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WIELKI TYDZIEŃ W KOLEGIACIE

Spowiedź:
- w poniedziałek w kościele pw. św. Józefa
- we wtorek w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
- w środę w Kolegiacie:
rano: od 8:00 do 10:00 i od 10:30 do 12:00
po południu: od 14:00 do 16:00 i od 16:30 do 18:00
wieczorem: od 18:30 do 20:00

Triduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK jest pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii
- uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 19:00
- po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów, która potrwa
do godziny 21:00

WIELKI PIĄTEK jest poświęcony Męce Pańskiej, obowiązuje post ścisły
- o godzinie 4:00 Droga Krzyżowa ulicami miasta
- o godzinie 6:00 „Ciemna jutrznia”
- o godzinie 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kolegiacie
- o godzinie 18:00 Droga Krzyżowa w Kolegiacie
- o godzinie 19:00 Liturgia Wielkiego Piątku - najważniejszy punkt Wielkiego Piątku
- po Liturgii Gorzkie Żale i adoracja przy Grobie Pańskim do godziny 22:00

WIELKA SOBOTA – Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć
Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na
Jego zmartwychwstanie
- o godzinie 7:30 „Ciemna jutrznia”
- święcenie potraw:
w Kolegiacie od 10:00 do 17:00 co pół godziny,
w kaplicy szpitalnej o godzinie 16:00
w Topoli, Jarosławcu, Zielnikach, Romanowie, Babinie, Pławcach i Zdziechowicach
od godziny 14:00
- o godzinie 20:00 Liturgia Paschalna w Jarosławcu 
- o godzinie 22:00 Liturgia Paschalna w Kolegiacie, podczas liturgii odnowimy
przyrzeczenia chrzcielne, prosimy zatem przyjść na liturgię ze świecami;
liturgię zakończymy procesją rezurekcyjną wokół Kolegiaty.
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2 W ŚWIETLE KOLEGIATY

NOWI PARAFIANIE:
Rozmiarek Ewa 08.01.
Stratyński Antoni 15.01.
Wielińska Martyna 15.01.
Helena Małgorzata Stefańska 05.02.
Barbara Komorowicz 11.02.
Piotr Kajdasz 18.02.
Jagoda Zimoch 19.02.
Nikola Strugała 18.02
Sławomir Krzyszto�uk 25.02.
Aurelia Wojciechowska 25.02.
Ignacy Strzyżykowski 04.03.
Michał Płóciennik 04.03.
Ewa Dudek 04.03.
Michał Maserak 10.03.
Zo�a Karolina Norkiewicz 18.03.
Izabela Sterczyńska 18.03.
Szymon Bogusławski 24.03.

ODESZLI DO PANA:
Teresa Nowosielska 06.01.
Sabina Błaszkowiak 17.01.
Janina Zandecka 18.01.
Władysław Sznurek 22.01.
Stefan Gola 31.01. 
Henryk Ryszard Lorkowski 02.02.
Władysław Siejek 02.02.
Krystyna Maria Jakubowska 12.02.
Irena Jagielska 13.02.
Marian Szafrański 17.02.
Hieronim Kajdan 20.02.
Anna Konieczna 21.02.
Benigna Pankowska 28.02.
Marian Matuszczak 10.03.
Tadeusz Szarzyński 11.03.
Leon Borowczyk 12.03.
Urszula Darul 20.03.
Zdzisław Bartkowiak 22.03.

ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
Grzegorz Dariusz Buczak i Izabela Monika Fludra 21.01.

Każdy członek rady składał przysięgę

Zespół Młodzieżowy

Rada duszpasterska i ekonomiczna po zaprzysiężeniu

Za kilkanaście lat też będę w radzie...

Spotkanie Rad przy kawie przed zaprzysiężeniem

Rady przy kawie
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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Dzisiaj wspominamy i przeżywamy pełen radości i entuzjazmu 
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Znamy jednak z historii wydarzenia, które miały miejsce kilka dni 
później. 
Treść Wielkiego Tygodnia jest niezwykle bogata, a od jej zrozumienia zależy nasze przyjęcie prawdy 
o zmartwychwstaniu. Jest to najważniejsza prawda naszej wiary, bez której inne nie mają żadne-
go znaczenia. Dlatego też św. Paweł napisał: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby 
nasza wiara ...”.
Po Niedzieli Palmowej w Wielki Czwartek Kościół poleca nam rozważyć tajemnicę kapłaństwa. 
Kapłaństwa samego Chrystusa i kapłaństwa, w którym mają udział mężczyźni od chwili przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa.
Nikomu nie wolno zapomnieć, że jedynym Kapłanem Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. 
 Dzisiaj jednak chciałbym podzielić się re� eksjami na temat kapłaństwa sakramentalnego.  
W kapłaństwie, tak jak w życiu każdego innego człowieka, jest czas dojrzewania, czas rozkwitu 
i regresu, czas zwycięstw i porażek, czas dramatów i chwały. W kapłaństwie przechodzi się wszyst-
kie pory roku: wiosnę nadziei, lato spełnionych marzeń, jesień dojrzewania, zimę cierpień i bólów, 
w których rodzi się nadzieja na nową wiosnę. 
Kapłan musi być na wszystko przygotowany i wszystko wziąć pod uwagę, aby nie być zaskoczonym, 
aby nie żyć mrzonkami, aby nie powtarzać za uczniami z Emaus: „A myśmy się spodziewali ...”. 
Decydując się na kapłaństwo trzeba przemyśleć całe życie Chrystusa, piękno Jego lat dziecięcych, 
dojrzałość lat apostolskich, dramat odrzucenia nawet przez najbliższych oraz triumf Zmartwych-
wstania. 
Te fazy życia Jezusa pojawiają się w życiu każdego kapłana. Przeżywając każdą z nich kapłan musi 
pamiętać, że Bóg o wszystkim wie, Bóg wszystko dopuszcza dla dobra samego kapłana i dla dobra 
całego Kościoła. 
Fundamentem naszego kapłaństwa jest świadomość naszej nędzy i słabości, a z drugiej strony nie-
skończone zaufanie do Bożego miłosierdzia. Najcenniejszym czasem w życiu każdego kapłana jest 
czas modlitwy. Podczas modlitwy jest nas zawsze dwóch: ja słaby i On sama potęga, ja przemijający 
– On wieczny, ja ciemność – On światło, ja grzesznik – On świętość, ja  nic – On wszystko. 
W przeddzień Wielkiego Czwartku gorąco proszę wszystkich czytelników o modlitwę w intencji ka-
płanów, szczególnie kapłanów naszego miasta i dekanatu, aby każdy z nas umiał spełnić te nadzieje, 
które w nas pokładacie.     
                      ks. Janusz Śmigiel

