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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 Kończy się czas pielgrzymkowy. W ostatnich dniach odbyła się jedna z ostat-
nich tegorocznych pielgrzymek. Myślę o średzkiej pielgrzymce do Biechowa. Była 
ona wyjątkowa, ponieważ niesiono w niej relikwie bł. Jana Pawła II, aby prosić 
Boga przez pośrednictwo Maryi o Jego kanonizację. Jednak ta pielgrzymkowa przy-
goda z relikwiami Błogosławionego ma też inne, duchowe przesłanie skierowane 
do każdego z nas. Relikwie błogosławionego Papieża przypominają Jego nauczanie. 
Co mówił o pielgrzymowaniu?
 Mówił, że wśród przejawów tzw. pobożności ludowej szczególne miejsce zaj-
mują pielgrzymki. Trzeba uwzględnić je w duszpasterstwie, propagując i odnawia-
jąc je, aby rozwinąć w nich to, co jest przejawem autentycznej mądrości Ludu Bo-
żego. Do Biechowa i wielu innych miejsc od lat podążają pielgrzymi, aby odnaleźć 
jedność z Chrystusem poprzez Serce Jego Matki. Każda pielgrzymka posiada bar-
dzo głębokie znaczenie duchowe i sama w sobie może być ważną katechezą. Przypo-
mina bowiem, że Kościół jest Ludem Bożym „w drodze”, ludem, który szuka przyszłego 
i trwałego miejsca. Pielgrzymowanie dobrze rozumiane, to droga wewnętrznej odnowy, po-
głębiania wiary, umocnienia zmysłu komunii i solidarności z braćmi oraz środek pomagają-
cy odkryć osobiste powołanie. 
 Prawdziwa pielgrzymka liczy 40 centymetrów. Tyle bowiem dzieli rozum od serca. 
Pielgrzymka, to nie tylko podróż do jakiegoś miejsca. To także droga wgłąb samego siebie, 
do sumienia, do prawdy o własnym życiu. Dopiero poznanie i przyjęcie tej prawdy może coś 
w nas zmienić. 
 Wszystkim Drogim Czytelnikom życzę wielu pięknych pielgrzymek!      

           ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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Piknik Iskierek

 Tradycyjnie już w jedną z sobót czerwca 
odbył się „Piknik Iskierek”. Inicjatorką i główną 
organizatorką była Klaudia Kulak, która zadbała 
o najdrobniejsze szczegóły tego wydarzenia. 

Uczestnicy mogli korzystać ze stoiska ze słodyczami, 
chipsami, grillowanymi kiełbaskami i napojami. 
Przez cały czas trwania pikniku odbywały się różnego 
typu konkurencje sportowe, gry i zabawy. Miłą 
niespodziankę zrobił pan Wiśniewski i Głowiński, 

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

którzy umilali czas grając i śpiewając piosenki, dzięki 
czemu nie zabrakło również zabaw tanecznych.
 Iskierki są dziecięcą grupą muzyczną, która 
działa przy para� i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Po występach w kościele widać, że śpiew dla 
chwały Bożej daje im wiele radości. Próby odbywają 
się w każdą sobotę 
o godzinie 14:00 w salce 
para� alnej. Zapraszamy 
wszystkie dzieci (chłopców 
i dziewczynki) do włączenia 
się w tą grupę. 
Iskierek można posłuchać 
w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 
11:30, oraz w pierwsze piątki miesiąca na Mszy 
o godzinie 17:00. Jeszcze w tym roku Iskierki myślą 
o wydaniu swojej pierwszej płyty. Życzymy zatem 
powodzenia i wspieramy to przedsięwzięcie modlitwą. 

ks. M. Ćmil

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

Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę

 6 lipca w naszej para� i zatrzymali się na nocleg 
pielgrzymi Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki, których 
celem jest spotkać 
się z Matką Bożą na 
Jasnej Górze. Do na-
szej para� i przycho-
dzą trzy grupy: 1, 11 
i 14, łącznie około 
200 pielgrzymów. 
Z Poznania pątnicy 
mają do pokonania 
około 300 kilometrów. Jak zawsze nasi Para� anie sta-
nęli na wysokości zadania i każdy z przybyłych do ko-
legiaty wędrowców znalazł dach nad głową i mógł się 

posilić. 
 Warto podkreślić, że pielgrzym zawsze przy-
nosi do domu Boże błogosławieństwo. Można go też 
poprosić, by modlił się po drodze w naszych inten-
cjach. Chcąc odwdzięczyć się za szczere przyjęcie, 
z pewnością to uczyni. Zawsze też tym, którzy otwie-

rają swe serca i domy 
na pielgrzymujących, 
„Pan, który widzi 
w ukryciu” wyna-
grodzi wszelki trud 
związany z gościną. 
 Jak podkreślił 
jeden z pielgrzymów 
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Pielgrzymka do Lichenia

WYDARZENIA
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nocujących na pro-
bostwie w rozmowie 
z byłym redaktorem 
naczelnym: „Piel-
grzymka powinna 
sprawić, że człowiek 
biorąc w niej udział 
– wraca przemienio-

ny. Nie można iść na nią, by komuś coś udowodnić, 
czy też potraktować ją jak test wytrzymałości � zycz-
nej. Ona ma przypominać wędrówkę Izraelitów przez 
pustynię, którzy wędrując – pozbywali się swych wad 
i przywar, ucząc się przebywania z Bogiem.”

ks. M.Ćmil

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

 W drugi poniedziałek lipca para� a 
zorganizowała pielgrzymkę do Lichenia, której 

motywem przewodnim 
było hasło tegorocznego 
roku liturgicznego 
„Kościół naszym 
domem.” Podczas drogi 
pielgrzymi wysłuchali 
konferencji poświęconej 
tematyce Kościoła 
w życiu codziennym. 
Na miejscu chętni zostali 
oprowadzeni po kaplicach 
i wystawach, które znajdują 
się na terenie sanktuarium. 

Paintball
................................................................................................................................

 W jedno z lipcowych popołudni młodzież 
wybrała się do Komorza Przybysławskiego, by zagrać 
w grę paintball. Jak zwykle 
w takich wyprawach 
sprzyjała nam pogoda. 
Paintball polega na 
strzelaniu do siebie 
z kulek napełnionych 
farbą. Niekiedy taki 
strzał jest dość bolesny 
i powoduje sporego 
siniaka, jednak radość i zabawa jakie towarzyszą młodym 
w takiej formie spędzania wolnego czasu  rekompensuje 

wszelkiego typu niewygody.  
 Na koniec odmówiliśmy 
wspólnie nieszpory i zjedliśmy 
kiełbaski z grilla. Warto 
wspomnieć, że modlitwa Liturgią 
Godzin jest jedną z ulubionych 
form modlitwy kolegiackiej 
młodzieży. Wspólne odmawianie 
brewiarza pozwala nawiązywać wspólnotę, doskonale 
zaznajamia ze Słowem Bożym i otwiera serce człowieka do 
dzielenia się wiarą z drugim człowiekiem. 

ks. M. Ćmil

Pielgrzymi w kaplicy bł. Jana Pawła II

O godzinie 12:00 została odprawiona Msza święta 
w intencji pielgrzymów. W drodze powrotnej 
w Lasku Grąblińskim odprawiono drogę krzyżową. 

N a j w y t r w a l s i 
mogli wejść na 
wieżę widokową, 
na wysokość 114 
metrów, na którą 
prowadzą 762 
stopnie. 

ks. M.ĆmilZdobywcy wieży

Młodzi uczestnicy Paintballu

Po manewrach czas na posiłek
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Grill młodzieży
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 Pod koniec lipca odbył się grill dla grupy 
młodzieżowej i zespołu muzycznego. Okazją było 
pożegnanie byłego wikariusza księdza 
Marcina Ćmila i poznanie nowego – 
księdza Grzegorza Koniecznego. Mło-
dzi przy muzyce i kiełbasce spędzili ze 
sobą kilka godzin. Niestety z powodu 
wakacyjnych wyjazdów nie wszyscy 
dotarli, jednak dzięki utworzonej na 
facebooku grupie – osoby działające 
w Duszpasterstwie Młodzieży mają 
................................................................................................................................

Ministranci i Iskierki w Zakopanem

 523 km- tyle liczy trasa pomiędzy Środą Wiel-
kopolską a Zakopanem, gdzie w tym roku ministranci 
z Iskierkami przebywali na wakacjach. Blisko 50 dzie-
ci wraz z opiekunami przebywało w ośrodku Mikuda, 
skąd niemal każdego dnia rozpoczynały się wyprawy 
w góry. Uczestnicy mieli 
więc okazję między inny-
mi podziwiać Tatry z za-
pierającej dech w piersiach 
Rusinowej Polany, aby 
chwilę później modlić się 
w sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Tatr na Wik-
torówkach. Innym razem, 
po całodziennej i wymaga-
jącej wyprawie grupa zdo-
była szczyt Trzech Koron, 
aby następnie szlakiem 
udała się do Krościenka, 
gdzie znajduje się centrum Ruchu Światło-Życie.
 Oczywiście, poza zdobywaniem szczytów 
dzieci miały okazję pograć w piłkę nożną, tenisa sto-
łowego, albo w inne gry zespołowe. Gdy siły na to 
pozwalały, wieczorem odbywały się zawody pomię-
dzy poszczególnymi grupami uczestników. Śmieszne 
skecze, tańce, park linowy, nauka śpiewu – to była co-

dzienność tego wakacyjnego wyjazdu. Nie obyło się 
też bez wyjścia do aquaparku, gdzie uczestnicy mogli 
jednocześnie pływać i podziwiać zachwycającą pano-
ramę Tatr.
 Po kilku dniach, 7. lipca po wysprzątaniu 

pokojów i pożegnaniem 
się z naszą gospodynią 
wyruszyliśmy w podróż 
powrotną. Po drodze za-
trzymaliśmy się na Jasnej 
Górze, gdzie Matce na-
szego Pana powierzyliśmy 
duszę zmarłego kilka dni 
wcześniej ks. Jarosława 
Grelki. 
Osiem godzin po opusz-
czeniu Zakopanego przy 
„akompaniamencie” chó-
ralnych śpiewów dzieci 

dotarły do Środy. Kilka chwil później przy autokarze 
nie było już nikogo, jednak w pamięci uczestników 
zostały piękne wspomnienia, które jeszcze przez długi 
czas będą osładzać szkolne zmagania.

