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Listopad… miesiąc szczególny poświęcony modlitwie 
za zmarłych i zadumie nad przemijaniem.
I może nareszcie znajdziemy trochę czasu, aby zwolnić 
tępo naszego życia.
Ciągły bieg, nieustanna gonitwa za uciekającym czasem…
Może warto razem z naszą Gazetą zatrzymać się nad 
sprawą naszego odpoczynku – zanim jeszcze trafimy 
na miejsce wiecznego spoczynku. Wtedy czas się dla nas 
zatrzyma z pewnością.
Nasze życie zależy od Pana Boga, ale jak wygląda nasza 
egzystencja w dużej mierze zależy od nas samych.
Dziś  możemy spróbować przeorganizować nasze 
życie, by nigdy nie zabrakło w nim czasu na rzeczy 
najważniejsze.
Pamiętajmy także o tym, aby też nieco wypocząć, 
by nie zatracić naszego człowieczeństwa. Dziś w dobie 
nowoczesnych maszyn i komputerów tak łatwo zamienić 
się w „nieczułego robota”, a przed tym ustrzeż nas Panie 
Boże.

SŁOWO OD REDAKCJISŁOWO OD PROBOSZCZA

Zbliża się listopad, miesiąc rozpoczynający się mocnym 
akcentem – czujemy się zobowiązani odwiedzić groby naszych 
zmarłych, a przy tej okazji nie możemy uciec od myślenia 
o własnej śmierci. 

Co czeka nas w chwili śmierci? Co mówi Kościół o losach 
człowieka po śmierci? 

Katechizm Kościoła poucza nas, że czeka nas sąd, niebo 
albo piekło, a najczęściej czyściec. Czyściec to „miejsce”, 
w którym człowiek pokutuje za popełnione, przebaczone, 
ale nieodpokutowane grzechy. To z powodu czyśćca modlimy 
się za zmarłych wierząc, że nasza modlitwa pomniejsza pokutę 
i przybliża zbawienie. Przy tej okazji warto też przypomnieć 
sprawę odpustów, które od 1 listopada godz. 1200 do 8 listopada 
możemy ofiarować za zmarłych, każdego dnia za jednego 
zmarłego. Jakie są warunki uzyskania takiego odpustu?

Pierwszym jest oczywiście stan łaski uświęcającej osoby, 
która zamierza uzyskać odpust, a kolejne to nawiedzenie 
cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

Troska o zmarłych, a nie myślę tu tylko o grobach, 
jest szczególnym rodzajem solidarności z nimi. Im więcej ludzi 
modli się za zmarłych, tym lepiej. Warto się o to starać również 
z tego powodu, aby ktoś, kiedyś modlił się za nas.

Jak przygotować się do śmierci?
Najważniejszym sposobem przygotowania 
jest systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii. 

Udział tzn. nie tylko idę na Mszę św., ale staram 
się tak żyć i tak korzystać z sakramentu 
pojednania, abym podczas każdej Mszy 
św. mógł przyjąć Komunię św. Drugim 
sposobem jest katecheza. Poznanie 
Chrystusa, tego że nas kocha i chce naszego 
szczęścia jest warunkiem pójścia za Jezusem 
już tu na ziemi, w godzinie śmierci i po śmierci 
do domu Ojca, w którym jest „mieszkań 
wiele”, mieszkań przygotowanych przez 
Zbawiciela dla każdego z nas. Obyśmy się 

tam spotkali.  
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 ODPUST RÓŻAŃCOWY

3 października w naszej parafii czcili-
śmy Matkę Bożą Różańcową. Od wielu 
lat uroczystość ta jest jednocześnie pa-
tronalnym świętem kapituły kolegiackiej 
w Środzie Wielkopolskiej. Uroczystą Mszę 
świętą celebrował ks Infułat Aleksander 
Rawecki, słowo Boże wygłosił ks Miro-
sław Skoczylas. Ks Mirosław na co dzień 
pracuje w parafii katolickiej w Witebsku 
na Białorusi. Podzielił się z nami swoimi 
spostrzeżeniami na temat wiary ludzi 

mieszkających na ziemi, która przez wie-
le lat pozbawiana była wolności sumienia 
i wyznania. Na zakończenie Mszy świętej 
poświęcone zostały różańce dzieci, któ-
re w naszej parafii przystąpią do Pierw-
szej Komunii świętej. Całość uroczystych 
obchodów uwieńczyła procesją z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej, która wyjątkowo 
w tym roku, ze względu na remont Stare-
go Rynku, przeszła wokół Kolegiaty.

Tomasz Szcześniak

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

 NAUCZYCIELE  
W KOLEGIACIE

Wyprzedzając nieco Dzień Edukacji Naro-
dowej - 13 października 2010 roku o godz. 
19.00 nauczyciele poprowadzili Różaniec 
podczas w tradycyjnie odbywającego się  
w Kolegiacie Nabożeństwa Fatimskiego.

it

 W ŚWIĘTEGO ŁUKASZA…

18 października 2010 roku o godz.17.00 w kaplicy szpitalnej odprawiona została Msza Świę-
ta w intencji pracowników Służby Zdrowia.
Emerytowani i obecnie pracujący w średzkim szpitalu po wspólnej Eucharystii udali się 
na słodki poczęstunek do p. Dyrektor.

it

 NIEZWYKŁY JUBILEUSZ
26 września 2010 roku w Lubawie miała 
miejsce niecodzienna uroczystość: 60-ta 
rocznica ślubów zakonnych Siostry Katarzy-
ny Obrębskiej z Zakonu Sióstr Miłosierdzia ( 
znanej w Środzie ze swej długoletniej posłu-
gi w biurze parafialnym w Kolegiacie).
Mszy Świętej przewodniczył ks. Infuat Alek-
sander Rawecki w asyście z innymi kapła-
nami, którzy przybyli, aby dziękować Panu 

Bogu za tak wspaniały Jubileusz.
Wśród prezentów na tę okazję znalazł się je-
den wyjątkowy… błogosławieństwo od Ojca 
Świętego Benedykta XVI.
Jubilatka wzruszona i szczęśliwa wręczyła 
zaproszonym gościom pamiątkowe różańce 
prosząc jednocześnie o modlitwę.
O  modlitwie i dziękczynieniu za wszystko, 
co dla nas Siostro zrobiłaś nie zapomnimy.

it

 DZIEŃ PAPIESKI

W niedzielę 10 października w naszej parafii 
świętowaliśmy X Dzień Papieski. Z tej oka-
zji jak co roku przed Kolegiatą można było 
kupić „Papieskie Kremówki”. Przygotowane 
zostały one przez piekarnię państwa Hule-
wiczów i zostało sprzedane ponad 1900 kre-
mówek.  Rozprowadzaniem zajęli się rodzice 
ministrantów, a cały dochód ze sprzedaży 
został przekazany na służbę liturgiczną. 

Sandra Gołębiewska



o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w Piśmie Świętym

Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego 
po całym swym trudzie, jaki podjął” 
(Rdz 2, 2), tak również życie ludz-
kie składa się z pracy i odpoczynku. 
Ustanowienie dnia Pańskiego przyczy-
nia się do tego, by wszyscy korzystali 
z wystarczającego odpoczynku i czasu 
wolnego, który mogliby poświęcić ży-
ciu rodzinnemu, kulturalnemu, spo-
łecznemu i religijne- mu .

W y s t ę p u j ą c 
p r z e -

c i w -
ko fa-
r y z e -
uszom, 
J e z u s 
u k a z u j e w ł a ś c i w y 
sens szabatu – odpoczynku: „Szabat 
został ustanowiony dla człowieka, 
a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 
27), a zatem dla ocalenia życia; odpo-
czynek ma, więc oznaczać uwolnienie 
człowieka i wywyższenie Stwórcy. Je-
zus nadaje temu znakowi jego właści-
wy sens szczególnie przez to, że wła-
śnie w szabat leczy chorych. W ten 

sposób przedstawia się Jezusa, jako 
„Pana szabatu”, bo urzeczywistnia On 
to, czego szabat był jedynie zapowie-
dzią; przez osobę Jezusa odpoczynek 
oznacza uwolnienie dzieci Bożych. 

W niedzielę oraz w inne dni świątecz-
ne nakazane powinniśmy powstrzy-
mać się od wykonywania prac lub 
zajęć, któ- r e 

przeszka-
dzają oddawaniu 

czci należnej Bogu, przeżywaniu 
radości właściwej dniowi Pańskiemu, 
pełnieniu uczynków miłosierdzia i ko-
niecznemu odpoczynkowi duchowemu 
i fizycznemu.

Jako chrześcijanie dysponujący 
wolnym czasem powinniśmy pamię-
tać o swoich braciach, którzy mają te 
same potrzeby i te same prawa, a któ-
rzy nie mogą odpoczywać z powodu 
ubóstwa i nędzy. W pobożności chrze-

ścijańskiej niedziela jest tradycyjnie 
poświęcona na dobre uczynki i pokor-
ne posługi względem ludzi chorych, 
kalekich i starszych. Chrześcijanie 
powinni także świętować niedzielę, 
oddając swojej rodzinie i bliskim czas 
i staranie, o które trudno w pozosta-
łe dni tygodnia. Niedziela jest czasem 
r e f l e k - sji, ciszy, lektury i medy-

tacji, które sprzyjają 
wzrostowi życia we-

wnętrznego i chrze-
ścijańskiego.