Patronat honorowy: ks. Janusz Śmigiel
Redaktor naczelny: ks. Marcin Ćmil
Skład redakcji tego numeru: Katarzyna Barczak, Maciej Brambor, ks. Marcin Ćmil, Barbara i Tomasz Szcześniak, Iwona Tomaszewska.
Adres: Redakcja „W świetle Kolegiaty”, ul. Jażdżewskiego 6, 63-000 Środa Wielkopolska
Pytania i sugestie można kierować na adres marcincmil@gmail.com lub wrzucać do skrzynki umieszczonej pod dzwonnicą.
Zastrzegamy sobie prawo do wybierania, skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Gazetka nie jest źródłem dochodów para� i. Wszystkie datki pochodzące z jej rozprowadzania przeznaczone są na pokrycie kosztów przygo-
towania numeru.
Druk: Drukarnia....
Skład i łamanie: Dariusz Antkowiak / AGNIKA Projekty Gra� czne, www.agnika.pl
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4 W ŚWIETLE KOLEGIATY

Alleluja, Jezus żyje!!!
 Już za niedługo usłyszymy śpiew radosnego 
Alleluja, które przypomni nam fundamentalną praw-
dę naszej wiary, że Jezus Chrystus, który przeszedł 
drogę męki, zawisł na drzewie krzyża jest pierwszym, 
który Zmartwychwstał!
 Czas kolejnego Wielkiego Postu odchodzi 
do przeszłości. Kończymy okres intensywnego spo-
glądania na swoje życie duchowe, moralność, relację 
z bliźnim i samym sobą. Jesteśmy po rekolekcjach 
wielkopostnych, spowiedziach przedświątecznych 
i pragniemy pójść dalej, pragniemy pójść ku Zmar-
twychwstałemu!  
 Pójść ku Zmartwychwstałemu to zobaczyć 
pusty grób, to zaprosić blask Zmartwychwstałego 
do swojego serca i uczynić w nim wiosnę wiary!
 Wiosna! Przepiękna pora roku. Świat przyro-
dy ożywia się i powraca do życia zrzucając z siebie po-
zostałości zimy. Czyni to dzięki promieniom słońca, 
które od wieków pobudza do piękna.
 Czas duchowej zimy, czas przedwiośnia koń-
czy się z chwilą, gdy dzwony ogłaszają w każdym 
zakątku świata, że Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał! Jednak tylko od nas zależy czy w naszym sercu 
zagości Jezus ukazujący swoje rany i rozpromieniony 
chwałą. Duchowa wiosna nie przyjdzie bez promienia 
chwały zmartwychwstania, ale jednocześnie trzeba 
zaznaczyć, iż wiosna nie przychodzi bez zimy. Dlate-
go też zmarnowany, przespany okres Wielkiego Postu 
może być przeszkodą w wiośnie naszych serc. Nie da 
się, bowiem, aby serce nieuporządkowane, brudne 
grzechem było zdolne otworzyć się na blask chwały 
zmartwychwstałego!
 W 991 punkcie KKK czytamy: „Zmartwych-
wstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara 
nas ożywia”.
 Po raz kolejny, zatem uświadamiamy sobie, 
iż nasze zakorzenienie w Chrystusa, czyli wiara, którą 
nosimy w sercu jest fundamentem, podstawą naszej 
przyszłej chwały, którą i nam przyniesie zmartwych-
wstanie!

W Biblii możemy także przeczytać: „Nauka to zasłu-
gująca na wiarę: Jeśliśmy, bowiem z Nim współumar-
li, wespół z Nim i żyć będziemy” (2 Tm 2,11).
Owocem Wielkiego Postu powinno być indywidual-
ne uświadomienie sobie, jaka jest moja, tzn. osobista 
relacja z Bogiem? Które sfery mojego życia wymagają 
naprawienia? A nade wszystko: co chcę „wystawić” 
na działanie promienia i blasku Chrystusa powstałego 
z martwych, który ma władze i możliwość uzdrowie-
nia i naprawienia wszystkiego.
Zafundujmy sobie wiosnę wiary! Uwierzmy, że grób 
Chrystusa po 3 dniach został pusty! Wiosna zmar-
twychwstania, czyli uczynienie wszystkiego nowym, 
zostawienie „starego” siebie i przybranie szaty chwa-
ły. Czym może być szata chwały? Miłość małżeńska, 
pomoc bliźniemu, przyłożenie się do obowiązków 
w pracy, uczciwa nauka itd.. Niby nic wielkiego, a jed-
nak tak wielu z nas ma wielki problem, aby w ogóle 
rozpocząć porządkowanie życia! 
Wszystkim życzę nadziei pustego grobu! Niech nas 
Zmartwychwstały prowadzi i oświeca nasze życie!

ks. Krystian Sammler

Alleluja!
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Co to jest służba liturgiczna?

 Często wchodząc do kościoła nie zastanawia-
my się „Kim są ci ludzie którzy służą przy ołtarzu?” 
Umyka nam to jak ważną funkcje oni pełnią. Czym 
więc jest służba liturgiczna? Służba Liturgiczna poję-
cie to określa wszystkie osoby służące podczas Mszy 
Świętej lub innych nabożeństwach. Służba liturgiczna 
dzieli się na poszczególne stopnie i funkcje.
 Pierwszym stopniem jest kandydat. Kandy-
daci na początku noszą zazwyczaj komże i kołnie-
rze. Funkcją kandydatów jest nauka poszczególnych 
funkcji. Drugim stopniem w  hierarchii jest mini-
strant. Szatą ministranta jest alba i cingulum (czyli 
sznur przepasujący albę).  
 Ministranci wykonują wszystkie potrzebne 
funkcje do sprawowania Mszy Świętej. Trzecim stop-
niem jest lektor. Lektor jest tak samo ubrany jak mi-
nistrant różni się tylko tym że nosi krzyż lektorski. 
Lektor jest powołany do funkcji czytania Słowa 

Bożego podczas liturgii. Ostatnim stopniem jest 
ceremoniarz, który ubiera się tak samo jak lektor. 
Można go jednak poznać po charakterystycznym dla 
tego stopnia krzyżu ceremoniarza. Pełni on  bardzo 
ważną funkcję: jego zadaniem jest koordynowanie 
przebiegu liturgii oraz w razie potrzeby przeprowa-
dzenie prób zespołu liturgicznego przed daną liturgią.  
 Służba liturgiczna zobowiązuje osoby służące 
do szczególnej powagi, odpowiedzialności podczas 
sprawowanego nabożeństwa, godnego zachowania 
i postawy dającej świadectwo pełnego zaangażowa-
nia przeżywania liturgii. Uczestnicząc w Eucharystii 
i różnych nabożeństwach możemy przyjrzeć się jak 
w naszym kościele wygląda posługa służby liturgicz-
nej.