Ks. M.S.

ze sobą stały kontakt. Warto dodać, że facebook wy-
korzystywany jest coraz powszechniej w rozmaitych 

działaniach duszpasterskich. Swoją 
grupę mają też utworzoną Iskierki.

ks. M. Ćmil
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Do zobaczenia na Bożych ścieżkach!
- grill w Pławcach

 Wielu z nas może przyznać, że nasza para� a 
posiadała zawsze - i nadal tak jest, niezwykłych ka-
płanów. Myślę tutaj nie tylko o tych, którzy opuścili 
ją, jako jej 
synowie i 
oddają się 
pracy dusz-
pasterskiej, 
ale również 
o tych, któ-
rzy w niej 
p r a c o w a -
li i pracują 
teraz. Pro-
wadzenie duszpasterstwa oraz życie w poczuciu od-
powiedzialności za Kościół było jasnym i dobrym 
punktem działalności naszego byłego już wikariusza, 
ks. Marcina Ćmila. 
 Dwuletni okres posługi przysłużył się każde-
mu, kto choć raz usłyszał płynące z ust kapłana Boże 
przesłanie: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często wam mówi-
łem, a teraz mówię z płaczem.  Ich losem - zagłada, 
ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne” (Flp 
3,17-19). Te słowa św. Pawła ks. Marcin, zwykł cyto-
wać wielokrotnie w duchu troski o losy nas wszyst-
kich. Przestroga jaką nam zostawiał w mocny sposób 
odcisnęła się na mieszkańcach � lii naszej para� i – 
mieszkańcach Pławiec i okolicznych wsi, które były 

mu powierzone w opiekę. W miesiącu lipcu miesz-
kańcy Pławiec i okolicznych wsi na ostatniej celebro-
wanej przez ks. Marcina Mszy św. w kaplicy złożyli 
mu podziękowanie za dwuletnią posługę i wszelkie 
Boże dzieła, jakie dokonały się w � lii naszej para� i. 
Na tym nie koniec! 24 lipca br. grupa ministrantów 
wraz z rodzinami zgromadziła się by jeszcze raz po-
dziękować mu za wspólną pracę ku chwale Bożej. 
W dość licznej grupie zgromadzonych osób i niezwy-
kle rodzinnej atmosferze przy kiełbasce z grilla, hała-
sie dzieci bawiących się na placu zabaw ministranci 
oraz młodzież złożyła na ręce ks. Marcina skromne 
podarunki. Pośród upominków jakie zostały przygo-
towane dla zacnego 
kapłana, znalazły się 
m.in. duże pamiąt-
kowe tableau ze zdję-
ciami kaplicy oraz 
kubek z nadrukiem 
kaplicy, by przypomi-
nał księdzu jak i gdzie 
rozpoczynała się jego 
kapłańska posługa. 
W tym czasie nikt, kto miał możliwość poznać i działać 
z ks. Marcinem na chwałę Pana Boga, nie szczędził mu 
słów ob� tości łaski Bożej na nowej para� i i w nowych 
wyzwaniach, jakie są przed nim, ale każdy powtarzał 
te oto słowa: „do zobaczenia na Bożych ścieżkach!”

tep 

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

Rekolekcje w drodze - młodzież w Szklarskiej Porębie

 Dnia 30 sierpnia grupa młodzieży wraz z ks. 
Marcinem Ćmilem zgromadziła się w środku nocy 
bo już o godzinie 1:30 na Dworcu Głównym w Po-
znaniu by wspólnie udać się na wędrowne rekolekcje 
do Szklarskiej Poręby. Podróż przed nami była długa, 

lecz przygody jakie nas spotkały sprawiły, że zlecia-
ła ona bardzo szybko i już po kilku godzinach mo-
gliśmy podziwiać piękne widoki zza okna pociągu. 
W pierwszym dniu, na rozgrzewkę po rozpakowaniu 
i zapoznaniu z siostrami Boromeuszkami u których 
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mieszkaliśmy udaliśmy się do przepięknego Wodo-
spadu Kamieńczyk. Wbrew pozorom nie było łatwo 
dotrzeć do celu, gdyż towarzyszyło nam niewyspanie 
oraz brak kondycji. Drugi dzień 
był bardzo wyczerpujący, gdyż 
na szlaku spędziliśmy około 9 
godzin.   
 Zdobyliśmy między 
innymi: Śnieżne Kotły, Cze-
ską Stację Przekaźnikową oraz 
Łabski Szczyt. Trzeciego dnia 
musieliśmy trochę zregene-
rować siły, więc udaliśmy się 
w trasę spacerową do Wodospadu 
Szklarki, po czym zostaliśmy w 
mieście na przepysznych lodach. 
W czwartek udaliśmy się do Karpacza, aby zdobyć 
najwyższy Szczyt Karkonoszy-Śnieżkę. Aby droga 
była przyjemniejsza szliśmy łatwiejszym szlakiem naj-
pierw do Schroniska Samotni a później już do Domu 
Śląskiego, z którego mogliśmy zobaczyć co nas jeszcze 
czeka na ostatnim odcinku naszej wspinaczki. W pią-
tek pogoda niestety nas zawiodła i nie udało się nam 
pójść na Szrenicę lecz za to w Kowarach zwiedziliśmy 
Sztolnie – byłą kopalnie rudy uranu oraz wybraliśmy 
się na Wysoki Kamień, by już po raz ostatni z góry 
popatrzeć na Szklarską Porębę. Każdy nasz dzień był 

wypełniony modlitwą. Już ok godziny 8:00 w kapli-
cy gromadziliśmy się na Jutrzni. Podczas wędrówek 
rozważaliśmy tajemnice różańca a wieczór kończy-

liśmy Eucharystią oraz Nie-
szporami. Nie zabrakło tak-
że pogodnych wieczorków, 
na których mogliśmy poznać 
się wzajemnie, pośpiewać 
oraz podzielić się wrażenia-
mi. Tydzień upłynął nam bar-
dzo szybko i niestety w sobotę 
z rana trzeba było zabrać się 
za sprzątanie gdyż już przed 
obiadem musieliśmy opuścić 
pokoje. W godzinach wie-
czornych wszyscy zadowole-

ni wrócili do swoich rodzin. 
 Pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
organizatorowi - ks. Marcinowi za opiekę, dobre sło-
wo, a także okazaną cierpliwość. Dziękujemy także 
naszym sponsorom bez których wyjazd nie był by tak 
urozmaicony: Władzom Miasta oraz ks. Proboszczo-
wi. Dziękujemy opiekunom za mobilizacje oraz przy-
jazne podejście do drugiego człowieka, a także Wam 
drodzy uczestnicy za to że byliście!

EW

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

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

Odpust para� alny
 W dniu 15 sierpnia br roku miał miejsce od-
pust w para� i kolegiackiej. Mszę świętą celebrował 
i homilię 
wygłosił ks. 
Proboszcz 
para� i pod 
w e z w a -
niem św. 
Józefa w 
Ś r o d z i e . 
Ks Jacek 
S t ę p c z a k 
z w r ó c i ł 
szczególną 

uwagę na role Matki Bożej jakie pełniła w swoim ży-
ciu. Najważniejsze słowa Maryjne „Fiat” było całko-

witym zaakceptowaniem woli Bożej. Mary-
ja przez całe życie była pokornie posłuszna 
Panu Bogu. „Niech mi się stanie według sło-
wa Twego” brzmiało jej także w sercu kiedy 
stała pod krzyżem. Ks. Jacek zachęcił nas by-
śmy naśladowali Najświętszą Pannę Maryję 
Wniebowziętą w codziennym postępowaniu 
i modlili się przez Jej wstawiennictwo.

WS
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Koncert AVE MARIA - fenomen jednej modlitwy

 Podobno kto śpiewa, ten dwa razy się modli. 
A ten kto słucha śpiewu, muzyki? Mieliśmy okazję, 
by i ze słuchania uczynić modlitwę. W przededniu pa-
ra� alnego odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, wieczorem 14 sierpnia o 19.30 po Mszy św. 
z I Nieszporami w kolegiacie miał miejsce niezwykły 
koncert ku czci Bożej Rodzicielki. Kwartet młodych 
artystów z Poznania i okolic zatytułował go Ave Maria 
– fenomen jednej modlitwy. Muzycy wybrali i zapre-
zentowali kilka utworów, które napisano do podsta-
wowej modlitwy maryjnej Zdrowaś Maryjo. Punktem 
honoru dla każdego muzyka było napisanie własnej 
aranżacji tej jednej modlitwy do Matki Bożej. Na kon-

cercie usłyszeliśmy więc Ave Maria Gulio Alary`ego, 
Jana Sebastiana Bacha, Charlsa Francoisa Gounoda, 
Giuseppe Verdiego, Giulio Cacciniego, Gaetano Do-
nizettiego, Charlsa Kamille Saint-Saensa, Michała Lo-
renca i Franza Schuberta. Znane bardziej, mniej lub 
usłyszane po raz pierwszy wybrzmiały w ustach Jo-
anny Kortylewicz (sopran) i Jędrzeja Wróblewskiego 
(tenor) z towarzyszeniem instrumentalnym organów, 
a przy nich Agata Ranz i skrzypiec, na których zagrał 
Jarosław Drynkowski. Koncert poprowadził Tomasz 
Walenciak, ubogacając doznania melodyczne cieka-
wymi wiadomościami o kompozytorach Ave Maria. 

red.

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

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13
 W poniedziałek 3 września 2012 roku 
we wszystkich średzkich szkołach rozpoczął się rok 
szkolny. Uczniowie zgromadzili się w świątyniach pa-
ra� alnych, prosząc o Boże błogosławieństwo i dobry 
start w nauce na nadchodzący rok 2012/2013. Roz-

poczynającym naukę uczniom życzymy wszystkiego 
dobrego i samych sukcesów w dążeniu do wyznaczo-
nego celu.

JT

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

Nowi duszpasterze w naszym mieście
 Z dniem 1. lipca do średzkich para� i zostało 
skierowanych dwóch neoprezbiterów: do para� i Naj-
świętszego Serca Jezusa ks. mgr Jarosław Żurawski, 
a do para� i kolegiackiej Wniebowzięcia NMP ks. mgr 
Grzegorz Konieczny. 
Ks. Jarosław pochodzi z para� i św. Andrzeja Boboli 
z Poznania-Junikowa, ks. Grzegorz z para� i św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Dakowach Mokrych. 
Obaj neoprezbiterzy zostali wyświęceni na kapłanów 
24 maja 2012 r. w poznańskiej bazylice archikatedral-
nej przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego. W Środzie 
Wielkopolskiej rozpoczynają swoją pracę duszpaster-
ską. Życzymy nowym wikariuszom Bożego błogosła-
wieństwa w kapłańskiej pracy i zdobywania pięknych 

doświadczeń u progu ich duszpasterskiej posługi. 
Szczęść Boże!

red.

Ks. Grzegorz Konieczny Ks. Jarosław Żurawski
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Wakacje nad morzem

Młodzież w Zakopanem

 Wakacje w tym roku rozpo-
częły się późno. Gdy umilkł już dzwo-
nek szkolny – zbyt długo nie czekając 
na nic – 2 lipca wyjechaliśmy w nie-
małym gronie nad morze do Grzybo-
wa. Pogoda nie do końca nas zado-
walała, ale to nie przeszkodziło nam, 
aby miło i radośnie przeżyć te kilka 
dni. Gdy nie mogliśmy liczyć na pro-
mienie słońca i ciepłą kąpiel, to pozostały nam dłu-
gie spacery do Kołobrzegu. Nie mogło też zabraknąć 

takich atrakcji jak rejs statkiem, 
wejście na morską latarnię, grę 
w piłkę na plaży, czy wieczorne 
grillowanie. Chociaż nie mogli-
śmy każdego dnia wejść do wody, 
to i tak było radośnie i ciekawie. 
Może w przyszłym roku tra� -
my na lepszą pogodę, a jeśli nie, 
to i tak zawsze ciekawie będziemy 

spędzali wolny czas.
Ks. J.M.

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

 W niedzielę 5 sierpnia młodzież z para� i Naj-
świętszego Serca Jezusa wraz ks. Proboszczem Janu-
szem Małusz-
kiem wyjechała 
na wakacje do 
Zakopanego. Po 
długiej podró-
ży uczestnicy 
wyjazdu zwie-
dzili kościół 
w Olczy, po czym 
udali się na spacer przez Krupówki. Kolejnego dnia 
wyruszyliśmy na szlak po Tatrach Polskich. Uczest-
nicy weszli na Sarnie Skałki, przeszli przez Drogę 
nad Reglami oraz Dolinę Strążyńską, po czym weszli 
na Kalatówki. Zwiedziliśmy także muzeum św. Brata 
Alberta i w Klasztorze Albertynów uczestniczyliśmy 
w Eucharystii. Po powrocie ze szklaku górskiego 
młodzież wraz ze swoim opiekunem poszli na pysz-
ną obiadokolację. W trzeci dzień przeszliśmy przez 
piękną Dolinę Kościeliską, wdrapaliśmy się na Smo-
czą Jamę i na Halę Ornak. Po obiadokolacji odbyła 
się Msza św. w kościele na Krzeptówkach. Następnego 
dnia uczestnicy wyjazdu weszli na Wiktorówki, gdzie 
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr odbyła się 
Eucharystia. Później wszyscy udali się na Rusinową 
Polanę. 