Świętowanie 
niedziel i dni 

świątecz-
nych wy-

maga wspólnego 
wysiłku. Pamiętajmy, aby unikać na-
rzucania - bez potrzeby - drugiemu 
tego, co przeszkodziłoby mu w zacho-
wywaniu dnia Pańskiego. Zdarza się, 
że pracodawcy dla osiągnięcia szyb-
szego zysku nakazują swoim pracow-
nikom pracę w dzień świąteczny, choć 
nie jest to konieczne. Jest to prakty-
ka niezgodna z przykazaniami Bożymi 
i ostatecznie jest wymierzona prze-
ciwko człowiekowi, jego wierze, zdro-
wi psychicznemu i fizycznemu. 

Ks. Jarosław Grelka

Odpoczynek  
w Piśmie Świętym

�
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Odpoczynek na świeżym 
powietrzu

Sandra Gołębiewska

W pogoni za dobrami materialnymi, czło-
wiek zapomina o takich wartościach jak; 
Bóg, miłość, rodzina, odpoczynek.  Ludzie, 
będąc cały dzień w pracy, nie zaprząta-
ją sobie głowy odpoczynkiem na świeżym 
powietrzu, wolą skorzystać z pływalni lub 
siłowni. 

Odpoczynek na świeżym powietrzu 
„wyszedł z mody”. Ludzie teraz z rodziną, 
dziećmi w niedzielne popołudnie, które 
jest wolne od pracy wolą poświęcić na wyj-
ście do marketu, kina lub spędzić je przed 
telewizorem, komputerem. Co raz częściej 
wybierają odpoczynek bierny zamiast czyn-
nego, bo po całym tygodniu pracy, nie mają 
ochoty na wspólny spacer lub przejażdżkę 
rowerem.  

Społeczeństwo nawet nie zdaje so-
bie sprawy jakie 

to niesie za sobą konsekwencje.  Spędzając 
wspólny, wolny czas z rodziną w kinie, na za-
kupach lub przed telewizorem oddalamy się 
od siebie.  Kiedy nie rozmawiamy ze sobą, 
a po pewnym czasie wzajemne relacje 
ograniczają się pytań : „Jak było w pracy/ 
szkole?”. Takie relacje powodują zerwanie 
więzi rodzic- dziecko,  mąż- żona, ponieważ 
to właśnie dyskusje, nawet na błahe tematy 
zbliżają ludzi. 

Wspólne spacery, które są najłatwiej-
szą formą spędzania czasu na świeżym 
powietrzu w bardzo pozytywny sposób 
działają na człowieka. Człowiek spędza-
jąc czas na zewnątrz, dotlenia organizm , 
przez co jest weselszy i  bardziej wypoczę-
ty niż po siedzeniu przed telewizorem. 

Nie jest to czynność, która wymaga więk-
szej uwagi od człowieka, więc może on wte-
dy porozmawiać z najbliższymi, z którymi 
się na ten spacer wybrał.

Jak widzimy, wspólny odpoczynek 
na świeżym powietrzu niesie za sobą wie-
le pozytywnych skutków, lecz ludzie w dzi-
siejszym rozgardiaszu nie potrafią znaleźć 
na to czasu, co ma za sobą o wiele dalej 
idące konsekwencje, niż  by się mogło wy-
dawać. 

Tak więc powinniśmy się zastanowić, 
czy nie warto poświęcić choć godziny w ty-
godniu na wypoczynek na świeżym powie-
trzu, a najlepiej – wspólnie z najbliższymi.  

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie



Co robimy w czasie wolnym? Najwię-
cej z nas wyjeżdża różnymi środkami 
lokomocji, najczęściej jest to samochód. 
Ale czy zawsze jedziemy bezpiecznie? 
Czy wiemy, że jest patron podróżujących? 
Chciałabym tutaj przedstawić owego pa-
trona, którym jest św. Krzysztof. 

Imię to wywodzi się z języka greckiego 
i oznacza „niosący Chrystusa”. Jest to je-
den z najpopularniejszych świętych w Ko-
ściele Zachodnim i Wschodnim. Jest jed-
nym ze szczególnych patronów. Praw-
dopodobnie pochodził z Azji Mniejszej. 
Istnieje wiele legend związanych z tym 
świętym. Chce tutaj przytoczyć jedną le-
gendę, która była popularna w średnio-
wieczu. Mówi ona, że na początku nosił  
Reprobus co oznacza odrażający. Chciał 
on pomagać komuś najwyższemu. I pew-
nego razu trafił na dwór cesarza, gdzie za-
uważył, że cesarz zrobił znak krzyża, gdy 
śpiewak śpiewał pieśń i wypowiedział imię 
diabła. Krzysztof opuścił dwór cesarza 
i poszedł na służbę do diabła. Kiedy za-
uważył, że diabeł nie znosi imienia Jezus 
odszedł od niego. Wtedy zaczął, szukać 
Jezusa. Spotkał pustelnika, który udzielił 
mu chrztu. Potem osiedlił się nad Jorda-
nem, gdzie przewoził ludzi, którzy uda-
wali się do Ziemi Świętej na drugą stronę. 
Stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa 
i prowadził swoje życie w umartwieniu. 
Poddawano go licznym torturom. Pomimo 
tego żarliwie wyznawał Chrystusa. 

Cesarz widząc, że Krzysztof opowiadał 
ludziom o Chrystusie, kazał go zastrzelić. 
Kiedy próbowano go zastrzelić strzały za-
trzymały się w powietrzu a jedna z nich 
ugodziła cesarza w oko. Wtedy Krzysztof 
polecił, aby pomazano jego krwią rany 
i oko zostało wyleczone. Od tego cza-
su cesarz uwierzył w Chrystusa i zaczął 
go wyznawać. 

Do dzisiaj kult św. Krzysztofa jest bardzo 
żywy w Kościele Wschodnim i Zachodnim. 
W średniowieczu uważano go za obrońcę 

grodów i siedlisk. W czasach współcze-
snych jest czczony jako patron kierowców 
i podróżujących.

W liturgii jest wspominany 25 lip-
ca. Z tej okazji w wielu parafiach tego 
dnia są święcone pojazdy. W ikonografii 
jest przedstawiany jako potężny mężczy-
zna przenoszący dziecko. 
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Patron podróżnych, 
czyli kilka słów o św. Krzysztofie

Święty Krzysztofie módl się 
za nami

W Dzień Zaduszny jechałam na grób 
rodziców. W pewnym momencie 
córka mówi : „Masz na liczniku 140 
km. Zwolnij!”.

Następnego dnia ofiarowała mi wykaz 
pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy 
rozwija się następujące prędkości:

 90 km/h- „To szczęśliwy dzień”
100 km/h- „Cóż Ci Jezu damy”
110 km/h- „Ojcze, Ty kochasz mnie”
120 km/h- „Liczę na Ciebie Ojcze”
130 km/h- „Panie, przebacz nam”
140 km/h- „Zbliżam się w pokorze”
150 km/h- „Być bliżej Ciebie chcę”
160 km/h- „Pan Jezus już się zbliża”
170 km/h- „ U drzwi Twoich stoję Panie”
180 km/h- „Jezus jest tu”
200 km/h- „Witam Cię, Ojcze”
220 km/h- „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie”…
To nieznanego autorstwa dziełko przemówiło do mnie silniej 

niż wszelkie ostrzeżenia i statystyki.
Teraz jeżdżę tak, by móc śpiewać „To szczęśliwy dzień”, 

a przy nadzwyczaj sprzyjających warunkach „Liczę na Ciebie, 
Ojcze”.

Być może moje doświadczenie komuś się przyda. Może 
wzrośnie liczba kierowców, którzy wierzą, że św. Krzysztof 
jeździ z nami tylko do 120 km/h, a potem swoje miejsce 
oddaje św. Piotrowi…

Krystyna Chrupkowa

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie

Katarzyna Barczak
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Media w naszym życiu
Krzysztof Joachimiak

Obecnie żyjemy w społeczeństwie in-
formacyjnym. Na przestrzeni stuleci świat 
informacji ewoluował, od przekazów ust-
nych przez książki, gazety, radio, telewi-
zję aż do Internetu. Informacja zyskiwała 
na wartości, w epoce komputerów sta-
ła się mierzalna    (kilobajty, megabajty 
itd.); koniec końców doszliśmy do stanu, 
w którym media zwane są czwartą władzą 
i wypełniają sporą część naszego wolnego 
czasu.