Maciej Brambor 

................................................................................................................................

De Ecclesiae constitutione hierarchia.

 Kościół katolicki jest wspólnotą zorgani-
zowaną w sposób hierarchiczny – Biblia posługuje 
się w odniesieniu do niego obrazem ciała oraz po-
szczególnych jego członków.
1 Kor 12, 12-14 „Podobnie jak jedno jest ciało, choć 
składa się z wielu członków, a wszystkie członki cia-
ła, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy 
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszy-
scyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bo-
wiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].”
Licznym zadaniom, które musi wykonywać Kościół, 
odpowiadają różne urzędy i posługi. Wiele spośród 
nich ma swe korzenie jeszcze w Kościele pierwotnym. 
KKK 934 „Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród 

wiernych święci szafarze, których w prawie nazywa się 
także duchownymi; pozostałych nazywa się świeckimi”. 
Są także wierni, należący do jednej i do drugiej katego-
rii, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcili 
się szczególnie Bogu i w taki sposób służą posłaniu Ko-
ścioła (KPK, kan. 207, § 1. 2).

Pierwotna hierarchia.
Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zauważa 
się aktywność pierwotnego Kościoła. Dzieje Apo-
stolskie i listy poszczególnych apostołów, szczegól-
nie Piotra i Pawła, pokazują prężną działalność pier-
wotnego Kościoła, który szybko rozprzestrzeniał się 
na cały ówczesny basen Morza Śródziemnego, w ra-
mach Cesarstwa Rzymskiego. Szczególnie owocne, 
choć niepozbawione problemów, były trzy wyprawy 
misyjne św. Pawła. Chodziło w nich o wyposażanie 
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6 W ŚWIETLE KOLEGIATY

wspólnot w konieczny personel odpowiedzialny za mi-
sję ewangelizacyjną Kościoła, zgodnie z wypracowaną 
praktyką i tradycją. Sukcesja apostolska gwarantowa-
ła następcom apostołów, biskupom (od gr. Episkopos 
- nadzorca), kontynuację misji zbawczej w łączno-
ści z autorytetem Piotra. Byli to z reguły uczniowie 
apostoła, nabierający u jego boku potrzebnej wprawy 
w rządzeniu, co widać na przykładzie św. Pawła i jego 
dwóch uczniów: Tytusa i Tymoteusza. W II w. już 
każda wspólnota chrześcijańska miała swego biskupa, 
który miał do dyspozycji pomoc w postaci tzw. star-
szych, czyli grona prezbiterów, oraz diakonów. Dia-
konat ( od gr. Diakonia – służba społeczna ) został 
ustanowiony z myślą o działalności charytatywnej we 
wspólnocie chrześcijańskiej, później przejął również 
niektóre funkcje liturgiczne. Początkowo, zgodnie 
z tradycją, powoływano przy biskupach po siedmiu 
diakonów, z czasem przestano przestrzegać tej zasady. 
Prezbiter (od gr. Presbyteros - starszy) był z początku 
pojęciem zamiennym z biskupem, szybko jednak za-
czął oznaczać sacerdos - kapłana podległego biskupo-
wi i jego nieodłączną pomoc w sprawowaniu liturgii.

Obecna hierarchia.
Znana nam dziś hierarchia Kościoła jest wynikiem 
długiej ewolucji i wdrażania jej najzdrowszej trady-
cji sięgającej korzeniami praktyki starotestamentalnej 
i samego Jezusa. Ważnym gestem stało się nałożenie 
rąk biskupa z wypowiadaną modlitwą konsekracyjną, 
które równało się ze święceniami kapłańskimi w jego 
trzech stopniach: diakona, prezbitera i biskupa. 

Razem: diakoni, prezbiterzy i biskupi, pod przewod-
nictwem tego ostatniego, głoszą po dziś dzień ludowi 
Bożemu Królestwo Boże. Od samego początku pod-
kreślano wagę autorytetu Piotra związanego ze Stolicą 
Apostolską w Rzymie, który stał się widzialnym zna-
kiem jedności Kościoła. W łączności z nim pozostali 
biskupi rozproszeni po całym świecie, gdzie przewod-
niczyli swoim lokalnym kościołom, tworzyli wspólne 
kolegium biskupie wywodzące się z kolegium aposto-
łów; tak powstały episkopaty poszczególnych krajów 
i regionów. 

Jarosław Wiśniewski
Biskupi

Prezbiterzy 
(Kapłani)

Diakoni
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Sprawozdanie z I posiedzenia Rady Ekono-
micznej para� i pw. Wniebowzięcia NMP

Spotkanie miało miejsce na probostwie w środę 21 marca o godz. 2000. Na spotkaniu byli obecni 
wszyscy członkowie. Rozpoczęło się modlitwą o Światło Ducha Świętego potrzebne do mądrego zarzą-
dzania dobrami materialnymi para� i.
Podczas spotkania członkowie zostali poinformowani o � nansach para� i między innymi o ilości pracow-
ników zatrudnionych przez para� ę, wysokości ich wynagrodzeń. Poznali źródła � nansowania para� i – 
głównym źródłem są o� ary składane przez para� an na tacę podczas Mszy św.
Zostały omówione planowane prace renowacyjne i remontowe w kościele i na probostwie. 
Obecnie przeprowadzana jest renowacja stalli w kolegiacie i obrazu „Podniesienie krzyża”. Wkrótce rozpocznie 
się utwardzenie nawierzchni wokół probostwa i przebudowa pomieszczeń gospodarczych. 
W rozmowie o pracownikach para� i zostały przedstawione pewne trudności związane z wykonywaną 
pracą na rzecz para� i. Podjęto jedną decyzję personalną związaną z pracą na cmentarzu i zasygnalizowa-
no potrzebę zatrudnienia osoby wspomagającej prace Pana Kościelnego. 
Ustalono termin następnego spotkania Rady na czerwiec 2012 r. Spotkanie zakończyło się wspólną 
modlitwą.       

1.

2.

3.

4.

5.

................................................................................................................................

