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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 W miniony poniedziałek przeżyliśmy w naszej para� i, myślę o para� i kolegiackiej, Zesłanie 
Ducha Świętego, czyli bierzmowanie. Większość z nas przyjęła ten sakrament tak dawno, że nie pa-
mięta już daty, a niektórzy nawet miejsca bierzmowania. Jednak nie nad datą, ani miejscem chcę się 
rozwodzić. Chodzi raczej o nowe odkrycie w sobie tego, co już posiadamy – Darów Ducha Świętego.

 Zesłanie Ducha Świętego, to sprzed 2 tysięcy lat, poprzedzone było symbolem „zamknię-
tych drzwi”. Jest to symbol strachu, zagubienia, lęku przed przyszłością. Nasze serca mogą właśnie 
tak wyglądać, mogą być zamknięte na Ducha Świętego. Tymczasem, to On pokonuje bariery lęku, 
niemocy, uprzedzeń. Duch Święty przynosi nam Jezusowy pokój. Piękne rozwinięcie treści słowa 
„pokój” znajdujemy w Sekwencji o Duchu Świętym. To poetycki opis Jego działania. On obmywa, 
co nieświęte, oschłym wlewa zachętę, leczy serca ranę. Nagina, co jest harde, rozgrzewa serca twar-
de, prowadzi zabłąkane. 

 Misja Kościoła jest nierozerwalnie związana z działaniem Ducha. Kiedy Jezus rozpoczął 
swoją działalność publiczną, został namaszczony Duchem Świętym. My, Jego uczniowie, jesteśmy 
posłani do świata, by kontynuować Jego dzieło. Potrzebujemy jednak pomocy Uświęciciela. W chwi-
li chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego, którego teraz mamy „wziąć”, „rozpakować” 
i pozwolić Mu działać, dać się prowadzić, stać się człowiekiem natchnionym. 

 Przed nami wakacje, wyjazdy dłuższe lub krótsze. Wybierając się tam pamiętajmy, że Jezus 
nas tam posyła, jesteśmy Mu tam potrzebni. On przez nas chce komunikować światu: „Ja jestem”, 
ciągle żywy, ciągle zatroskany o człowieka, o jego los ziemski i wieczny. 

 Wszystkim Drogim Czytelnikom życzę pięknych wakacji!      

                      ks. Janusz Śmigiel

Na okładce znajduje się kościół pw. Świętej Krwi Chrystusa położony w Austrii w Kärnten.

Patronat honorowy: ks. Janusz Śmigiel
Redaktor naczelny: ks. Marcin Ćmil
Skład redakcji tego numeru, foto: Katarzyna Barczak, Maciej Brambor, ks. Marcin Ćmil, ks. Krystian Sammler, ks. Maciej Skorupka, Wojciech 
Smolarkiewicz, Szymon Włostowski, Edyta Wojszczyk. 
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 
przygotowania numeru.
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Bierzmowanie w Kolegiacie

 Bierzmowanie  to sakrament, który jest 
dopełnieniem chrztu, w którym zostajemy obdarzeni 
Duchem Świętym. Osoba przystępująca do tego 
sakramentu wybiera sobie świadka, który powinien 
prowadzić autentyczne życie chrześcijańskie.
 18 czerwca br. o godz. 17:00 
młodzież w Kolegiacie otrzymała 
sakrament bierzmowania z rąk 
biskupa Zdzisława Fortuniaka. 
Do sakramentu przystąpiło 128 
osób, wśród których znaleźli się 
gimnazjaliści i osoby dorosłe. 
 Młodzież do sakramentu 
przygotowywała się przez trzy 
lata, zgodnie z przepisami Synodu 
Archidiecezji Poznańskiej 2004-
2008. Swoją formacje zaczynają 
w pierwszej klasie gimnazjum 
a kończą w trzeciej. Przygotowujący 
się do bierzmowania przychodzą 
raz w miesiącu na spotkanie 
w małych grupach, które prowadzą 
księża, katecheci lub animatorzy 

Z PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

– specjalnie do tego przygotowani. Spotkania 
dotyczą konkretnych tematów, które są różne dla 
poszczególnych roczników. 
Na końcu każdy bierzmowany przechodzi egzamin 
ustny przeprowadzany przez księdza proboszcza. 

Warto pamiętać, że najważniejszą 
rolę w przygotowaniu do tego 
sakramentu spełniają rodzice, 
którzy przynosząc dziecko do 
chrztu, obiecali, że wychowają je 
w wierze katolickiej.

Katarzyna Barzak

Iskierki w Zoo

 W ostatnią sobotę maja zespół muzyczno-liturgiczny ISKIERKI 
wraz z ks. Marcinem uczestniczył w wycieczce do Poznańskiego Nowego 
Zoo. Wszyscy dzielnie podążając zwartą grupą mogli podziwiać różnego 
rodzaju zwierzęta, które są rzadkimi okazami fauny. Niektórzy po raz 
pierwszy w swoim życiu mogli zobaczyć jak wyglądają i jak zachowują 
się żyrafy, słonie, małpy czy orły. 
Po kilkugodzinnym zwiedzaniu zoo wstąpiliśmy do restauracji 
McDonald’s, gdzie wszyscy mogliśmy odpocząć i zjeść małe co nie co.

Klaudia Kulak

................................................................................................................................
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Kaznodzieja

 W trzecią niedzielę maja w naszej para� i 
gościł ks. Remigiusz Kobusiński - proboszcz para� i 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie. 
Wygłosił do nas Słowo Boże o współczesnym 
prześladowaniu chrześcijan, a po Mszy zbierał o� ary 

na budowę świątyni. Księdza Remigiusza wspieramy 
również modlitwą, by powierzone Mu zadania 
wypełniał zawsze z Bożą opieką.

(red.)

Święcenia Kapłańskie

 W czwartek 24 maja z rąk J.E. księdza 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przyjął święcenia 
kapłańskie syn naszej para� i dk. Marcin Stanisławski. 
W homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział między 
innymi, o kapłaństwie jako najszczęśliwszej pracy 
świata, oraz o potrzebie jedności w życiu kapłańskim, 
która ma charakter hierarchiczny. Po zakończonej 
uroczystości neoprezbiterzy przeszli do pałacu 

arcybiskupiego, by odebrać dekrety skierowujące ich 
na placówki wikariuszowskie. Ksiądz Marcin tra�  
do para� i pw. św. Józefa w Opalenicy. Księdzu 
Marcinowi życzymy nieustannego zachwytu 
Chrystusem, który w wierze przewodzi i ją 
wydoskonala. 