 Można pisać obszerne prace socjolo-
giczne na temat wpływu mediów, o tym 
jak potrafią kreować określoną świado-
mość czy poglądy u ludzi. Rzecz jasna 
nie sposób żyć bez najnowszych wieści, 
bez aktualnej wiedzy o  świecie; nie może-
my jednak tracić panowania nad sprawami 
tak fundamentalnymi i osobistymi jak wła-
sny wolny czas. Pozwólmy sobie na chwilę 
spokoju. Media są bardzo wygodne, 
stanowią najprostsze źródło rozryw-
ki oraz informacji, nietrudno więc 
utonąć w tym morzu słów, liczb, 
obrazów i dźwięków. Nietrudno 
wyłączyć myślenie i popły-
nąć z prądem w szybki wir 
codziennego życia. Jednak 
to nie będzie dobre dla na-
szego ducha. Odezwać się 
w nas musi umiarkowanie. 
Po pierwsze: nie róbmy 
z szeroko pojmowanych 
mediów tylko zapchajdziu-
ry, być może trwonimy nasz 
cenny czas, wchodzimy w ro-
dzaj uzależnienia. Jeśli sięgamy 
do mediów zbyt automatycznie, 
możemy się skazać na bycie jedy-
nie biernym odbiorcą. 

Po drugie: wszystko co czytamy, słu-
chamy czy oglądamy przyjmujmy rozsąd-
nie, z rozmysłem, starając się wypracować 
swój punkt widzenia; niedobrze jest czy-
nić z jakiegokolwiek rodzaju mediów po-
radnik „Co należy myśleć ?”, w tej sferze 
wszystko powinno być poparte naszymi 

własnymi rozmyślaniami i wnioskami. 
Tylko wtedy możemy w pełni egzystować 
jako ludzie, istoty odpowiedzialne i rozum-
ne. Media mają być pomocą; cóż z tego, 
że myślimy lub postępujemy w dany spo-
sób skoro sami nie umielibyśmy odpowie-
dzieć, dlaczego robimy tak, a nie inaczej, 
czemu wydajemy takie, a nie inne osądy. 
Człowiek powinien szukać tego, co uczyni 
go lepszym, wzbogaci wewnętrznie. Jaka-
kolwiek postawa przyjmowana bezmyślnie 
i z czystej wygody jest niewłaściwa; w ta-
kim przypadku wchodzi się w oportunizm, 
nie buduje się na jasnych zasadach, lecz 
„na piasku” jak określa to Ewangelia. 

Ponadto natrafiamy nieraz w mediach 
na kompletną tande- tę i głupotę, 
t reśc i 

r o -
d e m 
z brukowców, 
tworzenie sensacji, skandali i sporów 

na potrzebę przeróżnych kampanii medial-
nych. Najlepiej omijać to szerokim łukiem, 
nie dawać sobie zalewać głowy tego typu 
medialnymi śmieciami. Musimy być wobec 
mediów wymagający, czasami przyjdzie 
nam przebijać się przez masy bezwarto-
ściowych treści, by wreszcie znaleźć coś 
godnego uwagi. Ale warto. Warto, a nawet 
trzeba. Trzeba wytrwale przesiewać tę me-
dialną pulpę, żeby nie karmić się bzdura-
mi i bezsensem, uniknąć tego okropnego 
prania mózgu.

Doceńmy wartość ciszy. W ciszy najlepiej 
się myśli, najłatwiej znaleźć rozeznanie 
w rzeczywistości oraz codziennie dotykają-
cych nas problemach. Wówczas najpełniej 
dostrzeżemy Boga i drugiego człowieka. 
Cisza nas nie okłamie, nie doda mylących 

komentarzy i opisów. W związku z ci-
szą na myśl nasuwają się sylwet-

ki świętych, sylwetki mnichów 
i eremitów, a także postać 

Chrystusa, który przed 
ważnymi momentami 

swojego życia uda-
wał się na miejsce 
spokoju i skupienia 
(pustynia- przed 
rozpoczęciem na-
uczania, Ogrójec 
– przed śmiercią 
krzyżową). Pew-
na doza spokoju 
pomoże nam też 
w wypoczynku; 

ucieczka od po-
wszedniego hałasu 

przyniesie wiele ko-
rzyści . 
Wszyscy posiadamy 

wolną wolę, jesteśmy 
suwerenni w swoich de-

cyzjach. To zobowiązuje nas 
do rozważnego działania i unika-

nia niepotrzebnego samoogranicze-
nia. Szanujmy swój czas. Nie marnujmy 
go, wybierajmy mądrze..

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie
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Niedzielny odpoczynek w rodzinnym gronie
„Sześć dni pracować będziesz,  

a siódmego będziesz odpoczywał”…

Cisza
 Tak mało jej wśród nas. Gadamy, pa-

plamy, nawijamy do bólu. Obrabiamy 
mową wszystkich , których znamy. Dziś 
Kasi powiemy bez hamulców, cośmy sły-
szeli o Krysi, jutro Krysi bez żenady ogło-
simy, czegośmy się dowiedzieli  o Kasi. 
Gadamy więc jak najęci. A jakąż mamy 
satysfakcję, gdy  złą nowinę na temat 
bliźnich głosić możemy: temu się nie uda-
ło, tej nie wyszło. Ta się z tamtym pokłó-
ciła, temu żona walizki za drzwi wystawi-
ła. Temu się w interesach nie powiodło, 
a że wcześniej wziął kredyt, to ma teraz 

kłopoty, że hej!  
(Głupio się do tego przyznać, ale cza-

sem czujemy satysfakcję, taką skrytą, 
małą. Satysfakcję z tego, że bliźniemu 
coś nie wyszło, a my nowiną o tym może-
my się podzielić z innymi).

Cisza. Cisza w nas i wokół nas. Niby 
ją chcemy, ale sami robimy hałas. W pędzie 
codziennym jesteśmy na oścież otwarci  
na zgiełk plotek, sensacyjek, prawd i pół-
prawd (nie odróżnisz). Ale wśród tych 
nowin powtarzanych, z ust do uszu prze-
syłanych – są takie, których treść jakoś 

tak zawsze mocniej nas dotyka, strunę 
niepokoju w nas trąca i jednak pokorę 
w nas budzi. Słyszałeś?! Igrek nie żyje! 
Iks zmarł! Zet w wypadku zginął!   Nie-
możliwe, jeszcze wczoraj go widziałem! 
Tydzień temu z nim gadałem! Szedł ulicą 
uśmiechnięty!

Cisza - odpoczynek od hałasu. Nie ha-
łasujmy niepotrzebnie. Odpoczywajmy 
od hałasu i zgiełku także tu – w życiu do-
czesnym. Może to zwiększy nasze szanse 
na odpoczynek wieczny. 

Rafał Regulski

Iwona Tomaszewska

Bóg daje nam prawo do tego, abyśmy 
odpoczęli. Można powiedzieć więcej… 
nakazuje nam odpocząć.

Trzeba się zastanowić czy to, co robi-
my w niedziele, rzeczywiście służy na-
szemu odpoczynkowi?

Proszę, aby każdy zrobił sobie osobi-
ście rachunek sumienia w tej dziedzinie 
zanim przeczyta poniższy tekst.

W niedzielę wypada dłużej pospać, 
aby zregenerować siły.

Niedzielne śniadanie jest okazją 
do tego, aby bez pośpiechu wspólnie 
pogadać z rodziną-co nie jest możliwe 
(często z przyczyn od nas niezależnych) 
w ciągu tygodnia.

Najważniejszym obowiązkiem chrze-
ścijanina tego dnia jest udział w Eucha-
rystii. Wiem, że niektórym się narażę, 
ale uważam, że rodzina powinna wspól-
nie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Nic, ani nikt nie jest wstanie w spo-

sób bardziej doskonały tego uczynić. 
Rodzina, która wspólnie modli się przy 
Eucharystycznym Stole wspólnie poko-
na wszystkie przeciwności, jakie mogą 
ją w życiu spotkać. 

Przedłużeniem Ołtarza jest stół ro-
dzinny – nakryty białym obrusem, przy 
którym znowu wspólnie się spotykamy 
by zjeść niedzielny obiad… inny od tych 
przygotowanych na szybko w ciągu ty-
godnia.

I tu znowu będzie okazja do tego, 
by porozmawiać o radościach i smut-
kach minionego tygodnia.

Rodzinny stół można zamienić na ławę 
i… w rodzinnym gronie lub ze znajomymi 
wypić w spokoju kawę i zjeść świątecz-
ne ciasto, bo każda niedziela jest świę-
towaniem tej Najważniejszej Niedzieli.

I znów okazja na pogaduchy, wspo-
mnienia… a może na zabawę z dziećmi. 
Dobrze pamiętam jak w rodzinnym domu 

właśnie wspólnie z Rodzicami i Rodzeń-
stwem graliśmy w „Człowieku nie irytuj 
się” (bardziej znane, jako „Chińczyk”), 
„Pchełki”, „Bierki” czy „Warcaby”.

Fajnie jest usiąść razem z dziećmi po-
bawić się, czy poukładać puzzle lub od-
kryte po raz enty klocki. 

Jeśli pogoda na to pozwoli warto tak-
że wyjechać za miasto, wyjść na spa-
cer. A może odwiedzić cmentarz i przy 
grobach naszych bliskich przekazać 
dzieciom rodzinne koligacje i szczegóły 
dotyczące przodków, by w ten sposób 
ocalić je od zapomnienia.

A wieczorem… po znowu wspólnie 
przygotowanej kolacji jeszcze razem 
posiedzieć, pogadać, poprzytulać się 
do siebie by nabrać sił i energii na prze-
żywanie nowego tygodnia w pracy, szko-
le, przedszkolu już nie w takiej bliskości 
jak jest to możliwe właśnie w niedzielę.

