcję popro-

wadził Pan Organista Przemysław Pie-
chocki. Uczestnicy zapoznani zostali 
z budową i obsługą średzkich orga-
nów. Wiele radości sprawił koncert, 
podczas którego uczestnicy usłyszeli 
m.in. Laudate Dominum Mozarta, Ko-
ziołka Matołka i Polkę Dziadek oraz 
wykonali Wlazł kotek na plotek ni-
czym prawdziwy chór pod batutą dy-
rygenta i z akompaniamentem organów. 
Po wyjściu z Kolegiaty uczestnicy space-
rem udali się na lody, a później na średzki 
basen. W czwartek pierwszą atrakcją była 
fabryka cukierków „Krówek” w Czernieje-
wie, a po niej jazda konna w Kociałkowej 
Górce i zwiedzanie stadniny koni czystej 
krwi angielskiej w Iwnie. W piątek odbył 
się najdłuższy wyjazd. Pierwsze na trasie 
było Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie. Po zwiedzeniu Ba-
zyliki, muzeum Jana Pawła II i przechadz-
ce po ogrodach uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej. Kapłan pracujący w sanktuarium 
podczas kazania wraz z Kasią, Cezarym, 
Maciejem i Magdą przedstawił pantomimę, 
której głównym przesłaniem była zachęta 
do dzielenia się miłością z każdym na-
potkanym człowiekiem. Kolejną atrakcją 
tego dnia było Zoo Safari w Świerkocinie. 
Po przejażdżce wśród bawołów, osłów, 
lam, zebr, wielbłądów, etc uczestnicy mo-
gli dowoli korzystać z wesołego miastecz-
ka na terenie parku. Wymęczeni i szczęśli-
wi wrócili do Środy ok. 20.00. Ostatniego 
dnia półkolonii tradycyjnie grupa udała 
się do Koszut, aby w muzeum 
Ziemi Średzkiej przypatrzeć się 
jak żyło ziemiaństwo w Wielko-
polsce, czyli nasi przodkowie. 
Stamtąd udali się do Łękna, 
gdzie przy ognisku zakończyły 
się IV już Półkolonie z Bogiem.

Dziękujemy wszystkim, dzię-
ki którym mogły odbycie te pół-
kolonie. Wszystkim tym, którzy 
wspierali nas modlitwą i dobrym 
słowem, a także za wsparcie fi-

nansowe i materialne. W sposób szczegól-
ny dziękujemy  Ks. Januszowi Śmiglowi 
– proboszczowi, Ks. Infułatowi Aleksan-
drowi Raweckiemu, Burmistrzowi Panu 
Wojciechowi Ziętkowskiemu, Panu organi-
ście Przemysławowi Piechockiemu, Grupie 
Caritas naszej parafii, a także średzkim 
przedsiębiorcom: Mleczarni „Jana”, Cu-
kierni Kokosanka, Zakładom Mięsnym Mi-
łosław i piekarni pana Jacka Gaja. 

Taka forma wypoczynku jest zawsze 
okazją do oderwania się od nudy domowej 
i bezmyślnego spędzania czasu przed tele-
wizorem czy komputerem. Program półko-
lonii ma zaś  ukazać piękno naszej małej 
ojczyzny i zachęcić do wędrówek i week-
endowych rodzinnych wyjazdów, aby za-
cieśniać rodzinne więzy i wspólnie spędzać 
wolny czas. Jest także okazją, aby ujrzeć 
jak wiele możemy uczynić dobra drugie-
mu człowiekowi poprzez po prostu bycie 
z nim. Już dzisiaj zachęcamy do podejmo-
wania takich działań oraz do włączenia się 
jeszcze bardziej w nasze dzieło V już pół-
kolonii z Bogiem w przyszłym roku.

�

Półkolonie z Bogiem

kl. Marcin Stanisławski 
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Bardo Śląskie 2010

24 lipca, grupa ministrantów i iskierek 
z naszego Kościoła wyjechała na letni od-
poczynek w Bardzie Śląskim.

Tradycyjnie obóz rozpoczęła Msza Św. 
w Kolegiacie. Dzieci i młodzież spędzały 
wspólnie czas podczas wędrówek po gó-
rach oraz zabaw w grupach. Zwiedziliśmy 
Twierdzę Kłodzką, gdzie mieliśmy możli-
wość wycieczki po podziemnych tunelach. 
Najbardziej dzieciom zapadł w pamięć spa-
cer tunelem o wysokości zaledwie 1 me-
tra! Oprócz tego  odwiedziliśmy sanktuaria, 
m.in. w Wambierzycach i podziwialiśmy 

Bazylikę Mniejszą w Bardzie Śląskim. Mo-
mentami padał deszcz, lecz nie odstraszyło 
to nas od zdobywania szczytów, np. Góry 
Iglicznej, na której znajduje się Sank-
tuarium z figurą Matki Boskiej Śnieżnej 
czy Góry Bardzkiej, na której znajduje się 
Biały Krzyż oraz Górska Kaplica Matki Bożej 
Płaczącej. Oprócz tego, byliśmy w Błędnych 
Skałach, gdzie mogliśmy z bliska obejrzeć 
niesamowite konstrukcje skalne.

Popołudniami graliśmy w piłkę, gry ze-
społowe i rozwiązywaliśmy zadania grupo-
we. W czasie trwania obozu, zapoznawali-

śmy się również z życiem św. Faustyny oraz 
Koronką do Miłosierdzia Bożego i Uczynka-
mi Miłosiernymi. 

Wróciliśmy do domu wieczorem 31 lip-
ca zmęczeni, ale pełni pozytywnych emocji 
i niezapomnianych wrażeń.

Z całego serca, ministranci i Iskierki, 
chcieliby podziękować wszystkim osobom, 
bez których ten obóz by się nie odbył, 
a w szczególności ks. Jarkowi za organiza-
cję oraz p. Darii, p. Magdzie, p. Edycie, p. 
Marcie i p. Andrzejowi za opiekę. Z całego 
serca Bóg zapłać. 

Sandra gołębiewska

Wakacyjne wyjazdy 
Pomocników

Krzysztof Joachimiak

Podczas tegorocznych wakacji zorga-
nizowane zostały dwa wyjazdy grupy Po-
mocników Matki Kościoła.

Pierwszy odbył się w dniach 8-11 lipca. 
Podobnie jak w latach poprzednich jego 
celem głównym było sanktuarium maryj-
ne. Tym razem wybór padł na Ludźmierz, 
niewielką miejscowość w okolicach No-
wego Targu, słynącą z figury Matki Bożej 
Gaździny Podhala. Na pielgrzymim szla-
ku znalazł się jeszcze czas na odwiedze-
nie Jasnej Góry oraz nowo powstającego 
sanktuarium św. Ojca Pio (Przeprośna 
Górka pod Częstochową). Już na miej-
scu, w górach, Pomocnicy nie próżnowali. 
Spokojny Ludźmierz stanowi dobra bazę 
wypadową do zwiedzania tej części nasze-
go kraju. W planie pielgrzymko-wycieczki 
nie mogło zabraknąć pobliskiego Zakopa-
nego. Uczestnicy wyjazdu byli na słynnych 
Krupówkach i w kościele na Krzeptów-
kach, podziwiali panoramę Tatr z Guba-

łówki, zakosztowali nieco 
górskiego marszu pod-
czas wizyty w pustelni 
św. brata Alberta. Dzień 
trzeci upłynął na spływie 
Dunajcem i zwiedzaniu 
zamku w Niedzicy. Dnia 
czwartego, w drodze po-
wrotnej grupa zawitała 
do klasztoru benedykty-
nów w Tyńcu, po czym 
ruszyła do Środy.

