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Co zrobisz, 

aby Kościół 

był Tobie bliższy?
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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

„Kościół naszym domem” – to hasło programu duszpaster-

skiego na obecny rok, które zachęca nas do nowego spojrzenia 

na istotę Kościoła i to spojrzenia poprzez pryzmat Pisma Św.

Niestety dzisiaj tzw. „obiegowa wizja Kościoła” kreowana jest 

przez ludzi niewierzących. A Kościół w ich oczach to stara i dobrze 

funkcjonująca korporacja, która istnieje 2 tys. lat i ma swój ośro-

dek władzy w Watykanie, zhierarchizowana, w której obowiązuje 

bezwzględna zasada posłuszeństwa, a zgromadzone przez wieki 

bogactwa, oczywiście materialne, bo innych się nie dostrzega, 

pozwalają Kościołowi zachować spójność i przez wieki pozosta-

wać w gronie najbardziej wpływowych organizacji na świecie.

 

Jaka jest odpowiedź Ewangelii na pytanie o istotę Kościoła?

Kościół jest rzeczywistością Bosko – ludzką, której Pan Jezus 

powierzył władzę „kluczy”. Uczynił to w momencie przekazania 

„kluczy” na ręce św. Piotra i czyniąc go odpowiedzialnym za 

wspólnotę Kościoła. Są to klucze do świata prawdy objawionej 

przez Boga, a zamkniętej w kartach Pisma św. Są to klucze do 

duchowych skarbów, które w Kościele pozostawił Chrystus, a 

najcenniejszymi są sakramenty. Uczeń Chrystusa, czyli chrześci-

janin, członek Kościoła winien znać moc owych kluczy i umieć z 

nich korzystać. 

Symbolika kluczy pokazuje nam też obraz Kościoła, jako 

domu, do którego trzeba mieć klucze, aby swobodnie korzystać 

z jego dobrodziejstw. Dom, to miejsce, w którym człowiek czuje 

się bezpiecznie i chętnie tam wraca. Klucze otwierają lub zamy-

kają wejście do domu. Drzwi naszych domów chętnie otwieramy 

przed przyjaciółmi, a nawet gotowi jesteśmy dać im klucze do 

własnego domu. 

Kościół jest takim domem, do którego zaprasza się przyjaciół 

Chrystusa. Tych, którzy chcą godziwie korzystać z dóbr ukry-

tych w Kościele. Natomiast zamyka się przed „złodziejami”, 

którzy chcieliby coś ukraść i mieć tylko dla siebie lub 

zniszczyć.

„Kościół naszym domem” tzn. miejscem, do które-

go Chrystus chce dać nam klucze, miejscem, w którym 

mamy się czuć dobrze, miejscem, o które chcemy się 

troszczyć z radością i poświęceniem. Taką prawdę o 

Kościele mamy odkrywać i wyznawać tam, gdzie 

Chrystus tego oczekuje.      

    

ks. Janusz Śmigiel

Hasło roku liturgicznego brzmi KO-

ŚCIÓŁ NASZYM DOMEM.

Nasz numer poświęcamy tej tematy-

ce.

Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy po-

chodzą z różnych domów.

Są takie domy, gdzie chętnie się prze-

bywa. Gdzie panuje prawdziwa rodzinna 

atmosfera, skąd nawet nie chce się cza-

sem wychodzić.

Są też domy, gdzie „ czegoś” brakuje… 

To może być brak otwartości, życzliwości, 

czy wsparcia.

Z takich domów najchętniej się ucie-

ka.

Z jakiego domu pochodzisz Drogi Czy-

telniku? Jaki dom tworzysz?

Co możesz, chcesz, a co powinieneś 

wnieść do Domu, który nazywa się Ko-

ściół?

Jesteś wolnym człowiekiem, bo wol-

ność dał nam Pan Bóg.

Możesz wiele mówić, ale pamiętaj sło-

wo ma moc stwórczą.

Słowem możesz uczynić wiele dobre-

go: pouczyć, pochwalić, pocieszyć, dać 

nadzieję …

Pamiętaj, że słowem także możesz 

zranić, zniszczyć, doprowadzić do rozbi-

cia, czy rozpadu…

Jak mówisz o Kościele, który jest także 

Twoim Domem?

Zanim powiesz cokolwiek … użyj słów, 

które zawsze mają wartość – pomódl się 

za wspólnotę, do której należysz.

Iwona Tomaszewska

Słowo oD REDAKCJI
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Poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji

W minionym roku w średzkiej kolegiacie powstało miej-

sce wieczystej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, dwudzieste na 

terenie Archidiecezji Poznańskiej 

(pierwsze utworzono w poznań-

skiej farze w 1937r.) Znajduje się 

ono w renesansowej kaplicy Go-

stomskich, która została uprzed-

nio odnowiona, a mieszczący 

się w niej ołtarz zaopatrzono w 

przeszklone podwyższenie dla 

monstrancji. Poświęcenie kaplicy 

wieczystej adoracji odbyło się w 

niedzielę 30 października 2011 r. 

Konsekracji i wprowadzenia Naj-

świętszego Sakramentu dokonał 

abp Stanisław Gądecki podczas 

Mszy Św. koncelebrowanej 

wraz proboszczem Kolegiaty, 

ks. Kanonikiem J. Śmiglem i 

ks. Infułatem A. Raweckim. Na uroczystość przybyli też 

kanonicy kapituły średzkiej i proboszczowie parafii ze 

Środy i okolic. W swojej homilii abp Gądecki podkreślił 

jak wielką rolę w życiu osoby wie-

rzącej odgrywa adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, nawiązał przy 

tym m.in. do starotestamentowych 

spotkań z Bogiem. Zaznaczył, że 

prawdziwa rozmowa z Bogiem nie 

prowadzi tylko do koncentrowania 

się na swoich sprawach, lecz zwra-

ca człowieka do wzięcia udziału w 

dziele ewangelizacji. Ksiądz Arcybi-

skup wyraził też nadzieję na rozwój 

lokalnych stowarzyszeń nastawio-

nych na kontemplację Najświęt-

szego Sakramentu. Warto, bowiem 

skorzystać z tej możliwości wzrostu 

duchowego, jaką dają nam spotkania 

z Chrystusem ukrytym pod postacią 

hostii.

Krzysztof Joachimiak

Pasterka w Kolegiacie

Po najdłuższym z możliwych okresie Adwentu nadeszły 

oczekiwane z radością Święta Bożego Narodzenia. Trady-

cyjnie w Wigilię o półno-

cy wielu parafian 

przybyło do Kole-

giaty na uroczystą 

Mszę Pasterską. 

Liturgii przewodni-

czył ksiądz Infułat 

Aleksander Ra-

wecki, a wspólnie z 

księdzem Infułatem 

Mszę Świętą sprawo-

wali kapłani pracują-

cy w naszej parafii: 

ksiądz proboszcz Ja-

nusz Śmigiel, ksiądz 

kapelan Jan Iwanow-

ski, księża wikariusze 

Marcin Ćmil i Maciej 

Skorupka oraz ksiądz 

Tomasz Nawracała prefekt Seminarium Poznańskiego. „Jest 

jedna taka noc, cicha i święta”. Tymi słowami ksiądz Infułat 

rozpoczął piękną, głęboką w treści i chwile wzruszeń ho-

milię. Tak, święta to noc, bo jak wspomniał ksiądz Infułat 

do stołu wigilijnego dochodzimy jak do ołtarza, wzruszeni i 

onieśmieleni tą wielką tajemnicą. Bóg- Człowiekiem się sta-

je. Nie dla siebie, lecz dla nas. Przychodzi do nas w konkret-

nym czasie i miejscu. Nie w bogatym pałacu, lecz w 

żłobie, by każdy mógł do 

Niego przyjść. By tak jak 

pastuszkowie i mędrcy, 

każdy mógł wejść do tej 

nędznej stajni i zobaczyć 

Dziecię. Zobaczyć, uwie-

rzyć i wyjść – z mocniej-

szą wiarą i pogłębioną 

miłością, bo prawdziwie 

kochać to nie znaczy, 

żeby nam było dobrze, 

ale żeby innym z nami 

było dobrze.     Pochyl-

my się, zatem dziś głę-

boko i wejdźmy z po-

korą do betlejemskiej 

stajenki po to, by Bóg 

mógł wejść do nasze-

go serca. Nie bójmy się, bo jak zaznaczył kaznodzieja 

„… to Boże Dziecię wyciąga ku tobie rączęta, chciałoby się 

przytulić do twego serca, chciałoby ci powiedzieć – nie bój 

się Mnie przyjąć i zawierzyć Mi.”

Tomasz Szcześniak

M I N I O N E  W Y D A R Z E N I A
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Rocznica Powstania Wielkopolskiego

We wtorek 27 grudnia 2011 roku odbyły się uroczystości 

związane z 93 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Jak każdego roku tak i w tym, w Kolegiacie, w intencji Po-

wstańców odprawiona została Msza św., którą koncelebro-

wał Jego Ekscelencja ks. Biskup 

Grzegorz Balcerek wraz z ojcem 

Karolem Meissnerem, ks. Infu-

atem Aleksandrem Raweckim i 

ks. Proboszczem Januszem Śmi-

glem, w obecności pozostałych 

średzkich Księży Proboszczów: 

Janusza Małuszka i Jacka Stęp-

czaka. Z ogromną wdzięczno-

ścią i aplauzem przyjęta została 

wygłoszona przez Jego Eks-

celencję. Ks. Biskupa homilia, 

którą zgromadzeni w Kolegiacie 

nagrodzili oklaskami.

Rozmowy prowadzone na 

ten temat pomiędzy obecnymi na 

Mszy św. i później  świadczyły o wrażeniu, jakie homilia wy-

warła na słuchających. Mszy św. towarzyszył Chór Kolegiacki 

wykonując pięknie śpiewy kościelne.

W zorganizowanym przemarszu, spod pięknie udekoro-

wanej wieży kościelnej i mieście, przy wyciu syren uczest-

nicy przeszli pod probostwo. Na nim umieszczona została 

tablica upamiętniająca powstanie w tym budynku w dniu 27 

grudnia 1918 r. sztabu I Ochotniczej Kompanii Średzkiej.

Probostwo równie pięknie udekorowane, wokół którego 

zgromadzili się licznie mieszkańcy Środy Wielkopolskiej, ro-

dziny Powstańców Wielkopolskich oraz poczty sztandarowe; 

delegacje i młodzież wojskowa.