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie
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Kiedy PraCa  
staje się nałOgieM

Krzysztof Kluczyński

„Czyń sobie ziemię poddaną” to pierw-
sze przykazanie, które człowiek otrzymał 
od Boga. Człowiek jest powołany do pra-
cy, jest ona najbardziej naturalną formą 
ludzkiej aktywności. Stanowi dla nas źródło 
błogosławieństwa: „z pracy rąk swoich bę-
dziesz spożywał”, ale bywa także przekleń-
stwem: „w pocie, więc oblicza twego zdo-
bywać będziesz pożywienie”. Praca jest wpi-
sana w ludzką egzystencję, bez niej nie ma 
życia: „kto nie pracuje, niech też nie je!”, 
rozwija ona nasze zdolności i talenty. Po-
pycha ludzi do rozwoju, do udoskonalania 
świata, w którym przyszło im żyć. Bez-
czynność, lenistwo, zostają potępione: „Idź 
precz sługo zły i gnuśny”. Kościół lenistwo 
zalicza do grzechów głównych, tak samo 
negatywnie opisuje je Stary Testament jak 
i filozofia starożytna. Powstała nawet sen-
tencja: „Nihil agendo homines male agere 
discunt”, którą można przetłumaczyć na-
stępująco: „Nic nie robiąc, ludzie uczą się 
czynić źle”. Lenistwo, zatem sprowadza 
człowieka na złą drogę i jest grze-
chem. Jednak Słowo Boże przed-
stawia też inny aspekt, potrzebę 
odpoczynku. 
Autor Księgi 

Rodzaju opisując proces stworzenia doko-
nany przez Boga kończy go stwierdzeniem: 
„Odpoczął Bóg po całym swym trudzie, 
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił 
go świętym”. Dlatego Bóg ustanowił dla 
Narodu Wybranego przykazanie, które na-
kazuje w jeden dzień zaniechać wszelkiej 
pracy: „Pamiętaj o dniu szabatu”.

Przekleństwem dzisiejszych czasów 
jest gargantuiczne wręcz wykrzywianie 
ludzkich spraw i problemów, nazywanie 
zła dobrem i cnoty wadą. Tak jak kiedyś 
piętnować trzeba było lenistwo  i bezczyn-
ność, dziś trzeba piętnować nadmierną 
aktywność. Jest to pewien znak czasów, 
w których żyjemy. Towarzyszy nam ciągły 
pośpiech, to, czego nam brakuje to wol-
ny czas. Wielu ludzi musi pracować nawet 
w niedzielę, gdyż tego wymaga od nich sy-

tuacja życiowa, wy-
konywany zawód, 
czy pracodawca. 
Są też i tacy, 
którzy decydują 
się na to z wła-
snej woli, dążąc 

do maksyma-
lizacji swoich 
zyków, lub 

nie do-

strzegając niczego więcej poza pracą. Po-
jawia się zjawisko pracoholizmu. Po raz 
pierwszy zostało opisane w 1968 roku, 
kojarzone było z Japonią, gdzie zjawisko 
przepracowania bywało przyczyną powo-
dowało śmierć dotkniętych tym problemem 
osób. Głębsze psychologiczne badania 
tego zjawiska przeprowadziła w latach 80 
XX wieku Machlowitz. Pracoholizm często 
rozpoczyna się bardzo niewinnie, pracu-
jemy więcej, bo chcemy więcej zarabiać, 
by móc zapewnić sobie bądź rodzinie wyż-
szy status życia. Praca staje się nałogiem, 
a osoba nim dotknięta ciągle obiecuje so-
bie zwolnić tempo, myśli według schematu 
„jeszcze tylko ten projekt” a kupię sobie 
wymarzony samochód, sprzęt, wakacje…, 
niczym alkoholik, który obiecuje sobie, 
że to już ostatni kieliszek. Tylko, że później 
jest następny ważny i pilny projekt i jesz-
cze kolejny. Człowiek sam nie wiedząc, 
kiedy wpada w wir pracy, nieustannego 
pośpiechu, realizacji zadań, z których więk-
szość jest „na wczoraj”. Finał bywa często 
niestety dość bolesny, bo gdy już osiągnie 
się swój cel, czyli odpowiednio wysokie 
zarobki okazuje się, że nie ma, kiedy tych 
pieniędzy wydawać, bądź nie przynoszą 
one spodziewanej radości. Pracoholizm ma 
również negatywny wpływ na relacje mię-
dzyosobowe, bo co z tego, że współmałżo-
nek czy rodzic dużo zarabiają, kiedy wciąż 
nie ma ich w domu i jedyną rzeczą, którą się 
od nich otrzymuje są pieniądze, ale na mi-
łość, bliskość nie starcza już czasu. Rujnu-
je on również życie duchowe. Bóg, wiara, 
praktyki religijne schodzą na dalszy plan, 

bo nie przynoszą wymiernych 
zysków, a przecież „co 
za korzyść dla człowieka 
gdyby cały świat zyskał, 

a na duszy swojej poniósł-
by stratę!” We wszystkim, 

także w pracy należy zacho-
wać, sprawdzoną przez wieki 

zasadę „złotego środka”.

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie
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Każdy z nas zna wiersz Jana Brzechwy 
pt. ,,Leń’’. Tytułowy leń starając się ode-
przeć zarzuty dotyczące swojego nierób-
stwa, wylicza rzeczy, które hipotetycznie 
zrobił. W życiu codziennym często zacho-
wujemy się podobnie… 

Zastanówmy się, czym w ogóle jest le-
nistwo? Jest to stan ducha powodujący 
zaniechanie wymaganego działania lub 
działań. To niechęć do jakiegokolwiek 
wysiłku, unikanie wykonywania pracy. 
Lenistwo jako postawa życiowa wynika 
z faktu, iż człowiek przyznaje sobie prawo 
do zwalniania siebie z obowiązku, którego 
specjalnie nie lubi czy też jakiegoś nużą-
cego wysiłku. Zjawisko lenistwa powodu-
je też zahamowanie rozwoju jednostki. 
Wpływa ono na poczucie bezsensu życia, 
prowadzi do nudy, uniemożliwia realiza-
cję celów i planów.

Francuski pisarz Jules Renard uważa, 
że ,,lenistwo polega na tym, że człowiek 
odpoczywa, zanim się zmęczy’’. Pogląd 
ten doskonale opisuje zjawisko, jakie wy-
stępuje w dzisiejszych czasach, zwłaszcza 
wśród młodych ludzi. Lenistwo obecnie 
staje się stanem powszechnie 

akceptowanym. Ludzie nie widzą w nim 
nic złego, są wręcz przekonani, że taka 
postawa życiowa jest najlepszą z możli-
wych, gdyż daje poczucie swobody, od-
poczynku. Lenistwo staje się chorobą 

współczesności. Na występowanie takie-
go stanu rzeczy ogromny wpływ ma rów-
nież postęp technologiczny, który zwalnia 
człowieka z wykonywania wielu czynno-
ści, ułatwia życie, dając tym samym wię-
cej czasu ,,dla siebie’’. Czas ten jednak 
nie zawsze jest dobrze spożytkowany.

Lenistwo w obiegowej opinii jest po-
strzegane jako cecha pod każdym 
względem negatywna. Wg opinii 
psychologów osoby, które co-

dziennie oddają się lenistwu stają się apa-
tyczne, znudzone. Ich stan polega na cał-
kowitym zobojętnieniu wobec codzien-
nych wydarzeń. Lenistwo może również 
przyczynić się do występowania depresji, 

która staje się 
coraz bardziej 
p o p u l a r n ą 
chorobą XXI 
wieku. Grzech 
lenistwa wpły-
wa też na bier-
ność wobec 
sytuacji, któ-
re wymaga-
ją, aby opo-

wiedzieć się po czyjejś stronie. Postawa 
bierności pozwala na pewnego rodzaju 
z w o l - nienie od odpowiedzialności: 

za siebie, jak również 
za innych. Człowiek, 

który został opa-
nowany przez 
grzech lenistwa 
zaczyna  się 
usprawiedliwiać, 
szuka jakiegoś 
powodu na to, 
aby wytłuma-
czyć swoje 
zachowanie, 
swoją bier-
ność. Leni-
stwo sprowa-
dza człowieka 
na złą drogę 
i jest grze-
chem, dlate-
go też każdy 
z nas powi-
nien starać 
się go wy-
strzegać.

,,zbyt wiele odpoczynku  
czyli grzech lenistwa’’

,,Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień. 
O, wypraszam to sobie! 

