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SŁOWO OD REDAKCJI

SŁOWO OD PROBOSZCZA

Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

Słowo „Kościół” (ekklesia, z greckiego ek-kalein – „wołać poza”) oznacza „zwołanie”. 
/.../ Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w języku greckim /.../ przede 
wszystkim w odniesieniu do zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał Prawo 
i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. Pierwsza wspólnota tych, którzy 
uwierzyli w Chrystusa, określając się jako „Kościół”, uznaje się za spadkobierczynię tamtego 
zgromadzenia. W niej Bóg „zwołuje” swój lud ze wszystkich krańców ziemi. /.../

W języku chrześcijańskim pojęcie „Kościół” oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także 
wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą 
nierozłączne. „Kościół” jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we 
wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim 
eucharystyczne. Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego 
Ciałem. /KKK 751 – 752/

Takie informacje o Kościele możemy odnaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
Oczywiście cytując te słowa mam świadomość tego, iż Czytelnicy „W świetle Kolegiaty” 
oczekują czegoś więcej, oczekują odpowiedzi na pytanie: jak „być Kościołem” tu w Środzie 
Wlkp.?

Nie potrafię dać pełnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale mogę się podzielić 
kilkoma własnymi przemyśleniami na ten temat.

1. Początki Kościoła sięgają zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie ludzie otrzymali Prawo. 
Prawo to, zapisane w Piśmie św. należy poznawać, szanować i według niego układać swoje 
życie. Można to czynić należąc np. do Neokatechumenatu lub Kręgu biblijnego.  

2. Jeżeli w Kościele Bóg zwołuje swój lud, to żeby do niego należeć trzeba pozwolić 
zawołać się Bogu np. na niedzielną Mszę św., spowiedź, nabożeństwo różańcowe, czy też 
na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu.

3. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa, dlatego Jego członkowie winni 
troszczyć się o jedność tej wspólnoty. I tak, jak głosi Tradycja: „Kościół jest tam, gdzie jest 
Piotr” tzn. Kościół jest tam, gdzie jest jedność z Biskupem Rzymu, tak w życiu parafialnym 
Kościół jest tam, gdzie jest jedność z kapłanami, a nie tam, gdzie w imię rzekomego „dobra 
Kościoła” zwołuje się zgromadzenia i podejmuje decyzje oraz działania w ukryciu przed 

nimi. 
4. Angażując się w działalność Kościoła w parafii, co jest bardzo ważne i wręcz 

konieczne, należy mieć na uwadze zawsze chwałę Bożą, a nie chwałę tak 
zwanych „działaczy”. 

5. Najważniejszym znakiem przynależności do Kościoła jest godne 
przyjmowanie Komunii św. i to najlepiej podczas każdej Mszy św., w której 
uczestniczymy. 

 
Wszystkim Czytelnikom życzę, aby wyznając podczas niedzielnej Mszy św.: 

„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” - budowali w sobie 
przekonanie, że sami są cząstką tego Kościoła i nigdy nie mówili o 

Kościele „oni” lub „wy”, lecz zawsze „my”. 

ks. Janusz Śmigiel

Tematem wiodącym naszego 
numeru jest Kościół.
Co o Nim wiesz?
Wielu ludziom słowo KOŚCIÓŁ 
kojarzy się tylko z budynkiem.
To tylko częściowo prawda. 
Wówczas słowo to pisze się z małej 
litery i oznacza miejsce, gdzie 
gromadzi się Kościół.
Dla wielu KOŚCIÓŁ ogranicza się 
do papieża, duchowieństwa czy 
osób konsekrowanych.
Kochani Kościół to my. „Czy Wy 
wiecie, że jesteśmy Kościołem?”-to 
nie tylko słowa piosenki, ale fakty.
Przez chrzest staliśmy się częścią 
Kościoła, a przyjmując sakrament 
bierzmowania wzięliśmy na siebie 
odpowiedzialność za Niego.
W jaki sposób realizuję swoją 
przynależność?
Czy jestem tylko jednym, z tych 
którzy są ochrzczeni i z nazwy 
przynależę do Chrystusowego 
Kościoła?
Czy jestem tylko świadkiem tego, 
co dzieje się w Kościele obserwując 
i uczestnicząc „z boku” w życiu 
Kościoła?
Czy wspieram tę Wspólnotę poprzez 
modlitwę i konkretne czyny?
Kościół jest nam dany i zadany. Jak 
z tego zadania rozliczysz się przed 
Panem Bogiem?
Niech to wydanie naszej prasy 
katolickiej będzie przybliżeniem 
tej wspólnoty Kościoła, do której 
należymy i zachęci do działania na 
rzecz naszego, wspólnego dobra.
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Kiedy w popularnej wyszukiwarce interne-
towej wpisujemy frazę kościół, najczęstsze 
wyniki to skojarzenie z budynkiem, później 
z organizacją religijną, a dopiero na trzecim 
miejscu wymienia się to dla nas najwłaściw-
sze określenie, czyli Kościół, jako Wspólnota 
wiernych. Gdy jednak wczytamy się w defi-
nicję, którą Internet znalazł automatycznie, 
widzimy, że budownictwo sakralne rozwijało 
się dopiero w IV wieku, po wydaniu słynne-
go edyktu mediolańskiego. Nie było budyn-
ku, a jednak pojęcie istniało. Istniał, zatem 
Kościół. Co więc znaczył od początku? 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego od-
najdziemy, że początków słowa Kościół 
szukać należy w języku greckim – Ekklesia 
(ek-kalein – wołać poza, a zatem zwołanie). 
Czytamy dalej, że we Wspólnocie założonej 
przez Chrystusa Bóg zwołuje swój lud ze 
wszystkich krańców ziemi. Nierozerwalnie 
należy pojęcie to łączyć ze zgromadzeniem 
liturgicznym (przede wszystkim euchary-
stycznym) oraz wspólnotą lokalną czy po-
wszechną. Kościół ma za zadanie żyć Sło-
wem i Ciałem Chrystusa.

Tyle Katechizm Kościoła. A jak jest na-
prawdę z powszechnym rozumieniem słowa 
Kościół? Zdawać się może, że większości ko-
jarzy się ono tak, jak w przypadku automa-
tycznej wyszukiwarki - w pierwszej kolejno-
ści z budowlą, na drugim miejscu pewnie nie 
znalazłaby się nawet organizacja religijna, a 
raczej skojarzenie ze sporami i emocjami, 
jakie słowo to w dzisiejszym świecie wywo-
łuje. Dlaczego nie Wspólnota? Nie trzeba 
daleko szukać – wystarczy spojrzeć na ar-
tykuły w Internecie. Gdy w tytule pojawi się 
fraza Kościół, automatycznie wzrasta liczba 
komentarzy, które w większości przypadków 
tworzą się ze względu na dyskusje, (choć to 
pewnie zbyt delikatne określenie) między 
zwolennikami, a przeciwnikami Kościoła. Ci 
pierwsi nierzadko dają swymi wypowiedzia-
mi piękne świadectwo wiary i zaufania, ja-
kim Kościół obdarzają. Ci drudzy natomiast 
starają się za wszelką cenę tylko atakować 

opierając się głów-
nie na pochopnych 
sądach, czy też 
niesłusznej ge-
neralizacji. I tak 
trwać to może 
w n ieskończo-
ność. Dziś rzad-
ko, kto potrafi 
dyskutować o 
Kościele bez 
emocji. Czym 
jest to spowodo-
wane? Wydawać 
by się mogło, 
że wprost pro-
porcjonalnie do 
malejącej licz-
by świadectw 
p r a w d z i w e j 
wiary i miłości 
do Kościoła, 
rośnie ilość 
różnego rodzaju ataków. Potrzeba dziś, 
więc takich ludzi, którzy przez swoją posta-
wę nie dopuściliby do tego, by źle mówiono 
o Kościele… By patrząc na uczniów Chrystu-
sa nikt nie odważył się na jakikolwiek atak 
na Jego Wspólnotę. 

Brakuje dziś odwagi, by być świadkiem, 
na co dzień – tam, gdzie jestem. Nasuwa 
się, więc automatycznie kolejne pytanie, 
– dlaczego katolicy boją się odważnie wy-
znawać wiarę w kraju, gdzie ich religia jest 
zdecydowanie dominująca? Dlaczego po 
bierzmowaniu wielu z nich pojawia się na 
Eucharystii dopiero na własnym ślubie, i to 
czasem głównie z powodów estetycznych, a 
nie religijnych? Co powoduje, że niedzielna 
Eucharystia to albo okazja do obserwowa-
nia sąsiadów i znajomych, albo przeżytek, 
który warto zamienić na spacer po galeriach 
handlowych, bo w tygodniu nie było na to 
czasu? Czym dla przeciętnego Polaka stał 
się Kościół? Czy rozumie go w kategoriach 
jedynie obowiązków, jakie wiążą się z przy-

należnością do 
niego, czy też 
w kategoriach 
walki politycz-
nej, o czym 
można było się 
przekonać pod-
czas ostatnich 
wyborów? 

Mnóstwo py-
tań pozostaje 
do rozważenia 
we własnym su-
mieniu – każdy 
sam musi znaleźć 
odpowiedź, czy 
nie boi się być w 
dzisiejszym świe-
cie świadkiem 
Chrystusa, więc 
jednocześnie Ko-
ścioła rozumiane-
go właściwie, jako 
wezwanej przez 

Niego Wspólnoty. 
Warto na zakończenie przytoczyć piękne 

słowa o. Jacka Salija z jego artykułu o in-
stytucjonalności Kościoła, z których wyni-
ka, że bycie członkiem Kościoła to raczej 
duma niż wstyd: To tylko z zewnątrz 
może się wydawać, że w Kościele jest 
obowiązek wyznawania określonych 
poglądów. Jeśli wierzę w Chrystusa, 
to w Ewangelii słyszę Jego słowo. Je-
śli wierzę, że Kościół jest jedyną Ob-
lubienicą Chrystusa, złączoną z Nim w 
Duchu Świętym, to wsłuchuję się żar-
liwie w naukę Kościoła, bo stoi za nią 
najbardziej autentyczne, gwaranto-
wane przez samego Ducha Świętego, 
rozumienie Chrystusa. Również conie-
dzielne uczestnictwo we Mszy świętej 
przestaje w jakimś sensie być dla mnie 
obowiązkiem, jest radosną możliwo-
ścią realnego spotkania z Tym, który za 
mnie umarł na Krzyżu.

Słowo Kościół – tylko je znasz, 
czy też rozumiesz?

Iwona Szymendera
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„A oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata” (Mt 
28,20). To zdanie z Ewangelii św. Łukasza 
dotyczy także Eucharystii, gdyż Jezus po-
został między nami pod postacią Chleba 
i Wina. To niesamowite, że Bóg pozwala 
człowiekowi, by ten mógł stać się żywym 
tabernakulum i przez jakiś czas nosić Go 
w swoim ciele. Trzeba nam się pytać na ile 
jesteśmy tego faktu świadomi i na ile wie-
rzymy, że ten „biały opłatek” to Bóg żywy 
i prawdziwy.

W dokumentach Kościoła możemy wy-
czytać, że Ofiara Eucharystyczna jest 
zarazem „źródłem i zarazem szczytem 
całego życia chrześcijańskiego”. Błogosła-
wiony papież Jan Paweł II w encyklice Ec-
clesia de Eucharistia pisze o rozbudzeniu 
eucharystycznego zdumienia. Naucza nas, 
że „Kościół otrzymał Eucharystię od Chry-
stusa, swojego Pana, nie jako jeden z wie-
lu cennych darów, ale jako dar największy, 
ponieważ jest to dar z samego siebie, z 
własnej osoby w jej świętym człowieczeń-
stwie, jak też dar Jego działa zbawienia.”

Jeśli Eucharystia jest dla nas darem, to 
powinniśmy za ten dar być Bogu wdzięcz-
ni. Kościół tę wdzięczność stara się oka-
zywać w wielu wymiarach. Wszystkim 
są nam przecież dobrze znane procesje 
eucharystyczne, podczas których kapłan 
niosąc Jezusa w monstrancji ukazuje Go i 
zaprasza do oddania czci Bogu. Inną for-
mą uwielbiania Jezusa Eucharystycznego 
są Kongresy Eucharystyczne, poprzez któ-
re ma wzrastać pobożność eucharystyczna 
Ludu Bożego. Najtrudniejszą jednak formą 
oddawania czci Bogu ukrytemu w kawałku 
chleba jest z pewnością modlitwa adora-
cyjna. Wymaga ona od człowieka wsłuchi-
wania się w głos Boga, jak również rozmy-
ślania o Jezusie i z Jezusem. W naszym 
mieście zostanie oddana do użytku kaplica 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zo-
baczmy, w jaki sposób na temat tej pięk-

nej modlitwy wypowiada się Kościół.
O modlitwie adoracyjnej Najświęt-

szego Sakramentu w wymienionej 
powyżej encyklice Papież napisał: 
„Ponadto w wielu miejscach adoracja 
Najświętszego Sakramentu znajduje 
swoją właściwą rolę w życiu codzien-
nym i staje się niewyczerpanym źró-
dłem świętości”. W 2004 roku uka-
zał się dokument Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
w którym o adoracji Najświętszego 
Sakramentu czytamy następująco: 
„Niech w ciągu dnia wierni chętnie 
nawiedzają Najświętszy Sakrament 
(...) Takie nawiedzenie jest wobec 
obecnego w tym miejscu Chrystu-
sa naszego Pana dowodem wdzięczności, 
rękojmią miłości i hołdem należnej Mu 
adoracji. Na przykładzie wielu świętych 
oczywiste jest, że kontemplacja Jezusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie, 
będąca komunią pragnień, jednoczy bar-
dzo ściśle wiernych z Chrystusem. (...) 
kościół, w którym jest przechowywana 
Najświętsza Eucharystia, powinien być 
otwarty dla wiernych przynajmniej przez 
kilka godzin dziennie, aby mogli się mo-
dlić przed Najświętszym Sakramentem. 
(...) Usilnie zaleca się, ażeby w najważ-
niejszych miastach biskup diecezjalny wy-
znaczył któryś z kościołów dla odprawiania 
wieczystej adoracji (...)”.W 2007 roku na-
tomiast papież Benedykt XVI w adhortacji 
Sacramentumcaritatis o adoracji Najświęt-
szego Sakramentu napisał: „W Eucharystii 
naprawdę Syn Boży wychodzi nam na-
przeciw i pragnie się z nami zjednoczyć; 
adoracja eucharystyczna nie jest niczym 
innym jak tylko oczywistym rozwinięciem 
celebracji eucharystycznej, która sama w 
sobie jest największym aktem adoracji 
Kościoła. (...) tylko przez adorację moż-
na dojrzeć do głębokiego i autentycznego 
przyjęcia Chrystusa. (...) Dlatego wraz ze 

zgromadzeniem synodalnym żywo pole-
cam pasterzom Kościoła oraz Ludowi Bo-
żemu praktykę adoracji eucharystycznej, 
czy to osobistej czy wspólnotowej. (...) w 
ośrodkach najbardziej zaludnionych, było-
by stosowne wyznaczenie kościołów oraz 
oratoriów przeznaczonych właśnie dla wie-
czystej adoracji. 

Możemy się tylko cieszyć i składać Bogu 
dzięki za to, że nasze miasto dołączy do 
tych dużych miast, w których kaplice wie-
czystej adoracji już funkcjonują. Modlitwą 
adoracyjną nie można się zrażać. Począt-
kowo może wydawać się ona niezwykle 
trudna. Im więcej w człowieku niepokoju, 
tym będzie ona trudniejsza, gdyż w naszej 
modlitwie będzie wiele rozproszeń. Jednak 
im więcej czasu spędzimy w naszej kaplicy 
na tej modlitwie, tym więcej w nas będzie 
pokoju, gdyż Jezus będzie nasze serce 
przemieniał i uspokajał. 

Modląc się w tej pięknej kaplicy, wspo-
mnijmy Bogu o tych wszystkich, dzięki 
którym tak kaplica powstała, bo dzięki ich 
zaangażowaniu, modlitwie i licznym wy-
rzeczeniom z sideł szatańskich zostanie 
wyrwana niejedna dusza. 

CZEGO POTRZEBOWAŁA 
ŚRODA WIELKOPOLSKA?

ks. Marcin Ćmil
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Ilekroć udaję się na Mszę Świętą do 
kościoła Ojców Dominikanów, tylekroć 
po przekroczeniu bram  klasztoru, staję 
na chwilę na placu, wpatrując się w dwie 
strzeliste wieże i napis na fasadzie ECCE 
MATER TUA – Oto Matka Twoja. Myślami 
biegnę ku wydarzeniom sprzed 2000 lat, 
kiedy to Chrystus umierając na Krzyżu dał 
nam Maryję za Matkę. Kolejne myśli łączą 
się ze wspólnotą Kościoła – Matki. Wielka 
radość i pokój wstępują w me serce, sło-
wa te pozwalają mi w nieznanej dla mnie 
wcześniej grupie ludzi poczuć się jak w 
prawdziwej wspólnocie. 

