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SŁOWO OD DZIEKANA
Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!
O „nowej ewangelizacji” w Kościele mówi się już od ponad 30 lat. Wydano w związku z tym wiele
dokumentów i wypowiedziano mnóstwo słów. Odnoszę jednak wrażenie, że wielu dzisiejszych chrześcijan
zapytanych o istotę „nowej ewangelizacji” nie potrafi nic na ten temat powiedzieć. Stąd w dzisiejszym numerze
„W świetle kolegiaty” zajmujemy się tym tematem.
Już bł. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” o potrzebie nowej ewangelizacji napisał:
„Całe kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały początek wspólnocie wiary
żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian
w skutek szerzenia się zobojętnienia i sekularyzmu, czyli programu działania z jednej strony zmierzającego celowo
do zubożenia, zagrożenia treści wiary, osłabienia więzi religijnych, w końcu do wyrugowania życia religijnego ze
świadomości jednostek i ze społeczeństwa; z drugiej strony odrzucenie wszelkiej rzeczywistości transcendentnej
wobec świata jako szkodliwej dla człowieka i rozwoju ludzkości. Chodzi tu przede wszystkim o kraje i narody (…),
w których dobrobyt materialny i konsumizm (…) sprzyjają i hołdują zasadzie: „żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał”.
„Nową ewangelizację” stawia się obok tradycyjnych terminów, takich jak misja, apostolat czy
reewangelizacja. Tu jednak chodzi o stosowanie nowych środków i metod oraz nowych motywacji
w ewangelizacji. „Nowa ewangelizacja” to powiązanie ze sobą kilku elementów: przekonującego głoszenia
słów i czynów Jezusa Chrystusa w kontekście współczesnych uwarunkowań uwikłanych w relatywistyczną
interpretację znaczeń. Stąd „nowa ewangelizacja” będzie nową formą głoszenia Ewangelii, gdy jej głosiciele
będą świadkami spotkań z Tym, który jest Ewangelią – Jezusem Chrystusem. Treścią „nowej ewangelizacji”,
jej potęgą i sensem może być tylko Syn Boży. Głosić Chrystusa Zmartwychwstałego trzeba w niezwykle
trudnych warunkach, ponieważ świat, w którym żyje człowiek, penetrowany jest przez informację medialną,
która często kłamie, odrywając opis od faktu, przez co człowiek ma ogromny kłopot z poznaniem prawdy
i często nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu. „Nowa ewangelizacja” musi też uwzględniać relatywistyczne
(Relatywizm jest to pogląd głoszący, że wartości logiczno-poznawcze (prawda, fałsz), etyczne (dobro, zło),
estetyczne (piękno, brzydota) czy normy, mają charakter względny i zależą od indywidualnego punktu widzenia.
Nie ma żadnych absolutnych prawd ani wartości, nasze wypowiedzi o świecie są warunkowane przez nasz
światopogląd i towarzyszące naszemu życiu okoliczności zewnętrzne.) odniesienie do moralności, które legitymizuje
pseudowartości deformujące życie osobowe i społeczne człowieka.
Papież Benedykt XVI uczył, że głoszenie Chrystusa dzisiaj musi odbywać się z nowym zapałem, aby
przekonać współczesnego, roztargnionego i obojętnego człowieka. Wszystkim Drogim Czytelnikom życzę,
aby nigdy nie zabrakło Wam tego wielkiego zapału w głoszeniu Chrystusa Zmartwychwstałego swoim bliskim
we własnym domu i najbliższym otoczeniu. (Na podstawie „Program duszpasterski Kościoła Katolickiego
w Polsce”)

ks. Janusz Śmigiel
Drogim Wikariuszom
księdzu Jarosławowi Żurawskiemu i księdzu Maciejowi Skorupce
z racji obchodzonych w tym czasie imienin składamy najszczersze życzenia
obfitości Bożych łask na każdy dzień pracy w winnicy Pańskiej.
Szczęść Boże!
Redakcja „W świetle Kolegiaty”
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Wsparcie dla Hospicjum
24

W zimową niedzielę 24 lutego br. gościliśmy w Kolegiacie
Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. Piotra Krakowiaka.
LUTY
W ciągu całej niedzieli ks. Piotr dzielił się swoim
2013
doświadczeniem pracy wśród osób przewlekle chorych
i umierających. Wspomnienia przykuwały uwagę, bo były
historiami konkretnych ludzi: Basi, Krzysia… Gościna ks. Piotra połączona była
z możliwością wsparcia powstającego Hospicjum im. Piotra Króla, które zaprosiło
Krajowego Duszpasterza Hospicjów do Środy.
x.GK

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

Rekolekcje

„Modlitwa to podstawa, fundament, bez którego całe nasze życie pozbawione jest
sensu”. Na ten i inne aspekty starał się zwrócić szczególną uwagę ksiądz Jerzy Molewski
w czasie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Słowo rekolekcje wywodzące się z języka
MARZEC
łacińskiego (recolligere - zbierać na nowo) bardzo dobrze odzwierciedla praktykę, jaką
2013
winniśmy uczynić z naszym sercem. Rekolekcje są przede wszystkim dla duszy, czasem,
kiedy należy w sposób szczególny zagłębić się w lekturze Pisma Świętego, przemyśleć
konferencję wygłoszoną przez rekolekcjonistę oraz spróbować zastosować zmiany w swoim życiu. Ksiądz Jerzy
przytoczył postaci wielu świętych, którzy mogliby być naszym wzorem na drodze ku świętości. Odnosił się
także do wielu przykładów z życia codziennego, gdyż – jako proboszcz w Kamieńcu Podolskim – ma wiele
obowiązków i nie raz spotykał się z ludźmi, których upadek zaczynał się od tego, że zaniedbali codzienną
modlitwę. Priorytet – modlitwa, do której na każdej konferencji się odwoływał, była niejako otoczką jego
kapłańskiego życia. „Codzienne sprawy zawsze powierzam Panu Bogu” – wspominał ksiądz Jerzy. Kościół
rzymsko-katolicki na Kresach Wschodnich jest „wyżarty” przez komunizm. Poza tym w około 50% ludności
na Ukrainie zakorzenione jest wyznanie prawosławne. Natomiast Kościół Katolicki obrządku łacińskiego
stanowi tylko około 2% mieszkańców. Ksiądz Jerzy prosił także, byśmy pamiętali o naszych braciach i siostrach
– Kresowianach.
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Akcja „Woreczek Ryżu”

Post, jałmużna, modlitwa to trzy wymiary przeżywania Wielkiego Postu. Aby w
pełni przeżyć ten okres roku liturgicznego ważne jest, by te trzy aspekty w swoim życiu
zastosować. Taki też cel miała akcja „Woreczek Ryżu” zorganizowana w naszej parafii.
Chętni mogli zdecydować się na to, by w ciągu jednego dnia uczynić jedynym pokarmem
100 gram ryżu. Jest to najpierw wymiar postu. Kolejnym wymiarem było złożenie dobrowolnej ofiary, biorąc
pod uwagę ceny dziennej racji żywieniowej, jaką wydajemy na posiłki. Ostatnim, najważniejszym wyzwaniem
była modlitwa za ubogich i potrzebujących. W okresie przygotowującym do świąt Zmartwychwstania Pańskiego
młodzież chciała pokazać, że należy pamiętać o ubogich i głodujących z krajów misyjnych, dla których taki

MAR
2013

4

W ŚWIETLE

KOLEGIATY

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

woreczek ryżu to niejednokrotnie jedyny posiłek w ciągu dnia i nie dla umartwienia ciała, lecz z konieczności.
Akcja „Woreczek Ryżu” miała miejsce 17-18 marca. Przed każdą Mszą Świętą wyświetlany był film, wyjaśniający
znaczenie dzieła, a po Eucharystii Duszpasterstwo Młodzieży rozprowadzało woreczki, zbierając ofiary na
misje. Woreczki szybko się skończyły, co wskazuje, że w słusznej sprawie jesteśmy gotowi do poświęceń.
EW

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

Palmy na Niedzielę Palmową

24

MARZEC
2013

Parafialny Zespół Caritas oraz osoby korzystające z pomocy
naszego Caritas przygotowali na Niedzielę Palmową
tradycyjne palmy. Ofiary w ten sposób zebrane wsparły
potrzebujących z naszej parafii.
PK
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Triduum Paschalne

28-3ZE1C

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek przewodniczył
ks. Infułat Aleksander Rawecki.
MAR
3
Drżącym
głosem
mówił
201
o kapłaństwie. Jak się później
okazało, następnego dnia miał
trafić na dłuższy czas do szpitala. Ks. Infułat w czasie
wielkoczwartkowej
Eucharystii,
upamiętniającej
ustanowienie tego Sakramentu, udzielił wczesnej
Komunii św. Konradowi.
Kolejny
dzień
Triduum
rozpoczęliśmy
o 4:00 Drogą Krzyżową ulicami naszego miasta. Krzyż
nieśli przedstawiciele różnych grup duszpasterskich
wszystkich
trzech
parafii średzkich, m.in.
ministranci, młodzież,
Żywy Różaniec, Rada
Duszpasterska i inne.
W asyście harcerzy
i pod opieką Policji oraz
Straży Miejskiej, krocząc
za krzyżem uczyliśmy się miłości Boga do człowieka.
Po Drodze Krzyżowej można było udać się na Ciemną
Jutrznię w kolegiacie, na której modliliśmy się brewiarzem,
trwając na modlitwie przy Ciemnicy. Wieczorna
liturgia Wielkiego Piątku pod przewodnictwem
ks. wik. Macieja Skorupki skoncentrowana była na Krzyżu
– narzędziu naszego zbawienia. Liturgia zakończyła

W ŚWIETLE

się przeniesieniem Najświętszego
Sakramentu do Grobu Pańskiego,
w którym znajdował się także krzyż,
który można było adorować.
W Wielką Sobotę, oprócz całodziennego
czuwania u Grobu Pana Jezusa, tradycyjnie święcono
potrawy. Obchód Wigilii
Paschalnej rozpoczął się
o godzinie 21:00 liturgią
światła, czyli wniesieniem
zapalonego
Paschału
głównym wejściem kościoła
przez ks. prob. Janusza
Śmigla, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie
o symbolach niezwykłej
liturgii Wigilii Paschalnej:
o świetle, Słowie, wodzie
i
uczcie.
Na
koniec
ruszyliśmy z procesją wokół
kościoła i po powrocie
zaśpiewaliśmy wysławiające
Zmartwychwstałego Jezusa
„Te Deum”.
MŚ
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Niedziela Miłosierdzia Bożego

7

Ń
KWIECIE
2013

Jak można uczcić Niedzielę Miłosierdzia Bożego? Na to pytanie najlepszą odpowiedź
znają osoby, które po raz pierwszy lub kolejny udały się w pieszej pielgrzymce do kaplicy
w Jarosławcu, która w ten piękny, słoneczny dzień miała swój odpust. Śpiew, modlitwa,
rozważania, ale też dobry humor i żart towarzyszyły pielgrzymom w tej pątniczej drodze.
U celu tej wyprawy czekała na nich wspólnota jarosławiecka, która tłumnie wypełniła całą kaplicę. Razem, jako
jedna parafia, wierni uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył proboszcz parafii i zarazem kustosz
sanktuarium w Górce Duchownej, ks. Piotr Bartkowiak, który wcześniej był wikariuszem w średzkiej kolegiacie.
Podczas Mszy zostały poświęcone nowe obrazy świętej siostry Faustyny Kowalskiej i błogosławionego Jana
Pawła II, aby w ten symboliczny sposób podziękować im za ich wielki wkład w szerzeniu kultu Bożego
Miłosierdzia, jednocześnie prosząc ich o wstawiennictwo dla naszej parafii i całej Ojczyzny.
Po zakończonych uroczystościach w kaplicy, wszyscy chętni mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku,
jaki przygotowały niezawodne w takich sytuacjach gospodynie z Jarosławca. Tak posileni, pielgrzymi udali się
w podróż powrotną do Środy, ufając, iż łaska w ten sposób wyproszona u Miłosiernego Boga obficie spłynie na
ich rodziny oraz na całą wspólnotę parafialną.
x.MS

