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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 W piątek 12 października wraz z przedstawicielami Rady Duszpasterskiej uczestni-
czyłem w uroczystym otwarciu Roku Wiary w Archikatedrze Poznańskiej. Papież Benedykt 
XVI ogłosił Rok Wiary w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocz-
nicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
 Wspominam Sobór i Katechizm dlatego, że dokumenty soborowe i treść katechizmu, 
to ogromny zbiór informacji, które mają formować naszą wiarę. Czy formują? Wielu nawet 
nie widziało wspomnianych dokumentów i Katechizmu. Pocieszające jest jedynie to, że ci 
nieliczni, którzy z nich skorzystali przyznają, iż wywarły one ogromny wpływ na ich wiarę.
 Papież Benedykt XVI rozpoczynając w Rzymie Rok Wiary przypomniał, że „Jezus 
jest centrum wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem Jezusa 
Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnieniem Pisma Świętego i jego ostatecz-
nym interpretatorem. Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi List 
do Hebrajczyków jest tym, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2)”.
 Wierzyć, to zgodnie z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego wyznawać, 
że Jezus urodzony w Betlejem, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie jest Synem Bożym. 
Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego jesteśmy zdolni wyznać o Jezusie: „Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Na skale tej wiary, wyznanej przez św. Piotra, Chrystus za-
łożył swój Kościół. Tenże Kościół zaprasza nas wszystkich do głębokiego przeżycia Roku 
Wiary. Odpowiedzmy pozytywnie na to zaproszenie!
 Jezus w języku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia”. Niech w Roku Wiary słowo Jezus 
zacznie dla nas jeszcze więcej znaczyć, a przez to niech przybliży się do nas zbawienie. Po-
starajmy się o to, aby w naszym życiu mieć nieco więcej czasu na Jego adorowanie. Kaplica 
Adoracji w średzkiej kolegiacie jest miejscem, w którym On na nas czeka, tam chce nam się 
objawiać, tam chce obdarzać łaskami i pokazywać drogi, którymi należy zmierzać ku zba-
wieniu.        

           ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD PROBOSZCZA

Patronat: ks. Janusz Śmigiel. Redakcja: Katarzyna Barczak, ks. Grzegorz Konieczny (red.), 
Patryk Kujawa, Piotr Maciejewski, ks. Maciej Skorupka, Wojciech Smolarkiewicz, Mateusz 
Ślebioda, Jakub Tomczak, Szymon Włostowski, Edyta Wojszczyk, Para� a NSJ: ks. Janusz 
Małuszek, ks. Krystian Sammler, ks. Jarosław Żurawski. Para� a św. Józefa: ks. Jacek 
Stępczak. Fotogr� e: ks. Maciej Skorupka, Wojciech Smolarkiewicz, Piotr Szymkowiak. 
Druk: Alf-Druk, ul. Brodowska 18, 63-000 Środa Wlkp. Skład i łamanie: Dariusz 
Antkowiak / AGNIKA Projekty Gra� czne, www.agnika.pl

Pytania i sugestie można kierować na adres: grzegorzdm@op.pl. 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 oraz o� ary za zamieszczone 
reklamy, przeznaczone są na pokrycie kosztów druku.
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Pilegrzymka do Biechowa

  „W drogę z nami wyrusz, 
Panie”. Zawierzając się Bożemu 
błogosławieństwu w sobotni poranek 
w święto Narodzenia Najświętsze Maryi 
Panny średzianie po raz 139. wyruszyli 
z pielgrzymką do sanktuarium Matki 

Boskiej Pocieszenia w Biechowie. Pielgrzymów 
w y p r o w a d z i l i 
p r o b o s z c z o w i e 
średzkich para� i z ks. 
dziekanem Januszem 
Śmiglem na czele. 
Pielgrzymowanie było 
o tyle niezwykłe w tym 
roku, iż towarzyszyły 
temu szczególne okoliczności: obecność relikwii 
bł. Jana Pawła II, które pielgrzymom biechowskim 

p r z e k a z a ł 
kard. Stanisław 
D z i w i s z . 
Relikwie były 
niesione na 
s p e c j a l n e j 
platformie przez 
p i e l g r z y m ó w. 
C z a s 

pielgrzymowania wypełniała modlitwa, śpiew 
i zaduma. Po całym dniu marszu z radością pielgrzymi 

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

zawitali do 
s a n k t u a r i u m 
Matki, w 
g o ś c i n n y c h 
progach ojców 
Paulinów. Na 
w i e c z o r n e j 
E u c h a r y s t i i 
z g r o m a d z i l i 
się nie tylko pielgrzymi piesi, ale także ci, którzy 
do Biechowa wybrali się samochodami. Po Mszy św. 
uczcić można było relikwie bł. Papieża. Kolejnego 
dnia w niedzielę sumie odpustowej przewodniczył ks. 
abp Henryk Muszyński Prymas Senior. Wieczorem 
pielgrzymi bezpiecznie powrócili do Środy i śpiewem 
Apelu Jasnogórskiego w kolegiacie zakończyła się 
139. Piesza Pielgrzymka do Biechowa. 

 We wtorek 11 września 
do sanktuarium Matki Boskiej 
Pocieszenia autokarami udały 
się osoby chore i starsze. 
 W  Biechowie można było skorzystać 
z sakramentu Namaszczenia 
Chorych. Średzcy kapłani i ojcowie 

paulini zaopatrzyli wszystkich, którzy pragnęli 
umocnić się duchowo. 

GK
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  „W drogę z nami wyrusz,   „W drogę z nami wyrusz, 
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Diecezjalne Święto Młodzieży
 „Radujcie się zawsze 
w Panu”- pod takim hasłem odbyły 
się Archidiecezjalne Dni Młodych 

w Poznaniu. Młodzież z kolegiaty w dniach 14 i 15 
września udała się do poznańskich para� i, aby te 
dni przeżyć w radości, tworząc wspólnotę młodych 
ludzi, którzy nie wstydzą się wyznawać wiary 
w Jedynego Boga Jezusa Chrystusa. Mówi się, 

że „kto śpiewa 
ten  dwa razy 
się modli”, tak 
więc modlitwy 
w ciągu tych 
dwóch dni 
nie zabrakło. 
Braliśmy udział 

 „Radujcie się zawsze 
w Panu”- pod takim hasłem odbyły 
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Turniej ministrancki w piłkę nożną
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................................................................................................................................

w modlitwie kanonami Taize w para� i św. Stanisława 
Kostki na Piątkowie, a także w Eucharystii w katedrze, 
której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Gądecki Metropolita Poznański. Eucharystia 
zakończyła się śpiewem wielbienia. Po duchowych 
przeżyciach przyszedł czas na małe co nieco dla ciała 

i wspólne rozmowy z rówieśnikami w gościnnych 
murach Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. 
Spotkanie młodych było między innymi początkiem 
przygotowań do wyjazdu młodzieży na Europejskie 
Spotkanie Młodych w Rzymie. 

EW

 W sobotę 15.09.2012 r. odbył 
się trwający w godzinach 10:00-18:00 
turniej ministrancki na ORLIKU przy 

ul. Witosa, Mecze odbywały się w dwóch kategoriach: 
szkoła podstawowa oraz Open (gimnazjum i starsi). 
Tylko ministrantom z Kolegiaty udało się złożyć 
drużynę z uczniów szkoły podstawowej, więc było 
jasne, że to do nich tra�  puchar. Jednak by dać 
odetchnąć piłkarzom z Open, rozgrywali towarzyskie 
mecze z młodszymi ministrantami z NSJ. Między 

 W sobotę 15.09.2012 r. odbył  W sobotę 15.09.2012 r. odbył 
się trwający w godzinach 10:00-18:00 się trwający w godzinach 10:00-18:00 
 W sobotę 15.09.2012 r. odbył 
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2012 starszymi ministrantami rywalizacja była bardziej 
zacięta. Pewnymi zwycięzcami z kompletem punktów 
zostali ministranci ze św. Józefa. Drugie miejsce 
z minimalną przewagą zdobyli ministranci z Kolegiaty. 
Trzecie zajęli ministranci z Krerowa, a ostatnie 
ministranci z NSJ. Puchar i dyplomy wręczył pan 
Wojciech Ziętkowski burmistrz Środy Wlkp., chwaląc 
zorganizowanie turnieju i kondycję zawodników.

MŚ

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

Ucząc się od młodych

 „Człowiek nie może odnaleźć 
siebie jak tylko w bezinteresownym 
darze z siebie”. Tak uczą nas święci 

poprzednicy na drodze wiary. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa jednym z przejawów miłości 
braterskiej, wywodzącym się z ducha miłości, były 
agapy, czyli uczty, w których brali udział wierni 
wszystkich stanów jednego kościoła. Pierwotnie 
odbywały się w domach, w których zbierano się 
„na łamaniu chleba” czyli Eucharystii. Agapy 
odbywały się: z tytułu świąt męczenników 
i świętych, ślubów, pogrzebów a także w dzień 
poświęcenia kościoła. 
 Do niecodziennej agapy doszło przy 
okazji wspomnienia liturgicznego św. Stanisława 
Kostki patrona młodzieży i kaplicy w Pławcach. 
Pięknym obrazem bezinteresownego daru z siebie były 
tegoroczne uroczystości odpustowe w kończącym się już 
roku duszpasterskim zatytułowanym Kościół naszym 

 „Człowiek nie może odnaleźć 
siebie jak tylko w bezinteresownym 
darze z siebie”. Tak uczą nas święci 

16
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2012 domem. Zainicjowały one obchody para� alnego 
Święta Młodych kierowanego w sposób szczególny 
do młodzieży. Rodzinną uroczystość zapoczątkowała 
suma odpustowa celebrowana przez młodego 
kapłana ks. Daniela Trocholepszego, wikariusza 
z jednej ze swarzędzkich para� i. Po zakończonej 

sumie odpustowej 
u c z e s t n i c y , 
a wśród nich 
grupa młodzieży, 
która przybyła 
z I Pielgrzymką 
Rowerową, udała 
się na agapę 
do budynków Szkoły 
P o d s t a w o w e j , 

na terenie której zorganizowano posiłek oraz 
różne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Wspólne 
świętowanie uroczystości odpustowych w niedzielne 
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przedpołudnie przedłużyło się do popołudnia 
i około siedemnastej grupa pielgrzymów, odjechała 
ze swoim duszpasterzem – ks. Grzegorzem, do Środy 
Wlkp. W trakcie 
agapy i wspólnego 
ś w i ę t o w a n i a 
obchodów Święta 
Młodych dla 
wszystkich gości 
p r z y g o t o w a n o 
konkursy, m.in. 
strzelanie z łuku, 
czy rzut kostką 
– konkurencję, 
która cieszyła się 
największą popularnością. Pięknym zwieńczeniem 
wspólnej zabawy okazał się mecz piłkarski pomiędzy 
drużyną ministrantów i młodzieży z Pławiec przeciw 
Pielgrzymom przybyłym w tym dniu na Święto 
Młodych.  Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem 
i sporą widownią, która dopingowała dzielnie 
walczących na boisku graczy. Ostatecznie 
mieszkańcy Pławiec okazali się bardzo gościnni 
i ulegli gościom 5:2. Wynik cieszył jednak 
wszystkich, a wszyscy sportowcy zostali 
nagrodzeni upominkami, przygotowanymi we 
współpracy Para� i i Rady sołeckiej z Pławiec. 
Cieszyć może fakt, iż na pierwszą tego typu 
inicjatywę złożyło się bardzo wiele dobrych 
czynników. Bogu należy się wdzięczność 
za wyśmienitą pogodę, a wszystkim, którzy 
odczuwali w sobie ducha młodości – pochwała za 
odwagę i uczestnictwo w rodzinnym Święcie Młodych.

tap

Re� eksje wokół homilii odpustowej w Pławcach 
ks. Daniela Trocholepszego 
 Kim był święty Stanisław Kostka? Czy mimo 
niewysokiego wzrostu to wielka postać historyczna? 
Czy możemy się coś nauczyć od jego młodzieńczej 
postawy?
Patron młodzieży – święty Stanisław Kostka urodził 
się na Mazowszu w bardzo bogatej rodzinie, więc 
towarzystwo wielu kupców i kasztelanów nie było 
mu obce. To jednak nie sprzyjało jego relacjom 
z rówieśnikami, bowiem środowisko, w jakim się 
znalazł, ciągle odciągały go od pobożnych planów. 
Początkowa nauka w kolegium jezuickim, a później 

opieka luteranina była „huśtawką uczuć”, z jaką musiał 
zmierzyć się św. Stanisław. Wówczas doświadczył 
łaski przyjęcia Komunii świętej w sposób duchowy. 