W ostatnim czasie wiele mówi się o Ko-
ściele we współczesnym świecie. Piękne i 
prawdziwe myśli zagłuszone są przez lu-
dzi wrogo nastawionych wobec Kościoła. 
Media nagłaśniają skandale, ukazują brak 
jedności w Kościele. Wśród tych wszyst-
kich burz i niechęci do Kościoła szukałem 
myśli i wypowiedzi, które utwierdzałyby 
moją miłość do Kościoła i pomagałyby się 
w nim zakotwiczyć tak, aby trwać z nim w 
każdym czasie.  

Z tą myślą natrafiłem na wspaniałą en-
cyklikę Czcigodnego Sługi Bożego Papieża 
Piusa XII Mystici Corporis Christi. Zawarte 
w niej słowa głęboko wyryły się w mym 
sercu i powracają do mnie w chwilach 
radości, ale i w chwilach smutku, wątpli-
wości czy nawet zniechęcenia, przypomi-
nając, czym jest Kościół – Wspólnota, do 
której należę.  

Papież Pius XII, chcąc zdefiniować Ko-
ściół, nazwał Go Mistycznym Ciałem Chry-
stusa. Jak sam wskazał, określenie to 
wyłoniło się z Pisma Świętego i wielowie-
kowej Tradycji Kościoła. Głową tego Mi-
stycznego Ciała, czyli Kościoła jest Chry-
stus. Jeżeli zaś Chrystus jest Jego Głową, 
to Duch Święty jest Jego duszą. Przyrów-
nanie Kościoła do ciała ukazuje, że jest 
to wspólnota niepodzielna i widzialna, w 

której każda osoba ma swoje jedyne i nie-
powtarzalne zadanie do spełnienia. Tak 
jak ciało ludzkie zaopatrzone zostało we 
właściwe narządy, które zaopatrują we 
wszystko niezbędne dla całego ciała jak 
i poszczególnych członków tak Zbawiciel 
zaopatrzył Ciało mistyczne w Sakramenty, 
które wzmacniają i budują poszczególnych 
członków jak również wpływają na wzrost 
całej Wspólnoty. 

Chrystus jest Twórcą i Założycielem Ko-
ścioła, Kościoła, pod który dał fundamenty 
głosząc na ziemi Dobrą Nowinę, Kościoła, 
który ukształtował podczas swej Męki na 
Krzyżu, Kościoła, któremu przez śmierć na 
Krzyżu wyjednał tchnienie Ducha Święte-
go. Jako Głowa sprawuje rządy nad całą 
Wspólnotą Chrześcijańską, prowadzi ją 
do przeznaczonego celu, a także królu-
je w umysłach i sercach ludzi. Widzialne 
rządy przekazał Pierwszemu z Apostołów, 
Kościół, bowiem zbudowany jest nie tylko 
na Chrystusie, ale i na Piotrze – widzial-
nej Głowie Kościoła.  Wobec tego znajdują 
się w groźnym w skutki błędzie ci, którzy 
mniemają, iż mogą obrać sobie Chrystu-
sa za głowę Kościoła bez wiernego przy-
lgnięcia do Jego Zastępcy na ziemi (MCC 
39). Słowa te uświadamiają jak ważne jest 
zjednoczenie z Piotrem, serdeczna o Nim 
pamięć i nieustanna modlitwa za Niego. 

Przedłużeniem władzy Piotra są bisku-
pi, którzy w swoich diecezjach, jako Pa-
sterze opiekują się i rządzą powierzoną 
sobie owczarnia. Pisząc o biskupach, Pius 
XII przytoczył zdanie z Księgi Kronik: Nie 
tykajcie pomazańców moich (Krn 16, 22) 
Jest ono wyrzutem dla osób, które tak 
łatwo, bez zastanowienia i pokory kryty-
kują, oskarżają, stają w opozycji wobec 
tych, którym powierzone zostało tak wiel-
kie i szczególne zadanie, którzy w sposób 
szczególny zostali przyozdobieni namasz-
czeniem Ducha Świętego(MCC 41).

Boski Zbawiciel jest obecny w Koście-
le poprzez osoby kapłanów. Gdy w dzień 
przed swą Męką ustanowił sakrament Eu-
charystii i Kapłaństwa, pieczę nad świę-
tymi tajemnicami przekazał Apostołom. 
Dzięki sukcesji apostolskiej Wspólnota Ko-
ścioła trwa nieprzerwanie, przystępując do 
świętych Sakramentów. Kościół, który jest 
narzędziem Chrystusa dzięki kapłańskiej 
posłudze: chrzci, uczy, rządzi, zwalnia, 
wiąże, składa, ofiaruje (MCC 52).

Kolejną, największą częścią mistyczne-
go Ciała są osoby świeckie. Wypełniają 
oni powierzone zadania wynikające z ich 
przynależności do Wspólnoty. Głównym 
ich zadaniem jest świadectwo chrześci-
jańskiego życia, przekazywanie Dobrej 
Nowiny o Zbawieniu i nieustanne dążenie 
do świętości. Kościół zawsze będzie obfi-
tował w ludzi świeckich, którzy z pomocą i 
za natchnieniem Bożym potrafią dojść do 
wysokiego stopnia świętości (MCC 17).

Będący przedłużeniem zbawczej misji 
Jezusa jak również będąc Jego Mistycz-
nym Ciałem, Kościół jest samym Chry-
stusem tzn. drugim Chrystusem. Św. Au-
gustyn bardzo mocno wyraził to słowami 
Chrystus, głosi Chrystusa. Skoro Kościół 
jest drugim Chrystusem jasnym staje się 
fakt Jego cierpień, albowiem tak jak Chry-
stus cierpiał i był zwalczany tak cierpi i jest 
zwalczany Kościół.

Patrząc na Wspólnotę Mistycznego Ciała 
widzimy, że tworzą ją ludzie. Ludzie, któ-
rzy z natury swej są dobrzy, ale w swej 
słabości upadają i grzeszą. Każdy z nas 
odpowiedzialny jest czy to za wzrost, czy 
to za osłabianie Wspólnoty. Dlatego należy 
pamiętać, że Kościół jest święty, ale jest 
Wspólnotą ludzi grzesznych. Chrystus bę-
dąc na ziemi nie odrzucał ludzi grzesznych, 
lecz w swej wielkiej Miłości przygarniał ich 
do siebie, tak samo Kościół przygarnia 
ludzi grzesznych i zanosi, co dziennie do 

ECCE MATER TuA.
Michał Mikołajczak
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Boga modlitwę: Odpuść nam nasze winy. 
Jak już napisałem Kościół jest Święty stąd 
po mimo nie razem?

Ten cytat może być źle zrozumiany przez 
ludzi. Proszę go usunąć na moja odpowie-
dzialność.

grzechu widzimy Jego blask. Cały nie-
skalany blask naszej świętej Matki okazuje 
się w Sakramentach, którymi rodzi i żywi 
swe dzieci; we wierze, którą przechowu-
je nietkniętą wiekami; w najświętszych 
prawach, które nakłada na wszystkich i w 
radach ewangelicznych, którymi zachęca; 
i wreszcie, w niebieskich darach i mocach 
cudownych, dzięki którym rodzi ze swej 
niewyczerpanej płodności rzesze niezliczo-
nych męczenników, dziewic i wyznawców 
(MCC 65).

Nadzwyczajnym darem dla Kościoła jest 
bliskość Zbawiciela i fakt, że każdy z nas 
jest dla Niego jedyny i niepowtarzalny, 
każdy z nas zawsze jest przed Jego oczy-
ma. Świątobliwy Papież o tym wspaniałym 
darze napisał następujące słowa: O jakże 
dziwna jest hojność boskiej ku nam ła-
skawości! Jakże ponad wszelką cenę jest 

niezmierzona miłość Jego! – W żłóbku, na 
Krzyżu, we wiekuistej chwale Ojca, ma 
Chrystus wszystkich członków Kościoła 
przed Swymi oczyma i z Sobą połączonych 
i widzi ich o wiele jaśniej, obejmuje jed-
nocząc bardziej miłośnie, niż matka swe 
dzieci na jej łonie spoczywające, niż kto-
kolwiek poznaje i miłuje sam siebie (MCC 
75). Dla wiernych wyrazem i szczytem 
połączenia ze swym Zbawcą jest Eucha-
rystia. W tym Sakramencie Kościół odda-
je się Bogu Ojcu Niebieskiemu, w zamian 
otrzymując moc i siłę na czas pielgrzymo-
wania ku Niebieskiemu Jeruzalem.

Wierni zobowiązani są do modlitwy za 
Kościół. Każda modlitwa, czy to ta najdo-
skonalsza, publiczna zanoszona wspólno-
towo przez Kościół, czy ta prywatna ma 
swoją właściwą godność i siłę i przyczynia 
się do pożytku  całości Mistycznego Ciała. 
Ojciec Święty wskazuje przede wszystkim 
na wielka wagę Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, dzięki której Kościół zgina-
jąc kolana przed Zbawcą i wpatrując się 
w Niego czerpie siły potrzebne do dawania 
świadectwa i walki z grzechem. Lud Boży 

zanosząc swe modlitwy pamięta zarówno 
o wszystkich członkach Mistycznego Cia-
ła jak również o tych, którzy do niego nie 
należą, czy to przez fakt, że nie poznali 
jeszcze Chrystusa, czy też prze fakt odstą-
pienia od Świętej Wiary Katolickiej.

Patrząc w ten sposób na Kościół Kato-
licki, wzrasta w nas Miłość, a także radość 
i duma z racji przynależności do niego. 
Albowiem nie można sobie wyobrazić ni-
czego bardziej godnego chwały, niczego 
szlachetniejszego, niczego, coby większy 
przynosiło zaszczyt, nad przynależność do 
Świętego, Powszechnego, Apostolskiego i 
Rzymskiego Kościoła, gdyż w nim to staje-
my się członkami jednego tak czcigodnego 
Ciała, rządzeni jesteśmy przez jedną tak 
czcigodną Głowę, dzięki niemu przenika 
nas i napełnia ten sam jeden Duch Boży, 
karmimy się, na razie na tym ziemskim 
wygnaniu, jednolitą nauką i tym samym 
jednym Chlebem Aniołów, aż w końcu doj-
dziemy kiedyś do zażywania jednej szczę-
śliwości w niebie, trwającej wiekuiście 
(MCC 90). 

Te oto słowa wypowiada św. Cyprian z 
Kartaginy, kiedy wygłasza mowę o jedno-
ści Kościoła. W swojej mowie św. Cyprian 
mówi, że Kościół Chrystusa jest jeden, Ko-
ściół jest głową, a także matką.

Św. Cyprian urodził się w Kartaginie (dzi-
siejsza Tunezja) w rodzinie pogańskiej. 
Jego ojciec był senatorem. Właśnie dzięki 
ojcu zdobył doświadczenie i poświęcił się 
karierze adwokackiej. Kiedy Cyprian był 
starszy spotkał kapłana, który wywarł na 
nim wielkie wrażenie. Pod jego wpływem 
Cyprian czynił refleksję nad życiem i odda-
wał się lekturze Pisma Świętego. To przy-
czyniło się do jego nawrócenia, później 
chrztu, a nawet przyjęcia sakramentu ka-
płaństwa. Około 250 roku został wybrany 

na biskupa.
W czasie prześladowań przez Decjusza 

opuścił Kartaginę, a gdy wrócił po roku na-
potkał się na problem, jakim było wyparcie 
się wiary przez część chrześcijan. Nowe 
prześladowania teraz już przez cesarza 
Waleriana spowodowały, że biskup Cyprian 
został wezwany do złożenia ofiary bożkom, 
ten jednak odmówił. Z tego powodu został 
zesłany do miasteczka Curubis w Afryce. 
Gdy po roku wrócił znowu żądali od nie-
go, aby złożył ofiary obcym bożkom, ale 
Cyprian znowu odmówił. Władze rzymskie 
postanowiły wydać na niego wyrok śmierci. 
Kiedy biskup Kartaginy usłyszał słowa wy-
roku odpowiedział: Bogu niech będą dzię-
ki.  Chrześcijanie, którzy się zgromadzili 

w pobliżu sądu wołali I my  także chcemy 
umrzeć z nim. Św. Cyprian został ścięty 
mieczem dnia 14 września 258 roku. 

W ikonografii św. Cyprian przedstawiany  
jest, jako biskup w średnim wieku. Jego 
atrybutem jest miecz, którym został ścięty. 
Przedstawiany jest również z palmą mę-
czeńską i księgą w ręku. 

Liturgiczne wspomnienie świętego jest 16 
września razem z papieżem Korneliuszem 
ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

Za przykładem św. Cypriana powinniśmy 
odważnie wyznawać naszą wiarę, ale tak-
że pamiętać, że Kościół jest naszą matką 
pamiętając słowa Świętego patrona: „ NIE 
MOŻE MIEĆ BOGA ZA OJCA TEN, KTO NIE 
MA KOSCIOŁA ZA MATKĘ”

Katarzyna Barczak

„NIE MOŻE TEN MIEĆ BOGA ZA OJCA, 
KTO NIE MA KOŚCIOŁA ZA MATKĘ”
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Kościół 
Pielgrzymujący

Okres wakacji niewątpliwie sprzyja czę-
stym i licznym pielgrzymkom. Liczne grupy 
piesze, wiele grup autokarowych, mnóstwo 
pielgrzymów indywidualnych, a coraz czę-
ściej także pielgrzymki samolotowewyru-
szają do różnych sanktuariów zarówno w 
najbliższej okolicy, jak i do tych oddalonych 
o setki, czy tysiące kilometrów. Zmieniają 
się czasy, zmienia się sposób pielgrzymo-
wania. Pielgrzymiwyruszają do sanktuariów 
znanych, które potrafi wskazać każdy po te 
mniej znane, lub znane jakiejś mniejszej 
wspólnocie. Pielgrzymuje Papież, biskupi, 
kapłani, osoby konsekrowane, oraz wierni 
świeccy. Pielgrzymują emeryci, młodzież, 
dzieci komunijne. Pielgrzymują przedsta-
wiciele każdej grupy wiekowej i społecznej. 
Pielgrzymują…, Ale, po co? Po to by umoc-
nić się w wierze, by być dla innych umoc-
nieniem wiary. By przepraszać Boga za 
grzechy, aby Go uwielbiać za piękno i dobro 
w życiu, za wszelkie łaski, aby dziękować 
za życie, wiarę, nieśmiertelność, aby prosić, 
błagać o potrzebne łaski, zdrowie, pracę, 
pokój etc.

Niewątpliwi n.asza Ojczyzna przoduje w 
organizowaniu wszelkiego rodzaju pielgrzy-
mek. W lipcu i sierpniu z każdej diecezji 
wyruszają tysiące wiernych do Duchowej 
Stolicy Polski – Częstochowy. W tym sa-
mym czasie wiele mniejszych grup wyrusza 
do sanktuariów w okolicy swojego miejsca 
zamieszkania. Biura turystyczne prześci-
gają się w organizacji pielgrzymek do naj-
ważniejszych sanktuariów świata. Jednak 
nie pielgrzymują tylko Polacy. Pielgrzymki 
znane są wszędzie tam, gdzie żyją katoli-
cy. Począwszy od Santiago de Compostela 
(najstarszego miejsca pielgrzymkowego) 
po przez wspomnianą już Częstochowę, 
Fatimę, Lourdes, Rzym, Guadalupe, San 
Giovanni Rotondo, po mniejsze takie jak Li-
cheń, Wieleń, Altötting, Monte Berico, czy 
„nasze średzkie” Biechowo.

Pielgrzymki są symbolem Pielgrzymują-
cego Kościoła. Ukazują całe życie Kościoła, 
we fragmencie, w mniejszym odcinku. Piel-
grzymi wyruszają w drogę ku konkretnemu 
celowi. Zawiązują wspólnotę. Wspólnie się 
modlą, jedzą, śpiewają, rozmawiają, tańczą, 
pomagają sobie etc. Wspólnie przeżywają 
radości i smutki, bóle i cierpienia. Wspólnie 
uczestniczą we Mszy Świętej posilając się 
Słowem i Ciałem Pana. Korzystają z opieki 
duchowej kapłanów: przystępując do spo-
wiedzi, rozmawiają itd. Kapłani umacniają 
się wiarą powierzonych sobie wiernych. 
Wymieniać można dużo, spójrzmy jednak 
teraz na to wszystko w szerszym wymiarze, 
wymiarze Kościoła – Wspólnoty. Nasze ży-
cie jest jednym wielkim pielgrzymowaniem. 
W momencie Chrztu wyruszamy razem ze 
Wspólnotą Kościoła ku niebieskiemu Je-
ruzalem – ku życiu wiecznemu. Razem z 
członkami Kościoła modlimy się, spotyka-
my, rozmawiamy. Wspieramy się w nieła-
twej codzienności. Umacniamy się w wierze 
poprzez Sakramenty Święte. Uczestnicząc 
w życiu Kościoła, uczestniczymy w Jego ra-
dościach (np. chrzest tysięcy nowych wy-
znawców Chrystusa, beatyfikacji Jana Paw-
ła II, nawrócenia tych, co odstąpili od wiary 
Katolickiej) i smutkach (np. prześladowanie 
chrześcijan, bestialskie mordy na tych, któ-
rzy Chrystusa się nie wyrzekają), w Jego 
bólu (np. z powodu zdrady, odstępstwa od 
wiary), w Jego cierpieniu (np. z powodu fał-
szywego obrazu Kościoła Katolickiego bu-
dowanego przez pseudo katolików). 