Spotkanie Rady Duszpasterskiej

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą.
Ksiądz Proboszcz przedstawił Członkom Rady założenia 
„Program duszpasterskiego Kościoła w Polsce”.
Wybrano jednogłośnie sekretarza Rady Duszpasterskiej, 
którym została pani Jolanta Adam-Budzińska.
Rozważano możliwość zorganizowania I festynu para-
� alnego w sierpniu 2014 roku.
Zapoznano Członków Rady ze zmianami wprowadzo-
nymi na cmentarzu para� alnym.
Poinformowano o konieczności dokonania zmian 
godzin odprawianych Mszy świętych na � liach.
Omówiono zasady � nansowania grup duszpasterskich 
oraz ich funkcjonowanie.
Członkowie przedstawiali swoje propozycje dotyczące duszpasterstwa w para� i:
- powołanie wspólnoty Genezaret,
- organizacja spływu kajakowego „ojciec z synem”,
- reorganizacja godzin odprawiania mszy świętych w dni powszednie.
Spotkanie zakończono modlitwą. 

ks. Marcin Ćmil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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KOŚCIELNA „SPIŻARNIA”

 Nawiązując do hasła Roku Kościelnego, który 
przeżywamy KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM chciej-
my przyjrzeć się „koniecznym produktom”, aby moż-
na było sprawować Najświętszą O� arę.
Wśród nich dwa powszechne dary Boże, jakimi 
są chleb i wino. Jak niezwykły jest Pan Jezus, Który 
pozostał z nami w tym codziennym znaku chleba. 
Tak dostępnym, zwyczajnym i potrzebnym do ludz-
kiej egzystencji.
 Pomyśl Drogi Czytelniku ile bochenków chle-
ba zjadłeś już dotąd w swoim życiu? Chleb - nasz 
codzienny pokarm, który się nie nudzi. Jest naszym 
podstawowym pożywieniem. Zjadamy go na śniada-
nie, kolacje.
Zabieramy do szkoły i pracy. Zbawiciel dając nam Sie-
bie w tym znaku chce być też nam tak bliski. Chce 
być naszym tak częstym Gościem, jak właśnie żywi-
my się chlebem. Przyjmując Go w znaku CHLEBA 
sprawiamy, że unicestwiając siebie Pan Jezus przenika 
nas samych. Stajemy się wówczas chodzącymi mon-
strancjami.
 Pamiętajmy o tym, że nasz język, który jest 
w tak bliskim kontakcie z Niebiańskim Pokarmem 
może uczynić wiele dobrego-dając świadectwo swo-
im słowem. Ale musimy być także świadomi tego, że 
tym samym językiem możemy wyrządzić sobie i dru-
giemu człowiekowi krzywdę obmawiając, oskarżając, 
kłamiąc itp.
 Niech ten Duchowy Pokarm nie będzie na-
zywany „opłatkiem”. Nim łamiemy się w Wigilijny 
Wieczór zanim zasiądziemy do wieczerzy. Ten zwykły 

„opłatek” po kapłańskich słowach Przeistoczenia staje 
się Ciałem Chrystusa. Niektórym trudno w to uwie-
rzyć. Czasami Pan Jezus przychodzi wtedy z pomocą 
dając niedowiarkom dowód swego istnienia i sprawia, 
że możemy być świadkami eucharystycznych cudów( 
Lanciano, Orivietto ).
 Drugim darem eucharystycznym jest wino. 
Tak dostępne za czasów Chrystusa na terenie Pale-
styny. Można powiedzieć, że tam wino było tak po-
wszechne jak u nas herbata. Pan Jezus bardzo często 
odwoływał się do przykładu winnego krzewu, pracy 
w winnicy. Kiedy uczynił pierwszy cud w Kanie Gali-
lejskiej zamienił wodę właśnie we wino. Wino, które 
w czasie Ostatniej Wieczerzy przemienił we własną 
Krew. Mówią, że wino jest napojem dla duszy. To Nie-
zwykłe już po Przeistoczeniu mamy okazję również 
przyjmować w wyjątkowych sytuacjach. Są to uro-
czystości zaślubin, kiedy małżonkowie mogą przyj-
mować Komunię Świętą pod dwiema postaciami. 
Rodzice księdza neoprezbitera, czy składającej śluby 
zakonne zakonnicy również dostąpią takiego wyróż-
nienia.
 My również możemy przyjmować Pana Jezu-
sa w ten sposób uczestnicząc w zamkniętych rekolek-
cjach. Niech w naszym życiu ma miejsce ciągłe łaknie-
nie tych Duchowych Pokarmów, abyśmy spożywając 
Ciało i Krew Chrystusa żywili się na życie wieczne 
z Nim.

    Iwona Tomaszewska

................................................................................................................................

Naczynia, w których o� aruje się chleb i wino

„Wśród przedmiotów wymaganych do sprawowania 
Mszy Świętej specjalnym szacunkiem należy otaczać 
naczynia liturgiczne, głównie kielich i patenę, w któ-
rych o� aruje się chleb i wino…” /OWMR 327/
 Większość z nas posiłki spożywa w domu. 
By zatem można je było przygotować, potrzebne są 

do tego różne naczynia. Każda gospodyni wie, że 
w domu powinny być naczynia ważniejsze, bez któ-
rych niemożliwe jest przygotowanie i spożywanie 
posiłków oraz te mniej ważne, które niekoniecznie 
w domu muszą się zawsze znajdować. Podobnie jest 
i w Kościele – naszym domu. Tu również muszą być 
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naczynia, które są bezwzględnie konieczne do spra-
wowania Eucharystii, do przygotowania pokarmu 
na życie wieczne. Owymi najważniejszymi naczynia-
mi – przedmiotami liturgicznymi dla sprawowania 
Eucharystią są kielich i patena. Prześledźmy zatem po-
krótce historię kielicha i pateny na przestrzeni przeszło 
20 wieków chrześcijaństwa.
 Przy sprawowaniu Eucharystii, pierwsi chrze-
ścijanie posługiwali się przedmiotami domowymi, 
tym co mieli pod ręką. Mając jednak na uwadze ich 
przeznaczenie i funkcję starali się by te przedmioty 
były piękne i godne misterium, które się w nich do-
konuje. Pewne jest, że w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa znaczna część kielichów była ceramiczna, 
a uważa się także, że zdarzały się kielichy z drewna. 
Oczywiście popularnym tworzywem było szkło, 
a również metale, jak miedź i brąz, a sporadycznie na 
początku, z każdym wiekiem zaś coraz częściej – sre-
bro i złoto. Można też było spotkać kielichy kamien-
ne – wykonane z kryształu górskiego lub ciemnego 
onyksu. Tak było do około VIII wieku. Ówczesne sy-
nody Kościoła rozsądnie zakazały stosowania drew-
na, szkła i rogu. Szkło bowiem łatwo się tłucze, a źle 
zabezpieczony róg czy drewno mogą wchłaniać za-
wartość naczynia. Ostatecznie to papież Urban wraz 
z Synodem w Reims zadecydował, że do sprawowa-
nia Najświętszej Eucharystii mogą być stosowane 
naczynia jedynie ze srebra i złota, lub – w przypad-
ku biednych kościołów, cyny, która nie śniedzieje. 
Wraz z ostatecznym określeniem materiału, z jakie-
go winny być sporządzone kielichy rozpoczął się czas, 
w którym uwaga artystów skupiła się na formie, jaką 
nadawali tym przedmiotom. Kielichy stawały się co-
raz bardziej smukłe, czara często była wykonana ze 
szlachetnego kamienia oprawionego w złoto lub sre-
bro. Zazwyczaj forma i zdobnictwo kielicha odpowia-
dała epoce, w której był on tworzony. 
 Dzisiejsze przepisy kościelne prócz tradycyj-
nych tworzyw – złota i srebra, zezwalają na stosowa-
nie takich, które dziś zaliczane są do szlachetnych, 
które są trwałe i odpowiednie do celów sakralnych. 
Kościół przy sprawowaniu liturgii dopuszcza również 
sztukę każdego kraju i przyjmuje takie przystosowa-
nia, które zgodne są z duchem i tradycją poszczegól-
nych narodów. Zawsze jednak zastrzega, by wszyst-
ko odpowiadało czynnościom, do których naczynia 
te służą. 