(red.)

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

Msza Prymicyjna

 W niedzielę 27 maja neoprezbiter Marcin 
Stanisławski odprawił mszę prymicyjną. W tej 
ważnej dla niego chwili kazanie wygłosił ks. infułat 
Aleksander Rawecki. Msza prymicyjna jest dla 
para� i zawsze wielkim 
wydarzeniem, stąd wierni 
należący do para� i starają 
się, by ta ważna chwila 
w życiu młodego kapłana 
wypadła jak najpiękniej 
odwdzięczając się tym 
samym Panu Bogu za dar 
powołania. Pod koniec 
Mszy świętej ksiądz Marcin 
podziękował Bogu za dar powołania, rodzicom 
i kapłanom, których spotkał na swej drodze życia 

i którzy dopomogli Mu wstąpić na drogę kapłańską. 
Po życzeniach i podziękowaniach ksiądz 
Marcin udzielił licznie przybyłym para� anom 
błogosławieństwa prymicyjnego. 

 Ksiądz Marcin znany jest w para� i 
z wielu inicjatyw, które podejmował 
zanim wstąpił do seminarium. 
W kolegiackiej para� i zajmował się 
między innymi ministrantami, był 
redaktorem para� alnej gazetki, a także 
organizował słynne półkolonie dla dzieci 
i młodzieży. Podczas tegorocznych 
wakacji zorganizuje już ostatnie tego 
typu przedsięwzięcie w rodzinnej para� i. 

 
(red.)  

................................................................................................................................
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U Matki

 W ostatni poniedziałek 
maja para� a zorganizowała 
autokarową pielgrzymkę 
do Częstochowy. Wielu 
pielgrzymom towarzyszyły 
różne intencje, jednak głównie 
modliliśmy się o zdrowie dla 
księdza Jarka Grelki. W Jego 
intencji została też odprawiona 
Msza święta przy cudownym 
obrazie Pani Jasnogórskiej. Przy 
pięknej pogodzie odprawiliśmy 
też drogę krzyżową na wałach 
jasnogórskich, oraz zwiedziliśmy 
wystawę otwartą w 2006 roku 
noszącą tytuł „Bogurodzica. 
Splendor Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów”. Mogliśmy tam obejrzeć różnego typu 
pamiątki historyczne sprzed kilku wieków, ale także 
pamiątki „Solidarności”, i co szczególnie przyciągnęło 

Z PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

naszą uwagę przedmioty ocalałe z wydarzeń pod 
Smoleńskiem w 2010 roku. 

(red.)
................................................................................................................................

Różańcowe Jerycho

 Po procesji fatimskiej, która odbyła się 
13 maja w para� i kolegiackiej zorganizowano 
całonocną modlitwę w intencji chorego księdza 
Jarosława Grelki. O każdej pełnej godzinie kapłani 

prowadzili modlitwę różańcową, a pozostały 
czas był pozostawiony na cichą modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. Nawet przez chwilę 
w godzinach nocnych nie zdarzyło się, aby w kościele 
nie było nikogo. O księdzu Jarku pamiętajmy też 
w codziennych naszych modlitwach. 
 Nazwa różańcowe Jerycho nawiązuje do księgi 
Jozuego, w której możemy wyczytać, że ów prorok 
otrzymał od Boga nakaz, by wojska przez siedem dni 
chodziły wokół kamiennych murów miasta Jerycho 
dmiąc w trąby. Po tym czasie mury rozpadły się, 
a Izraelici mogli spokojnie wejść do obiecanego im 
przez Boga miasta. 

(red.)
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Grupa misyjna para� i kolegiackiej

 W minionym roku szkolnym, w naszej 
para� i powstała grupa małych misjonarzy. Wszystko 
zaczęło się od wyjazdu do Leszna, na Misyjny Dzień 
Dzieci. W spotkaniu wzięło udział 37 osób. Naszą 
grupę wspierała Krucjata 
Eucharystyczna, która 
również działa w  para� i, 
a także rodzice dzieci. 
Wspólna Eucharystia, 
spotkanie z misjonarzem, 
gry, zabawy ,konkursy 
oraz słodki poczęstunek, 
sprawił, że dzieci wróciły 
pełne pozytywnych 
wrażeń. 
 S p o t k a n i a 
odbywały się w soboty, 
na salce para� alnej. Brały 
w nich udział zarówno 
dziewczynki jak i chłopcy. Wspomagała nas także swoją 
obecnością i udziałem jedna z mam. Realizowaliśmy 
program pt: „Budujemy most misyjny z Janem Pawłem 
II”. Rozważaliśmy Słowo Boże, poznaliśmy historię 
krajów misyjnych takich jak: Południowy Sudan, 
czy Uganda. Oglądaliśmy � lmy o tematyce misyjnej, 
a następnie wykonywaliśmy ćwiczenia związane 
z treścią � lmów. Grupa włączyła się do całorocznej 

akcji : „Każdy znaczek wspiera misje”. Własnoręcznie 
przygotowaliśmy kartki z życzeniami świątecznymi 
dla chorych z naszej para� i. Dzieci angażowały się 
w przygotowanie liturgii niedzielnej Mszy św. 

Wspólnie przeżywaliśmy 
nabożeństwa liturgiczne oraz 
adorowaliśmy Pana Jezusa 
w Kaplicy Całodziennej 
Adoracji, modląc się 
w intencji misji i misjonarzy.
 W maju pojechaliśmy 
na pielgrzymkę do Wielenia, 
aby wspólnie z uczniami 
klas II podziękować za dar 
I-ej Komunii św. oraz za 
obecność Pana Boga wśród 
nas każdego dnia.
 Przed nami wakacje, 
czas odpoczynku i zabawy. 

Nie zapomnijmy o Panu Bogu, codziennej modlitwie 
oraz niedzielnej Eucharystii. Misjonarz zawsze 
i wszędzie powinien być świadkiem Pana Jezusa.
 

