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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 O świętach Bożego Narodzenia mówi się, że są świętami rodzinnymi. Podstawą do takiego 
stwierdzenia jest najprawdopodobniej fakt spotykania się rodzin w czasie tych świąt. Dla wielu nie 
ma nic ważniejszego ponad spotkanie przy rodzinnym, wigilijnym lub po wigilijnym stole. 
 Dzisiaj jednak zapraszam Czytelników do nieco głębszego spojrzenia na święta Bożego 
Narodzenia, ale bez pominięcia ich rodzinnego charakteru. Tradycyjnie w te święta wpatrujemy się 
w żłóbek, aby dostrzec w nim Nowonarodzonego Zbawiciela. Tymczasem w złóbku jest cała Świę-
ta Rodzina, czyli Jezus, Maryja i Józef. Małżonkowie, którzy wobec siebie i wobec Jezusa mieli do 
wykonania bardzo konkretne zadania. Wiemy, że wywiązali się z nich wyśmienicie. Święta Rodzina 
przede wszystkim promieniowała dojrzałą miłością. Jezus, Maryja i Józef kochali rodzinę, którą 
tworzyli, a jest to klucz do sukcesu, do zbudowania rodziny świętej. 
 Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. 
Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. 
Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. 
A szczególną formą miłości jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do posłannictwa powie-
rzonego jej przez Boga. (por. Familiaris Consortio)
 To wszystko możemy dostrzec w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. Cudownym zamysłem 
Bożym w tak wspaniałej rodzinie żył ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzo-
rem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina, jedyna na świecie, ta, która wiodła 
nieznane i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła ubóstwa, prześlado-
wań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka 
wspomagać wszystkich rodzin chrześcijańskich, co więcej, wszystkich rodzin świata w wierności 
codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym 
otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego. (por. Familiaris Consor-
tio)
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytającym „W świetle Kolegiaty” rodzinom 
życzę pięknej miłości, miłości, która wszystko znosi i wszystko przetrzyma. 

           ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD DZIEKANA

Patronat: ks. Janusz Śmigiel. Redakcja: Katarzyna Barczak, Agnieszka Borowczyk, ks. 
Marcin Głowiński, ks. Grzegorz Konieczny (red.), Patryk Kujawa, Piotr Maciejewski, 
ks. Wojciech Silski, ks. Maciej Skorupka, Wojciech Smolarkiewicz, Mateusz Ślebioda, 
Jakub Tomczak, Szymon Włostowski, Edyta Wojszczyk, Para� a NSJ: kl. Robert 
Łopatka, ks. Janusz Małuszek, ks. Krystian Sammler, ks. Jarosław Żurawski. Para� a 
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Wszystkim Czytelnikom „W świetle Kolegiaty”
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Boże Dziecię napełnia pokojem, radością,
umacnia w chwilach trudnych

i prowadzi bezpiecznymi ścieżkami
w nowym 2013 roku!
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Bal Wszystkich Świętych

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

31
PAŹDZIERNIK

2012

 Słowo „wigilia” 
kojarzy się najczęściej 
z uroczystym wieczo-
rem poprzedzającym 
Święta Bożego Naro-

dzenia. Vigilia z języka łacińskiego oznacza czuwanie. 
W oczekiwaniu na nadchodzące święto Wszystkich 
Ś w i ę t y c h na sal-
kach para- fialnych 
w środę 31 paździer-
nika został zorgani-
zowany dla dzieci Bal 
W s z y s t - k i c h 
Świętych. Piosenka 
pt. „Święty uśmiech-
nięty” rozpoczęła wspólną zabawę wraz z opiekunami. 
Nie było wcale takie proste bardzo szybkie pokazy-
wanie gestów w rytm muzyki. Utwór „Jedzie pociąg” 
wciągnął do reszty całą salę do zabawy, którą prze-

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

rywano dla złapania kilku oddechów i zaczerpnięcia 
wiedzy o ś w i ę t y c h 
i błogosła- w i o ny c h . 
W czasie t r w a n i a 
Balu dzie- ci zapre-
z e nt ow a - ły stroje 
przedsta- w i a j ą c e 
w y b r a n ą przez sie-
bie postać z grona 
Wszystkich Świętych. Dużą popularnością cieszył się 
strój Matki Bożej, ale nie zabrakło też Ewangelistów, 
Jana Chrzciciela, św. Jadwigi czy św. Faustyny. Dzieci 
chętnie bawiły się w grupie tańcząc do znanych i lu-
bianych piosenek. Podczas trwania Balu można było 
posilić się świeżo upieczonym ciastkiem, babeczką 
czy napić pysznej herbaty. 

WS

Pielgrzymka do Świebodzina i Rokitna

 „…nie usta-
wajcie w modlitwie. 
Trzeba się zawsze 
modlić, a nigdy nie 
ustawać…” takie sło-

wa można było usłyszeć na jednej z homilii naszego 
Rodaka błogosławionego Jana Pawła II. Z zamiarem 
modlitwy grupa osób z Pławiec oraz ze Środy Wiel-
kopolskiej dnia 
10.11.2012 roku 
zebrała się wcze-
snym rankiem 
przy salkach 
p a r a f i a l n y c h 
aby wspólnie 
udać się na piel-
g r z y m o w a n i e 
do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 

10
LISTOPAD

2012

w Rokitnie oraz pod pomnik Chrystusa Króla w Świe-
bodzinie. Kiedy stanęliśmy pod pomnikiem który 
liczy 36 metrów wysokości zaniemówiliśmy z wra-
żenia – efekt był niesamowity. Pani przewodnik opo-
wiedziała nam 
kilka istotnych 
informacji o be-
tonowej � gurze, 
po czym udając 
się do stóp Chry-
stusa Króla zmó-
wiliśmy Koronkę 
do Miłosierdzia 
Bożego. W Świebodzinie udaliśmy się także do Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. Kolejnym punktem 
było Rokitno gdzie ks. Grzegorz Konieczny, organi-
zator pielgrzymki odprawił Mszę Świętą oraz Drogę 
Krzyżową w intencji pielgrzymów oraz ich rodzin. 
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W czasie pielgrzymowania nie zabrakło też modlitwy 
różańcowej. Dzień chodź długi przeleciał w mgnie-
niu oka, zadowoleni wróciliśmy do swoich domów 

z nadzieją że szybko spotkamy się na kolejnym piel-
grzymkowym szlaku. 

EW

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

Msza święta za Ojczyznę
 W niedzielę je-
denastego listopada 
została odprawio-
na Najświętsza Eu-
charystia w intencji 
Ojczyzny. Mszę od-

prawił i kazanie wygłosił do licznie zgromadzonych 
wiernymi ks. dr Adam Kalbarczyk, wykładowca WT 
UAM w Poznaniu. Homilista przypomniał między 
innymi słowa Antoniego Słomińskiego: Tylko pod 
krzyżem i tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, 

11
LISTOPAD
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a Polak Polakiem. Po mszy świętej wszyscy wierni 
wraz z kapłanami i Służbą Liturgiczną udali się pro-
cesyjnie do wyjścia, gdzie po wyruszeniu z kościoła, 
udali się w kierunku Starego Rynku, a następnie pod 
pomnik Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie przemó-
wienie wygłosił Burmistrz Środy Wielkopolskiej Woj-
ciech Ziętkowski. Święto Niepodległości było okazją 
do manifestacji patriotyzmu.

JT/SW

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

Elektroniczny turniej ministrantów

17
LISTOPAD

2012

 W sobotnie 
p r z e d p o ł u d n i e 
17 listopada odbył 
się turniej mini-
strantów z Kolegia-
ty w grę FIFA 12. 

Jest to gra piłkarska na konsole i komputery. Zgłosiło 
się dwudziestu trzech graczy. Rozgrywali oni dzie-
sięciominutowe mecze swoimi ulubionymi klubami. 
Obowiązywał system pucharowy, czyli mecze roz-
grywane w parach: przegrany odpada, a zwycięzca 
awansuje do kolejnej rundy. Jednak organizatorom 

zależało głównie na dobrej zabawie, dlatego przegra-
ni dostawali jeszcze jedną szansę, tak więc ktoś, kto 
przegrał w pierwszym meczu, nadal miał szansę na 
grę w � nale. Do dyspozycji mieli dwa komputery 
i konsolę XBOX. Pierwsze miejsce zajął Dawid Gren-
da, który nie przegrał żadnego meczu. Po jednej po-
rażce mieli zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca, 
kolejno Dominik Buszko i Jakub Chmielewski. Naj-
więcej goli strzelił Jan Lesiński. Nagrodami były ga-
dżety elektroniczne. Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

MŚ

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

Andrzejki
 Koniec roku 
liturgicznego zwią-
zany jest ze świętem 
św. Andrzeja Apo-
stoła. Nowy rok li-

turgiczny rozpoczyna się Adwentem, czasem zadumy 
i re� eksji w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Tra-
dycyjnie więc zakończenie zwykłego okresu w liturgii 
wiąże się z Andrzejkami. Duszpasterstwo Młodzie-
żowe, które spotyka się nie tylko na modlitwie, dys-

1
GRUDZIEŃ

2012
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kusjach, ale też razem 
spędza czas i świętuje, 
miało okazję do tego 
ostatniego, organi-
zując dla siebie zaba-
wę Andrzejkową na 
salkach para� alnych. 
Wieczór 1. grudnia, 

choć już nieco chłodny, był okazją do wspólnej zaba-

wy. Nieco wcześniej na 
anielskim świętowaniu 
zgromadził się zespół 
dziecięcy „Iskierki”. 
Z racji strojów zabawa 
była iście niebiańska, 
a zachowanie uczestni-
ków - anielskie. 

GK

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

Warsztaty Iskierek
 2 grudnia 
2012r. zespół dzie-
cięcy „Iskierki” brał 
udział w „X Warsz-
tatach Gospel dla 
Dzieci”. Warsztaty 

te odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. „Iskierki” z opiekunką grupy Klaudią 
Kulak już po raz drugi wzięły udział w poznańskich 
warsztatach.
 Dzieci za-
częły próbę pod 
okiem instruktor-
ki Agnieszki Gór-
skiej-Tomaszew-
skiej oraz przy 
akompaniamencie 
klawiszowca Kuby 
Wilczka. Próby były długie i męczące, ale pełne rado-

2
GRUDZIEŃ

2012

ści i śpiewu na chwałę Pana.
Na koncercie � nałowym dzieci wystąpiły jako pierw-
sze. Później swój 
koncert dał chór 
dorosłych. Młod-
si zaśpiewali takie 
piosenki jak: Tobie 
na chwałę klaszcz-
my, I am friend of 
God, Boże dzieci, Ja 
kocham Cię, Going up Yonder, Jemu chwała i cześć. 
Uczestnicy i widzowie bawili się świetnie. Muzyka 
gospel porwała wszystkich do tańca, do wspólnego 
śpiewania i klaskania.
 Bardzo serdeczne podziękowanie dla opieku-
nów i ks. Proboszcza za pomoc w opiece i wsparcie 
wyjazdu.