 Podobne dzieje, choć nieco krótsze wiążą się 
z pateną, która jest nieodłączną „towarzyszką” kie-
licha w sprawowaniu Eucharystii. Jako naczynie li-
turgiczne zde� niowane zostało w Kościele dopiero 
na przełomie VI i VII wieku. Wiąże się to zapew-
ne z faktem zmiany „wielkości” chleba używanego 
do konsekracji podczas Eucharystii. Dopóki chleb ten 
był duży, dopóty i pateny musiały być równie duże. 
Dopiero uregulowanie przepisów dotyczących Chle-
ba Eucharystycznego spowodowało ujednolicenie 
wielkości i formy paten stosowanych w Eucharystii. 
Od tego czasu mamy zatem do czynienia z patenami 
okrągłymi, raczej płaskimi z niewielką wklęsłością 
pośrodku. W czasach nam współczesnych, niejako 
w nawiązaniu do historii Kościoła stosowane są rów-
nież tzw. pateny głębokie, w których znajduje się nie 
tylko Hostia, ale również i Komunikanty, które roz-
dzielane są wiernym podczas Eucharystii. Jest to pod-
kreśleniem słów Pisma świętego, iż „wszyscy spoży-
wamy ten sam Chleb” (1 Kor 10; 16-17).
 Symbolika kielicha i pateny związana jest z ich 
stosowaniem w liturgii. Według dawnego ponty� kału 
patena i kielich symbolizują nowy grób Pański, ponie-
waż służą do składania w nich Ciała i Krwi Chrystusa 
Eucharystycznego.
Ponadto naczynia te przypominają Wieczernik, gdzie 
„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, 
połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, 
to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, dzięki czy-
nił, i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; bo to jest 
moja krew, Przymierza, która za wielu będzie wylana 
na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28; Mk 14,22-
25; Łk 22,15-20;1 Kor 11,23-25).
 Ich przeznaczenie wymaga zatem, by otaczać 
je szczególną troską, bo w nich podczas każdej Mszy 
świętej spoczywa nasz Zbawiciel.

   Tomasz Szcześniak
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OŁTARZ - STÓŁ PANA

 Kościół to miejsce spotkania – człowieka 
z Bogiem i ze wspólnotą wierzących. Centrum stano-
wi ołtarz, który jest szczególnym symbolem i pamiąt-
ką Spotkania.
 Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Abram 
zbudował ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. 
Podobnie uczynił Jakub i Noe. Pierwsze ołtarze opi-
sywane na kartach Starego Testamentu są skałami, na 
których składano dary. Późniejsze ołtarze budowano 
z usypanej ziemi lub nieociosanych kamieni. W Świą-
tyni Jerozolimskiej znajdowały się trzy ołtarze (cało-
palenia, kadzenia oraz stół na chleby pokładne) aż 
do momentu jej zburzenia w roku 70.
(…) Początek chrześcijańskiego ołtarza ma miejsce 
w Wieczerniku. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Je-
zus usiadł do stołu z Apostołami i tam właśnie spra-
wowana była  pierwsza Msza Święta.
Po śmierci Chrystusa, Apostołowie zasiadali przy 
stole Pana – określenia takiego użył Święty Paweł 
w Pierwszym Liście do Koryntian. Z czasem wyraże-

nie „stół Pana” zastąpione zostało słowem „ołtarz”.
(…) Pierwsi chrześcijanie gromadzili się przy ołta-
rzach wykonanych z drewna, które nie różniły się 
od sprzętów codziennego użytku. Od IV w. pojawiają 
się ołtarze kamienne. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa Msze Święte odprawiano przy grobach 
męczenników- bezpośrednio na płycie okrywającej 
relikwie.
(…) Jezus  pozostał z nami w Eucharystii i daje nam 
Siebie na pokarm. Karmi nas abyśmy nie ustali w dro-
dze. Przez dar Eucharystii przeżywamy  wspólnotę 
stołu z Chrystusem i zacieśnia się nasza z Nim przy-
jaźń. Eucharystia jest „sercem”, którego wszystko pro-
mieniuje i ku któremu prowadzi. Celebrowana wokół 
jednego stołu tworzy wspólnotę dzieci jednego Ojca, 
braci i wychowuje do wzajemnej miłości.

Barbara Szcześniak

................................................................................................................................

Pomocnicy Matki Kościoła

 Nieraz podczas naszych podróży po Polsce za-
chwycamy się wyjątkowością różnych miejsc i zabyt-
ków. Tymczasem, jak głosi staropolskie przysłowie: 
cudze chwalicie, swego nie znacie, często pomijamy 
to piękno, które czeka na nas tuż za rogiem. Dlatego, 
aby przełamać tę przykrą zasadę, o której wspomina 
przysłowie, 10 marca grupa dzieci w ramach spo-
tkań Pomocników Matki Kościoła wyruszyła poznać 
zabytki i historię wszystkich średzkich kościołów.
 Pierwszym miejscem, gdzie grupa młodych 
odkrywców zatrzymała się, był kościół kolegiacki pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zachwy-
ciły wielowiekowe � gury świętych, bogato zdobione 
stalle i imponujące ołtarze, które, pomimo pochodze-
nia z innej epoki, doskonale wpasowały się w bryłę 
kościoła. Jednak największym przeżyciem dla uczest-

ników było zejście do podziemnej krypty, gdzie zosta-
li pochowani zasłużeni średzianie.
 Po opuszczeniu kolegiaty, grupa udała się 
do położonego nieopodal kościoła Najświętszego Ser-
ca Jezusa. Tam to dzieci, podczas podziwiania świąty-
ni, mogły usłyszeć o historii wyznań chrześcijańskich, 
które na przestrzeni wieków występowały w Środzie 
Wielkopolskiej. Zostały ukazane różnice, które istnie-
ją pomiędzy odmianami chrześcijaństwa, ale również 
podkreślono te cechy, które łączą wyznawców tychże 
religii.
 Na zakończenie wędrówki, grupa została za-
prowadzona na Osiedle Jagiellońskie do najmłodsze-
go kościoła miasta, św. Józefa. Dzięki wizycie w tej 
świątyni dzieci uzmysłowiły sobie czym charaktery-
zują się poszczególne style architektoniczne i jakie 