Niech podsumowaniem tych kilku myśli o 
Kościele pielgrzymującym będą wspomnie-
nia tych, którzy na różny sposób i w róż-
nych grupach pielgrzymowali w tym roku.

Jak już wspominałem najstarszym miej-
scem pielgrzymkowym jest Santiago de 
Compostela. W tym roku był tam Ks. Adrian 
Przybecki. Na temat tej pielgrzymki mówi: 
Pielgrzymowanie  do Santiago było dla 

mnie szczególnym doświadczeniem święto-
ści Kościoła, który jest Apostolski. To piel-
grzymowanie do źródeł nauczania Kościoła, 
który opiera się na Tradycji Apostołów. Stąd 
Santiago jest miejscem odnowienia wiary i 
wierności Kościołowi. Miejscem gdzie niebo 
wyjątkowo wysłuchuje się w pielgrzymią 
duszę za przyczyną św. Jakuba Apostoła.

Częstym miejscem pielgrzymek jest rów-
nież Rzym. Wieczne Miasto przyciąga swoim 
klimatem. W wielu kościołach, bazylikach 
znajdują się relikwie Świętych szczególnie 
Męczenników pierwszych wieków chrześci-
jaństwa. Najważniejszym dla nas Katolików 
miejscem jest Bazylika św. Piotra, w której 
są relikwie pierwszego Papieża, św. Piotra, 
relikwie naszego rodaka Bł. Jana Pawła II, 
przy której mieszka Piotr naszych czasów 
– Papież Benedykt XVI. Wierni odwiedzają 
również pozostałe bazyliki papieskie: bazy-
likę św. Jana na Lateranie (najważniejszą 
bazylikę na świecie, to w niej znajduje się 
katedra Papieża, to ta bazylika nazywana 
jest Głową i Matką kościołów świata), ba-
zylikę Santa Maria Maggiore i bazylikę św. 
Pawła za Murami. W tym roku miałem moż-
liwość i wielkie szczęście być w Rzymie w 
najważniejszym dniu dla tego miasta to 
jest 29 czerwca w święto Piotra i Pawła. Do 
Wiecznego miasta pielgrzymowałem wraz 
z moimi najbliższymi i  ks. neoprezbiterem 
Markiem Frąckowiakiem. Ks. Marek na te-
mat tej pielgrzymki napisał: Tam w Rzymie 
po raz kolejny uświadomiłem sobie, że Ko-
ściół żyje. Jestem dumny z tego, że jestem 
Katolikiem. Rzym jest sercem, gdzie bije 
czysta katolicka wiara. Intencją mojego 
pielgrzymowania było dziękczynienie Bogu 
za dar powołania i święceń kapłańskich.

Po raz kolejny, w tym roku wyruszyły 
pielgrzymki do Częstochowy. Miałem oka-
zję po raz pierwszy w życiu pielgrzymować 
do Królowej Polski na Jasną Górę. Trasę ok. 
150 km (z Kalisza) przemierzałem z grupą 

Michał Mikołajczak
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Argento International (w grupie oprócz Po-
laków, szła siostra z Indii, Włosi oraz miesz-
kańcy Niemiec). Tak wspominają swój pobyt 
w Polsce i czas pielgrzymowania: Wspólna 
modlitwa, spędzony czas, zabawy pozwoliły 
na to, że czułem się, jako członek jednej 
wielkiej rodziny, że mimo różnicy języków, 
kultury potrafimy się zjednoczyć. Wspomi-
nam uśmiech, uściski, radości. W mojej pa-
mięci zapadło leżenie krzyżem, gdy dotarli-
śmy do celu. Pielgrzymka to scena ukazują-
ca moje życie. Ukazuje drogę mojej wiary, 
wiem, że jeszcze długa droga, ale mam też 
świadomość, ze nie jestem sam. Podczas 
pielgrzymki spotkałem starych znajomych i 
nawiązałem nowe przyjaźnie. Razem dzie-
liliśmy się doświadczeniem wiary. – Matte-
oFiorasi z Włoch.W tym roku moja siostra 
Charlotta i ja pielgrzymowałyśmy do Czę-
stochowy po raz 5 wraz z grupą Argento. Ta 
grupa ma swój urok. Ukazuje powszechność 
Kościoła. Pielgrzymują Polacy Włosi, Niem-
cy w poprzednich latach Węgrzy. Dlaczego 
już 5 razy i ciągle chcę jeszcze… Myślę, że 
dużo nam to daje w życiu duchowym. Lu-
bię też poznawać nowych ludzi, no i każ-
da pielgrzymka zawsze jest czymś nowym 
i różni się od poprzednich. Nowe piosenki, 
modlitwy, niepowtarzalny klimat czuwań, 
adoracji, Różaniec w różnych językach. 
Wszystko to daje nam poczucie, że Bóg 
jest z nami cały czas w chwilach trudnych i 
radosnych. Ważne jest też poczucie grupy. 
Każdy każdemu pomaga, z każdym moż-
na porozmawiać. Mam nadzieję, że również 
za rok będę mogła uczestniczyć w kolejnej 
6 już pielgrzymce… - Barbara Krzonkalla z 
Niemiec.

Również w tym roku miałem okazję 
uczestniczyć we włoskiej pieszej pielgrzym-
ce z Chioggi do Monte Berico. Wraz z kil-
koma studentami Wydziału Teologicznego 
na początku września dołączyliśmy się do 
grupy Włochów i razem modląc się i śpie-
wając przeszliśmy ok. 104 km. Wysokie 
temperatury nad nami rozżarzone słońce, 
dziesiątki litrów wody, włoski spokój, – do 
którego wcale nie byliśmy przyzwyczajeni, 
no i nieznajomość języka włoskiego…Wy-
mieniać można by długo... ale ostatecznie 
warto, no i nic nie było, aż takie straszne. 
Bariery językowe z dnia na dzień znika-
ły, rozmawialiśmy każdy w swoim języ-
ku, wtrącając poznane słowa oraz słówka 
z innych języków. Można powiedzieć, że 
zwyciężył język Miłości. Włosi są bardzo 
otwarci. Na nas Polaków patrzą jak na jed-

ną wielką rodzinę Jana Pawła II stąd też w 
wielu miejscach mogliśmy usłyszeć: grazie 
per Giovanni Paolo II !!! W każdej parafii na 
trasie naszej pielgrzymki na prośbę miesz-
kańców śpiewaliśmy: Czarną Madonnę, po 
której mogliśmy usłyszeć włoską wersję 
językową: Madonna Nera. Także ta piel-
grzymka wyrażała powszechność Kościoła, 
oprócz nas Polaków, był również student ze 
Słowacji – Peter Belko, który tak wspomi-
na tę pielgrzymkę:Na pielgrzymce byłem 
pierwszy raz od razu zauważyłem, że jest 
to dla mnie bardzo dobre. Cenię sobie to, że 
zostałem tam zaproszony. Było to dla mnie 
naprawdę ożywieniem wiary i miłości do 
Boga, poprzez modlitwę, pieśni, medytacje. 
Jest to również świetna okazja do pozna-
wania nowych ludzi i nawiązywania nowych 
kontaktów. Wspaniałe jest wymienianie się 
doświadczeniem życia i wiary. Chciałbym 
jeszcze kiedyś to powtórzyć. 

Wracając na Polską Ziemię nie moż-
na nie wspomnieć o Wieleniu i Biechowie. 
Dwóm tak bliskim dla nas średzian sanktu-
ariów. Do sanktuarium Matki Bożej Ucieczki 
Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim, jak 
co roku przybyły dziesiątki tysięcy pielgrzy-
mów, w tym bardzo wielu średzian w gru-
pach indywidualnych oraz zorganizowanej 
pielgrzymce Koła PZERiI oddział w Środzie 
Wlkp. Średzcy Emeryci z radością wspomi-
nają czas spędzony w Wieleniu, przepiękne 
słowo skierowane przez rekolekcjonistów 
właśnie do ludzi starszych, wspólną Mszę 
Świętą, którą w ich intencji odprawiał Ks. 
Infułat Aleksander Rawecki – członek koła, 
wspólny posiłek i niezwykła gościnność 
wieleńskiej kuchni. W tym roku Wieleńscy 
Emeryci powitali w swoim gronie długolet-
niego proboszcza i kustosza sanktuarium 
– Księdza Prałata Władysława Płóciennika, 
który przeszedł na zasłużoną emeryturę. W 
drodze powrotnej Pątnicy odwiedzili Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce 
Duchownej, oraz nowego kustosza i pro-
boszcza ks. Piotra Bartkowiaka. 

Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia 
w Biechowie, która ze Środy wychodziła już 
po raz 138 zgromadziła także rzesze pątni-
ków. Jak zawsze organizacją tej pielgrzym-
ki zajęła się niezastąpiona Pani Basia Piku-
sa, która nad wszystkimi sprawami czuwa i 
wszystko „dopina na ostatni guzik”. W tym 
roku pielgrzymi otrzymali wraz z błogosła-
wieństwem JE Ks. Stanisława Kard. Dziwi-
sza niezwykły dar – kawałek sutanny Jana 
Pawła II. Pielgrzymka dla nas średzian jest 

czymś oczywistym, czymś, co zawsze było i 
co będzie. Jest to jedna wielka Biechowska 
rodzina, do której jeśli jeszcze drogi Czytel-
niku nie dołączyłeś, serdecznie Cię zapra-
szamy. Przytoczę kilka słów, które na temat 
tej pielgrzymki powiedziała Emilia Frącko-
wiak: Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. 
To także pewien trud, któryponosimy, aby 
kroczyć do wyznaczonego celu. Wysiłek, 
którego doświadczamy, możemy ofiarować 
w ważnej dla nas intencji. W pielgrzymce 
do Biechowa uczestniczyłam po raz trzeci. 
Miałam możliwość wędrowania do Matki 
Boskiej Pocieszenia, by u Jej stóp złożyć 
swoje sprawy. Podczas drogi pomagałam 
w modlitwie-śpiewie, co jeszcze głębiej po-
zwoliło mi przeżyć ten czas. Pielgrzymka 
pozwala uświadomić sobie, że całe życie 
człowieka to droga. Droga ku wieczności-ku 
Niebu. Czas wędrowania to dla mnie forma 
jak gdyby odłączenia się od rzeczywistości, 
a zanurzenia się w łasce Bożej. Zapraszam 
wszystkich na szlak pielgrzymi, bo napraw-
dę warto!

Tymi słowami zakończę te refleksje i 
wspomnienia. Mam nadzieję, że będą one 
zachętą do pielgrzymowania. Jeśli jeszcze 
nie pielgrzymowałeś, albo pielgrzymowa-
łeś już dosyć dawno, dołącz na pielgrzymi 
szlak, czy to pieszy, czy kołowy i ciesz się 
szczególną obecnością Pana, Jego Matki, 
Świętych, bliźnich i wielu, wielu rzeczy, na 
które normalnie nie zwróciłbyś uwagi. A Ty 
drogi Pielgrzymie, który w ostatnim czasie 
pielgrzymowałeś, pamiętaj, że pielgrzym-
ka się nie kończy tylko trwa w sercu! Bądź 
świadkiem wiary, rozwijaj swoją wiarę, dąż 
do Prawdy, tak jak na pielgrzymim szlaku!

Pątnicy 138 pielgrzymki do Matki 
Bożej Pocieszenia w Biechowie bar-
dzo serdecznie dziękują Ks. Infułatowi 
Aleksandrowi Raweckiemu za przewod-
niczenie Mszy Świętej, Ks. Kan. Woj-
ciechowi Raczkowskiemu za przepięk-
ne słowo i radość, jaką po raz kolejny 
wzbudził w naszych sercach, wszyst-
kim kapłanom, diakonowi i klerykom 
będącym, czy to na szlaku, czy u celu 
podróży. Cieszymy się również z obec-
ności Ks. Kan. Andrzeja Marciniaka, 
który zawsze o nas pamięta i zawsze 
stara się być, by z nami się modlić.
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O KOŚCIELE NA uKRAINIE

W sobotę i niedzielę 18 i 19 czerwca br., w parafii pw. NSJ 
gościł ks. Eugeniusz Łabiak, proboszcz rzymskokatolickiej Pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kutach, na terenie 
Archidiecezji Lwowskiej. Świadectwo jego pracy zachęciło mnie 
do przeprowadzenia wywiadu.

Ks. Krystian Sammler: Jak Ksiądz czuje się w Polsce, co Księ-
dza z Polską łączy?

Ks. Włodzimierz Łabiak: W Polsce czuję się jak w domu! Z 
Polską łączy mnie wszystko! Moja rodzina ma polskie korzenie, 
w domu często rozmawiamy po polsku. Ukończyłem Semina-
rium Duchowne we Wrocławiu. Ponadto pomoc, jaką otrzymuję 
w Polsce jest dla mnie potwierdzeniem, iż Polska jest także moją 
Ojczyzną!

Ks. Krystian Sammler: Proszę przedstawić Czytelnikom swoją 
parafię, pracę, smutki i radości?

Ks. Eugeniusz Łabiak: Jestem kapłanem Archidiecezji Lwow-
skiej, proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w 
Kutach. Choć właściwie zarządzam 3 parafiami. Prócz wspo-
mnianej posługuję jeszcze w Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła 
w Wiżnicy oraz w Parafii pw. Św. Anny w Milejewie. Największa 
radością jest fakt, iż Ukraina się odradza, także duchowo. Dlate-
go też serce kapłana cieszy się, kiedy nowi ludzie przychodzą do 
kościoła, pragną się modlić. Moja parafia liczy 39 rodzin. Porów-
nując z Polską nie jest to oczywiście duża liczba, ale na warunki 
ukraińskie to już solidna grupa wierzących. Moją największą bo-
lączką są konieczne i niezbędne remonty! Nie, dlatego, ze boją 
się pracy, ale ze względu na brak środków. Nie mogę oczekiwać, 
że parafianie oddadzą wszystkie pieniądze na kościół i parafię. 
Zresztą dzielą się wszystkim, co mają, a że mają niewiele nie 
jesteśmy w stanie sami sprostać potrzebą. Choć największym 
darem dla Boga i Kościoła jest ich bezinteresowna praca oraz 
niezwykle szczera modlitwa.

Ks. Krystian Sammler: Co jest dziś najbardziej potrzebne, 
jakie remonty dzięki zbiórkom pieniędzy w Polsce udaje się po-
dejmować?

Ks. Eugeniusz Łabiak: Potrzeby są duże! Udało się już odma-
lować i wyposażyć w paramenta liturgiczne 3 kościoły. Otynko-
wać kościół w Kutach. Obecnie odbudowuję plebanię w Kutach. 
Na razie mieszkam u zaprzyjaźnionej rodziny. Chciałbym, aby 
budynek plebanii był także małym ośrodkiem rekolekcyjnym 
dla dzieci i młodzieży, oraz miejscem spotkań ludzi w parafii. 
Z polecenia władz administracyjnych musimy także ogrodzić 

cmentarz, na którym spoczy-
wają szczątki wielu mieszka-
jących tam przed wojną Po-
laków! Szukam także spon-
sorów na dwie figury. Chciał-
bym wybudować figurę Matki 
Bożej i św. Antoniego.

Ks. Krystian Sammler: św. Antoniego?
Ks. Eugeniusz Łabiak: Tak! W Kutach przetrwał kult św. Anto-

niego. W dzień odpustu gromadzą się w świątyni katolicy i pra-
wosławni, grekokatolicy i poszukujący wiary. Kult ten wiąże się z 
Ormianami, którzy licznie ten teren zamieszkiwali. Zresztą Kuty 
nazywane były także drugą stolicą Ormian. Myślę, że budując 
religijność na kulcie Matki Najświętszej i Świętych obudzę wiarę 
u wielu ludzi, których panujący po wojnie komunizm pozbawił 
Boga i wartości!

