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Pozwólcie Drodzy Czytelnicy na kilka słów refleksji w tym 
przedświątecznym zamieszaniu…
Ciągle, gdzieś za czymś biegamy…
Biegając, czegoś szukamy, a trzeba się zatrzymać, 
by nie umknęło nam TO, co najważniejsze.
Daj Panie nam łaskę, abyś mógł urodzić się w naszych 
sercach,
by w naszych domach zawsze było przygotowane dla 
Ciebie miejsce.
Byśmy z prostotą biegli jak pasterze oddać Tobie pokłon 
– uznając Twoją wielkość.
Żebyśmy z pokorą złożyli u Twych stóp królewskie dary 
naszych dobrych uczynków.
Porzućmy stare przyzwyczajenia: 
- trzeba dużo przygotować, aby niczego na stole 
nie zabrakło… może wystarczy mniej i tym umiejmy się 
cieszyć,
- trzeba zarzucić dom różnymi dekoracjami, ozdobami… 
prostota piękniejsza jest od przepychu,
- trzeba z rozmachem przeżyć te Święta, bo, na co dzień 
harujemy i coś nam się od życia należy… podziel się tym, 
co masz z drugim człowiekiem,
- trzeba kupić najbliższym dużo prezentów, bo czym będą 
później się chwalić … może tym, że nareszcie znalazłeś 
czas dla nich

SŁOWO OD REDAKCJISŁOWO OD PROBOSZCZA

Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

Mimo, że trwa jeszcze Adwent, to na ulicach naszego 
miasta i w naszych domach odczuwa się już atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia. Świąt, które przypominają nam, 
że Jezus jest „nowym człowiekiem”, który wzywa odkupioną 
ludzkość do udziału w Jego Boskim życiu. W tajemnicy 
Wcielenia dostrzegamy „nowe człowieczeństwo”, które zdolne 
jest przekroczyć własne ograniczenia i sprzeczności zmierzając 
ku Bogu. Ojcowie Kościoła podkreślali, że dlatego iż Syn Boży 
stał się człowiekiem, człowiek może stać się dzieckiem Bożym. 
Wiedzieli, że przez przyjęcie sakramentu chrztu św. Chrystus 
zamieszkuje w sercach wierzących, którzy odtąd noszą 
w sobie boskie Słowo – Emmanuela. Stąd życie chrześcijanina 
jest noszeniem Dzieciątka, które ciągle winno wzrastać w sercu 
wierzącego. 

Z prawdy o Bożym Narodzeniu w Betlejem całe pokolenia 
chrześcijan czerpały nadzieję i miłość. Niech ta prawda, która 
inspirowała wiarę naszych przodków zachęca również nas 
do zgłębiania i głoszenia prawdy o tym, że Dziecię nam się 
narodziło, że Syn Boży został nam dany, abyśmy wierząc w Niego 
mieli życie wieczne. [na podstawie Programu Duszpasterskiego 
na lata 2010 – 2013] 

ks. Janusz Śmigiel

W prostocie serca stańmy z pokorą przed 
ubogim żłóbkiem i dostrzeżmy w Małym Panu 

WIELKOŚĆ BOGA.

 Nie tylko w tym pięknym, świątecznym czasie, 
ale także w każdym dniu Nowego Roku.
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 UROCZYSTOŚć 
WSZYSTKICh ŚWIĘTYCh
1 listopada  w dniu Wszystkich Świętych 
spod Kolegiaty wyruszyła procesja na cmen-
tarz, gdzie  odbyła się uroczysta Msza św. 
Wszyscy mogli pomodlić się za dusze swoich 
najbliższych. 

Sandra Gołębiewska

 MODLITWA ZA ZMARŁYCh
W Dzień Zaduszny wieczorem na średzkim cmentarzu zebrali się wierni, by modlić się w 
intencji tych, którzy odeszli.
W trakcie procesji przy poszczególnych dziesiątkach Różańca młodzież odczytywała rozwa-
żania, nazwiska zmarłych w ostatnim roku osób i prowadziła śpiew.

it

 CO SŁYChAć 
U POMOCNIKóW ?
13 listopada 2010 Pomocnicy spotkali się 
z ks. Jackiem Stępczakiem, proboszczem 
parafii pw. św. Józefa w Środzie Wlkp., który 
przez 7 lat pracował na misjach w zambij-
skim mieście Kitwe. Ks. J. Stępczak  w cie-
kawy sposób przedstawił pracę na misjach 
oraz sytuację panującą w Zambii. Zapre-
zentował zdjęcia i krótkie filmy, powiedział 
też kilka zdań w języku bemba (jeden z ję-
zyków używanych w Zambii).
Pomocnicy biorą udział w konkursie 
o cudach eucharystycznych organizowanym 
przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Wyko-
nali wiele różnorodnych prac m.in. makietę 
kościoła i krzyżówkę związaną z tematyką 
konkursu.
W listopadzie, podczas uroczystości Wszyst-
kich Świętych Pomocnicy prowadzili sprzedaż 
okolicznościowych chorągiewek, a w grud-
niu- sprzedaż kartek świątecznych.
Obecnie Pomocnicy przygotowują się 
do spotkania opłatkowego, które odbędzie 
się pod koniec grudnia.

Krzysztof Joachimiak

 RORATY W KOLEGIACIE
W Adwencie w Kolegiacie można było uczestniczyć w Roratach. O godz. 6.00 rano dla doro-
słych i młodzieży. Po Mszy Świętej na salkach odbywało się  wspólne śniadanie. Wieczorem 
o 17.30 dzieci z lampionami oddawały cześć Matce Bożej.

it

 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W czwartek 11 listopada przypadało jakże ważne dla naszego narodu święto – kolejna rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu, o godz. 10.00 w Kolegiacie odpra-
wiona została uroczysta Msza święta za Ojczyznę. Mszę świętą celebrował i wygłosił Słowo 
Boże ks. dr Adam Kalbarczyk, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wierni, jak co roku licznie przybyli na tę Mszę świętą, by dziękować 
Bogu za dar wolności i prosić o łaski i opiekę nad naszym narodem. Na uwagę zasługuję 
również liczny udział przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych i po-
kaźnej liczby pocztów sztandarowych szkół i organizacji. Wolność jest nam dana i zadana, 
trzeba nam szczególnie w takie dni – rocznice, dziękować za ten dar i prosić Dawcę wszel-
kiego dobra – również wolności o mądrość narodu. Bo potrzeba nam mądrości Polaków, 
którzy nie tylko w kraju ale również za granicą dają świadectwo o wielkości naszego kraju, 
bo potrzeba nam mądrości Polaków, którzy nam przewodzą, którzy decydują o ważnych dla 
nas wszystkich sprawach, decydują o losach nie tylko Ojczyzny Polski, ale również o losach 
naszej małej ojczyzny – miasta, Gminy, regionu. 

T.Sz.
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 ANDRZEJKI ISKIEREK I MINISTRANTóW

Andrzejkowe szaleństwo także w tym roku stało się udziałem zarówno Iskierek, jak i mi-
nistrantów.   27 listopada skorzystaliśmy z wehikułu czasu, by móc zachwycić się czarem 
kolorowych lat 60. Kwieciste stroje, muzyka oraz wystrój salek spowodowały, że tańcom 
nie było końca. Uczestnicy zabawy mogli spróbować swych sił w konkursach oraz poznać 
wróżbę na nadchodzący rok.