 W przedostatni dzień wyruszyliśmy już po 
raz ostatni na wyprawę po Tatrzańskim Parku Na-
rodowym: na Murowaniec i przez Halę Gąsienicową 
do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Na koniec w ko-
ściele Salwatorianów ks. Janusz odprawił Eucharystię. 
Sobota była ostatnim dniem spędzonym w Zakopa-
nem. Dzień ten był dniem relaksacyjnym. W Zakopa-
nem zwiedziliśmy jeszcze Stary Cmentarz. Ze wzglę-
du na padający deszcz, wjechaliśmy kolejką górską 
na Gubałówkę.
 W ciągu tego całego tygodnia na twarzach 
wszystkich widniał uśmiech i radość. Każdy dobrze 
się bawił i odpoczął. Wszyscy szczęśliwie przeszli ca-
łotygodniowy szlak górski. Warto też dodać, że pra-
wie przez cały tydzień w Zakopanem świeciło słoń-

ce i było ciepło. 
W imieniu  całej 
grupy dziękuje-
my ks. Probosz-
czowi Januszo-
wi Małuszkowi 
za zorganizo-
wanie wyjazdu 
do Zakopanego 

oraz za miłe spędzenie czasu.

Monika Barczak
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 W dniu 16 sierpnia br. grupka ministrantów zwiedziła 
rejon Umocnień Międzyrzeckich. Jak zawsze takie atrakcje są 
ciekawe i przynoszą wiele wrażeń. Półtoragodzinny pobyt pod 
ziemią był największą atrakcję tego wyjazdu. 

 Ks. J.M.

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

Pielgrzymka z historią w tle
 Od kilku lat wyjeżdżamy w rożne miejsca. Te-
goroczny szlak pielgrzymi zaprowadził nas na Ukra-
inę. 20 sierpnia w nocy wsiadaliśmy do autokaru, 
by po ponad dwudziestu godzinach dotrzeć do celu, 
a był nim Lwów, gdzie spędziliśmy dwa dni. Będąc 
we Lwowie nie mogliśmy nie być na cmentarzu Orląt 
Lwowskich, który tak bardzo przypomina dawną hi-
storią tych ziem.  Później przez Drohobycz, Truskawiec 
i Sambor dotarliśmy do Iwano - Frankowska, daw-

niej Stanisławowa, pięknego miasta, w którym urze-
kła nas nie tylko architektura i piękno tego miasta, 
ale też ludzie ubrani w swoje narodowe stroje, świę-
tujący Dzień Niepodległości. Wszystkie te miejsca, 
każde na swój sposób pokazywało tę prawdę, że tam 
była kiedyś Polska.

Ks. J.M. 

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

Kalendarium (PARAFIA ŚW. JÓZEFA)

1 lipca – homilie głosi o. Krzysztof Borodziej rozprowadzający kalendarze misyjne
6 lipca – nocleg pielgrzymów z grupy 12 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
8 lipca – homilie głosi ks. Tadeusz Smereczyński pracujący w Kazachstanie
10 lipca – spotkanie na temat pobytu ks. prob. Jacka Stępczaka w Zambii
22 lipca – święcenie pojazdów mechanicznych 
23-28 lipca – para� alna pielgrzymka do sanktuariów w Górach Świętokrzyskich
27 lipca – rajd rowerowy do Mądrych i Młodzikowa
29 lipca – homilie głosi ks. Eugeniusz Łabiak z archidiecezji lwowskiej
30 lipca – 4 sierpnia – wyjazd młodzieży para� alnej w Góry Izerskie 
15 sierpnia – kwiaty i zioła z okazji Matki Bożej Zielnej
17 sierpnia – sarmacki festyn
29 sierpnia – pielgrzymka do Górki Duchownej

Góra:
Młodzież z os. Jagiellońskiego

w Górach Izerskich
Dół:

Z okazji św. Krzysztofa święcone
były nie tylko samochody ale też rowery
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Pielgrzymka - czas spotkania z Bogiem
i drugim człowiekiem

W para� i św. Józefa okres wakacji już od kil-
kunastu lat jest czasem pielgrzymowania do miejsc 
uświęconych Bożą obecnością i modlitwą wielu po-
koleń chrześcijan w Polsce i Europie. W tegorocz-
nej pielgrzymce w Góry Świętokrzyskie, która odby-
ła się od 23 do 28 lipca uczestniczyło 48 osób, w tym 
ks. proboszcz Jacek Stępczak oraz ks. proboszcz Andrzej 
Marciniak wraz z kilkoma para� anami ze swojej aktualnej 
para� i pw. Św. Jana Kantego w Poznaniu.
 Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Mszy 
św. sprawowanej w Sanktuarium św. Antoniego 
w Łodzi – Łagiewnikach. Pielgrzymowali tu mieszkańcy 
Pomorza, Śląska, a nawet Czech i Moraw, których przycią-
gał nie tylko XVII- wieczny cudowny obraz, ale również 
objawienia Świętego, któ-
re miały tu miejsce. Dla 
nas była to także okazja 
do nawiedzenia grobu bł. 
Ojca Rafała Chylińskie-
go – franciszkanina, syna 
wielkopolskiej ziemi, 
zmarłego w Łagiewnikach 
w 1741 roku. W Łodzi 
mieliśmy okazję oglądać 
budynki, które w XIX w. 
były świadkami powsta-
wania wielkich fortun 
i gwałtownych zmian spo-
łecznych. Odwiedziliśmy 
zrewitalizowane budynki 
imperium włókiennicze-
go Izraela Poznańskiego 
oraz należący do niego pałac, w którym mieści się obecnie 
Muzeum Historii Miasta Łodzi. W środku podziwialiśmy 
olśniewające neobarokowe i secesyjne wnętrza utrwalo-
ne przez Andrzeja Wajdę w „Ziemi obiecanej” oraz m.in. 
bogatą kolekcję pamiątek po Arturze Rubinsteinie. Nie 
sposób wymienić wszystkich obiektów, które znalazły się 
na trasie naszej wędrówki. Wspomnę jedynie modrzewio-
wy kościół św. Józefa, pałac należący do Karola Scheibllera 
oraz pozostałości potęgi tego przemysłowca.
 Najlepiej odpoczywa się pod czujnym okiem 
kochającej Matki, dlatego na nocleg udaliśmy się 
do Domu Pielgrzyma mieszczącego się przy Sanktu-
arium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej. 

Dla wielu z nas była to okazja, by powrócić wspomnie-
niami do pielgrzymki z 2002 roku, dla innych impuls, 
by może kiedyś stanąć w Ostrej Bramie, dla wszystkich zaś 
pielgrzymów czas modlitwy i wypoczynku.
W Górach Świętokrzyskich
 Kolejne dni pozwoliły nam poznać historię oraz 
liczne zabytki i miejsca kultu usytuowane wśród urzeka-
jących krajobrazów najstarszych polskich gór, które swoją 
nazwę zawdzięczają klasztorowi na Łysej Górze. Dawny 
klasztor benedyktynów bardzo umiłował Władysław Ja-
giełło, który sześciokrotnie pielgrzymował do tego miejsca. 
Drogą z Nowej Słupi wędrowali m.in. Kazimierz Jagielloń-
czyk, Zygmunt Stary z królową Boną, Zygmunt III Waza 
oraz Jan Kazimierz. Wpisując się w wielowiekową tradycję 

podążyliśmy drogą Kró-
lewską na szczyt, odpra-
wiając Drogę Krzyżową. 
Następnie udaliśmy się 
do kaplicy Oleśnickich, 
gdzie w XVII - wiecz-
nym srebrnym relikwia-
rzu umieszczono pięć 
okruchów pochodzących 
z Drzewa Krzyża Święte-
go, a o� arowanych temu 
miejscu przez węgierskie-
go królewicza Emeryka. 
O bolesnych kartach z hi-
storii tej ziemi mogliśmy 
się przekonać już w mu-
rach klasztornych, w któ-
rych władze carskie urzą-

dziły więzienie karne, uważane za najcięższe w Polsce, zaś 
podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli obóz zagła-
dy dla jeńców radzieckich. Na naszym szlaku znalazł się też 
Michniów, gdzie stoi Pomnik – Mauzoleum i Sanktuarium 
Męczeństwa Wsi Polskich. Miejsce jednej z najkrwaw-
szych i najbardziej bestialskich pacy� kacji wsi polskich 
podczas II wojny światowej (w ciągu dwóch dni Niemcy 
zamordowali 203 osoby w tym 47 dzieci, 70 osób spalono 
żywcem) upamiętnia Pieta Michniowska przedstawiająca 
kobietę w stroju świętokrzyskim trzymającą na kolanach 
ciało syna – powstańca oraz zbiorowa mogiła o� ar. Będąc 
w opactwie Cystersów w Wąchocku zwiedziliśmy Muzeum 
Pamięci Walki o Niepodległość Narodu i pochyliliśmy się 
nad grobem Jana Piwnika „Ponurego”, legendarnego do-
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wódcy AK w Górach Świętokrzyskich. O trudnych, ale 
i pięknych doświadczeniach nie tylko tej ziemi, ale całej na-
szej ojczyzny, przypomniała nam 33- metrowa Golgota Na-
rodu Polskiego znajdująca się przy Sanktuarium Bolesnej 
Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-
-Godowie. Oprowadzani przez wychowankę ks. Czesława 
Wali mogliśmy poznać historię tego jednego z najmłod-
szych polskich miejsc pielgrzymkowych, którego idea po-
wstania zrodziła się w czasie modlitw za ojczyznę w czasie 
stanu wojennego. Przy sanktuarium funkcjonuje wioska 
dla dzieci niepełnosprawnych, dom dla osób starszych 
i przewlekle chorych oraz hospicjum.
W Pacanowie, Miechowie i Jędrzejowie
 Na naszym pielgrzymim szlaku znalazło się 
także Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Paca-
nowie. Najważniejszą częścią kościoła jest kaplica wy-
budowana na początku XVII w., w której centralne 
miejsce zajmuje blisko dwu metrowy krzyż z XII wie-
ku. Będąc w Pacanowie nie sposób było oprzeć się 
wspomnieniom z dzieciństwa, gdyż prawie z każde-
go okna wystawienniczego, płotu i skweru spoglądała 
na nas podobizna honorowego obywatela tego miasta – 
Koziołka Matołka.
 Kolejnym miejscem sanktuaryjnym był ko-
ściół w Miechowie, gdzie znajduje się najstarsza 
w Europie replika jerozolimskiego Grobu Chrystusa, 
w której przechowywana jest ziemia przywieziona z Gol-
goty. Historia tego miejsca związana jest z zakonem Bo-
żogrobców powstałym na początku XI w. dla opieki nad 
Świętym Grobem w Jerozolimie oraz udzielania pomocy 
chorym. Do Polski sprowadził ich Jaksa z rodu Gry� tów 
i osadził w Miechowie. Bracia tworzyli szkoły, oddawali się 
działalności charytatywnej, szerzyli kult grobu Pańskiego 
i nabożeństwa pasyjne, rozpowszechnili zwyczaj urządza-
nia w kościołach w Wielki Piątek grobu Chrystusa.
 W Jędrzejowie podziwialiśmy założone przez bi-
skupa gnieźnieńskiego Jana Gry� ta pierwsze opactwo cy-
sterskie na ziemiach polskich, w którym znajduje się kapli-
ca z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka, który ostatnie 
lata swego życia spędził w tutejszym klasztorze. Mieliśmy 
także sposobność zapoznania się z bogatą kolekcją zega-
rów słonecznych i przyrządów pomiarowych z XV – XX 
w., której początek dał doktor medycyny Feliks Przypkow-
ski.
Dlaczego pielgrzymka?
 W czasie jednego z naszych wyjazdów ks. pro-
boszcz Andrzej Marciniak powiedział, że pielgrzymka 
to nie tylko modlitwa. Pielgrzymka jest jak życie chrze-
ścijanina, dlatego musi być na niej czas na uwielbienie 
Pana Boga w modlitwie, ale także na zachwyt nad najpięk-
niejszą katedrą świata, jaką jest otaczająca nas przyroda 
i kontemplowanie dzieła Stwórcy, na podziwianie tego, 