Jak to? Ja nic nie robię? (…)’’

Basia, Monika, Ewelina, Anna

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w dzisiejszym świecie



Śmierć ukochanej osoby jest zawsze 
ogromną stratą i bolesnym doświadcze-
niem. Zanim sami staniemy na progu 
wieczności, zapewne przyjdzie nam się 
zmierzyć ze śmiercią kogoś, kogo bar-
dzo kochamy. Dla chrześcijanina śmierć 
jest bolesnym rozstaniem, które rodzi ból 
i tęsknotę. Bunt, który wtedy przeżywamy 
nie jest zaprzeczeniem naszej wiary. Wła-
śnie wtedy Bogu, jako swojemu Przyjacie-
lowi możemy wykrzyczeć i wypłakać naj-
większy nawet ból, żałobę, tęsknotę. Cier-
pienie w obliczu śmierci ukochanej osoby 
jest nieuniknione. Upewnia nas o tym sam 
Jezus, który serdecznie zapłakał przy gro-
bie Łazarza. W obliczu umierania ukochanej 
osoby chrześcijanin ma prawo do niepokoju 
i bólu, a nawet do buntu. Dojrzałość w wie-
rze polega na tym, by stopniowo od buntu 
w emocjach towarzyszących śmierci, prze-
chodzić do zaufania w postawach. I tutaj 
znowu Chrystus jest dla nas wzorem. Je-
zus najpierw w obliczu śmierci wykrzyczał 
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?” /Mt 27,47/ a później 
całkowicie zawierzył się 
Bogu słowami „Ojcze, 
w Twoje ręce odda-
ję ducha mojego”  
/Łk 23,46/.

Największym cier-
pieniem towarzyszą-
cym śmierci jest roz-
stanie. Zdecydowanie naj-
mocniej przeżywamy, więc 
śmierć rodziców, małżonka, 
dziecka, brata, siostry i przy-
jaciela. Najbardziej niedojrza-
łym sposobem radzenia sobie 
z żałobą jest udawanie, że nic 
się nie stało, albo próba ucieczki 
w leki albo w alkohol. Nie moż-
na pokonać smutku i żałoby, 
nie mierząc się z bólem, nie prze-
żywając intensywnego cierpienia 

związanego z doczesną utratą ukochanej 
osoby. W obliczu żałoby, pomocy i wspar-
cia potrzebują zarówno kobiety jak i męż-
czyźni. Kobiety łatwiej uzewnętrzniają swój 
ból, chętniej o nim mówią, częściej płaczą. 
Mężczyźni próbują radzić 
sobie z bólem w sa-
motności, unikają 
komunikowa-
nia swoich 
p r z e ż y ć , 
ale to wcale 
nie znaczy, 
że nie cier-
pią.

Dla prze-
zwycięże-
nia bólu, 
związanego 

ze śmiercią niezwykle ważne jest osobiste 
pożegnanie ze zmarłym, pogrzeb i jego 
staranne przygotowanie, spotkanie z ro-
dziną po pogrzebie, okres żałoby, zacho-
wanie pamiątek po zmarłym i przeżywanie 

w gronie rodzinnym kolejnych rocznic 
śmierci. 

Jak możemy pomóc? Po prostu 
być obok, przytulić, pogłaskać. 
Nie pytać o nic, lecz milczeć. 

Pozwolić się wypłakać i pa-
miętać o tym, że nie wy-

sychają nigdy tylko łzy 
niewypłakane! Nie ule-
gajmy pokusie naiwne-
go pocieszania czy po-

uczania człowieka 
w żałobie. Na-

sze sło-
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Barbara Szcześniak

Żałoba po stracie bliskich…

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
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To, że cmentarz to miejsce szczególne 
– święte, w którym powinniśmy zacho-
wać się poważnie, to elementarna spra-
wa, ale warto o niej kolejny raz wspo-
mnieć. Powtarzanie jej nie ma na celu 
urazić osoby, które zasady zachowania 
szacunku wobec miejsc pochówków 
zmarłych znają i stosują, na co dzień. 

Nie chcę w tym artykule moralizować 
i pouczać wyliczając na jednym oddechu 
prawidłowe zachowania na cmentarzu 
(nie palimy, nie przyprowadzamy zwie-
rząt domowych, nie jeździmy rowerami 
itp.), ale chcę przypomnieć kilka pro-
stych zasad, które ułatwią każdemu z nas 
sprawne odwiedzanie grobów naszych 
bliskich, w szczególności w dniu Wszyst-
kich Świętych. A teraz do rzeczy…

Ruch prawostronny 

Ile razy irytowałeś się, kiedy nie mo-
głeś przedrzeć się do grobu przez cha-
otycznie idący tłum? Z pewnością nie raz 
spotkałeś się z przepychaniem łokcia-
mi, wpadaniem na siebie przechodniów 
czy zakorkowaniem ruchu na chodniku. 
Tych wszystkich denerwujących sytuacji 
łatwo można uniknąć, gdybyśmy wszy-
scy pamiętali o prostej zasadzie ruchu 
prawostronnego, jaka w naszym kraju 
panuje nie tylko na ulicach, ale także 
na chodnikach. Zasada ta szalenie po-
maga w płynności ruchu na chodniku. 

Pogawędki, śmiechy, żarty

Kardynalnym błędem obserwowanym 
na chodnikach cmentarnych jest uci-
nanie sobie pogawędek i tarasowanie 
przejścia innym uczestnikom ruchu. 
Chodnik, bowiem nie jest miejscem spo-
tkań towarzyskich, w tym celu możemy 
wstąpić do kawiarni, spotkać się w domu 
czy usiąść na ławce w parku. Jakże na-

gminnym jest przekonanie, że w ten 
szczególny dzień – Wszystkich Świętych, 
stojąc nad grobem bliskiej osoby można 
sobie głośno powspominać jak to było, 
gdy ta osoba była jeszcze z nami. Przecież 
mamy pamiętać o tych, którzy odeszli, 
mamy „ocalać od zapomnienia”. Owszem, 
masz rację, pamiętać to nasz obowiązek. 
Lecz pomyśl, czy cmentarz to właściwe 
miejsce do tych głośnych wspomnień? 
Gdyby tylko część ludzi, którzy odwie-
dzają cmentarz w ten szczególny dzień 
zechciało sobie w taki sposób „powspo-
minać”, jakbyś się czuł? Bo ja czułbym 
się jak na targu w czwartek lub sobotę! 
Spotkałeś rodzinę czy znajomych, dawno 
się nie widzieliście – zaproś ich na kawę 
do domu, powspominacie bez skrępowa-
nia, że komuś to będzie przeszkadzać! 

Papierosy, telefony

Czy nie razi Cię widok osób stojących 
przy grobach rozmawiających przez ko-
mórkę albo palących papierosy? Obecne 
wszędzie telefony komórkowe, większość 
z nas nie potrafi bez nich funkcjonować, 
ba przeżywa ciężki stres, gdy zorientuje 
się, że nie ma go przy sobie. Niestety, 
dotyczy to również cmentarza. Dobrze, 
że są telefony komórkowe, właściwie 
używane ułatwiają nam życie, często 
je ratują. Tylko, czy koniecznie musisz 
mieć włączony telefon, gdy wchodzisz 
na cmentarz? Jeśli już nie potrafisz funk-
cjonować bez tej „smyczy”, wycisz go, 
chociaż przed bramą cmentarza, a gdy 
zadrży Ci w kieszeni, opanuj swoją cie-
kawość i nie sprawdzaj natychmiast, 
kto dzwoni lub kto przysyła sms-a! Jeśli 
to naprawdę ważna sprawa, uwierz mi, 
zadzwoni jeszcze raz.

Odwiedzając cmentarz, szczególnie 
w dzień Wszystkich Świętych czy Za-
duszki, musisz się liczyć, że może to po-

„ziemia, na której 
stoisz, jest święta” 

(Wj 3,5)Tomasz Szcześniak

wa nic nie zmienią, a tylko zakłócą ciszę, 
której ta osoba najbardziej potrzebuje. 
Jeśli chcemy coś zrobić, to niech nasze sło-
wa, gesty, kwiaty – pokazują tylko jedno, 
„jestem z Tobą!”

Po śmierci ukochanej osoby rozpoczyna 
się długi proces nazywany żałobą. W prze-
żywaniu żałoby można zaobserwować kilka 
etapów. Pierwszym z nich jest bunt, nie-
pokój i poczucie bezradności. Zazwyczaj 
wypełnia czas między śmiercią a pogrze-
bem. Często wówczas pojawia się gniew 
na świat, na los, na Boga, na siebie, nawet 
na zmarłego. Drugim etapem jest przyję-
cie do wiadomości utraty kogoś bliskiego. 
Wtedy dociera do nas prawda o nieodwra-
calności śmierci i tego, że odtąd przyjdzie 
nam radzić sobie z życiem bez tej osoby. 
Kolejnym etapem jest świadome odcier-
pienie bólu. Naturalne są wtedy pojawiają-
ce się wspomnienia o zmarłym i łzy. Płacz 
jest bardzo potrzebny, bo niewypłakany 
wzmaga cierpienie, a wypłakany pozwala 
przejść do kolejnego etapu. Do uczenia się 
tego, w jaki sposób radzić sobie z życiem 
po stracie kochanej osoby. Ostatnim eta-
pem jest upewnienie się o tym, że zmarła 
osoba nadal jest obecna w naszym życiu 
i że duchowa więź z nią staje się dla nas 
potężną siłą i umocnieniem w trudnych sy-
tuacjach. 