21 sierpnia Pomocni-
cy udali się do Torunia. Mieli tam okazję 
zobaczyć „od kuchni” pracę Radia Maryja 
i Telewizji Trwam, wzięli też czynny udział 
w programie radiowym oraz radiowej mo-
dlitwie. Całości wyjazdu dopełniło odwie-
dzenie toruńskiej starówki. 

Wyjazdy zorganizowała p. katechetka 
Alina Jądrzak, a duchową opiekę w obu 
przypadkach sprawował ks. Maciej Bory-

siak.
4 września 2010 Pomocnicy pojechali 

do Tulec na coroczne  spotkanie Pomoc-
ników Matki Kościoła, które odbywa się 
zawsze w pierwszą sobotę września (od-
pust). Grupa zaprezentowała się przed 
zgromadzonymi w kościele i wzięła udział 
we Mszy Świętej. 

w a k a c y j n e  w y j a z d y  i  P i e l g r z y M k i
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Katarzyna  Jasińska- Kaczor
Trudno pojąć nasze dzieje, trudno opo-

wiedzieć historię polskiej kultury bez zna-
jomości naszych związków z Litwą. Wie-
lu może znaleźć w niej własne korzenie 
… a któż nie zna Mickiewiczowskich strof 
z „Pana Tadeusza”?...

My chórzyści i pielgrzymi od św. Cecylii 
mieliśmy okazję poznać ten szczególny kli-
mat przeszłości podczas pielgrzymki, którą 
odbyliśmy w dniach 16- 19 sierpnia pod 
duchowym przewodnictwem Księdza Infu-
łata Aleksandra Raweckiego.

Do stolicy Litwy przyjechaliśmy nocą, 
po bardzo długiej podróży, która wiodła 
przez Toruń ( tu w roli  przewodnika po mie-
ście wystąpił dyrygent chóru ! ), Warmię 
i Mazury, piękną Suwalszczyznę.

Bogaty program wycieczki , poza stałymi 
punktami, obejmował także występy Chóru 
w polskich kościołach i noclegi w nowocze-
snym Hotelu – Domu Kultury Polskiej 
o swojsko brzmiącej nazwie „Pan Tadeusz”( 
bardzo był gościnny „Ponas Tadas”!).

A co do Wilna… mogliśmy się przeko-
nać podczas dwudniowych, pieszych prze-
ważnie, wędrówek po mieście, że może 
się ono poszczycić jednym z największych 
po Rzymie skupiskiem przeważnie baro-
kowych zabytków i kościołów, a wileńskie 
Stare Miasto równać się może terytorialnie  
z zabytkowym centrum Paryża! 

Wyjątkowo duża Starówka leży w miej-
scu, gdzie zbiegają się od zachodu Wilej-
ka a od południa rzeka Wilia,… i jest jedną 
z najbardziej rozległych  w Europie.

Urzekła nas wspaniałością arcydzieł  ar-
chitektury i atmosferą burzliwej, wielokul-
turowej historii, czego dowodem jest nazwa 
miasta: Wilno dla Polaków, Vilnius dla 
Litwinów, Vilna dla Żydów i Rosjan. 

Zaprzyjaźnieni z naszym wileńskim prze-
wodnikiem, pozostaliśmy pod urokiem jego 
opowieści, ale nie sposób wymienić wszyst-
kich miejsc, które odwiedziliśmy. Wystarczy 
powiedzieć, że szliśmy śladami Stanisława 
Moniuszki ( to tu w Wilnie był organistą 
i tutaj odbyła się premiera „Halki”), Adama 
Mickiewicza ( zwiedziliśmy wnętrza Jemu 

poświecone-
go Muzeum, 
pełnego pa-
miątek z epo-
ki), Juliusza 
Słowackiego, 
który miesz-
kał 

i studiował 
w Wilnie, Jo-
achima Lele-
wela, księdza 
Piotra Skargi, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego…siostry Fau-
styny i wielu innych znamienitych.

Wileńskie kościoły … stoją w majesta-
cie wielkiej Historii, pięknie odrestaurowane 
i są celem licznych pielgrzymek, jak kościół 
Świętych Janów przy Uniwersytecie 
Wileńskim, jak monumentalna Bazylika 
Świętych Stanisława i Bernarda górują-
ca na Placu Katedralnym (tutaj królewskie 
sarkofagi, a wśród nich grobowiec Barbary 
Radziwiłłówny, a także Kaplica św. Kazimie-
rza, patrona Litwy), kościół św. Ducha 
(główny dla społeczności polskojęzycznej), 
w którym daliśmy pierwszy z dwóch kon-
certów, wreszcie wspaniałe Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, które po wielolet-
nim opuszczeniu odnowiono i ponownie 
otwarto jako miejsce czci, ze wspaniałym 
ołtarzem i kopią obrazu Chrystusa św. Fau-
styny Kowalskiej. Obraz ten namalowany 
w 1934 r. przez Eugeniusza Kazimirow-
skiego według opisów dostarczonych przez 
samą Faustynę mieliśmy szczęście oglądać 
w kościele Trójcy Świętej. 

Osobne miejsce w naszej pamięci zajmu-
je uczestnictwo we mszy odprawionej przez 
księdza Aleksandra Raweckiego przed cu-
downym obrazem Matki Boskiej Miło-
sierdzia, (bardziej znanej  nam wszystkim 
jako Ostrobramska) Ryngrafy i tabliczki 
wotywne pozostawione przez wiernych 
i wdzięcznych pielgrzymów zapełniały gę-
sto ściany kaplicy i tu zostawiliśmy modli-
twę i nasze prośby…

Żegnając Wilno, daliśmy zapowiedziany 

wcześniej wie-
czorny koncert 
dla wzruszo-
nej polskiej 
społeczności, 
uczestniczą-
cej we mszy 
w kościele 
św. Rafała 
za tzw. Zielo-
nym Mostem 
w dzielnicy 

Śnipiszki… (a trudna sytuacja Pola-
ków, stosunków polsko - litewskich , kryzys 
na Litwie, pozostałości czasów sowieckich 
to zjawiska, które podczas naszego krót-
kiego pobytu musieliśmy „mimochodem” 
zauważyć).

Wspominając Wilno widzimy tez obra-
zy z cmentarza polskiego na Rossie. 
Rozciągający się na wzniesieniu już poza 
centrum miasta, pokryty zielenią teren, 
z kamiennymi grobowcami sprzed setek lat 
, gdzie spoczywa tylu świadków naszej hi-
storii… ( niektóre z nagrobków to prawdzi-
we dzieła sztuki!).Rossa zrobiła ogromne 
wrażenie na pielgrzymach z Polski. 

Zadumani nad znikomością życia,… 
i wielkością jednocześnie, stanęliśmy nad 
grobem Matki Józefa Piłsudskiego i Jego 
Sercem…. Jeszcze ostatnie spojrzenie 
ze wzgórza Trzech Krzyży na panoramę 
Wilna…i w drogę, która wiodła przez Troki, 
równe kiedyś Wilnu, ze wspaniałym zam-
kiem na wyspie, pamiętającym czasy księ-
cia Giedymina 

i Kiejstuta, i jeszcze panorama zamku 
oglądanego z jeziora Galwa…no i Kow-
no oglądane w pośpiechu i deszczu dość 
ulewnym  nad wielkim i pochmurnym Nie-
mnem.( To tu ze żmudzkimi dziećmi - „ 
łbami”- jak sam pisał, męczył się Mickie-
wicz!). 