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

„Dzień Gniewu” Romana Brandstaettera

Wieczór Niedzieli Miłosierdzi Bożego wszyscy obecni w kościele Kolegiackim
zapamiętają na długo, bowiem młodzież ze Swarzędza zagrała sztukę pod tytułem „Dzień
Ń
gniewu” Romana Brandstaettera. Dramat ten jest „ukłonem” w stronę Polaków za ocalenie
KWIECIE
Żydów w czasie wojny. Dlatego też można było zobaczyć postać esesmana Borna, Przeora
2013
klasztoru, który w czasach swojej młodości studiował z przyszłym niemieckim oprawcą
oraz Żyda Emanuela Blatta, szukającego azylu w klasztorze. Momentem kulminacyjnym
staje się żądanie od zakonników wydania w ręce esesmana rzekomo ukrywającego się Żyda. „Umrzeć,
zachowując tajemnicę i chroniąc ukrywającego się współbrata, czy wydać go w ręce nieprzyjaciół i uniknąć
śmierci męczeńskiej?” To pytanie, które postawione jest przed mieszkańcami klasztoru. Młodzież dramat
przedstawiła bardzo wyraziście dzięki wielogodzinnym próbom. Wszystko, by postawić pytanie dotyczące
własnego chrześcijaństwa. Inicjatorem sztuki był ks. wik. Daniel Trocholepszy, ale jak sam powiedział, nie
mógłby nic zrobić bez wspaniałej młodzieży, która w stu dziesięciu procentach zrealizowała założony plan
i całym sercem zaangażowała się w dramat.

7
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Duchowa Adopcja szkołą życia i miłości
8

Ń
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6

„Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” odbywa się zawsze
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku ze względu na Wielki Tydzień
została przesunięta z 25 marca na 8 kwietnia 2013r.
Jak co roku, także i w tym roku średzkie parafie zaangażowały się w to dzieło i tego dnia
podczas wieczornych Eucharystii każdy, kto chciał mógł podjąć się tego pięknego, ale także
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odpowiedzialnego zadania.
Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna, osobista modlitwa w intencji ocalenia
życia dziecka oraz za jego rodziców przez okres 9 miesięcy obejmująca specjalną modlitwę
adopcyjną: „Panie Jezu...” oraz jedną Tajemnicę Różańca. Zobowiązanie adopcyjne
poprzedza przyrzeczne, które trzeba ponawiać przy każdej kolejnej adopcji.
Dlaczego warto? A chociażby dlatego, że jest to sposób na
wyrażenie naszej solidarności z tymi najmniejszymi i bezbronnymi oraz
całym Kościołem. Poza tym jest to umocnienie w przestrzeganiu przez nas
samych zdrowych zasad moralnych, a dla osób, które popełniły aborcję –
jeden ze sposobów na uporanie się z udrękami sumienia (syndromem poaborcyjnym). Duchowa
Adopcja jest także szkołą życia, bo uczy nas jak żyć wśród innych, dbając nie tylko o własny
interes oraz szkołą miłości, bo uczy nas dostrzegać Chrystusa także w tych nienarodzonych.
ABA

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

Marsz dla życia - „Jeden z nas”
Z ogromnym odzewem spotkała
się inicjatywa archidiecezjalnego
Marszu dla życia pod hasłem „Jeden
z nas”, który odbył się 14 kwietnia
Ń
IE
C
IE
br. w Poznaniu. Frekwencja podczas
KW
3
201
przemarszu z Placu Wolności na
plac przed Katedrą przerosła nawet
oczekiwania samych organizatorów,
do czego z pewnością przyczyniła się piękna pogoda
oraz szczytny cel. Nasz dekanat miał okazję wspólnie
dojechać na to wydarzenie za sprawą autokaru, który
był podstawiony w pobliżu salek kolegiackich. Dzięki
temu wszyscy uczestnicy, ze średzkich i okolicznych
parafii, mieli okazję szybko i sprawne a także w bardzo miłej atmosferze dotrzeć w okolice Placu Wolności,
gdzie można było posłuchać koncertów: „Arki Noego” i „Pinokio Brothers”, które odbywały się jeszcze przed
marszem. Punktem kulminacyjnym była możliwość uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii w kościele
pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki, który znajduje się w pobliżu Katedry.
Marsz miał na celu zwrócenie uwagi na problem szacunku dla egzystencji człowieka od momentu poczęcia
aż do naturalnej śmierci oraz danie świadectwa tym, którzy jeszcze, z jakiś przyczyn, boją się opowiedzieć za
życiem. Myślę, że najpiękniejszym i najbardziej wymownym argumentem
za obroną życia poczętego na tym marszu były przyprowadzone przez
rodziców maleńkie dzieci. Te dzieci były tam tylko dlatego, że rodzice dali
im szansę na życie, bo „ naród, który zabija własne dzieci, jest narodem
bez przyszłości” (Jan Paweł II).

14
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17 marca br. maturzyści średzkiego LO,
tradycyjnie jak co roku wybrali się na
pielgrzymkę do Częstochowy.
Na początku odbyło się zawiązanie wspólnoty,
które poprowadził ks. Trojan Marchwiak wraz
młodzieżą archidiecezji poznańskiej. Wspólnie
wychwalaliśmy Pana Jezusa i Matkę Boża modlitwą,

śpiewając radosne pieśni uwielbienia. Następnie
przyszedł czas na świadectwa młodych, którzy
zarazem zaprosili nas do wspólnego pieszego
pielgrzymowania, bowiem od kilku już lat wyruszają
oni na pielgrzymkowy szlak na Jasną Górę (info:
www.poznanskapielgrzymka.pl).
Po rozpoczęciu wysłuchaliśmy konferencji „W co wierzę?” – wygłosił ją dla nas ks. Trojan, który
później przewodniczył także Drodze Krzyżowej.

Był to moment, w którym mogliśmy zastanowić się nad
własnym życiem, nie tylko w wymiarze fizycznym – co
dalej będziemy robić? - ale także duchowym - jaka jest
nasza wiara? W co lub kogo wierzę? Na zakończenie
pielgrzymki odbyła
się Msza Święta,
którą celebrował bp
Zdzisław Fortuniak,
a po niej my –
maturzyści - przed
obrazem Matki Bożej zawierzyliśmy swoją najbliższą
przyszłość, ale także całe swoje życie.
Pielgrzymka była kolejnym pięknym
doświadczeniem. Miejmy nadzieje, że wszyscy
wyciągnęli z niej to, co najważniejsze. Teraz
z wiedzą, którą mamy oraz z pomocą Ducha Świętego
przystąpimy do egzaminu dojrzałości. Wszystkim
koleżankom i kolegom życzę powodzenia!
Marta Wullert

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

Pielgrzymki w Roku Wiary

13 kwietnia parafianie z parafii
pw. Św. Józefa pielgrzymowali szlakiem bł.
Edmunda Bojanowskiego.
Pielgrzymka szlakiem bł. Edmunda
Bojanowskiego wpisuje się w przeżywany
Rok Wiary. Był to trzeci wyjazd, który
miał na celu poznanie „świadka wiary”
związanego z Wielkopolską. Pierwsza
pielgrzymka (w lutym) obrała za cel postać
ks. Aleksandra Woźnego, długoletniego
proboszcza parafii pw. Św. Jana Kantego
w Poznaniu. Druga (w marcu) udała się
do Pniew, by przybliżyć osobę św. Urszuli
Ledóchowskiej.
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WYDARZENIA
PARAFIA ŚW. JÓZEFA

W kwietniu wybraliśmy
się po śladach bł. Edmunda
Bojanowskiego. Byliśmy w miejscu
jego urodzenia (Grabonóg), parafii
Chrztu św. (Strzelce Wielkie),
miejscu cudownego uzdrowienia
ze śmiertelnej choroby (Święta
Góra w Gostyniu), śmierci (Górka
Duchowna) oraz przy sarkofagu z
jego doczesnymi szczątkami (Luboń
- Żabikowo). Miejsca związane z
życiem bł. Edmunda nie mają odtąd
przed nami żadnych tajemnic!
Pielgrzymka była naprawdę pełna
wrażeń.
Uczestnicy wyjazdu z niecierpliwością oczekują już na następny wyjazd. W maju planowany jest pobyt
w niedalekim Kórniku i przybliżenie postaci Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej.
x.JS

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

Głosić Ewangelię na placach

Przez pięć kolejnych niedziel wielkanocnych
(7 kwietnia – 5 maja) bracia ze wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej głoszą Ewangelię na placach

miast. W tę ogólnoświatową inicjatywę włączyli się też
neokatechumeni ze Środy Wlkp.
Z okazji Roku Wiary inicjatorzy Drogi
Neokatechumenalnej (Kiko Argűello, Carmen
Hernandez i ks. Mario Pezzi) zaproponowali, aby
w okresie wielkanocnym wyjść z Ewangelią na place
miast całego świata. Nie tylko głosić Ewangelię osobom,
które przychodzą do kościoła, ale także spróbować
zaskoczyć Dobrą Nowiną zwykłych przechodniów.
Pomysł zyskał entuzjastyczne poparcie Papieskiej Rady
do Spraw Świeckich, którą kieruje kard. Stanisław Ryłko
i ewangelizacja „wystartowała” w Niedzielę Miłosierdzia.
Do tej inicjatywy przyłączyli się również
bracia z Drogi Neokatechumenalnej średzkich parafii.
Przyjechało także kilkadziesiąt osób z Poznania i
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Bydgoszczy. Wszyscy zgromadzeni przed kościołem
św. Józefa na os. Jagiellońskim śpiewali psalmy, dzielili
się świadectwem działania Pana Boga w ich życiu, głosili
zwięzłe katechezy i tańczyli wielbiąc dobrego Boga.
Podczas tych popołudniowych spotkań można było
wysłuchać refleksji na temat: „Kim jest Bóg dla ciebie?”
lub „Co jest sensem twego życia?”
W parafii pw. Św. Józefa już od roku bracia
z najstarszej wspólnoty neokatechumenalnej odwiedzają
swoich sąsiadów i w ciągu roku rozmawiają na tematy
wiary z każdym, który tego pragnie. Pan Bóg sprawił, że
na spotkanie przed kościołem przyszła pewna parafianka,
która
mówiła:
„Żałowałam, że nie
było mnie w domu,
gdy odwiedzaliście
nasz blok. Teraz
sama przyszłam, aby
posłuchać
Dobrej
Nowiny. Pan Bóg
naprawdę jest dobry.”
Ostatnie spotkania przed kościołem św. Józefa
odbędą się w niedziele 28 kwietnia i 5 maja o godz.
14.30. Zapraszamy!
x.JS
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Nowa Ewangelizacja
Tematem,
na
jaki
chcemy spojrzeć w tym numerze
jest
nowa
ewangelizacja.
W październiku zakończył
się Synod Biskupów pod
przewodnictwem
papieża
Benedykta XVI, dotyczący
właśnie tego tematu. Rok
Wiary jest wyzwaniem dla
nas, by na nowo stawać się
wyznawcami Chrystusa. Także
przeżywany okres liturgiczny
w czytanym Słowie Bożym ujmuje sedno sprawy:
po Zmartwychwstaniu Apostołowie najpierw
zalęknieni pozostają w Wieczerniku, ale w Dzień
Pięćdziesiątnicy wychodzą z niego i nie są już tymi
samymi zastraszonymi rybakami z Galilei. Umocnieni
darami Ducha Świętego stają się ewangelizatorami:
tymi, którzy głoszą, że Chrystus przynosi zbawienie.
Liturgia Słowa przypomina nam o tym,
podejmując w codziennej lekturze czytania