Nie bez znaczenia jest, więc długość 
żałoby – okres 12 miesięcy i czarny kolor 
ubrań, który jest zewnętrzną oznaką prze-
żywanego cierpienia. Symbolika czarnego 
koloru jest czytelna dla wszystkich i ozna-
cza, że osoba pogrążona jest w żałobie. 
Jest to jakby „niema prośba o specjalne 
traktowanie” – z czułością, wyrozumiało-
ścią, milczeniem. O umożliwienie przeżycia 
tego czasu w wyciszeniu, może w chwilo-
wej samotności i „wypłakanie wszystkich 
łez” – w szacunku i przy wsparciu otocze-
nia.

Udzielanie mądrej pomocy komuś, kto 
przeżywa żałobę, jest możliwe tylko wte-
dy, gdy potrafimy zająć dojrzałą postawę 
wobec własnej śmierci. Dla chrześcijanina 
śmierć jest bardzo bolesnym rozstaniem, 
ale jest rodzeniem się do ŻYCIA WIECZNE-
GO. Najpewniejszym sposobem na Dobrą 
śmierć jest dobre życie, a jedynym dobrym 
sposobem przygotowania się do śmierci 
jest życie w miłości.

/na podstawie wypowiedzi ks. Marka 
Dziewieckiego/

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w wieczności
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trwać dłuższą chwilę. Proszę, nie „umi-
laj” sobie tego czasu dymkiem z papiero-
sa pomiędzy jednym zniczem a drugim. 
Jeśli już musisz zapalić, to zrób to przed 
wejściem na cmentarz, a później wy-
trzymaj tę godzinkę czy trochę dłużej. 
Niech to nie będzie Twoje poświęcenie, 
ale ofiara za tych i dla tych, do których 
przyszedłeś.

Modlitwa, skupienie

Odwiedzając groby naszych bliskich 
będziemy uczestniczyć w Mszach świę-
tych sprawowanych na cmentarzach. 
Uczestnictwo w tej Eucharystii z roku 
na rok wymaga coraz większego za-
parcia się ze strony tego, kto chce brać 
w niej udział. Rozmowy, śmiechy, prze-
chadzki są niestety na porządku dzien-
nym. A to nie sprzyja skupieniu i modli-
twie. Niektórzy oszukują samych siebie 
(a nie Pana Boga). Stoją nad grobem 
„cierpliwie”, tyle czasu, ile trwa litur-

gia, omawiając przy okazji z ciocią, wu-
jem czy znajomymi dawne dzieje… jak 
to pięknie bywało, gdy byliśmy młodzi 
i zdrowi, gdy żył ten czy tamten… Cie-
szą się potem i chwalą przed rodziną, 
że „byli” na Mszy świętej na cmentarzu. 
I owszem, nawet nie kłamią, oni byli 
na Mszy, tylko w niej nie uczestniczyli!

Nie utrudniaj sobie sprawy

Wizyty na cmentarzach w dniu Wszyst-
kich Świętych, a zwłaszcza na tych naj-
większych nie należą do najprzyjemniej-
szych. Wszechogarniający tłum, brak 
miejsc parkingowych, zwiększona ilość 
kieszonkowców nie nastrajają zbyt pozy-
tywnie. Nie ma sensu, więc dodatkowo 
utrudniać sobie zadania… 

Dlatego przemyśl wcześniej śro-
dek transportu, jakim dostaniesz się 
na cmentarz. Warta przemyślenia 
jest również decyzja o zabraniu małych 
dzieci na cmentarz. W tym dniu łatwo, 

bowiem o zagubienie się malców w tłu-
mie. Ponadto dzieci podczas dłuższego 
chodzenia po cmentarzu po prostu za-
czynają się nudzić i marudzą. 

Zanim wyjedziesz 1 listopada na gro-
by najbliższych zaplanuj swój wyjazd, 
przemyśl godzinę wyjazdu, środek trans-
portu, czas powrotu. Będąc natomiast 
na cmentarzu przypomnij sobie te kilka 
zasad, o których wspomniałem. Pamię-
taj, cmentarz nie ważne, jaki – parafialny 
czy komunalny, to miejsce święte! Jeśli 
przyjmiesz tę prawdę bez dodatkowych 
pytań, zastanawiania się, tłumaczenia 
– „tylko ten jeden raz przejadę rowe-
rem”, „spotkałem rodzinę, znajomych, 
kolegów, nie widzieliśmy się taki szmat 
czasu, czy ta chwilka głośnej rozmowy 
zaraz komuś przeszkodzi?”, „przyszliśmy 
popatrzeć i się przejść, bo dziś cmentarz 
tak fajnie wygląda” – zrozumiesz, że to, 
co przeczytałeś wyżej, to takie oczywi-
ste.

o d P o C z y n e K  C z Ł o w i e K a
w wieczności
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9 października 2010 roku grupa mło-
dzieży z parafii pw. NSJ wyjechała 
na jesienną wycieczkę z cyklu „Spotkania 
z historią Kościoła” wraz z ks. Krystianem 
Sammlerem. 

Pierwszym punktem wyprawy był po-
znański Ostrów Tumski. Grupa odwiedziła 
Bazylikę Metropolitalną oraz Muzeum Ar-

chidiecezjalne, w którym o pięknie historii 
opowiadał ks. prałat Marian Lewandow-
ski-dyrektor Muzeum. Ostatnim miejscem 
odwiedzonym na poznańskiej wyspie było 
Arcybiskupie Seminarium Duchowne, 
po którym oprowadzili zaciekawionych 
turystów klerycy ASD, podejmując gości 
ciepłą herbatą.

W drodze powrotnej młodzież zwiedzi-
ła Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 
roku, którego siedziba mieści się w po-
znańskim Zamku.

Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń po-
wrócili do swoich domów.  

it

Pod koniec sierpnia część PZ Caritas wyjechało na pielgrzymkę do Rokitna i Pniew. 
Wyjazd w dobrej atmosferze był dla wszystkich okazją do wspólnej modlitwy i miłego 
spędzenia czasu. 

dzień skupienia  
w nadziejewie….

Tradycyjnie we wrześniu w naszej para-
fii przeżywaliśmy Dzień Chorych. Msza św. 
z udzieleniem sakramentu chorych zgro-
madziła na wspólnej modlitwie wielu Para-
fian, którzy  prosili Boga o łaskę wytrwa-
nia w codziennym zmaganiu się z chorobą 
i cierpieniem. Jak każdego roku po Mszy 
św. spotkaliśmy się przy wspólnym stole 
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 gdzie 
dzieci przygotowały piękny występ. 

Z soboty na niedzielę 25/26 września br. 
grupa młodzieży z parafii pw. NSJ w Środzie 
Wlkp.,  uczestniczyła w formacyjnym Dniu 
Skupienia, którego motywem przewodnim 
był temat przyjaźni między ludźmi i Bogiem 
oraz przyjacielskich relacji międzyludzkich 
budowanych w oparciu o Dekalog.

Dzień Skupienia zakończyła Msza Święta 
a po niej całonocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu.
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Bogusława Deiksler

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

OdPOCzyneK Przy KaWie lub 
herbaCie, a dO niej… 

ROGALE MARCIŃSKIE
Nie dziwię się wcale, że w listopadzie, na świętego Marcina, poznania-

cy zjadają 500 ton tych pysznych rogali. Choć dziś wypieki te kojarzą się 
ze świętym chrześcijańskim, to sama tradycja wywodzi się jeszcze z cza-
sów pogańskich. Podczas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów, 
a następnie z ciasta zawijanego w wole rogi. Kultura chrześcijańska zaadap-
towała ten zwyczaj, zaś rogale związała z podkową, którą miał zgubić koń 
świętego Marcina.

„W Poznaniu tradycja w obecnym kształcie narodziła się w listopadzie 1891. 
Gdy zbliżał się dzień św. Marcina proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Le-
wicki, zaapelował do wiernych, aby wzorem patrona zrobili coś dla biednych. 
Obecny na Mszy cukiernik Józef Melzer, który pracował w pobliskiej cukierni, 
namówił swojego szefa, aby wskrzesić starą tradycję. Bogatsi poznaniacy ku-
powali smakołyk a biedni otrzymywali go za darmo.” (źródło: wikipedia.pl)

Aby przygotować fantastyczne rogale marcińskie potrzebne 
będą:

Na ciasto: 1/2 kg mąki, 4 łyżki cukru, 200 ml letniego mleka, 2 dag droż-
dży, półtorej kostki margaryny (połowę stopić i przestudzić), jajko.

Na nadzienie makowe: 40 dag białego lub czarnego maku, 30 dag cu-
kru, 5 dag okruchów (np. czerstwa chałka, herbatniki), 5 dag rodzynków, 5 
dag kandyzowanej skórki pomarańczowej, 5 dag orzechów arachidowych, 10 
dag kandyzowanej gruszki, 6 dag masła, 2 białka.

Na lukier: 1 szklanka cukru pudru, 2 łyżki posiekanych orzechów do posy-
pania. Najpierw przesiewamy mąkę, dodajemy płynną margarynę, drożdże, 
cukier, mleko oraz jajko. Zagniatamy ciasto i rozwałkowujemy na 2 placki. 
Pierwszy smarujemy resztą margaryny i przykrywamy drugim. Rozwałkowu-
jemy, składamy na trzy i znów wałkujemy. I tak dwa razy jeszcze. Wkładamy 
do lodówki na 30 minut. 