co człowiek stworzył, wykorzystując talenty otrzymane 
od Boga. Wreszcie musi być czas na bycie z drugim czło-
wiekiem, na radość płynącą ze spotkania z Bogiem i czło-
wiekiem. Niewątpliwie było nam dane w czasie tegorocznej 
pielgrzymki napawać się pięknem świętokrzyskiej ziemi, 
wspaniałą szatą naciekową Jaskini Raj oraz urokliwym 
Wąwozem Królowej Jadwigi w Sandomierzu.. Był też czas, 
by podziwiać kunszt minionych pokoleń wędrując wśród 
industrialnej zabudowy i pałaców Łodzi, po słonecznych 
dróżkach w Skansenie Wsi Kieleckiej w Tokarni, czy prze-
mierzając malownicze uliczki Sandomierza, zachwycając 
się pięknem budowli tego miasta i bogatymi zbiorami 
Muzeum Diecezjalnego. Mogliśmy nacieszyć oczy bogatą 
kolekcją malarską zgromadzoną w zamku w Baranowie 
Sandomierskim, którego piękne krużganki zapewniły mu 
miano „małego Wawelu”, podziwialiśmy kunszt i precyzję 
człowieka, zwiedzając Żywe Muzeum Porcelany w Ćmie-
lowie.
 W czasie naszego wędrowania dotykaliśmy miejsc 
i pamiątek związanych z naszą literaturą, poczynając 
od eksponatów związanych z życiem Władysława Rey-
monta zgromadzonych w Łodzi, przez stąpanie po ziemi, 
która była tak bliska Stefanowi Żeromskiemu, nawiedze-
nie klasztoru na Świętym Krzyżu, z którym nierozerwalnie 
łączy się historia najstarszego dokumentu prozatorskie-
go w języku polskim, po Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku. Zauroczył nas ten przepiękny eklektyczny 
pałacyk, dar narodu polskiego na 25-lecie pracy twórczej 
pisarza, bogactwem eksponatów związanych z noblistą 
a także faktem, że mogliśmy odnaleźć średzkie akcenty 
na wystawie zatytułowanej „Kobiety w życiu Sienkiewicza”. 
Wielu z nas zatrzymywało się, by przeczytać fragment pa-
miętnika Marii Radziejewskiej i jej relację z miłosławskich 
uroczystości.
 Tych sześć dni na pielgrzymim szlaku to także ra-
dość bycia z drugim człowiekiem, czas budowania wspól-
noty, może dla niektórych trudny, bo pokazujący nasze 
słabości i niedoskonałości. Mimo tego jednak czas piękny, 
kiedy mogliśmy doświadczać Bożej opieki, tego że każdego 
dnia On troszczył się o nas. (Bo tylko tak tłumaczymy fakt, 
iż mimo licznych chmur na sandomierskim niebie dał nam 
możliwość rejsu po Wiśle, radość ze wspólnego śpiewu 
i spokojną drogę do hotelu – deszcz spadł kilka minut 
po naszym powrocie.) Pozwolił nam zakończyć to pielgrzy-
mowanie na Jasnej Górze u stóp Jego Matki. W naszych 
sercach jest wdzięczność za ten czas odmierzany poran-
nymi Godzinkami, modlitwą Anioł Pański, Eucharystią, 
Koronką do Bożego Miłosierdzia, rozważaniem tajemnic 
różańca, za czas spotkania z Bogiem w modlitwie, pięknie 
przyrody, w otaczającym świecie i drugim człowieku.

Krystyna Hypka
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ŚP. KS. JAROSŁAW GRELKA (1972 - 2012) / LITURGIA

Wspomnienie księdza
Jarosława Grelki

 Wszystkich bardzo zasmuciła wiadomość 
o śmierci księdza Jarosława 
Grelki. Pamiętamy doskona-
le jego serdeczny uśmiech, 
dziecięce oddanie się Bogu 
oraz zaufanie, którym da-
rzył drugiego człowieka. Bez 
wątpienia można stwierdzić, 
że Jego pasją było duszpaster-
stwo. Nigdy nie liczył czasu 
poświęconego grupom, któ-
re prowadził. Potra� ł doce-
nić każdego człowieka i przyjść mu z pomocą. Cieszył 
się, że może spotkać się z drugim człowiekiem. Wiele 
radości sprawiał Mu prowadzony przez Niego neoka-
techumenat. O ks. Jarku mówią para� anie, że „zawsze 
znalazł czas by porozmawiać z kimś. Nigdy nie od-
mawiał, kiedy ktoś potrzebował pomocy”. Organizo-

wał noclegi dla 
bezdomnych, 
którzy pojawiali 
się przy wika-
riacie w Środzie 
Wielkopolskiej. 
Niezwykłe były 
Jego ostatnie 
tygodnie życia, 

kiedy pogodnie się ze wszystkimi żegnał, mówiąc, 
że „zobaczymy się w niebie”,  dając przy tym przepięk-
ne katechezy o miłości Boga do człowieka i koniecz-
ności życia ze wszystkimi w zgodzie i pokoju.
 Wciąż trudno uwierzyć, że tego dobrego Ka-
płana nie ma już między nami. Trudno też usunąć 
Go ze skrzynki mailowej czy karty telefonu, chociaż 
doskonale się wie, że w tym świecie już nie napisze 
i nie zadzwoni. Odwdzięczając się za lata Jego posługi 
w naszej para� i pamiętajmy o modlitwie za księdza 
Jarka. 

ks. M. Ćmil

Kiedy myślę „ks. Jarek Grelka”…
- To był dla mnie człowiek, z którym mogłam po-
rozmawiać o wszystkim. Był otwarty na drugiego 
człowieka. Pozostaje dla mnie autorytetem. 
- Był człowiekiem, który zawsze miał dla mnie 
czas, by porozmawiać zarówno o tematach zwią-
zanych ze służbą przy ołtarzu, jak i o sprawach 
egzystencjalnych. Ukrywał swoje cierpienie 
w zrozumieniu drugiego człowieka. 
- Pogodny i roześmiany człowiek, zawsze służył 
pomocą. Dobrze realizował swoje obowiązki. 
Był kapłanem z powołania. 

15.09.2012 (sobota) Marii, Rolanda, Albina 
(NMP  Bolesnej)
16.09.2012 (niedziela) Korneliusza, Cypriana, Edyty    
(XXIV Niedziela Zwykła)   
17.09.2012 (poniedziałek) Roberta, Justyny     
18.09.2012 (wtorek) Stanisława, Ireny  
(Święto św. Stanisława Kostki zakonnika)    
19.09.2012 (środa)Januarego, Teodora     
20.09.2012 (czwartek) Eustachego, Euzebii     

21.09.2012 (piątek) Mateusza, Hipolita 
(Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty)
22.09.2012 (sobota) Tomasza, Maurycego     
23.09.2012 (niedziela) Bogusława, Boguchwały 
XXV Niedziela Zwykła    
24.09.2012 (poniedziałek) Gerarda, Teodora     
25.09.2012 (wtorek) Władysława, Aurelii     
26.09.2012 (środa) Kosmy, Damiana     
27.09.2012 (czwartek) Wincentego, Justyny     

Kalendarz liturgiczny
................................................................................................................................
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Święty wydania - Św. Stanisław Kostka
................................................................................................................................

 We wrześniu obchodzimy wspomnienie 
św. Stanisława Kostki patrona młodzieży. Urodził się 
28 grudnia 1550 roku w Rostkowie. Syn Jana – kasz-
telana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. 
Pierwszymi nauczycielami byli jego rodzice, nato-
miast po ukończeniu dwunastu lat jego nauczycielem 
był Jan Biliński. Dwa lata później wraz z bratem Paw-
łem został wysłany do Wilna. Tam uczył się w szko-
le Jezuitów, tutaj również połączył naukę z życiem 
religijnym. Kiedy Stanisław ciężko zachorował, miał 
dwie wizje, które spowodowały jego uzdrowienie. 
W pierwszej wizji widział św. Barbarę 
z dwoma aniołami, która przyniosła mu Komunię 
Świętą. W drugiej wizji widział Matkę Bożę z Dzie-
ciątkiem, która pochyla się nad nim i składa mu 
w ramiona Dzieciątko. Następnego dnia obudził się 
zdrowy. 
 Stanisław jako młody człowiek miał pragnie-

nia. Jednym z nich było wstąpienie do zakonu je-
zuitów, ale niestety nie 
otrzymał zgody rodzi-
ców. Skoro tak, młody 
Stasiu postanowił uciec  
z domu, co udało mu 
się uczynić. Dotarł 
do Dillingen i zgłosił się 
do Piotra Kanizjusza, któ-
ry wysłał go do Rzymu. 
To w Rzymie 28 paździer-
nika 1567 r.  został przy-
jęty do nowicjatu. Mając 
18 lat złożył śluby zakon-
ne. Niestety rok później 
w sierpniu 1568 zmarł 
w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Pan-

28.09.2012 (piątek) Wacława, Marka, Tymona     
29.09.2012 (sobota) Michała, Gabriela, Rafała 
Święto Świętych Archaniołów    
30.09.2012 (niedziela) Hieronima, Felicji, Franciszka 
XXVI Niedziela Zwykła    
1.10.2012 (poniedziałek) Teresy, Remigiusza, Danuty    
2.10.2012 (wtorek) Dionizego, Teo� la
Świętych Aniołów Stróżów    
3.10.2012 (środa) Jana, Ewalda, Teresy     
4.10.2012 (czwartek) Franciszka, Rozalii 
Św. Franciszka z Asyżu    
5.10.2012 (piątek) Placyda, Apolinarego, Faustyny
6.10.2012 (sobota) Brunona, Artura         
7.10.2012 (niedziela) Marii, Marka, Sergiusza 
XXVII Niedziela Zwykła    
8.10.2012 (poniedziałek) Brygidy, Pelagii, Walerii    
9.10.2012 (wtorek) Wincentego, Dionizego     
10.10.2012 (środa) Daniela, Leona     
11.10.2012 (czwartek) Aleksandra, Aldony     
12.10.2012 (piątek) Maksymiliana, Sera� na     
13.10.2012 (sobota) Honorata, Edwarda, Teo� la        
14.10.2012 (niedziela) Kaliksta, Bernarda  
XXVIII Niedziela Zwykła    
15.10.2012 (poniedziałek) Teresy, Florentyny     
16.10.2012 (wtorek) Jadwigi, Florentyny 
Dzień Papieski 34. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża    

17.10.2012 (środa) Ignacego, Wiktora, Małgorzaty
18.10.2012 (czwartek) Łukasza, Juliana
Święto św. Łukasza Ewangelisty    
19.10.2012 (piątek) Jana, Pawła, Izaaka     
20.10.2012 (sobota) Jana, Ireny   
21.10.2012 (niedziela) Jakuba, Urszuli 
XXIX Niedziela Zwykła    
22.10.2012 (poniedziałek) Filipa, Salomei, 
bł. Jana Pawła II    
23.10.2012 (wtorek) Seweryna, Jana     
24.10.2012 (środa) Antoniego, Marcina, Alojzego   
25.10.2012 (czwartek) Darii, Bonifacego     
26.10.2012 (piątek) Lucjana, Edwarda     
27.10.2012 (sobota) Sabiny, Iwony   
28.10.2012 (niedziela) Szymona, Tadeusza 
XXX Niedziela Zwykła    
29.10.2012 (poniedziałek) Wioletty, Felicjana     
30.10.2012 (wtorek) Edmunda, Przemysława, Zenobii    
31.10.2012 (środa) Krzysztofa, Urbana     
1.11.2012 (czwartek) Andrzeja, Seweryna 
Uroczystość Wszystkich Świętych    
2.11.2012 (piątek) Rajmunda, Bohdana
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych    
3.11.2012 (sobota) Marcina, Sylwii, Huberta     
4.11.2012 (niedziela) Karola, Olgierda, Emeryka 
XXXI Niedziela Zwykła  
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ny. Jego kult świętości zrodził się natychmiast.
 Proces beaty� kacyjny Stanisława Kostki za-
kończył się w 1670 roku. W 1726 roku został kanoni-
zowany przez  Benedykta XIII. Relikwie spoczywają 
w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. 