Ks. Krystian Sammler: Czego mogę Księdzu życzyć?
Ks. Eugeniusz Łabiak: Proszę życzyć mi świętości i tego, abym 

był dobrym narzędziem w ręku Boga!

Ks. Krystian Sammler: Zatem życzę świętości i wielu łask po-
trzebnych w pracy duszpasterskiej oraz wielu ludzi dobrej woli!

Ks. Eugeniusz Łabiak: Tych nie brakuje! Dziękuje za wsparcie 
duchowe i materialne oraz pozdrawiam Parafian i Czytelników 
gazety! I zapraszam na Ukrainę!

Ks. Krystian Sammler: Dziękuję za rozmowę!

Ks. Krystian Sammler
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Ciekawość, chęć dotknięcia historii Wiel-
kiej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, życz-
liwość i zaproszenie, a nade wszystko 
posługa kapłańska zaprowadziły mnie na 
Ukrainę.

W sierpniu znalazłem się 1050 km od 
Środy Wielkopolskiej w miejscowości Kuty, 
tam na pograniczu ukraińsko-rumuńskim 
pracuje i mieszka ks. Eugeniusz Łabiak, 
który w czerwcu gościł w parafii Najświęt-
szego Serca Jezusa głosząc Słowo Boże i 
kwestując na rzecz swojej parafii.

Tym samym rozpoczęła się niezwykle 
wzruszająca podróż, która ukazała mi pięk-
no Ukrainy, wiosnę ukraińskiego Kościoła, 
ale także biedę materialną i duchową wielu 
Ukraińców i Polaków tam mieszkających.

Kuty to niezwykle malownicze miastecz-
ko położone na pograniczu Bukowiny liczą-
ce około 5000 mieszkańców. W mieście 
mieszka 30 rodzin wyznania katolickiego, 
którzy gromadzą się, aby na nowo budo-
wać swoją wiarę przy parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Historia tego małego miasteczka jest 
niezwykle bogata i wpisuje się w dzieje Pol-
ski. 

Kroniki wymieniają istnienie miasta już 
w 1340 roku. Prawa miejskie otrzyma-
ły na mocy przywilejów króla Augusta II 
Mocnego w 1715 roku. Wówczas ludność 
zajmowała się uprawą roli, sadownictwem, 

kupiectwem, produkcją safianu, garncar-
stwem, rękodziełem artystycznym. Za 
sprawą swojego położenia w XIX wieku 
miasto stało się kurortem wypoczynko-
wym i uzdrowiskowym. W latach 30-tych, 
w okresie II Rzeczypospolitej zamiesz-
kiwało miasto 7000 osób, obok Polaków 
mieszkali tu także Ormianie, którzy przy-
byli na te ziemie w XVI wieku z Mołdawii. 
Można nazywać ich polskimi Ormianami. 
Kuty były największym skupiskiem Ormian 
w ówczesnej Polsce. To właśnie w tym mie-
ście odbyło się ostatnie posiedzenie rządu 
II Rzeczypospolitej przed emigracją do Ru-

munii w dniu 17 września 
1939 roku. Po II wojnie 
światowej Kuty za spra-
wą nowego podziału Pol-
ski znalazły się na tere-
nie ZSRR. Polaków (tak-
że Ormian) wysiedlono 
w okolice Wrocławia.

Można powiedzieć, iż 
Kuty rodzą się powtórnie, choć będzie to 
jeszcze bardzo długi proces. Podobnie jak 
długo potrwa jeszcze budowa demokra-
tycznej Ukrainy. Tu i ówdzie słychać jeszcze 
język polski, oczywiście przetrwał dzięki 
tym, którzy nigdy nie przestali modlić się 
po polsku. Świetność i pozycja miastecz-
ka przeszła do historii, dziś jej jedynym 
śladem jest zabytkowy kościół parafialny 
i cmentarz z XIX wieku oraz zabudowania 
rynku miejskiego.

Najbardziej wzruszony byłem, gdy dane 
mi było odprawiać Mszę Świętą i słyszeć 
jak obecni w świątyni ludzie, łamanym pol-
sko-rosyjsko-ukraińskim językiem z dumą 
śpiewali hymn poranny, Kiedy ranne wsta-
ją zorze, a także, gdy poproszono mnie 
o pogadankę na temat historii Polski. Łzy 
same cisnęły się do oczu po odwiedzinach 
u staruszki, Polskiej Ormianki, która mając 
dziś 82 lata wspomina jak nie udało jej się 
wyjechać do Polski, jak strasznie przeżywa 
każdą rocznicę mordu, jakiego dokonały 
bandy UPA na Polakach w 1944 roku, a 
także jak płakała ze szczęścia, gdy władze 
niepodległej Ukrainy pozwoliły otworzyć 
kościół parafialny i wznowić kult.

Udało się także pomodlić na cmentarzu, 
gdzie wiele nagrobków posiada epitafia z 
polskimi napisami oraz uczcić pamięć po-
mordowanych Polaków przy tablicy pamiąt-
kowej pośród wielu mogił cmentarza.

Kult ateizmu, zagrabione i zamknięte ko-
ścioły, wymordowani Kapłani i Siostry Za-
konne, nieustanna walka z Kościołem oraz 
ponad pół wieku sowieckiej propagandy 
sprawiły, iż wiara zaczęła umierać.

Nawet nam, Polakom, którzy 
również mamy świadomość, iż władze PRL 
walczyły z Kościołem trudno jest wyobrazić 
sobie sytuację naszych Braci i Sióstr w wie-
rze na Ukrainie, tak bardzo przez historię 
bliską naszym sercom. 

Bieda, brak perspektyw, nieufność dla 
nowej rzeczywistości sprawiają, iż zmar-
twychwstanie Ukrainy i wiary na jej terenie 
potrwa jeszcze długo. Ale determinacja, 
ofiarna praca kapłanów, w tym także ks. 
Eugeniusza i nasza pomoc mogą pomóc 
w przyśpieszeniu procesu reewangelizacji 
Ukrainy.

Lwów, Zbaraż, Stanisławów i wiele innych 
miast, miasteczek i wsi przypomina nam o 
historii, której granicę zamyka na zawsze II 
wojna światowa i najazd sowiecki.

Możemy pomóc, sprawić, iż o nas, Pola-
kach będzie się tam mówiło dobrze! Nasi 
Bracia i Siostry potrzebują pomocy! Także 
tej materialnej nie bądźmy obojętni, po-
dzielmy się!!!

Ksiądz Eugeniusz wraz z parafianami re-
montuje i upiększa 3 kościoły, buduje dom 
parafialny i nieustannie poleca Polaków w 
modlitwach przed Bogiem!

Cieszę się, że mogłem odwiedzić Ukra-
inę, przekonać się, że to, o czym mówią ka-
płani tam pracujący jest prawdą, że pienią-
dze zbierane u nas trafiają w dobre ręce. 
Bardzo pragnę tam wrócić, a Was drodzy 
Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej proszę o 
wsparcie Parafii w Kutach.

 (Jeśli ktokolwiek pragnąłby złożyć dar 
serca, proszę o osobisty kontakt za mną. 
Dziękuję)  

uKRAIńSKIE 
WSPOMNIENIE

Ks. Krystian Sammler



Kościół młodych... chyba każdy 
z nas zaczyna w tym momencie 
myśleć o Janie Pawle II.  O tym, 
że Jan Paweł II kochał młodzież 
wiedzą wszyscy. Przez cały swój 
pontyfikat czuł szczególną więź 
emocjonalną z młodymi. Tak bar-
dzo chciał być z młodymi i dla 
młodych. Był ich ojcem, wycho-
wawcą oraz wielkim przyjacielem. 
Jan Paweł II szukał młodych od 
samego początku, od Mszy inau-
gurującej pontyfikat 22 paździer-
nika 1978 roku. Wtedy właśnie, 
po raz pierwszy powiedział do 
młodych: „Jesteście moją nadzie-
ją, jesteście nadzieją Kościoła”.   
Są takie słowa Jana Pawła II, które mają 
moc szczególną i na trwałe wpisały się w 
nasze serca. Nimi się kierujemy, na nie się 
powołujemy, w nich znajdujemy oparcie i 
podpowiedź jak postępować w życiu, tak 
wobec siebie samych jak i wobec bliźnich. 
Za swego życia Jan Paweł II wielokrotnie 
kierował swe słowa do młodych: 

 
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znaj-

duje też w życiu jakieś swoje Westerplat-
te. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą 
nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchy-
lić. Nie można zdezerterować. Wreszcie 
- jakiś porządek prawd i wartości, któ-
re trzeba utrzymać i obronić, tak jak to 
Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić - dla siebie i dla innych.”

(Westerplatte, 1987 r.)

„Moi drodzy, trzeba było to wszystko 
powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trze-
ba było to wszystko jeszcze raz przypo-
mnieć wam młodym, którzy weźmiecie 
odpowiedzialność za losy Polski w trzecim 

m i l e -
nium. Świadomość własnej przeszłości 
pomaga nam włączyć się w długi szereg 
pokoleń, by przekazać następnym wspól-
ne dobro — Ojczyznę.”

(Poznań, 1997 r.) 

„Jeśli kochacie Jezusa, kochajcie Ko-
ściół! Nie ulegajcie zniechęceniu z powo-
du grzechów i błędów popełnianych przez 
niektórych jego członków. (…)

Jesteście młodzi, a Papież jest stary; 
mieć 82 czy 83 lata to nie to samo, co 22 
lub 23. Papież jednak nadal utożsamia się 
z waszymi nadziejami i aspiracjami. Mło-
dość ducha, młodość ducha! Choć w ży-
ciu doświadczyłem wielu mrocznych chwil 
pod rządami bezwzględnych reżimów to-
talitarnych, widziałem dość przykładów 
pozytywnych, aby żywić niewzruszone 
przekonanie, że żadna trudność, żaden 
lęk nie są tak wielkie, aby całkowicie zdu-
sić nadzieję, która jest wiecznie żywa w 
sercach młodych ludzi.

Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi 
są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć 
tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje ży-
cie! Nie jesteśmy sumą naszych słabości 

i błędów; jesteśmy 
sumą miłości Ojca do nas i naszej realnej 
zdolności stania się obrazem Jego Syna.”

(Toronto, 2002 r.)
Z tych słów i tysięcy innych płynie 

ogromna troska Jana Pawła II o rozwój 
ludzi młodych. Nawet, gdy stawiał mło-
dym wymagania, to zawsze płynęły one 
z troski o nich. 

Młodzież... lubiła słuchać i przebywać 
z Ojcem Świętym, który był i nadal jest 
dla nich autorytetem. A to, że przybyli 
w ostatnich godzinach życia Jana Pawła 
II do Rzymu, jest tego potwierdzeniem - 
potwierdziło się to, czego byliśmy świad-
kami przez długie lata, że Jan 

Paweł II „szukał młodych”: 
„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do 
mnie i za to wam dziękuję”.

Potwierdzeniem tego są również Świa-
towe Dni Młodzieży, skupiające młodych z 
całego świata, którzy chcą wspólnie spę-
dzić czas i modlić się. Stały się już one 
ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. 
Potwierdzają to chociażby spotkania pod 
lednicką Rybą, na które co roku przyby-
wają tłumy młodych.
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„Jesteście moją nadzieją, 
jesteście nadzieją Kościoła”

Basia, Monika, Ewelina, Anna
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„Jeżeli Mnie prześladowali 
to i was prześladować będą”

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój 
przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz. Bo przy-
szedłem poróżnić syna z jego ojcem, 
córkę z matką, synową z teściową; i 
będą nieprzyjaciółmi człowieka jego do-
mownicy”. (Mt 10, 34-35). Tak być mu-
siało i będzie nadal. Kościół był prze-
śladowany od samego początku swe-
go istnienia. Jezus wyraźnie uprzedził 
swych pierwszych uczniów, iż spotkają 
się z niechęcią, niezrozumieniem, a na-
wet nienawiścią. Zaczęło się od sądów 
żydowskich (św. Szczepan, pierwszy 
męczennik), później były rzymskie are-
ny: lwy i krzyże. Choć Rzymianie nie 
tępili lokalnych wierzeń ludów podbi-
tych, gromadzili w Panteonie coraz to 
nowe bóstwa i pozwalali na swobodny 
rozwój nowych kultów (m.in. tych wy-
wodzących się z Egiptu czy Bliskiego 
Wschodu), to jednak wymagali odda-
wania czci ubóstwionemu Cezarowi oraz 
głównym rzymskim bogom. Tu ujawniał 
się charakter chrześcijaństwa, które 
często jest bezkompromisowe - wy-
znawcy Chrystusa nie mogli się zgodzić 
na tego typu bałwochwalcze prakty-
ki, stąd uznano ich za wywrotowców, 
których należy bezwzględnie zwalczać. 
Imperium Romanum zwróciło swą po-
tęgę przeciwko rodzącej się wspólnocie 
Kościoła. Chrześcijaństwo jednak prze-
trwało i z czasem stało się religią domi-
nującą na Starym Kontynencie. Różnie 
toczyły się losy Kościoła. Bywało, iż lu-
dzie ochrzczeni dopuszczali się czynów 
hańbiących, nieraz nawet „w imię Boga”. 
Zdarzały się rozłamy, wojny religijne. 
Ale powiedzmy sobie szczerze, działa-
nia te stały w jawnej sprzeczności z na-
ukami Chrystusa, wynikały nie z ducha 
Ewangelii, lecz przeciwnie, były kon-
sekwencją odejścia od Bożych prawd.   
Niestety, mniej więcej od czasów oświe-

cenia zaczęły się pojawiać ideologie od-
rzucające Kościół z całym jego depozy-
tem wiary. Zwolennicy tych nurtów my-
ślowych często nie zdawali chyba sobie 
sprawy ze swych diabolicznych marzeń 
– chcieli, bowiem oni usunąć niemal 
2000 lat europejskiej historii i kultury. 
Pierwsze prześladowania chrześcijan w 
historii nowożytnej rozpoczęły się pod-
czas rewolucji francuskiej, szczególnie 
po dojściu do władzy skrajnie lewico-
wych formacji (hebertyści, jakobini). 
Kościół został uznany za przestarzałą, 
opresyjną instytucję –zniesiono kalen-
darz gregoriański, (jako zbyt chrześci-
jański), dzieciom nadawano różne wy-
dumane imiona jak Brutus czy Równość 
(byle nie chrześcijańskie!), z kościołów 
robiono Świątynie Rozumu, dokonano 
prób ateizacji państwa. Nawiasem mó-
wiąc – do dzisiaj wielu twórców ochoczo 
brnie w ślepą uliczkę bluźnierstwa i szy-
dzenia z chrześcijaństwa. Cóż z tego, 
że na chwilę zaszokują, jeśli i tak przez 
obrazoburstwo nie odkryją żadnych no-
wych prawd o człowieku, tajemnic, war-
tości, słowem: nic. 

Prześledźmy jednak dalszą historię 
Kościoła. Kolejne fale prześladowań do-
tknęły chrześcijan wraz z nadejściem 
systemów totalitarnych. Dla „totalnia-
ków” każdy Kościół jest niebezpieczny 
już z samego faktu, że podczas Mszy 
i nabożeństw dochodzi do masowych, 
niekontrolowanych przez aparat pań-
stwowy zgromadzeń, które mogą skła-
niać lud ku nieprawomyślności. Tak, więc 
Kościół próbowały zniszczyć ateistyczny 
komunizm oraz pogański nazizm. Nie 
udało się . ( „(…) a bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 16,18)). 

Kościół dzięki misjom dotarł na 
wszystkie kontynenty. Rozpowszechnie-
nie się chrześcijaństwa związało się nie-
stety także z powstaniem konfliktów w 

wielu zakątkach naszego globu. Co roku 
powiększa się rzesza męczenników. Aż 
nie chce się wierzyć – współcześnie, wg 
różnych danych, co 5 lub nawet, co 3 
minuty ginie chrześcijanin – łącznie daje 
to liczbę ok. 110 – 170 tys. osób zabi-
janych rocznie za wiarę w Chrystusa. W 
tej niechlubnej statystyce przodują kra-
je muzułmańskie – w najbardziej orto-
doksyjnych państwach prawo koranicz-
ne przewiduje śmierć za odstępstwo od 
islamu; zresztą nie zależy to tylko od 
dobrej woli władz czy surowości prawa, 
dochodzi przecież do spontanicznych, 
samowolnych wystąpień antychrześci-
jańskich. Szykany i przemoc dotykają 
chrześcijan również ze strony wyznaw-
ców innych religii takich jak hinduizm 
czy buddyzm. Trudne, pełne poświęceń 
życie czeka chrześcijan w państwach o 
charakterze totalitarnym – dość wspo-
mnieć o Kubie, Laosie czy Chinach, nie 
mówiąc już o takim ekstremum, jakim 
jest Korea Północna, gdzie posiadacz 
Biblii zostanie zabity, a jego rodzina, 
zgodnie z zasadami odpowiedzialności 
zbiorowej trafi do nieludzkiego obo-
zu koncentracyjnego. W strachu żyją 
chrześcijanie niejednego kraju Afryki i 
Ameryki Łacińskiej terroryzowani przez 
brutalne bojówki, większe lub mniejsze 
grupy zbrojne przeróżnego sortu (np. 
w Kolumbii przez lewacką partyzant-
kę).  Europa, Zachód, „pierwszy świat” 
– milczą. Gdzież są płomienni obrońcy 
tolerancji i praw człowieka?