W tym czasie robimy nadzienie. Orzechy i gruszki siekamy, mak 
parzymy i mielimy. Mieszamy go następnie z rozpuszczonym ma-
słem, okruchami, bakaliami i cukrem. Dodajemy ubite białka.  
Ciasto wyjmujemy z lodówki i dzielimy na 4 części. Wałkujemy na cienkie, 
prostokątne placki, a następnie kroimy na mniejsze prostokąty i te przeci-
namy na równoramienne trójkąty. Na ich środek kładziemy nadzienie (nie 
za dużo). Zwijamy, podwijamy rogi i układamy na wyłożonej papierem bla-
sze. 

Wstawiamy do rozgrzanego do 200 C piekarnika i pieczemy na złoto. Na-
stępnie zdobimy lukrem i posypujemy ewentualnie siekanymi orzechami. 

    n o w i  P a r a f i a n i e

 MSZE ŚWIĘTE ZA JUBILATÓW
Ks. proboszcz Jacek Stępczak zaprosił na specjalną 
Mszę Św. Jubilatów obchodzących  rocznice ślubu.
10 października odbyła się o godz. 15.00 Msza Św. dla 
małżeństw z 5-cio, 10-cio, 15-sto, 20-sto i 25 letnim 
stażem, a 17 października od 30-60 rocznicy ślubu-
(również, co pięć lat)
Małżonkowie mieli okazję odnowić swoje przyrzeczenia 
małżeńskie.

 STRONA INTERNETOWA PARAFII
Parafia pw. św. Józefa posiada od niedawna stronę in-
ternetową, gdzie można zobaczyć wydarzenia dot. Pa-
rafii oraz przeczytać homilie wygłaszane na Mszy Św.

www.jozef-sroda.pl

Zaduma…
 

Dnia 1 listopada Wszystkich Świętych obchodzimy 
i jak co roku na grobach swych bliskich znicze pali-
my, 
a coraz ich więcej po tamtej stronie mamy, 
po prostu coraz młodziej umieramy. 
80 lat życia staje się rzadkością, 
coraz częściej ludzi w średnim wieku klepsydry 
goszczą. 
Ludzie na różne choroby cywilizacyjne umierają, 
oraz w wypadkach swe życie oddają. 
Choć wojen w naszym rejonie nie mamy, 
to sami się chemią zabijamy, 
bo żywność różnymi chemikaliami jest faszerowana, 
która jest przez nas od dziecka spożywana. 
Papierosy setkami też palimy, 
czym bardzo sobie i innym szkodzimy. 
Za gotówką nie jeden się ugania 
i nie widzi że jest bliżej Świętego Piotra spotkania, 
bo gdy mamy pracę to w pracoholizm popadamy 
i o własne zdrowie wcale nie dbamy. 
Stojąc nad grobem dopiero do nas dociera, 
co jest warta taka kariera, 
że głównie pracą żyjemy 
i o najbliższych osobach tak mało wiemy.

 
Więc 1 listopada nad grobami 
bliskich się pomódlmy 
i nad własnym życiem się 
zastanówmy.
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Franciszek Pigłowski
Grzegorz Nieciecki
Stanisław Szwarc
Wiktoria Wojtkowiak
Michał Nowicki
Hubert Czernic
Aleksandra Polowczyk
Kornelia Jaskuła
Jan Krajewski
Ewa Domańska
Daniel Mikuliński
Paweł Ruszkowski
Wojciech Ławniczak

Robert Mikołajczak – Aneta Kołata
Arkadiusz Garstka – Kamila Szykuła
Łukasz Stępień – Dorota Nowosielska
Adam Nowicki – Kamila Doga
Krzysztof Leporowski – Agnieszka Giecewicz
Mateusz Strugarek – Joanna Bagrowiska
Marcin Antkowiak – Agnieszka Banaszak
Mariusz Szaulis – Beata Bianek
Maciej Machowski – Justyna Rybicka
Przemysław Gościniak – Zuzanna Kaczmarek
Bogumił Głowiński – Monika Grzegorzewska
Maciej Matuszak – Małgorzata Kostka
Arkadiusz Ludwiczak – Marlena Piaseczna 
Piotr Ważbiński – Urszula Kozubska
Tomasz Burawski -  Justyna Wróblewska

    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!

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

Grupa Termin spotkań Opiekun

1-I 20 X - godz.17.00 (trzecia środa miesiąca) Barbara Mandziak

2-I 28 X - godz.17.00 (czwarty czwartek miesiąca) Agnieszka Urbańska

3-I 18 X - godz.16.00 (trzeci czwartek miesiąca) Katarzyna Barczak

4-I 22 X - godz.16.00 (czwarty piątek miesiąca) Mateusz Ślebioda 

5-I 20 X - godz.17.00 (trzecia środa miesiąca) Monika Mandziak

6-I 11 X - godz.17.00 (drugi poniedziałek miesiąca) Maciej Grenda

7-I 19 X - godz.17.00 (trzeci wtorek miesiąca) Grzegorz Urbański

8-I 8 X - godz.17.00 (drugi piątek miesiąca) Edyta Wojszczak

9-I 22 X - godz.17.00 (czwarty piątek miesiąca) Magdalena Łuczak

10-I 14 X - godz.17.00 (drugi czwartek miesiąca) Emilia Maleszka

11-I 18 X - godz.16.00 (trzeci poniedziałek miesiąca) Andrzej Łuczak

12-I 11 X - godz.16.00 (drugi poniedziałek miesiąca) Urszula Konieczna

13-I 21 X - godz.16.00 (trzeci czwartek miesiąca) Dawid Grenda

14-I 21 X - godz.16.00 (trzeci czwartek miesiąca) Daniel Kaczmarek

1-II 11 X - godz.16.00 (drugi poniedziałek miesiąca) Barbara Pietrzak

2-II 13 X - godz.17.00 (druga środa miesiąca) Andrzej Maleszka

3-II 13 X - godz.17.00 (druga środa miesiąca) Jolanta Budzińska

4-II 13 X - godz.17.00 (druga środa miesiąca) Ewa Maleszka

5-II 18 X - godz.17.00 (trzeci poniedziałek miesiąca) Alina Jądrzak

6-II 12 X - godz.16.00 (drugi wtorek miesiąca) Regina Kluczyńska

7-II 12 X - godz.15.30 (drugi wtorek miesiąca) Krzysztof Kluczyński

8-II 11 X - godz.14.30 (drugi poniedziałek miesiąca) Bronisław Szybiak

9-II 26 X - godz.17.00 (czwarty wtorek miesiąca) Barbara Szcześniak

10-II 12 X - godz.17.00 (drugi wtorek miesiąca) Maria Jankowiak

1-III 12 X - godz.16.00 (drugi wtorek miesiąca) Ks. Marcin Ćmil

2-III 12 X - godz.17.00 (drugi wtorek miesiąca) Ks. Marcin Ćmil

3-III 14 X - godz.17.00 (drugi czwartek miesiąca) Ks. Marcin Ćmil

4-III 12 X - godz.17.00 (drugi wtorek miesiąca) Ks. Jarosław Grelka

5-III 18 X - godz.17.00 (trzeci poniedziałek miesiąca) Ks. Piotr Bartkowiak

6-III 26 X - godz.17.00 (czwarty wtorek miesiąca) P. Tomasz Szcześniak

T E R M I N Y  S P O T K A Ń  D L A  B I E R Z M O W A N Y C H
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Kącik Dziecięcy

Pytania:
Boże…
Miejsce spotkania Jezusa  
z apostołami
Tam gdzie proboszcz przyjmuje 
petentów
Zdrobniale dzwonek
Osoba, która pisze kronikę
Miejsce gdzie chowa się umarłych
Z podanych liter utwórz wyraz  
(i, a, m, t, o, a, r, n)
Np. do Matki Bożej Pocieszenia
Postać bez ciała
 Stan uczuć
 Inaczej ksiądz
 Zielony z kolcami
 np. Warta
 Kolorowy owad
 Unosi się z komina 
 
Litery z kółek od 1 do 17 utworzą 
hasło. 
 

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 29.11.2010r.
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Hasło z poprzedniego numeru brzmiało: 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
Niestety z braku prawidłowych rozwiązań 
-  nie było losowania .