Klaudia Kulak

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

Żeby Polska była Polską

13
GRUDZIEŃ

2012

 N i e z w y k ł ą 
okazją do naucze-
nia się patriotyzmu 
stała się 31. roczni-
ca wprowadzenia 
stanu wojennego 

w naszej Ojczyźnie. Rocznica zbiegła się z dniem 
fatimskim. Po poprowadzonym przez młodzież Ró-

żańcu ks. prob. Janusz Śmigiel w obecności delegacji 
władz samorządowych naszego miasta sprawował 
Najświętszą Eucharystię. Ks. Proboszcz obok Jana 
Chrzciciela – patrona przeżywanego Adwentu posta-
wił jako przykład radykalizmu i męstwa tych, którzy 
dziwnie ginęli, którzy byli więzieni lub skazywani 
w � kcyjnych wyrokach sądowych. Po Mszy św. pod 
tablicą upamiętniającą pobyt w kolegiacie kard. 
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K. Wojtyły, wielkiego 
patrioty złożono kwia-
ty.
Rocznicę upamiętnio-
no również występem 
Jana Pietrzaka, barda 
„Solidarności”. Kon-
cert stał się niezwykłą 
ucztą dla uczuć patrio-
tycznych. Wspomnie-
nia z czasów funk-
cjonowania artysty 
w PRL-u przeplatane 
były piosenkami o nie 
mniej ważnej treści. 
Jaka będzie przyszłość, decydujemy teraz – śpiewał 
satyryk z „Kabaretu pod Egidą”. Wyliczył chociażby 
chlubne dla Polski sierpnie: 1914 r., gdy niewielki 
pułk wojska polskiego walczył o niepodległość Ojczy-
zny w czasie I wojny światowej, 1920 r., gdy w „Cu-
dzie nad Wisłą” Polacy zatrzymali nawałę bolszewic-

ką na Europę, 1944 r., 
roku bohaterskiego 
Powstania Warszaw-
skiego i 1980 r., gdy 
narodziła się Solidar-
ność, która w efekcie 
obaliła ustrój komu-
nistyczny w Europie 
Środkowo-Wschod-
niej. Dla wielu wielkie 
wzruszenie wzbudziła 
„Ballada smoleńska”, 
uliczna opowieść 
o wydarzeniach 
sprzed ponad dwóch 

lat. Jan Pietrzak przypomniał widowni, która szczel-
nie wypełniła kolegiatę, że martwić się o Ojczyznę, 
nie jest żadną ujmą, ani wstydem, lecz jest naszą spra-
wą, od której będzie zależała przyszłość. 

GK

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

Błogosławiony Jan Paweł II
w Najświętszym Sercu Jezusa

 Sobotni wie-
czór 10 listopada br. 
był piękny nie tylko 
ze względu na po-
godę, ale dlatego, że                         
w uroczysty sposób 

do naszego „Małego” kościoła wnosiliśmy relikwie 
krwi Bł. Jana Pawła II. Temu podniosłemu wydarze-
niu przewodniczył Ks. Bp Zdzisław Fortuniak, który 
wyraźnie podkreśli w wygłoszonej homilii, że Jan Pa-
weł II, którego 
będziemy teraz 
czcili w sposób 
szczególny w 
tych relikwiach, 
zawsze ukazy-
wał Chrystusa, 
który odkupi-
ła człowieka 

i zachęcał  do 
u m o c n i e n i a 
wiary, dzięki 
której człowiek 
jest w stanie 
z r o z u m i e ć , 
kim jest i po co 
żyje. Dlatego 
obecność re-
likwii we wspólnocie, to nie tylko powód do dumy, 
ale przede wszystkim zachęta do tego, aby ciągle 
pogłębiać swoją wiarę. Zwłaszcza teraz, kiedy z ca-
łym Kościołem przeżywamy  Rok Wiary, obecność 
relikwii Jana Pawła II i modlitwa przy nich w każdy 
II czwartek miesiąca, to wspaniała okazja do tego by 
wiara nasza stawała się coraz silniejsza. 

Ks. JM

10
LISTOPAD

2012
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 Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się Pierwszymi Nieszporami Narodzenia Pańskiego i trwa aż do 
Niedzieli Chrztu Pańskiego (13.01.2013 r.). W Okresie Bożego Narodzenia mamy następujące uroczystości:
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia (Oktawa Narodzenia Pańskiego)
- Objawienie Pańskie, zwane Świętem Trzech Króli – 6 stycznia (w tym roku jest to druga Niedziela po Naro-
dzeniu Pańskim)
 Po okresie Bożego Narodzenia rozpoczynamy Okres Zwykły, który w tym roku będzie trwał od 
14 Stycznia 2013 r. i trwać będzie do wtorku 12 Lutego 2013 roku (w V Tygodniu Zwykłym).
 Okres Wielkiego Postu rozpoczynamy od Środy Popielcowej. W tym roku liturgicznym zaczynamy 
Wielki Post 13 Lutego 2013 roku.

PK

Kalendarz liturgiczny
GRUDZIEŃ 2012

STYCZEŃ 2013



W ŚWIETLE KOLEGIATY 9

LITURGIA

STYCZEŃ 2013 cd.
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LUTY 2013

Opr. JT
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Komentarze do Ewangelii niedzielnych
i świątecznych

Narodzenie Pańskie (Łk 2, 1-14; Łk 2, 15-20; J 1, 1-18)
 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Doskonale znane słowa po 
raz kolejny zabrzmią w naszych kościołach ogłaszając przyjście jedynego 
Zbawiciela świata, obiecanego Mesjasza. Historia największego z cudów, 
kiedy to wszechmogący Bóg zniża się do człowieka i oddaje za niego zupełnie 
dobrowolnie swoje życie, rozpoczyna się nader interesująco. Maryja, skromna 

dziewczyna z Nazaretu, staje się brzemienna. Niby nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż jest to efekt Bożej interwencji. 
Ona to wie, tylko jak przekonać do tego Józefa, jej przyszłego małżonka oraz resztę społeczeństwa, że tak rzeczywiście 
było. Że nie jest to owoc gorszącego grzechu, ale wypełnienie woli Boga? Wydaje się, że Maryi nie uda się przekonać 
jej narzeczonego, że będzie musiała uciekać z rodzinnego miasta, aby nie ponieść kary za domniemany czyn. 
Na szczęście Bóg nie pozostawia swojej wybranki na pastwę ludzkich osądów i po raz kolejny w historii przychodzi 
z pomocą, tłumacząc swoje plany temu, kto jest w stanie je pojąć. Józef od momentu cudownego objawienia 
postanawia wziąć pełną odpowiedzialność za Maryję wiedząc, jakie może ponieść konsekwencje.
 Nie raz zdarza się, że spotykamy na naszej drodze życia człowieka mocno pogubionego, poranionego przez 
różne doświadczenia życiowe. Pewnie zdarza się, że jest to często członek naszej rodziny. Przychodzą nam wtedy 
do głowy różne osądy, opinie i mądrości. Jednak to, co najważniejsze, pozostaje przez nas niezauważone. Nieraz 
trzeba odrzucić wszystko na bok i wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, zupełnie jak Józef stał się 
odpowiedzialny za Maryję. Nie patrzeć na cenę, nie patrzeć na koszty, tylko troszczyć się, opiekować. Poświęcić 
swoje życie, aby drugi mógł prawdziwie żyć. Wydaje się, że czyn Józefa był zapowiedzią tego, czego dokonał Jezus, 
czyli darmowego i dobrowolnego, wypływającego z miłości do drugiego człowieka poświęcenia swojego życia. 
Pewnie gdyby Józef postąpił inaczej, gdyby postąpił według swojego zamysłu, nigdy nie usłyszelibyśmy o skromnym 
cieśli z Nazaretu. A tymczasem przyczynił się do zamknięcia  procesu stworzenia, które Bóg rozpoczął w raju. 
Nie zamykajmy się więc w pysze i życiu nastawionym tylko na nas samych. Nie obawiajmy się poświęcać swego życia 
dla drugiego, bo być może w ten niezauważalny sposób przyczynimy się do realizacji Bożego planu zbawienia. Może 
w ten sposób staniemy się ważnymi, wręcz niezbędnymi współpracownikami samego Boga!

ks. Maciej Skorupka

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (Łk 2, 41-52)
 Przy okazji niedzieli Świętej Rodziny warto zastanowić się nad swoją własną 
rodziną. Pomyśl najpierw o swoich rodzicach – ojcu i matce. To nimi posłużył się 
dobry Bóg, abyś mógł zaistnieć. Stąd płynie obowiązek, podkreślony w czwartym 
przykazaniu Bożym, dotyczący czci i szacunku wobec rodziców. Gdy dzieci są 
małe a rodzice młodzi, cześć i szacunek przejawiają się w posłuszeństwie wobec 

rodziców. Gdy dzieci są dorosłe a rodzice starzy i schorowani, cześć i szacunek objawia się w trosce o potrzebujących 
pomocy rodzicieli. Pomyśl teraz o swojej obecnej rodzinie. Kiedy ostatni raz dziękowałeś Panu Bogu za swoją żonę/
męża? Kiedy polecałeś Bogu swoje rodzeństwo lub dzieci? Kiedy byłeś wdzięczny za jakiekolwiek dobro otrzymane 
od kogoś bliskiego albo kiedy kogoś obdarowałeś? Czas świąt Bożego Narodzenia sprzyja dawaniu (i otrzymywaniu) 
prezentów. Czy czujesz wdzięczność za prezenty dawane ci przez Pana Boga?
 Pomyśl w końcu o sobie. Aby być świętym mężem lub żoną, ojcem lub matką, synem lub córką trzeba najpierw 
trwać przy Bogu. Do tego potrzeba otwartości serca, słuchania Słowa Bożego, przystępowania do sakramentów 
świętych – i to nie tylko podczas świąt! Niech zatem cały Nowy Rok 2013 (a nie tylko dzisiejsze święto) będzie dla 
ciebie okresem wzrastania w łasce u Boga i u ludzi! Szczęść Boże!