Przy tablicy wartę honorową wystawiła młodzież wojsko-

wa z Zespołu Szkól Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, 

a obok niej stał poczet sztandarowy z repliką sztandaru I 

Ochotniczej. Kompanii Średzkiej. Poczet ten wystawiła mło-

dzież z średzkiego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-

ców Wielkopolskich.

Projektantem i wykonawcą tablicy jest średzianin p. Adam 

Wójkiewicz.

Przemówienie związane z okolicznościami powstania szta-

bu I Kompanii wygłosiła p. Maria Mielcarzewicz Przewodni-

cząca Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopol-

skich w Środzie Wielkopolskiej. Na zakończenie Przewodni-

cząca Komitetu poprosiła ojca Karola Meissnera bratanka 

ks. Mieczysława Meissnera, pana Witolda Milewskiego syna 

Jana Marii Milewskiego oraz pana Jana Krzysztofa Milewskie-

go wnuka Janusza Milewskiego o odsłonięcie pamiątkowej 

tablicy.

Po odsłonięciu tablicę poświęcił Jego Ekscelencja ks. Bi-

skup Grzegorz Balcerek.

Z opinii, jaką udało się usłyszeć tablica bardzo się podoba 

i należy podziękować ks. Infułatowi Aleksandrowi Raweckie-

mu za to, że zainicjował jej powstanie 27 grudnia 2010 r. 

słowami „tu wszystko się zaczęło”.

Pozytywne opinie pod adresem 

projektanta i wykonawcy wyra-

zili ks. Biskup Grzegorz Balcerek 

i Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego pan Wojciech 

Jankowiak.

Dalszy ciąg uroczystości 93 

rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego miał miejsce na 

Kwaterze Powstańców na średzkim 

cmentarzu. Tam, po odegraniu i 

odśpiewaniu hymnu państwowego 

Jego Ekscelencja poprowadził mo-

dlitwę nad grobami Powstańców.

Licznie zgromadzone delegacje 

złożyły wieńce i kwiaty pod pomni-

kiem, przy którym wartę honorową zaciągnęli harcerze ze 

Środy Wielkopolskiej.

Korzystając z zaproszenia „ W świetle Kolegiaty” w imieniu 

Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich w 

Środzie Wielkopolskiej jeszcze raz składam podziękowania 

Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Grzegorzowi Balcerkowi i to-

warzyszącemu mu duchowieństwu, Wicemarszałkowi Woje-

wództwa Wielkopolskiego panu Wojciechowi Jankowiakowi, 

Burmistrzowi Miasta Środy Wielkopolskiej panu Wojciecho-

wi Ziętkowskiemu i panu Tomaszowi Pawlickiemu Staroście 

średzkiemu za przyjęcie zaproszeń i uczestnictwo w uroczy-

stościach.

Podziękowania kieruję do wszystkich Stowarzyszeń i Or-

ganizacji, które wystawiły poczty sztandarowe i złożyły wień-

ce i kwiaty pod tablicą i pomnikiem. Harcerzom i młodzieży 

wojskowej dziękuję za udział, za dekorowanie wstążeczkami 

biało-czerwonymi gości przybywających na uroczystości, 

wystawione warty honorowe i poczty sztandarowe.

Panu Pawłowi Dopierale Wiceprzewodniczącemu Rady 

Miejskiej składam podziękowanie za koordynację prac zwią-

zanych z dekoracją Kolegiaty i miasta.

Ks. Kanonikowi Januszowi Śmiglowi należą się podzię-

kowania za udzielone poparcie Społecznemu Komitetowi w 

zrealizowaniu przedłożonego projektu uroczystości.

Wyrażam przekonanie, że obchody 93 rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego, chociaż przeszły już do historii, 

umacniać będą tradycję i pamięć o Powstańcach Wielkopol-

skich pochodzących z naszego miasta.

Maria Mielcarzewicz

M I N I O N E  W Y D A R Z E N I A
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Sakrament chrztu św. włącza do Kościoła, jako Wspólnoty. 

A jeżeli mówimy o wspólnocie, to mamy na myśli jakąś grupę 

bliskich sobie ludzi. Ludzi, którzy się za siebie modlą, którzy 

się wspierają, dobrze sobie życzą i pomagają sobie. Tak, jak 

po urodzeniu człowiek staje się członkiem rodziny, tak przez 

chrzest zostaje włączony do Kościoła – Rodziny Dzieci Bożych.

Ludzi w Kościele łączy jedna wiara i jeden chrzest. Ale po-

dobnie jak w rodzinie jest to wspólnota ludzi o różnym cha-

rakterze i temperamencie. Tak, to prawda, ale każdy z nas, 

podobnie jak w domu jest odpowiedzialny za „atmosferę” w 

Kościele. Bo tak jak w domu, powinniśmy czynić wszystko, by 

każdy domownik czuł się dobrze, „jak u siebie”, tak i w Ko-

ściele trzeba o to dbać. Skutkiem przyjęcia chrztu jest również 

włączenie do Kościoła hierarchicznego. Tak jak małe dziecko 

zostaje „zarejestrowane” w Urzędzie Stanu Cywilnego, czym 

nabywa prawa i obowiązki obywatela państwa, mieszkańca 

danej miejscowości, członka rodziny. Chrzest oznacza w prak-

tyce nabycie praw i obowiązków w społeczności Kościoła. 

Żyjąc i działając w Kościele, możemy wzrastać w wierze. 

To w Nim znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do tego, by 

nasza wiara żyła, kwitła, dojrzewała i owocowała. Mamy Słowo 

Boże i sakramenty święte. Mamy też obok siebie ludzi, którzy 

kroczą tą samą drogą. Razem jesteśmy silniejsi, możemy wza-

jemnie się wspierać i sobie pomagać. Gdy jesteśmy razem, 

trudniej nas złamać. We wspólnocie łatwiej jest walczyć z prze-

ciwnościami życia i z własną słabością, bo wspierani jesteśmy 

mocą Chrystusa, który obiecał: „Gdzie są dwaj albo trzej ze-

brani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

I tak, jak w domu każdy ma swoje prawa, tak i w Koście-

le każdy ma prawo do opieki duszpasterskiej, do modlitwy w 

swoich intencjach i prawo do wszystkich środków, które pomo-

gą mu osiągnąć Zbawienie. 

Jednakże bycie domownikiem oznacza również posiadanie 

obowiązków. Do obowiązków chrześcijanina wobec wspólnoty 

Kościoła – naszego domu – należy przede wszystkim modli-

twa w intencji Kościoła, budowanie Jego dobra, obrony, a gdy 

zajdzie taka potrzeba oddania życia za Kościół. Ponadto, na 

miarę naszych możliwości, mamy obowiązek troski o potrzeby 

Kościoła, także te materialne. 

To wszystko, podobnie jak w domu, oznacza podjęcie praw-

dziwej odpowiedzialności za Kościół. Od chwili chrztu ten Ko-

ściół jest moim Kościołem! To nie jest już „ich” Kościół – ich, 

czyli papieża, biskupa, czy proboszcza… Albo też inaczej: Ko-

ściół, to nie tylko „oni” – biskupi, księża, zakonnicy… Kościół 

– to my wszyscy! 

Dlatego jestem za budowanie i pomnażanie dobra tego Ko-

ścioła osobiście odpowiedzialny, tak jak odpowiedzialny jestem 

za budowanie i rozwijanie mojego domu. A to oznacza, że nie 

wystarczy tylko bezwiednie powtarzać Kościół „to” – Kościół 

„tamto”. Kościół – to my wszyscy! Kościół – to także ja i moje 

w nim miejsce! Dlatego mam kochać Kościół! Mam wierzyć w 

Kościół, bo to mój, to NASZ DOM!

Barbara Szcześniak

Chrzest św. – drzwi do KośCioła, naszego domu

Kilka myśli do niedzielnej Ewangelii

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył prze-

chodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie 

usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy 

się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:, «Czego szuka-

cie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, 

gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». 

Poszli, więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u 

Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z, dwóch, którzy 

to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona 

Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Zna-

leźliśmy Mesjasza» to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 

Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, 

syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas», to znaczy: Piotr. (J 1, 

35-42) „Oto Baranek Boży!” tymi słowami Jan Chrzciciel swo-

im uczniom wskazuje Jezusa. Oni zostawiają swojego mistrza 

i idą za Jezusem rozpoznając w Nim Nauczyciela i oczekiwane-

go Mesjasza. Wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii mówi 

nam, jak bardzo Pan Jezus chce dać nam się poznać. Jezusowe 

„Chodźcie, a zobaczycie” jest zaproszeniem do bliskości z Nim, 

do Przyjaźni. Wiara jest zaproszeniem do tego, aby przyjść do 

Jezusa, poznać Go i z Nim przejść przez życie. Tą niezwykłą 

relację między Bogiem i człowiekiem możemy zbudować tylko 

wtedy, kiedy odważymy się pójść za Panem. Wiara jest łaską, 

a drogę do niej wskazują nam konkretni ludzie. Jan Chrzciciel 

wskazał uczniom Jezusa. Andrzej, sam ledwie spotkawszy Jezu-

sa, od razu zaprasza do spotkania z Nim swojego brata Szymo-

na Piotra. Andrzej nie poprzestaje na osobistej radości, ale dzieli 

się nią z innymi. 

Naszym zadaniem jest prowadzić innych do Chrystusa, tak 

jak On nas wszystkich prowadzi do Ojca. W powołaniu nie jest 

najważniejszy powołany, lecz Ten, który powołuje, Ten, u któ-

rego mamy stale przebywać, w którego mamy się wpatrywać, 

widzieć, gdzie mieszka i zachwycić się tak bardzo, by pozostać 

przy Nim już na zawsze. 

Pan Bóg na drodze każdego z nas postawił ludzi, którzy przy-

czynili się do tego, że uwierzyliśmy. Dziękujmy za to spotkanie 

z Jego świadkami, za to, że On dziś jest już w nas…, Kiedy Go 

znamy, kiedy Go posiadamy – to po to, abyśmy o Nim mówili i 

byśmy Go innym rozdawali. 

Barbara Szcześniak
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Św. Jan Chrzciciel

Urodzony pół roku przed narodzinami Jezusa Chrystusa ok. I p.n.e. Prawdopodobnie w miasteczku Ain Karim, le-

żącym ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. 