Jolanta Adam-Budzińska

Spotkanie przy Rybie

 Kilku młodych z naszej para� i udało się na spotkanie młodych 
nad Jezioro Lednickie. W tym roku Ojciec Góra zaprosił młodzież, 
aby zapoznać ją z Bożym Miłosierdziem. W pamięci utkwiły 
nam słowa biskupa Dajczaka, który wygłosił homilię. Mówił On 
o doświadczeniu Ducha Świętego, i zaprosił nas do otwarcia się na 
Jego działanie w naszej codzienności, byśmy kierowali się miłością, 
która pochodzi od Niego.

(Red.)

................................................................................................................................
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Spływ kajakowy

 Młodzież z kolegiaty w sobotę 16 czerwca 
po raz kolejny wyjechała na spływ kajakowy. Płynęliśmy 
rzeką Prosną oraz Wartą. Niektórzy mieli problemy 
z opanowaniem kajaku, szybko jednak metodą 
prób i błędów zaczęli nad nim panować. Najwięcej 
zabawy było jak zwykle z zacumowaniem kajaku 
przy brzegu. Nie obyło się bez małych niespodzianek 
w postaci przemoczonych butów i odzieży, jednak 
chwil spędzonych w takim gronie i w takiej radości nie 
są w stanie zepsuć nawet mokre spodnie czy plecak. 

(red.)  

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

Sprawozdanie z rady duszpasterskiej

Spotkanie odbyło się dnia 4 czerwca 2012 roku na probostwie i rozpoczęło się modlitwą,
Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia,
Przekazano relację z podjętej inicjatywy „Spływ ojca z synem”,
Ks. Proboszcz zapoznał nas z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi programu 
duszpasterskiego,
Omówiono Uroczystość Bożego Ciała,
Wakacje dla dzieci i młodzieży – ks. M. 
Skorupka i ks. M. Ćmil zapoznali członków rady 
z programem letniego wypoczynku w Zakopanem 
oraz Szklarskiej Porębie,
Informacje o półkoloniach dla dzieci w naszej 
para� i,
Ks. Proboszcz przedstawił program odpustu 
para� alnego,
Omówiono pracę duszpasterską Pana Organisty,
Przekazano informacje o działalności grupy 
para� alnej Caritas,
Wolne głosy,
Zapowiedziano kolejne spotkanie na miesiąc 
wrzesień.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
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Z PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Wspaniały Jubileusz!

 30 maja 2012 r. w kościele para� alnym pw. Najświętszego Serca Jezusa o godzinie 18.00  rozpoczęła 
się przepiękna uroczystość, na którą już dużo wcześniej zaprosił 
wszystkich para� an i mieszkańców Środy Wlkp. Ksiądz kanonik 
Wojciech Raczkowski. Wśród swoich ukochanych, jak sam 
wielokrotnie powtarza, dziękował Panu Bogu za dar 55 lat 
kapłaństwa i 80 lat swojego życia.
Księdza kanonika Wojciecha Raczkowskiego nie trzeba nikomu 
specjalnie przedstawiać, właściwie każdy go zna i szanuje, co 
można było zobaczyć i usłyszeć nie raz w czasie mszy świętej 
jubileuszowej.

ks. Krystian Sammler

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

Wywiad z ks. Krystianem Sammlerem

 Ks. Krystian Sammler 
pełnił posługę przez dwa lata 
w para� i Najświętszego Serca Jezusa 
w Środzie Wlkp. Aby dowiedzieć 
się, jak wyglądały pierwsze lata 
neoprezbitera, dowiedzą się państwo 
po przeczytaniu wywiadu, którego 
udzielił nam ks. Krystian.

Katarzyna Barczak: Kapłaństwo to posługa 
i zarazem posłuszeństwo biskupowi. Jak ksiądz 
zareagował, gdy odebrał dekret do Środy Wlkp.?
Ks. Krystian Sammler: Ciekawe pytanie. Myślę, 
że zareagowałem jak każdy ksiądz, który zostaje 
posłany na nową placówkę. To znaczy z optymizmem 
i nadzieją. Najpierw sprawdziłem stronę internetową 
para� i, ponieważ nigdy wcześniej w Środzie nie 
byłem. Kojarzyłem tylko widok cukrowni, która 
widać z trasy, która prowadzi do Częstochowy. Potem 
zadzwoniłem do Księdza Proboszcza i przyjechałem.

K.B: Jako młody kapłan, czego ksiądz obawiał się 
najbardziej przychodząc na nową placówkę do 
Środy Wlkp.?

KS. Krystian: Pamiętam, że martwiłem się bardzo, 
czy poradzę sobie w nowej szkole. Zostałem, 
bowiem skierowany do nauczania religii 
w średzkim liceum a wcześniej pracowałem 
z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi wymaganiami 
wychowawczymi i edukacyjnymi w Specjalnym 
Ośrodku Wychowawczym w Mosinie, ale Pan Bóg dał 
potrzebne łaski, siłę i entuzjazm.

K.B: Co najbardziej podobało się księdzu w para� i 
przez dwa lata posługi w Kościele NSJ?
Ks. Krystian: Wszystko! (śmiech) Księdzu musi 
„podobać” się cała perspektywa pracy duszpasterskiej. 
Takie jego zadanie i obowiązek, który nadaje 
kapłańskie powołanie.

K.B: Hasłem tego roku liturgicznego jest zdanie 
„Kościół naszym domem” jak odczytuje ksiądz to 
hasło w swoim życiu kapłańskim?
Ks. Krystian: Kocham Kościół, naprawdę całym 
sercem kocham Kościół i każdego dnia zakochuję się 
w nim od nowa, kocham jeszcze bardziej. Dla mnie, 
jako księdza nieustannie jest ważnym, aby ukazywać 
prawdziwe oblicze Kościoła. Czyniłem to w czasie 
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katechezy, w czasie kazań i homilii, na łamach tej 
gazety, a przede wszystkim w czasie indywidualnych 
spotkań z ludźmi. Kościół chce być naszym domem 
i On nim jest. Trzeba tylko uwierzyć, że prowadzi 
Go Duch Święty. Tegoroczne hasło duszpasterskie 
jest także zaproszeniem dla mnie, abym codziennie 
mocniej myślał o Bogu i robił wszystko by siebie 
uświęcić.