ks. Jacek Stępczak

Narodzenie Pańskie (Łk 2, 1-14; Łk 2, 15-20; J 1, 1-18)Narodzenie Pańskie (Łk 2, 1-14; Łk 2, 15-20; J 1, 1-18)

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (Łk 2, 41-52)
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Uroczystość Objawienia Pańskiego (Mt 2, 1-12)
 Łacińska nazwa tego święta to Epifania – Objawienie się Boga. Świętujemy 
fakt, opisany przez Ewangelistę Mateusza. Wspomina on o Mędrcach ze 
Wschodu. Kim byli? W V wieku na podstawie liczby złożonych darów ustalono 
ich liczbę na trzech. W VIII wieku nadano im imiona. 
 Tradycja wokół Mędrców, Magów ze Wschodu, zwanych też Królami 

wskazuje jednak na o wiele ważniejsze treści: także poganie szukają Jezusa. I to już od chwili Jego narodzin! „Gdzie 
jest nowonarodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na niebie i przybyliśmy oddać Mu pokłon.” 
 Trzej Królowie w Dziecięciu rozpoznają Mesjasza: oddają Mu pokłon, padając na twarz i składają dary. 
Właśnie dary mówią o tym, jakie znaczenie miał dla nich Jezus: złoto jest dla Króla, kadzidło dla Boga, mirra 
dla Człowieka. Przeciwieństwem postawy Mędrców ze Wschodu jest postawa Heroda i całej Jerozolimy. Ci się 
przerazili wieści o nadejściu Mesjasza i szybko postanowili Go zgładzić. Uroczystość Objawienia Pańskiego to święto 
poszukiwania i odrzucenia. Jedni Chrystusa szukają, inni – odrzucają. Już w pierwszych chwilach życia Jezusa 
widać Jego misję. Dziecię będzie tym, który już teraz doznając prześladowań, gdy musi uchodzić do Egiptu, w końcu 
odda życie na krzyżu. A z drugiej strony wszystkim (Żydom i poganom) Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, 
przynosi pokój tym, którzy chcą Go poszukiwać i przyjąć, którzy chcą tworzyć Nowy Lud Boży. Szukajmy Jezusa, 
żeby nie utracić wielkiego daru, jaki nam przynosi za nasze niewiele, jakie możemy Mu o� arować. Szukajmy, żeby 
Jezusa nie odrzucić.  

ks. Grzegorz Konieczny

Niedziela Chrztu Pańskiego (Łk 3, 15-16. 21-22)
 Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Ewangelista Łukasz swoim opisem 
wydarzeń, które miały miejsce nad Jordanem, otwiera przed nami wielką 
tajemnicę – Tajemnicę Trójcy Świętej. Już pierwsze słowa dzisiejszego fragmentu 
Dobrej Nowiny, są zaskakujące. Budzą w nas niepokój, ale też pewne wewnętrzne 
radosne napięcie. Kto jest Mesjaszem? Jan Chrzciciel...? Kto jest Mesjaszem, 

którego oczekujemy? „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” – mówi św. Jan Chrzciciel. 

Niedziela Chrztu Pańskiego (Łk 3, 15-16. 21-22)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Łk 2, 16-21)
 Rozpoczynamy Nowy Rok. Wielu z nas zadaje sobie od lat podobne pytania: 
co się w moim życiu wydarzy? Jak żyć, aby się nie zatracić? Czy wystarczy sił, 
aby podjąć nowe zadania? Właściwie z różnymi nastrojami wszyscy patrzymy 
w przyszłość. Nie ma w tym niczego dziwnego! Rozpoczyna się bowiem kolejny 
rok naszego życia. Liturgia Słowa Bożego raz jeszcze prowadzi nas do Betlejem, 

raz jeszcze mamy ujrzeć tajemnicę Bożego Narodzenia. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź dla człowieka wierzącego 
jest bardzo prosta. Mamy po prostu Nowy Rok rozpocząć z Bogiem, a właściwie kontemplując Jezusa, Maryję, 
Józefa i pasterzy, którzy przyszli oddać Bogu pokłon.
 Jeśli Bóg nie narodził się jeszcze w naszych sercach to może warto podjąć re� eksję i dziś, razem z pasterzami 
oddać mu pokłon i zaprosić do serca. Pan Jezus musi narodzić się w nas. To jest warunek dobrego życia, to jest 
najlepszy program na Nowy Rok. Uznać w małym dzieciątku Boga, który zamieszkał pomiędzy nami. Pokłonić się 
Mu w pokorze, wraz z pokora pasterzy, którzy potra� li wychwalić dzieła Boże!
Nie możemy zapomnieć o Maryi. Niepokalana doskonale kontemplowała Boga, Jezusa Chrystusa, którego porodziła 
i wszystkie sprawy zachowywała w sercu.
 Uczyńmy Maryję patronką czasu, który przed nami! Niech nasze serca, podobnie jak Jej serce będą zdolne 
kontemplować Boga. Jak to uczynić? Uczyć się od Maryi. Uczyć się od niej zawierzenia i pokory względem Boga! 
Niby nic takiego, a jak wielki mamy z tym problem. Niech dzisiejsze Słowo Pana uczyni nas lepszymi, pełnymi Boga, 
który zamieszkał między nami.

ks. Krystian Sammler
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II Niedziela Zwykła (J 2, 1-12)
 Biblijne sformułowanie „trzeciego dnia” oznacza, iż Bóg w danym 
momencie w szczególny sposób zadziałał swoją mocą. Tak było również i w Kanie 
Galilejskiej, kiedy Jezus dokonał cudownej przemiany wody w wino. Tylko po co 
to uczynił? Może chciał w ten sposób uchronić nowożeńców przed wstydem, 
który wiązał się z faktem braku odpowiedniej ilości podstawowego wówczas 

napoju, jakim było wino? Może Syn Boży dokonał cudu, aby uczynić zadość prośbom swojej Matki? A może chciał 
po prostu przekonać swoich nowo wybranych uczniów do swojej nauki? Pewnie po części wszystkie odpowiedzi 
są prawidłowe, lecz wydaje się, że przede wszystkim Chrystus chciał przez ten cud pokazać, że jest obecywanym 
Mesjaszem, że ostateczne czasy zbawienia każdego człowieka właśnie nadeszły, że wypełnieniu ulegają starożytne 
proroctwa.
 Ale co to wydarzenie mówi nam?  Jest wiele interpretacji, ale warto się zatrzymać nad jedną. Dobre wino 
zostało zachowane aż do czasów dzisiejszych. Dobre wino zostało podane właśnie nam! Mamy szczęście, że możemy 
je smakować, gdyż aż do czasów Chrystusa ludzie musieli zadowalać się tym gorszym winem. Mamy prawdziwe 
szczęście, że to nas spotkało, że Bóg postanowił się nam objawić bez żadnych zasłon, że postanowił stanąć z nami 
twarzą w twarz. Tylko, czy rzeczywiście traktujemy to wydarzenie, przyjście Mesjasza, na poważnie? Czy cieszymy 
się z tego, czy jesteśmy w ogóle świadomi ogromu łaski, która na nas każdego dnia spływa? A może zbyt łatwo 
jesteśmy w stanie ten dar Boga zignorować, pozwolić aby się zmarnował, niewykorzystany?

ks. Maciej Skorupka

III Niedziela Zwykła (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
 Czytamy dziś początek Ewangelii św. Łukasza i drugi fragment, który 
pochodzi dopiero z czwartego rozdziału, ale stanowi początek działalności Jezusa, 
Jego pierwsze publiczne wystąpienie. Prolog Ewangelisty wskazuje na cel spisania 
Ewangelii: Łukasz chce opowiedzieć pisemnie, po dokładnym zbadaniu, wszystko, 
co się odnosi do Jezusa, by jego adresat – Teo� l, mógł się przekonać, tzn. uwierzyć. 

Adresatem nie jest człowiek przypadkowy. Kim jest Teo� l? Nie wiemy, czy to jakaś konkretna osoba, czy wręcz 
przeciwnie. Teo� l to greckie theos � leo – kocham Boga. Czyli adresatem słów św. Łukasza jestem JA, który KOCHAM 
BOGA (Teo� l). 
 Po tym Prologu słyszymy o przemówieniu, jakie Jezus wygłasza na początku swej publicznej działalności 
w synagodze w swoim rodzinnym Nazarecie. To przemówienie nie jest przypadkowe: zawiera już program całego 
posłannictwa Syna Bożego. Jezus komentuje słowa proroka Izajasza, ale odczytuje je w nowym znaczeniu. Izajasz 
pisał o wyzwoleniu przed wiekami i wszyscy powracali zawsze do tamtego wyzwolenia Izraela z niewoli. Jezus te 
słowa zaktualizował. Zbawienie ma miejsce DZIŚ i TERAZ, bo oto Syn Człowieczy nadszedł właśnie w Jego osobie. 
Po co przyszedł? By głosić Dobrą Nowinę ubogim, więźniom, niewidomym i uciśnionym, aby ogłaszać rok łaski Pana. 
To właśnie ci położeni w najgorszych okolicznościach życia mają największe prawo do łaski Pana, który z pewnością ją 
okazuje. To my, którzy borykamy się z cierpieniem (� zycznym i duchowym), z różnymi ograniczeniami i niedostatkami 
możemy liczyć na pokrzepiające słowo nadziei, że Bóg chce nas zbawić. Jezus interesuje się najuboższymi, na różny 
sposób najbiedniejszymi, bo Jego Serce ukazuje miłość Ojca, a przedłużeniem tej miłości jest działalność Kościoła. 
Ta wspólnota wiary działa w imię Chrystusa, bo On jest w niej obecny, chcąc nadal troszczyć się o każdego. 

ks. Grzegorz Konieczny

 Płonne nadzieje... nie spotkamy Mesjasza. Kolejne zaskoczenie. Chrzest przyjmuje On – Jezus, który nie 
potrzebował obmycia z grzechów. Jezus Chrystus – Bóg i człowiek. Czy jestem przekonany, że On jest Panem mojego 
życia? Czy widzę w Nim swojego Boga? Chrzest, który jest obmyciem nas z grzechów. Chrzest, który nieustannie 
jest jak płynąca i żywa woda obmywająca, każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Sakrament pokuty, który jest niczym 
wypływający strumień Miłosiernego Boga, który obmywa nieustannie każdego ucznia Jezusa. Przyjdź, zobacz, 
poczuj obecność Jezusa Chrystusa. „A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: ‹‹Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie››”.