z
Dziejów
Apostolskich.
Stanowi to wyzwanie, aby
każdy z nas, wierzących
stawał
się
misjonarzem
w swoim środowisku, by
ewangelizował. Można brać
przykład z średzkich wspólnot
neokatechumenalnych,
które wychodzą na place
i ewangelizują, o czym doczytać
można
w
wydarzeniach
z parafii św. Józefa. Także
poniższe artykuły przybliżą nam różne płaszczyzny
tego zadania, a nawet wskażą konkretne sposoby
realizowania tej nowej ewangelizacji. Nowej?
Czy zatem coś miałoby się zmienić? Czy coś jest
w Ewangelii złe, że trzeba nowej ewangelizacji? Jak
to robili Apostołowie, jak to robiła Maryja? Jak dziś
mamy ewangelizować? Zachęcam do lektury.
x.GK

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

Księga Ewangelizacji: Dzieje Apostolskie

Apostołowie po zmartwychwstaniu dostali
obietnicę, że zstąpi na nich Duch Święty, dzięki
któremu staną się świadkami Jezusa. Po spotkaniu
z Jezusem wrócili do Jeruzalem, gdzie wszyscy
razem się modlili. To w dniu Pięćdziesiątnicy
zostali napełnieni Duchem Świętym i dopiero po
tym wydarzeniu Piotr po raz pierwszy
wystąpił publicznie, aby przemówić.
W swojej mowie Piotr zaświadczył
o Jezusie, który czynił cuda, ale który
umarł na krzyżu.
Prawda ta trwa do dzisiaj. Słowa
wypowiedziane przez apostoła poruszyły
lud tak bardzo, że zaczęli pytać:… Co
mamy czynić?. Wtedy rzekł do nich:
Nawróćcie się i każdy z was niech
przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie grzechów. Wiara rodzi
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się więc ze słuchania. Lud słuchał słowa Piotra
i w ten sposób nawracał się. Do grupy dołączyło wtedy,
ok. 3000 ludzi. Możemy zauważyć żywotność wiary.
Tylko po pierwszej przemowie Piotra nawróciło się
wielu ludzi.
Nawróceni ludzie zgodnie z nauką apostołów
żyli we wspólnocie braterskiej, która
wynikała z wiary w Jezusa. Nie tylko
łamali chleb, ale przede wszystkim
modlili się. Stanowili oni jedno
i wszystko mieli wspólne. Wierzący
w Jezusa pomagali sobie we wszystkim.
Codziennie gromadzili się w świątyni,
natomiast Eucharystia była sprawowana
w domu, gdyż połączona była z agapą,
czyli ucztą miłości. Trzeba dodać, że
nazwa Eucharystii jeszcze nie była
znana. Pisma z tamtych czasów mówią
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o „Łamaniu chleba”. Uczniowie Jezusa czynili wiele
cudów i znaków, np. uzdrowienie chromego, który po
wyzdrowieniu chwali Boga tańcem.
Piotr także przemawiał do Żydów, wzywał ich
do nawrócenia. Wiara apostołów była bardzo mocna.
Piotr i Jan z tego powodu, że nauczają byli uwięzieni
przez straż świątynną oraz saduceuszy. Na drugi dzień
nastąpiło przesłuchanie Piotra i Jana. Możemy tutaj
zauważyć działanie Ducha Świętego oraz wielką wiarę
Piotra, który nie zaparł się Jezusa, lecz wyznał: On

jest kamieniem odrzuconym przez was budujących.
Ale właśnie On stał się kamieniem węgielnym.
Piotr mówił te słowa do tych, którzy odrzucili Jezusa
i kazali Go ukrzyżować. Wierzył, że dzięki Jezusowi
można być zbawionym.
Piotr i Jan byli bardzo stanowczy w swoim
przepowiadaniu. Obydwoje się przeciwstawili
zakazowi głoszenia nauki o Chrystusie. Jednak oni
nieustanie się modlą i mężnie głoszą Słowa Jezusa.
PUER

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

Maryja uczy wiary i jej wyznawania

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego Słowa.
Łk1,38
Maryja uczy nas wiary, którą mamy żyć na co dzień. Już na samym początku przed narodzinami
Zbawiciela, Maryja ukazuje się nam, wierzącym, jako pełna wiary. Usłyszała Słowa Anioła, który powiedział
Jej: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1,31). Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego
Maryja – słysząc słowa Anioła – uwierzyła i powiedziała fiat Panu Bogu. Ta niewiasta bez żadnego zastanawiania
się powiedziała TAK. Oddała się całkowicie Bogu.
Bardzo często my nie umiemy mówić Bogu tak, owe fiat, dlatego, że nasza wiara jest zachwiana.
Dlaczego? Bo nasza wiara jest mała, nie oddajemy się całkowicie Bogu, nie ufamy Jemu, który nas kocha.
Maryja jest przykładem osoby ufającej, wierzącej. Powiedzenie Bogu TAK z naszej strony jest trudne, wynika
to z naszej małej ufności Bogu, dlatego potrzeba nam odwagi, stanowczego powiedzenia jemu fiat, tak jak to
uczyniła Matka Zbawiciela.
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
Łk 1,42
Tymi słowami Elżbieta przywitała Maryję, kiedy przyszła do niej z wieścią o narodzinach Jezusa.
Błogosławiona, czyli szczęśliwa. Maryja była szczęśliwa, że nosi Zbawiciela w sobie, to było Jej dziecko.
Wiara oznacza także być szczęśliwym z woli Boga. Chrześcijanin pełen wiary jest szczęśliwy z tego,
co ma. Tak właśnie ukazuje się nam Maryja, która jest zwykłą kobietą i która cieszy się z narodzin swojego
Dziecko.
Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielem …
Łk 1,16-56
Jest to pieśń dziękczynna Maryi, kiedy weszła do domu Elżbiety. Słowa te wskazują na wielką radość
Maryi, że oddała się Bogu. To, że zgodziła się, mówiąc tak Bogu, że będzie mieć dziecko, przynosi Jej wielką
radość. Dalej Maryja mówi: bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Kluczowym słowem jest tutaj służebnica,
gdyż oznacza ono pełne oddanie się woli Bożej. Wiara Dziewicy była niesamowicie wielka. Oddała się woli
Bożej.
Maryja poprzez swój przykład ma nas doprowadzić do zjednoczenia z Jej Synem, pokazując swoją wiarę, która
polegała na całkowitym oddaniu się Bogu. Dalsze słowa Maryi wychwalają Boga, jest Jej wyznaniem wiary
w jednego Boga.
A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu.
Łk 2,19
Kiedy pasterze przybyli do Betlejem zobaczyli Jezusa, opowiadali to, co im zostało objawione. Te słowa
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Maryja zachowywała w sercu. Maryja jako pełna wiary i miłości do Dziecka, nie rozpowiada tego, co słyszała,
ale zachowuje i rozważa w sercu.
Maryja uczy nas wiary w cichości serca. Nadmiar słów jest niedobry, Pan Jezus przychodzi w ciszy,
w lekkim powiewie, a nie w hałasie, w natłoku słów.
Maryja powiedziała do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił?”
Łk 2, 48
Maryja troszczy się o swojego Syna, ale także się martwi. Troszczenie oraz martwienie się o drugiego
to znak naszej miłości do bliźniego.
PUER

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

(Nowa) Ewangelizacja

Trwamy w Roku Wiary, czekamy na posynodalną Adhortację Apostolską dotyczącą właśnie nowej ewangelizacji,
wielu teologów szuka także definicji pojęcia „nowej ewangelizacji”. Publicyści katoliccy w swoich tekstach dotykają
tematu niesienia wiary drugiemu człowiekowi. Jesteśmy zatem świadkami znaczącego poruszenia Wspólnoty Kościoła,
poruszenia niezwykle pozytywnego, w które jako wierzący musimy się aktywnie wpisać.
Czym jest ewangelizacja?
Ewangelizacja (gr. euaggelizein – przekazywać, oznajmiać coś jako pomyślną wiadomość),
jest głoszeniem ludziom Jezusa Chrystusa i Jego orędzia, czyli Dobrej Nowiny. Możemy także zaznaczyć,
iż w sensie ścisłym będzie to niesienie wiary niechrześcijanom, ale także w znaczeniu szerokim ewangelizacja to
przekazywanie orędzia chrześcijańskiego wszystkim naszym braciom i siostrom, aby pobudzić ich do wiary i świadectwa
(Zob. Leksykon teologii pastoralnej, KUL 2006, str.255-256).
Dlaczego, „nowa”?
Obserwujemy
zmieniające
się warunki życia w świecie, wzrost
aktywności grup antychrześcijańskich,
a także przyrost tych, którzy od wiary
i Boga odchodzą, wymusza na całej
wspólnocie Kościoła podjęcie refleksji
i działań mających na celu zahamowanie
tego procesu laicyzacji i zwrócenia zagubionych
w wierze ku Bogu i Jego Ewangelii.
Używając
określenia
„nowa
ewangelizacja” nie przekreślamy tego
wszystkiego, co Kościół przez wieki
wypracował w samej metodzie głoszenia
prawd
religii
chrześcijańskiej,
ale
zwracamy uwagę na metody docierania
ze słowem Bożym do ludzi. To
właśnie słowo Boże ma wzbudzić wiarę
i doprowadzić słuchaczy do odnowy, bądź
też rozpoczęcia życia sakramentalnego, które
ma prowadzić człowieka do osiągnięcia
pełni szczęścia, czyli radości przebywania
w Bogu na wieki.
Nowa ewangelizacja nie zakłada
także reformy Objawienia, niesienia innych
prawd, niż te zawarte w Biblii i Tradycji
Kościoła. Bóg objawił się w pełni w Jezusie
Chrystusie i nie da się, a nawet nie wolno
wierzącym budować zreformowanego obrazu
Boga. To nam jednak w całym przedsięwzięciu nowej ewangelizacji absolutnie nie grozi, ponieważ wpisuje się ona
w całą, prawdziwą i pełną dobra intencję głoszenia Dobrej Nowiny dla dobra człowieka.
Kościół odczytując znaki czasu, zdaje sobie sprawę z potrzeby doboru nowych metod ewangelizowania.
Chodzi bowiem o dotknięcie oddziaływaniem głoszenia prawd wiary, tych których w kościołach nie ma, którzy
jak się wydaje nie są zainteresowani Bogiem! Dlatego też nie wystarczy już tradycyjny model duszpasterski,
polegający na głoszeniu kazań i samemu tylko skupieniu się na wiernych będących na niedzielnych
i świątecznych mszach, choć i o nich nie wolno zapominać. Można bowiem pięknie wykorzystać ich właśnie do niesienia
Boga, tym których nie ma.
Radio, telewizja, Internet, gazety, czyli szeroko pojęte media są obszarem do zagospodarowania.
Idąc dalej widzimy, jak ważne będzie także szukanie nowych nośników, takich jak na przykład: marsze, uliczne
ewangelizacje, aktywność wierzących na portalach społecznościowych. Nic jednak nie zastąpi fundamentu ewangelizacji,
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którym jest świadectwo wiary chrześcijan i ich obecność w świecie współczesnym.
Po co świadectwo wiary?
Przemienić serce drugiego, pokazać, że życie z Bogiem ma sens. To nie musi być tylko pobożne życzenie, czy
pięknie napisane zdanie. Świadectwo chrześcijańskiego życia zdołało w historii świata nawrócić wielu.
Pobożna matka i ojciec, bogobojna babcia i dziadek, prawy przedsiębiorca, wrażliwy na cierpienie drugiego lekarz,
sumienny nauczyciel, czy też żyjący pobożnie chłopak, dziewczyna, każdy ochrzczony przyprowadzić może Panu Bogu
tysiące dusz.
Dawanie świadectwa przynależności do Boga to niezwykle ważne, ale i podstawowe zadanie tych, którzy
chcą pomnażać łaski chrztu świętego i pracować na zbawienie. Życie modlitwy, sprzeciw przeciw antywartościom
promowanym przez współczesny świat, a nade wszystko życie Bogiem w szarej codzienności, pośród obowiązków
i zadań podejmowanych każdego dnia będzie naszym największym udziałem w nowej (starej) ewangelizacji!
Ks. Krystian Sammler