Problem w tym, że współczesna Eu-
ropa także nie respektuje w pełni ta-
kich praw człowieka jak wolność słowa, 
wyznania czy sumienia. Próby margina-
lizacji czy wręcz wykluczania Kościoła 
z przestrzeni publicznej w Europie to 
nie tylko kwestia swobód obywatel-
skich, – jeżeli gremia decydentów nie 
zmienią kursu, być może przyjdzie nam 

Krzysztof Joachimiak
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Kocham Kościół i każdego dnia 
zakochuję się w Nim od nowa!

Ks. Krystian Sammler

oglądać kres cywilizacji europejskiej. W 
dobie upadającej idei multi-kulti Euro-
pa próbuje podcinać własne korzenie. 
Fiasko tego modelu polityki społecznej 
obnażyło nonsensowność tzw. „pań-
stwa neutralnego światopoglądowo”. 
Jak uczy nas historia, istnienie społe-
czeństwa otwartego, wielokulturowego, 
wieloetnicznego czy wielowyznaniowe-
go jest w ogóle możliwe – przykładem 
niech będzie chociażby I Rzeczpospo-
lita. Warunkiem trwałości i stabilności 
tego typu struktury jest jednak jakaś 

wspólna lub nadrzędna idea, spoiwo łą-
czące odmienne grupy społeczne albo 
pozwalające znaleźć punkty odniesie-
nia w razie sporów. Np. w przywołanej 
przeze mnie I Rzeczypospolitej słynna 
tolerancja religijna była możliwa dzięki 
dominacji katolicyzmu. Ale, do jakich 
idei może się odwołać dzisiejsza Euro-
pa? A do jakich idei chce się odwoływać? 
Do poprawności politycznej?. Można by 
rzec, parafrazując pewnego krwawego 
dyktatora, iż walka z Kościołem nasila 
się w miarę postępów laicyzacji. I rze-

czywiście – im bardziej Europa odcho-
dzi od wartości moralnych, tym bardziej 
Kościół, bastion prawdy, latarnia mor-
ska życia, staje się dla wielu solą w oku, 
służy za wygodnego kozła ofiarnego. 
Oby Europa zdążyła przejrzeć na oczy.

Pamiętajmy, więc o prześladowanych 
chrześcijanach w naszych codziennych 
modlitwach. Chrońmy też sami naszą 
wiarę – Polska ma ogromny potencjał 
duchowy, niech przyczyni się do uzdro-
wienia Europy.

Kościół. Wspólnota ludzi wiary, Dom, 
Ojczyzna, Święta Matka! Można napisać 
jeszcze więcej, dostojniej. Wówczas ura-
duje się serce, rozkwitnie w nim radość, 
umocni się wiara, a wreszcie zamieszka 
w nim Bóg! I dobrze! Tak być powinno! 
Wszystko w myśl powiedzenia: „Jestem 
wierzący, kocham Kościół”!

Ale, czy dziś słowa zapisane powyżej 
nie są już tylko, niestety, dla wielu ludzi 
jedynie wzniosłym hymnem, który zupeł-
nie nic nie znaczy?

Proszę Księdza-ileż to już razy usły-
szałem ten zwrot w swoim życiu? Setki, 
tysiące…? Ale tylko raz, jeden jedyny by-
łem solidnie zaskoczony. Otóż jadąc po-
ciągiem do Poznania usłyszałem pytanie, 
które skierował do mnie mężczyzna w 
średnim wieku, nawet nie wiem jak miał 
na imię, a szkoda! Mógłbym dziś podzię-
kować za niego Bogu w modlitwie. Męż-
czyzna zapytał: Proszę Księdza, czy nie 
boi się ksiądz jechać pociągiem w kolo-
ratce? Odpowiedziałem: Nie! Dlaczego? 
Rozmówca kontynuował: Jeden z moich 
znajomych mówi, że jeśli spotkałby ja-
kiegokolwiek księdza sam na sam to by 
się z nim policzył. Odpowiedziałem, lekko 
zdziwiony:, Za co by się z nim policzył? 
Troszkę nieśmiało sympatyczny pan kon-
tynuował: Za zgorszenie, za pedofilię, za 

bogactwo, itd.! Myślę, że litanii żalu nie 
muszę dalej wymieniać. Uśmiech znikał z 
mojej twarzy! Dodałem: Żal mi go, pro-
szę mu powiedzieć, że będę się za niego 
modlił! Towarzysz podróży dalej mówił:, 
Ale on do kościoła nie chodzi, nie modli 
się, nie chce rozmawiać spokojnie! Księ-
że, nie wszyscy są tacy, ja nie jestem, 
modlę się za naszych kapłanów! 

Kiedy podzieliłem się tym wydarzeniem 
z moimi znajomymi zostałem uświado-
miony, iż głos krytykanctwa jest głośny, 
mało sympatyczny i coraz bardziej po-
wszechny. Niestety, o zgrozo, coraz czę-
ściej wypowiadany przez tych, którzy na-
zywają siebie przyjaciółmi Boga!

Dlatego też pozwólcie Drodzy Czytelni-
cy na kilka przemyśleń!

Czy wierzący, katolik ma prawo do 
krytyki Kościoła? Oczywiście, że ma! Ale 
musi to być krytyka, nie zaś populistyczne 
krytykanctwo, które zazwyczaj zamiast 
być przepełnione troską i miłością, aż kipi 
od nienawiści! Dalej. Nie wolno nam do-
konywać nie logicznych uproszczeń, ba-
nalnych porównań. Nie każdy ksiądz jest 
zgorszeniem, podobnie jak nie każdy mąż 
zdradza żonę. Nie każdy kapłan jest …… 
(dopowiedzmy sobie sami), bo i nie każdy 
obywatel tego kraju jest ….(również sami 
sobie dopowiedzmy). 

Trzeba sobie uświadomić podstawową 
i fundamentalną prawdę o Kościele. Ko-
ściół jest grzeszny, bo tworzą Go grzeszni 
ludzie, ale jest święty, ponieważ uświęca 
Go sam Duch Święty. Jednocześnie trzeba 
nam modlić się o nasze uświęcenie, aby-
śmy byli wspólnotą coraz bardziej dosko-
nałą!

Dlaczego dzisiaj Kościół tak wielu oso-
bom przeszkadza? Odpowiedź nie jest 
prosta, ponieważ jest to proces niezwykle 
złożony! Jednak ośmielę się napisać, iż 
wszystko wyglądałoby inaczej gdyby ina-
czej na Kościół patrzyli Ci wszyscy, którzy 
tworzą wspólnotę wiary, a więc MY!!!

I nie chodzi oczywiście o nie widzenie 
problemów, o zamiatanie ich pod przysło-
wiowy dywan! Problemy należy rozwiązy-
wać i niezależnie od tego, czego dotyczą, 
ich rozwiązanie domaga się miłości, dia-
logu i rzeczowych argumentów!

Kościół nieustannie podejmuje walkę 
ze złem! Wystarczy spojrzeć na obecnego 
papieża Benedykta XVI, który niestrudze-
nie, często obwiniany i oczerniany, męż-
nie, jak prawdziwy Pasterz podejmuje 
wiele prób oczyszczenia i uleczenia wielu 
krwawiących dziś ran Kościoła. I trzeba 
być zamkniętym na to działanie, bardzo 
mocno zamkniętym w swoim światku, 
aby tych poczynań papieża nie widzieć. 
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A wielu, nie chcąc ich dostrzec, dolewa 
jeszcze, zupełnie bez uzasadnienia, oliwy 
do ognia. Co wprowadza zamęt i zgorsze-
nie, a nade wszystko kłamstwo, którego 
ojcem jest szatan!

Świat i jego nowa, pozbawiona Boga 
filozofia i moda może dać człowiekowi 
wszystko, ale to zawsze będzie pozór 
szczęścia! Świat i jego pseudo autoryte-
ty nie dadzą najważniejszego. Nie dadzą 
człowiekowi Zbawienia. Bo dawcą szczę-
ścia wiecznego jest Bóg, 
który działa przez Kościół!

Kościół nie może milczeć! 
I nie będzie milczał w spra-
wach fundamentalnych, w 
sprawach Bożych! I nie jest 
prawdą, choć najprościej, 
często dla zagłuszenia 
własnego sumienia powie-
dzieć, że Kościół polityku-
je, gdy mówi o aborcji, in-
vitro, eutanazji, godności 
osoby. On nie politykuje, 
On poprzez Katolicką Na-
ukę Społeczną przypomi-
na, że Bóg jest najważ-
niejszy, że nie można, 
nawet poprzez metody 
demokratycznego głoso-
wania poprawiać Boga! 
I na mocy swojego po-
słannictwa, aż do końca 
świata będzie Kościół 
pokazywał drogę Praw-
dy, Którą jest Bóg. I tyl-
ko wtedy będzie praw-
dziwą Matką, która się 
nie zatraca, ale ciągle 
na nowo daje Boga i 
Jego światło.

Niewiedza, ideolo-
giczna niechęć, walka 
w imię populizmu za-
wsze będzie głośniej-
sza, wyraźniejsza i po 
ludzku często także 
mądrzejsza! Jednak 
argumenty, iż Kościół 
jest zaściankowy, nietolerancyjny, staro-
modny i zabobonny przyjmie tylko ten, 
kto nie poszerza swoich horyzontów my-
ślowych, kto zatraca swój wrodzony dar 
dobra i szeroko rozumianego humanizmu. 
Nie trzeba, bowiem daleko szukać, aby 
zauważyć, iż to właśnie Kościół dał tak 

wiele temu światu. Dał i nieustannie daje. 
Uniwersytety, szkoły, jadłodajnie, szpita-
le, domy opieki, domy dziecka i samotnej 
matki, opieka duchowa i sakramentalna. 
Czy to tak niewiele? Zabobonnie? Niepo-
stępowo?

Dlatego gorąco zachęcam: odwagi, od-
wagi, jest nas wielu! Jest z nami Bóg i 
Jego Prawda! Nie bójmy się! Odnówmy 
oblicze ziemi i Kościoła! Odnówmy nasze 
oblicze!

Jak nig-

dy, w dobie zatracania się 
wartości, w czasach kryzysu moralności i 
prawdy potrzeba ŚWIADECTWA WIARY!

Profanowanie Biblii, szydzenie z krzyża, 
opluwanie duchowieństwa i nazywanie 
wierzących ślepcami i nieinteligentnymi 
ludźmi może przejść do historii. I odej-

dzie w niepamięć, gdy jasno powiemy NIE 
dla krzywdzącej propagandy, tych, którzy 
próbują udowodnić, iż niemoralność, an-
tyklerykalizm, ateizm są przyszłością dla 
świata.

Wszystkie wielkie cywilizacje i ideologie, 
prądy myślowe i ideowe upadały zawsze, 
gdy zatracały uniwersalne wartości, które 
Bóg dał człowiekowi, aby go prowadziły 
do szczęścia. Zatracały swoją potęgę, gdy 
odwracały się od Boga!

Jestem dumny i nigdzie tego nie kryję! 
Wszędzie, tzn., w 
rodzinie, szkole, 
z ambony, pośród 
krewnych, przy-
jaciół i nieznajo-
mych jestem dum-
ny, że wierzę, że 
należę do wielkiej 
wspólnoty Kościo-
ła Katolickiego! I 
zdaję sobie sprawę, 
że wielu się śmieje, 
oczernia i szydzi. 
Ale to jest nic w po-
równaniu do wielkiej 
radości, gdy młode 
małżeństwo odnaj-
duje Boga, uczeń w 
szkole dziękuje za 
katechezę i przeka-
zaną wiedzę, ateista 
dochodzi do przeko-
nania, że się mylił ne-
gując istnienie Boga!

Możesz i TY być 
dumny, masz pra-
wo być dumny i Dro-
gi Przyjacielu bądź 
dumny! Ukochajmy 
razem, jako wspólno-
ta ochrzczonych Boga 
i Kościół. Stańmy się 
nowym zaczynem do-
bra. Bądźmy logiczni i 
nie dajmy się zmanipu-
lować! Bądźmy twórczy 
i krytyczni, ale nie kry-
tykanccy i populistyczni, 

bogaci w argumenty telewizora. Świat w 
swoim działaniu ma określony cel, swój 
interes. Zaś jedynym interesem Boga jest 
nasze Zbawienia, i myślę, że warto się o 
nie zatroszczyć? Co TY na to? 
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W Światowych Dniach Młodzieży w 
Madrycie brał udział m.in. ks. Jacek 
Stępczak, Proboszcz Parafii pw. św. 
Józefa w Środzie Wlkp. Oto kilka jego 
refleksji.

Do Madrytu udałem się z grupą mło-
dzieży, która należy do wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej przy parafii pw. 
Najświętszego Zbawiciela w Pozna-
niu. Choć wiekiem nie zaliczam się 
do młodych, to jednak nie oparłem 
się prośbie, aby sprawować duchową 
pieczę nad pielgrzymami jadącymi 
na spotkanie z Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI. Tym bardziej, że droga 
do Hiszpanii była ubogacona prakty-
kowaniem „nowej ewangelizacji”, do 
której Papież wielokrotnie wzywał i 
mobilizował. Na czym polegała owa 
ewangelizacja w drodze?

Otóż zostaliśmy zaproszeni przez bra-
ci ze wspólnot neokatechumenalnych w 
Hamburgu (na północy Niemiec), aby 
przyjechać do nich i wspólnie z nimi świad-
czyć na ulicach ich miasta o miłości Jezusa 
Chrystusa. W praktyce polegało to na śpie-
waniu i tańczeniu przez grupę stuosobo-
wą na głównym deptaku jednej z dzielnic 
Hamburga. Widok rozśpiewanej młodzie-
ży (śpiewy wykonywane były w różnych 
językach, choć głównie po polsku) budził 
zdziwienie u przechodniów. Wielu z nich 
się zatrzymywało i wówczas podchodzili-
śmy do nich i rozpoczynaliśmy rozmowę. 
Nie zawsze oczywiście wszyscy byli chętni 
do słuchania. Jedni spontanicznie dekla-
rowali: „ja też wierzę w Boga”, „jestem 
katolikiem (lub ewangelikiem)”. Ale byli 
też tacy, którzy wprost mówili: „jestem 
niewierzący”, „jestem nieochrzczona”, 
„jestem muzułmaninem”. Znamienne, że 
niejednokrotnie po pierwszych wahaniach 
ludzie otwierali się na słowo kierowane do 
nich, a z niektórymi można było nawet się 
pomodlić (i to nie zawsze z katolikami). 

Jednego dnia zostaliśmy zaproszeni 

całą grupą do szkoły katolickiej, 
w której uczyła nauczycielka z parafii, 
gdzie mieszkaliśmy – w tej części Niemiec 
w połowie sierpnia trwał już rok szkolny. 
Po wspólnym śpiewie i tańcu z dziećmi 
ze szkoły podstawowej rozeszliśmy się 
w grupach około dziesięcioosobowych do 
różnych klas (głównie na poziomie gim-
nazjum lub liceum). Ku naszemu zasko-
czeniu w każdej klasie było 2-5 uczniów 
Polaków, którzy tłumaczyli pozostałym 
nasze wystąpienia. Młodzież mówiła bar-
dzo prosto: „Jestem katolikiem. Jadę na 
spotkanie z Papieżem do Madrytu. Jestem 
w Kościele, gdyż tutaj mam braci, którzy 
mnie rozumieją i podtrzymują w moich 
trudnościach”. Niektórzy dzielili się swoim 
doświadczeniem miłości Pana Boga, np. 
16-letni chłopak z Poznania mówił otwar-
cie: „Zauważyłem, że w Internecie łatwo 
wejść na strony pornograficzne i zaczą-
łem w tej materii upadać. Dzięki temu, że 
jestem w Kościele, powiedziałem o tym 
mojemu starszemu bratu, a także rodzi-
com, aby pomogli mi strzec czystości. Gdy 
czuję, że bierze mnie chęć oglądania ta-
kich obrazów, to zaraz mówię bratu, aby 

czuwał nad moim komputerem. Myślę, że 
gdybym nie miał wspólnoty ludzi, z który-
mi słucham Słowa Bożego, to nigdy bym 
nie miał odwagi mówić o takich sprawach 
w domu”. 