ks. Jarosław Żurawski
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V Niedziela Zwykła (Łk 5, 1-11)
 Jezus pragnie wejść do łodzi naszej codzienności, obowiązków i odpoczynku. 
Czy podejmiemy ryzyko wiary, aby tak jak Szymon wpuścić Nauczyciela do 
naszego życia? Podobnie jak Szymon doświadczamy porażek i niepowodzeń. 
Mogą one zamknąć nas na głos Jezusa, ale możemy je twórczo wykorzystać, 
jeśli tylko posłuchamy Słowa Jezusa – Słowa Bożego. Szymon mimo zmęczenia 

decyduje się na nowy połów. Trzeba często bardziej wierzyć Bogu i Jego Słowu, niż ludzkim kalkulacjom. Jezus chce 
w Szymonie i w każdym z nas rozbudzać wiarę. Czy wierzysz, że sieci twojego życia mogą być na nowo napełnione? 
Jeżeli doświadczamy w życiu jakiegoś braku, odczuwamy pustkę czy smutek, zaprośmy w te rejony, w te obszary życia 
Jezusa. Jezus nie napełnia sieci skinieniem palca, ale zaprasza rybaków do trudu i mozołu, ponownego, na pozór 
bezsensownego połowu. Mnie zaprasza Jezus do trudu wiary, do codziennego zmagania na modlitwie, do skupienia 
w czasie Eucharystii czy do wysiłku adoracji i medytacji Ewangelii. Cudowny połów rodzi wątpliwość i strach w sercu 
Szymona. Czy On nadaje się ze swoimi grzechami na współpracownika Jezusa? A Mistrz Go powołuje! Świadomość 
słabości i grzeszności nie czyni nas niezdolnymi do głoszenia Ewangelii i połowu serc. Trzeba zdecydować się tylko, 
by na nowo pójść za Jezusem, który człowieka chwiejnego i tchórzliwego może przemienić w odważnego i pokornego 
świadka prawdziwości Ewangelii. 

ks. Wojciech Silski

jeśli tylko posłuchamy Słowa Jezusa – Słowa Bożego. Szymon mimo zmęczenia 

I Niedziela Wielkiego Postu (Łk 4, 1-13)
 Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Z Ewangelii dowiadujemy się, że 
Jezus pościł przez 40 dni na pustyni. 40 to liczba symboliczna, nawiązująca do 
liczby lat wędrowania Izraela do Ziemi Obiecanej z niewoli egipskiej. Mojżesz 40 
dni pościł na Górze Synaj, zanim otrzymał od Boga Jahwe tablice Przymierza, 
a także prorok Eliasz 40 dni wędrował do góry Horeb. Czas postu to skupienie się 

na Bogu, to powrót do słuchania Jego głosu, do pełniejszego wypełniania Jego woli. I w tym czasie, gdy dokonuje się ta 
wewnętrzna przemiana możliwe jest też coś wręcz odwrotnego: Zły działa. Kuszenie Jezusa na pustyni pokazuje nam, 
że Jezus jest Człowiekiem. Tak, jak działo się w przypadku pierwszego człowieka, przez wieki i aż do nas, tak Jezus jest 
poddany kuszeniu złego ducha. Czytamy o trzech pokusach:

IV Niedziela Zwykła (Łk 4, 21-30)
 Już na samym wstępie widać, że fragment Ewangelii nie odnosi się do czegoś co 
zakończyło się w historii. Wyrażenie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma…” wskazują 
na aktualność owego działania. Jeśli dostrzeżemy, że ten tekst jest usytuowany na 
samym początku działalności Jezusa w Galilei, możemy dojść do wniosku, że całe 
nauczanie Jezusa oddziałuje na nas i jest związane z naszą sytuacją życiową. I tak, 

jak to dzieje się dzisiaj, również wtedy Jezus spotkał się z niezrozumieniem i zwątpieniem. Zdziwienie wśród ludzi, 
z faktu, że tak wielkie cuda potra� ł uczynić człowiek pochodzący z ich okolicy, sprawia, że nie są w stanie uwierzyć 
w Jego boską naturę. Przez to zwątpienie zamykają swoje serca na Słowa Jezusa. Dlatego też Jezus piętnuje ich postawę, 
oskarżając za skupienie się na samych cudach, aby zaspokoić swoją ciekawość. Wychodzi poza dotychczasowe myślenie 
o wyłącznym zbawieniu Żydów. Ukazuje to przez dwa przykłady ze Starego Testamentu, mające wskazać prawdziwe 
przynależenie do Pana Boga. Tak jak wdowa w Sarepcie Sydońskiej, czy Syryjczyk Naaman, tak każdy człowiek jest 
o tyle bliżej Boga, o ile postępuje w miłości do Niego i bliźnich. 
 Po tym porównaniu i zakończeniu swojej mowy, ludzie pochwycili Jezusa, wyrzucili z miasta i chcieli Go 
zabić. Dokonali tego czynu ze względu na to, że widzieli w Jezusie zwykłego człowieka, który przeciwstawia się ich 
koncepcji, a nie Boga, który wcielając się w człowieka chce zbawienia każdej osoby. Dlatego też,  to wydarzenie można 
porównać do Męki i Śmierci Jezusa, który został bezpodstawnie oskarżony i ukrzyżowany poza murami miasta. 
Z tego wszystkiego wynika, że Bóg chce od nas nie tylko praktykowania i nazywania się chrześcijanami. On chce od nas 
naszego wnętrza. Chce, abyśmy swoje motywacje, wysiłki i działania kierowali w Jego stronę. Oprócz tego Jezus wzywa 
nas do czujności, abyśmy dostrzegali wśród siebie osoby, które są posłane przez Boga. Często bywa, że chwalimy ludzi 
z dalekich okolic, a nie dostrzegamy wielkości wśród  tych, którzy nas otaczają.  

kl. Robert Łopatka
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II Niedziela Wielkiego Postu (Łk 9, 28b-36)
 Przemieniające spotkanie, Jezus idzie na górę ze swoimi uczniami. Piotr, Jakub 
i Jan byli zmęczeni, dlatego ogarnął ich sen. Jezus się modli a Jego twarz staje się 
lśniąco biała – jak pisze Ewangelista. Uczniowie przebudzeni widzą zadziwiające 
rzeczy. Mojżesz i Eliasz stoją przy Jezusie i mówią o Jego śmierci. Kiedy Mojżesz 
i Eliasz odeszli od Jezusa usłyszeli głos z obłoku, który głosił: „On jest moim Synem 

wybranym, Jego słuchajcie”. Oni milczeli i nikomu nie mówili o tym, co zobaczyli. Trzeba i nam wyjść na górę, która 
jest szczególnym miejscem obecności Boga. Wyjść na modlitwę, wyjść, by spojrzeć na swoje życie z góry i doświadczyć 
spotkania, które przemienia. W czasie modlitwy twarz Jezusa stała się lśniąco biała. Podobnie było z Mojżeszem. 
A jaka jest moja twarz w dialogu z Bogiem – smutna, a może radosna? A może jestem zmęczony jak uczniowie i chce 
mi się spać? Obyś przebudził się w odpowiednim czasie i nie przespał znaków, które daje Jezus. Uczniowie na górze 
zobaczyli Proroków, usłyszeli głos objawiający im: kim jest Jezus? On jest Synem Bożym, który ma wypełnić plan Boży 
poprzez swoją śmierć na krzyżu. To wszystko dla Ciebie. Słuchaj tego, nie tylko słuchaj, ale uwierz – to wszystko Jezus 
czyni dla Ciebie. Przemienienie Jezusa i Jego chwała spowodowała, że uczniowie milczeli. I nam trzeba milczeć przed 
majestatem Boga. Nie bądźcie gadatliwi na modlitwie, nie rozgłaszajcie tego, co się dzieje w was. Ale idźcie na górę, 
albo do swej izdebki, mówcie i słuchajcie, co Bóg chce powiedzieć. Modlitwa to jedna z dróg prowadzących do Boga. 
Wielki Post to czas modlitwy, postu i jałmużny. Przygotujmy się na przemieniające spotkanie z Panem. 

ks. Marcin Głowiński

III Niedziela Wielkiego Postu (Łk 13, 1-9)
 Czy Bóg każe? Tak, zdaje się, myślą ludzie, którzy w dzisiejszej Ewangelii 
przychodzą, by donieść Jezusowi o krwawym stłumieniu przez Piłata jakiegoś 
buntu. Jezus wspomina inne wydarzenie. W Siloe zawaliła się wieża, zabijając 
osiemnastu ludzi. Czy to „kara Boska”? Mechanicznie możemy tak interpretować 
te lub podobne wydarzenia. Jezus jednak zmienia nasze myślenie. Trudne 
doświadczenia, jakie nas lub kogokolwiek spotykają mogą się stać dla nas szansą 
nawrócenia. I tak wskazuje na to Jezus: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie”. Przy czym zginąć z braku nawrócenia oznacza wieczne potępienie. 
 Potwierdzeniem tych słów jest przypowieść o � gowcu w drugiej części Ewangelii. Choć jest on nieurodzajny, 
nie przynosi owoców od lat (a już dawno powinien) i tylko ziemię wyjaławia, otrzymuje nową szansę tylko ze względu 
na cierpliwość ogrodnika. Lecz w przyszłości, w przypadku braku zmiany los bezużytecznego drzewa jest przesądzony. 
Szansa, jaką otrzymujemy, jest nie do odrzucenia. Czasem te szanse mogą być trudne do przyjęcia, czasem Bóg boleśnie 
otwiera nam oczy, ale tylko dlatego, że chce naszego dobra. Patrzmy uważnie dookoła siebie i tych szans wyglądajmy, 
bo ogrodnik okopuje i nawozi � gowiec, licząc jednak na owoc – nasze nawrócenie. 

kl. Paweł Miłostan

Pierwsza – Jezus w czasie chrztu w Jordanie usłyszał, że jest Synem Bożym, dlatego szatan chce, żeby to potwierdził 
cudem przemiany kamieni w chleb. Tym samym Jezus zlikwidowałby nędzę swej ludzkiej cielesności. Szybko mógłby 
się stać takim Mesjaszem, którego oczekiwali wszyscy: przynoszącym zaspokojenie głodu, dobrobyt, pokój polityczny… 
Jezus chce działać jednak w myśl innej, Bożej logiki…
Druga – Jezus jako Bóg panuje przecież nad całym stworzeniem, dlatego szatan chce to sprawdzić. Podstępnie każe 
oddać sobie pokłon, a odda władzę, jaką ma nad światem. Jezus wie jednak, że to Bogu należy się nasze posłuszeństwo. 
Trzecia – szatan chce, by Jezus pokazał wszystkim, że jest Synem Bożym i potwierdził to  spektakularnym znakiem 
skoczenia z narożnika świątyni. Tak miałoby zacząć się królestwo Mesjasza – według diabła. Jezus odrzuca pokusę 
sukcesu i wskazuje na potrzebę zaufania Bogu. 
 Dobrobyt, władza, sukces. Trzy pokusy są źródłem wszystkich innych, które dotyczą także nas. Wobec Jezusa 
szatan odszedł bezradny, pokonany. „Do czasu”, do ostatniego kuszenia w czasie Męki. 
Szlachetne intencje, jakie niejednokrotnie nam przyświecają, muszą jeszcze iść w parze z odpowiednimi środkami. 
Szatan przebiegle te intencje chciał wykorzystać dla swoich celów. 