Sandra Gołębiewska

 MŁODZIEżOWE DNI 
SKUPIENIA
Młodzież z naszej parafii udała się do Na-
dziejewa na Dni Skupienia.
Piątkowy wieczór zaczęliśmy od kolacji, któ-
rą sami przygotowaliśmy. Następnie odbyła 
się adoracja Krzyża.
W sobotę o godzinie 8:30 uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej, a po natomiast śniadaniu 
obyła się skrutacja Pisma Świętego. Po dzie-
leniu się Słowem Bożym jedna grupa przy-
gotowała obiad, a druga natomiast sprząta-
ła cały dom. Był także czas na rzucanie się 
śniegiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Patryk Kujawa

 PUSZKA DLA MALUSZKA
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Od-
działami Zintegrowanymi włączyli się do akcji 
„Puszka dla Maluszka” organizowanej przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemp-
toris Missio”. Przez cały miesiąc październik 
zbierano puszki, z których dochód miał zo-
stać przekazany na zakup leków dla dzieci 
z krajów afrykańskich.. Udało się zgroma-
dzić 32 kg puszek, do fundacji przekazano 
150 zł. Koordynatorem akcji była p. kate-
chetka Alina Jądrzak. 

Krzysztof Joachimiak

 DEKANALNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO DLA 
MINISTRANTóW
Turniej Tenisa Stołowego rozegrano 20 listo-
pada 2010 w Szkole Podstawowej nr 2
w kategoriach Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum. W kategorii Szkoła Podstawowa wy-
grał Michał Melewski- Parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Krerowie W kategorii Gimna-
zjum wygrał Kamil Kudła- Parafia pw. Wnie-
bowzięcie NMP w Środzie Wlkp. W katego-
rii Open wygrał Wojciech Stawicki- Parafia 
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie 
Wlkp. Gratuluje dla wszystkim uczestników 
i zwycięzców, a podziękowania dla Pana Bur-
mistrza Wojciecha Ziętkowskiego za ufun-
dowanie nagród, a Pani Dyrektor Elżbiety 
Buczkowskiej za wynajęcie sali. Specjalne 
podziękowania dla Pani Loginy Bandosz oraz 
Pana Zenona Wiśniewskiego za pilnowanie 
uczestników.

Patryk Kujawa

 NOWI MINISTRANCI
W niedzielę 28.11.2010 w naszej parafii zostali przedstawieni kandydaci na ministrantów; 
Adrian Pawłowski, Daniel Janasik, Jakub Szymański, Kacper Kuderski, Krzysztof Pawłowski, 
Maksymilian Dominas, Marcin Szmania, Piotr Kędzierski, Tomasz Karwik i Kacper Graczyk. 

Sandra Gołębiewska

M i n i o n e  w y d a r z e n i a
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Ks. Jarosław Grelka

Kenoza Chrystusa

Wiara pozwoli nam zobaczyć, że na-
sze ręce i usta, które przyjmują Jezusa, 
są zawsze brudne – zawsze, również wte-
dy, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęca-
jącej, bo grzesznikami jesteśmy zawsze, 
a ręce i usta 
grzesznika 
p o z o s t a -
ją zawsze 
niegodne, 
i w tym sen-
sie brudne. 
„Jak bardzo 
n i e g o d n y 
się czuję la-
ski ołtarza, 
do którego 
tak śmiało 
przystępowałem” – zapisał w swych Zapi-
skach więziennych kard. Wyszyński. Prze-
cież przyjmujemy Jezusa ustami, które 
potrafią zabijać słowem, przecież nasze 
słowa nieraz zamiast błogosławić ranią, 
są źródłem zła i nieszczę-

ścia. I oto te grzeszne usta stykają się 
z najwyższą świętością Boga. Możemy 
poznać wtedy tajemnicę tego, co teolo-
gia określa słowem kenoza (od greckie-
go kenosis – wyniszczanie się).

E u c h a r y s t i a 
jest kenozą, czyli 
wyniszczeniem się 
Boga-Człowieka, 
ponieważ Jego naj-
większa świętość 
styka się z naszą 
grzesznością i nie-
godnością. To jed-
nak nie znaczy, 
że mamy unikać 
Eucharystii,  prze-
cież będziemy tym 

bardziej godni, im będziemy częściej 
do Niej przystępowali. Jezus z miło-
ścią czeka na nas, On chce przycho-
dzić, aby nas przemieniać i uświęcać, 
byśmy stawali się coraz bardziej god-

nymi Jego 
przyjścia. 

Św. Jan Apo-
stoł powiedział: 
„Jeśli mówimy, 
że nie mamy 
grzechu, to sa-
mych siebie oszu-
kujemy i nie ma 
w nas prawdy” 
(1J 1,8). Wszy-
scy jesteśmy 
grzesznikami, 
ale powinni-
śmy oczeki-
wać, że Eucha-
rystia będzie 
ten brud, ten 
trąd grzechu, 
trąd ego-
izmu usuwała 

z naszego ser-

ca i duszy. Jezus tak bardzo tego pragnie, 
że chce, by dokonywało się to nawet 
za cenę Jego tak wielkiego wyniszczenia, 
za cenę Jego kenozy. To w świetle wiary 
zobaczymy, jak w wielkim stopniu Eucha-
rystia jest wyniszczeniem się Chrystusa. 
On ogołaca się i wyniszcza już przez sam 
fakt, że ukrywa swój majestat i swoje 
człowieczeństwo pod postacią kawałka 
materii – chleba i wina. Ogołaca się z na-
leżnej Mu czci i hołdu.

W tej perspektywie warto też spojrzeć 
na tajemnicę Bożego Narodzenia. Jak Bóg 
nas kocha, skoro dla nas staje się małym 
bezbronnym dzieckiem, uniża się zosta-
wiając swój majestat, aby nas wywyższyć. 
Zachwyćmy się tą tajemnicą, przebijmy 
się przez to co zewnętrzne, aby odkryć 
istotę sprawy i wzruszmy się (nie z tego 
świata) miłością Boga do człowieka.
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W Kazaniu na Górze /Mt 5, 1-12/ 
w pierwszym zdaniu Jezusowych Błogo-
sławieństw znajdują się na „liście” ludzi 
szczęśliwych – ubodzy w duchu, czyli 
po prostu ubodzy. 

Ubóstwo, o którym mówi nam Pan Je-
zus to niezwykły dar i wspaniała rzeczy-
wistość powołania człowieka do zjed-
noczenia z Bogiem. Niestety, człowiek 
zamiast kierować się ku Bogu i rozwijać 
więź z Nim, więź która daje prawdziwe 
szczęście – sięga nieraz po różne na-
miastki, czyli coś, co ma być zamiast 
Boga. Dla jednych mogą to być rze-
czy lub pieniądze, gromadzone ponad 
miarę. Dla innych to może być pogoń 
za znaczeniem, władzą, za uznaniem 
w oczach innych, za zaszczytami. Dla 
innych jeszcze to pogoń za przyjemno-
ściami, i za tym, co je wywołuje. 