Święto św. Stanisława jest obchodzone 18 września. 
W ikonogra� i jest przedstawiany w stroju jezuity, któ-
ry przyjmuje komunię świętą z rąk anioła. 

KB

LITURGIA

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

Komentarze do niedzielnych Ewangelii
16.09.2012 r.: XXIV Niedziela Zwykła
Mk 8, 27-35
 Każdy z ludzi na jakieś oczekiwania. Każ-
dy ma jakieś pragnienia. I to właśnie przez ich pry-
zmat spoglądamy na otaczającą nas rzeczywistość 
i wydarzenia. Tak samo było w przypadku Jezusa i Jego 
misji. Wielu ludzi oczekiwało nowego proroka, Eliasza 
i właśnie przez taki pryzmat spoglądali na Chrystu-
sa. Wydawać by się mogło, że to ostatecznie nic złego. 
Jednak owocem takiego myślenia było to, że ówcze-
śni ludzie nie byli w stanie otworzyć się na pełnię na-
uki Jezusa. Zamknęli Go w formy przez siebie nałożone 
i nie pozwolili Mu na działania, które miały być inne, któ-
re miały przekraczać postępowania proroków. Przez swoje 
ograniczone myślenie ówcześni mieszkańcy Ziemi Świętej 
zabronili Jezusowi być Mesjaszem, zbawcą człowieka, za-
bronili Mu wypełnić Jego zbawczą misję w świecie. Tylko 
Piotr dostrzegł coś więcej, choć nie do końca. Bo nawet on 
zaczął pouczać Chrystusa jak ma wyglądać Jego działanie, 
jak ma wyglądać Jego posłannictwo.
 Również i w naszych czasach myśląc 
o Stwórcy posługujemy się naszymi często błędny-
mi schematami. Wierzymy w Boga, w Jego działanie, 
ale tylko takie, które spełnia nasze wyobrażenie. Cokol-
wiek innego, jakiekolwiek inne działanie odrzucamy, 
bo zakładamy, że Bóg tak po prostu nie może działać. 
Tymczasem powinniśmy rezygnować z naszych wyobra-
żeń o Chrystusie i przyjmować Go takiego jakim On chce 
dla nas być. Powinniśmy wznosić do Niego modlitwy, 
aby wypełniała się Jego wola, a nie nasze wyobrażenie. Do-
piero wtedy będziemy mogli dobrze przeżywać rozumie-
nie słów o pójściu za Chrystusem. „Kto straci swoje życie 
z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je”.

ks. Maciej Skorupka

23.09.2012 r.: XXV Niedziela Zwykła
Mk 9, 30-37
 W dzisiejszej Ewangelii  Jezus, uświadamia swo-
ich najbliższych uczniów, co czeka Go ze strony ludzi 
i co się stanie po Jego śmierci. Jednak Apostołowie poka-

zują, że nie do końca pojęli misje Pana. I gdy On mówi 
o celu swojego ziemskiego życia, oni kłócą się, kto z nich 
jest najważniejszy. Myślą o władzy i wielkości ludzkiej, 
a nie o wielkości głoszonej przez Chrystusa. Syn Boży uka-
zuje władzę  poprzez uniżenie, Kto chcę być pierwszym, 
niech będzie ostatnim. Jest to zupełna nowość, o której 
nikt dotąd nie mówił. Po ludzku patrząc, ten który jest naj-
mniejszy czy ostatni, jest tak właściwie nikim. Jesus myśli 
inaczej, porównuje prawdziwą wielkość do postawy dzieci. 
Bo prawdziwie wielkim człowiekiem jest ten, który jak 
dziecko żyje w pokorze i prostocie swojego serca. 

Kl. Piotr Michalak

30.09.2012 r.: XXVI Niedziela Zwykła
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
 Po raz kolejny spotykamy Chrystusa, który jest 
doskonałym nauczycielem, wspaniałym pedagogiem uka-
zującym sens życia człowieka, który chce być Jego uczniem 
i przyjacielem.
 Apostołowie w czasie drogi spotkali niezna-
jomego, który wyrzucał złe duchy. Jednak nie podzię-
kowali mu, nie ucieszyli się, że ktoś jeszcze w imię Je-
zusa pomaga innym. Ich zachowanie było zupełnie 
inne. Oni po prostu zabronili mu działać! Dlaczego? 
Bo nie chodził z nimi! Chcemy zapytać i natychmiast 
odpowiedzieć: czy musiał z nimi chodzić, aby pomagać 
w imię Jezusa? Oczywiście, że nie! Dlaczego zatem 
Jezus nie pochwalił Apostołów? Ponieważ ów czło-
wiek był wielkiej wiary, ufał Jezusowi i świadczył 
o nim! A oni jakby mu zazdrościli, jakby nie rozumieli, 
że Chrystus i Jego przesłanie jest dla każdego! Jest uniwer-
salne!
Chrystus podobnie jak Apostołów i nas naucza, 
że podstawą działania w imię Boże jest wiara! Człowiek 
chcąc za nim podążać ma wierzyć i swoją wiarę pielęgno-
wać.
 Zaś w ostatnich zdaniach Chrystus naucza 
i przypomina, iż człowiek wiary musi walczyć z pokusami, 
za złem, z grzechem. Mamy sami unikać grzechu oraz nie 
być przyczyną grzechu dla innych. 
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 Wiara, zatem ma procentować, ma się rozwijać 
i każdego prowadzić do Zbawienia! Mamy się we wspólno-
cie wiary, w Kościele nieustannie umacniać, a nie gorszyć 
i wzajemnie prowadzić na zatracenie. Chrystus bowiem 
każdego z nas chce mieć u siebie.

Ks. Krystian Sammler

7.10.2012 r.: XXVII Niedziela Zwykła
Mk 10, 2-16
 Jezus mówi do swoich uczniów, nawiązu-
jąc do pytania faryzeuszów, o pierwotnym zamy-
śle Boga Stwórcy: mężczyzna ma łączyć się z kobietą 
w związku nierozerwalnym i jedynym. Tak było od po-
czątku. Faryzeusze znowu czyhali na Mistrza, pytając pod-
stępnie o to, bo przecież Mojżesz dopuścił rozwody. Czy 
Chrystus wykroczy przeciw woli Bożej, czy zniesie prawo 
Mojżeszowe? Jezus zachęca do powrotu do tej pierwotnej 
woli Boga odnośnie nierozerwalnej więzi kobiety i męż-
czyzny. 
 Możemy gorszyć się tyloma cudzołóstwami: za-
mieszkaniem młodych przed ślubem, związkami niesa-
kramentalnymi, rozpadami małżeństwa i rodziny… Czy 
Bóg tego chce? Jego wolą jest nasze uświęcenie, dlatego Je-
zus podniósł nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety 
do rangi sakramentu. To znaczy, że On sam chce obdarzać 
małżonków łaskami potrzebnymi do realizacji tych zadań. 
Miłość i wierność są możliwe! Czy o tych, którzy zmienili 
życiowych partnerów, czasem nawet wielokrotnie, można 
powiedzieć, że są szczęśliwi? Gdyby byli, pewnie nie szu-
kaliby ciągle szczęścia… Pierwotny zamysł Boga mówi: 
co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. 
I jeszcze jedno: zdrada może dokonać się także 
w sercu. Pożądliwe spojrzenie jest już zdradą, bo godzi 
w wierność naszemu stanowi. W myślach również można 
dopuścić się cudzołóstwa, co powoli niszczy wierność, dla-
tego trzeba walczyć z tym grzechem. 

Ks. Grzegorz Konieczny

14.10.2012 r.: XXVIII Niedziela Zwykła
Mk 10, 17-30
 Bogaty młodzieniec, nauka Jezusa dotycząca bo-
gactwa – komentatorzy Biblii różnie nazywają fragment 
ewangelii św. Marka 10, 17-30. Porusza on temat bogactwa 
i królestwa Bożego. Ta część księgi składa się z trzech epi-
zodów: opowiadanie o bogatym młodzieńcu (10, 17-22); 
pouczenia Jezusa skierowane do uczniów (10, 23-27) i na-
uki o nagrodzie za wyrzeczenie się bogactw (10, 28-31).
 Główny cel tego fragmentu, to ukazanie, że bogac-
two może być przeszkodą w byciu uczniem Jezusa. Jezus 
uświadamia, że nagroda za Jego naśladowanie jest większa 
od poniesionych o� ar.
 Młodzieniec pyta: Co mam czynić, aby osią-

gnąć życie wieczne? Znasz przykazania. Tak, prze-
strzegałem je. Jezus spojrzał na niego z miłością 
i powiedział: Idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. W judaizmie akcento-
wano wartość dobroczynności,  jednak żydowscy nauczy-
ciele nie żądali od kandydatów na uczniów, by wyzbywali 
się majątku. Jezus odwraca sposób myślenia społeczeń-
stwa. Ludzie zamożni byli zwykle wychwalani za hojność, 
natomiast ubodzy byli traktowani jako mniej pobożni.
 Wielbłąd i ucho igielne to niemożliwe. Ta żydow-
ska � gura retoryczna oznacza uczynienie czegoś niemoż-
liwego (jak duże zwierzę może przejść przez ucho igielne). 
Ta cała sprawa prowadzi do prawdy, że człowiek bogaty 
mógł zrezygnować z majątku jedynie za sprawą łaski Bo-
żej. Większość uczniów Jezusa nie była uboga, ale zostawi-
ła wszystko i poszli za Nim. Nagroda to wspólnota ludzi 
oraz życie wieczne.
Któż może być zbawiony? – zapytali uczniowie. U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga wszystko jest możliwe.
 Troszczmy się o nasze zbawienie. Idźmy za Jezu-
sem, dla którego wszystko jest możliwe. Możesz być zba-
wiony? Możesz cieszyć się życiem wiecznym? To wszystko 
w Twoich rękach. Chcesz tego?

Ks. Marcin Głowiński

21.10.2012 r.: XXIX Niedziela Zwykła
Mk 10, 35-45
 Opisane przez św. Marka wydarzenie następu-
je po trzeciej zapowiedzi męki. Kontekst ma tu istot-
ne znaczenie. Jezus zbliża się do Jerozolimy, do której 
zmierza z uczniami od dłuższego czasu. Zapowiada, 
że zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Pi-
śmie; że oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom; 
że będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, 
a On po trzech dniach zmartwychwstanie. Tym-
czasem synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, zacho-
wują się, jakby nie słyszeli tych słów. Oni rozdzie-
lają stanowiska. Chcą zasiadać po prawej i lewej 
stronie Jezusa, gdy przyjdzie czas Jego chwały. Nie rozu-
mieją, że chwała Pana objawi się właśnie w cierpieniu, 
w zgorszeniu krzyża, a następnie w chwalebnym 
zmartwychwstaniu. Pozostali uczniowie oburzają się 
na Jakuba i Jana, ale w gruncie rzeczy oni także wciąż 
nie rozumieją, co to znaczy być uczniem Jezusa. 
Idą za nim, ale nie rozumieją Go. Towarzyszą Mu, ale nie 
potra� ą być uczniami według Jego wskazań.
 Często w naszym postępowaniu jeste-
śmy podobni do grona apostołów. Jesteśmy tak bli-
sko Pana, a jednocześnie tak bardzo Go nie rozu-
miemy i nie postępujemy tak, jakby On chciał, aby 
postępował Jego uczeń. Jaki zatem powinien być uczeń 
Pana? Powinien być człowiekiem pokornym, gotowym 

LITURGIA
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z radością mieć udział w cierpieniu Jezusa. On, będąc 
wszechmocnym Bogiem, uniżył się dla naszego zbawienia, 
stając się sługą wszystkim, i wiele wycierpiał dla naszego 
zbawienia. 
 „Miłość do Chrystusa wyraża się w pragnieniu 
życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego Serca. Reali-
zuje się to przez wewnętrzne zjednoczenie, oparte na ła-
sce sakramentów, umacniane przez nieustanną modlitwę, 
uwielbienie, dziękczynienie i pokutę. Nie może zabraknąć 
uważnego wsłuchiwania się w natchnienia, które On prze-
kazuje nam przez swoje Słowo, przez osoby, które spotyka-
my, przez sytuacje z codziennego życia” (Benedykt XVI).