Nie mówimy Litwie żegnaj, mówimy 
do zobaczenia….

 W imieniu pielgrzymów 
i chórzystów :

Katarzyna  Jasińska- Kaczor

WILNO-KOWNO-TROKI.
NA PIELGRZYMIM SZLAKU Z CHÓREM KOLEGIACKIM.

w a k a c y j n e  w y j a z d y  i  P i e l g r z y M k i
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udali się pieszo do biechowskiego sanktu-
arium Matki Boskiej Pocieszenia, konty-
nuując chlubną pielgrzymkową tradycję.

Po porannej Mszy Św. w Kolegiacie 
ze Środy wyruszyła ok. 250 osobowa 
grupa pątników. Sobotni poranek przy-
witał pielgrzymów chłodem i mgłą, lecz 

podczas kolejnych godzin marszu pogoda 
stała się naprawdę sprzyjająca, było cie-
pło i słonecznie. Uczestnicy pielgrzymki 
mogli odpocząć na zwyczajowych przy-
stankach w Połażejewie oraz w Murzyno-
wie Kościelnym, gdzie jak zawsze otrzy-
mali poczęstunek od gościnnych miesz-
kańców. Przez całą drogę trwały modlitwy 
i śpiew.

Pielgrzymka osiągnęła swój cel ok. 
godz. 16.00. Dalszy plan dnia wyglądał 
jak w latach poprzednich. O godz. 18.00 
odbyła się Msza Św. dla dzieci, a o 19.00 
została odprawiona Msza Św. koncele-

browana z udziałem m.in. proboszczów 
średzkich parafii; homilię wygłosił ks. 
kan. Wojciech Raczkowski. Później prze-
widziane zostały modlitwa różańcowa 
pielgrzymów oraz apel o 21.00.

Głównym punktem dnia następnego, 
niedzieli 12 września, była suma odpusto-
wa koncelebrowana pod przewodnictwem 
ks. biskupa pomocniczego diecezji gnie-
znieńskiej Bogdana Wojtusia; po Mszy 
odbyła się procesja wokół kościoła. Piel-
grzymi, którzy zdecydowali się iść rów-
nież w drogę powrotną dotarli do Środy 
ok. godziny 20.00.

Pozostaw swoje troski Maryi

NA UPAł 
TO TYLKO 

BASEN
15.07. 2010r. odbyła się pielgrzym-

ko-wycieczka zorganizowana przez 
Koło Rodzin Rzemieślniczych przy Ce-
chu w Środzie. Niezwykle ciekawą hi-
storię drewnianego kościółka w Łodzi 
koło Stęszewa opowiedział nam tutejszy 
Proboszcz. Odmówiliśmy Litanię do św. 
Jadwigi „śpiącej”, patronki tego kościo-
ła. Następnie udaliśmy się do Porażyna. 
Tu w gospodarstwie agroturystycznym 
pp. Budów z ochotą przez 4 godziny 
pluskaliśmy się w basenie, a wszystkie 
panie skorzystały z jacuzzi. Potem było 
strzelanie do tarczy, ruady, ognisko, 
bryczka… Tak miłej atmosfery nie było 
na wycieczce chyba nigdy.

Już po raz siódmy, tradycyjnie w pierw-
sza sobotę września miało miejsce spo-
tkanie seniorów nad Jeziorem Lednickim. 
W tym roku mieszkańcy Środy i okolic 
w liczbie 50 osób mogli w nim uczest-
niczyć dzięki życzliwości Cechu Rzemiosł 
Różnych w Środzie Wlkp.

Potrzebę organizowania tych spotkań 
dla nieco starszej młodzieży o. Jan Góra- 
pomysłodawca Lednicy, uzasadnia na-
stępująco:

„ Do wychowania młodego człowie-
ka tak naprawdę niezbędne jest starsze 
pokolenie i nie można wychować mło-
dych, skrywając tych dojrzalszych gdzieś 
za parawanem”.

Lednica Seniora odbywa się pod tym 
samym hasłem, co Lednica Młodych 
i właściwie program też jest bardzo po-
dobny.

W tym roku mówiliśmy o godności ko-
biety, jako darze i tajemnicy.

Tej tematyce poświęcone było specjal-
ne nabożeństwo i malownicza procesja 
z wizerunkami świętych kobiet, z których 
każda może być wzorem życia chrześci-

jańskiego. Były wśród nich obrazy św. 
Weroniki, Królowej Jadwigi, Edyty Ste-
in, Karoliny Kózkówny i Justyny Karłow-
skiej.

Ojciec Góra przypomniał też słowa 
Jana Pawła II, iż na kobietę trzeba pa-
trzeć z podziwem i czułością, a Kościół 
jest też kobietą, bo to Eclesia.

Nabożeństwo zakończyło się uroczy-
stym pobłogosławieniem dłoni wszyst-
kich obecnych na spotkaniu kobiet. Każdy 
uczestnik otrzymał słoiczek miodu-sym-
bol słodyczy kobiecości i książkę Wandy 
Półtawskiej o tematyce małżeńskiej.

Momentem kulminacyjnym Ledni-
cy Seniora była uroczysta Msza Święta 
z homilią, osobisty wybór Chrystusa, 
jako Pana i Zbawiciela, i przejście przez 
Bramę Rybę.

Byliśmy zbudowani niezwykłą serdecz-
nością i życzliwością Ojca Jana i organi-
zacją całego przedsięwzięcia.

Do domów wróciliśmy ubogaceni du-
chowo, umocnieni w wierze i szczęśliwi, 
że dane nam było przeżyć to spotkanie 
przy tak pięknej pogodzie.

MłODZI 
W CHRYSTUSIE 

NA LEDNICY SENIORA

Krzysztof Joachimiak

Jolanta Kaczor Halina Depta
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Od wieków chrześcijanie próbowa-
li odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła 
do nieustannej modlitwy. Jednym ze spo-
sobów było powtarzanie różnych modlitw.  
Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześci-
jan jest modlitwa, której nauczył sam Je-
zus - „Ojcze nasz”. Dlatego też niektóre 
reguły zakonne zobowiązywały prostych 
mnichów do wielokrotnego powtarza-
nia właśnie tej modlitwy. Od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa odczuwano tak-
że potrzebę proszenia o wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny. Dlatego w XII 
wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj od-
mawiania pozdrowienia, którym w sce-
nie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. 
Z czasem dodano do nich słowa wypowie-
dziane przez świętą Elżbietę w czasie na-
wiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Ma-
ryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV 
wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. 
Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” za-
częto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te 
dwie modlitwy dały początek Różańcowi.

Wieniec z róż
Za ojca Różańca świętego uważa się św. 

Dominika, któremu miała się objawić Mat-
ka Najświętsza i przykazać rozpowszech-
nianie tej modlitwy na całym świecie. 
Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej 
formie. Różaniec stał się dla św. Domi-
nika skuteczną bronią w walce z herezją 
albingensów. Legenda głosi, że to właśnie 
w czasie jednej z jego wypraw, w trak-
cie, której zwalczał tę herezję, zrodziła 
się modlitwa różańcowa. Pomimo po-
stów i modlitw posługa św. Dominika 
nie przynosiła owoców. Wówczas objawi-
ła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, 
by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył 
je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, 
czyli 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze 
nasz”. Od tej pory św. Dominik przeplatał 
swoje nauki modlitwą różańcową, w któ-
rej rozważał wraz ze słuchaczami treści 
zawarte w głoszonych naukach. Nazwa 
Różańca wywodzi się ze średniowiecza. 