Objawiła mu się św. Barbara i poleciła 
mu posłuchać w ciszy głosu Boga. 
Po tym niezwykłym wydarzeniu 
w życiu świętego zaszły przemiany 
emocjonalne i dojrzał on do decyzji, aby 
wstąpić do zakonu Jezuitów. Nie jest to 
wcale takie proste, bowiem odległość, 
jaką musiał pokonać, wynosiła 700 
km – tyle w przybliżeniu liczy odległość 
z Wiednia do Dylingii. Po dwuletnim 
pobycie w zakonie Jezuitów święty 
Stanisław umarł w wieku 18 lat 

z powodu epidemii malarii. Na jego pogrzeb zjechał 
się cały ówczesny Rzym. W tym czasie w wiecznym 
mieście przebywał brat Stanisława - Paweł, który 
na siłę chciał sprowadzić go do domu. Gdy zobaczył 
wielki tłum, zgromadzony na pogrzebie, nawrócił się 
i stał się głosicielem i świadkiem świętości 

św. Stanisława.
Święty Stanisław 
Kostka to facet 
z krwi i kości. 
Człowiek, który 
potra� ł postawić 
na swoim. 
P r z e c i w s t a w i ł 
się rówieśnikom, 
którzy ciągnęli 

go do zabaw, używania życia, ale także swojemu 
ojcu, który surowo zakazał mu wstępowanie 
do zakonu. Co więcej, przewidział dla niego karierę 
polityczną i chciał, by rozsławił ród Kostków. Wszystko 
jednak nie miałoby racji bytu, gdyby nie pokora 
i wielkoduszność św. Stanisława. Świadectwo świętego 
pokazuje, że w życiu ważne są priorytety, jakie sobie 
stawiamy. Często jednak mylimy sprawy ważne z tymi 
najbardziej istotnymi. Spowodowane jest to między 
innymi presją środowiska, w jakim się obracamy, tym, 
że nie chcemy odstawać od grupy, w której zajęliśmy 
swoją ciepłą posadkę. Wówczas przychodzą trudności 
z nadawaniem odpowiednich priorytetów. Warto 
przeanalizować dogłębnie postawę świętego Stanisława 
pod względem tego, co było dla niego najważniejsze 
w tak krótkim życiu.

opr. WS
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Poświęcenie � gur Matki Bożej oraz 
św. Wawrzyńca na Starym Rynku 22

WRZESIEŃ
2012

 Po ponad osiemdziesięciu 
latach � gury Matki Bożej 
i Św Wawrzyńca wróciły 
na Stary Rynek. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą św. której 
przewodniczył i homilię wygłosił  
ks. biskup Zdzisław Fortuniak. 
Mszę św. koncelebrowali ks. kan. 
Janusz Śmigiel proboszcz para� i 
kolegiackiej oraz ks. proboszcz 
Janusz Małuszek z para� i Najświętszego Serca Jezusa. 
Po Mszy św. ksiądz biskup udał się wraz z kapłanami, 

władzami naszego Miasta oraz wszystkimi wiernymi 
na Stary Rynek, gdzie poświęcił 
statuę Matki Bożej oraz św. 
Wawrzyńca. Władze miasta 
przygotowały okolicznościowy 
spektakl taneczno-słowny, który 
przybliżył dzieje Środy przez 
wieki. Efektowne uroczystości 
zakończył pokaz pirotechniczny. 

PK

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

Dzień skupienia prowadzących grupy 
kandydatów do bierzmowania 

 W piątkowe popołudnie 
i sobotnie przedpołudnie 28 i 29 

września opiekunowie grup przygotowujących 
kandydatów do bierzmowania wyjechali  na dzień 

skupienia do Borówca. Celem wyjazdu była nie 
tylko formacja duchowa każdego prowadzącego, ale 
i zapoznanie się z programem i zadaniami 
spotkań dla bierzmowanych w ciągu bieżącego 

roku. W programie była msza św., 
modlitwa, spotkanie formacyjne, 
a także wspólny spacer.  Naszym 
opiekunem duchowym był ks. Maciej 
Skorupka, koordynator przygotowań 
do bierzmowania. Skupienie 
przyniosło dobre efekty, dlatego warto 
kontynuować takie formy rozwoju 
duchowego i metodycznego.

KB

Dzień skupienia prowadzących grupy 

 W piątkowe popołudnie 

28/29
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Odpust Matki Bożej Różańcowej

Inauguracja Roku Wiary 
i XII Dzień Papieski

7
PAŹDZIERNIK

2012

14
PAŹDZIERNIK

2012

 W każda 
pierwszą niedzie-

le października w naszej para� i 
przeżywamy odpust Matki Bożej 
Różańcowej. W tym roku odpu-
stowej Mszy św. o godzinie 17.00 
przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. kanonik Ryszard Adamczak. 
Po Komunii św. sumista ks. Ryszard 
Adamczak poświęcił różańce dzie-
ciom, które przystąpią do I Komunii 
Świętej w 2014 r. Po poświeceniu odbyła się procesja 
z � gurą Matki Bożej Fatimskiej wokół Starego Ryn-

 Na 14 października w naszej 
archidiecezji zaplanowano inaugurację Roku Wiary 
w para� ach. Rozpoczęty przez Ojca Świętego 
Benedykta w Watykanie 11 października, w 50. 
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, w naszej 
archidiecezji dnia następnego, 12 października, 
w rocznicę 
poświęcenia bazyliki 
archikatedralnej, w 
naszej para� i odbyła 
się inauguracja 
Roku Wiary podczas 
sumy o godzinie 
10.00. Eucharystię 
sprawował ksiądz 
proboszcz Janusz 
Śmigiel, a kazanie 
wygłosił ksiądz 
wikariusz Maciej 
Skorupka. W słowie 
Bożym poruszono 

ku, w czasie której wszyscy 
uczestnicy mogli wspól-
nie modlić się na różańcu, 
co było wymowną okazją 
do dania świadectwa wierze 
i przywiązania do trady-
cyjnyc form pobożności, 
odziedziczonych po przod-
kach. 

PK

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

wpływ Soboru Watykańskiego II na Kościół 
oraz wielką szansę, jaką jest dla nas Rok Wiary. 
Niedziela inaugurująca Rok Wiary była zarazem 
XII już w Polsce obchodzonym Dniem Papieskim. 
Po Mszach św. młodzież z para� alnego duszpasterstwa 
młodzieżowego zbierała o� ary na Fundację Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, 
w s p i e r a j ą c ą 
młodzież z ubogich 
i wielodzietnych 
rodzin. Z okazji Dnia 
Papieskiego można 
było też zakupić 
papieskie kremówki.
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Miłość Cię znajdzie1
WRZESIEŃ

2012
 Już po raz dziewiąty 
tradycyjnie w pierwszą sobotę 

września seniorzy z całej Polski spotkali się pod 
Bramą Rybą na Polach Lednickich. Wśród ponad 
trzech tysięcy pielgrzymów nie zabrakło grupy ze 
Środy Wlkp. z Koła Rodzin Rzemieślniczych wraz 
z sympatykami. Tematem tegorocznej Lednicy 
Seniora, która jest swego rodzaju przedłużeniem 
Lednicy Młodych, była tajemnica Bożego Miłosierdzia 
i osoba św. Faustyny Kowalskiej. Spotkanie 
tradycyjnie już poprowadził o. Jan Góra. Pielgrzymi 
w południe odmówili ,,Anioł Pański’, a następnie 
wzięli udział we Mszy św. którą odprawił Prymas 
Senior abp H. Muszyński. W homilii mówił m.in. że 
proces starzenia się człowieka jest czymś naturalnym, 

będącym częścią życia, którą trzeba zaakceptować, 
a starość jest dojrzewaniem do pełni życia i miłości, 
bo wszystko, co Bóg stworzył, było dobre – także 
starość. O godz. 15.00 odmówiono, a właściwie 
wyśpiewano, koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Następnie odbyło się misterium poświęcone 
św. Faustynie oraz medytacja nad obrazem Jezusa 
Miłosiernego. Zwieńczeniem czuwania była 
adoracja Najświętszego Sakramentu, symboliczny 
akt wyboru Chrystusa i przejście przez Bramę 
Trzeciego Tysiąclecia. Każdy uczestnik otrzymał 
m.in. „Dzienniczek” św. Faustyny z wyborem tekstów 
i piernik w kształcie serca. Umocnieni duchowo 
szczęśliwie powróciliśmy do domów.

Halina Depta

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

XII Dzień Papieski w NSJ

 Jak w każdej para� i w niedzielę 15 paździer-
nika przeżywaliśmy kolejny, XII już Dzień Papieski. 
Hasło tegorocznego dnia brzmiało, „ Jan Paweł II – 
Papież Rodziny”. 
Tak jak w po-
przednich latach 
nie ograniczyli-
śmy się tylko do 
wspierania o� ara-
mi Dzieła Nowego 
Tysiąclecia, ale nie 
mogło też zabrak-
nąć specjalne-
go wspomnienia 
o naszym błogo-
sławionym pa-
pieżu. W Domu 
P a r a f i a l n y m 
z organiz owa l i -
śmy wystawę rysunków wykonanych przez dzieci, 
przedstawiających postać Jana Pawła II, a  po wie-
czornej Mszy św. do wspomnień zaprosiły nas dzieci 

i młodzież z chórku „Płomyczki” i „Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży Maryi”. Tegoroczna wieczornica 
pt. „Kawiarniane wspomnienia” pozwoliła na nowo 

przypomnieć tamte 
piękne chwile z życia                    
i pasterskiej posługi 
Jana Pawła II, przypo-
mnieć do tego stopnia, 
że nie tylko młodzież 
i dzieci uczestniczące 
w tej wieczornice, ale 
wszyscy zebrani włą-
czali się we wspólny 
śpiew. W tym roku ten 
Papieski Dzień w naszej 
para� i przeżywaliśmy 
z jeszcze większą rado-
ścią, bo w oczekiwaniu 
na uroczyste wprowa-

dzenie relikwii Bł. Jana Pawła II do naszej wspólnoty. 
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WYDARZENIA
PARAFIA ŚW. JÓZEFA

Zambia w Środzie
 16 września 2012 r. w para� i pw. św. Józefa 
gościł ks. bp Alick Banda, ordynariusz diecezji Ndola 
w Zambii. 

 Afrykański Gość spotkał się najpierw 
15 września z braćmi ze wspólnot 
neokatechumenalnych, działających przy para� i 
św. Józefa. Podczas spotkania podkreślał rolę przekazu 
wiary młodemu pokoleniu i udzielił błogosławieństwa 
wszystkim szukającym pogłębienia swej wiary. 
 Nazajutrz wygłosił homilię podczas Mszy św. 
z udziałem dzieci o godz. 10.30 oraz celebrował Mszę 
św. o godz. 12.00. Eucharystię odprawiał i homilię głosił 

Biskup z Afryki przy ołtarzu w para� i św. Józefa

w języku angielskim, a jego tłumaczem był miejscowy 
ks. Proboszcz. W niedzielne popołudnie para� anie 
zostali jeszcze 
z a p r o s z e n i 
na nieszpory, 
p o d c z a s 
k t ó r y c h 
ks. Biskup 
op ow i e d z i a ł 
o sytuacji 
K o ś c i o ł a 
w swojej 
diecezji. 
 Owocem jego pobytu w Środzie jest 
większe ożywienie misyjne, przejawiające się 
w zaangażowaniu w pomoc sierotom z ośrodka 
„Dzieci Betlejem” w Kitwe. Pomoc polega 
na modlitwie w intencji tych dzieci oraz comiesięcznym 
przesyłaniu 30,- złotych na specjalne konto Para� i 
św. Józefa. Pieniądze następnie są przekazywane 
Stowarzyszeniu troszczącemu się o „Dzieci Betlejem” 
w Zambii zapewniając im wyżywienie i edukację. 
Koszt wyżywienia jednego dziecka dziennie w tym 
ośrodku wynosi jedną złotówkę! Stąd 30,- złotych to 
środki umożliwiające utrzymanie jednej sieroty. 