Biblijnie rozumiane ubóstwo 
nie jest materialnym zubożeniem. 
W wezwaniu Jezusa skierowanym do Bo-
gatego młodzieńca (Łk 18,22) „jedne-
go ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, 
co masz i rozdaj ubogim” zaakcentowa-
na jest potrzeba wyrzeczenia się tego 
wszystkiego, co przeszkadzało w pój-
ściu za Jezusem. To On ma być naj-
ważniejszy, wszystko inne musi przed 
Nim ustąpić. Ewangeliczne ubóstwo 
to postawa człowieka, który gdy po-
trzeba, zawsze gotowy jest – ze wzglę-
du na Chrystusa – oddać coś z tego, 
co posiada. I niekoniecznie chodzi tutaj 
o rzeczy materialne, ale o czynienie do-
bra i ofiarowanie siebie innym. 

Ideał duchowego ubóstwa pocią-
ga za sobą wielkie zaufanie do Boga. 
Ubogi ma bowiem wszystko u Boga. 
Jest podopiecznym Boga, który ufa Mu 
bez granic.

Ewangeliczne ubóstwo posługuje się 
trzema cnotami. Gospodarnością, czyli 

zdolnością do umie-
jętnego i mądrego 
dysponowania tym, 
co posiadamy. 
Ofiarnością, którą 
cechuje pracowi-
tość i hojność oraz 
zdolnością patrze-
nia na wszystkie 
rzeczy jako na dar 
– gdy to, co posia-
dam traktuję jako 
dar, mogę to wy-
korzystać dla ob-
darowania innych. 
Owocami ubó-
stwa są wolność 
i wdzięczna ra-
dość. Człowiek 
ubogi żyje w Bo-
żym środowisku, 
bo wciąż otwarty 
jest na Bożą po-
moc i na Jego ła-
skę. 

P r z e p i ę k n y m 
podarunkiem, jaki 
możemy uczynić 
Dzieciątku Je-
zus, jest złoże-
nie u Jego żłób-
ka wszystkich 
naszych trosk 
i zmartwień i przy-
lgnięcie do Niego. 
Wpatruj się w No-
wonarodzonego 
i odrywaj swoje 
serce od świata, bo „błogo-
sławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie.” (Mt 5,3). 

Ubóstwo jest 
ukrytym skarbem

Barbara Szcześniak

Orędzie z Groty Betlejemskiej

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, 
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI, 
abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.

Narodziłem się W STAJNI, 
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się BEZSILNY, 
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.

Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się W NOCY, 
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą 
rzeczywistość spowitą ciemnością.

Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg, 
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK, 
abyś ty mógł się stać synem Bożym.

Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.

Narodziłem się W PROSTOCIE, 
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, 
mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

/Lambert Noben/
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Błogosławieni ubodzy  
w duchu…

Gdy wsłuchujemy się w Kazanie na Gó-
rze zawarte w Ewangelii wg. Św. Mate-
usza słyszymy piękne słowa 8 błogosła-
wieństw. Słowa, które wlewają w nas 
radość i nadzieję, że będzie lepiej, że bę-
dzie piękniej. Smucący się będą pocie-
szeni, łaknący sprawiedliwości będą nią 
nasyceni, miłosierni – miłosierdzia dostą-
pią, czystego serca Boga oglądać będą… 
etc. Pierwszą obietnicą wymienioną przez 
Jezusa jest : Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich należy Królestwo 
Niebieskie. (Mt 5,3). Zatrzymajmy się 
nad tym zdaniem. Jezus nazywa szczę-
śliwymi ubogich w duchu. Słysząc słowo 
ubogi od razu na myśli mamy ludzi bied-
nych, ledwo wiążących koniec z końcem… 
I na pewno w ten sposób również może-
my interpretować te słowa. Błogosławieni 
biedni, chorzy i cierpiący, Ci, którym te-
raz nie jest łatwo, albowiem Oni odbiorą 
swą nagrodę i będą cieszyć się w Króle-
stwie Niebieskim. Proponowałbym jednak 
spojrzeć na tą obietnicę w inny sposób. 
Obietnicę, która tyczy się nas wszystkich: 
biednych i bogatych, chorych i zdrowych. 
Błogosławieni ubodzy w duchu… ubodzy 
– „u Boga”. Błogosławieni, którzy w swym 
duchu są „u Boga”. 

Ojcowie Kościoła i Święci wszystkich 
miejsc i epok uważali za ubogich w du-
chu ludzi pokornych, wzgardzonych, tych, 
których świat nie poważa. Mówią Oni o po-
trzebie wyrzeczenia się siebie, do wyrze-
czenia się starego człowieka znajdującego 
się jeszcze we władzy grzechu i namięt-
ności. Idąc za myślą tych, którzy poprze-
dzili nas na drodze ku niebieskiemu Jeru-
zalem, a których Kościół Święty ustanowił 
nam za wzór do naśladowania, możemy 
zauważyć, że człowiek ubogi to ten, któ-
ry wyrzekł się samego siebie, odrzucił to, 
co świat uznaje za wartościowe i wzniósł 
się swym życiem ku niebu.

Święty Hieronim w swym Komentarzu 
do Ewangelii według św. Mateusza pisze, 
że ubodzy w duchu to ci, którzy dzięki 

dziełu Ducha Świętego dobrowolnie wy-
bierają ubóstwo. Dobrowolnie wybrane 
ubóstwo to nie tylko wyrzeczenie się bo-
gactw materialnych, ale także rezygnację 
z przywiązania do zaszczytów, prestiżu, 
uznania, czyli w skrócie rezygnacja z tego 
wszystkiego, co syci próżność i pychę. 

Jest to zadanie trudne, ale możliwe.
 Wymaga ono od nas wielu wyrzeczeń, 

ale staje się łatwiejsze, kiedy uświada-

miamy sobie wielką Miłość Boga i Jego 
działanie w naszym życiu. Dajmy się pro-
wadzić Duchowi Świętemu, starajmy każ-
dego dnia coraz lepiej żyć w Bożej obec-
ności (u – Boga), a obietnica Królestwa 
Niebieskiego stawać się będzie nam coraz 
bliższa.

Na koniec fragment książki Tomasza 
a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, 
niech te słowa stają się naszą modlitwą… 

Michał Mikołajczak

Pozwól,
najsłodszy i najukochańszy Jezu,
bym zawsze szukał w Tobie wytchnienia,
przedkładając Ciebie nad wszelkie stworzenie,
nad zdrowie, piękno,
chwałę, zaszczyty,
władzę, godność,
wiedzę i umiejętność,
bogactwo, sztukę,
sławę, pochwały,
czar i pociechę. (…)
Doprawdy, Ty, Panie, mój Boże,
jesteś Najlepszy, lepszy od wszelkiego dobra,
Tyś Najwyższy, Wszechmocny,
Ty jesteś źródłem
wszelkiej pociechy i słodyczy (…)
W Tobie były i będą złączone
i doskonałe wszelkie dobra.
Zbyt znikome i niewystarczające
jest dla mnie wszystko,
co dajesz mi, nie dając siebie,
moje serce nie może w pełni
radować się i być spokojne,
jeśli wznosząc się 
nad wszelki dar i stworzenie,
nie spoczywa w Tobie.
Tak, prawdziwie błogosławieni
ubodzy w duchu,
szukają jedynie Ciebie,
Panie!
Pozwól nam zakosztować tego błogosławieństwa:
niech zawsze będzie pieśnią naszego serca 
i uczyni z nas radosną wieść o pokoju
dla wszystkich ubogich.