Syn Kapłana Zachariasza i Elżbiety. Anioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi, że będzie miał syna i będzie miał na 

imię Jan. Od tego momentu Ojciec zaniemówił, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.

Jak podaje Tradycja oraz Ewangelia Jan prowadził samotne oraz pustelnicze życie. Swoją działalność zaczął, kiedy 

miał około 30 lat. Był on ostatnim prorokiem Starego Przymierza, który także nawracał i przygotowywał ludzi na 

przyjście Pana.  Jan głosił kazania nad rzeką Jordan, tam też chrzcił lud-chrztem pokuty. Niedługo po spotkaniu z 

Jezusem został aresztowany za krytykę małżeństwa Heroda Antypasa. Zmarł 32 n.e. śmiercią męczeńską, kiedy to 

Salome poprosiła o jego głowę. Został ścięty. Liturgiczne wspomnienie św. Jana przypada 24 czerwca.

Katarzyna Barczak

W I niedzielę Adwentu, jeszcze w 2011 roku, rozpoczęli-

śmy kolejny, podarowany nam przez Boga rok duszpaster-

ski. W czasie jego trwania mamy zgłębić tajemnicę Boga i 

Kościoła rozważając w różnych aspektach i wymiarach hasło 

„Kościół naszym domem”.

Najnowszy numer naszej średzkiej „W świetle Kolegiaty”, 

który oddajemy do Waszych rąk w całości jest poświęcony 

właśnie Kościołowi! 

Jednak skupia się przede wszystkim na wymiarze Ko-

ścioła – wspólnoty parafialnej, w której właśnie każ-

demu z nas, ludzi wiary, przychodzi wzrastać w wie-

rze i świętości, aby ostatecznie osiągnąć stan peł-

nego zjednoczenia z Bogiem w Nowym Jeruzalem.  

Zachęcam do głębokiej, niezwykle refleksyjnej i połączonej z 

konkretnym owocem lektury, aby rzeczywiście poznać piękno 

życia rodziny Bożej, jaką jest Kościół Chrystusowy.

Dom! Jak pięknie brzmi to słowo, zwłaszcza, gdy przywo-

łuje przepiękne wspomnienia dzieciństwa, bezpieczeństwa, 

beztroski, zabawy, pierwszych przyjaźni i miłości oraz przede 

wszystkim ukochanych rodziców, dziadków i rodzeństwo. Tak 

właśnie powinien kojarzyć się dom rodzinny, nic w tym dziw-

nego, wszystko jakby w rzeczy samej naturalne!

Jednak nie wszyscy mają dom. Niestety nie każdy myśląc 

o domu przywołuje przepiękne wspomnienia. Wielu z preme-

dytacją nie chce o domu mówić! Powody są różne. Brak ojca, 

matki, ból i cierpienie, odwrócenie się najbliższych!

Albo jeszcze inaczej. Jest dom, rodzina, ale i tak ktoś czuje 

się bezdomnym! Bo emigracja za chlebem rozdzieliła małżon-

ków, bo praca i gonitwa za pieniądzem spowodowała, że dzie-

ci tak naprawdę nie mają ojca i matki, wychowują się same 

lub tylko w przedszkolu i szkole.

Znamy takie sytuacje! Świat, w którym żyjemy nie jest 

nam obcy! Żyjemy tu i teraz, w takim a nie innym kraju, 

narodzie, rodzinie i codziennej rzeczywistości.

Jako ludzie wiary mamy jednak wspaniałą pomoc i nieja-

ko perspektywę na piękne i wspaniałe życie! Pełne miłości, 

ciepła, pokoju, zrozumienia i bezpieczeństwa życie w domu, 

jakim jest Kościół! W Kościele czeka na nas najlepszy uko-

chany Ojciec, który każdego zna po imieniu, czeka także 

nasz ukochany Brat i Przyjaciel Jezus Chrystus i najczulsza ze 

wszystkich Matek, Bogurodzica Maryja.

Dom idealny! Kościół, który dba o swoje dzieci! Kościół, 

który z postanowienia samego Boga wychowuje człowieka i 

prowadzi!

Aby Kościół stał się domem należy go jak najlepiej poznać. 

Dziś wiele mówi się o Kościele. Wydaje się nawet, że ci wszy-

scy, którzy stoją od niego bardzo daleko, bądź też sami się z 

niego wykluczyli są dziś największymi jego znawcami, refor-

matorami i krytykami! Taki stan rzeczy utrudnia odnalezienie 

prawdziwego obrazu domu, gdyż obraz zafałszowany, który 

ma w sobie nienawiść zamiast miłości i zrozumienia nigdy nie 

ukaże zbawczej, służebnej i świętej posługi i roli Kościoła we 

współczesnym świecie. Na ile jednak, jako ludzie wiary stara-

my się Kościół poznać, odkryć i wreszcie pokochać? 

Dlatego też poważne potraktowanie tegorocznego hasła 

duszpasterskiego może okazać się niezwykle pomocne wła-

śnie w ukochaniu Kościoła i uczynieniu go własnym domem, 

czyli miejscem bliskim sercu! Kto ma ukazać perspektywę 

Kościoła- DOMU? To jest zadanie dla wszystkich wierzących! 

Najpierw oczywiście chodzi o przykład chrześcijańskiego ży-

cia, dalej o świadectwo wiary i pobożności, a także, co jest 

dziś ogromnie potrzebne o świętość kapłańskiego życia i 

przykładną pracę katechetyczną. Zrozumienie, iż Kościół nie 

jest tylko sprawą, czy własnością papieża, biskupów, księży 

i sióstr zakonnych, ale DOMEM wszystkich wierzących będzie 

pierwszym przysłowiowym przełamaniem lodów i mobilizacją 

do pięknego działania.

I na koniec. To właśnie wspólnota parafialna jest miejscem 

szczególnym, które ma odkryć przed nami tajemnicę Kościo-

ła, który zaprasza wszystkich, bez żadnego wyjątku!

Nie bójmy się swojej parafii, nie bądźmy w niej anonimowi, 

zaangażujmy się w różne rodzaje jej funkcjonowania! Odwa-

gi! Uczyńmy Kościół naszym DOMEM!

Ks. Krystian

KośCiół naszym domem!
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Grupa ta działa od 8 lutego 2000 roku. Jej celem jest 

pełnienie czynów miłosierdzia. Caritas prowadzi działal-

ność w zakresie pomocy rodzinom oraz osobom w trud-

nej sytuacji życiowej. Co miesiąc prowadzi zbiórki pienię-

dzy przy kościele, ale także w Pławcach oraz Jarosławcu. 

Grupa ta zbiera również żywność w czasie przedświą-

tecznym oraz artykuły szkolne przed rokiem szkolnym. 

Caritas dla swoich podopiecznych organizuje spotka-

nia, na którym mówią oraz uczą jak się modlić. Przygoto-

wuje wiązanki kwiatów i ziół. Zajmuje się również przyj-

mowaniem oraz wydawaniem odzieży, ale nie tylko.

Parafialny Zespół Caritas spotyka się w pierwszy lub 

drugi poniedziałek raz w miesiącu. Raz w roku odbywają 

się rekolekcje w św. Górze w Gostyniu, a co pół roku 

spotykają się w różnych poznańskich parafiach na Eu-

charystii, wtedy też jest czas na wymianę doświadczeń  

z innymi zespołami Caritas.

Katarzyna Barczak

W pierwotnym 

Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał 

zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, 

będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. 

Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do po-

rzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium 

formacji do chrześcijaństwa. Droga Neokatechumenalna 

nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w 

łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy 

ją porzucili. Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w 

jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüel-

lo i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa 

Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej 

grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną re-

alizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez 

Sobór. Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w 

parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu 

Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neoka-

techumenalnej”. Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą 

odkryć można bogactwo Chrztu. Droga rozprzestrzeniła się 

na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii 

istnieje 20 000 wspólnot.W 1987r. w Rzymie otwarto Mi-

syjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, 

przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we 

wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść 

na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło 

rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad 

siedemdziesiąt diecezjalnych misyjnych seminariów „Re-

demptoris Mater”, w których formuje się ponad tysiąc se-

minarzystów. W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana 

Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które prze-

szły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele mi-

syjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej ze-

świecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, 

przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych. 

Bóg podarował tę Drogę ludziom ubogim, Kiko i Carmen 

byli jedynie narzędziami, ponieważ Duch Święty posługuje 

się osobami konkretnymi. Droga Neokatechumenalna jest 

Drogą nawrócenia, aby każdy mógł poznać głęboką rze-

czywistość : grzechu i nędzy, ubóstwa i bezsilności. Aby 

każdy mógł doświadczyć, że tylko Jezus Chrystus kocha 

go za darmo takim, jakim  jest z całym bagażem swojego 

grzechu. Droga Neokatechumenalna jest oparta na trójno-

gu jest to: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota. 

W naszej Parafii pierwsze katechezy były głoszone 19 

lat temu. Ja ze swoją żoną pierwszy raz słuchaliśmy takich 

katechez w 2001r. Rodzi się za pewne pytanie, co nam i na-

szej rodzinie daje bycie w tej wspólnocie? Słowo Boże, któ-

re tam usłyszałem pozwoliło mi otworzyć się na życie. Dziś 

mamy piątkę dzieci, w tym jedno w Niebie. W życiu Bóg do-

puszcza różne doświadczenia. My tych trudnych mieliśmy 

wiele, ale każde z nich jak np. utrata pracy, choroba, brak 

pieniędzy zawsze łatwiej pokonywać z Panem Bogiem. Wi-

dzę, że Słowo, które Bóg kieruje do nas na Liturgii pomaga 

nam żyć. A my staramy się wprowadzać je w życie nasze 

i naszej rodziny. W naszej parafii są 2 wspólnoty, każda 

z nich spotyka się 2 razy w tygodniu na celebracji Słowa 

Bożego i Eucharystii.

Andrzej i Mirosława Łuczak

Caritas jest domem, Któremu na imię KośCiół. 

neoKateChumenat – droga nawraCania

 G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  W  K O L E G I A C I E
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Krąg Biblijny działa w parafii od ubiegłego roku.

Co jest jej celem?