Ks. Jacek Stępczak

Sieroty z Kitwe pozdrawiają czytelników „W świetle Kolegiaty”

Można wesprzeć to dzieło przesyłając co miesiąc 30,- zł na specjalne konto:
Para� a Św. Józefa, Os. Jagiellońskie 47, 63-000 Środa Wlkp.

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp.
Konto nr: 34 9085 0002 0000 0016 0179 0002

Z dopiskiem „sieroty”

Kalendarium wydarzeń u Św. Józefa
  3 IX – Rowerowa pielgrzymka do Tulec
  8 IX – Piesza Pielgrzymka do Biechowa
11 IX – Pielgrzymka chorych do Biechowa
16 IX – Bp Alick Banda z Zambii modli się w naszym kościele
25 IX – Spotkanie Para� alnej Rady Duszpasterskiej
29 IX – Spotkanie po pielgrzymce para� alnej w Góry    
 Świętokrzyskie
Październik – Remont dachu na probostwie
7 X – Niedziela Miłosierdzia – powstanie Grupy Postnej
8-10 X – Rekolekcje jesienne

11 X – Otwarcie Roku Wiary
14 X – „Papieskie kremówki” z okazji Dnia Papieskiego
16 X – Wizyta para� an z ks. prob. J. Stępczakiem  w para� i pw. 
Św. Jana Kantego w Poznaniu z racji rocznicy urodzin ks. kan. 
Andrzeja Marciniaka, budowniczego naszego kościoła
21 X – Niedziela Misyjna
22 X – Relikwie bł. Jana Pawła II na stałe przekazane para� i św. 
Józefa przez pielgrzymów Średzkiej Pielgrzymki do Biechowa. 
Odtąd każdego 16 dnia miesiąca na Mszy św. wieczornej  
będzie modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego Papieża 
z możliwością uczczenia jego relikwii. 
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Wiara a agnostycyzm. 
Wierzyć w Boga, czy grzecznie Go odrzucić?
 Pewnie każdy doskonale pamięta swój obraz Boga z dzieciństwa, taki zupełnie idealistyczny, 
fantastyczny, ale co więcej – mało prawdziwy. W dzieciństwie, jak w ogóle dla ludzi, co potwierdzają badania 
wierzeń ludzi pierwotnych, bogiem jest to, co niewytłumaczalne. Nam jednak wszczepiano, że ten Bóg ma 
trzy imiona: Ojciec, Syn i Duch Święty i że w istocie rzeczy ten Bóg ma trzy Osoby. Łatwo było wyobrazić 
sobie Ojca, bo każdy ojca ma/miał (jeśli nie obecnego � zycznie, to chociaż teoretycznego, odległego). Z Synem 
pewnie żadnych problemów nie było, gorzej z Duchem… Tyle o dzieciństwie. Później trzeba było wery� kować 
swój obraz Boga. Nadszedł trudny czas dojrzewania, buntu. Nietrudno było szafować negacją wszystkiego, 
łącznie z wiarą. I w końcu nastąpił moment kluczowy dla naszego życia religijnego, życia wiary: decyzja 
o przyjęciu lub odrzuceniu Boga. Wybór, w którym idzie o Boga. 
Wierzyć, albo nie wierzyć. Albo…, albo… To pytanie zadawali 
sobie także wielcy tego świata. Dość przypomnieć zakład Pascala, 
który wskazywał, że wierząc, nic się nie traci, a można sporo 
zyskać. Wspomnieć można negatywną odpowiedź Fridricha 
Nietzschego, który ogłosił śmierć Boga. 
 Kardynał Joseph Ratzinger w konferencji o wierze 
z lat 80. ciekawie przedstawił opcję agnostycyzmu. Można być 
wierzącym, można być niewierzącym, ale ciekawsza wydaje się 
być opcja pośrodku, taka, która nie będzie zbytnio absorbować, 
zmuszać do odpowiedzialności, taka najwygodniejsza pomiędzy  
dwoma skrajnymi odpowiedziami, jakie człowiek może dać 
Bogu. Odpowiedź ta brzmi: wierzę, ale nie mogę Boga poznać. 
Nowożytność, która wszystko chce zbadać, wszystko poznać 
i wiedzieć, zdaje się kwestionować sensowność wiary. Jeśli czegoś 
nie można poddać krytycznej myśli naukowej, to znaczy, że 
w ogóle nie ma sensu się tym zajmować, to znaczy, że w istocie to 
coś nie istnieje, nie ma racji bytu. J. Ratzinger wydaje się rozumieć 
rozterki współczesnych, dlatego pisze: Uczciwość w myśleniu i pokora wobec tego, co nieznane, wydają się zalecać 
agnostycyzm. Skoro czegoś nie da się udowodnić, wygodnie jest zając bierną postawę, która do niczego nas nie 
będzie zobowiązywać. 
 Agnostycyzm wydaje się być wariantem niejako szanującym niepoznawalność Boga. Skoro wiem, 
że czegoś nie wiem, a wiem, że się tego nie dowiem, bo pytania o Boga przekraczają ludzkie możliwości 
rozumowe, jest on jakoby z natury uzasadniony. Co więcej, kard. Ratzinger pisze, że jest to opcja nawet pobożna 
w najgłębszym tego słowa znaczeniu. 
 Do podobnych wniosków doszedł Albert Schweitzer (1875-1965), laureat pokojowej Nagrody Nobla 
(w 1952), luterański teolog, � lozof, pastor i muzyk. Jego postać i tragiczne w efekcie ostatecznym wnioski 
naukowe zanalizował Vittorio Messori w wywiadzie-rzece Dlaczego wierzę? W latach młodości Schweitzer 
obok muzycznych badań twórczości J. S. Bacha, intensywnie, żeby nie powiedzieć żarliwie zaangażował się 
w badanie życia Jezusa Chrystusa. W efekcie Schweitzer doszedł do wniosku, że historyczny Jezus, 
do którego próbował dotrzeć w swych badaniach, nie ma nic wspólnego z Chrystusem wiary. Udowodnił to 
na gruncie medycyny, pisząc doktorat z psychiatrii. W konsekwencji krytyki dzieła i życia Jezusa chrześcijaństwo 
z naukowego punktu widzenia jawi się jako wielka pomyłka, niezrozumienie wędrownego proroka z Nazaretu, 
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o którym wiemy niewiele lub nawet nic. Naukowiec stracił wiarę w Jezusa na rzecz wiary w człowieczeństwo. 
Po swych osiągnięciach postanowił poświęcić się niesieniu pomocy potrzebującym, dlatego wraz z żoną wyjechał 
do Afryki, do dzisiejszego Gabonu, by prowadzić działalność wyłącznie społeczną, charytatywną, 
porównywalną z działalnością bł. matki Teresy z Kalkuty. W ten sposób własnym przykładem chciał pokazać, 

że Bóg, który rzekomo objawił się w Jezusie, jest tylko 
iluzją, którą zdemaskowała nowoczesna krytyka 
i bezpowrotnie została pogrzebana, chociażby jego 
badaniami. Nie zostaje nam nic innego, jak tylko 
pomagać sobie nawzajem, zgodnie z ukutą przez 

Schweitzera zasadą poszanowania życia: Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć. 
Nowoczesny człowiek nie tylko nie może wierzyć w Chrystusa, ale też w żadną nadprzyrodzoną hipotezę. 
Pozostaje co najwyżej humanistyczne współczucie. 
 Kard. Ratzinger w przywoływanej już konferencji o wierze stawia pytanie, czy rzeczywiście da się 
zrealizować agnostycyzm? Pytanie o Boga – pisze – jest kwestią jak najbardziej praktyczną, kwestią, która 
dotyka wszystkich dziedzin naszego życia. Uzasadnia to wyborem jednej z dwóch możliwości: agnostyk albo 
żyje tak, jakby Bóg istniał, albo tak, jakby Bóg nie istniał. Ta druga opcja oznacza po prostu ateizm. Pierwsza 
– to wiara i wybór, który ma wpływ na całe życie, który staje się rzeczywistością normatywną. W ten sposób 
przyszły papież dochodzi do wniosku, że agnostycyzmu, teorii jakkolwiek błyskotliwej i kuszącej, nie da się 
zrealizować, ponieważ nie da się uniknąć momentu wyboru Boga lub odrzucenia Go. Wobec problemu Boga 
człowiek nie może być neutralny. Musi powiedzieć „tak” lub „nie”, a to z kolei ma swoje konsekwencje dla całego 
jego życia – pisze Ratzinger.                                                                                                                                         GK

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

 Kiedy jeszcze parę lat temu siedziałem z drugiej strony szkolnej ławki, widząc przed sobą niekończący 
się plik kartek naładowanych tekstem, bez obrazków, czy chociażby małego oderwania od liter, z góry 
zakładałem sobie, że pewnie tekst ten będzie nieciekawy. Mądrość i zrozumienie przychodzi do mnie jednak 
drogą miłości. W tym duchu pisany przeze mnie artykuł nawiązuje do wydarzeń jakie rozpoczynaj w całym 
Kościele Rok Wiary. Nie jest przypadkiem, raczej zrządzeniem losu, że papież Benedykt XVI zaproponował dla 
Kościoła myśl inną, niż ta, w której to Bóg przemawia do człowieka, zwracając mu uwagę na problem wiary. 
Pierwszy tekst z odtąd stałej rubryki katechizmowej, poświęconej poszczególnym elementom budującym 
wiarę, chcemy rozpocząć myślą: Wierzę w Boga, Który jest! Wielokrotnie i na różne sposoby słyszeliśmy 
w naszym życiu słowa Credo, rozpoczynające się wyznaniem wiary w Boga Ojca, „pierwszego 
i ostatniego” (Iz 44,6), „Początek i Koniec wszystkiego” (Ap 22,13). Dziś chcemy przypomnieć sobie tę prawdę 
o Bogu, który nam się objawił. Punktem wyjścia do zrozumienia natury wiary, płynącej z objawienia się 
Boga oraz tego, co wnosi ona w życie człowieka, jest prawda o pragnieniu poznania Boga, ukrytym głęboko 
w człowieku. Owo pragnienie o którym mówi św. Augustyn: „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie 
w Bogu” jest sprawcą ludzkiego wysiłku kierowanego ku Bogu. A zatem treścią wiary jest sam Bóg (Credere 
Deum – Wierzyć w Boga)! Śmiało możemy zatem postawić pytanie: jak i kto może mówić o Bogu, by Ten dał 
się poznać? Nie jest łatwym zadaniem spróbować na którejkolwiek płaszczyźnie życia ukierunkowywać świat 

jego życia – pisze Ratzinger.                                                                                                                                         GK