Palestyna ( dzisiejszy Izrael )… Betle-
jem… kamienna grota… - to właśnie TU 
Syn Boży swym narodzeniem błogosławi 
ziemię.

Jakże to niezwykłe być tam, oglądać, 
dotykać i czuć całym sobą to  cudowne 
MIEJSCE.

 Być w miejscu, gdzie ubodzy paste-
rze i zamożni królowie składali hołd Ma-
łemu Panu, a jednak… TU człowiek uczy 
się pokory.

Jadąc do kraju, gdzie narodził się Zba-
wiciel trzeba przygotować się na liczne 
kontrole ze strony wojska. Oczekiwanie 
w kolejce, przeszukiwana torba podręcz-
na uświadamia człowieko-

wi, że jest zależny 
od innych, aby móc stanąć w tym miej-
scu, gdzie Niebo złączyło się z Ziemią.

Wejście  do Bazyliki Narodzenia… 
to kolejna lekcja pokory… trzeba się po-
chylić, by dostać się do środka. Przed 
wielu laty pomniejszono drzwi, aby 
tym samym uniemożliwić wjazd konno 
do świątyni, gdyż znajdowała się ona 
przy targowisku.

Chcąc dostać się do Groty Narodze-
nia trzeba przejść przez miejsca, nad 

którymi inni sprawują 
pieczę prawosławni Grecy i Ormianie...  
i tu znowu pokora uczy człowieka cier-

pliwości. Będąc tak bli-
sko trzeba jeszcze zapy-
tać, czy można przejść 
i wejść? Decyzja zależy 
od innych.

Jeśli jest pozytyw-
na… jeszcze trzeba 
pokonać schody i…  
już oczom ukazuje się 
to niezwykłe MIEJSCE, 
ale nie sposób w takim 
miejscu stać… trzeba 
paść na kolana, aby 
tak jak przed wielu 
laty uczynili to paste-
rze, królowie… oddać 
c z e ś ć  
B o g u 
zrodzo-

nemu z Przeczystej Nie-
wiasty. Dotknąć i z sza-
cunkiem ucałować miej-
sce narodzenia Jezusa 
Chrystusa.

By podziękować, naj-
lepiej jak tylko można 
to zrobić – przez Eucha-
rystię… znowu potrzeb-
na jest zgoda innych … 
( opiekujących się tym 
niezwykłym MIEJSCEM),

 by odprawić Mszę Świętą, ci-
chą…  bez śpiewów…, 

 by  jeszcze bardziej nauczyć się po-
kory, że dana nam jest łaska składać 
dzięki za ten niezwykły dar możliwości 
uczestniczenia w tej cudownej rzeczy-
wistości.

A już po powrocie… mając w sercu 
to piękne przeżycia… jakże wtedy ina-
czej brzmi Ewangelia o Narodzeniu?

Jak inaczej śpiewa się tradycyjne ko-
lędy?

Panie Jezu pokornie Cię proszę, po-
zwól mi jeszcze raz przejść te wszystkie 
lekcje pokory…

Daj mi pobyć w najszczęśliwszym 
MIEJSCU na ziemi, gdzie nie można być 
nigdy smutnym… jedynie wzruszonym.

�

To  MIEJSCE  uczy pokory

Iwona Tomaszewska



Bóg stał się człowiekiem! To zadzi-
wiające. Bóg, który w Chrystusie widzi 
i pozwala się zobaczyć, który słyszy 
i daje się słyszeć, który dotyka i daje 
się dotknąć; który się uniża. Zdumie-
nie Wcieleniem się Słowa prowadzi nas 
do uwielbienia, do przepełniającej nasze 
serca radości. Ale gdy spojrzymy głębiej 
na tajemnicę Wcielenia odkryjemy, iż 
wszystko w życiu Chrystusa, od Jego 
narodzin aż po śmierć na Krzyżu za-
nurzone było w pokorze. Przecież On 
„istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy-
stał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 
przejawie, uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, będąc posłusznym aż 
do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp, 
2, 5- 11). 

Służyć z pokorą... Wcale nie jest to ta-
kie łatwe. Każdy w mniejszym lub więk-
szym stopniu lubi być doceniany i chwa-
lony za to, co robi. To w pewien spo-
sób łechce naszą próżność, ale także 
wzmacnia poczucie naszej wartości 
i daje satysfakcję. To normalne. Wszyst-
kie poradniki wychowawcze także zwra-
cają na to uwagę: dziecko musi być 
chwalone, aby wierzyć we własne siły. 
Jezus uczy nas jednak czegoś innego. 
Nie oczekujmy podziękowań za to co ro-
bimy. Wykonujmy swoje zadania najle-
piej jak umiemy, także wtedy, gdy nikt 
nie widzi. My wiemy i wie Bóg, który nas 
widzi. I nawet gdy nie usłyszymy słowa 
dziękuję to pamiętajmy, że największym 
zadowoleniem człowieka jest rezultat 
dobrych czynów.

Pokora to zwyczajność 
Ludzie pokorni to ludzie zwyczajni. 

Bóg każdemu dał jakieś talenty i jakieś 
krzyże. Droga pokory i świętości prowa-
dzi nas do odkrycia w nas samych tego 

wszystkiego, co umieścił w nas Bóg. Gdy 
już to odkryjemy, to teraz przydałoby 
się to zaakceptować i coś z tym zrobić. 
Zwyczajni prości ludzie starają się słu-
żyć. Jest to bardzo proste: służyć tym, 
co się ma, nawet, jeśli ma się niewiele. 

Pokora to radość 
Może już nieraz spotkaliśmy na naszej 

drodze kogoś, kto wiele w życiu osią-
gnął, a nie był szczęśliwy. A może też 
dane nam było spotkać osobę chorą, albo 

taką, którą spotkało jakieś nieszczęście, 
a ona nie rozpaczała, lecz miała w sobie 
głęboki pokój i radość. Gdzie tu logika? 
Jak to zrozumieć? 

Podobnie jak pokory, Bóg chce naszej 
radości. Czy to się da połączyć? Jak naj-
bardziej. Bo dla człowieka pokora i ra-
dość mają to samo źródło, a jest nim 
miłość Boża. Ktoś, kto jest pyszny przy-
pomina człowieka obładowanego. Idzie 
przez życie i dźwiga. Dźwiga swoją dobrą 
opinię, na którą cały czas pracuje. Dźwi-
ga swoje sukcesy i plany na przyszłość. 
Ponieważ to wszystko wydaje mu się 
ważne, to staje się niewiarygodnie cięż-
kie. Taki człowiek cały czas czegoś musi 

pilnować, żeby mu nie spadło z pleców. 
Nie ma radości życia, ani nie zauwa-
ża piękna przyrody, może być też tak, 
że ma obok siebie kogoś, kto go kocha, 
ale on i tak nie potrafi tego zauważyć 
i się cieszyć. Staje się coraz bardziej 
zmęczony i smutny. Ponieważ nie widzi 
innych, którzy go kochają, po jakimś 
czasie nie zauważa również siebie. Liczy 
się już tylko bagaż. Natomiast człowiek 
pokorny podobny jest do dziecka, które 
idzie przez życie i czuje, że ciągle ży-

cie dostaje 
w prezen-
cie. Bóg 
jest nad nim 
jak świecą-
ce słońce, 
życ iodajne 
źródło, któ-
re ożywia 
w s z y s t k o 
i wszyst-
kich. Taki 
ktoś robi, 
co do niego 
w życiu na-
leży i cieszy 
się i dzię-
kuje Bogu, 

że mógł dzisiaj zrobić jakąś małą rzecz. 
Bo całe jego życie składa się z małych 
dobrych rzeczy.