ks. Grzegorz Konieczny
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Małżeństwo drogą do świętości

  Adhortacja o rodzinie 
Jana Pawła II Familiaris 
Consortio wskazuje: Wedle 
zamysłu Bożego rodzina (...) 
na mocy swego posłannictwa 
ma stawać się coraz bardziej 
tym, czym jest, czyli wspólnotą 
życia i miłości w dążeniu, które 
(...) znajdzie swoje ostateczne 
spełnienie w Królestwie Bożym. 
Rodzina to podstawowa 
jednostka w której  uczymy się 
miłości do drugiego człowieka. 
Rodzice spełniają podstawową 

rolę w wychowaniu. Przykładami dla rodziców powinni 
być święci, którzy jako małżonkowie zostali wyniesieni 
na ołtarze.
 W dwudziestą rocznicę publikacji wspomnianej 
Adhortacji 21 października 
2001 r. bł. Jan Paweł 
II wyniósł na ołtarze 
małżeństwo Luigiego 
i Marii Quattrocchich. Jest 
to pierwszy taki przypadek, 
gdy nie beaty� kuje się 
indywidualnie, lecz jako 
małżeństwo. Jak do tego 
doszło?
 Luigi Beltrame 
Quattrocchi (1880-1951) i 
Maria Luiza Corsini (1884-
1965) pobrali się w 1905 r. 
Zamieszkali w rzymskim, 
ośmiopokojowym mieszkaniu dziadków Marii. 
Luigi był adwokatem, szybko awansując we włoskim 
wymiarze sprawiedliwości. Maria zajmowała się domem 
i wychowywaniem czwórki ich dzieci, a także wieloma 
dziełami charytatywnymi. Byli przykładem zamożnej, 
inteligenckiej rodziny. Chodzili do opery i teatru, 
przyjmowali gości na przyjęciach… A jednocześnie nie 
stygli w miłości, czego dowodem jest zbiór ich listów, 
które pisali do siebie wzajemnie, nawet gdy rozstawali 
się na krótko.
 Ich szczęśliwe życie przerwała śmierć męża. 
Przez 14 lat wdowieństwa Maria uważała siebie za 

część jednej całości: małżeństwa. Podkreślała, że jako 
małżeństwo stanowili jedno poprzez sakramentalny 
węzeł. Siłą błogosławionych małżonków było intensywne 
życie religijne. Maria i Luigi angażowali się też w wiele 
dzieł apostolskich: organizowanie szkoleń dla pań, 
niezależnie od statusu społecznego, upowszechnianie 
kultu Serca Jezusa, rozwój Akcji Katolickiej i katolickiego 
skautyzmu. Ich poczucie odpowiedzialności za 
Kościół zaowocowało powołaniami kapłańskimi ich 
dwóch synów, powołaniem zakonnym jednej córki 
i powołaniem do życia konsekrowanego jako świecka 
drugiej córki. 
 Liturgiczne wspomnienie, które zwykle 
obchodzi się w dzień narodzin dla nieba – dzień śmierci, 
w przypadku małżonków Quattrocchich obchodzone 
jest w rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jan 
Paweł II w dniu beaty� kacji powiedział, że to właśnie był 
dla nich dzień narodzin dla nieba. Ich dalsze święte życie 
było konsekwencją zawartego sakramentu małżeństwa. 
Jedność małżeńska oparta na Bogu, może inspirować 
dzisiejsze małżeństwa. 
 Kolejni błogosławieni małżonkowie to Zelia 
i Ludwik Martin. Są to rodzice św. Teresy z Lisieux. 
Poznali się na moście i po trzech miesiącach wzięli 
ślub. Ludwik był jubilerem oraz zegarmistrzem. 
Matka Teresy prowadziła zakład koronkarski. Byli 
zamożni, więc mogli sobie pozwolić nawet na podróże 
zagraniczne. Oboje nie byli dewotami. Modlitwa  
w ich życiu była czymś naturalnym. Niezwykłe 
w nich było to, że początkowo 
chcieli poświęcić swoje życie 
w klasztorze, jednak jak widać 
byli sobie przeznaczeni. Mieli 
dziewięcioro dzieci, w tym 
czworo zmarło we wczesnym 
dzieciństwie. Ich pięć córek 
zostało zakonnicami. Zelia 
zmarła na raka piersi. Ludwik 
przeżył żonę. Po czasie 
zachorował i nie było widomo 
czy to choroba Alzheimera 
czy inna choroba psychiczna. 
Wiemy, że bardzo mocno 
cierpiał i był narażony na kpiny. Rodzice Tereski, byli 
niesamowicie dzielni, przeżywając śmierć swoich 
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dzieci. Wiemy jaki ból towarzyszy każdemu przy 
śmierci bliskiej osoby. Jan Paweł II dnia 26 czerwca 
1994 roku uznał heroiczność cnót sług bożych Zelii 
i Ludwika Martinów. Natomiast beaty� kacja małżeństwa 
nastąpiła 19 października 2008 roku w Bazylice 
św. Teresy z Lisieux. 
 To nie jedyne małżeństwo, które zrealizowało 
w swym życiu świętość. Kolejnym przykładem 
są rodzice Bernadetty Soubirous. Oni nie są ani 
kanonizowani, ani beaty� kowani, ale ich przykład 
życia możemy uznać jako wzór małżeństwa. 
Początkowo stanowili dość zamożną, mieszczańską 
rodzinę. Jednak niedołężność obydwóch: Ludwiki 
i Franciszka spowodowały zubożenie. Małżonkowie 
wraz z dziećmi przenosili się z młyna do młyna, szukając 
pracy i mieszkania dla całej rodziny. Było im trudno, 
gdyż Franciszek nie mógł znaleźć stałej pracy, a Ludwika 
tylko dorabiała. Cały czas dbali o swoje dzieci jak tylko 
potra� li, choć z ubóstwa byli wyśmiewani nie tylko przez 
rówieśników, ale i przez starszych mieszkańców miasta. 
Matka upominała młodsze rodzeństwo Bernadetty, by 
nie chodzili żebrać, gdyż pochodzą z rodziny Casterot 
– z powodu nazwiska rodowego matki nie uchodziło im 
żebrać. 
 Franciszek i Ludwika darzyli swoje dzieci 
miłością. Ważną rzeczą a zarazem czynnością 
w ich życiu była wspólna wieczorna modlitwa, gdzie 
wszyscy razem się modlili. Jest to w dzisiejszym świecie 

mało spotykane, by rodzina wspólnie się modliła. 
Ludwika tak kochała swojego męża, że wszystkie 
swoje oszczędności wydała na spłatę długu jaki zrobił 
Franciszek. Warto zadać sobie pytanie która żona, 
albo mąż w zależności od sytuacji oddałby wszystkie 
oszczędności by uratować swojego małżonka? Wiedząc, 
że np. nie będę miała za co kupić dzieciom chleba. 
Ludwika zaryzykowała i wszystko zrobiła by spłacić 
dług. Franciszek nie mówiąc nic w domu obwiniał siebie 
za los jaki ich spotkał. Twierdził, że to na nim spoczywa 
obowiązek utrzymania rodziny. 
 Rodziny Soubiorous nie było stać na luksusy, 
nawet kiedy ich najstarsza córka Bernadetta miała 
objawienia i ludzie z chęcią chcieli im pomóc, oni nie 
przyjmowali od nikogo nic co by mogło polepszyć ich 
byt. To pokazuje ich skromność, ale także godność 
człowieka. Godność, dzięki której widzieli szacunek dla 
samych siebie, a nie tylko zyski.
 Przedstawione rodziny ukazują nam wartość 
małżeństwa i jego cel: świętość małżonków. Ukazują nam 
także wzór rodzica, który szanuje swoje dziecko: ma czas 
dla niego, pilnuje i upomina, kiedy potrzeba. Rodzina 
jawi się jako naturalne środowisko wychowywania do 
świętości, bo przecież święci wzrastają w rodzinach. 

KB/GK

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

Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!
 Zbliżają się święta Bożego Narodzenie, są to 
święta rodzinne, dlatego postarajmy się skupić na 
rodzinie. Powyższe słowa znajdziemy w Encyklice 
Familaris consortio, jest to prośba, którą skierował Jan 
Paweł II nie tylko dla małżonków, ale 
też do chłopaków i dziewcząt, którzy są 
przyszłością i nadzieją Kościoła. 
Papież wskazuje, że przyszłość zależy 
od rodziny, w której każdy z członków 
czuje się bezpiecznie. To w rodzinie 
są przekazywane fundamentalne 
wartości, takie jak dobro, miłość, uwrażliwianie na 
drugiego człowieka. Ważnym elementem w rodzinie, 
który pozwala przetrwać trudne sytuacje jest Bóg. 
To dzięki niemu małżonkowie otrzymują siłę, by 

kroczyć wbrew przeciwnościom dzisiejszego świata. 
Na początku takim rozkwitem małżeństwa powinien 
być sakrament małżeństwa, który dziś coraz bardziej 
jest odpychany. To powoduje złe funkcjonowanie 

rodziny. Sakrament małżeństwa 
sprawia, że dwoje ludzi staje się 
jednym ciałem - jak pisze Ewangelista 
Mateusz. Dzieci muszą widzieć 
w rodzicach wzór, powinny mieć 
autorytet, gdzie później będą ich 
naśladować. Na rodzicach spoczywa 

poważny obowiązek, jakim jest modlitwa: najpierw 
nauka, ale także wspólne jej praktykowanie. 
 Wzorem rodziny powinna być Święta 
Rodzina. W niej wypełnia się powołanie rodziny, 
o którym pisał Jan Paweł II: Komunia małżeńska 
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stanowi fundament, w którym powstaje szersza 
komunia rodziny rodziców i dzieci, braci i sióstr 
pomiędzy sobą, domowników i  innych krewnych.. 
Nie ma nic piękniejszego jak rodzina. Z rodziny 
powinna wypływać przepiękna miłość. Święta Bożego 
Narodzenia to czas, gdzie wszyscy powinni zasiąść do 