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

Co Benedykt XVI na to?

Z początkiem października, jeszcze przed
rozpoczęciem Roku Wiary do Watykanu zjechali biskupi
z całego świata, by na zaproszenie papieża Benedykta
XVI obradować nad zagadnieniem nowej ewangelizacji.
Temat ważny szczególnie w kontekście wyzwania, jakim
jest dla nas zadany nam Rok Wiary, który nie tylko ma w
aspekcie indywidualnym umocnić lub odnowić wiarę, ale
w płaszczyźnie wspólnotowej jest posłaniem do innych.
Właściwie
trudno
jest zdefiniować, co to jest
„nowa
ewangelizacja”.
I
dlatego biskupi próbowali
odpowiedzieć na to pytanie.
Owocem prac jest roboczy
dokument,
wypracowany
przez Synod, złożony na ręce
papieża, który ma za zadanie
zredagowanie
Posynodalnej
Adhortacji
Apostolskiej.
Nie zdążył uczynić tego
papież
Benedykt
XVI,
z czasem spodziewać się trzeba
tego dokumentu sygnowanego przez Ojca Świętego
Franciszka. Natomiast na zakończenie Synodu papież
Benedykt wygłosił homilię, w której najistotniejsze sprawy
zostały wyartykułowane. Są one dla nas treściwymi
wskazówkami, jak mamy rozumieć „nową ewangelizację”.
Najpierw papież-emeryt zauważył, że nowa
ewangelizacja często dotyczyć powinna tych, którzy
mieszkają w regionach od dawna ewangelizowanych, ale
gdzie jednak światło wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili
się od Boga, już nie uważają, że jest On ważny w ich życiu.
Ci syci życia bardzo łatwo narażeni są na zagubienie
najistotniejszego. A najgłębsze pragnienia serca, które
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będą niezaspokojone, rodzić mogą frustrację, poczucie
bezsensu i płytkości życia. Dlatego papież Benedykt XVI
nazywa ich ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji.
Sednem ewangelizacji nie może być nic
i nikt inny, jak tylko jeden Jedyny, Ten, który jest
Ewangelią: Jezus Chrystus. Dlatego w głoszeniu
Dobrej Nowiny potrzebne jest spotkanie właśnie
z Nim. Sensem ewangelizacji, jak wskazał precyzyjnie
papież, jest nowe spotkanie z
Jezusem Chrystusem, Synem
Bożym, który może otworzyć
oczy i wskazać drogę. Właśnie
owo spotkanie jest kapitalnie
ważnym przesłaniem całego
nauczania papieża Benedykta.
Nie idea, nie filantropijna
działalność, ale żywa Osoba
Jezusa z Nazaretu jest
podstawą naszej wiary. Chodzi
o spotkanie z Nim.
Nowa
ewangelizacja
dotyczy
całego
życia
Kościoła – nikt więc nie ma usprawiedliwienia, by
nie ewangelizować, by nie umożliwiać tego spotkania
z
Panem
Jezusem
drugiemu
człowiekowi.
Dziś stajemy w obliczu pilnej potrzeby głoszenia na nowo
Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, tam gdzie ogień
Boży jest podobny do żaru, który wymaga rozniecenia, aby
stał się żywym ogniem. Rozpoczynając od pasterzy Kościoła,
osób życia konsekrowanego, po wszystkich wiernych
świeckich rozciąga się dla nas pole ewangelizowania, które
papież Benedykt wyliczył w trzech obszarach:
Po pierwsze – duszpasterstwo zwyczajne:
papież wskazał tu potrzebę lepszej katechezy zwłaszcza
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przed sakramentami, szczególne znaczenie sakramentu
pojednania oraz świętość, która jest wyzwaniem dla
każdego chrześcijanina, ponieważ mówią oni językiem
zrozumiałym dla wszystkich poprzez przykład swego życia
i pełnione dzieła miłosierdzia.
Po drugie – działalność misyjna Kościoła:
wszyscy mają prawo usłyszeć o Jezusie Chrystusie, dlatego
naszym zadaniem jest zanieść Dobrą Nowinę tym, którzy
dopiero pierwszy raz usłyszą Ewangelię.
I po trzecie – troska o tych, którzy odpadli
i którzy nie żyją zgodnie z wymogami swej wiary:
ich na różne sposoby, wykorzystując duszpasterską
kreatywność chrześcijanie mają zadanie przyprowadzić

do wspólnoty wierzących, aby na nowo spotkały
i poznały Jezusa.
Trzy płaszczyzny pracy nad nową ewangelizacją
wyznaczają zadania nam, by znajdować tych, którym
będziemy mogli głosić Ewangelię. Z pewnością ich
nie zabraknie. Oby tylko nam nie zabrakło odwagi do
świadczenia o naszym Mistrzu, którego spotkaliśmy
i do którego innych chcemy pociągnąć. A Pan – dodaje
Benedykt XVI – Dobry Pasterz, obficie pobłogosławi
takie wysiłki wypływające z gorliwości o Jego Osobę
i Jego Ewangelię.
x.GK

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

Nowa ewangelizacja widziana oczyma
młodzieży, czyli Duch Święty w akcji

Czym tak właściwie jest nowa ewangelizacja? Czy
jest ona potrzebna? Kto może ewangelizować? Według
Jana Pawła II nowa ewangelizacja to głoszenie Ewangelii,
która jest zawsze nowa i zawsze niesie ze sobą nowość,
która musi być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi
metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”.
Nowa ewangelizacja to także szukanie sposobu dotarcia
do współczesnego człowieka, aby mógł on doświadczyć
autentycznej, trwałej i głębokiej więzi z Jezusem.
Jeśli chodzi o przydatność nowej ewangelizacji to
nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze społeczeństwo jej po
prostu potrzebuje. Pęd życia, chęć zdobycia kariery czy nawet
sama tradycja często przysłaniają nam prawdziwego Boga,
który jest i czeka aż zdecydujemy się zdjąć maski pozorów
i zburzyć mury naszych serc. Nie, nie
chce przez to powiedzieć, ze tradycja jest
zła, ale że jest niewystarczająca, by być
prawdziwym chrześcijaninem. O tym
i o potrzebie nowej ewangelizacji wspomina
także papież Franciszek: „Jest to wielka
odpowiedzialność nas, ochrzczonych:
głosić Chrystusa, rozwijać życie Kościoła,
owo płodne macierzyństwo Kościoła.
Bycie chrześcijaninem nie oznacza
zrobienia kariery, żeby zostać prawnikiem
lub lekarzem chrześcijańskim. Bycie chrześcijaninem...
jest darem, który pozwala nam iść naprzód z mocą Ducha
Świętego, głosząc Jezusa Chrystusa.”
W tym momencie dochodzimy właściwie
do sedna sprawy, ponieważ na mocy chrztu
wszyscy
jesteśmy
powołani
do
ewangelizowania
i do odpowiedzialności za drugiego człowieka, także
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w kwestii jego zbawienia. Bardzo istotne jest także, abyśmy
nie głosili nas samych i rozwiązań, jakie wydają nam się
dobre, ale skoncentrowali się na Bogu i otworzyli się na
działanie Ducha Świętego. Podczas ewangelizacji należy
traktować drugiego człowieka z należytym szacunkiem,
bardziej przekonywać go swoim własnym doświadczeniem
obecności Najwyższego (świadectwem), niż moralizowaniem.
Ważnym punktem ewangelizacji jest również kerygmat, czyli
głoszenie centralnych prawd wiary (miłość Boża, grzech
człowieka, propozycja zbawienia itp.). Jednak najważniejsze
jest głoszenie Ewangelii swoim życiem codziennym, czyli
dawanie świadectwa poprzez swoje zachowanie czy chociażby
należyte noszenie symboli religijnych np. krzyżyka czy
medalika na szyi.
Wobec tego jak na to powołanie
odpowiadają młodzi? Jakie inicjatywy
powstają z ich strony? Niewątpliwie
jedną z najbardziej znanych wśród
młodzieży form ewangelizacji jest
bycie
lednickim
ewangelizatorem
podczas spotkań młodych, dzieci
i seniorów oraz motocyklistów na Polach
Lednickich. Szczególna rolę odgrywa tutaj
ewangelizacja właśnie podczas Lednicy
młodzieży, ponieważ ewangelizatorzy
głoszą Chrystusa tym młodym, którzy przyjechali na
spotkanie, ale nie bardzo wiedzą, co tam robią... Organizacją
ewangelizacji na Lednicy oraz rekolekcji poprzedzających
zajmuje się przede wszystkim Wspólnota św. Jacka,
która jest zgromadzona przy kościele oo. Dominikanów
w Poznaniu. Również cały ruch „Lednica 2000” ma nie małe
doświadczenie w nowej ewangelizacji, ponieważ głoszą oni

KOLEGIATY

TEMAT NUMERU

rekolekcje dla młodzieży w domu Jana Pawła II na Polach
Lednickich.
Kolejną inicjatywą jest „Przystanek Jezus”
skierowany przede wszystkim do uczestników „Przystanku
Woodstock”, mający na celu zaproszenie ich do zatrzymania
się, podjęcia refleksji nad swoim życiem i odpoczynku
na „Przystanku Jezus”, bo tylko On jest drogą, prawdą
i życiem. Jeszcze innymi pomysłami młodych zakochanych
w Bogu jest ewangelizacja uliczna, modlitwa za miasto
czy chociażby rekolekcje autostopowe (podróżowanie

autostopem, poznawanie nowych ludzi i głoszenie im
Chrystusa Zmartwychwstałego).
Jak widać na zaprezentowanych przykładach
każdy - kto chce- znajdzie coś dla siebie. Jest w czym
wybierać, bo Duch Święty ma wiele dobrych pomysłów
tylko my często nie chcemy ich słuchać...a naprawdę
warto się otworzyć, bo wtedy doświadczymy czegoś,
a właściwie Kogoś, kto może odmienić nasze życie.
ABA