Pokora to prawda. 
Bóg i tylko On nam ją podaje porcja-

mi. Miłuje nas i daje nam małe porcje, 
bo byśmy może nie unieśli wszystkie-
go. Dlatego, gdy zdarzy nam się odkryć 
trochę, lub dużo własnego zła, to war-
to tak sobie pomyśleć: o, Bóg podał 
mi z miłością część prawdy o mnie. 
Chodzi o to, by Pana Boga nie stracić 
z oczu, a to jest bardzo potrzebne, gdy 
martwimy się sami sobą.

10

O pokorze słów kilka
Tomasz Szcześniak

„Stać się dzieckiem wobec Boga – to warunek 

wejścia do Królestwa. W tym celu trzeba się uniżyć, 

stać się małym; co więcej, trzeba się <<powtórnie 

narodzić>> ( J 1,12), narodzić się z Boga, by stać się 

dzieckiem Bożym. Misterium Bożego Narodzenia 

wypełnia się w nas, gdy Chrystus kształtuje się w 

nas. Boże Narodzenie jest misterium tej przedziwnej 

wymiany”. (KKK 526)
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Katarzyna Barczak

„Nasz polski Biedaczyna”  
parę słów o św. Albercie Chmielowskim

Św. Albert Adam Chmielowski urodził 
się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi, koło 
Krakowa. Był najstarszym dzieckiem 
Wojciecha i Józefa. Miał trójkę rodzeń-
stwa. Jako osiemnastolatek brał udział 
w powstaniu styczniowym. W bitwie pod 
Mełchowem został ranny, w wyniku, cze-
go amputowano mu nogę.

Później rozpoczął studia malarskie, któ-
re kontynuował za granicą. Kiedy wrócił 
do kraju tworzył dzieła, w których po-
jawiała się tematyka religijna. W latach 
80-tych powstał jego obraz „Ecce Homo”, 
który spowodował on pewne zmiany 
w jego życiu. Postanowil oddać życie cał-
kowicie Bogu. W 24 września 1800 wstąpił 
do zakonu Jezuitow. Po roku zrezygnował 
z powodu depresji i załamania nerwowe-
go. Spokój znalazł w regule Zakonu św. 
Franciszka z Asyżu. W 1887 r. przywdział 
habit III Zakonu Franciszkanów i przyj-
muje imię Albert.

Do swojej śmierci zakłada nowe przy-
tuliska, sierocińce dla dzieci i młodzie-
ży oraz domy dla nieuleczalnie chorych. 
Umiera w opinii świętości. Za jego trumną 
szły tłumy biedaków.

Trzeba również zaznaczyć, że Jan  Jan 
Paweł II poświęcił książkę o św. Albercie 
„Brat naszego Boga”. Natomiast w Liście 
skierowanym do rodziny albertyńskiej 
z okazji 150. rocznicy urodzin św. Alberta 
scharakteryzował Jego duchowość i pisze 
tak: Jest to święty o duchowości urze-
kającej zarówno swym bogactwem, jak 
i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go dro-
gą niezwykłą: uczestnik powstania stycz-
niowego, utalentowany student, artysta-
malarz, który staje się naszym polskim 
„Biedaczyną” (jak św. Franciszek z Asyżu) 
szarym bratem, pokornym jałmużnikiem 
i heroicznym apostołem miłosierdzia.

Wzorcem kształtującym duchowość św. 
Alberta był św. Franciszek z Asyżu, ale też 

Jan od Krzyża i św. Wincenty a Paulo. 
Ale reprezentuje on ducha franciszkań-
skiego. Właśnie za tym przykładem św. 
Franciszka rozmiłował się w tajemnicy 
żłóbka, Krzyża i Męki Chrystusa oraz Eu-
charystii. Św. Albert wolę Bożą odkrywał 
dzięki głębokiej i pokornej modlitwie. 

Czy umiałbyś zrezygnować z bogactw 
tego świata, aby stać się ubogim, aby im 
pomagać?

Myślę, że znalazłoby się mało takich 
osób jak św. Mikołaj, bo on właśnie tak 
postanowił. 

Urodził się ok.270 r. Patarze, zmarł 
w ok.345-352. Jego rodzice należeli 
do jednego z najznakomitszych rodów; 
słynęli z bogactw i pobożności. Był on je-
dynakiem. Za zgodą rodziców wybrał stan 
duchowny. Nie unikał kontaktów z chory-
mi, lecz pomagał i pocieszał. Kiedy na-
deszły prześladowania prawdopodobnie 
go aresztowali, ale sędziowie pogańscy 
nie mieli odwali skazać go na śmierć 
za to, że był gorliwym chrześcijaninem. 
Był także biskupem w Pinarze.

Na powszechnym Soborze w Nicei (325 
r.) miał ostro wystąpić przeciw Ariuszowi. 
Mianowicie uderzył go w twarz, za co trafił 
do więzienia. Tutaj jak głosi legenda od-
wiedzili go Pan Jezus i Matka Boża umac-
niając w walce z herezjami.

Ciało świętego zostało pochowane 
w Myrze, później zostało przeniesione 
do włoskiego Bari (patron tego miasta). 
Dnia 29 września 1089r. papież Urban II 
uroczyście poświęcił Jego grobowiec w ba-
zylice wystawionej ku jego czci. W Bari 
uroczystość ku czci św. Mikołaja obchodzi 
się dwa razy 9 maja i 6 grudnia. W maju 
odtwarza się pamiątkę sprowadzenia re-
likwii. U nas 6 grudnia obchodzą szcze-
gólnie dzieci, które czekają na podarunki 
w swoich butach od św. Mikołaja.

Dzisiaj św. Mikołaj jest uważany za orę-
downika w Kościele Wschodnim tak jak 
w Kościele Zachodnim.

Św. Mikołaj nie przestaje być najpopu-
larniejszym jako Święty, chociaż na ob-
razach jest pokazywany jako staruszek. 
Jest to znany święty, ale z drugiej strony 
jest to osoba tajemnicza, ponieważ został 
„ubrany” w liczne legendy. Jedna z legend 
mówi, że Mikołaj już od narodzin prakty-
kował posty. Najważniejszą troską byli 
dla niego ubodzy i nieszczęśliwi, którym 
chciał dyskretnie pomagać. 

Św. Mikołaj jest czczony jako patron: 
małych dzieci, panien na wydaniu, adwo-
katów, aptekarzy, uczniów… 

Św. Mikołaj
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Między sferą 
MAteriAlNą,  

A dUChOwą Świąt
Sandra Gołębiewska

Święta to czas radości, pokoju, miło-
ści, okazywania sobie wzajemnej tro-
ski.  Rodzina powinna wspólnie robić 
porządki, piec pierniki, rybę, przygoto-
wywać wieczerzę wigilijną, ubierać cho-
inkę. Święta to także czas wewnętrznej 
zadumy, zatrzymania się nad własnym 
życiem, poukładania pewnych spraw, 
czas dla rodziny. To wtedy właśnie ro-
dzina powinna spędzić czas razem, po-
rozmawiać ze sobą, pomóc, obdarować 
się prezentami, pójść wspólnie na Mszę. 
Jest to czas wolny od kłótni i wszelkich 
nieporozumień. 