K.B: Biskup teraz posyła księdza na studia do 
Lublina. Czy marzył ksiądz o tym? Wiem przecież, 
że uwielbia ksiądz historię.
Ks. Krystian: Historia. Rzeczywiście historia od 
lat jest dla mnie pasjonującą przygodą. Jednak 
wybrałem teologię, choć zawsze gdzieś historia się 
przeplatała. Napisałem pracę magisterską z historii 
Kościoła, rozpocząłem w zeszłym roku studia, aby 
rozwijać swoje zainteresowania historyczne w ramach 
Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. A przede 
wszystkim moim uczniom próbowałem dosłownie 
i między wierszami wkładać historyczną wiedzę 
i ciekawostki na lekcjach i zajęciach poza lekcyjnych.
 Rzeczywiście decyzją Księdza Arcybiskupa 
mam rozpocząć specjalistyczne studia doktoranckie 
z zakresu teologii pastoralnej w Lublinie. Decyzję 
przyjmuję, biorę się do pracy i nauki, aby spełnić 
oczekiwania przełożonych. Jeśli Pan Bóg chce mnie 

tam, to ja tam pójdę, bo widocznie muszę tam 
właśnie być. Gdy rozmawiałem o nowych zadaniach 
z Księdzem Arcybiskupem przypomniałem sobie 
zdanie z mojego obrazka prymicyjnego, które 
zaczerpnąłem od proroka Izajasza. „Oto ja, poślij 
mnie”.

K.B: Proszę o kilka dobrych słów na zakończenie 
naszej rozmowy.
Ks. Krystian: Na końcu wypada się pożegnać 
i podziękować. Środa Wlkp., stała się dla mnie bardzo 
bliska, a wszystko za sprawą ludzi i pracy jaką tu 
podejmowałem! Dziękuję przede wszystkim Księdzu 
Proboszczowi Januszowi Małuszkowi, z którym przez 
minione 2 lata pracowałem i uczyłem się od Niego 
właśnie jak być dobrym kapłanem. Dziękuję także 
wszystkim i każdemu z osobna. Wiele radości dawała 
mi praca w Liceum średzkim. Spotkałem tam wielu 
wartościowych młodych ludzi, którzy pokazali mi, że 
warto pracować dla Królestwa Niebieskiego.
A na koniec wszystkim chcę powiedzieć: Kochajcie 
Jezusa i Jego Kościół! Kochajcie bo warto!

K.B: Życzę księdzu wiele sukcesów na studiach 
oraz żeby ksiądz jak najczęściej powracał do naszej 
para� i. Dziękuję za rozmowę.

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

Lednica

 W sobotę 2 czerwca 2012 roku po raz XVI 
mogliśmy spotkać się na Polach Lednickich, by 
wspólnie modlić się wysławiając Jezusa Chrystusa 
śpiewem i tańcem! 
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również młodzieży 
z para� i Najświętszego Serca Jezusa z opiekunem ks. 
Krystianem Sammlerem oraz młodzieży z pozostałych 
para� i średzkich.      
 Myślą i tematem przewodnim spotkania było 
hasło „MIŁOŚĆ CIĘ ZNAJDZIE” , które nawiązywało 
do osoby Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej – 
Apostołki Miłosierdzia. Spotkaniu towarzyszyły 
fragmenty tekstów z Jej Dzienniczka, a każdy 
z uczestników mógł otrzymać je w formie książki. 

Z PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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Radość śpiewu i tańca przeplatała się z modlitewnym wyciszeniem. Było to żywe i piękne świadectwo wiary 
wielu młodych ludzi! To również dobry czas, kiedy można podzielić się swoim doświadczeniem wiary z drugim 
człowiekiem. Centralnym wydarzeniem spotkania była EUCHARYSTIA, po której umocnieni na duszy 
i na ciele udaliśmy się w drogę powrotną bogatsi o kolejne doświadczenia życiowe.

Jarosław Wiśniewski

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

Nowi lektorzy i ceremoniarze

 W dniu 9 czerwca nasza służba liturgicz-
na tradycyjnie przeżywała swoje święto. W tym 
roku dzień ten był jednak szczególnie uroczysty. 
Wraz z rodzicami i dziadkami uczestniczyliśmy 
w promocji nowych lektorów 
i ceremoniarzy.
Msza z obrzędem przyję-
cia lektorów i ceremonia-
rzy została odprawiona 
o godzinie 11.00 w para� i pw. 
Najświętszego Serca Jezu-
sa. Celebrował ją ks. infułat 
Aleksander Rawecki, który 
dokonał poświęcenia nowych 
krzyży, a następnie pobłogo-
sławił nowym lektorom i ce-
remoniarzom na czas dalsze-
go pełnienia swojej zaszczytnej posługi przy Ołtarzu 
Pana podczas świętych obrzędów.
Po kazaniu nasz opiekun Dominik Rydian  przedsta-
wił ks. Infułatowi kandydatów do kolejnych stopni 

posługi ministranckiej. Nowi lektorzy i ceremonia-
rze przed całym zgromadzeniem liturgicznym zło-
żyli przyrzeczenia, które jeszcze bardziej utwierdziły 
ich w swojej woli pełnienia posługi ministranckiej. 

Znakiem lektorów jest alba, 
którą przywdziali w tym 
szczególnym dla nich dniu. 
Od tej pory będą oni czy-
tać podczas mszy czytania 
i modlitwę powszechną. 
Przyrzeczenia lektorów 
połączone były ze zna-
kiem otrzymania krzyży 
i dyplomów ukończenia 
kursu lektorskiego, co szcze-
gólnie uwidaczniało powagę 
tego ministranckiego stop-

nia na drodze formacji.
Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tak pięknego przeżycia tej promocji.
 

Jakub Tomczak

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

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012
dla dzieci w wieku przedszkolnym

 Pogadanki religijne dla dzieci w wieku przed-
szkolnym odbywały się w para� i pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w każdy wtorek o g.11.00. Udział we 
wspólnym poznawaniu nauki Pana Jezusa brało: 22 
dzieci. Spotkaniu towarzyszyła modlitwa, śpiew, po-

gadanka religijna, kolorowanie obrazków, a także 
wspólna zabawa. Dnia 12.06.2012r. o g. 11.00 odbyło 
się ostatnie spotkanie zamykające rok szkolny który 
odbywał się pod hasłem: ”W radości przychodzimy 
na spotkanie z Panem Bogiem”.