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

Zadziwiać siebie i innych…

Zdumienie
jest
jednym
z
najbardziej
pożądanych
elementów,
jakich
poszukuje
człowiek w swoim życiu. W wirtualnych
i nierzeczywistych światach multimediów,
odnajdujemy to, czego nam najbardziej brakuje, by
zadowolić swoje emocjonalne i duchowe potrzeby.
Jako potrzebę uznać możemy nade wszystko,
pragnienie wpisane w serce, które nazwane
zostanie sacrum. To swego rodzaju wirtualna,
ale rzeczywista przestrzeń obecności Boga
w życiu chrześcijanina, którego jak każdego można zaskoczyć,
wprawić w zdumienie poprzez osobiste świadectwo życia
wiary.
Nowa ewangelizacja, której poszukuje dzisiaj
Kościół, z jednej strony wymusza poszukiwanie nowych form
umocnienia prawd wiary, które przecież tak dobrze zostają
nam przekazane, ale z drugiej strony daje możliwość otwarcia
się na Boże polecenie, by czynić sobie ziemię poddaną
i wszelkimi sposobami głosić Ewangelię tam, gdzie jeszcze jej
nie usłyszano.
To skomplikowane. Zachęcają nas niektóre portale
społecznościowe, by pozostać w marazmie swoich spraw,
niekiedy zawiłych i dalece złożonych i nie wchodzić
w głębię swojego ja. Nam potrzeba jednak zdumienia,
jakie może w nas wywołać nowy sposób objawienia starej

prawdy, o której nie chce pamiętać... A jeśli zaznaczę
Lubię to? Możliwości, jakie się wtedy przede mną otworzą,
być może pozwolą mi spojrzeć na siebie
z perspektywy wiary, polegającej również na
wypełnianiu uczynków. Ona bez nich jest
bezowocna, dosłownie dla prawdziwie żyjących
Słowem Bożym, martwa. Dodając komentarz
pozwalam sobie na poszukiwanie odpowiedzi na
te pytania, które zawsze mnie powstrzymywały.
W całym kontekście różnych opcji, jakie stają się
naszymi dziełami, muszę pamiętać, by nigdy nie pozostawać
anonimowym, tworzyć grupę, ale zawsze ilekroć otwieram się
na łaskę Boga wychodzić do innych i zarażać ich swoją wiarą
w Boga, któremu na imię Zmartwychwstały Pan! Wysyłając
wiadomość dla świata, podkreślam, że w moim życiu obecny
jest ktoś większy, ktoś więcej niż tylko Bóg.
Nie zamierzam propagować jakiegokolwiek,
portalu czy medium, ale znając prawdę, odsyłam
do refleksji nad możliwością ich wykorzystania dla
nowej ewangelizacji, korzystania z nich dla własnych
potrzeb. Udostępniaj, dziel się wiarą jak chlebem, daj
świadectwo nadziei! Bo „Bóg ofiarował nam siebie
i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.”
TEP

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

Przygody z krainy wiary.
Rozmowa z pewną studentką.

Dlaczego postanowiłaś zostać Lednicką
ewangelizatorką?
- Prawdę mówiąc namówiła mnie do tego moja
koleżanka z duszpasterstwa, która już wcześniej miała
okazję służyć innym właśnie w tym charakterze. Poza
tym chciałam pomóc innym spotkać Jezusa, pogłębić
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swoją relację z Nim, spotkać wartościowych ludzi
a także przeżyć coś innego, bo wcześniej jeździłam na
Lednicę jako uczestniczka.
Jak wyglądała ewangelizacja i przygotowania do niej?
- Pozwól, że zacznę może od przygotowań... Na trzy dni
przed spotkaniem młodych na Lednicy zorganizowane
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były rekolekcje, które miały nas
umocnić w wierze i przygotować
do naszej misji. Uważam,
że był to bardzo piękny czas
a wspólnota, która się między
nami zawiązała pozwoliła
wspierać się wzajemnie oraz
ubogacać swoją radością. Jeśli
chodzi o samą ewangelizację na
Polach Lednickich, to byliśmy
podzieleni na 2-3 osobowe
grupy, które miały swoje dyżury
zarówno w kaplicy adoracji, jak
i w wyznaczonych punktach.
Staraliśmy się rozmawiać z tymi ludźmi, którzy z jakichś
przyczyn nie uczestniczyli w programie spotkania,
ale trzymali się na uboczu i często sięgali po alkohol
lub nawet narkotyki. Mówiliśmy im o Bogu, drugim
człowieku i naszym doświadczeniu jedności z Jezusem.
Na koniec staraliśmy się zaproponować wspólną modlitwę
i ewentualną pomoc w ramach naszych możliwości.
Jakie były reakcje rozmówców na waszą posługę?
- Bardzo różne. Niektórzy się cieszyli, bo chcieli, aby ktoś
z nimi porozmawiał. Inni byli obojętni lub niechętni,
ale zdarzali się też tacy, którzy szczerze szukali Boga
i opowiadali nam o swoich problemach związanych

z wiarą.
Czy zawsze byłaś osobą
wierzącą?
- Jeśli chodzi o tradycyjne
obrzędy to tak, ale jeśli pytasz
czy wierzyłam sercem to
nie. Zawsze czułam, ze Bóg
istnieje, ale miałam wrażenie,
że ja Go nie obchodzę. Jednak
w pewnym bardzo trudnym
okresie mojego życia coś się
zmieniło...
Czyjakieś wydarzenie spowodowało zmianę
w Twoim życiu?
- Tak, ale gdybyś mnie zapytała o jedno konkretne
zdarzenie, to z całą pewnością ciężko byłoby mi wskazać
to najważniejsze. Przemiana mojego życia rozpoczęła się
stopniowo. Jednak najbardziej przełomowym momentem
były rekolekcje, na które zaprosił mnie pewien znajomy
ksiądz. Na początku bardzo bałam się na nie przyjść, ale
w końcu zdecydowałam się i... spotkałam żywego Boga.
Tak oto rozpoczęła się moja przygoda w krainie wiary
i własnego serca.
ABA

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

Katecheza możliwością ewangelizacji?
Któregoś dnia poszedłem do kościoła.
Niechcący
usłyszałem
rozmowę
dwóch
osób.
W takim pobożnym miejscu nie dziwi, że dotyczyła
tematów religijnych, które od zawsze mnie ciekawiły.
Tematem przewodnim było (świeże jak na tamten czas)
wybranie nowego papieża – Franciszka.
Jednym z dosłyszanych tematów rozmowy było
prowadzenie zajęć z religii w szkołach. Przeciwnicy
używają prostych argumentów: Polska nie jest krajem
wyznaniowym, jest dowolność religijna, dlatego szkoła nie
powinna się mieszać w nauczanie religii. Religia powinna
być dla chętnych i to w dodatku na salkach, albo w kościele,
żeby nie obciążać szkoły. Jak sama nazwa wskazuje, religia
to nie nauka o katolicyzmie czy chrześcijaństwie. Są to
lekcje dotyczące różnych wyznań i wierzeń na świecie.
Z jakiej racji więc najwięcej tematów dotyczy naszej
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wiary? Odpowiedź nasuwała mi się, gdy słyszałem głośną
wymianę zdań: ponieważ ma ona najwięcej wyznawców
w Polsce. Ale dlaczego nauczana jest w szkole? Odpowiedź
jest prosta – gdyby edukacja była prowadzona w innym
miejscu, to frekwencja na niej byłaby bardzo niska, gdyż
zabrakłoby szkolnego rygoru, który z resztą i tak stoi na
niskim poziomie.
I tu chciałem zadać pytanie istotne dla całej
sprawy: dlaczego Kościołowi tak bardzo zależy,
żeby na religię chodziło jak najwięcej osób? Czy
chce kogoś zmuszać, indoktrynować? Tu jednak
nasuwa się prawda Ewangelii: mamy nauczać
wszystkich. Bóg wzywa nas, żebyśmy pokazywali
ludziom Prawdę, czyli głosili Słowo Boże (również,
a przede wszystkim, swoim postępowaniem) tym, którzy
nie mieli jeszcze możliwości poznać Boga, albo zachęcić
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tych, którzy się do Niego zrazili czy oddalili z różnych
powodów.
Dochodzimy tutaj do słowa „ewangelizacja”, co
oznacza naukę o Bogu i poznawanie Go, a nie mówienie
o prawach, prawdach wiary, itp. (co nazywa się
katechizowaniem). Jednak katechizacja zawodziła, ludzie
odchodzili od Kościoła, gdyż
współczesny świat miał im
do zaoferowania „więcej” na
ziemi, ale nie dbał o życie
przyszłe. Dlatego Benedykt
XVI wielką wagę przywiązał
do nowej ewangelizacji,
by przebudzić ludzi. Jego
następca
kontynuuje
to
dzieło. W skrócie polega to
na tym, by każdy wierzący
na różne sposoby świadczył
o Bogu (odsyłam do artykułu
Ks. Krystiana, gdyż opisuje to
zagadnienie znacznie szerzej).
Katecheza w szkole
będzie więc dobrym narzędziem do ewangelizowania.
Szerokie grono odbiorców, czyli uczniów, którzy
są najbardziej zagrożeni i najczęściej ulegają złym
wpływom dzisiejszego świata. Zatracają przez to siebie
i swoją duszę, często nie zdając sobie z tego nawet sprawy.
Przewodzą im hasła typu „hulaj dusza, piekła nie ma”,
„chwytaj dzień” (rozumiane nie do końca poprawnie)
i wiele innych. Nakazują one zabawę, spróbowanie
wszystkiego niezależnie od konsekwencji, nie zawracanie
sobie głowy poważnymi sprawami. Prowadzi to niestety
do egoizmu, braku odpowiedzialności, łamaniu kolejnych
barier, no i co najważniejsze – odstawienia Boga. Dlatego
tak ważne jest świadczenie o Nim, by ludzkość się nie

zatraciła.
Dlaczego nie można zrobić takiej ewangelizacji
w kościele, albo na salkach, tylko trzeba wykorzystywać do
tego katechezę w szkole? Odpowiedź jest dziecinnie prosta.
Nie da się ewangelizować na taką skalę, jaka możliwość
tego jest w szkole. Do kościoła chodzi niewielki odsetek
wierzących, mało kto wie
o spotkaniach na salkach,
gdzie poznaje się Boga.
Ale jak sprawić, by większa
liczba osób zaangażowała się
w spotkania, skoro nie chodzą
one do kościoła? Odpowiedź
jest jedna, a jest nią nowa
ewangelizacja, możliwa także
na katechezie.
Starajmy się więc zrobić
to, do czego wzywa nas Ojciec
Święty i swoją katolicką
postawą
ewangelizujmy,
gdyż może to robić każdy.
Nie bójmy się odważnie
świadczyć o Bogu, nie bójmy się o Nim rozmawiać,
o tym, co zrobił w naszym życiu, jak odpowiedział na nasze
wołania. No i zachęcajmy innych do tego, by poznali Boga.
Zwróćmy szczególną uwagę na młodzież, gdyż to ona jest
przyszłością.
Niestety dzisiaj jest bardzo zagrożona przez
propagujące łatwe, wygodne i egoistyczne życie media.
Niestety jest to fałszywy obraz dobrego życia, gdyż dobre
życie powinno polegać na pomocy bliźniemu, pracy
i miłości. A tam, gdzie jest egoizm, tam nie ma miłości.
Ewangelizujmy naszym świadectwem!
MŚ