Celem grupy jest nie tylko poznawanie wiadomości o Piśmie 

Świętym. Został powołany, by bardziej poznawać Słowo Boże 

i uczyć się Nim żyć w swej codzienności. Św. Grzegorz Wielki 

napisał, że „czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism”. 

Pismo Święte ma nam ukazywać prawdę o Bogu, który jest 

Miłością. Ma ono oczyszczać nasz obraz Boga i dopomagać 

walczyć z naszymi słabościami i ułomnościami. Nauka rozwa-

żania Słowa Bożego trwa całe życie, dlatego też każde nasze 

spotkanie jest nowym fascynującym przeżyciem z Tym, który 

był, zanim cokolwiek było. Papież Benedykt XVI wypowiedział 

kiedyś piękne słowa o Biblii: Nikomu nigdy nie wolno zapomi-

nać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem 

na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu 

towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w któ-

rej przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez 

modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca.

Na czym polegają spotkania?

Spotkania można podzielić na dwie części – teoretyczną i 

praktyczną. W części teoretycznej próbujemy dotrzeć do Je-

zusa historycznego, który chodził po ziemi, nauczał uzdrawiał i 

głosił Dobrą Nowinę. Dopomagają nam w tym prezentacje wy-

konane przez ks. dr. hab. Piotra Ostańskiego do Ewangelii św. 

Jana. W części praktycznej, poprzedzonej modlitwą do Ducha 

Świętego odczytujemy fragment Ewangelii poznanej wcześniej 

w części teoretycznej, następuje kilka minut ciszy na osobistą 

konfrontację ze Słowem Bożym, po czym dzielimy się tym, co 

odkryliśmy w swoich sercach. Dzielenie się swymi poruszenia-

mi nie jest oczywiście obowiązkowe i można je zatrzymać tylko 

dla siebie. 

Kiedy się odbywają?

Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty czwartek 

miesiąca o godzinie 19:15 w salce katechetycznej. Trwają oko-

ło godziny i dobrze jest przynieść ze sobą własny egzemplarz 

Nowego Testamentu. 

Dla kogo jest przeznaczona?

Grupa przeznaczona jest dla każdego, kto chce żyć Słowem 

Boga, na co dzień. Nie mamy pod tym względem żadnych wy-

magań. Tematyka spotkań i poruszane na kręgu problemy są 

tak dobrane, że praktycznie mogą na niego przyjść osoby, któ-

re nigdy wcześniej nie miały Pisma Świętego w ręku, a czują 

pragnienie by coś z Tą Piękną Księgą zrobić. W grupie odnajdą 

się też i te osoby, które biegle posługują się już Biblią. Jedni 

ubogacają zawsze drugich. Nikt z nas nie ma tego, co mamy 

razem. Tworzymy Wspólnotę Kręgu Biblijnego, bo czujemy, że 

Kościół jest naszym domem. 

ks. Marcin Ćmil

Jak długo działa 

grupa?

Grupa w naszej 

parafii działa od kil-

ku miesięcy, i liczy-

my na to, że wciąż 

się będzie rozwijać. 

Na świecie Grupy 

istnieją natomiast 

od 1947 roku i są 

odpowiedzią na we-

zwanie Papieża Piu-

sa XII, by poprzez 

modlitwę zwyciężać 

zło na świecie. Gru-

py Modlitwy mają 

odpowiednią struk-

turę i status. Każda 

Grupa powinna być zgłoszona między innymi w San Giovanii 

Rotondo – jesteśmy właśnie w trakcie załatwiania wszelkich for-

malności, by działać w posłuszeństwie Kościołowi, o co często 

zabiegał Ojciec Pio.

Co jest jej celem?

Ojciec Pio określił cel grupy następująco: „Jest to szkółka wia-

ry, ognisko miłości, w której sam Chrystus przebywa za każdym 

razem, gdy jej członkowie gromadzą się na modlitwie i brater-

skiej uczcie miłości, pod kierownictwem duchowych pasterzy i 

kierowników”.

Na czym polegają spotkania?

Spotkania mają charakter modlitewny. Najpierw spotykamy 

się na Mszy świętej, po Niej prosimy o wstawiennictwo nasze-

go świętego Patrona i oddajemy cześć poprzez ucałowanie Jego 

relikwii. Drugim etapem spotkania jest rozmowa o sprawach 

duchowych związanych z duchowością Świętego. Spotkanie po-

winno zakończyć się kawą.  

Kiedy się odbywają?

Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca 

– początkiem jest Msza święta o godzinie 18:30. 

Dla kogo jest przeznaczona?

Duchowym dzieckiem Ojca Pio, (bo tak nazywa się członka 

grupy) może zostać każdy, kto chce rozwijać swoje życie modli-

twy i łączyć je z codziennymi doświadczeniami życia. Zgodnie ze 

wskazaniami Ojca Pio, jej uczestnik powinien:

1.Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić jakąś dowol-

ną modlitwę w aktualnych intencjach.

2.Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy, w 

kościele na Mszy św.

3.Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczy-

KrĄg BiBLijny gruPa modLitwy ojCa Pio

 G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  W  K O L E G I A C I E
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Jak długo działa grupa?

Chór Kole-

giacki pod opie-

ką św. Cecylii 

jest jednym z 

n a j s t a r s z y c h 

chórów w Wiel-

kopolsce. Działa 

nieprzerwanie od 

130 lat!:) Przy-

należność do tej 

grupy to nie tyl-

ko zaszczyt, ale 

i swego rodzaju 

z o b o w i ą z a n i e . 

Zobowiązanie wo-

bec poprzednich 

pokoleń, i że tak 

Zespół muzyczno-liturgiczny ISKIERKI działa już od lat 

przeszło 12 lat przy Kolegiacie. Podstawowym zadaniem 

zespołu jest oprawa niedzielnej mszy dla dzieci o godz. 

11: 30 oraz pierw- szo piątkowej 

mszy świętej o godz. 

17: 00. Nie jest to 

jednak jedyna forma 

działalności zespołu. 

Aktywność zespołu 

polega także na or-

ganizowaniu koncer-

tów. Próby odbywają 

się w soboty o godz. 

14:00 w salkach ka-

techetycznych oraz 

w niedziele o godz. 

11:00 w kościele. 

Próby polegają na na-

uce i ćwiczeniu piosenek 

religijnych oraz graniu na instrumentach muzycznych.  

Organizowane są również różne wyjaz-

dy, zabawy, pikniki oraz wycieczki kolonijne. 

ISKIERKI to zespół dla dzieci, ale nie jest on prze-

znaczony tylko dla dziewczyn, mogą do niego należeć 

również chłopcy. 

Do zespołu nale-

ży również mło-

dzież, która stara 

się pokazać, że 

my wszyscy jeste-

śmy dziećmi Boga.  

Wszystkich chęt-

nych, potrafiących 

śpiewać i chcących 

miło spędzać so-

botnie popołudnia 

serdecznie zapra-

szamy.

Klaudia Kulak

Chór KoLegiaCKi 

isKierKi

tać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre po-

stanowienia.

4.Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu 

ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Ko-

munii św.

5.Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na mo-

dlitwę adoracyjną przed Najświętszym  Sakramentem wysta-

wionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum.

6.Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.

7.W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie do-

brych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach 

miłości.

ks. Marcin Ćmil
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Jak długo działa 

grupa?

Szczerze powiem, 

że dokładnie nie po-

trafię powiedzieć ile 

lat działa już grupa. 

Zespół prowadziły 

przede mną jesz-

cze dwie osoby. Ja 

osobiście powiem, 

że uczęszczam do 

zespołu od 2006 

roku.

Co jest jej ce-

lem?

Celem zespołu 

powiem ku przyszłości.

Co jest celem grupy?

Śpiewem wielbimy Boga, staramy się sie naj-

bardziej pieczołowicie jak potrafimy dbać o opra-

wę muzyczną Mszy Świętych. Ale celem pośrednim 

grupy jest także poszerzanie składu zespołu, do-

skonalenie warsztatu i rozbudowa repertuaru.

Na czym polegają, jak wyglądają spotka-

nia?

Prócz śpiewu..hm..muszę przyznać, że próby po-

święcamy przede wszystkim na śpiewanie. To jest 

właśnie to, co nas tak na prawdę łączy i zespala. I 

jeśli ktoś myśli o wstąpieniu w nasze szeregi, jako 

do grupy towarzysko zabawowej - musze zmartwić 

- to nie ta grupa. Ale poza śpiewem owszem, spo-

tykamy sie także towarzysko, po próbach lub w cał-

kiem inne dni. Corocznie spotykamy sie na opłatku 

i święcie patronalnym chóru, nade wszystko w za-

kresie towarzyskim, co roku wyjeżdżamy za grani-

cę. Trzy lata temu Rzym i niezapomniana audien-

cja u Benedykta XVI, ale przy okazji również Asyż, 

Wenecja..eh..dwa lata temu Wilno, Kowno, Troki, 

a w tym roku Leeverkusen, Kolonia, Vitre i Paryż. 

Poza niezapomnianymi koncertami, które daliśmy 

w tych niesamowitych miejscach była także droga 

spędzona w autobusie no i noclegi. Było wiec spo-

ooro czasu żeby zacieśnić więzy znajomości.

Kiedy spotkania się odbywają?

Dwa razy w tygodniu. Poniedziałek o 19: 00 i pią-

tek również o 19: 00 w salce katechetycznej przy 

ul. Jażdżewskiego.

Dla kogo grupa jest przeznaczona, (kto i 

na jakich warunkach może się do chóru zapi-

sać)?

Z tym zapisaniem to nie do końca tak. Do nasze-

go grona można dołączyć przez przesłuchanie. Jak 

wspomniałem wcześniej tym, co nas łączy jest mu-

zyka, a co za tym idzie każdy chórzysta musi zo-

stać, podkreślam bezboleśnie przesłuchany, spraw-

dzony muzycznie. Nie trzeba czytać nut - tego chó-

rzyści uczą się w trakcie prób. Chodzi tylko o głos, 

naturalny talent i jest to główne kryterium przyj-

mowania nowych osób w szeregi chóru. Kryterium 

jest także wiek. Zgodnie z przepisami stosownego 

statutu archidiecezjalnego wiek nowo przyjmowa-

nych chórzystów nie może przekraczać 45 lat. 

Na chwilę obecną na przesłuchania zapraszam 

szczególnie serdecznie panów i młodzież od 16 

roku życia. A zaproszeniem niech będą słowa św. 