Z PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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Jak zawsze dzieci wspólnie się modliły, śpiewały- jednakże naj-
ważniejsze było wręczanie pamiątkowych dyplomików.
Bardzo serdecznie dziękuję dzieciom za tak chętny udział w na-
szych cotygodniowych spotkaniach, a w sposób szczególny sło-
wo podziękowania kieruję do rodziców, babć i dziadków za to 
wspólne zaangażowanie, ciepłe słowo i okazywaną życzliwość.  

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

Zambijskie impresje

 11 czerwca 2012 ks. Proboszcz Jacek Stępczak 
udał się do Zambii, by uczyć seminarzystów 
w Misyjnym Seminarium Duchownym „Redemptoris 
Mater” w Kitwe. Jest to uczelnia, którą zna bardzo 
dobrze, gdyż kierował nią w latach 2002-2008.

 Podróż z Poznania do Kitwe trwała całą 
dobę. Startując z poznańskiej Ławicy w poniedziałek 
11 czerwca o godz. 13:05 nazajutrz o godz. 12:20 
lądowałem na lotnisku w Ndoli. Tak więc podróż na 
trasie Poznań – Frankfurt – Johannesburg – Ndola 

Z PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA / Z PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA

odbyła się zgodnie z planem. W Zambii czekał 
na mnie rektor Seminarium Duchownego, ks. Oscar 
Solorzano (rodem z Hondurasu), który obecnie 
kieruje uczelnią. Z Ndoli do Kitwe prowadzi droga 
asfaltowa, którą udało nam się szczęśliwie przebyć 

samochodem w godzinę. Pierwsza doba 
podróży za mną. Mimo zmęczenia jestem 
szczęśliwy, że dotarłem bez przeszkód 
na miejsce. 
Seminarium „Redemptoris Mater”
 Czym jest Seminarium „Redemptoris 
Mater”? Jest to jedna z osiemdziesięciu 
uczelni na świecie, która przygotowuje 
do kapłaństwa kandydatów wywodzących 
się ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. 
Takich samych jakie działają 
w Środzie Wlkp. w Para� i Kolegiackiej 
i u św. Józefa. Charakterystycznym 
elementem formacji jest jej 
międzynarodowość – w Seminarium 
w Kitwe studiuje 22 kleryków 
pochodzących z 13 różnych narodów 
(w tym Mariusz z Warszawy!). Inną cechą 

jest szeroka współpraca ze świeckimi 
w lokalnych para� ach oraz podkreślana 

na każdym miejscu całkowita dyspozycyjność 
do pełnienia woli Bożej. Oznacza to, że seminarzysta 
z Ekwadoru studiujący w Zambii gotowy jest pojechać 
na misje np. do Chin! Choć taki przypadek zdarza się 
raczej rzadko, to pełna dyspozycyjność wobec potrzeb 

Ks. Proboszcz Jacek Stępczak w Misyjnym Seminarium Duchownym w Kitwe 13 czerwca 2012 roku. 
Pierwsza siedząca od lewej to Krystyna, która przebaczyła wrogom (więcej o niej w artykule obok)



W ŚWIETLE KOLEGIATY 13

Kościoła Powszechnego jest stale obecna i widoczna. 
Świadczą o tym dobitnie praktyki duszpasterskie jakie 
klerycy aktualnie spełniają: jeden z seminarzystów 
odbywa staż w Hongkongu, drugi we Włoszech, 
dwóch innych w Peru, jeszcze inny przebywa 
w Izraelu, a kolejny w sąsiedniej Tanzanii. 
 Każdy seminarzysta przynależy też 
do jednej wspólnoty neokatechumenalnej 
w Kitwe. Jest ona miejscem jego wzrostu w wierze, 
a zarazem środowiskiem stwarzającym doskonałe 
warunki do poznania rzeczywistości, w której 
w przyszłości przyjdzie mu pracować jako kapłanowi. 
Klerycy, pochodzący z innych krajów, przynależą 
do wspólnot neokatechumenalnych w swoich 
para� ach pochodzenia, a na czas studiów zostają 
niejako przypisani do jednej zambijskiej wspólnoty. 
Jedną z takich wspólnot odwiedzę z klerykami już 
dzisiaj wieczorem. 
Co kraj, to obyczaj.
 Życie w seminarium 
duchownym ma swój stały 
plan: modlitwa, nauka, praca, 
wypoczynek. Seminarzyści 
sprzątają, pomagają w kuchni, 
myją naczynia, podają 
do stołu. Mają też chwile 
na wolny czas lub poczytanie 
lokalnej prasy. Gdy 
zapytałem jednego alumna 
pochodzącego z Zambii 
co mówią jego koledzy „ze 
świata” o tym, że on podaje 
do stołu, a potem zmywa 
naczynia, odpowiedział mi 
bardzo prosto: „nikomu tego 
nie mówię, bo u nas nikt mi 
w to nie uwierzy”. W Zambii 
rzeczywiście trudno spotkać 
rodzinę, w której mężczyzna 
pracowałby w kuchni. To po 
prostu niemożliwe! Co kraj, to obyczaj.
 Prowadzenie zajęć dla kleryków 
pochodzących z różnych krajów jest znaczącym 
wyzwaniem. Problemem nie jest język angielski 
(o� cjalny język w Zambii), który znają 
wszyscy w wystarczający sposób, ale kultura 
i zasób wiedzy ogólnej przyniesione ze sobą 
ze swoich krajów. Trzeba odpowiednio zaadoptować 