W innej klasie 20-letnia dziewczyna 
dzieliła się doświadczeniem swojej uciecz-
ki z domu i zamieszkiwania z chłopakiem: 
„Tylko dzięki temu, że moja wspólnota 
mnie nie odrzuciła, a nawet więcej, sta-
le mi przypominali, abym przyszła z po-
wrotem do wspólnoty, gdzie modlą się za 
mnie i czekają, aż się opamiętam, to nie 
wiem, jak by się potoczyło moje życie. Te-
raz wróciłam do domu rodzinnego i mimo, 
że grzeszyłam ciężko, mogę powiedzieć, 
że warto żyć w zgodzie z Bożymi Przy-
kazaniami”. Jej wypowiedź spowodowała 
tak wielkie zainteresowanie, że jeszcze na 
przerwie podeszły do niej uczennice i py-
tały jak to możliwe, że porzuciła „modne 
życie”. Ku zaskoczeniu wszystkich jedna 
z tych uczennic przyjechała do naszego 
miejsca noclegu i uczestniczyła z nami 
w wieczornej Mszy św. Słuchając jeszcze 
innych młodych, następnego dnia przyje-

W drodze do Madrytu
ks. Jacek Stępczak
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chała jeszcze raz – tym razem przypro-
wadziła swojego chłopaka! Jakże chcieli z 
nami jechać do Madrytu! Być może będzie 
to możliwe następnym razem. 

Mnie szczególnie zapadły w pamięci 
spotkania z Polakami. Zasygnalizuję tylko 
trzy sytuacje: 

- zagubiona starsza kobieta, którą w Pol-
sce opuścił mąż, a przygarnęła pracująca 
w Niemczech córka. Po usłyszeniu Dobrej 
Nowiny na końcu powtarzała w kółko: „To 
nie przypadek, że was dzisiaj spotkałam! 
To nie przypadek, to nie przypadek!”

- bezdomna trzydziestoparoletnia Anna, 
która urzekła nas, gdy zaczęła czytać frag-
ment Ewangelii.  Z jakim przejęciem! Jaką 
piękną polszczyzną! Okazało się, że w Pol-
sce skończyła chemię, jej synka wycho-
wują dziadkowie w Polsce, a ona niestety 
znalazła się na ulicy. Myślę, że gdyby nie 
przyszli w tym momencie jej koledzy, któ-
rzy zdominowali dalszy tok rozmowy, to 
poprosiłaby o spowiedź na środku deptaku 
przy dworcu głównym w Hamburgu! Jakże 
była wdzięczna za słowo otuchy, a nie na-
gany czy osądu. Na pożegnanie wygrzeba-
ła ze swojego tobołka obrazek „Jezu ufam 
Tobie” i powiedziała: ”Proszę księdza, On 
mnie nigdy nie zawiódł, choć ja Jego czę-
sto!”

- mężczyzna z piwem siedzący w par-
ku. Ktoś z naszej grupy zaczął z 

nim rozmowę; po chwili poproszono mnie, 
abym do niego podszedł, – bo „może tam 
się ksiądz przyda”. Tym razem nasza roz-
mowa skończyła się wspólnym odmówie-
niem „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. 
Prawdę mówiąc „Zdrowaś Maryjo” skoń-
czyłem sam – mój rozmówca płakał jak 
dziecko. 

Pięć dni w Hamburgu upłynęło bardzo 
szybko. Trzeba było szykować się do dal-
szej podróży do Madrytu. Tam czekało nas 
cudowne wieczorne czuwanie z Papieżem i 

Eucharystia z młodymi z pięciu kontynen-
tów. Mimo wichury, piorunów i deszczu, 
pokój, jaki udzielił się wszystkim podczas 
spotkania z Piotrem naszych czasów, był 
przejmujący. Wielu później mówiło, że od-
czytali burzę podczas nabożeństwa, jako 
znak walki mocy ciemności z Panem Bo-
giem. Skupienie, z jakim ponad milion 
młodych adorowało Najświętszy Sakra-
ment, było naprawdę przejmujące. Gdy 
w niedzielę wieczorem po spotkaniu z Pa-

pieżem oglądałem wiadomości w hisz-
pańskiej telewizji, zaskoczyło mnie, 
że dziennikarze byli zgodni: takiego 
skupienia przy tak wielkiej ilości ludzi 
Hiszpania jeszcze nie widziała! 

Nazajutrz po odjeździe Papieża 
uczestniczyliśmy jeszcze w spotkaniu 
powołaniowym, podczas którego spo-
śród 300 tys. uczestników 5 tys. mło-
dych chłopaków i ponad 3 tys. dziew-
cząt publicznie zadeklarowało pra-
gnienie poświęcenia swojego życia w 
służbie kapłańskiej lub zakonnej! Oby 
dobry Bóg prowadził ich swoją drogą 
i umacniał ich powołanie!  

Ks. Prob. Jacek Stępczak
Katechezy neokatechumenalne w 

Parafii pw. św. Józefa odbywają się 
w październiku i listopadzie 2011 
roku w niedziele o godz. 19.00 oraz 
we wtorki lub czwartki. Chętnych 
zapraszamy do zapoznania z bieżą-
cymi terminami spotkań na stronie: 
www.jozef-sroda.pl
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Są takie miejsca na ziemi, które trzeba 
zobaczyć…

Pochylić się na chwilę modlitwy. Zadumać 
nad życiorysem Świętych Kościoła.

W dniach od 24 września do 2 paździer-
nika 2011 grupa 51 uczestników z Parafii 
Najświętszego Serca Jezusa wyruszyła na 
pielgrzymkę do Włoch.

Pierwszym miejscem na pątniczym szla-
ku był Kahlemberg, gdzie po odprawionej 
Eucharystii w kościele św. Józefa można 
było odnaleźć patriotyczne ślady związane 
z Janem III Sobieskim.

Padwa była drugim „przystankiem”. Od 
św. Antoniego można wiele się nauczyć.

Nie na darmo został ogłoszony dokto-
rem Kościoła. Jest także patronem rzeczy 
zaginionych. W padewskiej bazylice można 
pomodlić się przy grobie i relikwiach Świę-
tego. Zdumiewa Jego zakonny habit za-
chowany do dziś i poskładany jak elementy 
puzzli.

Asyż to trzecie „postojowe” miejsce piel-
grzymki. Miejsce związane ze skromnym 
św. Franciszkiem. Jego życie jakże podob-
ne do życia Zbawiciela można rozpoznać po 
zachowanych freskach. Człowiek niewiel-
kiego wzrostu, ale wielkiego formatu, który 
nie został kapłanem, a jest autorem reguły 
franciszkańskiej.

Swoją prostotą urzeka także kaplica 
Matki Bożej Anielskiej wybudowana przez 
św. Franciszka i Jego towarzyszy. To nie-
samowite móc przyklęknąć w tym miejscu 
i dotykać kamieni, które układał Święty 
dosłownie wypełniając nakaz Chrystusa 
„Idź i odbuduj Mi mój Kościół”. Franciszek 
najpierw odbudował mały budynek kościel-
ny – zachowany zresztą do dziś i otoczony 
większym, później zabrał się za odbudowę 
Kościoła, jako wspólnoty.

Pokora i prostota, ciężka praca i modli-
twa. Wiele można by tutaj o Nim napisać…

Mały, połatany zakonny habit i wielka 
spuścizna, z której mogą i powinny korzy-

stać następne 
pokolenia.

Kolejny piel-
g r z y m k o w y 
przystanek to 
Plac i Grób św. 
Piotra. Miejsce, 
gdzie działał 
i umarł Czło-
wiek, którego 
sam Pan wy-
brał na swego 
zastępcę… 

Gdzie przez 
lata kierowali Kościołem Jego następcy, a 
wśród nich i nasz wielki Rodak. 

W pielgrzymkowych wspomnieniach zo-
staje osobiste spotkanie z obecnie sprawu-
jącym władzę na Watykanie- Benedyktem 
XVI… i możliwość zobaczenia Go z tak bli-
skiej odległości. 

W Wiecznym Mieście nie sposób nie 
wspomnieć o kolejnym Świętym-Aposto-
le Narodów… św. Pawle, który z gorliwego 
prześladowcy stał się wielkim zwolennikiem 
Kościoła. Jego skromny grób jest umiesz-
czony w przestronnej bazylice,  przedsta-
wiającej portrety wszystkich papieży po-
cząwszy od św. Piotra.

Kolejne szczególne miejsce w Rzymie to 
Colosseum… miejsce męczeńskiej śmierci 
wielu chrześcijan, którzy oddawali życie za 
wiarę. Aż chce się tu zadać pytanie… Co ja 
dziś we współczesnym świecie mogę zrobić 
dla Chrystusa, dla Kościoła? Oni oddali ży-
cie, a my?

Z Rzymu pielgrzymkowy szlak zawiódł 
do Sanktuarium św. Michała położonego na 
górze Sant Angelo, gdzie patronuje Archa-
nioł Michał, który walczy z szatanem-głów-
nym przeciwnikiem Kościoła.

Następnym ważnym miejscem na trasie 
pielgrzymki było Lanciano.

Miejsce szczególnej czci Najświętszego 
Sakramentu. Miejsce zwątpienia, ale 

także natychmiastowej, cudownej Bożej 
reakcji. Zostając z nami pod postacią Ciała 
i Krwi Bóg sam daje nam Siebie i pozwala 
w nas się zatracić. Jakże za to nie wielbić 
Go i dziękować nie tylko w tym miejscu, 
ale także w każdym innym, gdziekolwiek 
jesteśmy.

Przedostatni pielgrzymkowy przystanek- 
to San Giovani Rotondo.

Kolejna wielka, a zarazem bardzo skrom-
na Osoba Ojca Pio. Ten Święty uczy współ-
czesny Kościół wartości, jaką jest Sakra-
ment Pojednania, cierpienie, miłosierdzie i 
wrażliwość na potrzeby drugiego człowie-
ka.

Ostatnim miejscem odwiedzonym w cza-
sie pielgrzymki było Loretto.

Miejsce, które pozwala lepiej zrozumieć 
chwałę Matki Bożej. Tu można też dotknąć 
cegieł, które kiedyś stanowiły Jej dom w 
Nazarecie.

Tu także( i wcześniej na Monte Cassino) 
była okazja by pomodlić się przy  grobach 
Tych, którzy ginęli za Ojczyznę.

Wiele świętych miejsc, wiele świętych ży-
ciorysów i wiele wrażeń, które trzeba teraz 
przemyśleć, przemodlić i przełożyć na wła-
sne i innych życie.

By Kościół, z którego bogactwa sami ko-
rzystamy – nadal trwał i się rozwijał.

Iwona Tomaszewska

Miejsca szczególne dla 
Kościoła
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Dzieci i młodzież z naszej parafii mo-
gła, jak co roku uczestniczyć w „Waka-
cjach z Bogiem”. Wyjazd odbył się w 
dniach 25 do 30 lipca bieżącego roku. 

Uczestnicy byli zameldowani w Domu 
Pielgrzyma w Św. Lipce, w którym mogli 
odpoczywać po dniach pełnych atrakcji.  
Święta Lipka to miejscowość, w której 
znajduje się piękne Sanktuarium Ma-
ryjne. Położone jest na północy Polski, 
ok. 70 km od Olsztyna. W Sanktuarium 
znajdują się przepiękne organy, które 
zostały zbudowane przez Jana Jasue 
Mosengela. Organy te są bogato zdobio-
ne, a figury oraz gwiazdy i dzwoneczki 
są wprawiane w ruch w czasie gry na 
instrumencie.  Na wyjeździe uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania przepięk-
nego koncertu organowego. 

W trakcie trwania wyjazdu dzieci zo-
baczyły jeszcze Mikołajki, gdzie miały 
możliwość kąpania się w Aquaparku. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
oczywiście zjeżdżalnie oraz nietypowy 
basen, w którym były wytwarzane fale i 
czuło się jak w morzu. Oprócz tego dzie-
ci widziały przygotowania do pikniku w 

M r ą g o w i e . 
Duże wra-
żenie na 
uczestnikach 
wywarł też 
Wilczy Sza-
niec, gdzie 
znajdują się 
pozos ta ło-
ści bunkrów 
g ł ó w n e j 
k w a t e r y 
przywódcy 
III Rzeszy. 

P o p o ł u -
dnia i wie-
czory dzie-
ci spędzały 
na wspól-
nych zabawach, pogodnych 
wieczorkach, grze w piłkę, pracy w gru-
pach oraz wspólnej modlitwie i śpiewie. 

Głównym organizatorem wycieczki był 
ksiądz proboszcz; Janusz Śmigiel. Nad 
bezpieczeństwem czuwali również inni 
opiekunowie; p. Marta Łukaszewska, p. 
Daria Niemczal, p. Magda Jagielska, p. 

M a c i e j 
Grenda i p. Andrzej Łuczak. 

Uczestnicy z całą pewnością długo nie 
zapomną malowniczych krajobrazów jak 
i atmosfery wyjazdu. Wszystkim oso-
bom, dzięki którym ten wyjazd był moż-
liwy, z całego serca: Bóg zapłać.

Św. Lipka 2011

Działalność Pomocników 
Matki Kościoła

Grupa Pomocników Matki Kościoła wzię-
ła udział w trwającym kilka miesięcy kon-
kursie „Jak to z cudem eucharystycznym 
w Poznaniu było…” zorganizowanym przez 
Eucharystyczny Ruch Młodych. Uczestni-
cy konkursu wykonywali kolejno zadania 

wyznaczane przez organizatorów m.in.: 
przygotowali mapę cudów eucharystycz-
nych i makietę kościoła. Finał odbył się 
12 czerwca w Poznaniu – nasi Pomocnicy 
zajęli w nim ex aequo 1. miejsce.

17 sierpnia miała miejsce pielgrzymka 

do Częstochowy (opiekun duchowy: ks. 
infułat Aleksander Rawecki), natomiast 
3 września tradycyjne już spotkanie Po-
mocników Matki Kościoła w Tulcach .

Sandra Gołębiewska

Krzysztof Joachimiak
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Czas leczy rany. Podobno. Ale czy 
leczy ból po stracie ukochanej oso-
by. Tych ran niestety czas nie leczy. 
Pozostają, bo śmierć ukochanych jest 
też trochę śmiercią nas samych, coś 
w nas umiera.      I choć żyjemy, to 
już nic nie jest tak jak przedtem, nie 
jesteśmy już tacy sami. 

Nie trzeba szukać rozpaczliwie za-
pomnienia, bo zapomnienia śmierci 
nie będzie. Trzeba żyć z akcepta-
cją śmierci, także, a może i przede 
wszystkim akceptacją swojej śmier-
ci. Trzeba nam niejako „zaprzyjaźnić” 
się ze śmiercią, obcując z tymi, któ-
rzy przeszli przez jej próg. „Bo życie 
Twoich wiernych, o Panie, zmienia się 
ale się nie kończy. I gdy rozpadnie 
się dom doczesnej wędrówki, znaj-
dziemy w niebie wieczne mieszkanie.” 
Nie mamy wyobrażenia „wiecznych 
mieszkań”. Nasze doświadczenia w 
tym względzie czerpiemy z życia na 
ziemi, które wiecznym nie jest i jest 
ograniczone czasem. Jednak zawsze 
dochodzimy do wniosku, że to co 
ma swój początek, musi mieć i swój 
kres. „Wszystko z prochu powstało i 
w proch się obróci.” 

Ale wyobrażenie sobie czegoś nie 
jest jeszcze wiarą, a bezradność na-
szej wyobraźni jest jeszcze brakiem 
wiary. Całe chrześcijaństwo zbudowa-
ne jest na wierze w zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Bo „jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna jest nasza 
wiara”. Świętych obcowanie – obco-
wanie z tymi, którzy odeszli, a którzy 
– jak mówi nam nasza wiara – żyją! 
Jeżeli żyją „w Bogu”, to każde nasze 
zbliżanie się do Boga jest zbliżeniem 
się do NICH! Sakramenty, a zwłasz-
cza Eucharystia, to doświadczenie ta-
kiej właśnie wspólnoty, takiego obco-

wania ogarniającego żywych i umar-
łych. W to właśnie wierzymy. I tego 
czasem doświadczamy. 

Doświadczenie ich – zmarłych – bli-
skości jest doświadczeniem ducho-
wym, bardzo osobistym. Tego do-
świadczenia nie da się udowodnić, 
opowiedzieć. Jednakże nasze życie 
tworzą właśnie nasze własne do-
świadczenia. Doświadczenie bliskości 
świętych również nas tworzy. 