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

Wierzę w Boga, który jest!
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i ludzi w nim obecnych, by w odpowiedzi mógł wszystkich pocieszać fakt, że Boga poznajemy wszyscy, światłem 
rozumu, i mówimy o Nim wszyscy, choć On sam, zawsze pozostanie dla nas Tajemnicą, którą każdy poznaje 
na swój sposób. Ponadto, jak mówi dalej św. Augustyn, „gdybyśmy zrozumieli Boga, On nie byłby Bogiem”. 
Wiara tak bardzo wpisująca się w teraźniejszość i chwilę obecną to nie tylko pojęcia, w które możemy zamknąć 
pewną wiedzę o Bogu, ale akt będący odpowiedzią człowieka na Bożą obecność. Dynamika aktu wiary przejawia 
się w człowieku na tyle sposobów, na ile człowiek jest w stanie otworzyć się na Boga (Credere Deo – Wierzyć Bogu). 
Wiara może być sposobem bycia, wyrażać się czynem czy też przyjęciem określonych prawd. Skierowany do Boga 
akt zawsze jednak rozciągać się będzie na Kościół, gdzie powtarzane tak regularnie słowa Credo, nie są niestety 
zrozumiałe dla wszystkich. Te słowa spowszedniały nam! Dziś trzeba nowego spojrzenia na te 
same słowa, potwierdzające starą prawdę o Bogu istniejącym od wieków, o którym poucza nas 
Katechizm, że tylko On Jest! Bóg Jedyny ukryty w Ojcu i Synu i Duchu Świętym! Otwartość 
człowieka w akcie wiary na Jedynego Boga, prowadzi nas do jej konsekwencji. Bóg to nie tylko 
treść i motyw wiary, to jest jej cel (Credere in Deum – Przylgnąć do Boga)! Wiara to „całościowe 
zaprojektowanie człowieka w kierunku Boga, którego w całej ziemskiej pielgrzymce nie dosięgnie, 
ale ku któremu nieustannie zmierza”. Pośród wędrówki z wiarą w tle, na pierwszym miejscu 
winno się znajdować zaufanie do Boga we wszystkich okolicznościach a nawet przeciwnościach 
ludzkiego życia. Innymi skutkami wiary obecnymi w ukierunkowaniu się na Boga są umiłowanie 
Go swoją istotą w pokornej służbie, życie w dziękczynieniu za to, czym jesteśmy i co posiadamy, 
poznawanie jedności rodzaju ludzkiego i jego godności (KKK 222-226). Nowe spojrzenie 
na powtarzane od tylu stuleci słowa wymagają od nas jeszcze jednego, krótkiego spojrzenia 
na rzeczywistość chwili obecnej. Od wieków wiara w Boga była zagrożona czy to różnymi 
błędami pojawiającymi się w wierze, czy to herezjami, którymi próbowano sobie wyjaśnić i ułatwić Boże sprawy. 
Dziś to zagrożenie, przybrało jednak zupełnie inny kierunek i tak jak spowszedniały nam słowa Credo, tak samo stało 
się w przyjęciu trzech postaw w których główny problem to odnalezienie ich sensu. By to zrozumieć wystarczy je sobie 
przybliżyć: obojętność religijna, niewiara, czy ateizm. W obojętności religijnej nie ma problemu ani Boga, ani religii. 
W ateizmie – najwygodniejszej formie współczesnych społeczeństw, czy nawet duchowości ateistycznej – stawia się 
na sposób życia, w którym fakt istnienia Boga nie wywiera żadnego wpływu na człowieka. Ostatnie zagrożenie dla 
wiary, czyli fakt niewiary, pociąga za sobą atak na wiarę, który w najprostszy a zarazem najcięższy sposób powodowany 
jest grzechem! Nie wchodząc w szczegóły problemów zasygnalizowanych na końcu, zostawiam każdemu możliwość 
podjęcia re� eksji nad stanem swojej wiary i podejściem do życia. Pozwolę sobie jednak powtórzyć słowa czcigodnego 
sługo Bożego św. Piusa XII: „Największym grzechem współczesnego świata jest to, że ludzie zatracili poczucie grzechu”. 
Na zakończenie pragnę tylko przypomnieć słowa Katechizmu: „kto mówi wierzę, mówi – przyjmuję to w co my 
wierzymy” (KKK 185).                                                                                                                                                           tap

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

Zatrzymując się na chwilę w październikowy jeszcze wieczór, w zadumie nad Rokiem Wiary, zastanawia 
mnie myśl po co człowiekowi obdarzonemu w pełni rozumem, nadkładać sił w sferze życia duchowego, co do której 
on sam nie widzi zarzutu. Rok Wiary sugeruje jakiś obrachunek, mający dokonać się na wszystkich możliwych 
płaszczyznach, jakie kiedykolwiek dotyczyły życia i ludzkiej egzystencji. W rozrachunku tym człowiek ma się 
zatrzymać i wypunktować sobie samego siebie, jego najsłabsze elementy, w całym ogniwie Mistycznego Ciała, jakie 
buduje. Repetowanie aktu wiary ma na celu podciąganie się w sferze duchowej niepełnosprawności, człowieka niby 
dojrzałego. Czyż nie ukrywa się za tym jakiś paradoks? Człowieka – nieustannego pielgrzyma w drodze do doskonałości, 

wierzymy” (KKK 185).                                                                                                                                                           tapwierzymy” (KKK 185).                                                                                                                                                           tapwierzymy”

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

Inny punkt myślenia
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który nagle ma się zatrzymać? To chwyt dla słabych, tych którzy prawdziwie nie wierzą! Zaściankowe myślenie tysięcy 
wiernych choćby i tej para� i, umocnione odpowiednią formacją współczesnej cywilizacji za pomocą mediów, często 
prowadzi do zachwiania umiejętności rozróżniania grzechu od grzesznika! Od razu nasuwa mi się to, co katechizujący 
ksiądz wpoił we mnie mocą łaski Pana Boga. Wspomnę na dwa elementy życia duchowego, stanowiące zarazem 
jego prawa. Drugie prawo życia duchowego, w ramach przypomnienia, mówi: „Ludzkość splamiona jest grzechem 
i w związku z tym oddzielona od Boga. Przez to nie jesteśmy w stanie poznać cudownego 
planu, jaki Bóg ma dla naszego życia”. Jak dalece jesteśmy oddzieleni? Czyż nasza słabość 
nie pozwala nam nawet na zagospodarowanie czasu raz w tygodniu na niedzielną 
Eucharystię? „Brak czasu” to argument tych, którzy nie mają argumentów na swoje 
usprawiedliwienie! Dla prostego zobrazowania naszej społeczności wystarczy zajrzeć 
do statystyk obrazujących liczbę dominicantes et communicantes (uczestniczących we 
Mszy św. w niedzielę i przyjmujących Komunię św.). Ilu katechizowanych dokonało 
ewangelizacji, dla krzewienia wiary? Odpowiedź nie wymaga komentarza, tylko 
zastanowienia się nad sposobem przekazu wiary w moim środowisku lokalnym. 
Czyż nie jest zatrważającą liczbą widzieć na niedzielnym dziękczynieniu z grona kilkunastotysięcznej para� i, 
zaledwie jedną szóstą jej części?  Ależ ta nasza bogobojność się zmieniła… Czy potrzeba nowych głosicieli? 
Czy potrzeba nowej Ewangelii? Może tak, może nie. Formacja głosicieli na miarę Chrystusa byłaby celem, który 
nadałby sens naszemu spowszedniałemu traktowaniu Boga, wiary i Kościoła. A wspominając o trzecim prawie życia 
duchowego, też w ramach przypomnienia, to tylko „Jezus Chrystus jest jedynym Bożym sposobem, byśmy otrzymali 
przebaczenie, oraz by Bóg mógł być obecny w naszym życiu”. Otrzymane zobowiązanie w czasie chrztu  świętego – 
łaska wiary, rzutuje na całe przyszłe życie i nie dotyczy małego dziecka w imieniu którego rodzice proszą o chrzest, 
ale powodowana kryterium miłości, stale uświadamia, że ona się nie cofa, a jest potrzebna jako punkt wyjścia 
w nowej ewangelizacji. Nie oszukujmy się! Niestety każdy z nas ma inny punkt myślenia, za który kiedyś odpowie 
w miejscu, w którym dziś słucha słów o Królestwie Bożym.                                                                                           tap

XXXII Niedziela Zwykła: Mk 12, 38-44
Jezus naucza ludzi. Dziś chce nam ukazać ważną prawdę. ... Jezus przypatruje się ludziom. 

Spostrzega kobietę, która wrzuca do skarbony „dwa pieniążki, czyli jeden grosz”. Jak ona mogła. 
TYLKO tyle? Lepiej mogła nic nie wrzucać. Inni hojnie dawali. 
 Jednak Jezus właśnie tę kobietę stawia za wzór. „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony”. Dała wszystko co miała! Nie kalkulowała, nie 
wyliczała, nie oczekiwała niczego w zamian, nie chciała pochwały, uczyniła dar serca! Jak 

jest w naszym życiu? Czy jesteśmy hojni? Czy potra� my dać coś z głębi serca, nie oczekując nic 
w zamian? Jezus chce nam powiedzieć, że patrzy na każdego, jednak w Jego oczach zyskuje ten, który nie robi 
czegoś na pokaz, czy z przymusu, tylko ten kto bezinteresownie o� aruje się innym. W perspektywie Bożej, 
nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje się z czystego serca. Nie chodzi więc o ilość, 
ale o wartość, o czystość intencji.

Ks. Jarosław Żurawski

XXXIII Niedziela Zwykła: Mk 13,24-32
 Dzisiejsza Ewangelia ma charakter apokaliptyczny. Wskazując na niecodzienne zjawiska 
w kosmosie (zaćmienie słońca i księżyca, nadzwyczajne poruszenie gwiazd) Pan Jezus 
zapowiada swoje ostateczne przyjście „z wielką mocą i chwałą”.  Taka wizja sądu ostatecznego 
może być źródłem przerażenia i paniki. Jednakże wydźwięk Ewangelii jest pozytywny i niesie 
w sobie nadzieję: „Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata”. 
Będziemy zatem z naszym Mistrzem i Panem, a wówczas nic złego nam nie grozi.

Komentarze do niedzielnych Ewangelii
................................................................................................................................
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata: J 18, 33b-37
 Ewangelia przewidziana na niedzielę Chrystusa Króla mówi o niezwykłej koncepcji 
królewskości. Piłat widzi ją w zabarwieniu polityczno – militarnym. Władza króla dla niego to 
panowanie nad innymi, działanie siłą. Tak przedstawiono zresztą rzymskiemu namiestnikowi 
Jezusa – jako publicznego podżegacza do buntu przeciw władzy rzymskiej. Żydzi władzę widzieli 
w aspekcie teokratyczno – politycznym. Władza dla nich wyrażała wolę Boga, władca był Jego 
przedstawicielem. 
 Wobec tych dwóch koncepcji królowania jest jeszcze ta Jezusowa, ta „nie z tego świata”. 

I choć pozornie ta władza królewska ponosi klęskę, bo Jezus zostaje pokonany, to ostateczne zwycięstwo należy 
właśnie do Niego. On, stając się Człowiekiem, chciał usłużyć wszystkim. Jego królowanie polega na służeniu. 
I choć sam „nie jest z tego świata”, ukazuje prawdę o człowieku, bo „Oto Człowiek”, Człowiek zgodny z zamysłem 
Ojca. 
 Prawda o Jezusie jako Królu, dla którego tronem stał się krzyż, wymaga od nas zajęcia jakiejś postawy. 
Człowiek albo opowie się za, albo wręcz przeciwnie. Nie ma opcji pośredniej. Kto uznaje Jezusa jako Króla, nie szuka 
zwycięstwa na tym świecie, lecz raczej sposobności, by jeszcze lepiej naśladować Mistrza w dawaniu świadectwa 
o prawdzie i miłości, tak jak uczynił to On.

Ks. Grzegorz Konieczny

 Oczywiście, ten fragment Ewangelii rodzi wiele pytań. Człowiek słabej wiary będzie się w niej dopatrywał 
okropności końca świata i żył w lęku. Zapowiedź sądu zrodzi w nim trwogę i blady strach. Człowiek głębokiej 
(lub nieco głębszej) wiary będzie próbował zrozumieć przesłanie Chrystusa i dążył do większej jedności 
z Nim. Tylko słuchając słów Bożych i pozwalając im modulować swoje postępowanie stajemy się autentycznymi 
dziećmi Boga. To od nas zależy do której grupy zostaniemy zaliczeni!
 „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – Słowo Pańskie jest wieczne,  żywe i skuteczne. 
Obyśmy chcieli je słuchać nie tylko z uwagą i zamiłowaniem, ale także przyjmowali je z wiarą i otwartym sercem! 