przykłady podawane na wykładach, by były one 
zrozumiałe dla wszystkich. Podam przykład: mówiąc 
o tajemnicy cierpienia człowieka, nie wystarczy 
wspomnieć o cierpieniu ludzi w niemieckich obozach 
koncentracyjnych II wojny światowej lub sowieckich 
gułagach na Syberii (o tym warto powiedzieć w celu 
informacyjnym). Trzeba być świadomym cierpienia 
głodujących afrykańskich dzieci lub przemocy 
panującej w niejednej murzyńskiej rodzinie. 
Gdy przybliżałem dzisiaj klerykom na zajęciach 
tajemnicę ojcostwa Boga Ojca wskazując na miłość 
Boga jako Jego odwieczny atrybut, cisza panująca 
na sali wykładowej pokazała mi wyraźnie, że temat 
dojrzałego ojcostwa w wielu rodzinach na świecie 
wymaga szczególnego zrozumienia i szacunku. 
Święte niewiasty.
 Aby Seminarium mogło dobrze funkcjonować 
potrzeba rąk do pracy. Kuchnię i pralnię prowadzą 
zatem panie, które przychodzą z różnych para� i, 

aby pomóc w funkcjonowaniu domu. Wszystkie są 
wdowami boleśnie doświadczonymi przez życie. 
Historię Krystyny, odpowiedzialnej za pracę w kuchni, 
znają moi para� anie gdyż opowiedziałem ją niegdyś 
podczas jednej z homilli. Przypomnę jej historię dla 
wszystkich. 

Głównym zadaniem ks. Stępczaka w Zambii jest prowadzenie zajęć z teologii funda-
mentalnej dla 13 kleryków Seminarium Duchownego w Kitwe.

Z PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA
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Krystyna została wdową w młodym wieku. Miała 
26 lat i dwóch małych synków. Jej mąż zginął 
w wypadku samochodowym na terenie kopalni 
miedzi, która działa w Kitwe. W dniu śmierci męża 
poszła jak co dzień na targ, by zakupić żywność 
na wieczór i przygotować posiłek dla rodziny. 
Jednakże gdy wróciła z zakupów zastała swój dom 
całkowicie splądrowany – zabrano wszystko: meble, 
rzeczy, wyposażenie domu. Wtedy zrozumiała, że jej 
mężowi coś się stało i że jego rodzina była szybsza.  
W Zambii bowiem istnieje tradycyjny pogański 
zwyczaj ograbiania wdowy po śmierci jej męża. 
Rodzina zmarłego zabiera wdowie wszystko. I nie 
ma na to rady. Co się dzieje w sercu takiej kobiety 
łatwo sobie wyobrazić: poczucie ogromnej krzywdy 
i niesprawiedliwości. Podobnie stało się z Krystyną 
– poczuła uzasadnioną nienawiść do rodziny męża. 
Krystyna była wtedy już katoliczką. Chodziła 
do kościoła, modliła się, należała do jednej z grup 
modlitewnych przy para� i. 
 Po kilku latach stał się cud. Ona do dziś nie 
rozumie jak to się stało i opowiada z przejęciem: 
„Pewnego dnia zrozumiałam, że tak dłużej żyć nie 
mogę. Jestem katoliczką a nienawidzę innych. Muszę 
coś z tym zrobić”. I zrobiła coś co nam się w głowie 
nie mieści: poszła do rodziny zmarłego męża, aby 
prosić ją o ...przebaczenie! Tak. Krystyna poszła 
prosić nie o to, aby oddali co wzięli, ale aby prosić 

ich o przebaczenie wrogości i nienawiści, które przez 
lata zatruwały jej serce. I stał się cud. Zaskoczona 
i zdziwiona rodzina nie mogła wyjść z podziwu: „Kim 
jest ten Bóg, który uzdolnił cię do takiego gestu?!” 
Gdy w 2000 roku miejscowy Biskup zamierzał 
otworzyć Seminarium Duchowne odwiedzał para� e 
i szukał wolontariuszy do pomocy w Seminarium. 
Krystyna była jedną z pierwszych, która zgłosiła się 
do niego mówiąc: „Tak dużo otrzymałam od dobrego 
Boga. Biada mi gdybym to zatrzymała tylko dla siebie. 
Jestem gotowa służyć Panu Jezusowi gdziekolwiek 
Ksiądz Biskup mi wskaże”. I odtąd do dzisiaj kieruje 
seminaryjną kuchnią, a jednocześnie jest aniołem 
pokoju dla wszystkich wątpiących w miłość Boga. 
Zambijskie sieroty.
 Wielu mieszkańców Środy Wlkp. pomaga 
sierotom, które gromadzą się w sierocińcu „Dzieci 
Betlejem” w Kitwe. Na spotkanie z nimi wybieram 
się w następnym tygodniu. Opiszę je w następnym 
numerze. Dzisiaj już kończę i serdecznie pozdrawiam 
wszystkich czytelników „W świetle Kolegiaty”. 

Ks. Jacek Stępczak
Proboszcz Para� i św. Józefa w Środzie Wlkp.

Kitwe, 13 czerwca 2012 r.

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

Z PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA / POMIĘDZY PARAFIAMI

Boże Ciało

 Już po raz drugi w naszym mieście 
z inicjatywy księdza dziekana Janusza Śmigla 
odbyła się procesja Bożego Ciała łącząca średzkie 
para� e. Procesja wyruszyła o godzinie 10:15 z para� i 
pw. św. Józefa, przeszła przez teren para� i 
pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
i po Mszy świętej 
odprawionej na 
Średzkim Rynku 
zakończyła się 
w kościele pw. 
Wn i e b ow z i ę c i a 

Najświętszej Maryi Panny.
 Kazanie podczas Mszy świętej wygłosił ksiądz 
Krystian Sammler. Poruszył w nim kwestie obowiązku 
przyznania się do wiary w społeczeństwie, w którym 
żyjemy. Pod koniec uroczystości ksiądz proboszcz 
Janusz Małuszek, który przewodniczył Mszy świętej 
podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do pięknego uczczenia Jezusa obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie. Uroczystość zakończyła się w ko-
legiacie, w której odśpiewano uroczyste Te Deum. 