Augustyna:, „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Przemysław Piechocki

Dyrygent

zesPół młodzieżowy
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Jak długo działa grupa?

Duszpasterstwo młodzieży jest prężnie rozwija-

jącą się grupą działającą przy parafii kolegiackiej. 

Założona została około trzydzieści lat temu, lecz 

dokładnej daty podać nie potrafię, dlatego że sama 

uczestniczę w spotkaniach młodzieżowych od sze-

ściu lat. Z własnej obserwacji wiem, że na przełomie 

lat zmienia się sposób prowadzenia spotkań z uwagi 

na to, że zmieniają się opiekunowie, lecz cel pozo-

staje taki sam.

Co jest jej celem?

Fundamentem, którym buduje wspólnota, do któ-

rej należę jest ukazanie młodemu człowiekowi, że 

droga z Jezusem przez życie nie zawsze jest łatwa, 

lecz prowadzi do radości. Spotkania ujawniają mi 

oraz obecnym tam współuczestnikom, że ta wę-

drówka wcale nie jest nudna i bezsensowna. Oczy-

wiście nie skupiamy się tylko na Jezusie, co jest u 

nas priorytetem, ale zaglądamy także w głąb naszej 

duszy. Dawniej miałam blokadę by mówić otwarcie 

o Kościele, ale poprzez spotkania udało się przezwy-

ciężyć ten lęk i NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA. Staramy 

się budować jak najlepszą relację z drugim człowie-

kiem, ucząc się życia we wspólnocie. Uczymy się 

także jak żyć w miłości i pokoju.

Kiedy się odbywają spotkania?

Co tydzień, kiedy wybije godzina 19:15 dzieje się 

coś innego, dlatego też nasze spotkania nie są nud-

ne i monotonne. W pierwszy piątek miesiąca spo-

tykamy się wspólnie na wieczornej Eucharystii w 

Kolegiacie. Podczas niej dziękujemy za sakrament 

pokuty i Eucharystii, dzięki któremu możemy jedno-

czyć się z Jezusem. W drugi piątek miesiąca otwie-

ramy nasze Pisma Święte i wczytujemy się w słowa 

Boga. Jest to spotkanie zwane Kręgiem Biblijnym. 

Nie braknie wtedy chwili by zastanowić się, kiedy 

i w jakich sytuacjach życiowych w pojawiły się ele-

menty zawarte w Piśmie Świętym. W trzeci piątek 

miesiąca oglądamy filmy niosące przesłania i dające 

nam wskazówki, co robić dalej… a także pokazujące 

nam elementy tego, co było kiedyś a z czym dziś się 

nie zgadzamy. Filmy dość często pokazują nam jak 

wiele rzeczy nie potrafimy docenić a które były by 

spełnieniem marzeń innych ludzi. W czwarty piątek 

miesiąca zadajemy trudne pytania dotyczące wiary i 

staramy się wspólnie z księdzem znaleźć na nie od-

powiedź. Kiedy zdarza się piąty piątek miesiąca or-

ganizujemy sobie wyjazd np. do kina lub na basen.

Dla kogo jest przeznaczona?

Spotkania młodzieżowe przeznaczone są dla 

wszystkich młodych duchem. Dla tych, którzy nie 

wiedzą gdzie dalej iść, mają wiele pytań dotyczą-

cych relacji Boga i człowieka, posiadają małe i duże 

problemy, uważają, że ich życie jest nudne i szare 

i chcą to zmienić oraz dla każdego innego młodego 

Chrześcijanina, który chce w pełni korzystać z ży-

cia. W swoim gronie posiadamy osoby z szerokiego 

zakresu wiekowego, więc nikt nie czuję się obco. 

Zatem jeśli nie zdecydowałeś się na to by należeć 

do duszpasterstwa młodzieżowego nigdy nie jest na 

to za późno zapraszamy w każdy piątek i nie trać 

tego pięknego czasu. Na pewno przekonasz się jak 

radośnie można żyć z Bogiem.

Edyta Wojszczyk

duszPasterstwo młodzieży

młodzieżowego jest upiększenie Mszy Św. Chcemy 

pokazać, że w taki sposób, w jaki gramy i interpretu-

jemy pieśni też można wielbić Boga. W jakiś sposób 

chcielibyśmy zachęcić na „naszą” Mszę jak najwięcej 

młodzieży. Pamiętajmy, że kto śpiewa ten dwa razy 

się modli.

Na czym polegają spotkania?

Na próbach uczymy się nowych pieśni, aby nasz 

repertuar był urozmaicony, jak również powtarzamy 

dotychczas poznane. Nie brakuje też rozmów doty-

czących wprowadzania zmian w zespole - oczywiście 

na lepsze;) Staramy się, więc wysłuchać najpierw 

wszystkich propozycji, a następnie podjąć decyzję o 

zmianach. Zdarza się, że rozmawiamy na inne te-

maty i wtedy jest bardzo sympatycznie. Spotkania 

odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kiedy się odbywają?

Próby zespołu odbywają się w każdy piątek o godz. 

18.00. Również, co niedzielę odbywa się godzinna 

próba przed Mszą Św. o godz.17.00

Dla kogo jest przeznaczona?

Myślę, że młodzież przygotowująca się do Bierz-

mowania to idealne osoby, które mogą wstąpić do 

naszej grupy. Nie oznacza to oczywiście, że tylko ta-

kie mogą do niego uczęszczać. Zapraszamy również 

młodsze jak i starsze osoby, które posiadają talent 

muzyczny czy do grania na instrumentach czy do 

śpiewania.

Karolina Walkowiak
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Z okazji pięciolecia naszej parafialnej prasy napisałam krótki wiersz opisujący nasze intencje 

twórcze i pracę, jaką wkładamy, by mógł powstać nowy numer.

To my…

-my dla Was piszemy.

Boga Wam przybliżyć chcemy!

Jak się to dzieje? sami nie wiemy.

Z serca naszego wszystko dajemy.

Każdą krytykę z pokorą przyjmiemy,

na komplementy „łasi” będziemy,

bo 5-lecie W ŚWIETLE KOLEGIATY świętujemy

i coraz lepsi być chcemy.

Ducha Świętego mocno prosimy,

po nocach dla Was Gazetę robimy.

Może do Pana kogoś przyprowadzimy,

o to się także szczerze modlimy.

Przedstawiając, go graficznie w ten sposób – mile zaskoczył mnie jego kształt przypominający 

„nocną lampkę”.

Celem naszej parafialnej prasy jest ROZŚWIETLAĆ wiedzę religijną ŚREDZIAN oraz zapoznawać 

Ich z tym, co było, jest lub może być Ich udziałem w naszych wspólnotach parafialnych.

Drogi Czytelniku, jeśli chcesz razem z nami…

 ŚWIECIĆ PRZYKŁADEM i RZUCAĆ ŚWIATŁO NA CHRYSTUSA 

-wrzuć swoje namiary do naszej skrzynki pod dzwonnicą lub prześlij e-maila na adres

wswietlekolegiaty@wp.pl

Damy znać, kiedy odbędzie się nasze kolejne spotkanie, na którym na zasadzie burzy mózgów 

wybierzemy nowy temat i wspólnie go zrealizujemy.

W imieniu Redakcji, (którą od pięciu lat z mniejszymi i większymi sukcesami kieruję, a dzisiejszy 

numer jest jubileuszowym-dwudziestym piątym)

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Iwona Tomaszewska



1�

 

Grupa, której głównym celem jest pomoc osobom potrze-

bującym, będącym w  trudnej sytuacji materialnej. Dzia-

łalność tej grupy jest oparta o ofiarność  całej wspólnoty 

parafialnej. Członkowie angażują się jako woluntariusze. 

Nie  tylko zbierają ofiary na rzecz potrzebujących. To PZ 

Caritas rozprowadza  Świece Wigilijne i opłatki przed 

Świętami Bożego Narodzenia, Kredę i  kadzidło w uroczy-

stość Objawienia Pańskiego, Paschaliki przed Świętami  

Zmartwychwstania Pańskiego. Na każde święta przygo-

towywane są paczki dla  biedniejszych rodzin, również 

każdego tygodnia wspomagani są ci, którym  trudno po-

radzić sobie z codziennym utrzymaniem. Dzięki zaanga-

żowaniu  woluntariuszy PZ Caritas, dzieci i młodzież dzia-

łający w parafii mogą  wyjechać na wakacje. Tak jak we 

wspólnocie parafialnej potrzebna jest  modlitwa, tak nie 

może zabraknąć w niej miłosierdzia jakie dokonuje się  

dzięki Caritas.

ks. Janusz Małuszek

Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdy-

wanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewan-

gelii i zgłębianie jej przesłania. Krąg Biblijny przezna-

czony jest dla osób dorosłych i młodzieży, którzy pragną 

rozważać Pismo Św. 

Pierwsze spotkania w parafii NSJ w Środzie Wlkp- Krę-

gu  Biblijnego  rozpoczął śp. Ks. Rafał Goroński. Odby-

wały się one w każdą środę po wieczornej Mszy św. i tak 

trwają po dzień dzisiejszy.  Uczestnicy  czytają wybrany 

fragment Pisma, chwilę medytują, rozmyślają , a potem 

dzielą się w kręgu tym, co każdego indywidualnie do-

tknęło, dzielą się swoimi przemyśleniami, wątpliwościa-

mi. Niejasności pomaga  rozwiewać ks. Proboszcz Janusz 

Małuszek - duchowy opiekun  Kręgu Biblijnego. 

Pismo Św. to Boży telefon - Bóg przekazuje nam waż-

ne sprawy i chce  pokierować naszym życiem. Biblia to 

odkrywanie serca Boga- w Słowach Boga. „Tylko Chrystus 

ma Słowa, które nie ulegają zatarciu”JPII. Rozważanie 

Pisma Św., poszukiwanie Boga, nawet jeśli jest On nie-

osiągalny, jest jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu. 

To śmieszne jak bardzo wierzymy w to ,co napisane jest 

w gazetach, a podajemy wątpliwość w to co mówi Pismo 

Św. Każdy chce iść do nieba, ale pod warunkiem, że nie 

będzie musiał myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek 

o czym mówi Słowo Boże.  Spotkania parafialnego Kręgu 

Biblijnego, mają na celu przede wszystkim wsłuchanie 

się w głos Boży, czytanie i rozważanie „Listu” jaki dał 

nam Pan Bóg, a następnie ukształtowanie i przemianę 

człowieka za sprawą Ducha św. 