Ks. Jacek Stępczak

I Niedziela Adwentu: Łk 21, 25-28.34-36
 Pan Bóg w swojej niezwykłej dobroci i miłości daje nam po raz kolejny w naszym życiu 
święty czas oczekiwania, święty czas re� eksji i zatrzymania nad samym sobą. Ewangelista Łukasz 
posługując się znanymi w swojej kulturze obrazami końca dziejów pragnie zwrócić uwagę 
swoich czytelników i słuchaczy, czyli dzisiaj także i nas na niezaprzeczalny fakt końca świata, 
który kiedyś nastąpi. Wraz z nim przyjdzie czas powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa.
 Ewangelia zachęca nas do pięknego i radosnego wyczekiwania tego momentu. Czytamy: 

„ A gdy to się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Chrześcijanin 
powinien bowiem wyczekiwać Chrystusa, powinien tęsknić za Bogiem, który zgodnie z obietnicą nadejdzie. 
Nie oznacza to jednak pogardy dla życia, rozumianej jako całkowite nie współpracowanie z łaską Bożą, a jedynie 
tylko bierne trwanie. Chrystus jako doskonały pedagog kończy swoją mowę bardzo konkretnym pouczeniem. 
To tylko od nas zależy czy je przyjmiemy, to tylko od nas zależy co z nim uczynimy. Wiemy bowiem, że można 
słuchać i żyć jakby się nigdy nie usłyszało. Adwent ma być właśnie czasem zasłuchania, takiego prawdziwego, 
poważnego spotkania z Chrystusem! Modlitwa i piękne, czyli bezgrzeszne życie, praca nad sobą, re� eksja. 
To są pouczenia Chrystusa! Może w Roku Wiary można je przyjąć rzeczywiście sercem? Spróbujmy! 

Ks. Krystian Sammler

III Niedziela Adwentu: Łk 3, 1-6
 Pustynia, na którą wyszedł Jan Chrzciciel jest niewątpliwie czasem łaski. Tam można usłyszeć 
głos Pana Boga. Tam Bóg przemawia do człowieka, objawiając mu swoją wolę. Doświadczył 
tego Poprzednik Pański, Jan Chrzciciel, gdy historia człowieka stała się historią zbawienia. Mówi 
o tym uroczysty wstęp dzisiejszej Ewangelii: „W piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara…” 
Nie inna historia, ale właśnie taka stała się świadkiem i miejscem rozwoju historii zbawienia 
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III Niedziela Adwentu: Łk 3, 10-18
 Dynamika słowa Bożego w Adwencie się rozwija. Po Ewangelii z zeszłego tygodnia, 
mówiącym o prostowaniu ścieżek, do którego zachęcał św. Jan Chrzciciel, dziś słyszymy 
o jakie ścieżki chodzi. Ludzie przychodzili do Jana z pytaniem: „Cóż mamy czynić?” Pytanie 
powtarza się w Ewangelii aż trzykrotnie. Jan odpowiada, nie stawiając jakichś wygórowanych 
żądań. Chrzciciel zwraca uwagę na to, by zwracać uwagę na bliźnich i obdarzać wszystkich 
szacunkiem. 
 Jan nikomu nie nakazał naśladowania go w życiu pustynnym, w odosobnieniu, w surowej ascezie, 

którą praktykował! Nie, zachęcał raczej, by owe ścieżki, która trzeba prostować, wiodły przez codzienne sprawy 
ludzi. Niekoniecznie wyjątkowe umartwienia, ale codzienne środowisko, codzienne sprawy, mają być drogą 
dla Pana, którą należy przygotować. 
 Jan odpowiada także na pytanie celników i żołnierzy, kategorii osób powszechnie uznawanych 
za wiodących z religijnego punktu widzenia „wątpliwy” tryb życia. Ale także i im Jan odpowiada, czyli także ci 
powszechnie uznawani za najgorszych mogą odpowiedzieć na wezwanie Pana do przygotowania Mu drogi, czyli 
także ci najgorsi otrzymali zaproszenie do zbawienia. Każdy je otrzymuje, zwłaszcza w Adwencie. 

Ks. Grzegorz Konieczny

IV niedziela adwentu: Łk 1, 39-45
 Tak często spieszymy się do różnych spraw, nieraz błahych, nic nieznaczących. 
Poświęcamy się im bez reszty, tylko one się dla nas liczą. Gdy jednak mamy zrobić coś 
naprawdę sensownego, dobrego, porządnego, to albo nie mamy już sił, albo chęci. Maryja 
z dzisiejszej Ewangelii również się spieszy, jednak nie jest to bynajmniej sprawa błaha. 
Ona chce być czym prędzej przy Elżbiecie, aby do końca uczestniczyć w cudzie zapowiedzianym 
od proroków. Chce swoją postawą, uczynkami i słowami wprowadzać pokój. I w istocie, 
tak właśnie odbiera Ją Elżbieta, która odkrywa w Maryi, w Jej przybyciu prawdziwe 

błogosławieństwo Boga. Woła z wielką radością, miłością, dziękuje za samą Jej obecność. 
 Już za chwilę i my będziemy odwiedzać nasze rodziny, naszych bliskich. Będziemy jak Maryja przybywać 
do tych, których kochamy. Jednak czy nasze przyjście też będzie odbierane jako błogosławieństwo pochodzące od 
samego Boga? Czy swoją postawą, słowami będziemy wprowadzali pokój, miłość, radość? A z drugiej strony, gdy 
my z kolei usłyszymy pukanie do naszych drzwi, to czy będziemy chcieli zauważyć w przychodzącym człowieku 
prawdziwy dar, czy będziemy chcieli, tak jak Elżbieta, wykrzyczeć naszą radość?
 Wiele osób szczerze pragnie, aby Chrystus ponownie narodził się we współczesnym świecie, aby raz kolejny 
odnowił nasze człowieczeństwo. A przecież dzięki łasce chrztu i Eucharystii my niemal dosłownie nosimy Jezusa 
pod naszym sercem, zupełnie jak brzemienna Maryja. Przez czyny miłości możemy uczestniczyć również w Jego 
narodzinach w naszym świecie, aby go odnowić. Przez tak zwyczajne postawy możemy odmienić nasz świat!

Ks. Maciej Skorupka

człowieka przez Boga. 
 Człowiek może współpracować z historią zbawienia. Jan Chrzciciel po czasie pustyni, gdzie sam 
słuchał Słowa Bożego, poszedł nad Jordan, by tam dzielić się usłyszanym głosem Boga z innymi. Jan oferuje 
zbawcze orędzie ludziom, którzy, jeśli chcą, mogą je przyjąć, mogą opowiedzieć na tę zbawczą propozycję Boga. 
Jeśli ludzie zechcą, „wszyscy ujrzą zbawienie Boże”.

Ks. Grzegorz Konieczny
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Św. Karol Boromeusz

 Karol Boromeusz urodził się 2 października 
1538 roku w Aronie. Syn Gilberta i Małgorzaty 
Medici. Niezwykłe jest to, że kiedy miał siedem 
lat dostał sutannę, co oznaczało 
przeznaczenie do stanu duchownego. 
Jako dziewięciolatek stracił swoją matkę. 
W 1522 zaczął studia w Pawii na kierunku 
prawo kanoniczne i cywilne. Swoją naukę 
w Pawii uwieńczył doktoratem zarówno 
z prawa kanonicznego  jak i cywilnego. 
W wolnym czasie polował oraz grał 
w szachy. 
 W 1563 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie, a dwa lata później został 
mianowany na arcybiskupa Mediolanu.  Karol miał 
również wkład w pracach ostatniej fazy soboru 
trydenckiego. W Kurii Rzymskiej nazwano go 
okiem papieża. Po śmierci  wuja Karol musiał 

Informacje

opuścić Rzym. W Mediolanie Karol otworzył 
wyższe seminarium duchowne, wspierał zakony, 
bractwa, sierocińce, przytułki dla bezdomnych, ale 

także przytułki dla dziewcząt i kobiet. 
Również w Mediolanie założył szkołę 
wyższą � lozo� i i teologii, którą prowadzili 
Jezuici.  Swoje umartwienia prowadził 
w formie postów, noszeniem włosiennicy 
i długimi nocnymi modlitwami. Zmarł  
w drodze do Mediolanu 3 listopada 1584 
roku. 
  Karol był wzorem biskupa 
w czasach kontrreformacji. Jego beaty� kacji 
dokonał  Klemens VIII. Boromeusz został 

kanonizowany przez papieża Pawła V. Wspomnienie 
liturgiczne jest obchodzone 4 listopada. W ikonogra� i 
przedstawiany jest w stroju biskupim. 

KB

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

Para� a Kolegiacka pw. Wniebowzięcia NMP
63-000 Środa Wlkp., ul. Ks. L. Jażdżewskiego 6
tel. 61 285-36-31
www.kolegiata-sroda.pl 

Msze św. 
- w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 - dla dzieci, 12.45, 17.00 - dla młodzieży, 19.00
- w święta przypadające w dni pracy: 6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30
- w dni powszednie: poniedziałek - piątek: 6.30, 7.00, 8.00 i 18.30; sobota: 7.00, 8.00 i 18.30

Sakrament spowiedzi
w dni powszednie: od godz. 6.30 do 8.30 oraz od godz. 18.00 do 18.30
w niedziele podczas Mszy św. o godz. 7.00, 8.30 i 10.00 oraz od godz. 18.30 do 19.00

Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w I i III sobotę miesiąca na Mszy św. o g. 18.30 oraz w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o g. 12.45.

Nabożeństwa:
- całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji (pon.-sob. 7.30-18.30, ndz. 13.30-19.00)
- do Św. Antoniego w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 8.00.
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy św. o godz. 18.30.
- Msze św. zbiorowe w każdą środę o godz. 18.30.
- W drugi piątek miesiąca o godz. 17.45 różaniec z wymieniankami rocznymi za zmarłych, a potem Msza Święta w intencji tych zmarłych.
- Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

W ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 8.30 Msza Święta dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po niej modlitewne spotkanie.
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Biuro para� alne:
poniedziałek, wtorek: 9.00 – 13.00
środa, piątek: 15.00 – 18.00
czwartek: nieczynne 
sobota: 9.00 – 12.00

INFORMACJE

Bractwo Adoracyjne – środy o g. 17.45 w kaplicy
Grupa Duchowego Wzrostu – czwartki g. 19.30 na salkach
Krąg Biblijny – II i IV czwartek miesiąca g. 19.30 na salkach
Grupa Modlitewna św. Ojca Pio – III czwartek miesiąca g. 19.30 na salkach
Duszpasterstwo Młodzieży – piątki g. 19.30 na salkach
Zespół „Iskierki” – próby w sobotę g. 14.00 na salkach
Pomocnicy Matki Kościoła – sobota g. 11.15 na salkach
Dziecięce Koło Misyjne – sobota g. 12.00 na salkach

Para� a pw. Najświętszego Serca Jezusa
63-000 Środa Wlkp., ul. 17 Września 8 
tel. (0-61) 285-36-15
www.nsjsroda.archpoznan.org.pl/

Msze święte w niedziela i święta: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 14:30, 17:00 
Msze święte w dni powszednie: 7:30, 18:00

Sakrament spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św. 

Modlitwa różańcowa: wtorek i czwartek g. 17.30
Różaniec za zmarłych objętych wymieniankami rocznymi w II poniedziałek miesiąca g. 17.30
Koronka do Miłosierdzia Bożego piątek g. 17.45
Nowenna do Chrystusa Ukrzyżowanego piątek po wieczornej Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu i litania do Św. Ojca Pio w III środę miesiąca po wieczornej Mszy św.
Krąg Biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
Duszpasterstwo Młodzieży w piątek o g. 19.30
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi w sobotę o g. 10.00
Ministranci w sobotę g. 10.00 z wyjątkiem I soboty miesiąca
Chórek Płomyczki sobota g. 11.00
Spotkania dla narzeczonych w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

Biuro para� alne:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - sobota: 8:30-10:00
czwartek: 8:30-10:00, 16:00-17:30

Koronka do Miłosierdzia Bożego: codziennie o godz. 15.00
Różaniec: sobota o godz. 18.00
Wymienianki za zmarłych: III piątek miesiąca o godz. 18.00
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II z możliwością uczczenia relikwii:
każdego 16 dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Para� a pw. św. Józefa
63-000 Środa Wlkp., os. Jagiellońskie 47
Tel. Ks. Proboszcza 612 855 864
Tel. Ks. Wikariusza 612 856 969
Email: para� a@jozef-sroda.pl
www.jozef-sroda.pl

Msze św.:
- w niedzielę i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
- w dni powszednie: 7.00, 18.30
- w święta, które są dniami pracy: 7.30, 9.00, 16.30, 18.30

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą św.

Chrzty odbywają się w II sobotę i IV niedzielę miesiąca na Mszach św. – w sobotę o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 12.00.
Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w piątek przed Chrztem o godz. 19.00.