W ówczesnej mentalności świat stworzo-
ny traktowano, jako księgę o Panu Bogu, 
a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywi-
stości duchowych. Szczególną rolę pełniły 
kwiaty, symbolizowały one różne cechy. 
Często też ofiarowywano kwiaty Bogu 
i ukochanym osobom. Modlitwy trakto-
wane były, jako duchowe kwiaty. I dla-
tego odmawianie Różańca porównywano 
z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd mo-
dlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli 
Różańcem. Ostateczny kształt modlitwy 
różańcowej ustalił się w XV w. dzięki do-
minikaninowi Alanusowi de Rupe (1428--
1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Ma-
ryjo” na wzór 150 psalmów, które podzie-
lił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą 
„Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej 
modlitwy założył pierwsze bractwo różań-
cowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu 
modlitwa różańcowa już w XV wieku stała 
się znana w całym Kościele.

Modlitwa różańcowa bardzo szybko zy-
skała aprobatę Kościoła i była traktowa-
na, jako oręż przeciw wrogom wiary. Jed-
nym z przykładów skuteczności tej mo-
dlitwy była zwycięska bitwa morska pod 
Lepanto w 1571 roku. Papież Klemens XI 
po zwycięstwie odniesionym nad Turkami 
pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył 
święto Matki Bożej Różańcowej na cały 
Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII 
polecił odmawiać Różaniec przez cały paź-
dziernik i wprowadził do Litanii Loretań-
skiej wezwanie „Królowo Różańca Święte-
go módl się za nami”. Do rozpropagowania 
Różańca przyczyniła się też sama Maryja.  
W swoich objawieniach w Lourdes, Fati-
mie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała 
do modlitwy różańcowej. 

Cud w Hiroszimie
Znane są również we współczesnej hi-

storii cuda związane z modlitwą różań-
cową. Jednym z nich jest cud ocalenia 
kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. 
Na sześć miesięcy przed atomowym ata-
kiem lotnictwa USA w tych miastach po-

jawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem 
milionom katolików głosili konieczność 
nawrócenia, odmawiania Różańca i poku-
ty, jako jedynego ratunku przed zbliżają-
cym się nieszczęściem. Nawoływali do ży-
cia w stanie łaski uświęcającej, częstego 
przyjmowania sakramentów, do noszenia 
sakramentaliów, do trzymania w swoich 
domach wody święconej oraz gromnicy 
i do codziennego odmawiania Różańca 
(przynajmniej jednej części). Po ataku 
atomowym okazało się, że w Hiroszimie 
i Nagasaki prawie wszystko zostało zrów-
nane z ziemią - z wyjątkiem dwóch bu-
dynków. W jednym było 12 osób, a w dru-
gim 18. Oni przeżyli. Otaczające dom po-
dwórka, a nawet trawa, również pozosta-
ły niezniszczone. Nie została zniszczona 
ani jedna szyba czy dachówka! Specja-
liści Armii Stanów Zjednoczonych przez 
kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły 
fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki 
sposób oba domy wraz z ich mieszkań-
cami i otaczającym je dobytkiem mogły 
ocaleć. W końcu doszli do przekonania, 
że nie było tam niczego, co po ludzku mo-
głoby ocalić te domy przed zburzeniem. 
Stwierdzili, że musiała tam zadziałać ja-
kaś siła nadprzyrodzona. 

Natomiast sami uratowani opowiada-
li, że w noc poprzedzającą atak bombo-
wy usłyszeli pukanie do drzwi. Twierdzą, 
że ukazał się im Anioł, który zaprowadził 
ich do domu, w którym mieszkała rodzi-
na wierna wezwaniom Matki Bożej i wy-
pełniająca Jej polecenie, by codziennie, 
przez sześć miesięcy odmawiać Różaniec. 
Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat. Je-
den z nich został księdzem (ks. Hubert 
Schiffler). Powiedział, że od czasu ataku 
atomowego setki ekspertów zastanawia-
ło się, czym mógłby różnić się ów oca-
lały dom od kompletnie zburzonych. Ks. 
Schiffler twierdził, że różnił się jednym: 
w tym domu posłuchano wezwań Matki 
Bożej do codziennego odmawiania Ró-
żańca!

Historia Różańca Świętego
Ks. Jarosław grelka
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„Zdrowaś Maryjo” jest to modlitwa 
do Jezusa za wstawiennictwem Jego Matki 
– Maryi. Modlitwa ta powstawała na prze-
strzeni wieków, składa się ze słów archa-
nioła Gabriela, św. Elżbiety oraz wiernych, 
którzy dodawali w XIII i XVI wieku po-
szczególne zwroty.

Modlitwa ta jest dla ludzi szczególnie 
ważna, ponieważ modlą się do Maryi; zwy-
czajnej kobiety, która dobrze zna ziemskie 
życie i problemy ludzi. Jako Matka Jezusa 
Chrystusa doznała wielkiego zaszczytu, 
ale też wielu cierpień, które nas do Niej 
zbliżają, przez co łatwiej jest ludziom zwra-
cać się za Jej pośrednictwem do Boga. 

Gdy człowiek wsłucha się w modlitwę 
i ją przeżyje, dostrzega, że cała modlitwa 
stawia w centrum Jezusa i uczy nas, jak 
darzyć Go taką samą miłością, jaką darzy-
ła Go Jego Matka i w jaki sposób wyma-
wiać imię Jezus, z takim szacunkiem, jak 
Maryja. 

W modlitwie tej powierzamy się mat-
czynemu wstawiennictwu Maryi u Boga, 
powierzamy Jej nasze życie i godzinę 
śmierci. Słowa, w których to wypowiada-
my, zachęcają nas do szukania wsparcia 
w Tej, która jest Matką Chrystusa i naszą. 
Powierzając Jej wstawiennictwo za nami 
u Boga, tworzymy swoistą więź z Chrystu-
sem, która przez pośrednictwo Maryi staje 
się tym bardziej silniejsza.

Cała modlitwa i jej znaczenie, jest o wie-
le bardziej złożone, niż 

by nam się mogło 
wydawać, więc 
warto odmówić 
ją w chwili spoko-
ju i pełnego sku-

pienia. 
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AVE MARIA W październiku nasze serca w szczególny 
sposób zwrócone są ku Maryi. Wpatrując 
się w przykład Jej życia, uczymy się od Niej 
i naśladujemy Ją. Jan Paweł II nazywał Ma-
ryję „drogowskazem prowadzącym Kościół 
ku Chrystusowi”.

Ilekroć Maryja chciała przekazać światu 
swoje orędzie, objawiała się wybranym lu-
dziom (najczęściej dzieciom) z różańcem 
w ręku i usilnie zachęcała do jego odma-
wiania. Tak było w Lourdes w roku 1858. 
Najświętsza Panna ukazała się 14 – letniej 
Bernadetcie Soubirous w grocie Massa-
bielle łącznie 18 razy. Pierwsze objawienie 
miało miejsce 11 lutego ostatnie 16 lipca. 
Maryja wezwała do odmawiania modlitwy 
różańcowej, a sama trzymała w dłoniach 
duży różaniec. W czasie tych objawień Ma-
ryja przedstawiła się „Jestem Niepokalane 
Poczęcie”. Obecnie NMP z Lourdes otaczana 
jest czcią we wszystkich zakątkach świata. 
Do Lourdes przybywają licznie pielgrzymi, 
a za wstawiennictwem Matki Bożej zdarza-
ją się niezliczone cuda, przede wszystkim 
uzdrowienia.