(red.)
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POMIĘDZY PARAFIAMI

Ewangelizacja na ulicach 
Środy Wielkopolskiej

 Kilka tygodni temu, średzkie wspólnoty neo-
katechumenalne z para� i pw. św. Józefa i z Kolegiaty, 
wraz z ks. Jackiem Stępczakiem, proboszczem para-
� i pw. św. Józefa wyszły na ulice, by głosić Ewangelię 
mieszkańcom Środy Wielkopolskiej. Przemarsz kil-
kudziesięciu braci ze wspólnot przebiegał przez alejki 
Osiedla Jagiellońskiego. Szli grając na gitarach i śpie-
wając pieśni, których teksty zaczerpnięte są z Pisma 
Świętego. W kilku miejscach zatrzymywali się i jeden 
z braci wygłaszał publicznie świadectwo swojej wiary. 
To niedzielne popołudnie, było odzewem na apel Ko-
ścioła o Nową Ewangelizację świata, której potrzebę 
widzi papież Benedykt.  
 Czym jest Nowa Ewangelizacja i komu jest 
potrzebna? Przecież Europa jest katolicka, nie mó-
wiąc o Polsce, gdzie znaczna część obywateli to kato-
licy. Gdzie się podziała zatem wiara wśród ludzi?
Nie będę tego tematu rozwijać. Niech każdy spojrzy 
w swoje sumienie i odpowie sobie jaką ma wiarę. 
Obecnie jednak można zaobserwować, że człowiek 
XXI wieku oddala się od Boga. Ufa swojemu rozumo-
wi, wiedzy, technice. Bóg, dla współczesnego człowie-
ka staje się coraz większą abstrakcją. Ale czy można 
żyć bez Boga? Czy można zrozumieć swoje życie bez 
nauki Jezusa Chrystusa? Może właśnie ta ewangeli-
zacja, świadectwa braci, skłoniły choć w niewielkim 
stopniu mieszkańców Środy, do zastanowienia się nad 
pytaniem: Kim jest Bóg w moim życiu?
 Bóg naprawdę kocha każdego człowieka. 
Na Jego miłość nie trzeba sobie zasłużyć. Miłość Jego 
jest DARMOWA i trwa zawsze. Wystarczy tylko uchy-
lić swoje serce, by Bóg mógł wlać w nie swoje łaski. 
I to przesłanie nieśli bracia ze wspólnot neokatechu-
menalnych na ulice naszego miasta.
 W ten dzień kwietniowy ewangelizacja prze-
biegała w grupie. Ale w następne niedziele, popołu-
dniu, bracia poszli ewangelizować parami. Zostali 
posłani przez swoich duszpasterzy – proboszczów 
para� i. Wyszli na ulicę Środy i głosili napotkanym 

ludziom Dobrą Nowinę. To, że miłość Boga jest dar-
mowa, że Bóg troszczy się o nich każdego dnia, że ob-
jawia się poprzez wydarzenia w ich życiu i prowadzi 
ich do zbawienia. Bóg chce działać i przemieniać ich 
życie, tak by byli szczęśliwi, pragnie by Jemu zaufali, 
tak jak mówi psalm „Powierz Panu swoją drogę i za-
ufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5).
 By tak żyć potrzebna jest wiara. Ewangelia 
Św. Łukasza podaje, że „Apostołowie prosili Pana: 
Przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5). Jeżeli apostołowie 
prosili, o ile bardziej nam należy prosić o jej przy-
mnożenie.
Za każdym razem, gdy wychodziłem by z braćmi gło-
sić Dobrą Nowinę, lękało się moje serce. Różne to były 
uczucia. Doświadczyłem, że nie jest łatwo podejść 
do napotkanego człowieka i powiedzieć: „Pan Je-
zus Cię kocha”. Nieraz te słowa spotkały się z od-
rzuceniem, a ja uchodziłem - powiem oględnie – za 
dziwnego człowieka. Ale powrót z tej misji zawsze 
był radosny. Był właśnie tym przymnożeniem wiary. 
Bo jeżeli taki słaby i lękliwy człowiek jak ja mógł gło-
sić Ewangelię, to to jest znak działania Duch Świętego, 
to jest znak, że Bóg może wszystko, może nawet po-
służyć się tak słabym narzędziem jak ja.
 Czy pójdę jeszcze kiedyś ewangelizować? 
Św. Paweł w liście do Koryntian pisze „Nie jest dla 
mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. 
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada 
mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” 1 Kor 9,16.
 Czy te słowa skierowane są tylko do Św. Paw-
ła? Czy my, chrześcijanie, możemy się od tego obo-
wiązku dyspensować?

Andrzej Maleszka
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DUCHOWOŚĆ

Pierwsze piątki miesiąca

 Wielu z nas co jakiś czas słyszy o pierwszych 
piątkach miesiąca. Warto przypomnieć sobie ich ideę, 
i nie traktować ich tylko jako zadania dla dzieci po 
pierwszej Komunii świętej.  
 Początki pierwszych piątków miesiąca 
sięgają XVII wieku, w którym żyła św. Małgorzata 
Maria Alocoque. Urodziła się w bogatej rodzinie 
królewskiego notariusza. Od 
dzieciństwa pragnęła poświęcić 
się Bogu, składając Mu między 
innymi w wieku kilkunastu lat 
ślub czystości, którego nigdy 
nie zerwała. Planom wstąpienia 
do zakonu sprzeciwiała się 
rodzina, planując zamążpójście 
Małgorzaty. Ona jednak 
postawiwszy na swoim w wieku 
24 lat w roku 1671 wstąpiła do 
sióstr wizytek.
 Od roku 1673 
czterokrotnie doświadczyła 
prywatnych objawień 
dotyczących Serca Jezusowego. 
Jezus ukazał jej swoje pełne 
miłości Serce, które przez wielu 
jest tak bardzo lekceważone i odrzucane. Chciał, aby 
poprzez kult Eucharystyczny ludzie wynagradzali za 
zniewagi Bożej miłości. Podczas trzeciego objawienia 
Jezus polecił modlić się w każdy czwartek pomiędzy 
godziną 23:00 a 24:00. Czwarte objawienie było 
najważniejsze. Jezus zlecił aby w piątek po oktawie 
Bożego Ciała odbywała się uroczystość ku czci 
Serca Jezusowego, w trakcie której wynagradzałoby 
się zniewagi doznane od ludzkości. Czciciele Serca 
Jezusowego mają ponadto specjalne obietnice złożone 
przez Jezusa:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie 
przy śmierci. 
5. Wyleję ob� te błogosławieństwa na wszystkie ich 
przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
nieskończonego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskona-
łości. 
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego 
Serca będzie umieszczony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwar-
dzialszych. 
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 
będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną. 
12.Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym 
wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze 
piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani 
bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich 
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
Nabożeństwo czerwcowe zostało zatwierdzone przez 
papieża Piusa IX w roku 1873. 