KOLEGIATA_03_2012.indd   10 2012-03-27   00:03:04



W ŚWIETLE KOLEGIATY 11

są ich funkcje.
 Po godzinnej wyprawie dzieci przekonały się, 
że piękno nie kryje się tylko w dziełach sztuki, ale jest 
również obecne w bogatej historii, w dokonaniach, 
a także w zwyczajnych rzeczach. Jedynie co trzeba 
było zrobić, to spojrzeć na zwyczajne sprawy oczami 

odkrywcy. Ciekawe ile jeszcze jest takich miejsc, które 
pozostają w cieniu, aby je na nowo odkryć?

ks. Maciej Skorupka

................................................................................................................................

„Bez Boga nie ma przyszłości”
 Pod takim hasłem w dniach 11-13 marca br. 
odbyły się w naszej para� i rekolekcje wielkopostne.
Nauki rekolek-
cyjne głosił 
o. Krzysztof 
J u r e w i c z — 
M i s j o n a r z 
Oblat Maryi 
Niepokalanej. 
Te wielkopost-
ne ćwiczenia 
duchowe po-
zwoliły zatrzy- mać się na 
chwilę i pomyśleć o naszej relacji z Panem Bogiem, 

z drugim człowiekiem 
i z samym sobą.  Dzię-
kujemy o. Krzysztofowi 
za modlitwę, piękny 
śpiew i wygłoszone 
słowo. Niech ten świę-
ty czas pomoże jeszcze 
bardziej Bogu uwie-
rzyć i mocniej Mu 
zaufać i niech wydaje 
dobre „owoce” w na-
szym życiu.

BSz.

................................................................................................................................

Santo Subito
 W niedzielę 18 marca odbył się w para� i 
Kolegiackiej koncert poświęcony błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II zatytułowany Santo Subito. W kon-
cercie wystąpili Artyści Scen Wrocławskich. Podczas 

koncertu zaprezentowano także utwory poświęcone 
Janowi Pawłowi II, jak i napisane przez Niego. 

ks. Marcin

Sto lat minęło…
................................................................................................................................

 Z okazji przypadającej w tym roku setnej 
rocznicy objęcia probostwa w Środzie Wlkp. przez ks. 
Mieczysława Meissnera Średzkie Towarzystwo Kultu-
ralne przygotowało 7 marca br. okolicznościową uro-
czystość zainspirowaną przez Średzkie Towarzystwo 

Kulturalne.
 O godz. 16.30 – złożono kwiaty na grobie 
ks. Mieczysława Meissnera, a o godz. 17.00  w kole-
giacie Mszy Świętej przewodniczył ks. inf. Aleksander 
Rawecki. 
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Natomiast o godz. 18.00  w sali Miejskiej Biblioteki 
miał miejsce wykład Pani Prezes Bożenny Urbańskiej 
dotyczący „Działalności ks. Mieczysława Meissnera 
w Środzie Wlkp.” 
 W ten sposób uczczono wielkiego Patriotę, 
który swoim zaangażowaniem wniósł ogromny wkład 

w zorganizowanie 1 Ochotniczej Kompanii Średzkiej.

Iwona Tomaszewska

................................................................................................................................

Ferie na salkach

 W drugim tygodniu ferii na salkach kolegiackich 
odbyły się dwa turnieje zorganizowane przez ks. Mar-
cina Ćmila. Pierwszy z nich dotyczył tenisa stołowego, 
a drugi piłkarzyków. Rozgrywki były bardzo emocjo-
nujące. W każdym z nich wzięło udział 12 uczestników, 
a zwycięzcami zostali Tomasz Szymczak (tenis stołowy) 
oraz Dawid Grenda (piłkarzyki). Turnieje trwały blisko 
4 godziny. Wygrani zostali nagrodzeni kuponami do piz-
zerii lub biletami do kina. Jest to kolejny przykład na to, 
jak ciekawie można spędzić ferie w Środzie Wielkopol-
skiej. 
                                                           
                                                                        Krzysztof Zys

................................................................... .........................................

Imieniny Księdza Infułata

 26 lutego br. swoje imieniny obcho-
dził Ksiądz Infułat Aleksander Rawecki. 
Z tej okazji Solenizant odprawił Mszę świę-
tą o godz. 8.30, którą jak co roku zamówiły 
Matki Różańcowe z naszej para� i. Na za-
kończenie uroczystej Eucharystii życzenia 
Księdzu Infułatowi złożyli, pamiętający 
o Nim para� anie. Drogiemu Solenizanto-
wi, Księdzu Infułatowi raz jeszcze życzymy 
ob� tości Bożych łask i zapewniamy o na-
szej wdzięcznej pamięci modlitewnej.
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ISKIERKI

 17 marca 2012r. zespół muzyczno-li-
turgiczny „ISKIERKI” uczestniczył w wyjeź-
dzie do Poznania. Cała grupa wybrała się do 
kina, gdzie obejrzała � lm pt.”Królewna Śnież-
ka”. Okazało się, że jest to piękna baśń, pełna 
cudownych krajobrazów, wspaniałych efektów 
wizualnych i ślicznych kostiumów. Przed se-
ansem wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali 
na pamiątkę papierową koronę, którą założyli 
w kinie. Po � lmie cała grupa udała się na posiłek 
do restauracji McDonald’s, skąd następnie śpie-
wająco dotarła w wesołym nastroju do domu.
 Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Pro-
boszczowi Januszowi Śmiglowi za zasponsoro-
wanie tej wycieczki.

                                                        Klaudia Kulak
................................................................................................................................

Maraton Biblijny

 Miesiąc marzec jest w sposób szczególny po-
święcony Pismu Świętemu. W tym roku odbywał 
się w Poznaniu już 
VIII Maraton Biblij-
ny. Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki w 
podczas Mszy rozpo-
czynającej tegoroczny 
maraton powiedział: 
„Jedną z najprostszych 
form słuchania Chry-
stusa jest publiczne czy-
tanie Pisma Świętego, 
zwane popularnie mara-
tonem biblijnym. Czyta-
nie Pisma przez katolika 
jest nie mniejszym obo-
wiązkiem niż modlitwa. 
[...] Maraton Biblijny nie 
kończy się na samym czytaniu, nie kończy się na zro-

zumieniu, nie kończy się nawet na modlitwie. Jego 
celem jest czyn.” 