Ale tak jest tylko teoretycznie. W dzi-
siejszych czasach Święta to czas biega-
nia za prezentami, wielkich wydatków, 
problemów; co komu kupić, co ugoto-

wać, gdzie iść na zakupy. Bardzo często 
też ten świąteczny czas jest przymuso-
wo spędzany w pracy, lub domowym na-
wale zajęć, gdzie martwimy się czy zdą-
żymy przygotować wszystko na Wigilię, 
kiedy kto nas odwiedzi, do kogo wysłać 
jeszcze życzenia, o kim nie zapomnieć. 
W dzisiejszych czasach Święta te stały 
się wielkim szałem zakupów; począwszy 
od prezentów dla najbliższych, a koń-
cząc na ozdobach świątecznych. 

Ludzie mogą powiedzieć, że przecież 
o to właśnie chodzi; obdarowanie się pre-
zentami, wspólna wieczerza – owszem, 
są to elementy tradycji bożonarodze-
niowych, ale zapominamy o Kimś, kto 
powinien być i jest w tym święcie naj-
ważniejszy. O Jezusie - to jest właśnie 

święto Jego przyjścia na świat. To wła-
śnie na Jego cześć stawiamy szopki, 
idziemy na Pasterkę. To właśnie ten 
czas, gdy Zbawiciel przyszedł na świat, 
więc może to czas, gdy powinniśmy się 
zatrzymać, przytulić kogoś bliskiego, 
powiedzieć przepraszam, przyznać się 
do błędów, schować dumę do kieszeni. 
Może to czas, gdy ojciec powinien prze-
prosić syna, przyjaciółki siebie nawza-
jem, a rodzeństwo przestać się kłócić.

Powinniśmy zastanowić się nad sen-
sem, który płynie z tych Świąt, bo pod 
tą „magią” świecidełek i prezentów tra-
cimy to, co na prawdę ważne. Może tym 
razem, powinniśmy dać coś od siebie.

Rafał Regulski

Gdyby - uznawszy, że to „już” – Jó-
zef wziął Marię z domu i delikatnie 
pomógł wsiąść do wygodnej limuzyny 
i gdyby włączył ogrzewanie, taki lek-
ki nawiew, nie za mocny, nie za go-
rący, ale ciepły, przyjemny…  Gdyby 
następnie podjechał do kliniki i wy-
siadł z auta, po czym jakby niedba-
le kopnąłby oponę i pogładził wierz-
chem dłoni czarny lakier kontrastu-
jący z zimą; i gdyby Józef pomyślał 
(nie jakoś złośliwie nawet, tylko 
tak zwyczajnie, jak to człowiek cza-
sem lubi – o ile może): „stać mnie, 
to płacę” i powiedział: „płacę, więc 

wymagam”.  I gdyby zażyczył sobie 
najlepszego jednoosobowego pokoju 
dla Marii, z telewizją, klimą i spe-
cjalnym traktowaniem. Specjalnym, 
bo to nie jest zwykła ciąża i to nie bę-
dzie zwykłe dziecko…  

I gdyby Józef był przy porodzie 
z kamerą o wysokiej rozdzielczo-
ści i gdyby tak celował obiektywem 
w rodzącą kobietę myśląc, której te-
lewizji i za ile sprzedać ten wyjątko-
wy amatorski filmik… (Klinice zresztą 
też by to pasowało: takiej promocji 
nie miałaby żadna inna porodówka!) 
A jakby cena filmu wzrosła po wizycie 

trzech króli! Tę wizytę też by trze-
ba sfilmować! Tylko czy złoto, ka-
dzidło i mirra to najlepsze prezen-
ty? Złoto owszem – ale te pozostałe 
dary? A już najgorsza ta mirra…  Nie! 
Trzeba zawczasu zadzwonić do tego 
od mirry i mu ją wybić z głowy! Niech 
najwyżej kasę przyniesie, jak nie ma 
innego pomysłu! 

Gdyby Józef słowa „siano” nie koja-
rzył z biedną szopą, tylko z pękatym 
portfelem, nie byłoby o czym śpiewać 
w kolędach. Nie byłoby kolęd. Nie by-
łoby przyczyny, dla której miałyby 
powstać.

GdyBy
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Okres Bożego Narodzenia charakteryzuje 
się wieloma obrzędami i zwyczajami świą-
tecznymi. Po trwającym cztery tygodnie 
okresie adwentu rozpoczynamy wieczerzę 
wigilijną.

 Polską wigilię charakteryzują: opłatek, 
choinka, dwanaście potraw, sianko, puste 
miejsce przy stole. Wigilia to dzień, w którym 
w szczególny sposób odczuwamy brak bli-
skich nam osób. W naszej pamięci są oni cały 
czas obecni. To osoby, których już nie ma, 
z których odejściem nigdy się nie pogodzili-

śmy… Zostawiając wolne miejsce pragniemy 
zaznaczyć więź ze zmarłymi z naszych rodzin. 
Wolne miejsce może również symbolizować 
bliskich, którzy tego szczególnego wieczoru 
nie mogą z nami zasiąść do stołu…

Zachowanie tradycji pozostawiania wol-
nego miejsca przy wigilijnym stole stało się 
symbolem otwarcia domu dla tych, którzy 
są samotni. Oznacza ono, że jesteśmy przy-
gotowani na przyjście niespodziewanego 
gościa. Pamiętamy o wszystkich samotnych 
i opuszczonych.

Zwyczaj ten często też bywa sprowadzany 
do pustego, rytualnego gestu, całkowicie po-
zbawionego treści. Każdy z nas powinien za-
dać sobie pytanie jak by postąpił w sytuacji, 
gdyby do naszych drzwi zapukał nieznajomy, 
bezdomny, brudny czy głodny? Warto w ten 
dzień rozejrzeć się wokół i pomyśleć o zapro-
szeniu osoby samotnej: sąsiada, krewnego.

Sens wolnego miejsca przy stole najpełniej 
wyraża się wtedy, gdy zostanie ono zapełnio-
ne. Tego wieczoru przecież nikt nie może być 
głodny i samotny…

Puste miejsce przy stole
Basia, Monika, Ewelina, Anna

Za oknami już zima  
W oknach choinek blask  
Co zostało za nami ?  
Co przyniesie nam czas ?  
 
Dziecko patrzy na niebo  
Czeka na pierwszą z gwiazd  
Jaka droga przed nami ?  
Dokąd zaniesie nas ?  
 
To jedno miejsce przy stole  
Jedno miejsce dla wielu z was  
W ręku trzymasz biały opłatek  
Który to już raz ?  

Już śpiewają kolędę  
Gwiazda spada gdzieś w dół  
Zawsze czekać tu będę  
Aż zapukasz do drzwi  
 
Jedno małe miejsce przy stole  
Jedno miejsce dla wielu z was  
W ręku trzymasz biały opłatek  
Milkną słowa, ucieka czas  
Jedno małe miejsce przy stole  
Jedno miejsce dla wszystkich nas  
W ręku trzymasz biały opłatek  
Który to już raz ?..