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

W co dziś wierzę…

Wiara w Boga, to dziś coś więcej niż tylko uznanie
prawdy, że „Bóg istnieje”. Wiara, którą otrzymujemy
na chrzcie świętym, prowadzi nas do przyjęcia prawdy,
jaką objawił nam Bóg, który jest. Wiara w Boga oznacza
wiarę we wszystko, co Bóg mi dał dla mojego dobra.
Dzisiaj współczesny człowiek, wierzy w różne rzeczy,
stany, zjawiska, które wyznaczają jego sposób i styl życia.
Tymczasem jako chrześcijanie musimy sobie przypomnieć
prawdę, że treść wiary, dla niektórych bardzo wymagająca,
nie stanowi wszystkiego, co możemy powiedzieć na temat
tego, w co wierzymy. Dopiero przyznanie się do osobowego
przylgnięcia do Boga, da człowiekowi silniejszą wiarę ze
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względu na Jego autorytet, zaufanie jakim Go obdarzamy
i pozwoli określić W co dziś wierzę... Nadzwyczajny
dar, którego jesteśmy adresatami zostaje nam dany,
gdy o niego prosimy usilnie i pragniemy go więcej. Siłą
rzeczy wiara wymaga ode mnie decyzji mojej wolnej
woli i rozumu, by mogła wzrastać. Sam wzrost daje
mi modlitwa, życie sakramentami i wsłuchiwanie się
w Słowo Boże. Każdy człowiek, który wierzy, doświadcza
świtu nieba. Wiara jako dar niezasłużony dla człowieka,
może zostać utracony i zmarnowany. Karmienie się Słowem
Bożym przekazywanym człowiekowi na różny sposób
w
całym
Kościele,
daje
możliwość
niczym
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nieograniczonego wzrostu wiary a zapobiega jej utracie.
Życie o którym decyduje człowiek, prowadzi go bardzo
często do grzechu. Każdy grzech wypacza łaskę Bożą i
wrażliwość na sacrum, którego jesteśmy nosicielami. Życie
„tak jakby Boga nie było”, powoli przechodzi
w zwątpienie w Jego istnienie. Kryzys
i zwątpienie nie zawsze muszą prowadzić
do utraty wiary, przeciwnie. Mogą
sprawić, że pojawiające się pytania
i wątpliwości doprowadzą do szukania Boga
i otwierania się na Jego obecność. Choć wiara
jest aktem osobistym, nigdy nie dokonuje
się w izolacji. Dla wielu potrzebne jest
świadectwo innych. Dla pierwszych uczniów
doskonałym sposobem na uwierzenie
i
zawierzenie
Bogu
było
bezpośrednie
stanięcie
przed
Jezusem
i dotknięcie się Go – Zmartwychwstałego. Wiara
w zmartwychwstanie rodzi się ze spotkania
z Jezusem, który żyje i pozwala nam mówić,

w co wierzę! Nie zapominajmy, że wiara w Jezusa
zmartwychwstałego umacnia się, jeśli sami stajemy się
współczesnymi świadkami Zmartwychwstania. „Czy
wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz
w
Jezusa
Chrystusa,
Syna
Jego
jedynego, Pana naszego, narodzonego
z
Maryi
Dziewicy,
umęczonego
i pogrzebanego, który powstał z martwych
i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy
wierzysz w Ducha Świętego, święty
Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie
ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest
nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której
wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.”
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Wprowadzenie do liturgii okresu

Okres Wielkanocny
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest świętem
ruchomym. Wyznacza się ją na pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca (która przypada po 21 marca). Stanowi ona
I Niedzielę Wielkanocną. Przez kolejnych 8 dni trwa Oktawa
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jej ostatnim dniem
jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Dni
oktawy mają rangę uroczystości Pańskich.
Przez 50 dni po uroczystości Zmartwychwstania
trwa Okres Wielkanocny, w którym Kościół raduje się ze
zwycięstwa Chrystusa. W kościele obok ołtarza płonie paschał.
W prezbiterium stoi figura Jezusa Zmartwychwstałego oraz
krzyż z czerwoną stułą.
Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim,
zawsze w czwartek, obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. W Polsce od 2003 r. jest ona przeniesiona na
następującą po tym czwartku niedzielę - a więc na VII
Niedzielę Wielkanocną. Dni powszednie po tej uroczystości
aż do następnej soboty włącznie stanowią czas przygotowania
i oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnicę.
Ta uroczystość kończy Okres Wielkanocny.
Dni powszednie od poniedziałku po II Niedzieli
Wielkanocnej do soboty przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego włącznie przyjmują wszystkie obchody liturgiczne
wyższej rangi (wspomnienia dowolne i obowiązkowe, święta
i uroczystości). W ciągu tych 50 dni radości przypada wiele
ważnych świąt i uroczystości:

W ŚWIETLE

Wniebowstąpienie Pańskie (12 maja): po swym
zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś
czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry
Oliwnej.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19 maja): kończy okres
wielkanocny - On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne,
rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my
poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni
wokół Maryi w Wieczerniku możemy o tym zaświadczyć
w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego światło.
Okres Zwykły
Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek
po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed
I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W ostatnią niedzielę roku
liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata.
W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. następujące
uroczystości: Uroczystość Najświętszej Trójcy (26 maja)
- niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (30 maja) - czwartek po
uroczystości Najświętszej Trójcy, Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa (7 czerwca); a także uroczystości
świętych: Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
I świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).
PK
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św. Maciej Apostoł
Św. Maciej – apostoł Jezusa, wybrany został przez 11 apostołów po Wniebowstąpieniu
i po samobójstwie Judasza. Według Euzebiusza z Cezarei był jednym z licznych uczniów.
Był Żydem. Klemens Aleksandryjski odnotowuje, że ten święty kładł nacisk na umartwienie
ciała oraz na panowanie nad zmysłami. Inspirowani Maciejem zakonnicy rozwijali ascezę
w życiu zakonnym. W kościele wspominamy go 14 maja. Jest patronem cieśli, rzeźników
oraz pierwszoklasistów. W ikonografii jest przedstawiany w długiej tunice i płaszczu. Jego
atrybuty to między innymi: krzyż, kamienie, topór i włócznia.
KB