Wspólnota z naszymi zmarłymi, ze 
świętymi, zbudowana jest na tajem-
nicy miłości Boga, który wszystkich 
przygarnia do siebie. Wszystko bo-
wiem przemija, nawet wiara i nadzie-
ja. Nie przemija tylko miłość, która 
tworzy wspólnotę, która jest „obco-
waniem świętych”. Ta miłość pozwa-
la tym, którzy wierzą we wspólnotę 
wszystkich świętych doświadczać bli-
skości i wsparcia osób, które prze-
kroczyły już próg śmierci. Kościół, to 
wspólnota wierzących w Chrystusa. 
Ta wspólnota nie ogranicza się tylko 
do doczesności, lecz dotyczy także 
tych, którzy już radują się niebem 
(i nie chodzi tylko o wyniesionych 
oficjalnie przez Kościół na ołtarze 
błogosławionych czy świętych) oraz 
tych którzy po przekroczeniu progu 
śmierci oczekują w czyśćcu na wspól-
notę z Bogiem. Kościół pielgrzymu-
jący na ziemi, Kościół podlegających 
oczyszczeniu i Kościół zbawionych 
tworzą jedną wspólnotę wzajemnie 
się wspierającą. Dlatego prosimy o 
wstawiennictwo za nami u Boga bło-
gosławionych i świętych, a ze swej 
strony wstawiamy się za tymi, którzy 
odeszli i być może potrzebują naszej 
modlitewnej solidarności w ich dro-
dze oczyszczenia. A my, tu na zie-
mi, przecież wiele razy prosimy sie-

bie nawzajem o modlitewną pamięć i 
wsparcie. Ta swoista „sieć modlitwy” 
jest niczym innym, jak właśnie obco-
waniem świętych, wzajemną komunią 
między wyznawcami Chrystusa. 

Świt, poranek, południe, popołu-
dnie, wieczór, noc.

Narodziny, dzieciństwo, młodość, 
wiek dorosły, starość i… No właśnie 
- dla niektórych koniec, śmierć. Na 
szczęście ja wiem, że jest inaczej! 
Śmierć - narodziny do życia, do 
wiecznego życia.

Gdy odchodzą nasi bliscy nie potra-
fimy często patrzeć oczami wiary. Ła-
two się mądrzyć i radzić, gdy śmierć 
bezpośrednio mnie nie dotyczy, ale 
kiedy tracimy osobę, którą kochamy, 
łez i bólu nie da się długo uciszyć. 
Ale czas płynie, łagodzi, tuli. I pew-
nego dnia jesteśmy w stanie patrzeć 
z innej perspektywy - Bożej. Modlimy 
się, ofiarowujemy Msze Święte z uf-
nością w Boże Miłosierdzie.

Jakże często niemalże namacalnie 
odczuwamy obecność i wsparcie na-
szych bliskich, którzy już są po dru-
giej stronie. Świętych obcowanie. Czy 
wierzę? Czy wierzę, ale i czy korzy-
stam z pomocy tych, którzy odeszli i 
wstawiają się za nami u Boga.

Świętych obcowanie. Współistnie-
nie i przenikanie się dwóch wymiarów 
ziemskiego teraz i teraz wiecznego.

Wszyscy Święci wstawiajcie się za 
nami i uproście, byśmy do Was dołą-
czyli. Amen.

/na podstawie tekstów ks. Dariusza 
Kowalczyka SJ, ks. Adama Bonieckie-
go, ks. Adama Martyna/

Obcowanie Świętych
Tomasz Szcześniak
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Patryk Kujawa

Przepis na chleb
Składniki:
Mąka pszenna, 1kg
drożdże, 5 dag
woda ciepła, 1 litr
sól, łyżka czubata
cukier, łyżka
mieszanka(po paczce płatów kukurydzianych, owsianych, otrąb, 
słonecznika, dyni i siemienia lnianego), 2 i pół szklanki

Sposób przygotowania:
1. Mąkę przesiać do miski, dodać sól, cukier i mieszankę(2 i pół 
szklanki), wymieszać, dodać drożdże rozpuszczone w małej ilości wody 
i ciepłą wodę.
 Wymieszać-najlepiej ręką.

2. Ciasto chlebowe wyłożyć do dwóch keksówek wysmarowanych 
smalcem i zostawić na około 20 min do wyrośnięcia. Piec około 80 
minut w 180 stopniach, po upieczeniu chleby zwilżyć z wierzchu wodą 
i zawinąć w lnianą ściereczkę -odstawić do ostudzenia, a potem już 
tylko zajadać ze smakiem

Liczba porcji: >6
Przygotowanie: do 20 minut

Eklerki
Składniki:
Ciasto
70 g margaryny lub masła
1 szklanka wody
1 szklanka mąki
2 duże jajka

Krem
2 szklanki mleka
2 łyżki cukru
1 cukier waniliowy
1 żółtko
1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
100 g masła

Polewa
3 łyżki cukru pudru
1 łyżka kakao
2 łyżki wody

Sposób przygotowania:
Na początek najlepiej wykonać krem. Przygotowujemy budyń. 
Odlewamy kilka łyżek mleka, resztę zagotowujemy wraz z żółtkiem 
i cukrem. Mąkę ziemniaczaną mieszamy z pozostałym mlekiem i 
wlewamy do gotującego się mleka. Energicznie mieszamy, aż utworzy 
się dosyć gęsty budyń. Odstawiamy masę do ostygnięcia. Kiedy budyń 
jest już zimny, masło ucieramy i dodajemy po łyżce budyniu. Masa 
powinna mieć jednolitą konsystencję. Jeśli krem wydaje nam się za 
mało słodki, możemy dodać cukier puder. Krem wstawiamy do lodówki.

W tym czasie przygotowujemy ciasto. Wodę i tłuszcz gotujemy. Gdy 
masło lub margaryna już się rozpuści, dosypujemy mąkę i mieszamy, 
aż ciasto będzie sprężyste. Pozostawiamy do ostygnięcia. Następnie 
dodajemy jajka i miksujemy. Powstałe ciasto przekładamy do szprycy i 
wyciskamy na blachę wyłożona papierem podłużne eklerki. Wstawiamy 
do piekarnika do 180ºC na około pół godziny. Po tym czasie wyciągamy 
blachę i przecinamy eklerki nożyczkami. Jeśli nie zrobimy tego, gdy 
są jeszcze gorące, potem mogą się pokruszyć. Rozkrojone ciastka 
pozostawiamy jeszcze przez kilka minut w piekarniku z otwartymi 
drzwiczkami.
Gdy eklerki wystygną, napełniamy je kremem. Do cukru pudru i kakao 
dolewamy wodę i szybko mieszamy. Powstanie masa czekoladowa, 
którą polewamy eklerki. Ciastka wstawiamy do lodówki, na co najmniej 
pół godziny. Smacznego

Liczba porcji: 12

K Ą C I K  K U L I N A R N Y
Oto nasze propozycje…



 W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia młodzież z parafii Najświętszego Serca Jezusa spędziła swoje wczasorekolekcje  w Sierakowie. 
Oprócz modlitwy i konferencji był czas na chodzenie nad jezioro, a także na zwiedzanie.  Młodzież zwiedziła kościół w Lutomiu, 
stadninę koni,  zamek Opalińskich w Sierakowie oraz Kościół parafialny. Nie zabrakło też dobrej zabawy  przy grze miejskiej, gdzie 
mogliśmy poznać również ciekawe miejsca tak jak np. ruiny kościoła czy  cmentarz. W drodze powrotnej młodzież wstąpiła do 
Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, gdzie mogła pogłębić swoje wiadomości na temat Siostry Urszuli.

22

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 : 

 28 sierpnia 2011 w kościele 
parafialnym mieliśmy okazję zobaczyć 
Pasję Salezjańską „Korzenie Europy” 
zagraną przez Stowarzyszenie Teatralne 
Legion.

 18 września 2011 roku, miało miejsce inauguracyjne spotkanie Duszpasterstwa 
Młodych Małżeństw, które powstało przy parafii NSJ w Środzie Wielkopolskiej. Kolejne 
odbyło  się dnia 16 października 2011 roku. O godzinie 20.00 miała miejsce wspólna 
Eucharystia, a po Niej okazja by porozmawiać przy kawie i herbacie.

 Zapraszamy młode małżeństwa z terenu miasta i okolicy na nasze następne, 
wspólne spędzanie czasu!

Ks. Krystian Sammler i Małżonkowie.

 Tradycyjny Dzień Chorych 
zgromadził w kościele wielu, którzy chcieli 
uczestniczyć we wspólnej modlitwie 
i przyjąć sakrament namaszczenia 
chorych.



Bogusława Deiksler

Z OSTATNIEJ ChWILI …

P A R A F I A  P W .  Ś W .  J ó Z E F A 
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26 czerwca - Odbyła się procesja ulicami naszego Osiedla Jagiel-
lońskiego. Mszę św. przed procesją odprawił neoprezbiter ks. Dominik 
Fiszer.

6 lipca – odbyła się Pielgrzymka piesza na Jasną Górę
Przewodnikiem grupy I był ks. Przemysław Konieczny – wikariusz 

naszej parafii.
Uczestnikami pielgrzymki do Częstochowy było wielu parafian.
25 sierpnia –odbyła się pielgrzymka z naszej parafii do Górki Du-

chownej na odpust, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Pociesze-
nia.

26 sierpnia –w święto Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się 
uroczysta Msza św., a po niej zaległe imieniny ks. Proboszcza Jacka 
Stępczaka ( z dn. 17.08. ), na które stawiło się liczne grono parafian.

Ostatnie dni wakacji ministranci i lektorzy naszej parafii poświęcili na 
pomoc przy pracach melioracyjnych wokół kościoła.

3 września udała się pielgrzymka rowerowa naszych parafian z ks. 
Proboszczem J. Stępczakiem i ks. wikariuszem Przemkiem do sanktu-
arium Matki Bożej w Tulcach.

4 września – ks. Proboszcz poświęcił na Mszy św. o 10.30 tornistry 
i przybory szkolne dzieciom.

10 września – odbyła się 128 piesza pielgrzymka ze Środy do Bie-
chowa do Matki Boskiej Pocieszenia. 13 września natomiast wyjechali 
autokarami do Biechowa chorzy i starsi z naszego miasta.

19 września –odbyło się posiedzenie nowej Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Rozmawiano na temat nowego roku duszpasterskiego w 
myśl hasła „ Kościół naszym domem”, omówiono najważniejsze wyda-
rzenia czekające nas w najbliższym czasie.

25 września - ks.dr Eugeniusz Marciniak wygłosił wykład na temat 
zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyroby pszcze-
le, miód, propolis, mleczko pszczele, pyłek.

Księdzu  Proboszczowi Parafii pw. św. Józefa

Księdza Jacka na Proboszcza rok temu nam dali
z czego się parafianie radowali!

W swoje imieniny nas uszanował   
i plackiem  poczęstował.

Cały czas przy kościele pracuje
upiększa go nam i remontuje.

Obrazy Urszuli Ledóchowskiej i bł.Jana Pawła II na 
ścianie powiesił, czym nas ucieszył!

Nie zapomniał też o św. Antonim Padewskim
i na wyjściu z kościoła go nam umieścił.

Parafianie chętnie do kościoła biegają
 i jego kazań słuchają!

Dobrze wśród młodzieży się czuje
 i do bierzmowania ją przygotowuje.

Swoim powiedzeniem „Bóg Cię kocha!”odwagi nam 
dodaje
otuchę i radość wprowadza,
czym nam naprawdę dogadza!

Zna dobrze języki obce- dużo podróżuje
i nam swoje wyjazdy relacjonuje.

Wszyscy się cieszą, że takiego Proboszcza mają
i go uwielbiają.

Żyj długo nam Proboszczu Drogi i wprowadzaj nas 
na niebiańskie drogi, a my o Tobie nie zapomnimy i 
chętnie się pomodlimy. napisała „deibog”
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Z  ż Y C I A  K o ł A  R o d Z I N  R Z e m I e ś L N I C Z Y C h

 TRZYDZIESTA PIELGRZYMKA RZEMIEŚLNIKóW

26 czerwca odbyła się jubileuszowa Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Zwyczajem już jest, iż uczestniczy w niej 
starszyzna cechowa, ubrana w tradycyjne stroje. Poszczególne cechy wystawiły poczty sztandarowe. Swoją reprezentację miał 
także Średzki Cech.
Całe spotkanie przebiegało pod hasłem:,Maryjo-rzemieślnicy z Bogiem’’. W homilii bp Jan Kopiec podkreślił, że owoce ludzkiej pracy 
nie mogą być marnowane, a żywot rzemieślnika  nie jest łatwy.Prezes ZRP Jerzy Bartnik dzielnie wspierał przybyłych rzemieślników.
Poza modlitwą omawiano również sprawy zawodowe, nawiązywano kontakty branżowe i dzielono się doświadczeniami.

 u CIChYCh BRACI NA PuSTKOWIu
W lipcu członkowie i sympatycy Koła Rodzin Rzemieślniczych przy 
naszym Cechu wyjechali na pielgrzymko-wycieczkę do Woźnik. 
Tu w zabytkowym kościele pw. św. Franciszka na pustkowiu, 
na wzgórzu Wyrwał, uczestniczyliśmy we Mszy św. Po niej 
zwiedziliśmy odrestaurowane podziemia, gdzie przedstawiona jest 
historia woźnickiego klasztoru i złożone są trumny zakonników i 
dobroczyńców klasztoru. Brat Emmanuel Mrowiec w przyklasztornym 
ogrodzie, w otoczeniu pięknej zieleni  poczęstował nas pyszną 
jak miód herbatką.Franciszkanie żyją w ogromnej przyjaźni ze 
zwierzętami, mogliśmy, więc podziwiać i nakarmić również zakonne 
baranki, kucyki i pieski.(Pies Kajtek to ponoć najpobożniejszy pies w 
diecezji, bierze udział w procesjach i Drodze Krzyżowej).Obecnie w 
Woźnikach żyje 6 braci, a ponieważ w lipcu czworo z nich obchodziło 
imieniny -zastali przez nas obdarowani słodkościami. Na pamiątkę 

otrzymaliśmy miesięcznik ,,Franciszkański świat’’. Następnie, pełni 
przeżyć duchowych udaliśmy się do Porażyna.Tu w gospodarstwie 
agroturystycznym u państwa Budów mieliśmy piknik. Upał zachęcał 
do skorzystania z basenu i jacuzzi. Było też ognisko, strzelanie z 
łuku i paintball.No i oczywiście przepyszny placek.

Halina Depta

 LEDNICA SENIORA Z JANEM PAWŁEM II
Tradycyjnie już w trzecią sobotę września na Polach Lednickich 
,miało miejsce kolejne spotkanie osób nieco wcześniej 
urodzonych. W tym roku pod hasłem :,,Jan Paweł II-liczy się 
świętość’’. Było ono okazją do dziękczynienia za życie, pontyfikat 
i świętość naszego wielkiego rodaka. Każdy uczestnik otrzymał 
symboliczny klucz do nieba, opatrzony napisem nawiązującym 
do homilii z inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II: ,,Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi’’. Po uroczystej Mszy Św. ,którą odprawił 
pallotyn ks. S. Dusza -jeden z pomysłodawców Lednicy Seniora, 
obchodzący 50-lecie kapłaństwa, była okazja do uczczenia 
relikwiarza z kroplą krwi Jana Pawła II. Mogliśmy również, 
poprzez symboliczne namaszczenie dłoni wonnym olejkiem, 
na nowo przypomnieć sobie znaczenie sakramentu chrztu i 
bierzmowania. Była też chwila na kontemplację pięknych okolic, 
spacer i ochłodę nad brzegiem jeziora lednickiego. Sporym 

przeżyciem była dla nas również możliwość rozmowy z ks. 
kapelanem Józefem Greckim -żołnierzem wyklętym, który w 
latach 61-63 był wikarym w średzkiej kolegiacie i doskonale 
pamięta,(mimo upływu lat),ks. Jana Krajewskiego i nasz kościół. 
Wróciliśmy umocnieni w wierze, a piękny klucz przekazany od 
nas ojcu J. Górze będzie niewątpliwie pamiątką tych wydarzeń.