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

Katechizm o rodzinieKatechizm o rodzinie
 W świątecznym okresie stajemy 
w obliczu „tajemnicy” rodzicielstwa i rodziny. Dziś 
w kilku słowach spojrzymy na rodzinę w duchu 
katechizmowych prawd, jakie przekazuje młodym 
ludziom papież Benedykt XVI w katechizmie Youcat. 
 W katechizmie, który miał przemówić do 
serca i rozumu niejednego młodego człowieka, 
w miejscu poświęconym omówieniu 
rodziny, papież poucza nas o znanych 
nam już prawdach, przedstawiając 
je jednak w nowym świetle. 
Ojciec święty cytuje przy okazji 
wypowiedzi świętych, pośród których 
umieszczone zostały słowa m.in. 
św. Augustyna: „Życie rodziców jest 
księgą z której dzieci mogą czytać”. Z tej oto księgi, 
zrodziły się niezliczone powołania, które oparte 
na dekalogowych przykazaniach poprowadziły 
w całej historii ludzkości, niezliczone rzesze ludzi do 
świętości i bliskości z Bogiem. 
 Pośród wielu katechizmów odnajdujemy 
w każdym z nich prawdy kształtujące w nas poczucie 
wdzięczności za życie, sukcesy, bezpieczeństwo i wiarę 
jaką otrzymaliśmy w rodzinie. Zadaniami rodziny, 
na przestrzeni choćby ponty� katu Jana Pawła II 
zajmowano się już wiele. Benedykt XVI dopowiada 
do wielu informacji, które są obecne w komunikatach 
międzyludzkich, tworząc niejako dotychczasową 
syntezę nauki Kościoła, iż społeczny wymiar 
człowieka, kształtuje się w rodzinie. W niej powstają 

wzorce komunikacji i relacji jakie następnie tra� ają do 
społeczeństwa, do wspólnoty lokalnej i tej wspólnoty, 
do której z racji chrztu świętego przynależy każdy 
z nas – Kościoła. W rodzinie kształtujemy akceptację, 
wzajemny szacunek i odpowiedzialność. 
Miejscem szczególnym i zarazem zadaniem jakie 
spoczywa na każdej rodzinie jest przekazywanie wiary, 

nie siłą i wbrew woli człowieka, ale 
w sposób wyrazisty i pełen nadziei 
oraz miłości. Rodzina jest niezbędnym 
dobrem i podstawową jednostką 
w której i bez której państwa nie 
mogłyby istnieć. 
 Papież zwraca jeszcze uwagę 
na zasadniczą kwestię, jaka obecna 

jest w domach każdego z nas. Nikt nie może żyć bez 
relacji! Zarówno małżonkowie między sobą, rodzice 
z dziećmi oraz rodzeństwa między sobą. Papież 
w pierwszej kolejności traktując relacje, myśli o relacji 
do Boga, w której każdy startuje z równego pułapu 
i ma możliwość osobistego doświadczenia miłości. 
 W przypominaniu katechizmowych prawd 
o rodzinie i jej zadaniach nie sposób jest odwołać 
się do aktualnych wydarzeń i śmierci jaka spada 
niekiedy na niewinne dzieci. Mnie jako autorowi 
nasuwa się tekst wypowiedziany przez Matkę Teresę: 
„Gruźlica i rak nie są najgorszymi chorobami. Myślę, 
że o wiele gorszą choroba jest bycie niechcianym 
i niekochanym.” Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

tep

jednego stołu, by zapomnieć o wszelkich sporach, aby 
ten wigilijny wieczór przepływał w atmosferze pełnej 
miłości. Ważne jest w dzisiejszym świecie wartość 
rodziny. Rodziny która będzie stanowiła jedno, ale 
także miłość do wszystkich jej członków. 

KB
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Komercja kontra rodzina
Jakiś czas temu rozpoczęliśmy Rok Wiary, który wspomaga i rozwija nasze zbliżanie się do Boga. Dziś 

wchodzimy w nową, kolejną rzeczywistość – rok duszpasterski, w którym poczuwamy się jako sól tej ziemi. Bycie na 
bieżąco z wydarzeniami dziejącymi się w Polsce i Kościele sprawia nie lada kłopot, można się w nich zagubić. Zatem 
zasadnym będzie moje stanowisko, które przysporzy rozmów na temat obrony wiary w świetle aktualnych znaków 
czasu. 
 W duchu XXI wiecznego społeczeństwa techniki odpowiedź raczej nie zaskoczy tych, którzy chcieliby znaleźć 
złoty środek na wszystko. Bronić wiary może dziś ten, kto jest jej depozytariuszem. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy 
do czynienia z masowym zjawiskiem identy� kacji katolików. Dziś już odchodząc od tego fenomenalnego zjawiska 
pozostało w nas mimo wszystko ogromne przyzwolenie na treści religijne, których używamy w celach komercyjnych, 
czy jednak zupełnie nie adekwatnych? 
 Nie zajmując jednoznacznego stanowiska, kwestię odpowiedzi pozostawiam do rozstrzygnięcia 
indywidualnego. Owe zjawisko religijnych treści znajdowanych w mediach zaobserwować można chociażby na 
przykładzie  wypowiedzi znanych i cenionych osobistości naszego kraju. Przykład ze sportu. Jakiś czas temu 
w wypowiedzi radiowej o kibicach reprezentacji Polski, usilnie krytykowanej przy najmniejszym czy jakimkolwiek 
niepowodzeniu, użyto porównania, rodem z Pisma Świętego i hasła roku duszpasterskiego, że są oni jak sól, bez 
której w piłkę grać nie warto. I po takim stwierdzeniu wszyscy wiemy o co chodzi. A kiedy spotykamy się z tą samą 
wypowiedzią, gdzie zamiast słowa kibice wstawimy słowo wierni, zanika paradoksalnie jasny przekaz treści. Jeśli staje 
się on mało skuteczny to być może przez nasze zaniedbanie lub używanie go w sposób niekompetentny. Gdzie zatem 
znajduje się granica kompetencji w posługiwaniu się treścią religijną? Odpowiedź na jaką natra� ć może człowiek 
w tym momencie zaskoczy go! Wszystko przez Tęsknotę. Od której strony podejść do tematu? Może wprost. Za czym 
tak tęsknimy: za wyższymi wartościami, głębokimi uczuciami, prostotą,  tym co dobre, tym co wyjątkowe... 
 Gdyby odnieść całość ludzkich tęsknot do obecnego okresu, w którym podejmuję lekturę tego artykułu, 
zamknąłbym ją w tęsknocie za sacrum jakie przychodzi na świat – Jezusie Chrystusie. Czy już na tym miałby być 
koniec? Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał jeszcze jednej tęsknoty ludzkiej, którą łączę ze zjawiskiem komercji. 
My – niestety – tęsknimy za skandalami! I tutaj odniosę się pozytywnie do kwestii, która powinna zająć nas wszystkich. 
Czasami najlepszą obroną będzie atak, którego nie należy zaniedbywać! Dla skuteczności działania łaski wiary ważne 
jest, aby nie ganić rzeczywistości lecz ją coraz lepiej rozumieć, adekwatnie na nią reagować i czegoś się z niej nauczyć, 
jak chociażby mądrego sposobu tworzenia pozytywnej wizji tych wydarzeń, którymi się posługujemy. 
 Na zakończenie krótkiej re� eksji, chciałbym pozostawić każdego kto podjął lekturę tego tekstu z pytaniem, 
do którego dołączony jest fragment pewnego wiersza: Jaka reklama jest najbardziej potrzebna?

Dałeś mi, Boże, dwoje oczu,
by ujrzeć w ciemnościach światło wspaniale
i wybrać drogę , którą mam kroczyć.
A jednak, czy ślepy czy widzący
wiem ,że potrzebuję przewodnika
za dnia i nocy.
Jeśli skryję się w ciemnościach,
mogę czynić swawole,
jakich nie zniesie dzień.
Lecz w ciemnościach owych

nie nagrodę lecz potępienie otrzymam.
Boże żywy,
który prowadzisz mnie drogą światła
i leczysz moje chore rany,
rozerwij więzy mojej niewoli,
abym z powodu moich czynów,
nie zawstydził się za dnia.
Hildegarda z Bingen „Droga do światła” 

tep
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Boże prowadzenie drogą miłości
 W  życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym zaczyna zastanawiać się nad głębszym, 
zarówno tym wiecznym jak i tym ziemskim, sensem swojego życia. Wtedy podejmujemy decyzje np. odnośnie 
wyboru naszej drogi życiowej. Niektórzy decydują się wstąpić do zakonu, przyjąć  święcenia kapłańskie, 
a jeszcze inni założyć rodzinę. 
 I tutaj właśnie pojawia się pytanie: czy zdecydować się na jedno dziecko czy otworzyć się jeszcze bardziej, 
na Boży dar życia,  decydując się na posiadanie większej liczy potomstwa. W tym momencie zapewne odezwie 
się grono przeciwników rodzin wielodzietnych  
powołując się na argumenty ekonomiczne. Tak, to 
prawda utrzymanie dziecka, a tym bardziej kilkoro dzieci 
jest kosztowne, ale czy wszystko w życiu można 
przeliczać na pieniądze?! Poza tym jeśli zgodzimy się 
wyjść z własnego egoizmu i niejako wygodnictwa oraz  
z szacunkiem i otwartością  będziemy podchodzić 
do daru rodzicielstwa zapewnimy dzieciom lepszy 
start w aspekcie o wiele ważniejszym niż � nanse. 
Któż z nas nie zgodzi się z twierdzeniem, że im 
szczęśliwsze i radośniejsze dzieciństwo, tym piękniejsza 
i bardziej promienna dorosłość? Większa, 
wielodzietna rodzina to więcej radości na co dzień 
i od święta. Owszem czasem pojawiają się pewne 
problemy, ale jeśliby spojrzeć na to z perspektywy dziecka, to po pierwsze będzie ono mogło dzielić się z kimś 
miłością i tym samym  otrzymywać ją w większym wymiarze. Po drugie jak powszechnie wiadomo czasem 
łatwiej powiedzieć coś bratu czy siostrze niż rodzicom, co może ułatwić radzenie sobie z różnego rodzaju 
trudnościami, które niewypowiedziane nie tylko nie zostają rozwiązane, ale także nawarstwiają się ze zdwojoną 
siłą. Poza tym przy dwójce, trójce i jeszcze większej ilości dzieci łatwiej kochać dziecko właściwą, zdrową, a nie 
przesadną miłością, która stałaby się przyczyną zaburzeń w jego rozwoju i utrudniała kontakty społeczne. Wato 
tutaj wspomnieć także, że rodzeństwo jest również dobrym materiałem na potencjalnego ojca chrzestnego czy 
matkę chrzestną. Bardzo ważne jest, że większą liczbę dzieci, niejako paradoksalnie, łatwiej wychować. Dzieci 
z domów wielodzietnych są pełne empatii, rozumieją potrzebę podzielenia się czymś z innymi oraz uczą się 
większej odpowiedzialności i chętniej pomagają rodzicom niż ich rówieśnicy, którzy są jedynakami. 
 Może w perspektywie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia warto by pomyśleć jak one mogłyby 
wyglądać z większą gromadką dzieci…Tylko od nas samych i od relacji jakie budujemy  ze sobą zależy to czy 
nie staniemy się ilustracją do twierdzenia: „z rodzina najlepiej wychodzi się na zdjęciu.” Myślę, że warto walczyć 
o jakość i trwałość naszych więzi, a jak wiadomo nic tak nie cementuje związku jak posiadanie dziecka…
a jeszcze lepiej kilkoro dzieci. Wielka jest tutaj rola małżonków, aby pomagali sobie nawzajem i obdarzali siebie 
piękną miłością, która wiedzie ku zbawieniu. 