W 1877 roku w Gietrzwałdzie Matka Boża 
objawiła się między 27 czerwca a 16 wrze-
śnia 13 – letniej Justynie Szafryńskiej i 12 
– letniej Barbarze Samulowskiej. Na zapy-
tanie dziewczynek, kim Ty jesteś? Usłysza-
ły po polsku odpowiedź „Jestem Najświęt-
sza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” 
Na pytanie czego żądasz Matko Boża? 
Maryja odpowiedziała: „Życzę sobie, aby-
ście codziennie odmawiali Różaniec!” Gie-
trzwałd to jedyne w Polsce miejsce uznane 
przez Kościół, gdzie autentycznie ukazy-
wała się Matka Boża i tak jak w Lourdes, 
w tym miejscu także było wiele uzdrowień.

Do modlitwy różańcowej Maryja zachęca-
ła też w czasie objawień w Fatimie. Pierw-
sze objawienie Matki Najświętszej miało 
miejsce 13 maja 1917 roku na Cova da 
Iria na Wzgórzu Cabeço w odległości około 
3 kilometrów od wioski Fatima. Trójce po-
bożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, 
jej o dwa lata starszemu bratu Francisz-

kowi oraz dziesięcioletniej Łucji Cudowna 
Pani powiedziała: „Nie bójcie się, nic złego 
wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was 
prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc 
o tej samej porze. W październiku powiem 
wam, kim jestem i czego pragnę. Odma-
wiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić 
pokój dla świata.” W objawieniach Fatim-
skich Matka Boża przekazała 15 obietnic. 
Powiedziała między innymi:

… Różaniec stanowi skuteczną broń 
przeciw piekłu i zniszczy wszystkie herezje 
na świecie…

… Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawia-
nie Różańca, nie umrze śmiercią niespo-
dziewaną, bez sakramentów świętych…

Jakże aktualna jest prośba Fatimskiej 
Pani, zwłaszcza teraz w miesiącu w sposób 
szczególny poświęconemu Matce Różań-
cowej. Matka Boża nieustannie wskazu-
je na Różaniec, który jest wystarczającą 
bronią przeciwko złu i ma być naszym ra-
tunkiem. Sługa Boży Jan Paweł II w swo-
ich rozważaniach wiele razy apelował, aby 
uczynić tę piękną modlitwę częstym jeśli 
nie codziennym dialogiem – przez Maryję 
– z Bogiem. A sam pozostawił nam piękne 
świadectwo modlitwy różańcowej.

Jeżeli Matka Boża przy każdej okazji 
i w wielu miejscach prosi nas o Różaniec, 
to prosi nas właśnie o poznanie tajemnic 
wiary i o życie tymi tajemnicami – bo ta mo-
dlitwa wyrosła z Ewangelii i jest jej stresz-
czeniem. Jest dla Maryi szczególnie miła, 
a dla człowieka bardzo skuteczna – jeśli 
modli się z wiarą.

Matka Boża zatroszczy się o ludzkie 
wzrastanie Chrystusa w naszych sercach 
tak jak czyniła to w Nazaretańskim domu. 
W Jej Matczyne ramiona oddajmy siebie 
i naszych bliskich. Jej Matczynemu Sercu 
powierzmy ufnie wszystkie troski, smut-
ki, radości i nadzieje. Bo to właśnie Ona 
zaprowadzi nas do swojego Syna Jezusa. 
Pozostańmy wierni tej modlitwie nie tylko 
w październiku – bo Różaniec jest źródłem 
niewyczerpanych łask.

PRZEZ 
MARYJĘ 

DO JEZUSASandra gołębiewska Barbara Szcześniak
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„ Różaniec,  
to modlitwa, którą 

bardzo ukochałem...”
Właśnie tak Jan Paweł II wypowiadał się o modlitwie 

różańcowej. Wspominając Jego posługę możemy za-
uważyć jak często modlitwa różańcowa, jak i sam ró-
żaniec w ręce towarzyszył mu w jego życiu, w czasie 
swych pielgrzymek nie rozstawał się z nim. 

Ojciec Święty kilkakrotnie powtarzał nam, że „ró-
żaniec to jego ulubiona modlitwa, cudowna w swej 
prostocie i swej głębi”, jak również ileż łask otrzymał 
od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec. 

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych mo-
dlitw ze względu na swą nieskomplikowaną formę oraz 
łaski wynikające z jej odmawiania. Jan   Paweł II pod-
czas swej posługi zachęcał nas do modlitwy właśnie po-
przez odmawianie różańca. Podkreślał, że powinien być 
ważną częścią życia każdego człowieka. 

Mówił, również, aby różaniec był odmawiany nie tyl-
ko w intencji rodzin, ale jako wspólna modlitwa rodzin 
- rodziców i dzieci. Odmawiając różaniec rozmawiamy 
z Maryją, powierzamy Jej wszystkie nasze troski i pro-
blemy, radości i prośby. 

Jan Paweł II 1 października 1995 roku w Castel Gan-
dolfo wypowiedział takie słowa o różańcu: „...Powta-
rzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze 
nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia 
się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia 
Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i ca-
łej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej 
konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś 
powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Ró-
żańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby 
ta praktyka także dzisiaj. Maryjny Różaniec oddala nie-
bezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną wię-
zią jedności i pokoju...”.

Basia, Monika, Ewelina, Anna



Wojciech Smolarkiewicz
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Bogarodzica, Dziewica, Najświęt-
sza Panienka, Królowa Polski, Uciecz-
ka strapionych i wiele innych we-
zwań do Matki Bożej. Kiedy kasztany 
już spadają i powoli liście opadają 
z drzew, stajemy przed ikoną Matki 
Bożej Róźańcowej. „Różaniec święty 
trzymasz w swej dłoni…” i każdego 
dnia wypraszasz nam łaski u Boga. 
Codziennie zachęcasz byśmy prze-
suwali paciorki i zatrzymywali się 
nad Wielkimi Tajemnicami. „A my Ci 
hołd dajem wdzięczności…” Ze świę-
tem Matki Bożej Różańcowej, zwią-
zany jest także szczególnie nasz ko-
ściół. W październiku zwraca uwagę 
uroczystość odpustowa ku czci Kró-
lowej Różańcowej, której towarzy-
szy uroczysta Msza święta z udzia-
łem kanoników kapituły średzkiej. 
Również procesja wokół Starego 
Rynku ma symbolicznie podkreślić 
to, ze Maryja powinna zamieszkać 
w każdym średzkim domu. A my 
wierni Jej słudzy chcemy się Jej ofia-
rować, stać się Jej dziećmi, a zara-
zem Jej sługami i służebnicami. Bo-
wiem „przez Maryję do Chrystusa”, 
Ona jest gotowa nam nieustannie 
pomagać i wspierać nas w trudach 
dnia codziennego. Matka Boża, jako 
pierwsza zaufała i wypowiedziała 
„Fiat” Archaniołowi Gabrielowi, zga-
dzając się na Boże posłannictwo. 
Prośmy, zatem, aby uczyła nas drogi 
pokornego i radosnego posłuszeń-
stwa Ewangelii w służbie naszym 
braciom i siostrom. Zachęcam także 
do codziennego rozważania Wielkich 
Tajemnic, zarówno prywatnie, jaki 
wspólnotowo.

 „Matko Boska Różańcowa, 
nie gardź naszymi prośbami, 
ale w swoim miłosierdziu usłysz 
i wysłuchaj nas”. 