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez 

Jego Słowo, przyjdź. Nie musisz być znawcą Pisma, mo-

żesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie 

masz Pisma Świętego. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi 

do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników 

Kręgu. 

Spotkanie odbywa się w następującej kolejności: 

1.Modlitwa wstępna.

2. Czytanie tekstu Pisma Św.

3. Rozmyślanie:

a) wyobrażenie danej sceny biblijnej,

b) utożsamienie się z tą sceną (ja w centrum wyda-

rzeń),

c) spojrzenie na swe życie w świetle danego tekstu.

4. Dziękczynienie:

a) rozpalenie serca w dziękczynieniu Bogu za poznanie 

prawdy,

b) uwielbienie Boga za Jego łaskę.

5. Ofiarowanie siebie Bogu - konsekwencją dziękczy-

nienia jest powierzenie Bogu całego siebie, wszystkich 

wymiarów życia, działalności, relacji z innymi ludźmi.

6. Prośba o wytrwanie w otrzymanej łasce.

Ewa Budasz

Grupa Modlitewna Św. o. Pio powstała ponad pięć lat 

temu. Powstanie tej  grupy rozpoczęło się od spotkania w 

jedną z niedziel z ks. Andrzejem  Herktem, proboszczem 

z parafii Św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu, który  jest 

koordynatorem tych grup w naszej Archidiecezji. Każde-

go miesiąca członkowie tej grupy w trzecią środę modlą 

się przez wstawiennictwo swojego  patrona przed Naj-

świętszym Sakramentem, a w pierwszą sobotę miesiąca  

prowadzą nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu 

Sercu Maryi za grzechy,  którymi je ranimy. Dzięki tej 

grupie kult Św. Ojca Pio staje się we wspólnocie para-

fialnej, coraz mocniejszy. Rekolekcje, jakie odbędą się 

w Wielkim Poście prowadził będzie kapucyn, ojciec Bo-

gusław- ogólnopolski moderator Grup Modlitewnych Św. 

Ojca Pio. Rekolekcje te mają pomóc całej naszej wspól-

nocie i mamy nadzieję, że przyczynią się do jeszcze 

większego rozwoju kultu Św. Ojca Pio.

ks. Janusz Małuszek

Pz Caritas

 KrĄg  BiBLijny

gruPa modLitewna św. ojCa Pio

G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  W  N S J
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Przy parafii Najświętszego Serca Jezusa już od kilku 

lat działa Zespół Młodzieżowy Puellae, który jest obecnie 

prowadzony przez Emilię Frąckowiak. Spotykamy się na 

próbie w każdy piątek o 18.30 oraz w niedzielę o 14.00. 

Swoim śpiewem ubogacamy niedzielne Eucharystie o 

14.30 dla młodzieży, adoracje „100% grania zero gada-

nia”, msze w pierwszy piątek miesiąca o 19.30 „19 i pół”, 

sobotnie roraty w okresie adwentu,  pasterkę,  bierz-

mowanie, msze ślubne oraz niektóre nabożeństwa. Do 

zespołu młodzieżowego należą same dziewczyny: gim-

nazjalistki, licealistki, uczennice technikum jak i student-

ki.  Każda z nas jest inna, ale łączy nas nie tylko wspólny 

śpiew, lecz także kontakty koleżeńskie.  Gromadzimy 

się, by śpiewać na chwałę Pana. Na próbach panuje miła 

atmosfera. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą, 

uczymy się nowych piosenek, kanonów i ćwiczymy grę 

na gitarze. Staramy się skupiać na tym, aby w centrum 

był Jezus oraz by swoim śpiewem przybliżać innych ludzi 

do Niego. Jesteśmy otwarte na nowe osoby, dlatego za-

praszamy do wspólnego śpiewu w zespole.

Ewa Budasz

Pod tą świetlistą nazwą kryje się chórek dziecięcy, któ-

ry działa przy parafii NSJ.  Próby odbywają się w  każdą 

sobotę o godz. 11: 00 oraz w niedzielę o godz. 10:00. 

Naszym zadaniem jest przygotować  piosenki na nie-

dzielną Eucharystię. Spotkania rozpoczynamy modlitwą. 

Niekiedy jest ona spontaniczna, zawierająca prośby lub 

dziękczynienia, które dziewczynki same wypowiadają. 

Są też próby w czasie, których modlitwa prowadzona jest 

przez opiekunkę.  W trakcie naszymi przerywnikami są: 

śmiech, krótkie rozmowy. Chórek z takim składem two-

rzymy od kilku miesięcy. Jak na tak krótki czas uważam, 

że jesteśmy bardzo zintegrowane i lubimy przebywać w 

swoim gronie. Jeśli posiadają Państwo małe lub większe 

pociechy mające pragnienie chwalić Pana Jezusa śpie-

wem lub tańcem to Płomyczki są do tego dobrą gru-

pą. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci: dziewczynki i 

chłopców:).

Na chwilę obecną przygotowujemy się do pierwszego 

koncertu, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Odbę-

dzie się on w niedzielę 15 stycznia o godz. 15:30. 

Ewa Budasz

Kim jesteśmy ? 

Wincentyńska Młodzież Maryjna (fr. Jeunesse Maria-

le Vincentienne; ang. Vincentian Marian Youth) -

To międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające mło-

dzież i dzieci przy domach Sióstr Miłosierdzia i para-

fiach. Założone zostało na wyraźnie życzenie Najświęt-

szej Maryi Panny, które usłyszała Siostra Miłosierdzia 

św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas 

objawień w Paryżu.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej jest 

:kościelne, świeckie, maryjne i wincentyńskie.

 Kościelne, ponieważ jego członkowie angażują się 

w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i pracę Ko-

ścioła lokalnego- diecezji i parafii

Maryjne– jego członkowie odkrywają w Ewangelii 

Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdują w 

niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i mi-

łości czynnej;

Świeckie– jest tworzone przez dzieci i młodzież, 

jest też zarejestrowane w ramach Stowarzyszeń Mię-

dzynarodowego Laikatu Wiernych i kieruje się przepi-

sami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wincentyńskie–  jego cechą charakterystyczną jest 

ewangelizacja i służba ubogim; członkowie stowarzy-

szenia są zawsze gotowi pełnić swoją misję apostolską 

pośród młodzieży i wśród najuboższych.

Celem Stowarzyszenia jest:

- Wychowanie w wierze i modlitwie,

- Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,

- Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc 

wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym. Aby 

temu sprostać dzieci i młodzież starają się coraz lepiej 

przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma 

Świętego, poznawać tajemnice Maryi i Ją naśladować, 

nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, poznawać 

historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, po-

magać ludziom biednym i potrzebującym. 

W parafii NSJ w Środzie Wlkp.  grupa powstała we 

wrześniu 2005r. i działa po dzień dzisiejszy - obec-

nie grupę tworzy  10 dziewcząt. Spotkania odbywają 

się w sobotę o g. 10.00. Dziewczęta odwiedzają ludzi 

chorych w parafii, zwłaszcza  przed świętami niosąc 

życzenia. Odwiedzamy także  chorych w Domu Pogod-

nej Jesieni, Zakładzie Opieki Paliatywnej w Jarosławcu 

- gdzie śpiewamy kolędy, piosenki religijne, a także 

różne przedstawienia np.Historię Cudownego Medali-

ka, jasełka, misteria wielkanocne. Biorą udział w reko-

PueLLae

PłomyCzKi 

stowarzyszenie  
dzieCi i młodzieży maryjnej

G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  W  N S J
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Pogadanki w parafii NSJ w Środzie odbywają się od 

wielu lat. Przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, które nie chodzą do przedszkola, lub 

nie mają w przedszkolu religii. Celem tych spotkań jest 

ukazanie dzieciom  prawdy w istnienie  Pana Boga - po-

cząwszy od momentu stworzenia świata poprzez Jego 

obecność w naszym życiu. 

Podczas tych spotkań dzieci poznają oblicze Boga, Je-

zusa, Maryi- wyrażają to śpiewem piosenek, a także ra-

dosnym gestem. Kolorują obrazki tematycznie dobierane, 

słuchają krótkich opowiadań. Uczą się przede wszystkim 

znaku krzyża św. i  modlitwy. Wszystko jednak odby-

wa się w zależności od potrzeb psychologicznych danego 

wieku rozwojowego dzieci. Jest więc, pogadanka, śpiew, 

rysunek, a na koniec uwielbiana przez wszystkie dzieci 

wspólna zabawa, która także uczy i wychowuje do życia 

we wspólnocie. Małe przedszkolaki, uczą się  przepraszać, 

prosić i dziękować.  Obecnie w roku szkolnym 2011/2012 

udział w pogadankach religijnych bierze udział 25 dzieci 

w wieku od 3-5 lat. 

Ewa Budasz

PogadanKi reLigijne  
- dzieCi PrzedszKoLne

Młodzież działająca przy Parafii Najświętszego Serca Jezusa to bardzo angażująca się grupa w życie parafii. Opiekunem 

grupy jest ksiądz Krystian Sammler. Spotykamy się w każdy piątek, by wspólnie się modlić oraz rozmawiać o Bogu (ale nie 

tylko). W każdy piątek miesiąca mamy inną formę spotkania:

I piątek miesiąca – Msza św. pierwszo- piątkowa, godz.19:30

II piątek miesiąca – Adoracja „0 gadania, 100% grania”, godz. 20:00

III piątek miesiąca – Spotkanie tematyczne  

IV piątek miesiąca – Adoracja „0 gadania, 100% grania”, godz. 20:00

Młodzież spotyka się również, aby pakować sianko, by potem je rozdać wier-

nym. Czytamy czytania na mszy, niesiemy dary, organizujemy sylwestra. Na 

spotkaniach panuje bardzo miła, rodzinna atmosfera, wspólnie się śmiejemy, 

dzielimy doświadczeniem. W czasie wakacji wyjeżdżamy razem na różne wy-

jazdy np. do Sierakowa, ale i uczestniczymy w rekolekcjach wyjazdowych.

Na pewno wielu z Was myśli, że to nie dla mnie, to nie prawda! 

PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ  I ZOSTAŃ Z NAMI 

 Bądź radosnym i szczęśliwym chrześcijaninem. Tak jak My.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania gimnazjalistów, licealistów, studentów oraz młodzież pracującą.

Duszpasterstwo nie posiada jeszcze długiej historii, ale 

wszystko jeszcze przed nami. Powstało we wrześniu 2011 roku 

z inicjatywy wikariusza parafii ks. Krystiana Sammlera.

Dziś ma już swoich stałych bywalców, ale ciągle zaprasza i 

otwiera się na nowych!

Od samego początku gromadzi i zaprasza młode małżeń-

stwa, które pragną ubogacać się duchowo, podejmować tematy 

dotyczące życia małżeńskiego w odniesieniu do nauki Kościoła 

oraz spotkać się w miłym gronie, aby wymienić się własnymi 

myślami i doświadczeniem życia w związku małżeńskim.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W każdą III niedzielę 

miesiąca o godzinie 18.30 Msza Święta w kościele parafialnym 

NSJ oraz spotkanie w Sali Domu Parafialnego!

ks. Krystian

młodzież ParaFii najświętszego serCa jezusa

duszPasterstwo małżeństw 
Przy ParaFii nsj

lekcjach, a także w corocznych spotkaniach wspólnoto-

wych. W roku 2011 takie spotkanie odbyło się właśnie 

w naszej parafii, przyjechały grupy m.in. z Gniezna, z 

Buku, Wągrowca.

( relacja z naszego spotkania jest na youtu.be.com  

Środa Wielkopolska - Dzień Wspólnoty) 

Katarzyna Barczak

G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  W  N S J
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„Kościół naszym domem”- hasło przewodnie tego roku 

liturgicznego skłania do refleksji każdego z nas. Konferen-

cja Episkopatu Polski tworząc to hasło, miała na myśli, aby 

każdy z wiernych mógł się czuć w Kościele, jak we własnym 

domu. I to zadanie należy do duszpasterzy, to oni zaczyna-

ją tworzyć grupy duszpasterskie przy swoich parafiach, aby 

każdy mógł się czuć w Kościele jak we własnym domu. 

I tak przy parafii św. Józefa ks. Prob. Jacek Stępczak i 

ks. wikariusz Przemysław Konieczny prowadzą wiele grup 

duszpasterskich na chwałę Bożą.

„Żywy Różaniec”- grupa działa od początku istnienia 

parafii, tworzy je kilka grup po 20 osób każda odmawiając 

tajemnice Różańca.

„Caritas”- grupa pomaga najbardziej potrzebującym 

41 rodzinom, mieszkającym na terenie naszej parafii przy-

gotowując paczki żywnościowe, sprzedając świece i bomb-

ki, opłatki, przygotowując paczki świąteczne dla dzieci z 

pomocą parafian.

„Odnowa w Duchu Świętym”- grupa działa od 18 

lat. Celem jest uwielbianie 3 Osoby Trójcy Przenajświęt-

szej- Ducha Św., rozważanie Ewangelii przypadającej na 

dany dzień. Grupa spotyka się w czwartki. Należeć może 

do niej każdy chcący poznać i zgłębiać Słowo Boże.

„Droga Neokatechumenalna”- grupa działa od 18 lat. 

Dzięki otwartości ks. prob. Andrzeja Marciniaka pierwsze 

katechezy były głoszone przez kate- chi-

stów z parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Obecnie w pa-

rafii istnieją 3 wspólnoty, których członkowie w kontakcie 

ze Słowem Bożym pragną odkrywać tajemnice dojrzałego 

chrześcijaństwa. Każda wspólnota gromadzi się w tygodniu 

na celebracji Liturgii Słowa (wtorek lub środa), a w sobot-

ni wieczór na Eucharystii. Bycie we wspólnocie, patrzenie 

na swoje życie przez pryzmat Słowa Bożego i celebracja 

sakramentów pozwala coraz bardziej dostrzegać ogrom 

darmowej miłości Pana Boga do każdego człowieka. Staje 

się to bodźcem do tego, by publicznie przyznawać się do 

Chrystusa i głosić innym Dobrą Nowinę.

„Godzina Miłosierdzia”- grupa działa od 2005 roku 

(od śmierci Jana Pawła II). Spotkania odbywają się o 15.00 

każdego dnia, każdy wierny może przyjść i pomodlić się 

koronką do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Miłosierdzia.

„Służba Liturgiczna”- działa od początku działalności 

parafii, zostać ministrantem może każdy młody chłopak, 

celem jest wspieranie liturgii i pomoc w działalności parafii. 

Liczy około 30 osób, najwięcej w Dekanacie Średzkim.

„Chórek Młodzieżowy i Dziecięcy”- działają od 1998 

roku, w chórku mogą śpiewać wszystkie dziewczyny lubią-

ce chwalić Pana swoim 

głosem.

„Duszpasterstwo Akademickie”- najmłodsza grupa 

duszpasterska, działa od 2011 roku. Zrzesza studentów 

mieszkających przy parafii św. Józefa, spotykają się w 

weekendy i zgłębiają wiedzę religijną oraz spędzają czas 

rekreacyjnie.

„Duszpasterska Rada Parafialna”- działa od począt-

ku istnienia parafii, zrzesza przedstawicieli wszystkich grup 

duszpasterskich, liczy około 20 osób, celem jest wspieranie 

i pomoc duszpasterzom w prowadzeniu parafii.

Bogusława Deiksler

G R U P Y  D U S Z P A S T E R S K I E  Ś W .  J Ó Z E F A
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27 grudnia w 93 rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego w uroczystej 

Mszy Św. brała udział Starszyzna Cecho-

wa i poczet sztandarowy. Złożono kwiaty 

pod nowo odsłoniętą tablicą na plebanii, 

a także na kwaterze powstańczej na 

cmentarzu. 

5 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe 

rzemieślników, połączone w tym roku z obchodami 40-lecia 

Domu Rzemiosła. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Ko-

legiacie, w której uczestniczyły wszystkie cechowe poczty 

sztandarowe, również delegacje z innych miejscowości. Po 

Mszy Św. wszyscy udali się do Domu Rzemiosła, który został 

poświęcony przez kapelana rzemieślników ks. Infułata Alek-

sandra Raweckiego. Podczas uroczystości zostały wręczone 

pamiątkowe dyplomy i kielnie jako symbol pracy na rzecz bu-

dowania wizerunku i podnoszenia rangi rzemiosła. Najwyższe 

wyróżnienie rzemieślnicze - Kordzik - otrzymał Jan Borow-

czyk, zostało ono przyznane przez Wielkopolską Izbę Rze-

mieślniczą. Po części oficjalnej podzieliliśmy się opłatkiem. 

Każdy znaczek wspiera misje. Do ak-

cji zbierania znaczków włączyło się Koło 

Rodzin Rzemieślniczych i Cech w Śro-

dzie. Zbieramy znaczki ostemplowane, 

wycięte z kopert lub pocztówek z mar-

ginesem około pół centymetrowym. 

Nie trzeba ich sortować ani liczyć. Siostry 

Klawerianki z Poznania sprzedają znaczki na kilogramy, a 

zysk przekazywany jest w całości na dzieło misyjne.

Znaczki można dostarczać do Cechu do 1 kwietnia 

2012r. 

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszel-

kiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, 

osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: 

weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywa-

jąc ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii 

z liturgią, w kontekście codziennego życia.”

Jan Paweł II

Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, 

która składa się aktualnie z dwudziestoosobowych 

grup zwanych Różami. Na czele każdej róży stoi Ze-

lator. W naszej Parafii istnieje Koło Żywego Różańca, 

którego Zelatorką jest pani Danuta Siemiątkowska.  

W Żywym Różańcu istnieje Róża, która składa się 

z dwudziestu osób. Każdy członek Róży rozważa i 

odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, W 

taki oto sposób, chociaż każdy odmawia jedno „Oj-

cze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwa-

ła Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca 

Świętego, ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały 

Różaniec, ponieważ cała Róża, złożona z dwudziestu 

osób, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. 

Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważa-

nie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie 

tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi 

i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się ró-

żańcem. Obowiązkami członków Żywego Różańca jest 

zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie 

jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej 

zmianie tajemnic różańcowych, częste przystępowa-

nie do Sakramentów świętych oraz udział w proce-

sjach maryjnych, rozszerzanie czci Maryi przykładem 

życia i działalnością apostolską, odważne stawanie w 

obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika, udział 

w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz 

w modłach za spokój jego duszy.

Dla osób chcących dołączyć do Żywego Różańca 

spotkania formacyjne w naszej Parafii odbywają się w 

ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 

w kościele. Opiekunem i prowadzącym te spotkania 

jest ks. Janusz Śmigiel. A dla członków życzymy dal-

szej gorliwości w modlitwie. 

Sandra Gołębiewska

rzemieśLniCy PamiętajĄ 
o PowstańCaCh.

sPotKanie oPłatKowe rzemiosła 

i ty możesz ByĆ misjonarzem!

żywy różanieC w KoLegiaCie

Z  Ż Y C I A  R O D Z I N  R Z E M I E Ś L N I C Z Y C H

Jolanta Kaczor
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Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio 

apeluje o pomoc dla ubogich dzieci w Afganistanie. Do 

akcji przyłączył się Średzki Cech i Koło Rodzin Rzemieśl-

niczych wraz z sympatykami. Do końca stycznia zbie-

ramy w siedzibie Cechu NOWE SKARPETKI (dziecięce i 

młodzieżowe). O ile to możliwe skarpetki nie powinny 

zawierać odniesień do szeroko rozumianej „kultury ame-

rykańskiej”. W tej chwili w Afganistanie panuje zima, 

temperatury sięgają -20 °C. Liczy się każda para poda-

rowanych skarpet! 

Muzeum Holocaustu w Houston w USA, organizuje 

zbiórkę ręcznie wykonanych motyli, z których powsta-

nie wielka wystawa. 

Plan jest ambitny - zebranie 1 500 000 ręcznie wyko-

nanych motyli.  Ma to odpowiadać liczbie dzieci, jakie 

zginęły w Holocauście. Do tej akcji czynnie włączyły się 

członkinie i sympatycy Koła Rodzin  Rzemieślniczych 

przy Średzkim Cechu – wysłaliśmy 1000 kolorowych, 

malowanych kredkami, papierowych motyli. Efekt tej 

pracy to powierzchnia kilkumetrowego stołu z impo-

nującymi okazami - nie było dwóch równych motyli. 