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

Komentarze do Ewangelii niedzielnych
i świątecznych

Wniebowstąpienie Pańskie (Łk 24, 46-53)
W VII niedzielę wielkanocną obchodzimy w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W Roku
Wiary warto pochylić się nad Katechizmem Kościoła Katolickiego, który syntetycznie wyjaśnia tę tajemnicę:
Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego panowania
MAJ
Boga, skąd kiedyś powróci, które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi. Jezus Chrystus, Głowa
2013
Kościoła, poprzedza nas w chwalebnym Królestwie Ojca, abyśmy jako członki Jego Ciała żyli w nadziei,
że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki. Jezus Chrystus, po wejściu raz na zawsze do sanktuarium
niebieskiego, wstawia się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie
Ducha Świętego. (KKK 665-667)
Wniebowstąpienie Pańskie ukazuje nam z jednej strony godność ludzkiego ciała, które zostało w Chrystusie
przebóstwione, z drugiej zaś daje nam nadzieję, że również każdy z nas ma szansę żyć w szczęśliwości z Bogiem.
Chrystus bowiem wstawia się za nami i obdarza swoim Duchem. Obyśmy tylko chcieli z nim współpracować!
ks. Jacek Stępczak
Zesłanie Ducha Świętego (J 20, 19-23)
Kościół, który jest naszą świętą Matką przypomina nam dziś, że uwieńczeniem radości Zmartwychwstania
Pańskiego jest radość Zielonych Świąt, radość posłania Ducha Świętego do człowieka. Chrystus mówi
o wodzie. Słowa te wypowiada w ważnym dla Żydów dniu, gdy właśnie podczas Święta Namiotów (jakby
MAJ
nasze dożynki; święto dziękczynienia) dziękowano Panu Bogu za dary ziemi, w tym także za wodę. Woda
2013
jest niezbędna do życia. Wiemy to, boimy się suszy, ponieważ chcemy żyć! Właściwie nie wyobrażamy sobie
życia bez wody. Jesteśmy przyzwyczajeni, że gdy zapragniemy, mamy wodę na wyciągnięcie ręki. W życiu
duchowym jest podobnie. Nie da się żyć bez Jezusa, ale nie da się także żyć bez darów i pomocy Ducha Świętego!
Dlatego Chrystus przyrównuje właśnie Ducha Świętego do wody! Warto, aby w dniu dzisiejszym odnowić swoje bierzmowanie.
Wołać z wiarą: „Przyjdź, Duchu Święty!” Warto prosić Go o opiekę i wsparcie, które w życiu doczesnym i duchowym są niezwykle
ważne, bezcenne i prowadzące ku Bogu! Kto prawdziwie przeżył Zmartwychwstanie Chrystusa, ten prawdziwie przyjmie radość,
która płynie z posłania światu Ducha Świętego!
ks. Krystian Sammler
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Niedziela Najświętszej Trójcy (J 16, 12-15)
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia…” Współczesny człowiek w swoim życiu bardzo często czuje
się osamotniony, tak jak ktoś obcy w centrum wielkiego miasta. Staje zagubiony wśród gwaru ulic, nie wie,
w którą stronę pójść, pragnie się kogoś zapytać o drogę, ale wszyscy pędzą przed siebie. Pomimo tego, że otacza
go wielu ludzi, pozostaje samotny. W rzeczywistości jednak nigdy nie jest sam, w jego sercu zamieszkuje
wspólnota kochających się osób: „Ojciec, Syn i Duch Św.”. Takie doświadczenie Boga miała, zmarła w 1906
r. francuska karmelitanka – bł. Elżbiety od Trójcy Św., która poświęciła swe młode życie chwale Trójcy
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Przenajświętszej. „Jaka słodka jest świadomość – pisała - tej obecności Boga wewnątrz nas, w tym intymnym sanktuarium naszej
duszy. Znajdujemy Go tam zawsze, nawet wówczas, gdy uczucie nie doznaje Jego obecności.
A jednak On tam jest”.
ks. Marcin Cabaj
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Łk 9, 11b-17)
Dzisiaj stajemy przed Jezusem, który karmi. Wielki cud rozmnożenia chleba bardzo
entuzjastycznie przyjęły tłumy zgromadzone wokół Pana i apostołów. I nie ma co się temu dziwić,
bo kto z nas nie chciałby dostawać jedzenia za darmo? Jednak Pan chce nam dawać o wiele więcej,
MAJ
niż tylko pokarm krzepiący nasze ciało. Daje nam siebie samego, żywego, prawdziwego, realnego
2013
Boga. Jaki wielki dar otrzymujemy, jako ludzie należący do Kościoła. Jednak nasza łączność
z Panem Eucharystycznym, musi pociągać za sobą coś więcej, niż tylko przyjęcie Go ustami, trzeba nam
przyjąć również i Jego naukę. Jeśli połączymy ze sobą przyjmowanie Pana i słuchanie jego słów i zrobimy
to szczerze i całym sercem, to wtedy zobaczymy naprawdę, co to znaczy być Bożym dzieckiem, zobaczymy jak wielką łaską jest
posiadanie Ojca w niebie, zobaczymy jak wielką rzeczą jest przynależność do Kościoła Chrystusowego.
kl. Piotr Michalak
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IX Niedziela Zwykła (Łk 7, 1-10)
„Godzien jest, żebyś mu to uczynił” – mówią o setniku starsi ludu, którzy przyszli do Jezusa.
Kim jest ten człowiek, że – choć poganin – znalazł taki szacunek wśród Żydów. Niewiele się o nim
dowiadujemy z Ewangelii, poza jedną, niezwykłą cechą. Był to człowiek rzeczywiście wierzący.
C
CZERWIE
Najpierw setnik prosi o cud. Ale wie, że Żyd nie może wejść do domu poganina, dlatego prosi,
2013
by Jezus nie przychodził do niego, bo przecież jeśli zechce, na odległość uczyni cud. I tak się dzieje. Choć
sam ma władzę, jako przedstawiciel Rzymian, którzy panowali w Palestynie, uznaje, że Jezus ma moc uczynić
cud. Stąd słowa: „Nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa
odzyska zdrowie”. Największym cudem nie jest więc uzdrowienie sługi, o którym Ewangelia wspomina w jednym zdaniu na końcu.
Największym cudem stała się wiara setnika, która na ten cud pozwoliła. Bo kto wierzy, ten doświadcza mocy Boga. „Panie, nie jestem
godzien… ale powiedz tylko słowo”, a będę uzdrowiony.
ks. Grzegorz Konieczny
Najświętszego Serca Pana Jezusa (Łk 15, 3-7)
Czytając Ewangelię można dojść do wniosku, że Pasterz jest dobrym, choć dziwnym Człowiekiem. Któryż
z pasterzy zaryzykowałby narazić na niebezpieczeństwo dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, tylko po to, aby
odnaleźć jedną zagubioną. To pokazuje, jakie jest myślenie Boga. Każdy z ludzi jest powołany do świętości.
C
CZERWIE
Każdy z nas jest najważniejszy w oczach Boga. On woli, aby dana wspólnota, czy to parafialna, różańcowa,
2013
albo jakakolwiek inna, była słabsza, mniej pobożna, mniej zorganizowana, ale przy tym otwarta na każdego
człowieka. Bóg woli zaryzykować utratą chwały Kościoła, aby tym samym otworzyć bramę dla każdego
człowieka, znajdującego się w największych ciemnościach i grzechach. Warto także spojrzeć na postawę
Pasterza po znalezieniu owcy. W Palestynie nie ma zwyczaju, aby pasterz niósł dorosłą owcę na swoich ramionach. Na dodatek
nikt z pasterzy nie zwołałby swoich przyjaciół i znajomych, aby pochwalić się swoim osiągnięciem. Prędzej zostałby wyśmiany
i niezrozumiany z powodu zgubienia owcy. Zauważmy, że zwołanie swoich przyjaciół wiązało się z dodatkowymi kosztami, które by
zapewniły kupno nowej owcy. To wszystko pokazuje, jak dobry i miłosierny jest Bóg. Naraża się na wyśmianie i poniesienie wielkich
ofiar, aby zbawić każdego człowieka.
Zastanówmy się nad naszą wiarą. Czy czasem nie ma w nas myślenia, że robimy łaskę Bogu chodząc do Kościoła
i postępując zgodnie z przykazaniami? Może warto czasami pomyśleć, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od Boga,
a jednocześnie obdarowani tak wielką miłością. Wielkim jest dla nas szczęściem być ludźmi wierzącymi. Nawet potykając się
w naszym życiu, nigdy nie zostaniemy odtrąceni, chociażby wszyscy ludzie nas skreślili. Jezus, ukazując Swoje Miłosierne Serce chce
nam powiedzieć, że czeka na nas i nigdy nie zrezygnuje z nas, nawet wtedy, gdy obchodzimy się z Nim w sposób obojętny.
kl. Robert Łopatka
X Niedziela Zwykła (Łk 7, 11-17)
Aby spełnić niektóre powinności nieraz odczuwamy silny wewnętrzny dyskomfort. Nie jesteśmy w stanie
się przełamać, aby wykonać nieraz pewnie trudne, ale konieczne czynności. Takie uczucie towarzyszy nam
często wobec rzeczy, ale też wobec drugiego człowieka. Jednak prawdziwym sprawdzianem jest zaopiekowanie
C
CZERWIE
się ciałem kogoś, kto już odszedł z tego świata. Pielęgnacja, ubranie w pogrzebowy strój...
2013
W starożytności człowiekiem targały pewnie podobne odczucia. Co więcej, dotknięcie zmarłego prowadziło
według Żydów do zaciągnięcia nieczystości rytualnej, a więc wiązało się to z kłopotami natury religijnej
i społecznej, włącznie z wykluczeniem ze społeczeństwa. Jednak pomimo tego kontekstu, Jezus
z dzisiejszej Ewangelii nie zawahał się dotknąć mar, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, użalił się nad matką zmarłego, która,
po śmierci jedynego syna, pozostała na tym świecie całkowicie sama. Chrystus uczynił to, bo było to konieczne. Przełamał
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konwenanse, wygrał czysto ludzki dyskomfort, ponieważ tak trzeba było po prostu zrobić, bo takie były i takie pozostają prawa
miłości. My też nieraz musimy przełamywać nasz dyskomfort, nasze zniechęcenie, nasze wewnątrzne blokady, aby okazywać
w ten sposób miłość drugiemu człowiekowi. Jest to niezbędne i w zasadzie świadczy to o naszym człowieczeństwie, ale też o naszym
rozumieniu miłości. A jaka jest za to nagroda? Może nieraz uśmiech, słowo dziękuję, a może zupełnie nic. Lecz możemy być pewni,
że w niebie, w społeczności świętych wypowiadana jest ta sama radość, która w Ewangelii została opisana w taki sposób: „Wielki
prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
ks. Maciej Skorupka
XI Niedziela Zwykła (Łk 7, 36 - 8, 3)
Każdy ma prawo iść za Jezusem, bo On przyszedł do wszystkich i z każdym dzieli się miłością.
Łukasz podkreśla obecność kobiet i ich rolę w misji Jezusa. Czytamy, że On wędrował, nauczał
i głosił Ewangelię o królestwie Bożym. Jezus jest w drodze, spotyka różnych ludzi i dzieli się dobrem,
C
CZERWIE
bo Ewangelia to dobra nowina. Ta nowina jest także dla Ciebie. A jaka to nowina? To nowina
2013
o królestwie Bożym, czyli o królowaniu Boga. On króluje, jest naszym Królem, Królem nieba
i ziemi, a Jego panowaniu nie ma końca. A jakim jest Królem? Królem pełnym miłosierdzia.
Kobieta, o której pisze św. Łukasz w rozważanym fragmencie Ewangelii kochała Jezusa, obmyła mu nogi,
dokonała zadziwiającej czynności. Dlaczego? Bo doświadczyła miłości większej od grzechu. Kocha Jezusa, bo jej grzechy zostały
odpuszczone. To jest nasz Król, Król miłosierdzia. Bracie i Siostro doświadcz miłości Bożej, miłości przebaczającej. Jezus powiedział
do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju”. Uwierz w miłość Boga, bo ona daje pokój.
ks. Marcin Głowiński
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XII Niedziela Zwykła (Łk 9, 18-24)
Uczniowie widzą modlącego się Jezusa. Jaki musi to być przejmujący i piękny widok, że Syn Boży
całkowicie zanurza się w swoim Ojcu. Wartym zauważenia jest, że Pan modli się na osobności – nie ma
w Nim ani krzty obłudy i fałszywej pobożności na pokaz. Nas, tak jak i uczniów, Jezus pyta dzisiaj, za kogo
C
CZERWIE
Go uważamy? Powinniśmy się zadeklarować, kim On dla nas jest i co wnosi do naszego życia. Czy jest
2013
tylko jakimś historycznym prorokiem, czy Mesjaszem, któremu możemy całkowicie się zawierzyć i rzucić się
w Jego miłujące ramiona?
Chrystus zapowiada swoją Mękę i Śmierć, a dalej mówi o krzyżu, który każdy z nas musi podejmować
codziennie. W naszym trudzie i cierpieniu mamy naśladować naszego Mistrza, który idzie cicho i pokornie jak baranek na rzeź
prowadzony (Iz 53,7). Gdy z odwagą weźmiemy krzyż na swe ramiona, On również go chwyci i poniesie razem z nami.
Stracić życie to przeznaczyć je w całości dla sprawy Bożej. Gdy odważymy się na ten krok, który w oczach dzisiejszego świata jest
bezsensowny i desperacki, wówczas zyskamy prawdziwe życie w miłosnej jedności z Panem Bogiem.
kl. Michał Husiar
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Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Mt 16,13-19)
Czerwiec kończy się doniosłą uroczystością dwóch wielkich Apostołów Piotra i Pawła, którzy w sobie
koncentrują to wszystko, co wiąże się z apostolstwem. Dwa filary Kościoła świętego: źródło chrześcijańskiej
inspiracji i budowniczowie wiary wyznawców Mistrza z Nazaretu. Najpierw Szymon Piotr z Betsaidy.
C
CZERWIE
Jezus zmienił mu imię na Skała, bo miał „utwierdzać braci w wierze”, a przez swego następcę – papieża
2013
– i dziś ma być ostoją dla Kościoła, któremu ma przewodzić. To on był jednym z pierwszych świadków
zmartwychwstania, to jego gorliwość otworzyła Kościół także na pogan, a nie tylko na Żydów, to on wyznał
w imieniu Apostołów: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego”. I po drugi Szaweł z Tarsu, prześladowca Kościoła,
który z gorliwego Żyda i wroga uczniów Chrystusa, stał się Pawłem, Apostołem Narodów. Niezwykle wykształcony, gdy spotkał na
drodze do Damaszku Jezusa, którego prześladował, z jeszcze większą pasją zaczął głosić w całym basenie Morza Śródziemnego, że
to On jest zbawieniem. Obu połączyła miłość do Jezusa z Nazaretu, któremu poświęcili wszystkie swe siły, a w końcu – w centrum
swiata – w Rzymie sięgnęli także po palmę męczeństwa, świadectwo niezachwianej wiary i oddania Jedynemu.
Obaj wskazują, że to Zmartwychwstały może być jedynym sensem życia, bo dającym życie wieczne. Obaj świadczą, że
na wierze można wznieść wielki i trwały gmach, który nie przeminie, bo gwarancję daje Bóg sam, obiecując, że nawet „bramy
piekielne” nie przemogą Kościoła, w którym każdy może znaleźć schronienie i łaskę, która przemienia nas. A zarazem ta łaska wiary
w Zmartwychwstałego jest darem! Ty, Jezu, jesteś Mesjaszem! Niech mi nie zabraknie tej wiary w Ciebie!
ks. Grzegorz Konieczny
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XIII Niedziela Zwykła (Łk 9, 51-62)
Jezus wyrusza w drogę do Jerozolimy, w drogę, która przez mękę i śmierć zaprowadzi Go do nieba.
Już na początku tej wędrówki pojawia się brak gościnności Samarytan. Ale Jezus mówi uczniom, aby nie
odpowiadali przemocą czy nienawiścią. Podążanie za Jezusem wymaga czystego serca, inaczej nie można iść
C
CZERWIE
za Nim. Jezus daje wskazówki, jak Go naśladować, jakie postawy przyjąć, jakie są tego konsekwencje… Ten
2013
fragment Ewangelii Łukasza przedstawia różne osoby spotkane przez Jezusa. Dialog z pierwszym ukazuje,
że pójście za Mistrzem wymaga trudu i radykalizmu, zostawienia wszystkiego. Rozmowa z drugim prowadzi
do prawdy, że uczeń Jezusa nie udziela połowicznych odpowiedzi. Bogu oddaje wszystko albo nic. Spotkanie
z trzecim, to ukazanie prawdy, że naśladujący Mistrza musi być dyspozycyjny. Uczeń Jezusa musi się całkowicie poświęcić Jego
dziełu. Przykład życia Świętych i Błogosławionych ukazują nam, że jest to możliwe, pomimo różnych trudności i przeciwności,
których i my doświadczamy..
Bądźmy uczniami Jezusa i na Jego zaproszenia odpowiedzmy „tak”. Jezus w rozważanym fragmencie spotyka ludzi
i rozmawia z Nimi. Chce spotkać się i z Tobą. Porozmawiaj z Nim.
ks. Marcin Głowiński
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Informacje