Biuro para� alne czynne w:
środy w godz. 9:00-10:00, 16:30-17:30
i po wieczornej Mszy św.
czwartki i piątki w godz. 9:00-10:00
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Pielgrzymka Zaufania przez 
Ziemię – Wspólnota Taizé

„Kiedy widzi się tylu młodych ludzi zgromadzonych na wzgórzu 
w całej ich różnorodności, to jest to po prostu jak święto, które 
daje nam wielką nadzieję, że pokój między ludźmi jest możliwy.” Takie słowa wypowiedział Brat Alois, 
który jest obecnym przeorem wspólnoty, podczas spotkania z młodymi ludźmi w kościele Pojednania 
w Taizé. Założycielem Taizé jest brat Roger, który w latach 40-tych ubiegłego wieku wykupił kawałek ziemi, 
gdzie postawił dom, który stał się miejscem spotkań ekumenicznych. Wspólnota ta dążyła do pojednania 
między podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. W latach 1952-53 brat Roger spisał regułę Wspólnoty. 
Najważniejsza w niej jest radość, prostota i miłosierdzie. Dało to początek prężnemu rozwoju wspólnoty braci 
z Taizé. Od trzydziestu lat młodzież z całego świata spotyka się na różnych etapach Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię. Bracia zapraszają na cotygodniowe spotkania we francuskiej wiosce Taizé, jak i na Europejskie 
Spotkanie Młodych, które co roku odbywa się w innym mieście tego kontynentu.
 Na tegoroczne spotkanie w dniach od 28. grudnia do 2. stycznia młodzież zaproszona jest do Rzymu. 
Młodzi przez te kilka dni nocować będą u włoskich rodzin, w szkołach lub klasztorach. Uczestnicy ESM trzy 
razy dziennie spotykać się będą na wspólnej modlitwie,  która będzie przeplatana spotkaniami w grupach 
międzynarodowych,  posiłkami, a także zajęciami warsztatowymi. Młodzi będą się gromadzić w rzymskich 
bazylikach większych, gdzie w ciszy oraz poprzez śpiew kanonów Taizé będą adorować krzyż. Pielgrzymka 
Zaufania to nie tylko codzienna modlitwa ale także możliwość zapoznania się z kulturą innych państw 
europejskich. Sylwestrowa noc będzie szczególnym czasem, kiedy młodzież będzie się modliła o pokój 
na świecie, a następnie wszyscy razem będą uczestniczyć w tzw. Święcie Narodów.  
Jeśli chcesz: 
 - WYRUSZYĆ Z PIELGRZYMKĄ do grobów Apostołów i w Roku Wiary wspólnie ją wyznać. 
 - MODLIĆ SIĘ śpiewem i w ciszy wielkich bazylikach miasta siedmiu wzgórz. 
 - PODĄŻAĆ do źródeł wiary i miłości wraz z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi z całej Europy. 
 - POZNAĆ gościnność Rzymu i okolic. 
 - SPOTKAĆ SIĘ z ludźmi, którzy pośród wyzwań naszych czasów żyją Ewangelią. 
 - SPOTKAĆ SIĘ Z PAPIEŻEM BENEDYKTEM XVI i wspólnie modlić się o pokój na świecie i zaufanie między ludźmi 
 - PRZYJDŹ na salki para� alne do para� i kolegiackiej (ul. Ks. L. Jażdżewskiego 6) w każdy piątek o 19.30. 
Do Rzymu będzie organizowany wyjazd między 26.12.2012 r., a 4.01.2013 r. w ramach diecezjalnej pielgrzymki 
młodych.
 Wyjazd 26 grudnia o godzinie 13.00, powrót 4 stycznia. Koszt 795 zł + 55 Euro (obejmuje: przejazd, 
ubezpieczenie, opiekę pilota, zwiedzanie Asyżu i Wenecji, dwa noclegi, wyżywienie, udział w kosztach). 
Zapisy na spotkanie w Rzymie będą przeprowadzane pod koniec października, najpóźniej do połowy listopada. 
Zapraszamy na piątkowe spotkania przygotowawcze o 19.30. 

Kontakt z punktem przygotowań przy para� i kolegiackiej Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp : 
Ks. Grzegorz Konieczny: grzegorzdm@op.pl oraz Edyta Wojszczyk: edyta.wojszczyk@o2.pl

Serdecznie Zapraszamy !!!

 Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy 
zainteresowany Pismem Świętym. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 
WWW.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanymi adresami: e-mailowym oraz pocztowym. Na te adresy można 
też wysyłać zgłoszenia udziału w kursie:
 zmarek@jezuici.pl, zmarek@ignatianum.edu.pl
 ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, dopisek: „Krąg Biblijny”

................................................................................................................................
Korespondencyjny Kurs Biblijny
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Sprawozdanie z posiedzenia Rady Duszpasterskiej
Para� i Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

NMP w Środzie Wlkp. 

1. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek, dnia 21.09.2012 r. na probostwie.
2. Obecni byli wszyscy członkowie rady.
3. Posiedzenie rozpoczęto wspólną modlitwą.
4. Ksiądz proboszcz przedstawił oraz omówił program duszpasterski Kościoła:
 a) okres liturgiczny w Kościele
 b) problem katechezy dorosłych – jako formy duszpasterskiej
 c) rodziny wielodzietne – inicjatywa spotkań z członkami rodzin i podzielenie się pozytywnymi   
     aspektami życia
5. Omówiono planowaną zmianę godzin odprawiania Mszy św. w dni powszednie. Związane jest to z ogromnym    
zapotrzebowaniem na intencje mszalne, ale podczas Mszy św. wieczornych. Według proponowanej zmiany 
Msze św. w dni powszednie odprawiane byłyby o godz. 7.00, 8.00, 17.30 i 18.30.  
6. Zasady funkcjonowania grup duszpasterskich w para� i.
7. Pierwsza Komunia św. dzieci z kl. II. Przygotowania rozpoczynamy w tym roku, ale będą one mniej 
intensywne, ponieważ Komunia św. będzie w roku 2014.
8. Wolne głosy.
9. Spotkanie zakończono modlitwą. 

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

    5 października miała miejsce premiera � lmu francuskiego reżysera Oliviera 
Megatona pt. Uprowadzona 2. Jego scenariuszem, podobnie jak i pierwszą częścią, zajął się Luc Besson oraz 
Robert Mark Kamen. Jest to 91 minut � lmu pełnego akcji, która jest kontynuacją � lmu o tym samym tytule. 
Opowiada on o byłym agencie CIA Bryanie Millsie, który jest celem albańskich gangsterów, których rodzina 
została zamordowana z ręki Bryiana w pierwszej części � lmu. Jest to � lm pełen bijatyk, strzelanin oraz pościgów. 
Wszystko tylko po to, aby znaleźć byłą żonę agenta CIA. Polecamy ten � lm wszystkim osobom, które lubią 
szybko rozwijającą się akcję. 

JT/SW 

Jeśli chcesz włączyć się w pracę redakcji gazetki „W świetle Kolegiaty”, skontaktuj się z nami! 
(e-mail grzegorzdm@op.pl lub osobiście z ks. Grzegorzem Koniecznym)

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



W ŚWIETLE KOLEGIATY 21

KĄCIK DZIECIĘCY / INFORMATOR

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

Pytania:
1. Z podanych liter  ułóż imię  ( i, k, n, a, g)
2. … Magdalena
3. Poranna na trawie
4. Obecny miesiąc
5. Bolek i ….. 
6. „…. Boży, który gładzi grzechy świata”
7. Jedna z cnót
8. Obecny rok w Kościele
9. Ogród modlitwy Jezusa
10. Jeden z ewangelistów
11. Imię obecnego papieża
12. …  Święty
13. Rachunek …
14. Dzień 2 listopada

Opr. KB

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

Nowi Para� anie: Zawarli związek małżeński:
08.09. Julia Iwaszczuk
15.09. Aleksandra Kwiatkowska
16.09. Aleksander Rydlewski
16.09. Paulina Agata Sokołowska
16.09. Edward Eoin Kłonowski
16.09. Zo� a Marciniak
22.09. Marcel Piotr Zając
22.09. Lena Golińska
29.09. Witold Chojnacki
29.09. Leon Grodzki
07.10. Jan Wołoszyn
07.10. Borys Jankojć
07.10. Maria Szudrowicz
13.10. Nicola Kot
21.10. Natalia Szarczyńska
27.10. Albert Pyzdrowski
27.10. Julia Wielgosz

14.09. Mateusz Kubiak i Karolina Tesler
15.09. Łukasz Majchrzycki i Michalina Detko
21.09. Krzysztof Grzempa i Sława Sobczak
21.09. Damian Odalanowski i Joanna Olkiewicz
22.09. Mariusz Budasz i Paulina Kaźmierowska
22.09. Łukasz Kmieciak i Natalia Włodarczyk
27.09. Alfred Janke i Alicja Furmanek
28.09. Krzysztof Jakubczak i Renata Jarosz
29.09. Krzysztof Niczke i Adriana Pietrucka
29.09. Bartosz Tichanów i Beata Bartkowiak
29.09. Bartosz Pawełczyk i Paulina Marciniak
29.09. Maciej Kujawski i Angelika Zielińska
06.10. Andrzej Sobkowiak i Janina Szkudlarek
12.10. Tomasz Pradelski i Agnieszka Polody
13.10. Krzysztof Kot i Katarzyna Sosińska
19.10. Jędrzej Łoś i Magdalena Olczyk

Szczęść Boże!

27.10. Adam Promiński
27.10. Mikołaj Grządzielewski

Rodzicom gratulujemy!

Pani Ania informuje
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Wspomnienie o księdzu Jarku
 W poprzednim numerze wspominaliśmy 
zmarłego niedawno byłego wikariusza kolegiackiego 
ks. Jarosława Grelkę. Każdy człowiek to osobna 
historia, stąd wiele tak wiele wspomnień w związku 
z ks. Jarkiem. Kontynuujemy to 
wspominanie w czasie, gdy szczególnie 
towarzyszy nam pamięć o zmarłych. 
 Jest czerwiec 2006 roku. 
Ciepły sobotni wieczór. Wspólnota 
neokatechumenalna przy para� i 
Kolegiackiej zakończyła Eucharystię. 
Wychodzę z salki, oddycham pełną piersią. 
Po gorącym dniu chłodniejsze powietrze 
jest jak łyk zimnej wody. Słońce jeszcze nie 
zaszło. W gasnącym jego blasku dostrzegam 
wysokiego młodego mężczyznę, który 
stoi na placyku przy salce. Podchodząc 
bliżej zauważam koloratkę. Mężczyzna 
uśmiecha się szeroko. Odwzajemniam uśmiech. 
Przemknęła mi myśl – „to pewnie nowy wikariusz naszej 
para� i”. Patrzę na jego twarz i dostrzegam radość. Od 
pierwszej chwili ujmuje mnie serdeczność, z jaką zwraca 
się do mnie. Pozdrawiam księdza, uścisnęliśmy sobie 
dłonie.  
 - Szczęść Boże, cóż księdza tutaj sprowadza.
 - Od sierpnia będę tutaj wikariuszem. 
Przyjechałem obejrzeć nową para� ę. 
 - Z radością księdza witamy – odpowiedziałem 
- Zapraszamy też do wspólnoty. Jestem we wspólnocie 
neokatechumenalnej, właśnie skończyliśmy Eucharystię. 
W tym momencie uśmiech na jego twarzy stał się 
jeszcze bardziej szeroki. Oczy zajaśniały. 
 - Modliłem się, by Pan dał mi para� ę gdzie 
będzie wspólnota neokatechumenalna – powiedział 
i dodał - Zostałem wysłuchany, to niesamowite.
 Uradowałem się ogromnie, choć nie 
powiem, byłem zaskoczony. Ksiądz, który 
modliłsię o wspólnotę neokatechumenalną? 
Ja doświadczam nieustannie, że wspólnota to wielki 
dar Pana Boga dla mnie, ale takie nastawienie księdza 
wywołało u mnie zdziwienie, a przede wszystkim 
zaciekawienie.
 W dalszej rozmowie dowiedziałem się, że ten 
nowy ksiądz to Jarosław Grelka, który do tej pory był 