Aktualnie Muzeum zebrało 900 tys. motyli z całego 

świata. Dlaczego motyl? „Motyl” to wiersz napisany 

przez Pavla Friedmana, żydowskiego i czeskiego po-

etę, zamordowanego w Auschwitz.  Wiersz odnaleziony 

został w getcie, w którym przebywał Pavel Friednam, 

już po wyzwoleniu. 

Fundacja „Tulliano” od kilku lat prowadzi bezcenną 

inicjatywę zbierania i przekazywania różańców osobom 

przebywającym w zakładach karnych. Także w tym toku 

ponawia apel o przekazywanie różańców, nawet uszko-

dzonych, które znajdują się w naszych domach. Różań-

ce są przez osoby zaangażowane w działalność fundacji 

naprawiane, a następnie poświęcane i 

przesyłane do więźniów za po-

średnictwem księży kape-

lanów. Akcja ta, której 

celem jest wyjście 

naprzeciw du-

chowym po-

t r zebom 

w i ę ź -

n i ó w , 

jest pro-

wadzona 

za aprobatą 

i błogosławień-

stwem kard. 

Kazimierza Nycza 

- metropolity warszawskiego. Założy-

cielem fundacji jest Jan Tul, na co dzień 

pełniący funkcję organisty. Dotychczas 

do fundacji dotarło około 40 tys.  imion 

więźniów proszących o modlitwę, a 30 

tys. z nich otrzymało już różańce. Do akcji 

włączyło się Koło Rodzin Rzemieślniczych ze 

Środy wraz z sympatykami - na początek ze-

braliśmy już ponad 20 różańców. 

Różańce zbieramy do końca marca 2012. 

PomoC dLa dzieCi z aFganistanu

różańCe dLa więźniówProjeKt „motyL”

Z  Ż Y C I A  R O D Z I N  R Z E M I E Ś L N I C Z Y C H
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W  K S I ę G A C H  Z A P I S A N O

08.10. Natalia Kapitan

08.10. Łucja Matusiewicz

15.10. Paulina Ziembińska

16.10. Aleksandra Kaźmierczak

22.10. Kamil Śmigielski

23.10. Jakub Rybacki

23.10. Lilianna Jaśkowiak

29.10. Szymon Bernard Maćkowiak

06.11. Krzysztof Lipiecki

06.11. Antoni Mirosław Kaus

06.11. Michał Paweł Bobrowski

12.11. Kornelia Matela

06.11. Joanna Smolarek

13.11. Zuzanna Wicher

12.11. Nina Tumidajewicz

19.11. Zuzanna Lorens

26.11. Oliwia Malinowska

10.12. Nadia Wujek

10.12. Jan Miszkiewicz

17.12. Wojciech Franciszek Szafraniak

25.12. Mikołaj Stefaniak

25.12. Piotr Fludra

11.10. Jolanta Szymańska

12.10. Bożena Kazimiera Matuszewska

14.10. Bronisław Pawłowski

14.10. Aleksander Świegot

10.10. Władysław Mazurczak

22.10. Florentyna Małecka

23.10. Pelagia Kujawa

22.10. Halina Aniela Pawęzowska

25.10. Leszek Przybylak

27.10. Anna Kania

31.10. Zbigniew Józef Kowalski

03.11. Marian Żelek

03.11. Maria Sobkowiak

10.11. Janina Stanisława Spychaj

07.11. Zbigniew Wąsalski

09.11. Ludwik Wiertelak

12.11. Krystyna Śmigaj

21.11. Jerzy Harmański

26.11. Dorota Piotrowicz

01.12. Helena Godlewska

03.12. Mirosław Edward Jakubowski

04.12. Stanisław Nowak

28.11. Janina Snuszka

09.12. Marian Dobroś

12.12. Piotr Zieliński

17.12. Roman Zbierski

23.12. Jan Kazimierz Leporowski

25.12. Helena Czarnecka

24.12. Zdzisława Kazimiera Cylka

27.12. Sabina Ślusarkiewicz

28.12. Halina Kapitan

27.12. Władysław Nowacki

15.10. Dariusz Marchwiak i Wiesława Iwaniak

15.10. Krystian Ziembiński i Anna Kaczmarek

21.10. Michał Wiśniewski i Izabela Majchrzak

28.10. Grzegorz Michalak i Milena Ciołek

28.10. Łukasz Kaprykowski i Małgorzata Wojcińska

25.11. Wiktor Amadeusz Andrzejczak i Joanna Blige

10.12. Grzegorz Jankowiak i Patrycja Maria Szczepań-

ska

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

O D E S Z L I  D O  P A N A

wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

    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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ROSÓŁ KRÓLEWSKI

Składniki

1 duża drobiowa porcja rosołowa 

     albo 1/2 kg skrzydełek kurzych

1-2 suszone grzybki 

1 niewielki burak

1 duża cebula

1 porcja włoszczyzny z kapustą

7 ziarenek ziarnistego pieprzu

1 łyżeczka przyprawy warzywnej 

10 dag cienkiego makaronu [np. nitki, zacierki, 

gwiazdki]

garść posiekanej zieleniny [np. koperek, natka 

pietruszki]

Przygotowanie 

Cebule przekroić na połowę i włożyć na 5 minut do 

nagrzanego piekarnika lub przyrumienić na suchej patelni. 

Mięso umyć pod bieżącą wodą, zalać ośmioma szklankami 

zimnej wody z przyprawą warzywną, dodać pieprz i 

zagotować na małym ogniu. Włoszczyznę poszatkować.

Dodać do zupy z przypieczoną cebulą, umytymi 

grzybkami i obranymi buraczkiem. Gotować do miękkości, 

przecedzić i doprawić do smaku. Wywar raz jeszcze 

zagotować na niewielkim ogniu, dodać makaron i gotować 

3-4 minuty. Przed podaniem obficie posypać posiekaną 

zieleniną. Mięso i jarzynki z rosołu można wykorzystać do 

przygotowania dobrego farszu do naleśników lub uszek. 

SCHAB Z OWOCAMI

Składniki

50 dag schabu bez kości 

50 dag moreli 

1 pęczek cebulki dymki 

1 szklanka śmietany 

sok z niezbyt słodkiej pomarańczy lub cytryny 

2 łyżki margaryny 

sól, pieprz, cukier 

Przygotowanie 

Mięso natrzeć sokiem z pomarańczy, solą i pieprzem, 

zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki 

przynajmniej na godzinę.

Morele wydrylować i pokroić na ćwiartki. Cebulki pokroić 

na talarki. Mięso obsmażyć na złoty kolor na łyżce 

tłuszczu. Na pozostałym tłuszczu zeszklić cebulki, dodać 

ćwierć porcji moreli i mięso, jeśli trzeba, podlać kilkoma 

łyżkami wody i dusić pod przykryciem do miękkości, 

dodać śmietanę. Dusić jeszcze 10 minut na niewielkim 

ogniu. Miękkie mięso wyjąć i pokroić na plastry, a do 

sosu dodać pozostałe morele i wymieszać na małym 

ogniu. Doprawić do smaku cukrem, solą i pieprzem, a w 

wersji dla dorosłych do sosu można dodać jeszcze 1-2 

łyżki brandy. Przed podaniem mięso włożyć do sosu. 

Podawać najlepiej z francuskimi kluseczkami albo ryżem 

na sypko. 

SURÓWKA Z PORA

Składniki

3 pory [tylko jasne części]

3 strąki kolorowej papryki 

1-2 kwaskowate jabłka 

1/4 szklanki oliwy lub dobrego oleju 

sok z cytryny lub ocet winny 

garść posiekanej zieleniny [np. natka pietruszki, 

szczypiorek, bazylia]

sól, cukier 

Przygotowanie 

Pory pokroić w cienkie pół krążki. Papryki oczyścić z 

gniazd nasiennych i pokroić w makaronik. Jabłka obrać, 

usunąć gniazda nasienne i pokroić w niewielką kostkę, 

skropić sokiem z cytryny. Oliwę lekko ubić z łyżeczką 

soku z cytryny, solą i cukrem. Wymieszać z porem, 

papryką i jabłkami. Posypać posiekaną zieleniną.

Patryk Kujawa
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24 grudnia zasiadamy do ...

Imię z 31 grudnia

Pierwszy męczennik

…naszym Ojcem

Imię oznaczające Bóg jest z nami

Ma skrzydła

Pod obrusem na stole

…Króli

Chętnie przez wszystkich śpiewana

Jedna z cnót 

Zimowa przerwa

Pilnuje swoich owiec

Stolica Włoch

Jeden z Ewangelistów

Najkrótszy miesiąc w roku

Dom Boży

Imię jednego dziecka z Fatimy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

K ą C I K  D Z I E C I ę C Y

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy 
wrzucić do naszej skrzynki -
umieszczonej pod dzwonnicą lub 
przesłać drogą  mailową na adres 
wswietlekolegiaty@wp.pl
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę na Mszy 
Świętej dla dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 12.02.2012r.

Hasło  krzyżówki z ostatniego 
numeru  brzmiało:  
KOŚCIÓŁ TO LUD BOŻY
Nagrodę-książkę „Katolicyzm. 
Praktyczny przewodnik”-otrzymała :  
AGNIESZKA TYPAŃSKA

Gratulujemy!





Naucz się dziwić w kościele, 

że Hostia Najświętsza tak mała, 

że w dłonie by ją schowała 

najniższa dziewczynka w bieli, 

 
a rzesza przed nią upada, 

rozpłacze się, spowiada 

 
że chłopcy z językami czarnymi od jagód 

na złość babciom wlatują półnago 

w kościoła drzwiach uchylonych 

milkną jak gawrony, 

bo ich kościół zadziwia powagą 

 
I pomyśl--- jakie to dziwne, 

że Bóg miał lata dziecinne, 

matkę, osiołka, Betlejem 

 
Tyle tajemnic, dogmatów, 

Judaszów, męczennic, kwiatów 

i nowe wciąż nawrócenia 

 
Że można nie mówiąc pacierzy 

po prostu w Niego uwierzyć 

z tego wielkiego zdziwienia

Jan Twardowski

Naucz się dziwić 

„TU JEST TWOJE MIEJSCE – TU JEST TWÓJ DOM!”