Kl. Wojciech Nowicki

28.10.2012 r.: Rocznica poświęcenia własnego kościoła
Łk 19, 1-10
 Jezus zmierza do Jerycha jako osławiony cudo-
twórca. To dlatego oczekują Go już rzesze ludzi. Wśród 
nich jest Zacheusz. Z powodu wzrostu wspiął się na drze-
wo, pod którym wkrótce zatrzymał się Jezus, chcąc sko-
rzystać z jego gościny. Do grzesznika poszedł w gościnę 
– mówiono. 
 Wszyscy gardzili Zacheuszem z powodu jego za-
jęcia: zbierał podatek na rzecz okupanckich władz rzym-
skich. Jednak zachowanie tego zwierzchnika celników jest 

dla nas wielką lekcją naszego stosunku do wartości mate-
rialnych, do korzystania z bogactwa: jest niegodziwe wte-
dy, gdy gromadzi się je nieuczciwie, gdy okrada się innych, 
by używać ich do swego nieokiełznanego przepychu. Bo-
gactwo jest godziwe, gdy jest efektem własnej pracy i jest 
używane dla dobra własnego, ale i innych ludzi. 
 Jezus potępia nie bogactwo, ale złe, niegodzi-
we korzystanie z niego. Zacheusz jest tego dowodem, 
gdy deklaruje, że rozdał połowę swego majątku ubo-
gim. Połowę! Nie wszystko. Nawet jednak przy poło-
wie majątku, ten poborca podatku pozostanie czło-
wiekiem zamożnym. Nawet wynagradzając krzywdy… 
Liczy się jednak dobra wola. Liczy się nawrócenie, 
czyli odmienienie swego postępowania. To stało się 
z Zacheuszem. Podjął odważną decyzję: rozdał połowę 
swych pieniędzy ubogim, naprawił krzywdy. 
 Zacheusz – człowiek zamożny, pracują-
cy uczciwie – daje nadzieję na to, że także ludzie bo-
gaci mogą być zbawieni. Ich majątek oczywiście ła-
two może przesłonić Boga, ale nie musi. Bogactwo 
staje się niegodziwe, gdy jest nieuczciwie gromadzone 
i gdy korzysta się z niego egoistycznie. Ale tak być nie 
musi! Zależy to od nas.

Ks. Grzegorz Konieczny

LITURGIA / TEMAT NUMERU

 Wakacyjny czas sprzyja pielgrzymowaniu. Czy 
bardziej turystycznie, czy wyłącznie w tym celu, odwie-
dzamy miejsca święte. Możemy zaczerpnąć wtedy du-
cha, znaleźć pokrzepienie dla wiary, umocnić nadzieję… 
Możemy zanieść przez Boże oblicze ważne dla nas spra-
wy, życiowe trudności, licząc na orędownictwo świętych 
u Boga. Czym jest pielgrzymowanie? Co znaczy? Co można 
zyskać dzięki wędrówce do miejsc 
świętych? Niech powiedzą nam 
o tym pielgrzymi Poznańskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
A my, pamiętając o tym, że nasze 
życie jest pielgrzymowaniem, wy-
patrujmy celu, bo wtedy łatwiej 
jest znosić codzienne trudności. 
Podobnie jak na zdjęciu na okład-
ce wrażenie może robić wieża ja-
snogórskiego klasztoru – domu 
Matki, do którego się zmierza, to 
trzeba wiedzieć, że takim wido-

kiem można cieszyć się dopiero ostatniego, dziesiątego 
dnia marszu. Widząc już cel w zasięgu wzroku, znika jed-
nak gdzieś zmęczenie i chciałoby się aż biec! Czym więc 
jest pielgrzymowanie? 
 Kiedyś Pielgrzymka to była doskonała przygo-
da, sposób na wakacje, a z każdym kolejnym rokiem 
świadomość, że przemierzam kolejne kilometry w jakimś 

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

Pielgrzymowanie według pielgrzymów
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TEMAT NUMERU

konkretnym celu, który podświadomie niosłem w sercu. 
Dziś to przede wszystkim akt pokutny. Traktuję Pielgrzym-
kę jako swoistą pokutę za wszystkie przewinienia i grzechy 
popełnione wobec 
ludzi i Boga, niosąc 
bagaż swych win 
i intencje, o które 
proszą mnie inni. 
Zrozumiałem już 
jakiś czas temu, 
że Pielgrzymka nie 
jest spotkaniem ze 
znajomymi, uciecz-
ką od codzienności 
czy złudną chęcią 
postawienia siebie w 
centrum. 
 Pielgrzymka to przede wszystkim spotkanie z Bo-
giem w drugim człowieku, w ludziach, którzy nas goszczą, 
w każdym ziarnku piasku pod stopami, w każdej chmurce 
na niebie. Bóg idzie pośród nas w każdym z nas- w Tobie 
i we mnie, w każdym z tych braci i sióstr moich najmniej-
szych- bo jesteśmy jego świątynią Ducha.
 Pielgrzymowanie jest drogą wiodącą nas do Nie-
ba. Tu na Ziemi, już mamy tą coroczną namiastkę tego, 
jak powinniśmy iść codziennie, a nie tylko przez te kilka 
lipcowych dni. Pielgrzymowanie uczy pokory, miłosierdzia 
i miłości bliźniego- do Boga i do nas samych nawzajem, jest 
dowodem na to, że wciąż jest wielu młodych i starszych nie 
wstydzących się JEZUSA!!
 Na moją pierwszą Piel-
grzymkę zabrał mnie mój tata 
około 1986 roku, nie pamiętam 
dokładnie, ale weterani grupy pa-
miętają zapewne moje „słynne” 
wykonanie Godzinek jeszcze w 
grupie 15. Od tego czasu szlak Po-
znańskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną górę przemierzyłem chyba z 
15 razy. Za każdym razem było to 
inne doświadczenie, wiele się na-
uczyłem i poznałem wielu cudow-
nych ludzi. 
 Wszystkich, którzy jeszcze nie pielgrzymowali 
do Matki Częstochowskiej – Królowej Polski, zachęcam 
do wspólnego dzielenia się słowem, wzajemnego pomagania 
i wzrastania w wierze podczas przemierzania kolejnych ki-
lometrów, z których każdy może stać się maleńkim ziaren-
kiem na wielki zbiór kiedy przyjdzie czas i pora by stanąć  
twarzą w twarz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Grzegorz, drogówka Grupy 14 Poznańskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

 Myślę, że bardzo ważną rzeczą, którą zyskali-
śmy podczas pielgrzymki to my sami. To, że mogliśmy 
się poznać, to jest prawdziwy dar od Boga i jesteśmy Mu 

za to bardzo 
wdzięczni. Jako 
„rodzina piel-
g r z y m k o w a” 
świetnie się 
d o g a d u j e m y 
i spędzając ra-
zem czas do-
brze się bawi-
my. Warto też 
wspomnieć, że 
taka pielgrzym-
ka, te kilka 
dni potra� ą 

umocnić bardzo naszą wiarę, albo dzięki temu możemy 
po prostu zacząć wierzyć. Często na szlaku dzieją się praw-
dziwe cuda, których nie da się zapomnieć, a przyczyną 
ich są nasze szczere rozmowy z Bogiem. Nasz Ojciec daje 
nam przez to bardzo dużo do myślenia i strasznie nas roz-
pieszcza tymi darami od siebie. Według mnie pielgrzymka 
to kolejny dar od Boga dzięki, któremu możemy zyskać 
wcześniej wymienione rzeczy. Mam nadzieje, że z roku 
na rok będzie nas nie tylko w naszej grupie, ale w całej piel-
grzymce coraz więcej.

Weronika

 Dla mnie słowa takie 
jak Pielgrzymka i Pielgrzy-
mowanie oznaczają nowy 
okres doświadczeń które ze-
słał na nas sam Pan. Gdy wę-
drowaliśmy przez te 10 dni 
na Jasną Górę moje życie bar-
dzo się zmieniło. Przez ten 
czas poznałam wielu prze-
miłych ludzi zmierzyłam się 
z ich problemami oraz lękami. 
Przez całą ta trasę myślałam 
o rodzinie modliłam się aby 

wszystko było tak jak dawniej aby wszystko się ułożyło. 
Dla mnie był to też sprawdzian wytrzymałości. Drogę któ-
rą pokonywaliśmy monetami była bardzo ciężka ale gdy 
śpiewaliśmy piosenki oraz odmawialiśmy różne modlitwy 
na twarzy pojawiał się uśmiech i momentalnie zapomina-
liśmy o bólu szliśmy chwaląc imię Pana. Zachęcam, abyście 
poszli na Pielgrzymkę, bo to naprawdę piękna przygoda, 
która uczy nas, jak mamy naprawiać swoje błędy, które po-
pełniliśmy w życiu. 

Natalia
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Świeccy w Kościele
Jaką rolę odgrywają wierni w Kościele?  Trze-

ba zacząć od tego, że oprócz kapłanów także wierni 
mają znaczącą rolę w Kościele. Podkreśla to Sobór 
Watykański II oraz inne dokumenty Magisterium 
Kościoła.  Wierni nazywani są laikatem albo świec-
kimi, są to nazwy zamienne. Według Soboru Waty-
kańskiego II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
świeckich rozumie jako osoby wszystkich wiernych 
chrześcijan nie będących członkami stanu kapłań-
skiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego 
w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, któ-
rzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa usta-
nowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób 
uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królew-
skiego urzędu Chrystusowego. Sprawują oni też 
posłannictwo w Kościele i w świecie.  Zadaniem lu-
dzi świeckich według tego dokumentu jest właśnie 
szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami 
świeckimi a zarazem kierując nimi po myśli Bożej. 
To w nich mamy przyczyniać się do uświęcania świa-
ta. Każdy wierny jest powołany do  świętości, nie 
tylko kapłan czy zakonnik. Św. Augustyn powiedział 
takie oto zdanie: Ilekroć mnie przeraża to, czym je-
stem dla was, pociechę daje mi to, czym jestem wraz 
z wami. Dla was bowiem jestem biskupem, wraz 
z wami chrześcijaninem. Pierwsze to imię z urzędu, 
drugie – łaski; tamto niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo, to – zbawienie. Widać, że dla św. Augustyna  
ważne było zbawienie. Tak dla każdego z nas powin-
no być takie postrzeganie  chrześcijaństwa. Jest ono 
łaską, które daje zbawienie.
 Wierni w Kościele są włączeni do apostolstwa 
świeckich przez sakramenty chrztu i bierzmowania. 
Szczególnym powołaniem świeckich jest czynić obec-
nym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich 
okolicznościach, gdzie przy ich pomocy stać się może 
solą ziemi (LG nr 33).  Wierni mogą, (choć powin-
ni)  być powołani także do współpracy z hierarchią, 
na wzór tych, którzy pomagali św. Pawłowi w głoszeni 
Ewangelii. Na każdym świeckim, który został włączo-
ny do Kościoła leży obowiązek głoszenia Dobrej No-
winy. Dlatego pierwszymi nauczycielami są rodzice. 
To na nich leży obowiązek nauki modlitwy swoich 
dzieci.