ABA
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Kolędowa re� eksja
Już niebawem rozpoczną się kolejne w naszym życiu Święta Bożego 

Narodzenia. W czasie wigilijnej wieczerzy, spotykając się z najbliższymi, 
przyjaciółmi, z tymi których kochamy, przełamiemy się opłatkiem i złożymy sobie 
piękne życzenia, aby następnie zgodnie z tradycją zasiąść do suto zastawionego 
12 potrawami stołu. 
 Zadbamy zapewne o sianko, biały obrus, wolne nakrycie przy stole oraz 
o choćby skromne, ale jednak podarunki, które dadzą wiele radości.
 Chciałbym w tym krótkim tekście zachęcić również do podtrzymania i 
pielęgnowania w naszych rodzinach wspólnego śpiewu kolęd. Jest to wielowiekowa tradycja wpisana w okres Bożego 
Narodzenia.
 XXI wiek, a właściwie ludzie XXI wieku w wielu miejscach na świecie zrezygnowali z chrześcijańskich tradycji 
i wmówili sobie i innym, iż ze względu na wielokulturowość, np. Europy, czy także na tolerancje i poszanowanie osób, 
które nie wierzą, należy zrezygnować z choinki, dekoracji Bożonarodzeniowych (zwłaszcza stajenki) i śpiewania kolęd.
 Jesteśmy zdumieni, iż „nowa” kultura promuje także powstawanie nowych tekstów pastorałek, które już 
nie nawiązują do Betlejem, Jezusa, Maryi i Józefa. Nie byłoby w tym może i niczego złego, ale upór i propaganda 
antychrześcijańska temu towarzysząca nie może liczyć na naszą akceptację.
Gdy świat odrzuca istnienie Boga, tym samym także jego przyjście na świat w Betlejem warto, abyśmy jako ludzie 
wierzący, Polacy, którzy przez lata pielęgnowali tradycję śpiewu kolęd uświadomili sobie, iż kultywujemy nie tylko 
kulturę, ale także wyznajemy wiarę i modlimy się.
 „Trudno jest uchwycić dziś ścisły moment powstania polskiej kolędy o treści religijnej. Przypuszcza się 
z pewnym tylko procentem prawdopodobieństwa, że narodziła się ona w środowisku franciszkanów polskich, którzy 
zaprowadzili zwyczaj urządzania w kościołach złobków, przy których śpiewali okolicznościowe pieśni .”(I. Nowak-
Dłużewski “Średniowiecze i w. XVI”, Warszawa 1966).
 Kolędy, które znamy są bardzo proste, nie ma w nich wyszukanych słów i teologicznie zawiłych zwrotów. 
W swojej pięknej prostocie, a zarazem niezwykłej lirycznej aurze wychwalają największe prawdy i dogmaty naszej 
świętej wiary. Witają Jezusa, który się narodził, mówią o ubóstwie stajni, zapraszają do żłobka pasterzy, a także 
towarzyszą Mędrcom ze Wschodu w drodze do Betlejem.
 Najtragiczniejszym w naszym życiu byłby moment, w którym dalibyśmy sobie wmówić, iż przepiękne tradycje 
Bożego Narodzenia trzeba zostawić, odrzucić i zapomnieć o nich. Nie możemy się na to zgodzić!
 W Roku Wiary odkryjmy na nowo piękno kolęd. Wyśpiewajmy przy żłóbku Jezusa wiarę w to, iż on prawdziwie 
zamieszkał między nami. Zaprośmy Boga do serc przez radosny śpiew. 
Bądźmy Chrześcijanami!!!

ks. Krystian Sammler

Wierzyć, że Chrystus JEST, by być solą ziemi.
................................................................................................................................

Wraz z Adwentem i nowym rokiem liturgicznym pasterze Kościoła katolickiego w Polsce zapraszają nas do 
realizacji nowego programu duszpasterskiego. Tym razem towarzyszy temu hasło „Być solą ziemi”. Sól nadaje smak, sól 
ma właściwości konserwujące. Chrześcijanin w świecie ma zatem być tym smakiem, ma zachowywać właściwą naukę, 
ma świadczyć o Bogu, który jest i przemienia jego życie. Nie można pokazywać innym Boga, w którego się nie wierzy! 
Stąd pierwszym zadaniem jest najpierw utwierdzanie wiary. 
Gdy człowiek upora się z odpowiedzią na fundamentalne pytanie o Boga, z tym, czy wierzy, czy nie, czy wybiera Go, 
czy dorzuca, musi się liczyć też z wątpliwościami, które wpisane są w żywot człowieka. Stare przysłowie chrześcijańskie 
mówi, że wiara bez wątpliwości jest wiarą wątpliwą. 
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 Trzeba odpowiedzieć jeszcze na pytanie, w jaki sposób rodzi się wiara? Z codziennego doświadczenia, 
z potocznego znaczenia sformułowania wierzę w coś komuś można wywnioskować, że akt wiary jest najpierw uznaniem 
niewystarczalności swej wiedzy, a po wtóre jest zaufaniem komuś, zdaniem się na kogoś. Kard. J. Ratzinger napisał: 
Poprzez moje zaufanie staję się uczestnikiem kogoś innego. Aplikując to do wiary, można stwierdzić, że Słowo Boże 
dociera do nas poprzez ludzi, którzy je słyszeli i z niego czerpali; poprzez ludzi, dla których Bóg stał się konkretnym 
doświadczeniem. 
 Cofając się w historię, można dojść do źródła wiary chrześcijańskiej. Być chrześcijaninem, znaczy być 
Chrystusowym. Ta prawda realizuje się w fakcie, że ostatecznie nasza wiara opiera się na autorytecie Jezusa Chrystusa, 
który przyniósł na świat orędzie zbawienia, orędzie o Bogu, którego nikt nigdy nie widział z wyjątkiem Syna (por. J 1, 
18). Wiara chrześcijańska jest w swojej istocie – pisze J. Ratzinger – uczestnictwem w wizji Jezusa… która jest punktem 
odniesienia dla naszej wiary, jej konkretnym zakorzenieniem. Dzięki temu autorytetowi możemy mówić o pewności 
wiary. Można zauważyć jeszcze jedną właściwość. Wizja Jezusa uobecnia się w doświadczeniu religijnym każdego z nas 
i poprzez nasze w niej uczestnictwo, stajemy się oknami, przez które inni mają udział w naszej wierze, przez które mogą 
zaczerpnąć i poznać Boga. 
 Niezwykłe wrażenie robi na mnie prośba apostoła Filipa, którą skierował do Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy: 
Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy (J 14, 8). Znamienna jest odpowiedź Pana: Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca 
(J 14, 9). Jezus obiecuje nam w tych słowach, że nie tylko możemy zaufać 
Jego świadectwu o Ojcu, ale też że przez oglądanie Syna, widzimy także i 
Ojca. To, co otrzymujemy w świadectwie wiary apostolskiej, przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, ma swoje źródło nie tylko w wizji Chrystusa, ale 
jest widzeniem samego Jezusa i Ojca w Nim. 
 Na tym etapie rodzi się kolejne pytanie: Jak rozpoznać Jezusa 
Chrystusa, aby móc uwierzyć, aby móc mieć udział w Jego świadectwie 
o Ojcu? Z problemem niezrozumienia, a przynajmniej z trudnościami 
w rozumieniu przesłania Mistrza z Nazaretu borykają się Jego uczniowie 
już od pierwszych chwil publicznej działalności. Stąd prośba synów 
Zebedeusza o pierwsze miejsca, stąd częste, chybione propozycje Piotra, 
(chociażby na Taborze, czy w Ogrójcu). Dzisiejsi chrześcijanie mogą 
odnaleźć siebie samych w tylu biblijnych bohaterach… Także w postaci 
Kleofasa i jego bezimiennego towarzysza, z którym może się utożsamić 
każdy z nas. Ich doświadczenie wiary może nas wiele nauczyć, ale przede 
wszystkim pokazuje, że Jezusa poznajemy przez wyjaśnianie Pism i przy 
Łamaniu Chleba. Odbyta droga zaś naświetla proces rozwoju, swoiste 
dojrzewanie w wędrówce wiary każdego z nas. Istotą jednak tej drogi jest 
samo POZNANIE JEZUSA, które dokonuje się przez słuchanie i czytanie Słowa Bożego; a po drugie owo poznanie 
dokonuje się przez osobiste, realne spotkanie z Panem w sakramentalnym znaku – w Eucharystii. 
 Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Sacramentum caritatis zauważa, że  w dzisiejszych czasach jednym 
z najpoważniejszych skutków (…) sekularyzacji jest usuwanie wiary chrześcijańskiej na margines egzystencji, jakby była 
nieużyteczna w konkretnym życiu ludzi. (…) Dzisiaj trzeba odkryć na nowo, że Jezus Chrystus nie należy zwyczajnie do 
sfery prywatnych przekonań dotyczących abstrakcyjnej doktryny, ale jest rzeczywistą osobą, a Jego wejście w historię 
prowadzi do odnowienia życia wszystkich. Dlatego Eucharystia, jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła, winna 
zaowocować duchowością — życiem «według Ducha». Odnowa życia ma się wyrazić w tym jednym, fundamentalnym 
wyborze Boga, który ma przełożenie na całe życie, który konstytuuje życie według prawa Ewangelii i które jest 
nastawione na osobiste spotkanie Boga w Jezusie Chrystusie. Najistotniejsze jest to, że ten Bóg-Człowiek nie jest jakąś 
ideą, abstrakcją, ale konkretną, rzeczywistą, historyczną Osobą, do której można dotrzeć dzięki świadectwu wiary 
Kościoła apostolskiego, czyli przekazującego wiarę od naocznych świadków przez pokolenia, aż po dzień dzisiejszy, 
aż do nas, tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli (por. J 20, 29). 
 Zatem Kościół przez poszczególnych członków, przez nas samych może poświadczać, że rzeczywiście On 
Jest, o czym będą dowodzić nie tyle dane historyczne, choć także i one, ale bardziej świadectwo wiary w obecność Jezusa 
dziś – tu i teraz – Jego świadków. Stąd i my także możemy być tymi, którzy umożliwią innym spotkanie Boga, wszak 
mamy być w ten sposób solą ziemi!