Nawrocka Ludwina 21.10.2009

Włodarczak Jerzy Kazimierz 25.10.2009

Górka Leokadia 25.10.2009

Stróżyńska Krystyna 25.10.2009

Fic Władysław 26.10.2009

Biskup Wiktoria 26.10.2009

Biskup Aleksandra 26.10.2009

Konieczna Joanna 27.10.2009

Jasiński Wojciech 28.10.2009

Strauchmann Danuta 30.10.2009

Pawłowska Danuta 06.11.2009

Drabiniak Dominika 06.11.2009

Wojtaszak Bronisław 06.11.2009

Nowak Edward 08.11.2009

Wróblewski Czesław 08.11.2009

Cieśla Kazimierz 09.11.2009

Borysiak Mieczysław 09.11.2009

Straszewski Czesław 10.11.2009

Korcz Teresa 12.11.2009

Dudzińska Helena 16.11.2009

Stańczyk Czesława 16.11.2009

Piasecki Waldemar 16.11.2009

Kaczmarek Zofia 21.11.2009

Wojciechowska Stanisława 21.11.2009

Kryszewska Kazimiera 23.11.2009

Pieszak Jan 24.11.2009

Karwik Franciszek 24.11.2009

Spychaj Franciszek 25.11.2009

Skomacka Maria 26.11.2009

Ratajczak Kazimierz 27.11.2009

Gerwazik Renata 02.12.2009

Lewicki Maciej 05.12.2009

Wolnik Irena 07.12.2009

Jędrzejczak Janina 10.12.2009

Lisiak Irena Katarzyna 10.12.2009

Graczyk Stefan 14.12.2009

Kozakowska Kazimiera 15.12.2009

Ratajska Elżbieta 16.12.2009

Wojciechowski Jerzy 16.12.2009

Sroka Krzysztof 18.12.2009

Pawlak Mieczysława 20.12.2009

Owczarzak Irena 21.12.2009

Graczyk Maria 25.12.2009

Bilska Bobrowska Czesława 25.12.2009

Król Leon 26.12.2009

Jankowiak Stanisław 28.12.2009

Brzychcy Jan Jerzy 28.12.2009

Kaczmarczyk Jan 01.01.2010

Wawrzynkiewicz Robert 03.01.2010

Bolek Bolesław 06.01.2010

Szyszka Roman 07.01.2010

Jackowiak Aleksandra 07.01.2010

Kowalska Aleksandra 08.01.2010

Pawlak Mateusz 08.01.2010

Piechota Maria Bożena 13.01.2010

Ludwiczak Jan 19.01.2010

Polody Edmund 22.01.2010

Siejak Zygmunt 22.01.2010

Dobrychłop Kazimierz 23.01.2010

Olszak Lucyna 27.01.2010

Golba Julia 28.01.2010

Sołtysiak Władysława Franciszka 28.01.2010

Piosik Janusz Leon 28.01.2010

Cierpka Jarosław Stanisław 29.01.2010

Podskarbi Stanisław Marian 31.01.2010

Szkudlarski Roman 02.02.2010

Jarzyna Kazimiera 03.02.2010

Banaszkiewicz Stanisława 03.02.2010

Waszak Stanisław 10.02.2010

Borowczyk Stanisław 13.02.2010

Kosiński Bolesław 14.02.2010

Tumidaj Marianna 14.02.2010

Chojnacki Bolesław 14.02.2010

Kornecki Jan 17.02.2010

Nowak Kazimierz 19.02.2010

Wałęska Janina 19.02.2010

Stachowiak Czesława 23.02.2010

Szczepańska Maria 24.02.2010

Waraczewski Andrzej 02.03.2010

Scholz Teresa 03.03.2010

Zięty Jan 04.03.2010

Ignasiak Kazimiera 08.03.2010

Szczepańska Elżbieta Krystyna 08.03.2010

Floryszczak Helena 09.03.2010

Ochowiak Czesław 11.03.2010

Witaszak Maciej 11.03.2010

Wieczorek Paweł 12.03.2010

Tomczak Bolesława 13.03.2010

Pawłowska Stanisława 13.03.2010

Jankowiak Dioniza 15.03.2010

Sikorska Marta 16.03.2010

Płaczek Halina 19.03.2010

Sobkowiak Janina 21.03.2010

Antczak Marek 22.03.2010

Świt Eleonora Krystyna 23.03.2010

Pawlak Seweryna 24.03.2010

Pajszczyk Józef 26.03.2010

Konieczna Maria 26.03.2010

Stróżyk Jerzy 29.03.2010

Świerczyński Jerzy 29.03.2010

Szwarc Teodozja 30.03.2010

Zys Felicja 01.04.2010

Witkowska Wiesława 01.04.2010

Hajnce Joanna 03.04.2010

Sasak Piotr 03.04.2010

Bysiak Maria 05.04.2010

Leciejewska Teresa 07.04.2010

Sadowska Czesława 10.04.2010

Olszewski Antoni 10.04.2010

Mazur Bronisław 12.04.2010

Kęsicki Janusz Eugeniusz 12.04.2010

Gniotowska Eleonora 14.04.2010

Jarota Melania 21.04.2010

Łuczak Bolesława 24.04.2010

Bartkowiak Aleksandra 27.04.2010

Garstkiewicz Henryk 28.04.2010

Bianek Aleksander 03.05.2010

Czaplicki Piotr 03.05.2010

Kuś Bogdan 04.05.2010

Wojcińska Stanisława 09.05.2010

Pankowski Aleksander 09.05.2010

Kaźmierczak Bronisław 10.05.2010

Czujek Wanda 11.05.2010

Braszka Jan 14.05.2010

Lepczyński Andrzej 17.05.2010

Bartkowiak Wojciech 16.05.2010

Stróżyński Lechosław 16.05.2010

Kasprzak Józefa 17.05.2010

Antoniewicz Aniela 17.05.2010

Szymczak Stanisław 19.05.2010

Rauhut Antoni 19.05.2010

Wierska Zofia 19.05.2010

Hoft Helena 21.05.2010

Ochotna Janina 21.05.2010

Michałowski Krzysztof 22.05.2010

Dopieralska Czesława 23.05.2010

Rutkowska Krystyna 28.05.2010

Zataj Zofia 28.05.2010

Pietrzyk Teresa 30.05.2010

Dąbek Rozalia 01.06.2010

Przybylska Sabina 02.06.2010

Kłopocki Czesław 04.06.2010

Kusik Marianna 05.06.2010



Kuchowicz Stefan 06.06.2010

Pawlak Grażyna 07.06.2010

Kuźniak Stanisław 07.06.2010

Bajserowicz Romuald 08.06.2010

Szwarc Mateusz 08.06.2010

Rabczewska Krystyna 12.06.2010

Nowakowski Błażej 12.06.2010

Wyrębska Irena 14.06.2010

Czwojdrak Leon 18.06.2010

Zys Wacław 19.06.2010

Tomczak Krzysztof 19.06.2010

Szumigała Marian 19.06.2010

Sobkowiak Marian 21.06.2010

Hajduk Janina 23.06.2010

Kopczyński Andrzej 25.06.2010

Gaj Janusz 25.06.2010

Szcześniak Filip 28.06.2010

Dubiński Ryszard 01.07.2010

Ochotny Przemysław 04.07.2010

Rogacka Maria 06.07.2010

Przybyłowicz Czesława 07.07.2010

Kacprzak Marek 08.07.2010

Kasprzak Wanda Maria 08.07.2010

Werner Stefania 09.07.2010

Szafrańska Wiesława 11.07.2010

Wróblewska-Tomczak Lucyna 13.07.2010

Plichta Czesław 15.07.2010

Szymenderski Ryszard 17.07.2010

Kaczmarek Weronika Martyna 18.07.2010

Jaśkowiak Andrzej 20.07.2010

Szewczyk Stanisław 21.07.2010

Blige Maria 21.07.2010

Nowak Maria 22.07.2010

Szyrner Andrzej 23.07.2010

Norkiewicz Emilia 24.07.2010

Olejniczak Janina 28.07.2010

Maćkowiak Bernard 28.07.2010

Szymański Jerzy 28.07.2010

Pawlak Mieczysław 03.08.2010

Makowska Zdzisława Kazimiera 

13.08.2010

Dydymska Helena 13.08.2010

Jakubowska Zofia 17.08.2010

Wawrzynkiewicz Mieczysław 17.08.2010

Wietrzyńska Danuta Maria 18.08.2010

Polus Jerzy 20.08.2010

Braszak Ryszard Antoni 21.08.2010

Stanoszek Józef 25.08.2010

Jaworski Andrzej Maurycy 25.08.2010

Przybylska Kwiryna 01.09.2010

Bartkowiak Zofia 02.09.2010

Jaszczyński Bronisław 03.09.2010

Węcławiak Stefan 05.09.2010

Frydryszak Stefan 07.09.2010

Pałasz Irena Sabina 11.09.2010

Baracz Bronisława 14.09.2010

Gabała Konrad 15.09.2010

Domańska Genowefa 15.09.2010

Korcz Irena 17.09.2010

Matuszewska Leokadia 21.09.2010

Ciesielska Stanisława 23.09.2010

Piątek Zofia 24.09.2010

Kuś Irena 24.09.2010

Grządzielewska Maria 01.10.2010

Węcławiak Eugenia 03.10.2010

Świerczyńska Cecylia 05.10.2010

Mikołajczak Michał 05.10.2010

Krysztofiuk Sławomir 05.10.2010

Jóźwiak Iwona 07.10.2010

Kosińska Danuta Barbara 06.10.2010

Maćkowiak Olga 07.10.2010

Cieśliński Zygmunt 10.10.2010

Czwojdrak Zbysław 10.10.2010

Nowacka Zofia 12.10.2010

Grelus Wiesława Stefania 16.10.2010

Pietrzak Czesław 16.10.2010

Grzela Kazimierz 19.10.2010

Goślińska Wiesława 20.10.2010

Nowakowska Krystyna 23.10.2010