 WYCIECZKA Z DRZEWAMI W TLE
W sierpniu z kolei udaliśmy się na pielgrzymko-wycieczkę do Gąsawy. 
Tu w najpiękniejszym barokowym i modrzewiowym kościółku w 
Europie, pw. św. Mikołaja uczestniczyliśmy we Mszy św. Historię 
gąsowskiej świątyni z wielką pasją opowiedział nam tutejszy 
proboszcz, ksiądz kanonik R Kwiatkowski.Dowiedzieliśmy się m.in., 
że po wieloletnie posłudze w średzkiej kolegiacie, do Trzemeszna 
a potem do Gąsawy wyjechał ksiądz Teofil Kegel. Właśnie z jego 
inicjatywy stoi tam okazała figura Matki Boskiej z napisem:,,Matko 
nasza, ujmij się za nami’’. Unikatowa w skali europejskiej świątynia 
zauroczyła wszystkich. Po Mszy św. -niespodzianka-ekologiczne 
śniadanko, to następny dowód gościnności księdza proboszcza. 
Oczarowani przepychem unikatowych malowideł w kościele, żal 
nam było stamtąd wyjeżdżać. Ale w planach mieliśmy jeszcze inne 
atrakcje. Udaliśmy się na skraj lasów królewskich w nadleśnictwie 

Gołąbki. Tym bardziej, że rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem 
Lasów. Wszyscy zwiedzaliśmy z przewodnikiem-leśnikiem ścieżkę 
edukacyjną z cennym drzewostanem. Na tym terenie kręcono 
sceny do filmu ,,Stara Baśń’’. Stoi tam nawet stara chata wiedźmy.
Stąd też brano drewno na scenografię filmową. Potem mieliśmy 
piknik w nadleśnictwie z ogniskiem i kiełbaskami. Gąsawa to 
szczególne miejsce w naszej odległej historii. To tu właśnie w 1227 
roku  odbył się zjazd książąt piastowskich. Brał w nim również 
udział Laszek Biały. Właśnie tutaj został zabity w wyniku spisku 
Świętopełka. Na tle jego niezwykle realistycznego i ekspresyjnego 
pomnika wykonaliśmy kilkadziesiąt zdjęć. I tak oto w pierwszy 
wtorek sierpnia otworzyliśmy drzwi do drewnianego kościoła i 
wrota do tajemnic lasu. Warto było.

Halina Depta
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19.06. – Paweł Grudnik
25.06. – Zofia Przybyłowicz
26.06. – Małgorzata Maria Pawełczyk
03.07. – Oliwia Śmiałek
03.07. – Maja Zofia Mądra
03.07. – Gabriel Fiołka
03.07. – Małgorzata Maria Idaszak
09.07. – Alicja Borkowska
10.07. – Marcel Jan Dobroś
09.07. – Zuzanna Kolasinska
09.07. – Dominik Ciesielski
17.07. – Aleksander Adamkiewicz
17.07. – Nikodem Bartosik
17.07. – Maja Nastańska
17.07. – Jakub Wojciech Stefankiewicz
17.07. – Alicja Karaś
24.07. – Wojciech Wesołek
23.07. – Jakub Taciak
23.07. – Klaudia Pawlak
23.07. – Antoni Józef Andrukonis Górny
30.07. – Marcel Sobczak

30.07. – Mikołaj Sobczak
31.07. – Wojciech Lósa
30.07. – Mateusz Jaskuła
07.08. – Nina Maria Draszkiewicz
06.08. – Zofia Bandosz
14.08. – Róża Andrzejczak
13.08. – Jan Zygmunt Maciejewski
21.08. – Antonina Agnieszka Smytry
04.08. – Ewa Nowik
11.09. – Ryszard Franciszek Wieruszewski
10.09. – Magdalena Ferdynus
18.09. – Gabriela Stefańska
18.09. – Maciej Musielak
17.09. – Julia Tomaszewska
01.10. – Filip Jan Poświatowski
02.10. – Julia Apolonia Malicka
02.10. – Lena Warych
08.10. – Natalia Kapitan
08.10. – Łucja Matusiewicz

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

22.06.  - Krzysztof Gielniak i Agata Sobczak
24.06. – Tomasz Bochyński i Aneta Wiatr
24.06. – Tomasz Bartecki i Joanna Magdalena Anhalt
25.06. – Jarosław Podzoba i Magdalena Keter
01.07. – Mateusz Lepczyński i Katarzyna Małgorzata Markie-
wicz
08.07. – Tomasz Kasmowski i Marta Grząślewicz
16.07. – Rafał Grembowski i Karolina Katarzyna Rogacka
22.07. – Bogusz Jan Oleksy i Ewelina Anna Toruńska
22.07. – Bartłomiej Łączkowski i Medina Księżuk
22.07. – Peder Christian Jørgensen i Małgorzata Wysocka
23.07. – Jaromir Rafał Pucek i Ewa Dłubała
30.07. – Dawid Czypicki i Agnieszka Danuta Kosińska
05.08. – Tomasz Roman Karwowski i Monika Pospychała
06.08. – Krzysztof Lewandowski i Karolina Staszak
06.08. – Paweł Werner i Sylwia Kaczmarek
06.08. – Michał Maciej Lemański i Anna Jankowiak
12.08. – Piotr Dzięcielewski i Malwina Maria Spychaj
13.08. – Rafał Rozmiarek i Agnieszka Dominika Mądra
13.08. – Łukasz Rzepka i Marzanna Orłowska
14.08. – Maciej Konrad Sikorski i Anna Maria Dziadek
19.08. – Michał Wojciech Malchrowicz i Marta Walkowiak

20.08. – Fryderyk Tomasz Grynia i Sylwia Maria Małecka
26.08. – Maciej Walkowiak i Agata Anna Grześkowiak
27.08. – Maciej Delestowicz i Katarzyna Banaszak
27.08. – Mateusz Snela i Milena Barbara Nawrocka
27.08. – Jarosław Pruszyński i Anna Maria Kędziora
02.09. – Łukasz Wlazik i Joanna Maria Korcz
03.09. – Łukasz Cieciński i Małgorzata Lubera
03.09. – Marcin Sroka i Magdalena Wieczorek
09.09. – Krystian Zieliński i Patrycja Konieczna
09.09. – Paweł Skrzypek i Anna Domańska
10.09. – Jarosław Wojciech Klechammer i Agnieszka Szymczak
16.09. – Tomasz Fludra i Joanna Gajowczyk
24.09. – Mateusz Ratajczak i Monika Wróblewska
30.09. – Łukasz Prusak i Daria Lesińska
30.09. – Mirosław Waldemar Różewicz i Ewa Wysocka
01.10. – Rafał Goździak i Paula Gołuch
01.10. – Piotr Józef Andrucewicz i Lucyna Gabryelewicz
08.10. – Radosław Matusiewicz i Natalia Maria Rajncz
08.10. – Tomasz Rabulski i Katarzyna Kulesza
08.10. – Dawid Marek Rubiński i Jowita Wojtaszak

    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!
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nagrodę na Mszy Świętej dla dzieci  
o godz.11.30 w niedzielę 11.12.2011r.

Pomaga w zakrystii.
Nazwa kaplicy w Kolegiacie  
(po prawej stronie).
Np. Augustyn.
Patronka śpiewu.
Miejsce, gdzie kapłan przygotowuje 
się do Mszy św.
…. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Przy nim sprawowana jest Msza.
Niewierny apostoł.
Z niej głoszone są kazania.
Strój ministranta.
Sprawuje władzę nad księdzem.
Biją o 12:00.
Miejsce bliżej ołtarza.
Tam spowiada ksiądz.
Kolorowe okna w Kościele.
Mogą być boczne.

1.
2.

3.
4.
5.

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

K R Z Y ż Ó W K A  R o d Z I N N A

Ogłoszenie
Dla osoby niewidomej lub niedowidzącej elektryczne 

URZĄDZENIE DO CZYTANIA TEKSTU DRKOWANEGO gło-
sem syntetycznym( książki, gazety itp.)  

bardzo tanio sprzedam ( 1/10 ceny)
tel.61 285 54 75



Genowefa Kopczyńska 24.10.2010

Czesław Gośliński 25.10.2010

Jolanta Kulińska 25.10.2010

Alfred Śmigielski 26.10.2010

Jerzy Tajdel 27.10.2010

Małgorzata Anna Sysak 29.10.2010

Franciszek Sobczyk 29.10.2010

Stefan Urbaniak 29.10.2010

Franciszek Czekała 30.10.2010

Ryszard Józef Bartkowiak 02.11.2010

Domicela Dąbrowska 02.11.2010

Stanisława Teofila Knyspel 02.11.2010

Bronisława Nowak 03.11.2010

Tadeusz Edward Świt 05.11.2010

Mirosława Grzymisławska 06.11.2010

Stefania Bzowa 08.11.2010

Irena Wiśniewska 09.11.2010

Witold Janasik 12.11.2010

Zofia Pawlak 12.11.2010

Marian Marok 13.11.2010

Józef Walczak 15.11.2010

Maria Pomykała 15.11.2010

Oliwia Siwek 16.10.2010

Marianna Rzepka 19.11.2010

Maria Preiss 19.11.2010

Michał Piasecki 21.11.2010

Bogusława Stalec 22.11.2010

Longin Stachowiak 23.11.2010

Włodzimierz Melonek 24.11.2010

Marianna Błoch 25.11.2010

Mieczysława Jankowiak 26.11.2010

Adam Florczak 01.12.2010

Andrzej Jerzy Pachura 03.12.2010

Stanisława Przymusińska 05.12.2010

Helena Wencel 07.12.2010

Stanisław Maciejewski 09.12.2010

Jadwiga Sobkowiak 09.12.2010

Jadwiga Matela 10.12.2010

Maria Leokadia Pukacka 10.12.2010

Kazimiera Mańkowska 11.12.2010

Wiesław Jan Kozłowski 12.12.2010

Zdzisław Maćkowiak 15.12.2010

Irena Mikołajczak 19.12.2010

Zofia Wiatrowska 22.12.2010

Ryszard Kukiel 22.12.2010

Zygmunt Stołowski 25.12.2010

Józef Łukowiak 26.12.2010

Zofia Maria Staszak 30.12.2010

Ryszard Sobczyk 30.12.2010

Janina Renata Piasecka 01.01.2011

Henryk Migacz 01.01.2011

Janina Kukiel 01.01.2011

Urszula Wiesława Ławniczak 02.01.2011

Jan Walkowiak 04.01.2011

Bronisław Jopek 06.01.2011

Jadwiga Mąkowska 07.01.2011

Jerzy Króczyński 07.01.2011

Janina Sobota 08.01.2011

Joanna Kędziora 10.01.2011

Henryk Lesiński 10.01.2011

Janina Gniatczyk 11.01.2011

Roman Mirosław Kmieciak 13.01.2011

Wojciech Wichłacz 13.01.2011

Marta Zandecka 14.01.2011

Kazimiera Bestian 15.01.2011

Jan Kupczyn 15.01.2011

Lech Jan Remlain 16.01.2011

Janusz Makowski 20.01.2011

Dorota Mieczysława Odalanowska 21.01.2011

Grzegorz Włodarczak 21.01.2011

Barbara Rosa 22.01.2011

Mieczysław Frąckowiak 24.01.2011

Zbigniew Banaszak 02.02.2011

Aleksander Pawlak 03.02.2011

Stanisław Nowaczyk 03.02.2011

Maria Stefania Mikołajczak 04.02.2011

Mirosława Naworska 05.02.2011

Hieronim Samson 07.02.2011

Bronisława Urbaniak 09.02.2011

Jan Wojtysiak 13.02.2011

Władysław Pochanke 13.02.2011

Felicja Kujawa 13.02.2011

Maria Urszula Matuszak 16.02.2011

Marianna Jaśkowiak 18.02.2011

Halina Ziętek 20.02.2011

Eugeniusz Filipiak 21.02.2011

Władysław Jan Bystrzycki 25.02.2011

Genowefa Siwek 26.02.2011

Bronisława Pluta 26.02.3011

Weronika Biniarz 27.02.2011

Florian Pawłowski 04.03.2011

Sylwester Kubiak 04.03.2011

Edmund Niemczal 05.03.2011

Władysław Kuliński 07.03.2011

Jerzy Kazimierz Mieloch 09.03.2011

Emilia Roch 10.03.2011

Janina Misiurna 10.03.2011

Emilia Haupa 12.03.2011

Zenon Skotarczak 12.03.2011

Jerzy Michalski 14.03.2011

Agnieszka Frąckowiak 15.03.2011

Ksawera Zaręba 16.03.2011

Tadeusz Kirszke 17.03.2011

Zenon Woźniak 20.03.2011

Ludwik Płoszczyca 21.03.2011

Wojciech Stasik 21.03.2011

Marian Szafran 22.03.2011

Andrzej Zawadzki 23.03.2011

Teresa Irena Kamińska 24.03.2011

Krystyna Maria Borysiak 25.03.2011

Maria Bożena Czwojdrak 29.03.2011

Piotr Rogacki 30.03.2011



Piotr Dubiński 31.03.2011

Czesław Wawrzyniak 01.04.2011

Dariusz Dłubała 02.04.2011

Franciszka Księżuk 07.04.2011

Marianna Dropek 07.04.2011

Zdzisław Franciszek Konieczny 12.04.2011

Mieczysław Sawicki 13.04.2011

Jan Balcerek 17.04.2011

Zofia Kłopocka 19.04.2011

Cecylia Nowak 22.04.2011

Marianna Osińska 26.04.2011

Antonina Dudek 30.04.2011

Piotr Marcinkowski 01.05.2011

Andrzej Czyżowski 02.05.2011

Stanisław Wieliński 03.05.2011

Maria Kamińska 05.05.2011

Pelagia Kotecka 06.05.2011

Franciszek Braszak 07.05.2011

Zygmunt Łoda 08.05.2011

Małgorzata Wasiak 08.05.2011

Stanisław Wicher 10.05.2011

Halina Korczyk 12.05.2011

Zofia Szopna 15.05.2011

Roman Jarzyna 17.05.2011

Helena Frydryszak 18.05.2011

Roman Jopek 19.05.2011

Lucjan Brzychcy 20.05.2011

Zenon Siwek 20.05.2011

Zygmunt Dolski 20.05.2011

Bartosz Kamiński 22.05.2011

Kazimierz Antoniewicz 23.05.2011

Jan Skoracki 26.05.2011

Czesław Szkudlarski 26.05.2011

Krystyna Józefa Stalec 27.05.2011

Jana Stanisława Szymkowiak 29.05.2011

Andrzej Skrobosiński 30.05.2011

Ryszard Wojciech Węgłowski 02.06.2011

Bronisława Teresa Mołczyńska 03.06.2011

Jan Wojtkowiak 06.06.2011

Lidia Sobik 08.06.2011

Karol Nowak 08.06.2011

Daniela Walkowiak 15.06.2011

Aleksy Kasprzyk 16.06.2011

Marian Frąckowiak 18.06.2011

Janina Małolepsza – Budasz 21.06.2011

Barbara Olszak 22.06.2011

Stefania Janina Jądrzak 22.06.2011

Anna Pomianowska 22.06.2011

Emila Piechowiak 23.06.2011

Franciszka Wojciechowska 28.06.2011

Arnold Józef Budasz 28.06.2011

Aleksandra Tułaza 06.07.2011

Władysława Drożak 07.07.2011

Stefan Droździński 10.07.2011

Piotr Szafrański 11.07.2011

Zenon Dolny 16.07.2011

Ryszard Dobersztajn 16.07.2011

Tadeusz Deska 17.07.2011

Piotr Mielcarek 18.07.2011

Bogusława Nowak 19.07.2011

Arkadiusz Haremski 21.07.2011

Małgorzata Maria Kowalska 22.07.2011

Czesław Wojciechowski 23.07.2011

Stefania Skotarczak 23.07.2011

Franciszek Rogacki 24.07.2011

Edward Torz 25.07.2011

Jan Bliga 25.07.2011

Jan Bysiak 26.07.2011

Stanisław Ligocki 27.07.2011

Krzysztof Paweł Gembara 29.07.2011

Helena Wysocka 31.07.2011

Teresa Gerwazik 01.08.2011

Zygmunt Dyc 03.08.2011

Jacek Nawrocki 05.08.2011

Edward Szerement 06.08.2011

Teresa Łażewska 06.08.2011

Czesława Szczepaniak 14.08.2011

Krzysztof Mieloch 23.08.2011

Kazimiera Szczepańska 27.08.2011

Stanisław Ochowiak 28.08.2011

Maria Naganowska 29.08.2011

Zygmunt Sobkowiak 30.08.2011

Helena Zdziabek 08.09.2011

Jerzy Kranc 10.09.2011

Kazimierz Grynia 10.09.2011

Zbigniew Sieradzki 16.09.2011

Włodzimierz Stratyński 16.09.2011

Lena Górska 16.09.2011

Jerzy Bysiak 18.09.2011

Jerzy Marczewski 20.09.2011

Zdzisław Nowak 20.09.2011

Kazimierz Borkowiak 21.09.2011

Michał Ireneusz Kirszke 23.09.2011

Stanisław Florian Bielecki 23.09.2011

Irena Dworczak 25.09.2011

Helena Klara 30.09.2011

Helena Pawlak 01.10.2011

Władysława Dziurka 05.10.2011

Edward Bartkowiak 05.10.2011

Henryka Nowak 06.10.2011

Feliks Bezler 07.10.2011

Cecylia Zalewska 09.10.2011

Jolanta Szymańska 11.10.2011

Bożena Kazimiera Matuszewska 12.10.2011

Bronisław Pawłowski 14.10.2011

Aleksander Świegot 14.10.2011