 W sobotę 17 
marca Maraton Bi-
blijny odbył się także 
w Kolegiacie Średz-
kiej. Podczas tego 
para� alnego Świę-
ta Biblii odczytano 
Ewangelię według 
świętego Jana, oraz 
trzy Listy Janowe. 
W Maratonie wzię-
ło udział kilkanaście 
osób. Całość zosta-
ła profesjonalnie 
przygotowana przez 
D u s z p a s t e r s t w o 
Młodzieży działa-

jące przy Kolegiacie. Każdy uczestnik otrzymał pa-
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Wyjazd młodzieży na Termy Maltańskie

 W dniu 21. marca dzięki do� nansowaniu pa-
ra� i młodzież mogła skorzystać z term maltańskich. 
Udaliśmy się na nie pociągiem i miejskimi środka-
mi komunikacji. Największą popularnością cieszyły 
się oczywiście zjeżdżalnie. Odważni – mimo prawie 
dziesięciostopniowego mrozu wypłynęli na zewnątrz, 

za co byli podziwiani przez tych, którym na ten wyczyn 
nie starczyło odwagi. W popołudniowych godzinach 
powróciliśmy do Środy z planami odwiedzenia Term 
w najbliższym czasie...

ks. Marcin

................................................................................................................................

„Świat unoszony jest oddechami dzieci 
idących do szkoły” motto Redeptoris Missio

 Przez miesiąc z inicja-
tywy średzkiego Cechu i Koła 
Rodzin Rzemieślniczych z sym-
patykami zbieraliśmy nowe skar-
petki dla ubogich dzieci w Afga-
nistanie. Uzbieraliśmy 200 par 
skarpet. Podziękowanie od Re-
deptoris Missio za udział w akcji 
otrzymał Cech i Koło. Otrzyma-
liśmy też podziękowanie od do-
wódcy X zmiany polskiego kon-
tyngentu podpisane przez gen. 
brygady Piotra Błazeusza, który 
przesłał nam zdjęcia z prowincji 
Ghazni gdzie zawieziono dary 
dla miejscowej ludności.

Jolanta Kaczor

miątkowy dyplom uczestnictwa w maratonie. Każdy 
z czytających otrzymał coś jeszcze: błogosławieństwo 
Boże, gdyż jak pisze św. Jan w Apokalipsie: Błogosła-
wiony, kto odczytuje, i ci, którzy słyszą słowa proroc-

twa oraz przestrzegają tego, co jest w nim napisane, 
bo czas jest bliski.” 

ks. Marcin

................................................................................................................................
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Święty Józef patron rzemieślników

 W patronalne święto Józefa, rzemieślnika - cie-
śli w kościele pod tym wezwaniem odprawiona zosta-
ła odpustowa msza św. z procesją. Św. Józef, obrońca 
Chrystusa to taki współczesny Jezusowy bodyguard. 
Mąż milczenia i zamyślenia (ewangelia nie cytuje ani 
jednego słowa przez niego wypowiedzianego). Tro-
skliwy ojciec, oddany rodzinie i pracy we warsztacie. 

Rangę rzemiosła podkreślił udział we mszy Zarządu 
Cechu, rzemieślników z całego powiatu zrzeszonych 
przy średzkim Cechu i licznych pocztów sztandaro-
wych. 

Jolanta Kaczor

Święty Błażej - patron rzeźników

 W patronalne świętu tego cechu we mszy 
św. w Kolegiacie uczestniczyli członkowie rodzin 
związanych z rzeźnictwem i wędliniarstwem oraz 
Starszyzna cechowa. Wystawiono zabytkowy sztandar 
ufundowany w latach 1936 - 38 przez Stowarzyszenie 
Czeladzi Rzeźnicko-Wędliniarskiej ze Środy. 
 Homilię  o tym zanikającym, ale „pożyw-
nym” zawodzie wygłosił ks. proboszcz Janusz Śmigiel. 
Na koniec 2011 roku 
w średzkim Ce-
chu zarejestrowane 
były tylko 4 zakłady 
z tej branży i jeden 
młodociany uczeń. 
A dlaczego za patro-
na obrano św. Błażeja 
od bolącego gardła? 
Rzeźnicy pracują 
w zimnych pomiesz-
czeniach, chłodniach 
i z tego powodu czę-
sto chorują na gardło. 
W dniu św. Błażeja 

w kościołach małymi świecami tzw. błażejkami, 
kapłani dotykają gardeł wiernym. A sam święty - 
biskup i męczennik - zginał przez ścięcie. Kapelanem 
wielkopolskich rzeźników jest ks. Tadeusz Magas, 
proboszcz i technolog mięsa. Kapłańskie powołanie 
dopadło go podczas praktyki rzeźnickiej. 

Jolanta Kaczor
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Uczynki miłosierne co do ciała V. Więźniów pocieszać

 Zakończyliśmy w Cechu 
zbiórkę różańców dla więźniów. 
Przeszło 80 różańców zostało wy-
słane do Fundacji Tulliano do Su-
lejówka. Następnie zostaną pobło-
gosławione przez kard. Kazimierza 
Nycza i przekazane osobom przeby-
wającym w polskich więzieniach. 

Jolanta Kaczor

Dzień Żołnierzy Wyklętych

 Pierwszego marca obchodzono w Pol-
sce, o� cjalnie dopiero po raz drugi, Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To pol-
scy żołnierze ale tez i działacze polityczni kon-
spiracji niepodległościowej, którzy po II woj-
nie nie złożyli broni. Żołnierzem wyklętym 
jest ks. kapelan Józef Grecki, który w latach 60. 
był wikariuszem w para� i Kolegiackiej. Mnie 
np. uczył religii. Mimo swojego wieku, 84 lata, 
ksiądz jest w świetnej formie. Na Lednicę Se-
niora przyjeżdża od lat, zawsze w mundurze 
i z opaską na ręku. 

Jolanta Kaczor

................................................................................................................................
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W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
kilkunastu naszych para� an podczas 

wieczornej mszy św.

 W uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego około 50 naszych Para� an podczas 
wieczornej mszy św. odprawianej przez Księ-
dza Proboszcza podjęło adopcję dziecka po-
czętego. Będą się oni każdego dnia przez 
9 miesięcy modlić za jedno dziecko, którego na-
rodzenie się jest niepewne, gdyż rodzice rozważa-
ją możliwość jego zabicia. 
 W tym dniu Ksiądz Proboszcz pobłogo-
sławił także matki, które oczekują na narodziny dziecka. 

ks. Marcin
................................................................................................................................

W najbliższym czasie

Miejska Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek 6 kwietnia o godz. 4:00 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Środy Wlkp. Serdecznie 
zapraszamy.

Adoracja o Bożym Miłosierdziu
W sobotę 14 kwietnia o godzinie 20:00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu podczas której 
będziemy rozważać tajemnicę Bożego Miłosierdzia. 