Królowo Różańca Świętego…
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Jerycho to jedno z najstarszych miast 
na świecie, liczące obecnie ok. 10 tysięcy 
lat. Leży na terenie państwa Izrael. Jak 
wiele starożytnych miast, ma swą boga-
tą historię, obfitującą w wielkie, znaczące 
wydarzenia. Jedno z tych wydarzeń opisuje 
Biblia. Gdy Jozue, następca Mojżesza wpro-
wadzał naród wybrany, wyzwolony z niewo-
li egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkań-
cy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. 
Izraelici szturmem musieli zdobywać mia-
sto obwarowane potężnymi kamiennymi 
murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tra-
dycyjnym orężem, dowódca armii oblężni-
czej nakazał wojsku prze-
marsz wzdłuż murów 
obronnych przy 
głośnych dźwiękach 
trąb. Od huku trąb 
m u r y 
p o -

p ę k a ł y 
i runęły, mia-

sto zostało zdobyte. 
Ten historyczny epizod 

stał się dla współczesnych ka-
tolików zachętą do podjęcia szturmu 
na ogrom zła, jakie w naszych czasach 
szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy 
wobec przełomowych wydarzeń w dziejach 
Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy 
świadkami zdeterminowany jest narasta-
jącą falą terroryzmu w najokrutniejszych 
postaciach, wojnami, jak również ogółem 
poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją 
śmierci. 

Wspólnota modlitewna Legion Maryi 
w Polsce pod przewodnictwem Krajowego 
Opiekuna Duchowego, Księdza Biskupa Ro-
mana Marcinkowskiego podjęła inicjatywę 
modlitewnego czuwania przed Majestatem 
Bożym w wystawionym Najświętszym Sa-

kramencie. 
Modlitewne czuwanie o nazwie RÓŻAŃ-

COWE JERYCHO trwa w większości parafii 
w Polsce każdego miesiąca w okolicach świąt 
Maryjnych. Nie słychać tu głośnych trąb 
spod murów Jerycha, tylko w modlitewnym 
skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Po-
zdrowienia Anielskiego, splecione w Świę-
ty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie 
lub szeptane w osobistej zadumie, które 
przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron 
Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie 
Bogu za grzechy świata, n a -
rodów Europy a także 

za nasze 

grze-
chy. 

Modlimy się 
o łaskę wiary dla narodów Eu-
ropy, o nawrócenie nieprzyjaciół Ko-
ścioła świętego, o ducha pokuty za grzechy 
przeciwko życiu, o prawdziwy, Chrystusowy 
pokój dla umęczonych wojnami narodów 
świata. 

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czu-
wanie grup osób przed Najświętszym Sa-
kramentem przez siedem dni. Codziennie 
odprawiana jest Msza Święta, odmawiany 
Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Różańco-
we Jerycho odbywa się w tylu miejscach, 

w ilu uda się je zorganizować grupom po-
zostającym ze sobą w duchowej łączności. 
Są oczywiście miejscowości, w których 
nie ma możliwości zorganizowania Jerycha 
przez pełne siedem dni. Wówczas, zgodnie 
z przyjętymi zasadami Jerycha, czuwanie 
musi trwać przynajmniej przez jedną dobę. 
Każda czuwająca grupa może prowadzić 
czuwanie „na swój sposób”. Może to być 
śpiew, mogą to być dłuższe rozważania, 
czy odczytywanie fragmentów Pisma Świę-
tego. W praktyce, dobrze jest podzielić dobę 

na sześć odcinków czterogo-
dzinnych, w czasie 

których prowa-
d ze -

nie 

m o -
d l i t w 

przejmuje zor-
ganizowana grupa odpowiedzialna 

za wypełnienie modlitwą swojego czasu.
Różańcowe Jerycho trwa nieprzerwanie 

w Kościele, także i w Polsce. Najbliżej nas, 
Jerycho odbywa się w Poznaniu u ojców 
Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła 
w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wiel-

możnej, Pani Poznania. Ostatnie Jerycho 
miało tam miejsce na początku lutego tego 
roku.

Różańcowe Jerycho nie jest łatwe. Wy-
maga wielu sił, by je zorganizować i prze-
prowadzić. Lecz, pomyślmy, czy nie warto 
włączyć się w tę nieustanną różańcową 
modlitwę Kościoła. Może ten wysiłek czu-
wania i modlitwy, wysiłek trwania przed 
Najświętszym Sakramentem warto byłoby 
ofiarować za siebie, za najbliższych, za pa-
rafię, Ojczyznę…? Może warto spróbować? 
Zastanów się!

1�

Różańcowe Jerycho
Tomasz Szcześniak
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Pielgrzymka do Chorwacji
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W dniach 18-25 czerwca br. grupa piel-
grzymów odwiedzała chorwackie miejsca 
kultu.

Sanktuarium Maria Bistrica – to był nasz 
pierwszy pielgrzymkowy przystanek.

Tu pod figurą Królowej Chorwatów 
z Dzieciątkiem uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej. Gdy wpatrywało się w niesamo-
wity wizerunek Czarnej Madonny oddzia-
ływała Ona swą skromnością poruszając 
nasze dusze.

Modliliśmy się w Sanktuarium Matki 
Boskiej Pokoju w Medjugorie uczestnicząc 
we Mszy Świętej z innymi polskimi grupa-
mi. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową wcho-
dząc na Krizevac i odmówiliśmy Różaniec 
wędrując po Górze Objawień. 

Mieliśmy  także możliwość prywatnej 
modlitwy i adoracji.

W Makarskiej mieliśmy okazję poznać 
kolejne Sanktuarium Vepric – tzw. Chor-
wackie Lourdes, które do złudzenia przy-

pomina Massabielską Grotę.
W Dubrowniku odwiedziliśmy kościół 

św. Błażeja, gdzie uczestnicząc we Mszy 
Świętej przyjęliśmy  błogosławieństwo 
chroniące nas od chorób gardła.

W trakcie tej 
pielgrzymki  było 
wiele możliwości 
podziwiania pięk-
na stworzenia.

W zachwyt 
wprawiały nas 
piękne widoki, 
wodospady, gro-
ty.

Choć  zazwy-
czaj towarzyszył 
nam deszcz… 
śpiewem rozga-
nialiśmy kłębią-
ce się nad nami 
chmury.

Niezapomniane przeżycia duchowe, 
przepiękne widoki i zawiązane przyjaź-
nie na długo pozostaną w naszych wspo-
mnieniach.

it

Wyjazd z grupą dzieci 
28.06 – 03.07.2010r. 

Wczesnym rankiem wyjechaliśmy w dłu-
gą drogę do Zakopanego. Ten krótki czas 
jaki tam byliśmy spożytkowaliśmy bardzo 
intensywnie. Każdego dnia wychodziliśmy 
na długie trasy, czasami bolały nas nogi, 
jednak zawsze wracaliśmy zadowoleni. 
Byliśmy nad Morskim Okiem, w pustelni 
br. Alberta, pod skocznią, a w drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy dom Sługi Bożego 
Jana Pawła II w Wadowicach. 