Lady Pank

Miejsce przy stole’Kolęda dla nieobecnych

A nadzieja znów wstąpi w nas. 
Nieobecnych pojawią sie cienie. 
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie. 
I choć przygasł świąteczny gwar, 
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu, 
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, 
Wbrew tak zwanej ironii losu. 
 
Daj nam wiarę, że to ma sens. 
Że nie trzeba żałować przyjaciół.  
Że gdziekolwiek są - dobrze im jest, 
Bo są z nami choć w innej postaci. 
I przekonaj, że tak ma być, 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.  
Że odeszli po to by żyć,  
I tym razem będą żyć wiecznie 
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 
 
A nadzieja znów wstąpi w nas.  
Nieobecnych pojawią się cienie.  
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie . 
I choć przygasł świąteczny gwar,  
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,  
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,  
Wbrew tak zwanej ironii losu.  
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

Z. Preisner
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 Przez siedem lat pracował 
wśród ubogich…

wywiad z ks. prob. dr Jackiem STĘPCZAKIEM

  Parafia p.w. św. Józefa ma od sierpnia br. 
nowego proboszcza. Jest nim ks. dr Jacek 
Stępczak. Postanowiłam Go zapytać o odczu-
cia związane z nową parafią.

B.D.-Jak ks. Proboszcz postrzega Śro-
dę dziś, a jak 20 lat temu?

Ks.prob.Jacek Stępczak - 20 lat to jedno 
pokolenie, a w ciągu jednego pokolenia zmia-
ny są zawsze widoczne. Miasto jest piękniej-
sze, bardziej zadbane, powstały nowe domy, 
sklepy. Przed dwudziestu laty nie było jesz-
cze kościoła św. Józefa. Istniało nowe Osiedle 
i była kaplica, później dopiero powstał nowy 
kościół.

B.D.-Jak ks. Proboszcz zaaklimatyzo-
wał się w nowej parafii?

Ks.Prob.- Bardzo dobrze. Spotkałem się 
z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony 
wszystkich. W Środzie czuję się jak u siebie 
w domu.

B.D.- Jakie są najbliższe przedsięwzię-
cia co do budowy kościoła?

Ks.Prob.-Jest wiele rzeczy do wykończenia 
lub do wyremontowania np. wykończenie 
ołtarza, remont dachu w domu parafialnym 
i na probostwie, lepsze ogrzewanie kościoła, 
dobre organy, witraże w oknach bocznych, 
nowe konfesjonały, wykończenie pomiesz-
czeń pod kościołem i w wieży, dokończenie 
obłożenia ścian zewnętrznych kamieniem. 
Kolejność wymienionych zadań nie ma w tym 
momencie znaczenia. Co uda nam się wyko-
nać to zależy w pierwszym rzędzie od hojności 
św. Józefa - jeżeli pobudzi serca ludzi i znajdą 
się odpowiednie środki wówczas stopniowo 
poszczególne inwestycje będą realizowane. 
Święty Józefie – módl się nami!

B.D.- Jak ma wyglądać ołtarz, czy ks. 
Proboszcz ma własną koncepcję?

Ks.Prob.- Istnieje wstępny projekt, który 
z pewnością ulegnie zmianie. Widziałem wie-
le nowoczesnych kościołów. Chciałbym, aby 

nasza świątynia była piękna (najpiękniejsza 
na świecie!) i pomagała nam w modlitwie. 
Obecnie nie ma podjętej decyzji, w którą 
stronę pójdziemy. Potrzeba z pewnością czasu 
i cierpliwości. Ufam, że święty Józef postara 
się o swoją świątynię!

B.D.- Przez 7 lat pracował Ksiądz 
w Afryce. Jaki to ma wpływ na obecną 
posługę?

Ks. Prob.- Pobyt w Zambii był dla mnie 
wielką przygodą. Spotkałem wielu bardzo 
dobrych ludzi, z wieloma utrzymuję kontakt 
do dziś. Głównym moim zajęciem w Afryce 
była praca wychowawcza w Misyjnym Semi-
narium Duchownym. Stąd mam znajomych 
wśród misjonarzy, wykładowców i seminarzy-
stów tego Seminarium. Pomagałem również 
w pracy duszpasterskiej w kilku parafiach, 
a także wśród sierot - z ich opiekunami utrzy-
muję stały kontakt.

Dwa miesiące temu zaproponowałem w na-
szej parafii adopcję zambijskich sierot. Moja 
propozycja spotkała się ze sporym zaintere-
sowaniem. Powtarzam ją przy okazji naszego 
wywiadu: jeśli ktoś chciałby pomóc jednemu 
zambijskiemu dziecku i zafundować mu co-
dzienny posiłek (talerz ryżu, trochę warzyw, 
niekiedy ryba i ciepła słodka herbata), może 
wpłacać 30 zł miesięcznie na specjalne konto 
naszej parafii:

Parafia św. Józefa, Os. Jagiellońskie 47, 63-
000 Środa Wlkp. Bank Spółdzielczy

Konto nr 34 9085 0002 0000 0016 
0179 0002  z dopiskiem „Sieroty”.

W imieniu obdarowanych raz jeszcze dzię-
kuję za życzliwą odpowiedź naszych parafian.

B.D. Ks .Proboszcz ma duże doświad-
czenie międzynarodowe. Jak wykorzy-
stuje to w swojej pracy?

Ks. Prob.-Doświadczenie zdobyte podczas 
mojej pracy w Afryce procentuje m. in. tym, 
że korzystam ze zdobyczy techniki XXI wieku. 
Nasza parafia ma stronę internetową (www.

jozef-sroda.pl), sam używam telefonu komór-
kowego. Zabrzmi to jak dowcip ale w Afryce 
spotkałem ludzi, którzy mieszkali w zagro-
dach bez prądu elektrycznego, a używali te-
lefonu komórkowego. Gdy ich spytałem gdzie 
go ładują beztrosko odpowiadali że …w szkole, 
urzędach lub sklepach (ale wtedy trzeba za-
płacić, a nie ukraść!). Jednakże „doświadcze-
nie międzynarodowe” jest przed wszystkim 
bogactwem płynącym ze spotkań z różnymi 
ludźmi. Spotkanie z drugim człowiekiem staje 
się okazją do poznania innego świata, innego 
punktu widzenia, innego spojrzenia na ży-
cie. Staram się rozmawiać z ludźmi ucząc się 
od nich bogactwa życia. I nawet jeśli prezen-
tują spojrzenie dalekie od Ewangelii, próbuję 
wydobyć z nich element dobra. Każdy prze-
cież stworzony jest na obraz i podobieństwo 
Boże, i posiada w sobie coś dobrego.

B.D.-Co dla ks. Proboszcza jest priory-
tetem w najbliższym czasie?

Ks.Prob. – Nawrócenie: moje i moich para-
fian. W tym celu w Adwencie przeżywaliśmy 
odnowienie misji parafialnych. Cieszę się, 
że część parafian skorzystała z tej okazji po-
głębienia więzi z Panem Bogiem.

B.D.- Czego by Ks. Proboszcz życzył 
parafianom na nadchodzące święta 
i Nowy Rok?