GK
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Informacje

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 niedzielę miesiąca na Mszy św. o g. 12.45 oraz w II i IV sobotę miesiąca na Mszy św. o g. 18.30.

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.

Biuro para� alne:
poniedziałek, wtorek: 9.00 – 13.00
środa, piątek: 15.00 – 18.00
czwartek: nieczynne 
sobota: 9.00 – 12.00

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
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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

Alba – biała szata noszona przez księży i ministrantów. Wywodzi się ze starożytnej tuniki. Początkowo 
sporządzano ją z lnu, lecz teraz do jej wykonania służą również inne tkaniny szlachetne. 
Ampułki – małe dzbanuszki, w których znajduje się wino i woda, podawane kapłanowi.
Aspersja – pokropienie wiernych wodą święconą, podczas niedzielnej Mszy, zamiast aktu pokuty. Ma też 
przypominać chrzest. Nawiązuje ona do Psalmu 51.
Bursa – sztywna torebka z tkaniny z jedwabną podszewką i paskiem do powieszenia na szyi. Służy do 
przenoszenia Komunii i olejów świętych dla chorych. Należy przyklęknąć, widząc kogoś niosącego bursę na 
szyi.
Cingulum – sznur, którym przepasani są księża i ministranci. Żółty kolor oznacza, że ministrant jest 
kandydatem. Biały jest używany na co dzień. Są też cingula o barwach odpowiadających kolorom liturgicznym 
obowiązującym w danym dniu. Cingulum poprzedzały zdobione ha� ami pasy. Oznaczają one wstrzemięźliwość 
i oddanie się Bogu.

opr. MŚ

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

Grupa młodzieżowa działa już od wielu lat w naszej para� i. W sposób szcze-
gólny skierowana jest na formację i spędzeniu miłego wieczoru w towarzystwie mło-
dych. Na spotkania przychodzą osoby, które przekroczyły już próg gimnazjum, po-
przez uczniów szkół średnich oraz studenci. Program duszpasterski jest dostosowany 
do każdego uczestnika tak, aby nikt się nie nudził.
 Każdy miesiąc kalendarzowy jest podzielony tak by co piątek poruszana była 

Wiem, komu uwierzyłem
................................................................................................................................
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inna „część człowieka”. Właściwe kształtowanie duszy i sumienia młodego chrześcijanina jest nie lada wyzwaniem 
w zlaicyzowanym świecie. Pomocne w tym procesie mają być cotygo-
dniowe spotkania. Krąg biblijny, spotkanie tematyczne i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu kształtują sumienie i uwrażliwiają duszę tak, 
aby młodzież mogła dostrzec obecność Pana Boga w codziennym życiu. 
Ale grupa młodzieżowa to nie tylko modlitwy i wyciszenie. Nie brakuje 
wspólnych wyjazdów na basen, do kina czy na bowling. Ostatnio została 
zorganizowana zabawa andrzejkowa dla młodych.
Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
 Czy Ty masz jakieś pytanie dotyczące wiary na które nie znasz 
odpowiedzi? Czy kiedykolwiek miałeś sprawę, w której byłeś bezradny 
bo brakowało Ci sił albo dobrej rady? A może nie masz planów na piąt-
kowe wieczory? Przyjdź do nas w piątek do salki para� alnej na godzinę 19.30 Obiecuję, że nie będziesz się nudził/a. 
Młodzi liczą na Twoją obecność.

WS 

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

Każdy znaczek wspiera misje
 Zakończyliśmy zbieranie w Cechu Rzemiosł Różnych ostemplowanych znaczków dla Zgromadzenia 
Sióstr im. Piotra Klawera. To nasz gest solidarności i wsparcia dla afrykańskich podopiecznych księdza diece-
zjalnego Henryka Jędrzejaka pracującego jako misjonarz w misji Wom-Yanda w Kamerunie.

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

Pomoc dla dzieci z Afganistanu – „Chcemy by przestały marznąć”

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio apeluje o pomoc dla ubogich dzieci w Afganistanie. Do 
akcji po raz drugi przyłączył się Średzki Cech i Koło Rodzin Rzemieślniczych wraz z sympatykami. Przez styczeń zbie-
ramy w siedzibie Cechu NOWE RĘKAWICZKI (dziecięce i młodzieżowe) oraz DROBNE PRZYBORY SZKOLNE (dłu-
gopisy, ołówki, kredki). O ile to możliwe przedmioty nie powinny zawierać odniesień do szeroko rozumianej „kultury 
amerykańskiej”. W tej chwili w Afganistanie panuje zima, temperatury sięgają -20oC. Liczy się każdy gest! Zapraszamy 
do włączenia się do naszej akcji!
http://www.medicus.ump.edu.pl/pliki/foty/afgan4/P.A%20%284%29.jpg

Jolanta Kaczor
................................................................................................................................
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Pytania:
1. Okres oczekujący na przyjście Pana
2. Świeca zapalana na roratach
3. Maryja dla Jezusa
4. Ranna msza podczas adwentu
5. Jedna z cnót
6. Po sobocie
7. Jedna z pór roku
8. Obchodzi imieniny 6 grudnia
9. Babcia Jezusa
10. Jeden z ewangelistów
11. Postacie ze skrzydłami.

Opr. KB

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

Gra planszowa „Droga do Betlejem”

 W numerze świątecznym „W świetle Kolegiaty” załączony jest bezpłatny dodatek, opracowany przez redakcję dla Czytelni-
ków, zwłaszcza dla najmłodszych: plansza do gry „Droga do Betlejem”. Cieszymy się, że możemy sprezentować grę naszym Czytelni-
kom.
 Do gry potrzebne są pionki i kostka. Gra jest skierowana dla całej rodziny, a szczególnie do dzieci. Gra jest okazją do wspól-
nego kolędowania. Poruszając się do przody po planszy gracze spotykają przygody. Pole przygody jest wtedy wyróżnione. Przygody 
się nie kumulują: w jednej kolejce możliwa jest tylko jedna przygoda. 

Przygody (wg numerów pól):
(6) Aniołowie zwiastowali Ci radosną nowinę o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem. Przesuwasz swój pionek o dwukrotną wartość 
wyrzuconych oczek, jeśli zaśpiewasz kolędę „Anioł pasterzom mówił”. 
(16) Obudź pasterzy, śpiewając kolędę „Wśród nocnej ciszy”, a następnie przesuń się o 3 pola do przodu. 
(20) Cezar wydał rozporządzenie dokonania spisu ludności. Musisz zapisać się w swoim rodzinnym mieście. Wracasz na pole nr 14. 
(22) Przyjąłeś pod swój dach ludzi, którzy przyszli zapisać się na spis ludności. Zaśpiewaj kolędę „Do szopy hej, pasterze”, a zyskasz 
dodatkowy rzut kostką. 
(26) Pułapka! Pole siankowe – wpadłeś w dziurę, przykrytą siankiem. Cofasz się na pole START. 
(29) Gwiazda wskazała Ci drogę do Betlejem. Przesuwasz swój pionek o 10 pól do przodu, po zaśpiewaniu kolędy „Mędrcy świata, 
monarchowie”. 
(35) Herod kazał Ci zatrzymać się w Jerozolimie, aby sprawdzić przepowiednie, co do miejsca narodzenia Mesjasza. Czekasz kolejkę. 
(42) Z powodu burzy piaskowej na pustyni nie widzisz drogi i zabłądziłeś wśród wydm. Cofasz się o pięć pól. 
(44) Zachęciłeś swoich najbliższych w domu do pójścia na Pasterkę o północy. Zaśpiewaj „W żłobie leży”, a zyskasz dodatkowy rzut kostką. 
(55) Usłyszałeś z oddali śpiew aniołów, którzy chwalili Boga. Przyłącz się do nich, śpiewając kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, a po jej 
zaśpiewaniu idź na pole nr 66.
(57) Gwiazda pokierowała Cię skrótem. Przesuwasz pionek na pole nr 64, jeśli zaśpiewasz „Dzisiaj w Betlejem”.
(58) Zabrakło Ci wody w bukłaku, gdy wraz z królami szedłeś do Betlejem. Musisz zawrócić do oazy. Wracasz na pole nr 46.
(69) Pewien pasterz zachorował. Zastępujesz go w pilnowaniu stada owiec. Czekasz kolejkę. 
(72) Jeden z pasterzy zna okoliczne tereny i wie, jak szybciej dojść do celu. Zyskujesz dodatkowy rzut kostką po zaśpiewaniu kolędy 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 
(77) Zachmurzone niebo nie pozwala Ci obserwować gwiazd. Nie widzisz Gwiazdy Betlejemskiej. Czekasz kolejkę. 
(81) Ludzie z gospody pokierowali Cię złą drogą do stajenki. Wracasz na pole nr 62.
(86) Zbliżasz się do stajenki. Zaśpiewaj kolędę „Lulajże Jezuniu”, a będziesz mógł przesunąć się o 4 pola do przodu.
(88) Zapomniałeś wziąć podarku dla Pana Jezusa. Musisz po niego wrócić. Czekasz 2 kolejki. 
(89) Wraz z pasterzami o� arowałeś swój dar Jezusowi. Przesuwasz się o 3 pola do przodu, jeśli zaśpiewasz kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. 
(93) Królowie czym prędzej chcą złożyć swe dary. Idziesz na pole nr 96, jeśli zaśpiewasz pastorałkę „Jezus malusieńki”.
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Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do
para� i Najświętszego Serca Jezusa
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