ks. Marcin Ćmil
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Święty Ireneusz

 Urodził się ok. 140 roku w Smyrnie. Znany 
teolog, apologeta, ojciec Kościoła, męczennik oraz 
święty. Uczeń Polikarpa, który z kolei był uczniem 
jednego z apostołów. Być może studiował w Cezarei 
Palestyńskiej. Został biskupem Lyonu. Jego nauczanie 
było polemiką przeciwko sektom gnostyckim. 
 Dzieła św. Ireneusza spisane zostały 
początkowo w języku greckim, lecz z biegiem lat 
zaginęły. Zachowały się dzieła przetłumaczone 
na język łaciński zatytułowane „Przeciw herezjom”. 

Św. Ireneusz wraz z innymi biskupami napisał list 
w sprawie daty obchodzenia świąt Wielkanocnych. 
Zawdzięczamy mu pojęcia Tradycji i sukcesji 
apostolskiej. Zmarł w 202 r. Lyonie. 
W kościele katolickim jest wspominany 28 czerwca. 
Jest patronem archidiecezji lyońskiej oraz para� i 
Marsylii. W ikonogra� i przedstawiany w stroju 
biskupa rytu rzymskiego z mitrą oraz pastorałem. 

Katarzyna Barczak

PATRON WYDANIA / MĄDROŚĆ KOŚCIOŁA

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa,
Przeciw herezjom (księga 4, 13, 4 - 14,1)

PRZYJAŹŃ Z BOGIEM
 Pan nasz, Słowo Boże, najpierw przyciągnął 
ludzi do służby Ojcu, a potem uwolnił tych, którzy 
byli Jemu poddani, jak to sam powiedział swoim 
uczniom: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. 
Bo przyjaźń z Bogiem darzy nieśmiertelno-
ścią tych, którzy ją zdobywają. 
 Bóg uformował na początku Adama 
nie dlatego, by potrzebował człowieka, lecz 
by miał kogoś, komu mógłby udzielić swo-
ich darów. Albowiem nie tylko przed stwo-
rzeniem Adama, ale zanim jeszcze cokol-
wiek zaczęło istnieć, Słowo już wielbiło Ojca 
trwając w Nim i samo doznawało chwały od 
Ojca zgodnie z tym, co słyszymy z ust tego 
Słowa: „Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, 
którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”. 
 Przynaglając nas do tego, byśmy szli za Nim, 
Bóg nie potrzebuje naszej posługi. On chce nas jedy-
nie zbawić. Iść bowiem za Zbawicielem znaczy tyle 
samo, co mieć udział w zbawieniu, podobnie jak iść 
za światłem, to tyle samo, co być zanurzonym w świe-
tle. 

 Ci, którzy chodzą w świetle, nie oświecają 
przecież światła, lecz światło ich oświeca i opromie-
nia. Oni sami nic nie przydają światłu, otrzymują zaś 
od niego to dobrodziejstwo, że poruszają się w jego 
blasku. 
 Podobnie ma się rzecz z naszą służbą Bogu, 
która Mu nic nie przydaje i której On bynajmniej 
od nas nie potrzebuje. Tym jednak, którzy idą za Nim 
i służą Mu, Bóg daje życie, niezniszczalność i wieczną 
chwałę. Udziela im swoich darów za to, że Mu służą 

i że idą za Nim, sam nie przyjmując 
od nich niczego: Jest bowiem bogaty, 
doskonały i nie ma żadnych potrzeb. 
 Jeżeli zaś wymaga od ludzi 
służby, to robi to dlatego, że będąc 
dobry i miłosierny, pragnie udzielać 
swoich dobrodziejstw tym, którzy 
trwają w Jego służbie. O ile bowiem 
Bóg nie potrzebuje nikogo, o tyle 
człowiek nie obejdzie się bez wspól-
noty z Bogiem. 
 Chwałą człowieka jest trwanie 
w Bożej służbie. Dlatego to Pan po-

wiedział swoim uczniom: „Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem”, dając im przez to do zrozumie-
nia, że to nie oni przyczynili Mu chwały idąc za Nim, 
lecz sami doznali chwały od Syna Bożego podążając 
za Nim. Stąd przy innej okazji rzekł: „Chcę, aby ci 
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę 
moją”.

................................................................................................................................
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POZA ŚRODĄ

 14 czerwca ksiądz dr Błażej Dojas otrzymał od Burmistrza 
Miasta Środa Wielkopolska medal „Środa maioris poloniae gratias 
agit et meminit” czyli „Miasto Środa dziękuje i pamięta”. Ksiądz Błażej 
jeszcze tylko do końca czerwca jest proboszczem para� i Mączniki. 
Medal otrzymał w podziękowaniu za wszelki trud włożony w pracę 
związaną z renowacją drewnianych kościołów w Bagrowie i Mącznikach. 
Księdzu Błażejowi życzymy wiele błogosławieństwa Bożego na nowej 
proboszczowskiej placówce w para� i pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Smolicach. 

(red.)

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

- na pielgrzymkę do Francji i Włoch z pobytami w Taize, La Salette, Ligurii, nad jeziorem Garda 
   i w Weronie w dniach 12.08.-23.08.; koszt 950 zł. + 50 Euro,
- na „Święto Młodych” do Rzymu z pobytami w Asyżu i Wenecji w dniach 28.12.2012 – 02.01.2013,
- na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro, w dniach 14-30.07.2013 roku.

Więcej informacji na stronie: www.dm.archpoznan.org.pl

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 
zaprasza młodzież od 16 roku życia:

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

- na pielgrzymkę do Francji i Włoch z pobytami w Taize, La Salette, Ligurii, nad jeziorem Garda 
   i w Weronie w dniach 12.08.-23.08.; koszt 950 zł. + 50 Euro,
- na „Święto Młodych” do Rzymu z pobytami w Asyżu i Wenecji w dniach 28.12.2012 – 02.01.2013,
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