PARAFIALNE GRUPY DUSZPASTERSKIE

 Paweł VI w Adhortacji Apostolskiej Evage-
lium nuntiandii podkreśla rolę Kościoła domowego. 
Członkowie rodziny nie tylko ewangelizują, ale i sami 
są ewangelizowani. Dokument również podkreśla 
współpracę między świeckimi a kapłanami.
 Zauważmy, że świat dzisiaj jest pod wpływem 
sekularyzmu. Jest to poważny problem, ponieważ 
przebywamy w nim i niektórzy zaczynają tym prze-
siąkać. Dlatego jako chrześcijanie mamy za zadanie 
ukazanie, czym jest chrześcijaństwo. Mamy być jak 
latorośl, o której mówi Jezus w Ewangelii Jana: Ja je-
stem krzewem winnym – wy latoroślami. Mamy cią-
gle trwać w Chrystusie.  Chrzest sprawia, że jesteśmy 
członkami w Chrystusie. 
 Świeccy mają również potrójny udział 
w urzędzie Jezusa Chrystusa a mianowicie: kapłań-
skim, prorockim oraz królewskim. Ludzie uczest-
niczą w kapłańskim urzędzie Chrystusa, gdyż przez 
Chrzest w Chrystusowe Ciało łączymy się w Nim 
w tej o� erze, o� arując siebie. Udział prorocki zo-
bowiązuje świeckich do przyjęcia z wiarą Ewan-
gelii i aby ją głosić nie tylko słowem ale i czynem, 
aby właśnie odważnie unikać zła. Za pomocą urzę-
du kapłańskiego wierni są zobowiązani do służe-
nia Królestwa Bożego i jego rozszerzaniu. Udział  
w potrójnym urzędzie zaczyna się wraz z Chrztem 
i rozwija się poprzez Bierzmowanie, natomiast w Eu-
charystii znajduje pełne mocy oparcie. Ważne jest 
to, że świecki wykonuje codzienne obowiązki i żyje 
w świecie, gdzie kapłani nie zawsze mogą dotrzeć. 
Dlatego bardzo ważna jest ewangelizacja ludzi świec-
kich. Wszyscy wierni przynależący do Kościoła są 
powołani do świętości, uczestniczą w życiu, które ma 
doprowadzić ich do zbawienia. Nie można zapominać 
o życiu sakramentalnym przede wszystkim o Eu-
charystii. Nawet Kodeks Prawa Kanonicznego mówi 
o roli świeckich w Kościele: Tam, gdzie to doradza 
konieczność Kościoła, z braku szafarzy także świec-
cy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą 
wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, 
mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modli-
twom liturgicznym, udzielać chrztu, a także rozdzie-
lać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa. 
Jak widać świeccy mogą spełniać różne posługi, urzędy 
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i funkcje w obrębie liturgii. Udział świeckich prze-
widziany jest w synodach diecezjalnych oraz sy-
nodach partykularnych, prowincjonalnych a także 
plenarnych. W para� i wierni również mogą mieć 
swój udział we wspólnocie. Para� e powinny zadbać 
o przystosowanie struktur para� alnych oraz two-
rzenie niewielkich wspólnot, gdzie świeccy mogliby 
przekazywać sobie Słowo Boże, ale i służyć innym. 
Istnieją różne formy uczestnictwa świeckich. Pierw-
szą jest forma osobista. Polega na życiu chrześcijań-
skim, które jest początkiem apostolstwa świeckich. 
Kolejną formą jest uczestnictwo zrzeszone, do któ-
rych możemy zaliczyć: wspólnoty, grupy i ruchy oraz 
stowarzyszenia. Nadzieja Kościoła leży w młodzieży. 
To w niej widzi swoją drogę ku przyszłości. Trzeba ją 

zachęcać nie tylko czynnym podmiotem, ale także 
aktywnymi uczestnikami ewangelizacji. 
Rola świeckich jest bardzo ważna w życiu Kościoła. 
Dla każdego Kościół jest otwarty i nie zamyka drzwi 
przed nikim. Trzeba pamiętać, że najważniejsze jest 
zbawienie i swoją postawą dawać przykład innym, 
to podstawowa ewangelizacja wśród środowisk życia 
społecznego. Tegoroczny program duszpasterski jest 
pod hasłem: Kościół naszym domem. Myślę, że każ-
dy wierny powinien czuć się w Kościele jak w domu. 
Ważny też jest dialog między Kościołem a wiernymi, 
między wiernymi a kapłanami, bo dzięki temu umac-
niamy wspólnotę, którą razem tworzymy.

KB

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

PARAFIALNE GRUPY DUSZPASTERSKIE

Pomocnicy Matki Kościoła
Sobór Watykański II wezwał cały Lud Boży 

do odpowiedzialności za Kościół do współpracy 
z nim dla rozszerzenia Królestwa Chrystusa na zie-
mi. Odpowiedzią na to wezwanie jest wiele ruchów 
i wspólnot odnowy życia chrześcijańskiego w Ko-
ściele Katolickim. Jednym z nich jest dzieło Epi-
skopatu Polski zainicjonowane przez Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego dnia 26 sierpnia 1969 roku. 
U stóp Matki Jasnogórskiej Prymas Tysiąclecia we-
zwał wszystkich ludzi, którzy obok spraw osobistych 
dostrzegać będą wielkie problemy ogólne, rozszerzą 
swoje serca i w poczuciu odpowiedzialności za Kościół 
i za katolickie oblicze Polski II Tysiąclecia podejmu-
ją dzieło współpracy apostolskiej poprzez modli-
twę, o� arę i działanie, którzy staną się Pomocnikami 
Maryi na rzecz Kościoła Jej Syna”. Istotą dzieła Po-
mocników Matki Kościoła jest osobiste oddanie się 
Maryi, Matce Kościoła, w Jej macierzyńską niewolę 
miłości i pomocy Kościołowi przez modlitwę, o� arę 
i zaangażowanie apostolskie.
 Wzorem i pomocą jest Maryja, Matka Kościo-
ła. Doskonale otwarta na działanie Ducha Świętego 
i całkowicie oddana Osobie i dziełu swojego Syna, Je-
zusa Chrystusa.
 Pomocnicy Matki Kościoła tworzą wspólnoty, 
aby uczyć się od Maryi odpowiedzialności za Kościół 
- Nią i przez Nią pomagać Chrystusowi zbawiają-

cemu w Kościele, razem się modlić, pomagać sobie 
w duchowym wzrastaniu, rozważać Słowo Boże, dzie-
lić się między sobą i innymi miłością Jezusa, pomagać 
sobie w trudnościach, tak jak to robili pierwsi chrze-
ścijanie.
 Pomocnikiem można też zostać indywidual-
nie - duchowo przynależeć do tej rodziny, wspierając 
ją swoją modlitwa i o� arą. Każdy, kto pragnie spotkać 
Jezusa, by doświadczyć Jego miłości i związać swoje 
życie z Maryją, Matką Kościoła, by wraz z Nią głosić 
Chrystusa Zmartwychwstałego, może zostać Jej po-
mocnikiem.
 W naszej para� i istnieje dziecięca grupa Pomoc-
ników Matki Kościoła. Gromadzimy się w każdą sobotę 
o godzinie 11:15 w salce katechetycznej. Spotka-
nia prowadzi ks. Maciej Skorupka. Centralnym 
punktem naszych spotkań  jest nie tylko modli-
twa, ale praca w grupach, które pogłębiają na-
szą znajomość Pisma św. oraz wiedzę religijną. 
Nie brakuje również zabawy i śpiewu . Oprócz tego 
malujemy, rysujemy i robimy wiele ciekawych rzeczy.
 Jeśli masz wolne sobotnie przedpołudnie, 
to serdecznie zapraszamy na nasze spotkania. 
PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ POMOCNIKIEM 
MATKI KOŚCIOŁA. Zapraszamy dziewczynki jak 
również chłopców.

KB
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INFORMATOR

W najbliższym czasie
22 IX 2012 r.
Po Mszy św. o godz. 18.30 w sobotę 22 września 
na Starym Rynku odbędzie się poświęcenie � gur 
Matki Bożej i św. Wawrzyńca, którego dokona ks. 
bp Zdzisław Fortuniak. Figury, które niegdyś stały 
na centralnym placu naszego miasta, powracają 
na swoje miejsce. 
7 X 2012 r.
We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej przypa-
da kolegiacki odpust, na który w sposób szczególny 
zaproszeni są wszyscy kanonicy średzkiej kapituły 
kolegiackiej. Suma odpustowa zostanie odprawiona 

Powrót � gur na Stary Rynek

o godzinie 17.00, a po niej nastąpi procesja z � gurą 
Matki Bożej Fatimskiej. Na odpust zaprasza Prepozyt 
Średzkiej Kapituły Kolegiackiej.
Niebawem
W naszej para� i zainicjowana zostanie nowa grupa 
duszpasterska, której szczególnym charyzmatem bę-
dzie modlitwa w intencji powołań. Pamiętamy czasy, 
gdy w naszej para� i było po kilku kleryków na jed-
nym roku! Aktualnie nie mamy żadnego kandydata 
do kapłaństwa. Modlitwa w intencji powołań zwłasz-
cza z naszej para� i jest naszą wspólną troską, stąd 
propozycja stworzenia grupy modlitwy w tej intencji. 

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

22 września tego roku o godzinie 18.30 Mszą 
Świętą w Kolegiacie rozpocznie się uroczystość po-
święcenia � gur św. Wawrzyńca i Matki Bożej, które 
po ponad osiemdziesięciu latach powrócą na Stary 
Rynek. Uroczystości przewodniczyć będzie ksiądz bi-
skup Zdzisław Fortuniak. 
Po uroczystej Mszy Świętej w Kolegiacie, na Starym 
Rynku gdzie 
staną � gury 
św. Wawrzyń-
ca i Matki Bo-
żej odbędzie 
się ceremonia 
ich odsłonięcia 
i poświęcenia. 
Na tę wyjątkową 
okazję na rynku 
zostanie przygo-
towane specjal-
ne widowisko, 
łączące w sobie 
elementy dźwię-
ku, teatru i światła. Figury, które staną na Starym 
Rynku nie są nowym elementem architektonicznym 
tego miejsca. Kilkadziesiąt lat temu, jeszcze w okresie 

międzywojennym posągi świętych postaci upiększały 
ten główny plac miasta.
 Kilka lat temu, w związku z podjęciem przez 
Gminę Środa Wielkopolska inwestycji rewitalizacji 
Starego Rynku został ogłoszony konkurs na wyko-
nanie koncepcji zagospodarowania głównego pla-
cu miasta. W konkursie przedstawione zostały dwie 

koncepcje rewitalizacji 
rynku. Pierwsza,  hi-
storyczna zakładają-
ca przywrócenie pier-
wotnego piękna placu 
poprzez umieszczenie 
na nim rzeźb świętych 
oraz druga, nowocze-
sna. Ówcześni radni 
miejscy zdecydowali 
o wyborze tej pierw-
szej koncepcji. W 2011 
roku na Starym Ryn-
ku zakończyły się prace 
związane z rewitaliza-