Bieszczady 2010

Grupa młodzieży w dniu 18.07. br. uda-
ła się pociągiem do Przemyśla, aby od na-
stępnego dnia rozpocząć swoje wędrowanie 
po bieszczadzkich szlakach. W ciągu nasze-
go wędrowania  zdobyliśmy takie szczyty 
jak Otryt Wyżny, Rozsypaniec, Halicz i oczy-
wiście najwyższy szczyt bieszczadzkich gór 
Tarnice. Jeden dzień poświeciliśmy także 
na wyprawę nad Zalew Soliński. Podczas 
rejsu statkiem po jeziorze Solińskim po-
znaliśmy historie tego pięknego miejsca. 
Dnia 25.07. br. tuż przed samym wyjazdem 
do domu zwiedziliśmy w Przemyślu katedrę 
pw.  Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia 
NMP, a także katedrę Greckokatolicką pw. 
św. Jana Chrzciciela. Podczas całego wyjaz-
du towarzyszył nam pan Mytko i jego myt-
kobus. 

Wyjazd ministrantów

Grupa ministrantów w dniach 23 
– 26.08. br odwiedziła Niepokalanów 
i Warszawę. Zatrzymaliśmy się w Niepo-
kalanowie, ale przez dwa dni zwiedzali-
śmy też Warszawę. Trakt Królewski, by-
liśmy na grobie bł ks. Jerzego Popiełusz-
ki, w Muzeum Powstania Warszawskiego 
i Wilanowie. W drodze powrotnej wstąpi-
liśmy do Żelazowej Woli, gdzie urodził się 
Fryderyk Chopin.  Chociaż trochę padało, 
wyjazd był udany. 
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Bogusława Deiksler

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

POWITANIE  
NOWEGO  

PROBOSZCZA
31 lipca 2010r.na Mszy Św. powitano nowego proboszcza Parafii 

pw. św. Józefa. Dekret nominacyjny odczytał proboszcz Kolegiaty 
ks. Janusz Śmigiel.

Ks. Jacka Stępczaka witali dobrym słowem i kwiatami: mini-
stranci i lektorzy, chórek, Wspólnota Neokatechumenalna, Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym, a katechetki zaskoczyły ks. Jac-
ka miłym wierszem ułożonym specjalnie na tę okazję.

 WAKACJE MłODZIEŻY

Ministranci i chórek od św. Józefa wypoczywali w dniach 18-
21.08 w miejscowości Głębokie(Lubuskie)
Na trasie do miejsca wypoczynku młodzież wraz z ks. Prze-
mysławem Koniecznym zwiedzali kościoły w Poznaniu, Opa-
lenicy, a także pałac w Porażynie, w Nowym Tomyślu zo-
baczyli największy w Europie koszyk z wikliny. Zwiedzali 
także podziemną Trasę Turystyczną na Pętli Boryszyńskiej, 
a w Pniewie- eksponaty sprzętu wojskowego. 
W miejscowości Rokitno przeszli Drogę Krzyżową, która li-
czyła 4.5km, zwiedzali Bazylikę poświęconą Matce Boskiej 
Cierpliwie Słuchającej. W Paradyżu zobaczyli obraz Mat-
ki Boskiej Paradyskiej, zwiedzali kościół i okolice oraz Pę-
tlę Nietoperską. Nie zabrakło czasu na wypoczynek i basen. 
Przejechali się również wozem bojowym- BTR152. W drodze 
powrotnej zobaczyli Sanktuarium św. Matki Urszuli Ledó-
chowskiej w Pniewach. Szczęśliwi, zadowoleni i pełni wrażeń 
wrócili do Środy.

Księże Jacku…

Tak sprawił nasz Pan Bóg Drogi,
że postawił w Środzie znowu Twoje nogi.
Przed 22-laty byłeś kapłan młody
- dziś przybywasz, jako Proboszcz Józefowy.
My Józefowe katechetki serdecznie Cię witamy
i ręce swe gotowe do współpracy mamy.
Wspólnie pracować na Polu Pana bardzo chcemy
-bo potrzeba współpracy, dobrze o tym wiemy.
Przyjmij od nas tę roślinę- „Zamię” małą
niech ona przypomina Tobie Zambię całą.
Niech ona się rozrasta jak ziarenko gorczycy,
Grono katechetów tego szczerze życzy.
Przyjmij jeszcze świecę symboliczną, by czasu nie brakowało,
 czasu na rozmowę z Bogiem i ludźmi wciąż Ci było mało.

it

W kazaniu ks. Proboszcz  opowiedział parę słów o sobie. Pocho-
dzi z Kościana, ma 2 braci.  W latach 1988-1990 był wikariuszem 
w Parafii Kolegiackiej. W latach 1990-94 odbył studia teologiczne 
we Francji. Przez rok był wykładowcą w Seminarium Duchownym 
w Poznaniu. Od 1997-2001 był redaktorem naczelnym Przewodni-
ka Katolickiego. Od 2001-2008 był rektorem Misyjnego Semina-
rium Duchownego w Zambii. A ostatnie dwa lata był proboszczem 
parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie. 
Ks. Stępczak wyraził swą radość ,że przy naszym kościele działają 
wspólnoty, z jakimi spotkał się wcześniej i są Mu bliskie.

Po Mszy Św. nowy Proboszcz zaprosił wszystkich parafian na po-
częstunek. Parafianie  nie zawiedli – z radością ruszyli na powitanie.
Cieszymy się, że nasz Proboszcz okazuje nam  swoje serce szero-
ko otwarte dla wszystkich. Życzymy, aby Jego posługa w Środzie 
dała Mu wiele radości, błogosławieństwa Bożego i przybliżyła nas 
do  Boga.

 IMIENINY KS. PROBOSZCZA
Nowy proboszcz Parafii pw. św. Józefa ks. dr Jacek Stępczak 
wybrał sobie jako patrona św. Jacka Odrowąża, a ten dzień 
imienin przypada 17 sierpnia.
Tego dnia parafianie licznie uczestniczyli we Mszy Św., a po-
tem przyjęli zaproszenie ks. Proboszcza na placek. Takich 
tłumów i tyle życzeń ks. Proboszcz chyba się nie spodziewał, 
składali je młodzi i starsi, odśpiewano ks. Jackowi „sto lat”, 
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Marta Dopierała
Michał Dopierała
Kacper Cieślaczyk
Franciszek Jan Stanisławski
Adam Szarzyński
Maria Owsianna
Zofia Gburek
Amelia Cichowlas
Wiktoria Katarzyna Dyzmańska
Gabriel Górliński
Oskar Tkaczyk
Lena Weronika Smuga
Piotr Kmieciak
Gabriela Włodarczak
Mateusz Strzelczyk
Hanna Błachowiak
Krzysztof Łuczak
Monika Pawlak
Maksymilian Śmiałek
Oskar Albert Tkaczyk
Adam Nadobnik

Mikołaj Malinowski
Jan Tryjanowski
Michał Dębiński
Antoni Kiciński
Maria Jaśkowiak
Wiktoria Zawitaj
Alan Mateusz Opat
Julia Urbaniak
Stanisław Wieliński
Mateusz Jakubowski
Jastin Jur
Wojciech Michał Grankowski
Agata Joanna Jaśkowiak
Cezary Bartkowiak
Franciszek Kajetan Leżała
Dawid Buczma
Jan Maciej Pohl
Wiktor Stanisław Dimitrov
Henryk Sean Kłonowski
Aleksander Marek Cyran
Krzysztof Szymański

Adam Malinowski
Magdalena Kryś
Zuzanna Czwojdrak
Nina Gucza
Sylwia Nowak
Zuzanna Anna Kaczkowska
Jakub Kucharski
Wiktoria Maria Piotrowska
Iga Palpuchowska
Adrian Małecki
Olivia Niemier – Piszczatowska
Amelia Maria Rzun
Maria Jędraszak
Aleks Jakub Rajkowski
Krzysztof Florczak
Aleksandra Irena Samson
Franciszek Adam Samson
Zuzanna Barbara Samson
Julia Kempa