Parafia 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 drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.45: Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
W ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 8.30 Msza Święta dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po niej modlitewne spotkanie.
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

W ŚWIETLE

KOLEGIATY

Biuro parafialne:
poniedziałek, wtorek: 9.00 – 13.00
środa, piątek: 15.00 – 18.00
czwartek: nieczynne
sobota: 9.00 – 12.00
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Parafia 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 parafialne:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - sobota: 8:30-10:00
czwartek: 8:30-10:00, 16:00-17:30

Parafia pw. św. Józefa
63-000 Środa Wlkp., os. Jagiellońskie 47
Tel. Ks. Proboszcza 612 855 864
Tel. Ks. Wikariusza 612 856 969
Email: parafia@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.
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.

Biuro parafialne 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

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

Kapa – używana przez kapłana podczas nabożeństw i udzielaniu sakramentów. Przypomina pelerynę zapinaną pod szyją.
Komża – skrócona wersja alby. Noszona przez księży i ministrantów podczas odwiedzin kolędowych. Początkowo zakładano
ją tylko w chórach podczas liturgii godzin, ale od XIV w. można jej używać podczas czynności liturgicznych, w których nie jest
nakazane zakładanie alby.
Korporał – płótno w kształcie kwadratu, które umieszcza się na ołtarzu podczas rozkładania kielicha. Znajduje się na nim
patena i kielich. Ma symbolizować całun, w który zawinięto Pana Jezusa po śmierci.
Kustodia – służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, Który przeznaczony jest do adoracji.
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Parafia Kolegiacka

WŁOCHY
1. Wyjazd dzieci i młodzieży
do Włoch do Gatteo
a Mare od 7 do 16 lipca
z jednodniową wycieczką do
San Marino, koszt 1000 zł

SPŁYW KAJAKOW

Y

2. Rodzinny spływ
kajakowy w terminie
15-20 lipca.

KAMIENIEC
PODOLSKI
3. Wyjazd młodzieży na
Ukrainę do Kamieńca
Podolskiego i Lwowa na
przełomie lipca i sierpnia

KOŁOBRZEG
4. Wyjazd dzieci i młodzieży gimnazjalnej do
Kołobrzegu-Podczela 18-25
sierpnia, koszt: 320 zł

Bliższe informacje i zapisy w biurze parafialnym. O wszystkich ofertach można przeczytać również na stronie parafii www.kolegiata-sroda.pl

Parafia Najświętszego Serca Jezusa
Serdecznie zapraszamy na wyjazd wakacyjny
wszystkie dzieci i młodszą młodzież nad morze do Dębek
koło Żarnowca w terminie 4-10.08.2013 r. Koszt 350 zł.
W programie wycieczki, gry i zabawy na plaży i w ośrodku.
Więcej szczegółów i zapisy w biurze parafialnym

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

Film „Mój rower”
O „Moim rowerze” już od jakiegoś czasu jest głośno-spoty i reklamy zapraszają nas na film, który ma ukazać relacje między trzema pokoleniami mężczyzn: dziadkiem-synem-wnukiem. Jest to lekkie kino, które wbrew zapowiedziom dość powierzchownie ujmuje powyższy temat.
Punktem wyjścia opowieści, jest odejście od Włodka (Michał Urbaniak) jego żony (a także matki i babki; w tej roli Anna Nehrebecka). Powód jest
prosty-pokochała innego, odnalazła spokój i szczęście. Powoduje to lawinę wypadków, w rezultacie których najstarszy z trzech bohaterów ląduje w
szpitalu, a do Polski ( a dokładniej-do łodzi) przylatuje rzeczony syn Paweł (Artur Żmijewski) oraz wnuczek Maciek (Krzysztof Chodorowski) obaj
z zagranicy i obaj z różnych krajów. Okazuje się, że wszyscy panowie od dawna nie mieli okazji się zobaczyć, a to, co mają wspólnie przeżyć bardzo
ich do siebie zbliży.
Wspólna podróż stanowi pogłębienie łączących ich problemów. Największym z nich jest oschłość każdego ojca względem każdego syna
(jak to zwykle bywa, dziadek i wnuczek są sobie najbliżsi). Powtarza się schemat wycofanego ojca, który w stosunku do dziecka jest szorstki i surowy.
JT/SW
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Jeśli nie wiesz jakie studia wybrać po maturze zapraszamy na WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UAM w Poznaniu.
Wydział prowadzi następujące kierunki studiów:
TEOLOGIA o specjalności :
- KATECHETYCZNO- PASTORALNY. Na tym kierunku zdobywamy nie tylko wiedzę filozoficzną, ale przede wszystkim
teologiczną, pedagogiczną i z zakresu psychologii oraz praktykę w najlepszych szkołach. Są prowadzone w systemie
stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia te trwają 5 lat.
- KAPŁAŃSKA - podobnie jak poprzedni kierunek obejmuje zajęcia z filozofii, teologii, pedagogiki. Studenci tej specjalności
są klerykami seminarium duchownego. Przygotowują się, aby służyć Bogu i bliźnim.
Od tego roku został utworzony nowy kierunek: DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE o dwóch specjalnościach:
- MEDIACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA POTENCJAŁU LUDZKIEGO - na tym kierunku uzyskujesz wiedzę
z takich dziedzin jak: trener indywidualny i grupowy aktywizujący kapitał ludzki, a także mediator w sprawach cywilnych itp.
- NAUKI O RODZINIE. Zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętnościach na temat rodziny. Po tym kierunku będziesz mógł/a
podjąć pracę jako: asystent rodzinny, nauczyciel przedmiotu: Wychowania do życia w rodzinie, a także w różnych poradniach
rodzinnych jako doradca życia rodzinnego czy mediator w sprawach rodzinnych
Czas studiowania to nie tylko czas nauki, to czas kiedy można też spędzić czas z przyjaciół, dlatego nasz wydział organizuje
DZIEŃ TEOLOGA, gdzie wszyscy możemy się poznać, a także porozmawiać i świetnie się bawić. Jednak nie może zabraknąć
tego, co najważniejsze czyli EUCHARYSTI, która jest przed zajęciami. Jest możliwość wyjechania na studia za granicę
(ERAZMUS) oraz na inne wydziały teologiczne w Polsce (MOST).
Zapraszamy!
Katarzyna Barczak (studentka IV roku teologii)

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

Pytania:
01. Jeden z proroków ze Starego Testamentu.
02. Rzeka w Poznaniu.
03. Jeden z Ewangelistów.
04. Babcia Jezusa.
05. Przeciwieństwo chudego.
06. Najświętsze… Jezusa
07. Król zwierząt.
08. Jedna z cnót boskich.
09. Po maju.
10. Miejsce, gdzie mieszka Jezus.
11. Domowy wypiek.
12. Nabożeństwo w maju.
13. Inaczej ksiądz.
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Pani Ania informuje
Nowi Parafianie:

03.03.2013 Krzysztof Podzoba
03.03.2013 Mikołaj Lewandowski
03.03.2013 Aleksandra Toboła
03.03.2013 Marcel Marian Jentek
09.03.2013 Piotr Jędrasiak
09.03.2013 Tymoteusz Rybicki
10.03.2013 Wojciech Narożny
17.03.2013 Gabriela Lis
17.03.2013 Jakub Dariusz Kulczak
17.03.2013 Julia Wachowiak
23.03.2013 Ewelina Wróblewska
23.03.2013 Paweł Stefaniak
24.03.2013 Michał Erkier
31.03.2013 Iga Magdalena Suwiczak
31.03.2013 Michał Skrzypek
31.03.2013 Jakub Krzyszkowicz
06.04.2013 Antoni Kujawa
07.04.2013 Dominik Jan Fludra
07.04.2013 Kalina Teresa Milewska
07.04.2013 Wiktoria Gielniak
07.04.2013 Natalia Jolanta Deska
14.04.2013 Igor Piotr Stanek
14.04.2013 Maja Joanna Jóźwiak
14.04.2013 Maria Rozmiarek
20.04.2013 Barbara Drella
20.04.2013 Wojciech Hauke
21.04.2013 Emilia Kirowska
21.04.2013 Mikołaj Biskup
21.04.2013 Jakub Gierliński
Rodzicom gratulujemy!

Zawarli związek małżeński:

Opr.: KB
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22.03.2013 Tomasz Spalik i Magdalena
Andrzejak
06.04.2013 Wiesław Paweł Lewandowski
i Magdalena Justyna Lipińska

KOLEGIATY

13.04.2013 Przemysław Jacek Kniat i Marta
Anna Pawlak
20.04.2013 Bartosz Marcin Parzonka
i Ewelina Maria Padewska
20.04.2013 Szymon Marek Królik
i Katarzyna Anna Karpińska
20.04.2013 Mariusz Kosiński
i Joanna Karolina Stachowiak
Szczęść Boże!

Odeszli do Pana:
24.02.2013 Eleonora Chwiłkowska
24.02.2013 Stanisław Ancukiewicz
25.02.2013 Kazimiera Lewandowska
25.02.2013 Teresa Ochowiak
25.02.2013 Eugenia Libera
26.02.2013 Zuzanna Jakubczyk
01.03.2013 Marian Deska
03.03.2013 Zbigniew Budasz
09.03.2013 Aleksy Wrzeszcz
11.03.2013 Jan Drożdziński
16.03.2013 Magdalena Jakubowska
19.03.2013 Sabina Madaj
22.03.2013 Helena Springer
25.03.2013 Seweryn Pietrzak
29.03.2013 Sławomir Tomasz Piechocki
05.04.2013 Bogdan Wichłacz
06.04.2013 Zofia Waszak
07.04.2013 Barnard Depta
08.04.2013 Mieczysław Strugarek
12.04.2013 Maciej Nowak
13.04.2013 Halina Kasprzak
13.04.2013 Krzysztof Chrzanowski
14.04.2013 Tomasz Żuławski
15.04.2013 Zofia Bagrowska
15.04.2013 Zofia Markiewicz
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

OKLADKA
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Grób Pański u św. Józefa

Grób Pański w Kolegiacie
Grób Pański w parafii NSJ

OKLADKA
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