wikariuszem w Luboniu w para� i pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Luboń leży blisko poznańskiego Dębca, 
gdzie znajduje się kościół pw. Świętej Trójcy, a w nim 
działa kilka wspólnot neokatechumenalnych. Jedna 

z nich poprosiła ks. Jarka Grelkę, by im 
posługiwał. W miarę swoich możliwości 
ks. Jarek odprawiał we wspólnocie 
sobotnie Eucharystie, a jak czas pozwalał, 
uczestniczył też w liturgiach słowa. 
Na ile mógł godzić obowiązki wikariusza  
w swojej para� i, na tyle uczestniczył 
w życiu tej „dębieckiej wspólnoty”. 
 Pan Bóg dał mu skosztować 
życia we wspólnocie braci i choć 
trochę poznać, czym jest droga 
neokatechumenalna. Niejedokrotnie 
wspominał, że czuł, iż właśnie wspólnota 
będzie właściwą dla niego drogą 

do pogłębiania wiary. Stąd to pragnienie…
 I tak zaczęło się nasze wspólnotowe życie. 
Od pierwszych dni, po przybyciu do naszej para� i 
ksiądz Jarek zaczął posługę we wspólnocie. Wkrótce, 
stał się dla mnie Jarkiem, bratem ze wspólnoty. Był 
dla mnie wzorem sumienności. Nigdy nie opuszczał 
liturgii. Niejednokrotnie widziałem, że przychodził 
do wspólnoty zmęczony, ale nigdy rozżalony. Kapłan, 
który każdego dnia odprawiał Mszę świętą, spowiadał, 
uczył w szkole religii, mógł mieć poczucie dobrze 
spełnianego powołania, że robi wiele dla Boga, dla 
para� i. Miał prawo myśleć - „Wieczorny odpoczynek 
należy mi się, po co jeszcze jakieś spotkania z obcymi 
ludźmi. Lepiej pomodlę się w samotności, poczytam 
książkę, przygotuję kazanie”. Nie wiem, czy tak myślał 
Jarek, ale ja na jego miejscu miałbym takie myśli. 
Jarek myślał inaczej. Zawsze był gotowy służyć 
wspólnocie. Poprzez swoją posługę sprawiał, ze zniknęły 
bariery, a pojawiły się we wspólnocie relacje rodzinne. 
Byliśmy po prostu Jarkiem, Andrzejem, Zbyszkiem, 
Ewą... Tak jak w rodzinie. Wspólna modlitwa, 
Eucharystie, wyjazdy na konwiwencje, bardzo mnie 
i innych braci zbliżyły. Jarek jak tylko mu obowiązki 
pozwalały uczestniczył w pielgrzymkach razem z Drogą 
Neokatechumenalną; na spotkanie młodzieży z Ojcem 
Świętym do Loretto, Madrytu. Ewangelizował z braćmi 
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w Duseldor� e. W Jarku widzieliśmy jakby starszego 
brata, (mimo iż wielu braci we wspólnocie było starszych 
od niego), który swą wiedzą dzieli się z tymi młodszymi; 
brata który zawsze był gotowy im służyć, choćby 
krzepiącym słowem. Ale nie tylko...
 Jarek wiele razy, jak to się określa, wpadał 
na kawę, ot tak, bez zapowiedzi. Nie tylko do 
mnie, ale do innych braci także. Najczęściej  
robił to w niedziele. Pamiętam, rozmawialiśmy 
o wielu sprawach, ale najczęściej o życiu. Co w tym 
nadzwyczajnego? Niejednokrotnie prowadzimy 
takie rozmowy, wśród rodziny, znajomych. Wtedy 
przeważnie rozmawia się o wszystkim, czyli 
w konsekwencji o niczym: o trudnościach, � nansach, 
dzieciach, rodzicach..., wiele jest narzekania na 
trudne czasy.  Rozmowy z Jarkiem, pomimo że często 
rozmawiałem o zwykłych sprawach, różniły się od tych 
pospolitych. Z Jarkiem inaczej 
oceniało się wydarzenia. 
Pokrzepiał i mówił – „Bóg 
przewidzi, Bóg jest Miłością”. 
Te słowa pozwalały mi patrzeć 
na moje życie i problemy 
oczami wiary, z zaufaniem 
do Boga. Jedna z sióstr ze 
wspólnoty wspominała, że 
w trakcie jednej z wizyt 
Jarka, zaczęli rozmawiać o 
pogrzebach. Każdy o swoim. 
Jaki miałby być, jak go sobie 
wyobraża? Wtedy Jarek powiedział, że chciałby mieć 
skromny pogrzeb. Miał tylko jedno pragnienie, by 
podczas pogrzebu bracia ze wspólnoty modlili się, 
śpiewając pieśni Drogi Neokatechumenalnej. Rozmowa 
ta odbyła się w czasie, gdy Jarek był zdrowy, w pełni sił. 
Nikt nie przypuszczał, że w niedługim czasie sytuacja 
zmieni się diametralnie. W marcu 2011 roku nadeszła 
wiadomość, że Jarka przenoszą do Poznania, do kościoła 
pw. św. Andrzeja Boboli. We wspólnocie konsternacja, 
zaskoczenie. Choć wiadomo było, że w roku 2011, 
po pięcioletniej posłudze w naszej para� i i tak Jarek 
zostałby odwołany, ale nastąpiło by to kilaka miesięcy 
później. Przeważanie odbywa się to w miesiącach 
wakacyjnych. A tak, wspólnota musiała się z tym 
zmierzyć wcześniej. We wspólnocie bracia rozmawiali, 
jak to będzie bez Jarka, gdzie będzie miał nową para� ę? 
Gdyby była niedaleko, to może będzie mógł przyjeżdżać 
do nas na liturgie? Jarek też był zaskoczony, ale 

powtarzał tę prawdę „Bóg jest Miłością, Bóg przewidzi”. 
I tak nagła przeprowadzka stała się faktem. Bracia 
pomogli przewozić rzeczy . Wspólnota pocieszała się 
- Poznań to nie koniec świata, przecież Jarek mógłby 
pójść w bardziej odległe części diecezji. Nie jest tak źle.
 Nadszedł dzień 15 marca 2011 roku, wtorek. 
Na wieczornej Mszy para� anie żegnali księdza Jarosława 
Grelkę. Między innymi grupami duszpasterskimi, 
byliśmy i my – wspólnota neokatechumenalna. 
Kiedy nadeszła już ta chwila składania podziękowań 
i życzeń, wspólnota zaśpiewała pieśń „Abraham”. 
Miałem ten zaszczyt grać na gitarze i prowadzić ten 
śpiew. Abraham, zawierzył Panu Bogu swoje życie, ufał 
Mu bezgranicznie. W tej pieśni wołał: O Panie mój, 
nie omijaj mnie, proszę. Chciej się zatrzymać, chciej 
się zatrzymać. Patrząc na Jarka widziałem człowieka, 
który jak Abraham też zawierzył Panu Bogu całe swe 

życie i ufał Mu bezgranicznie. 
Jarek zawsze podkreślał, że 
Bóg z największej  trudności 
człowieka wyzwala i nawet 
ze zła wyprowadza dobro. 
Ta pieśń była Jarka ulubioną 
pieśnią neokatechumenalną. 
Śpiewając, byłem ogromnie 
wzruszony, wszystkim 
nam się to udzielało. 
Po zakończeniu śpiewu 
ująłem mikrofon i pragnąłem 
wyrazić w słowach 

wdzięczność, jaką mają wszyscy bracia ze wspólnoty, 
za jego obecność w niej, za tę bezcenną posługę, którą 
nas Pan poprzez niego obdarzył. Ale stało się inaczej. 
On także był wzruszony, łzy ciekły mu po policzkach. 
Czy słowa są w takich chwilach najważniejsze? 
Uściskaliśmy się serdecznie jak brat z bratem. I w ten 
sposób zostało wszystko wyrażone – Nasza wdzięczność 
za Wielką Miłość Pana Boga do nas, która objawiła się 
przez posługę Jarka we wspólnocie. 
 Czas biegł dalej. Jarka nie było z nami, ale Pan 
sprawił, że widywaliśmy się często. Jarek przyjeżdżał na 
niektóre liturgie. Wspólnota też go odwiedzała. Jesienią 
2011 roku, w kaplicy kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 
Jarek odprawił dla wspólnoty Eucharystię. Po wspólnej 
modlitwie bracia zasiedli do agapy. Wspominam 
ten czas jako bardzo radosny. Byliśmy szczęśliwi, 
że możemy przebywać ze sobą. 
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 Wiosną 2012 roku Jarek zaczął odczuwać pewne 
niedomagania. Lekarz zadecydował, że dobrze by było 
zrobić badania w szpitalu. W maju 2012 roku rozpoczął 
badania w Szpitalu Klinicznym przy ul. Przybyszewskiego 
w Poznaniu. Pobyt miał być krótki, taki by rozpoznać 
przyczyny niedomagania organizmu i podjąć właściwe 
leczenie. Wystąpiły jednak trudności z diagnozą, 
a choroba się rozwijała szybko. Można powiedzieć, 
że błyskawicznie. 
 Wspólnota odwiedzała Jarka. By nie robić 
zamieszania przyjeżdżaliśmy po kilka osób. Pamiętam 
te odwiedziny. Na początku patrząc na Jarka nie 
dostrzegałem żadnych zmian. Był w pełni sił, 
samodzielny. Czytał, odmawiał brewiarz. Zawsze 
gdy przychodziliśmy do niego modliliśmy się wspólnie 
odmawiając brewiarz. Z początku 
Jarek czytał niektóre części modlitwy. 
Na koniec zawsze nas błogosławił. 
Potem, podczas następnych 
odwiedzin, widziałem jak opuszczają 
go siły. Wymagał już pomocy przy 
wstawaniu, jedzeniu. Przy każdej 
wizycie, zawsze domagał się wspólnej 
modlitwy. Najczęściej odmawialiśmy 
brewiarz. W późniejszy okresie 
choroby, Jarek już nie mógł czytać 
samodzielnie. Tak jak zawsze po 
skończonej modlitwie błogosławił nas. Widziałem, jak 
z każdą następną wizytą  słabnie. Błogosławił nas, 
z trudem podnosząc rękę. Tak, ciało stawał się coraz 
słabsze. Lecz Duch był mocny. Jestem pewien, że tę moc 
czerpał ze Słowa Bożego, które do końca towarzyszyło 
mu poprzez braci i prezbiterów, którzy mu towarzyszyli 
codziennie. Otoczony był też rodziną. Mama codziennie 
przyjeżdżała z Sierakowa. Było przy nim rodzeństwo: 
siostry i brat. Każda wizyta u Jarka była dla mnie 
głęboką katechezą. Jarek pomimo cierpienia nigdy 
nie narzekał, powtarzał to, co wiele razy słyszałem 
od niego, „Bóg jest Miłością, Bóg przewidzi”.
 Patrząc na Jarka, widziałem jak bardzo ufa 
Bogu. Objawiało się to w jego spokoju. Wszyscy 
mieliśmy nadzieję, że lekarze znajdą wreszcie 
lekarstwo na tę chorobę i Jarek powróci do zdrowia. 
Jarek miał pokój w sercu. Podczas ostatniej wizyty 
z braćmi ze wspólnoty, stojąc przy jego łóżku, 
patrzyliśmy jak leży zmęczony cierpieniem. Zamknięte 
oczy. Śpi? Odmówiliśmy brewiarz. Po skończonej 
modlitwie Jarek już nie mógł nas pobłogosławić. 