Mikołaj Nowak – Karolina Zbierska
Marcin Jarzyna – Agnieszka Kończal
Paweł Ciesielski – Maria Stachowiak
Robert Salewski – Marta Rajewicz
Bartosz Jaśkowiak – Anna Floryszak
Dariusz Oleszak – Alicja Bezler
Piotr Przybylak – Agnieszka Wlaźlak
Artur Czerniak – Anita Solińska
Jakub Braszak – Barbara Kubiak
Jakub Wojtaszak – Agata Buczma
Kamil Rozwora – Anna Markiewicz
Piotr Kubiak – Anna Jaczyńska
Cezary Pieszak – Marzena Stanisławska
Michał Sobczak – Magdalena Borowiak
Przemysław Piechowiak – Monika Sroczyńska
Marcin Rżany – Beata Wieruszewska
Hubert Stępień – Julia Kucharska
Marcin Fludra – Anna Łosiewicz

Łukasz Lewandowski – Daria Nowicka
Paweł Bartocha – Natalia Droździńska
Tomasz Bartoszak – Olga Kochańska
Maciej Paweł Podskarbi – Justyna Loga
Mark Dean Hibbard – Joanna Kurasiak
Paweł Marciniak – Natalia Anna Bartkowiak
Jakub Nawrocki – Katarzyna Franczak
Dariusz Pelczyk – Sylwia Maria Hebel
Piotr Kofel – Honorata Arkit
Blas Curado Fuentes – Agnieszka Joanna Zys
Arkadiusz Kurasiński – Dorota Bzowa
Karol Minta – Barbara Pawlak
Michał Kijak – Ewelina Serdyńska
Grzegorz Wielgosz – Ilona Michałowicz
Marcin Bartosz Krajka – Ilona Zoran
John Thomas Gleares – Magdalena Mańkowska
Marcin Paweł Kurys – Agnieszka Anna Kania
Wiesław Franciszek Kuczko – Ewelina Frąckowiak

Filip Tomasz Kuczyński – Joanna Wietrzyńska
Łukasz Michalski – Joanna Ambroży
Sebastian Matysiak – Magdalena Kasprzak
Dominik Gburek – Alicja Maria Mikolińska
Piotr Paweł Wielgosz – Natalia Nowak
Łukasz Stratyński – Magdalena Pęczyńska
Krystian Jaskuła – Magdalena Mariola Komisarek
Paweł Piotr Orobnik – Natalia Anna Czujek
Łukasz Knypiński – Agnieszka Sudnik
Roman Skrzydlewski – Anna Antkowiak
Michał Matuszewski – Magdalena Matyjasik
Robert Szybiak – Małgorzata Antoniewicz
Piotr Madela – Monika Borowska
Paweł Tomasz Poloszyk – Aneta Banaszak
Mariusz Kończal – Monika Helena Waszak
Michał Tumidajewicz – Agata Ratajczak

Janina Ochotna
Krystyna Rutkowska
Sabina Przybylska
Marianna Kusik
Mateusz Szwarc
Czesław Kłopocki
Błażej Nowakowski
Wacław Zys
Andrzej Kopczyński
Janusz Gaj

Czesława Przybyłowicz
Marek Kacprzak
Stefania Werner
Czesław Plichta
Ryszard Szymenderski
Maria Nowak
Maria Blige
Emilia Norkiewicz
Andrzej Szyrner
Bernard Maćkowiak

Jerzy Szymański
Mieczysław Pawlak
Zdzisława Kazimiera Malewska
Helena Dydymska
Zofia Jakubowska
Danuta Maria Wietrzyńska
Ryszard Antoni Braszak
Andrzej Maurycy Jaworski
Stefan Frydryszak
Irena Sabina Pałasz

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!

Biuro parafialne będzie czynne w następujących godzinach:

-  poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00
-  wtorek od godz. 9.00 do 12.00
-  środa od godz. 15.00 do 18.00

-   w czwartek nieczynne
-  piątek od godz. 16.00 do 18.00
-  sobota od godz. 9.00 do 12.00

Telefon  61 285 36 31

w  k s i ę g a c h  z a P i s a n o
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Kącik Dziecięcy

Pytania:
Miasto w Izraelu.
Jego matką była Ewa.
Nad biskupami
Zakładany przez kapłana podczas 
Mszy.
Odmawiany w miesiącu 
październiku.
Maria…
Miejsce częstych pielgrzymek.
Ubiór księdza.
Apostoł, który nie uwierzył.
Stolica apostolska.
W piosence „niebieski posłaniec”
Święty, który polubił zwierzęta.
Żona Abrahama.
Część księgi.
Miejsce gdzie mieszkają klerycy.
„…, która pod krzyżem stała”.
Zebranie przedstawicieli 
duchowieństwa i świeckich.
Mniejsza od Kościoła.
Inaczej Pismo Święte.
W telewizorze.

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 17.10.2010r.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA
Nagrodę wylosowała i odebrała : 
WERONIKA PACYŃSKA
Gratulujemy!
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Generalnie przyjmuje się, że jedna część Różańca, czyli 
jedna tajemnica powinna być odmawiana w danym dniu. Tak 
więc nie jest konieczne odmawianie pełnej Modlitwy w cią-
gu jednego dnia. Wystarczy odmówić jeden „sznur” Różań-
ca. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz dziennie 
odmówić pełną Modlitwę Różańcową. Poszczególne tajemnice 
Różańca odmawiamy w dniu:

Radosna - w poniedziałek i sobotę 
Chwalebna - w środę i w niedzielę 
Bolesna - we wtorek i piątek 
Światła - w czwartek 

Różaniec (tzn. wieniec z róż) to modlitwa prosta, 
pokorna i dlatego najbardziej skuteczna, aby po-
konać szatana, który dzisiaj uwodzi nas zarozu-
miałością i pychą. 

Różaniec jest modlitwą, której nauczyła nas 
sama Matka Najświętsza. Przez jej odma-
wianie  czcimy Boga, chwalimy Najświęt-
szą Maryję Pannę, upraszamy bardzo wiele 
łask i błogosławieństw. Zapewniamy sobie 
w życiu i przy śmierci opiekę Matki Bożej 
i zyskujemy ponadto wiele odpustów. Moc 
Różańca płynie z rozważania razem z Ma-
ryją zbawczych tajemnic z życia Jezusa.  

Nasze życie pełne jest zakrętów, po-
myłek i błędów. Potrzebujemy znaków 
orientacyjnych. Bierzmy do ręki różaniec, 
a wówczas będziemy na właściwym tro-
pie, będziemy szli śladami Pana, które 
od Ojca wyszły i do Ojca prowadzą.

•
•
•
•

Część pierwsza – radosna :
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
Nawiedzenie św. Elżbiety 
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa 
Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa 

w świątyni

Część druga – bolesna :
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Biczowanie  
Cierniem ukoronowanie 
Droga krzyżowa 
Śmierć na krzyżu

Część trzecia - chwalebna:
Zmartwychwstanie 
Wniebowstąpienie 
Zesłanie Ducha Świętego 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny 
Ukoronowanie Matki Bożej na Kró-

lową Nieba i Ziemi 

Część czwarta - światła:
Chrzest w Jordanie 
Cud w Kanie Galilejskiej 
Głoszenie Królestwa Bożego 
Przemienienie na górze Tabor 
Ustanowienie Eucharystii

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•