cją samego placu. W tym roku zgodnie z wcze-
śniejszym planem postanowiono o zlokalizowaniu 
na rynku � gur – Matki Bożej i Świętego Wawrzyńca. 
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W przededniu poświęcenia i odsłonięcia tych � gur 
warto przypomnieć ich historię na Starym Rynku 
w Środzie.NMP zamiast � gur na rynku
 Jak możemy przeczytać w artykułach Zbignie-
wa Jóźwiaka „na średzkim rynku od „niepamiętnych 
czasów” stały dwie � gury, w czym najstarszy z zacho-
wanych miejskich planów  z 1783 roku nas utwier-
dza, zaś fotogra� e z przełomu XIX i XX wieków 
nie pozostawiają żadnych złudzeń”. Trudno jednak 
jednoznacznie stwierdzić � gury których świętych 
stały pierwotnie na Starym Rynku. Powszechnie uwa-
ża się, że na Starym Rynku w rejonie budynku sądu 
znajdował się pomnik św. Jana Nepomucena a po 
przeciwnej stronie w rejonie dzisiejszej ul. Krótkiej 
pomnik św. Wawrzyńca. Uważa się również, że na 
rynku stała � gura św. Jana i Matki Bożej, o czym mają 
świadczyć pocztówki ze zbioru Cezarego Jakubiaka 
z okresu kiedy na 
Starym Rynku stały 
� gury.
 R z e ź -
by świętych stały 
na Starym Rynku 
do lat trzydziestych 
XX wieku. Wów-
czas to postanowio-
no rozebrać rzeźby, 
które znajdowały się 
w złym stanie tech-
nicznym. Rekom-
pensatą za likwida-
cję � gur z terenu rynku miało być postawienie � gury 
Matki Bożej Królowej Korony Polskiej o łącznej wyso-
kości 8,70 m w parku na Plantach, gdzie obecnie znajdu-
je się obelisk poświęcony ks. Keglowi. Projekt tej � gu-
ry zakładał przedstawienie NMP w płaszczu, z berłem 
w ręku i koroną na głowie. Postać Maryi miała wy-
rastać z korony. Uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod pomnik odbyła się oczywiście 
na Plantach 28 czerwca 1939 roku podczas XIX Ar-
chidiecezjalnego Zjazdu Katolickiego. Sprawne wy-
konanie i postawienie � gury Matki Bożej Korony 
Polskiej uniemożliwił jednak wybuch II Wojny Świa-
towej we wrześniu 1939 roku. Po wojnie przystąpiono 
do ponownych prac mających na celu ustawienie � -
gury Matki Bożej na Plantach. Staraniem Bronisławy 
i Stanisława Machajewskich wykonano � gurę Matki 
Bożej według nieco zmienionego projektu w stosun-

ku do wersji pierwotnej – dodano Dzieciątko Jezus, 
które Maryja trzyma na rękach. Wielokrotnie przesu-
wany przez władze komunistyczne termin poświęce-
nia � gury został ostatecznie wyznaczony na dzień 5 
października 1947 roku. Uroczystościom miał prze-
wodniczyć bp Franciszek Jedwabski. Władze skutecz-
nie uniemożliwiły jednak postawienie w parku rzeź-
by NMP. Ostatecznie w 1950 roku � gura Matki Bożej, 
która miała stanąć na średzkich Plantach została 
ustawiona przed Kolegiatą między wieżą, a wejściem 
do południowej nawy Kolegiaty gdzie stoi po dzień 
dzisiejszy. O historii tej � gury m.in. w 1995 roku w 
gazecie para� alnej „W kręgu rodziny kolegiackiej” 
pisał dzisiejszy prefekt Wyższego Seminarium Du-
chownego, w Poznaniu średzianin ksiądz Tomasz Na-
wracała.
 Po kilkudziesięciu latach Staremu Rynko-

wi zostanie przy-
wrócone pierwot-
ne piękno poprzez 
powrót na plac 
rynku � gur Mat-
ki Bożej i Świętego 
Wawrzyńca. Figury 
zostaną ustawione 
na dwóch kolum-
nach wykonanych 
z piaskowca 
o wysokości 4,80 
m, które zosta-
ły już zamon-

towane na Starym Rynku - jedna 
u zbiegu ulicy Krótkiej z ulicą św. Wawrzyńca, dru-
ga natomiast u zbiegu ul. 17 – ego września z ulicą 
ks. Kegla. 
 Na jednej z kolumn stanie dwumetrowa, 
odlana z brązu postać św. Wawrzyńca. Ten święty 
Kościoła katolickiego żył w III wieku n.e. Mieszkał 
w Rzymie, był diakonem, zarządzał  majątkiem Ko-
ścioła. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogi-
mi. Św. Wawrzyniec, wierny swoim ideałom niesienia 
pomocy ubogim został skazany na męczeńską śmierć 
poprzez przypiekanie ogniem. Był jednym z najpopu-
larniejszych świętych średniowiecza. Jest m.in. patro-
nem ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Atry-
buty jakie będzie posiadała � gura św. Wawrzyńca 
na Starym Rynku to krata – symbol śmierci jaką zgi-
nął święty, palma – symbol męczeństwa oraz księga 

INFORMATOR
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– nawiązująca do zadania diakona jakim było zarzą-
dzanie majątkiem Kościoła.
 Na drugiej z kolumn ustawiona zostanie odlana 
z brązu � gura Matki Bożej. Sama postać NMP będzie 
miała wysokość 1,70 m. Licząc jednak koronę z dwu-
nastu gwiazd i kulę ziemską na której stanie Matka 
Boża, cała postać będzie miała 2 m wysokości. Mat-
ka Boża stanie na kuli ziemskiej, co symbolizuje, że 
jest Ona Królową Ziemi i całego Wszechświata. Pod 
stopami Maryi będzie znajdował się wąż, który sym-
bolizuje szatana – wszelkie ziemskie zło. Matka Boża 
jest o wiele potężniejsza od szatana i łatwo go miaż-
dży, zapewniając tym samym pomoc i opiekę wszyst-
kim swoim wyznawcom. Korona (aureola) z gwiazd 
dwunastu nad głową Matki Bożej stanowi nawiązanie 
do Apokalipsy św. Jana, Apostoła i jest wyrazem 
władzy królewskiej NMP. Dodajmy, że wykonawcą 
„współczesnych” � gur jest średzianin Adam Wójkie-
wicz. Pomysł powtórnego postawienia � gur świętych 

na Starym Rynku wywołał żywą dyskusję w naszej 
lokalnej prasie. Wzięli w niej udział zarówno zwo-
lennicy jak i przeciwnicy powrotu � gur na rynek. 
Odpowiadając na pytanie czy stawianie na rynku 
� gur św. Wawrzyńca i Matki Bożej ma sens, myślę, 
że warto zacytować tutaj średzianina, archeologa Hen-
ryka Machajewskiego, który zabierając głos w spra-
wie ustawienia na Starym Rynku � gur powiedział: 
„Średzkie � gury nie są obiektami ściśle sakralnymi 
i kościelnymi. Wyrażają one pewien aspekt kultury 
patriotycznej i duchowej dawnej społeczności nasze-
go miasta. Jaki zatem byłby sens ich zlokalizowania 
przy kościele, czy wstydzimy się klasycznego wymia-
ru tej kultury? A fundusze przeznaczone przez miasto 
na ich restaurację. No cóż. Gdyby dawniej rezygno-
wano z łożenia na różnego rodzaju podobne dobra 
społeczne, to nasze dzisiejsze dziedzictwo kulturowe 
byłoby wyjątkowo ubogie.”

Filip Waligóra
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Pani Ania informuje
................................................................................................................................

16.06. Jakub Tomasz Mądry
17.06. Adam Kmiecik
23.06. Adrianna Barczak
23.06. Zo� a Sobczak
23.06. Oliwia Krężel
23.06. Anna Przygoda
23.06. Jan Żołądkowski
24.06. Katarzyna Nadobnik
30.06. Emilia Kaczmarek
01.07. Krzysztof Wiechciński
01.07. Franciszek Ratajczak
07.07. Franciszek Szymkowiak
08.07. Szymon Antczak
08.07. Tomasz Marcin Gleaves
15.07. Jakub Jacków
15.07. Olena Sarnowska
15.07. Natalia Sylwia Mazur
21.07. Amelia Spalik
28.07. Piotr Pawlik
29.07. Tymoteusz Unisław Cukrowski
29.07. Paulina Lucyna Majda

29.07. Helena Sławińska
05.08. Antoni Bartkowiak
05.08. Roman Smoliński
05.08. Marcin Franciszek Buczak
05.08. Adam Franciszek Smuga
05.08. Magdalena Lemańska
05.08. Maria Jankowiak
11.08. Aleksandra Olgrzymek
11.08. Olivier Wyduba
12.08. Łucja Króczyńska
19.08. Dominika Janasik
25.08. Maria Regulska
25.08. Jan Stanisław Stanisławski
02.09. Paweł Michalak
02.09. Natalia Rybko
02.09. Wojciech Łażewski
02.09. Julia Wiktoria Zgirska
08.09. Mikołaj Antkowiak
08.09. Igor Konarkowski

Rodzicom gratulujemy!

Nowi Para� anie:



W ŚWIETLE KOLEGIATY 25

22.06. Paweł Marek Koprucki i Joanna Stachowska
22.06. Krzysztof Kabacinski i Angelika Katarzyna 
 Nowak
23.06. Przemysław Tatarek i Agnieszka Jaśkowiak
23.06. Sławomir Piotr Minge i Zo� a Anna Oborska
29.06. Dawid Ratajczak i Anna Loga
30.06. Wojciech Ludwiczak i Anna Maria Sobkowiak
06.07. Radosław Józef Lasota i Monika Kawalec
21.07. Tomasz Piotr Kania i Ewelina Weronika 
 Smytry
21.07. Torsten von Scheibner i Justyna Jaśkowiak
21.07. Tomasz Limański i Joanna Szczepańska
28.07. Rafał Przemysław Malinowski i Joanna 
 Rogalska
28.07. Mikołaj Skonieczny i Alicja Maria Krupecka
28.07. Damian Bartkowiak i Daria Katarzyna Magda
04.08. Paweł Szymczak i Magdalena Maria Pietrzak
04.08. Krzysztof Rozmiarek i Karolina Renata 
 Ratajczak
10.08. Tomasz Mazur i Beata Dębińska

10.08. Marcin Kosmowski i Natalia Woźniak
11.08. Piotr Stanisław Rogacki i Joanna Danuta 
 Pieszak
11.08. Aleksander Maciej Miałkowski i Joanna 
 Sera� n
14.08. Sebastian Janusz Stanek i Paulina Zaborowska
17.08. Wojciech Bończa Piotr i Natalia Anna 
 Sobańska
17.08. Bartosz Piotr Aleksy i Marta Pęczyńska
18.08. Krzysztof Joachim Krawiec i Agnieszka
 Wiatrowska
18.08. Hubert  Krzysztof Kałużny i Natalia Anna
 Krakowska
24.08. Andrzej Jerzy Stefaniak i Dorota Joanna
 Lisiewicz
01.09. Mariusz Marek Błaszczyk i Anna Wojtaszak
08.09. Krzysztof Jendraszak i Natalia Rapczewska

Szczęść Boże! – na nowej drodze życia.

10.06. Filip Nowakowski
13.06. Barbara Halina Ławniczak
18.06. Janina Pieczyńska
22.06. Maria Pucek
23.06. Teresa Borowczyk
02.07. Bronisław Braszka
03.07. Władysław Łoś
05.07. Maciej Strugarek
09.07. Józef Bobeł
10.07. Joanna Dolatowska
11.07. Witold Stachowiak
28.07. Zygmunt Stefaniak

01.08. Helena Czubaj
02.08. Łukasz Pawelec
03.08. Krzysztof Marciniak
12.08. Dawid Siempniak
17.08. Aniela Surdyk
21.08. Joanna Jóźwiak
30.08. Teresa Kupczyn
30.08. Barbara Gaj
31.08. Leon Jędrasiak

Daj im, Panie, wieczne odpoczywanie…

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

INFORMATOR

Zawarli związek małżeński:

Odeszli do Pana:



26 W ŚWIETLE KOLEGIATY

KĄCIK DZIECIĘCY

Pytania:

1. Z podanych liter ułóż wyraz (k, o, r, e, l, t)
2. Święta, patronka matek
3. Inaczej ksiądz
4. Dotyka człowieka przez grzech
5. Jezus dał mu klucze do nieba
6. Nimi chodzisz
7. Może być Nowy i Stary
8. Stan, w którym żyje ksiądz
9. Święcona…
10.  Jest przed czymś
11.  Zwierzę cztero kopytne
12.  Tańcowała z nitką
13.  Może być jako wspólnota lub budynek
14.  Pierwszy człowiek
15.  Napisana przez Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana
16. Zarządza para� ą

Opr. KB
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