Nie mógł już podnieść ręki. Łzy same cisnęły się do oczu, 
a przez głowę przebiegały myśli: Dlaczego Pan zsyła mu 
to cierpienie? Młody kapłan, tyle mógłby zdziałać 
dla dobra ludzi, Kościoła. Dlaczego go Pan nie 
uzdrawia? Tak wielu powierza zdrowie księdza Jarka, 
w modlitwie prosi o zdrowie. A Pan nie wysłuchuje. 
W tej samej chwili Jarek jakby się przebudził. 
Spojrzał na nas spod przymkniętych powiek i cichym 
głosem powiedział: ”Zobaczymy się w domu Ojca, 
Bóg jest Miłością”. Jarek już od pewnego czasu powtarzał 
te słowa swoim odwiedzającym. Pewnie czuł, że Pan 
go weźmie do siebie. Był z tym pogodzony. Może też 
umacniała go pieśń drogi „Weź mnie do nieba”, gdzie 
śpiewamy, „Weź mnie do nieba, o mój Panie, albowiem 
umrzeć jest dla mnie na pewno lepiej, przebywać 

z Tobą, przebywać z Tobą.” 
 Po kilku dniach 
nadeszła wiadomość, że Jarek 
odszedł do domu Ojca. Każdy 
z nas brał to pod uwagę, ale do 
końca miał nadzieje, że Jarek 
wyzdrowieje. Stało się inaczej. 
Pan Bóg odwołał Jarka z tego 
ziemskiego życia, do życia 
wiecznego. Trudno jest mnie, 
człowiekowi ocenić, jakie 
wydarzenie byłoby lepsze: 

powrót Jarka do zdrowia i jego dalsza działalność 
na ziemi, czy jego choroba, cierpienie i śmierć? Jarek 
podczas choroby mówił;” Widzę jak Bóg działa poprzez 
moją chorobę. Uczy mnie pokory, ale też daje możliwość 
nawracania się wielu osobom, które były daleko od Pana 
Boga, a właśnie przy moim łóżku, tu w szpitalu, powrócili 
do modlitwy i zaczynają się nawracać.” 
 Pogrzeb Jarka odbył się w dniu 7 lipca 2012 
roku w Sierakowie. Czy był skromny? Nie mnie 
to oceniać. Tak wielu go chciało pożegnać. Na pewno 
jedno pragnienie Jarka się spełniło, nad jego grobem 
bracia z wielu wspólnot neokatechumenalnych modliło 
się, śpiewając pieśni Drogi. 
 Jarek swoim życiem i słowem pozostawił mi 
przesłanie, „Bóg jest Miłością, Bóg przewidzi”. Te słowa 
pomagają mi i dają nadzieję, że Bóg prowadzi moją 
historię życia. 

Andrzej Maleszka
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03.11.2011 Krystyna Czerwińska
03.11.2011 Marian Żelek
03.11.2011 Maria Sobkowiak
07.11.2011 Zbigniew Wąsalski
09.11.2011 Marianna Goślińska
09.11.2011 Ludwik Wiertelak
10.11.2011 Janina Spychaj
12.11.2011 Krystyna Śmigaj
13.11.2011 Bronisław Kaminski
18.11.2011 Jerzy Gołąbek
20.11.2011 Anna Kłopocka
21.11.2011 Krystyna Przyjemska
22.11.2011 Ludwika Ciekańska
23.11.2011 Sabina Chrzanowska
26.11.2011 Dorota Piotrowicz
28.11.2011 Kazimiera Morus
28.11.2011 Józefa Nowak
28.11.2011 Janina Snuszka
01.12.2011 Helena Godlewska
01.12.2011 Wanda Zbierska
01.12.2011 Henryk Nawrot
02.12.2011 Władysław Janicki
03.12.2011 Mirosław Jakubowski
04.12.2011 Wanda Grzela
04.12.2011 Stanisław Nowak
05.12.2011 Weronika Balcerek
06.12.2011 Emilia Łokietek
07.12.2011 Grażyna Rataj
08.12.2011 Kazimierz Lubawy
08.12.2011 Sławomir Radulak
09.12.2011 Marian Dobroś
12.12.2011 Piotr Zielinski
17.12.2011 Roman Zbierski
21.12.2011 Włodzimierz Bartkowiak
23.12.2011 Jan Leporowski
24.12.2011 Zdzisława Cylka
24.12.2011 Stanisław Sera� n
25.12.2011 Helena Czernecka
26.12.2011 Jan Kusik
27.12.2011 Sabina Ślusarkiewicz
27.12.2011 Władysław Nowacki
28.12.2011 Halina Kapitan
28.12.2011 Henryk Rozwens
29.12.2011 Roman Grocki

Zmarli Średzianie (2011-listopad-2012)

30.12.2011 Marian Gniatczyk
03.01.2012 Kazimierz Drzażdżyński
06.01.2012 Teresa Nowosielska
12.01.2012 Marianna Nyczak
14.01.2012 Maria Filipiak
14.01.2012 Ludwika Mikulińska
16.01.2012 Adam Król
19.01.2012 Janina Maciejewska
22.01.2012 Henryk Łężak
22.01.2012 Władysław Sznurek
23.01.2012 Mieczysław Radziejewski
27.01.2012 Zo� a Kłopocka
29.01.2012 Ewa Muszyńska
31.01.2012 Stefan Gola
02.02.2012 Edmund Multaniak
02.02.2012 Władysław Siejek
04.02.2012 Henryk Błaszak
06.02.2012 Wojciech Łoda
08.02.2012 Marianna Kaczor
08.02.2012 Stanisława Nowacka
08.02.2012 Irena Kołodziejczak
08.02.2012 Szymon Prusak
10.02.2012 Irena Nowak
10.02.2012 Janina Kaźmierczak
12.02.2012 Krystyna Jakubowska
13.02.2012 Irena Jagielska
17.02.2012 Marian Szafrański
19.02.2012 Michał Bogdański
20.02.2012 Hieronim Kajdan
21.02.2012 Anna Konieczna
25.02.2012 Zo� a Obara
26.02.2012 Kazimierz Szaroleta
28.02.2012 Benigna Pankowska
03.03.2012 Maria Bankiewicz
09.03.2012 Genowefa Radziejewska
10.03.2012 Marian Matuszczak
11.03.2012 Tadeusz Szarzyński
12.03.2012 Leon Borowczyk
12.03.2012 Maria Kordyaczna
12.03.2012 Elżbieta Rochowiak
13.03.2012 Zenon Łuczak
19.03.2012 Leszek Banaszak
20.03.2012 Urszula Darul
20.03.2012 Czesława Szczepańska

20.03.2012 Piotr Król
22.03.2012 Zdzisław Bartkowiak
23.03.2012 Wanda Godziewska
24.03.2012 Teresa Plenzler
25.03.2012 Leokadia Andrzejwska
25.03.2012 Ireneusz Nowakowski
26.03.2012 Adam Jakubowski
27.03.2012 Julianna Nowak
29.03.2012 Józef Prusaczyk
30.03.2012 Anna Zandecka
31.03.2012 Mirosława Markiewicz
04.04.2012 Krystyna Michałowicz
04.04.2012 Henryk Szkudlarek
04.04.2012 Stanisław Piasecki
05.04.2012 Mieczysław Bałażyk
05.04.2012 Anna Myszak
10.04.2012 Bronisław Turowski
11.04.2012 Anna Kaczmarek
12.04.2012 Dorota Ciaciek
12.04.2012 Ryszard Królewicz
13.04.2012 Włodzimierz Lipiecki
13.04.2012 Zbigniew Dobroś
16.04.2012 Janina Dłubała
16.04.2012 Władysława Bysiak
17.04.2012 Ewaryst Stępniak
17.04.2012 Kazimiera Mendyka
17.04.2012 Jarosław Golinski
17.04.2012 Zenon Leporowski
20.04.2012 Elżbieta Skibińska
20.04.2012 Helena Grzelak
23.04.2012 Karol Gurbada
25.04.2012 Leszek Wieczorek
26.04.2012 Bożena Juskowiak
26.04.2012 Krzysztof Jankowski
28.04.2012 Waldemar Rogacki
30.04.2012 Teresa Sobczyńska
01.05.2012 Aleksandra Orcholska
08.05.2012 Janina Szczepaniak
10.05.2012 Marian Wojtysiak
10.05.2012 Janusz Szymański
13.05.2012 Joachim Kamnitz
13.05.2012 Julianna Dolata
15.05.2012 Kazimiera Wawrzy-
niak
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16.05.2012 Zo� a Dropek
18.05.2012 Edward Ciania
18.05.2012 Zo� a Samelczak
22.05.2012 Czesław Szmania
22.05.2012 Maria Tomczak
23.05.2012 Karol Mańka
24.05.2012 Kazimierz Jagielski
26.05.2012 Krystyna Strojnowska
26.05.2012 Stanisław Mroczyk
26.05.2012 Stefania Nawrot
27.05.2012 Zygmunt Frontczak
27.05.2012 Henryk Chojnacki
29.05.2012 Konrad Krupecki
29.05.2012 Zo� a Dziadek
30.05.2012 Aniela Strzelczyk
31.05.2012 Hanna Marcyjaniak
01.06.2012 Józef Szulc
06.06.2012 Hanna Stanisławska
07.06.2012 Stefan Nowakowski
08.06.2012 Bożena Świt
09.06.2012 Teresa Włodarczak
10.06.2012 Barbara Żakowska
10.06.2012 Filip Nowakowski
11.06.2012 Stefan Scholz
11.06.2012 Piotr Barski
12.06.2012 Aniela Maćkowiak
13.06.2012 Barbara Halina Ławniczak
18.06.2012 Janina Pieczyńska
21.06.2012 Andrzej Jóźwiak
22.06.2012 Maria Pucek
23.06.2012 Teresa Borowczyk
25.06.2012 Wanda Nowak
28.06.2012 Franciszka Matella
28.06.2012 Bronisław Dudek
28.06.2012 Jerzy Wieland
02.07.2012 Bronisław Braszka
03.07.2012 Władysław Łoś
04.07.2012 Stefania Graczyk
04.07.2012 Zo� a Frąckowiak
05.07.2012 Maciej Strugarek
07.07.2012 Bolesław Krzymiński
09.07.2012 Krystyna Piasecka
09.07.2012 Józef Bobeł
10.07.2012 Joanna Dolatowska
11.07.2012 Witold Stachowiak
13.07.2012 Zo� a Szaulis
18.07.2012 Stanisława Walerczyk
19.07.2012 Genowefa Szaroleta

25.07.2012 Władysława Ryll
26.07.2012 Maria Wojewodzic
26.07.2012 Andre Kinowski
28.07.2012 Zygmunt Stefaniak
01.08.2012 Helena Czubaj
02.08.2012 Bronisław Machowski
02.08.2012 Łukasz Pawelec
03.08.2012 Krzysztof Marciniak
06.08.2012 Zdzisława Świt
08.08.2012 Maria Zielinska
10.08.2012 Jadwiga Cieślińska
12.08.2012 Dawid Siempniak
12.08.2012 Tomasz Kiełbasa
15.08.2012 Teodora Różańska
17.08.2012 Aniela Surdyk
17.08.2012 Marian Mikołajczyk
19.08.2012 Grzegorz Wawrzyńczak
20.08.2012 Maksymilian Barczak
21.08.2012 Joanna Jóźwiak
22.08.2012 Tadeusz Marczyński
25.08.2012 Barbara Kajdasz
30.08.2012 Teresa Kupczyn
30.08.2012 Barbara Gaj
30.08.2012 Krystyna Ritter
31.08.2012 Leon Jędrasiak
1.09.2012 Krystyna Kaczmarek
3.09.2012 Henryk Adam Pawlak
5.09.2012 Jan Antowski
5.09.2012 Rafał Małecki
9.09.2012 Czesława Bartkowiak
9.09.2012 Mirosława Rybacka
9.09.2012 Przemysław Szaulis
13.09.2012 Danuta Nowak
14.09.2012 Krystyna Jung
15.09.2012 Krystyna Dobroś
18.09.2012 Zenon Jankowiak
24.09.2012 Maria Izydorczyk
24.09.2012 Sławomir Małecki
27.09.2012 Józef Szymkowiak
30.09.2012 Zdzisława Grześkowiak
6.10.2012 Franciszek Juskowiak
9.10.2012 Telesfor Książyk
11.10.2012 Tadeusz Ułanek
14.10.2012 Janina Richter
16.10.2012 Stefan Szczepaniak
15.10.2012 Zbigniew Drużyński
17.10.2012 Pelagia Rogacka
17.10.2012 Stanisław  Kaźmierczak

18.10.2012 Jan Świstak
19.10.2012 Krystyna Balcerska
20.10.2012 Helena Dudziak
21.10.2012 Józef Rogacki
22.10.2012 Antonina Małtowska
24.10.2012 Wojciech Ludwiczak
24.10.2012 Jan Socha
24.10.2012 Zygmunt Ślinkowski
25.10.2012 Leszek Książuk
25.10.2012 Walentyna Frąckowiak

Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…
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