Ks. Prob.- Świętości, świętości i świętości! 
Jeśli przeżyjemy święta Bożego Narodzenia 
po Bożemu, mamy szansę żyć w przyjaźni 
z Panem Jezusem przez cały Nowy Rok. Niech 
nie opuszcza nas wstawiennictwo Matki Bożej 
i opieka naszego Patrona - św. Józefa!

B.D. Dziękuję ks. Proboszczowi za rozmo-
wę. Ze swej strony i w imieniu parafian życzę, 
aby Ks. Proboszczowi udało się zrealizować 
jak najwięcej zamierzeń dotyczących parafii 
św. Józefa, a także aby znalazło się więcej 
hojnych Średzian chcących pomagać zambij-
skim sierotom.

Bogusława Deiksler



 20 XI odbył się Dekanalny Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów Dekanatu 
Średzkiego

II m-ce w kategorii Szkoły Podstawowe zajął nasz ministrant Dawid 
Skibiński

II m-ce w kategorii Gimnazja zajął nasz lektor Adam Deiksler

 W pierwszym tygodniu Adwentu odbywało się w naszym kościele 
odnowienie Misji Parafialnych. Niezwykłe kazania głosili: ks. Grzegorz Kamiński 
i ks. Łukasz Grzonka- misjonarze Św. Rodziny

  8 grudnia to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny- 
w tym dniu dzieciom klas II poświęcono medaliki
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Bogusława Deiksler

z OstAtNiej Chwili….

Adwentowo i świątecznie…

ADWENT, ADWENT bardzo lubimy,
na narodziny Jezusa się cieszymy.

Na Roraty codziennie biegamy
i z kartek obrazek składamy.

Kazań księdza pilnie słuchamy
i w swoje życie te mądrości wcielamy.

Boże Narodzenie tuż ,tuż-cieszą się duzi i mali!
Na gwiazdora wszyscy czekamy,
na wigilijnej uczcie karpia spożywamy.
Życzenia sobie składamy,
a o północy na Pasterkę podążamy!

Święta w rodzinnym gronie spędzamy.
 Bardzo dobrze odpoczywamy
i siły do dalszej pracy zdobywamy!

Na Sylwestra wszyscy czekają
i radośnie się zabawiają,
a w Nowym Roku 
wszystkiego dobrego się spodziewają!

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

 6 grudnia w Roratach uczestniczył św. 
Mikołaj ( ks.Wikary), który po Mszy św. 
rozdawał słodycze. Dzieci były wzruszone 
i zadowolone.



Mikołaj u przedszkolaków
Dzieci w wieku przedszkolnym uczęsz-

czające na pogadanki religijne w parafii 
p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śro-
dzie Wlkp. jak w każdą środę przyszły 
na kolejne swoje spotkanie. Tym razem 
wyglądało ono trochę inaczej, niż zazwy-

czaj. Po wspólnej modlitwie i przywitaniu, 
do dzieci zapukał Mikołaj. Przedszkola-
ki ogarnęło wielkie zdziwienie , potulnie 
zaprosiły niezwykłego gościa na spotka-
nie. Wspólnie odmówiły przed Mikołajem 
pacierz, a następnie zaśpiewały kilka 

piosenek religijnych. Rozradowany Mi-
kołaj, wręczył dzieciom słodką niespo-
dziankę. Każde dziecko obiecało Mikoła-
jowie, że zawsze będzie bardzo grzecz-
ne. Zanim pożegnały Mikołaja, zaprosiły 
go do wspólnej fotografii. 

Andrzejki w grupie najmłodszych dzieci, odbyły się 
w środę 24.11.2010r. Dzieci przyszły na swoje coty-
godniowe spotkanie, nie wiedząc jaka czeka je niespo-
dzianka. Jak każde spotkanie, tak również i to rozpo-
częły wspólną modlitwą i śpiewem, po czym zaczęły 
zabawę. Przy wesołej muzyce, przedszkolaki tańczyły 
w parach, rzucały grosik na szczęście. Kiedy sił już bra-
kowało, dzieci mogły posilić się słodkim ciasteczkiem 
i cukiereczkiem. Zadowolone i bardzo uśmiechnięte, 
powracały do swoich domów. 

W sobotę 27.11br. w salce parafialnej odbyła się zaba-
wa Andrzejkowa dla  grupy „Dzieci Maryi” i ministrantów. 
Zabawa trwała 3 godziny. Wszyscy bawili się, przy we-
sołej muzyce. Podczas krótkich przerw, mogli częstować 
się słodkościami i napojami. Największą popularnością 
cieszyły się konkursy, do których wszyscy chętnie się 
garnęli. Zwycięzcy otrzymywali gromkie brawa. Zado-
woleni a nawet zmęczeni, wracali do swoich domów. 

Andrzejki
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P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E G O 
S E R C A  J E Z U S A : 

27 listopada br. młodzież z parafii Najświętszego Serca Jezusa 
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny bawiła się razem na salkach 
przy parafii NSJ. Zabawa zorganizowana była z okazji „Andrzejek”. 
Towarzyszyli nam ks. Krystian i ks. Marcin. Dziękujemy za ich obec-
ność. Dziękujemy również Piotrkowi Budaszowi, który cały czas dbał 
o muzykę. 

Katarzyna Barczak
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Kacper Jurek
Wiktoria Nowak
Karolina Nowak
Natasza Zaremba
Wiktoria Odwrot
Nikodem Odwrot
Julia Szmania
Jakub Cyka
Gabriela Pucek
Wiktoria Rejzowicz

Małgorzata Strzyżewska
Franciszek Kopczyński
Amelia Pieczyńska
Filip Cichosz
Olga Oleksy
Maja Grzesiecka
Antoni Budzyn
Franciszek Kaus
Hubert Stępień
Julia Bartkowiak

Joanna Fludra
Wiktoria Kusik
Bartosz Krych
Adrianna Augustyniak
Marek Dajerling

Bartosz Milewski – Agnieszka Jacków

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

Kopczyńska Genowefa 24.10.2010
Śmigielski Alfred 26.10.2010
Sysak Małgorzata Anna 29.10.2010
Czekała Franciszek 30.10.2010
Bartkowiak Ryszard Józef 02.11.2010
Dąbrowska Domicela 02.11.2010
Bzowa Stefania 08.11.2010
Wiśniewska Irena 09.11.2010
Janasik Witold 12.11.2010

Pomykała Maria 15.11.2010
Rzepka Marianna 19.11.2010
Preiss Maria 19.11.2010
Florczak Adam 01.12.2010
Przymusińska Stanisława 05.12.2010
Maciejewski Stanisław 09.12.2010
Matela Jadwiga 10.12.2010
Mańkowska Kazimiera 11.12.2010
Kozłowski Wiesław Jan 12.12.2010 

o d e s z l i  d o  p a n a

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

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

p r z y s i ę g a l i  s o b i e  p r z e d  b o g i e M

Maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich rodzicom-gratulujemy!

wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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Kącik Dziecięcy

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 20.02.2011r.

W niedzielę 28 listopada odbyło się podwójne losowanie .
Hasło z  numeru  październikowego brzmiało: NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE
Nagrodę-zestaw do odmawiania Różańca wylosowała : ANIA TOBOŁA.
Hasło z numeru listopadowego-WIECZNY ODPOCZYNEK.
Nagrodę-poświęcony wieniec adwentowy wylosowała : MARYSIA 
TORZYŃSKA

Gratulujemy!
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