Wyjazd w obronie Telewizji Trwam
W sobotę 21 kwietnia organizujemy wyjazd do Warszawy na manifestację w obronie Telewizji Trwam. Bliższe 
informacje podamy w późniejszym terminie. 

Przedstawienie muzyczno-teatralne młodzieży z para� i pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu 
– 22 kwietnia po Mszy św. o godzinie 12:45.
„Kto mi wleje do duszy spokój?
Kto wskaże drogę, którą kroczyć powinnam?
Kto da mi miłość?”
To pytania jakie stawia przed sobą Maria – jedna z bohaterek spektaklu.
Odpowiedzią staje się dla niej Jezus Chrystus. Człowiek, który wcale nie obiecuje walki z Rzymem, ale głosi 
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światu miłość, przywraca wzrok ślepym, wyrzuca złe duchy a nawet wskrzesza umarłych. Czy jest to jednak 
tak długo oczekiwany Mesjasz?
Ekspresywna gra aktorska, bogata sceneria, piękne kostiumy i muzyka grana na żywo, pozwolą nam ponownie 
odczytać historię zbawienia człowieka.
Więcej informacji na stronie:  www.chjz.archpoznan.org.pl.

Wyjazd dla młodzieży
Od 30 lipca do 4 sierpnia organizujemy wyjazd dla młodzieży do Szklarskiej Poręby. Bliższe informacje 
u księdza Marcina. 

Siedem

................................................................................................................................

Siedem lat - dla małżonków to wełniana rocznica. 
Ówczesne niemowlęta, dziś siedmiolatki poszły już do szkoły. 

To siedem lat naszych modłów 
o Twoją Janie Pawle II świętość. 

Od dzieciństwa, do kościoła, było Ci po drodze, 
i zawsze blisko ołtarza.
No i cud się wydarzył!

Papież Polak, błogosławiony dla nas święty. Święty!
Błogosławiłeś nasze łzy gorące, 

w miłość do Ciebie bogate. 
Całowali Twój pierścień rybaka ludzie z całego świata.

Dzisiaj my, z książką w ręku, 
z wełnianym pledem na kolanach
czytamy, rozważamy Twoje nauki

na chwałę Boga - Pana.
W nich słowa czyste jak łzy, 

a głębokie jak pustynna studnia. 
Modlimy się, czuwamy, po nocach 

o Tobie rozmyślamy...
Ale nie jesteśmy tu tak całkiem sami - 

Jasną Górę z Matką Maryją przecież u siebie mamy. 
Twój krzyż i Jej korona nas chronią. 

Siedem lat. 
Siedem. 

W Niebie.

Jolanta Kaczor
2012

NOWI PARAFIANIE:
Rozmiarek Ewa 08.01.
Stratyński Antoni 15.01.
Wielińska Martyna 15.01.
Helena Małgorzata Stefańska 05.02.
Barbara Komorowicz 11.02.
Piotr Kajdasz 18.02.
Jagoda Zimoch 19.02.
Nikola Strugała 18.02
Sławomir Krzyszto�uk 25.02.
Aurelia Wojciechowska 25.02.
Ignacy Strzyżykowski 04.03.
Michał Płóciennik 04.03.
Ewa Dudek 04.03.
Michał Maserak 10.03.
Zo�a Karolina Norkiewicz 18.03.
Izabela Sterczyńska 18.03.
Szymon Bogusławski 24.03.

ODESZLI DO PANA:
Teresa Nowosielska 06.01.
Sabina Błaszkowiak 17.01.
Janina Zandecka 18.01.
Władysław Sznurek 22.01.
Stefan Gola 31.01. 
Henryk Ryszard Lorkowski 02.02.
Władysław Siejek 02.02.
Krystyna Maria Jakubowska 12.02.
Irena Jagielska 13.02.
Marian Szafrański 17.02.
Hieronim Kajdan 20.02.
Anna Konieczna 21.02.
Benigna Pankowska 28.02.
Marian Matuszczak 10.03.
Tadeusz Szarzyński 11.03.
Leon Borowczyk 12.03.
Urszula Darul 20.03.
Zdzisław Bartkowiak 22.03.

ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
Grzegorz Dariusz Buczak i Izabela Monika Fludra 21.01.

Każdy członek rady składał przysięgę

Zespół Młodzieżowy

Rada duszpasterska i ekonomiczna po zaprzysiężeniu

Za kilkanaście lat też będę w radzie...

Spotkanie Rad przy kawie przed zaprzysiężeniem

Rady przy kawie
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WIELKI TYDZIEŃ W KOLEGIACIE

Spowiedź:
- w poniedziałek w kościele pw. św. Józefa
- we wtorek w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
- w środę w Kolegiacie:
rano: od 8:00 do 10:00 i od 10:30 do 12:00
po południu: od 14:00 do 16:00 i od 16:30 do 18:00
wieczorem: od 18:30 do 20:00

Triduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK jest pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii
- uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 19:00
- po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów, która potrwa
do godziny 21:00

WIELKI PIĄTEK jest poświęcony Męce Pańskiej, obowiązuje post ścisły
- o godzinie 4:00 Droga Krzyżowa ulicami miasta
- o godzinie 6:00 „Ciemna jutrznia”
- o godzinie 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kolegiacie
- o godzinie 18:00 Droga Krzyżowa w Kolegiacie
- o godzinie 19:00 Liturgia Wielkiego Piątku - najważniejszy punkt Wielkiego Piątku
- po Liturgii Gorzkie Żale i adoracja przy Grobie Pańskim do godziny 22:00

WIELKA SOBOTA – Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć
Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na
Jego zmartwychwstanie
- o godzinie 7:30 „Ciemna jutrznia”
- święcenie potraw:
w Kolegiacie od 10:00 do 17:00 co pół godziny,
w kaplicy szpitalnej o godzinie 16:00
w Topoli, Jarosławcu, Zielnikach, Romanowie, Babinie, Pławcach i Zdziechowicach
od godziny 14:00
- o godzinie 20:00 Liturgia Paschalna w Jarosławcu 
- o godzinie 22:00 Liturgia Paschalna w Kolegiacie, podczas liturgii odnowimy
przyrzeczenia chrzcielne, prosimy zatem przyjść na liturgię ze świecami;
liturgię zakończymy procesją rezurekcyjną wokół Kolegiaty.
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PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚRODZIE WLKP.

W ŚWIETLE

KOLEGIATY

K
W
IE
C
IE
Ń

K
W
IE
C
IE
Ń

Imieniny Księdza
Infułata

str. 11

„Bez Boga nie ma
przyszłości”

str. 11

Ferie na salkach
str. 12

KOLEGIATA_03_2012.indd   20 2012-03-27   00:03:26


