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W ŚWIETLE KOLEGIATY 3

 Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

   „Wszystko ma swój czas, 
   i jest wyznaczona godzina 
   na wszystkie sprawy pod niebem: 
       Jest czas rodzenia i czas umierania, 
       czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 
   czas zabijania i czas leczenia, 
   czas burzenia i czas budowania, 
       czas płaczu i czas śmiechu, 
       czas zawodzenia i czas pląsów, 
   czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
   czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 
       czas szukania i czas tracenia, 
       czas zachowania i czas wyrzucania, 
   czas rozdzierania i czas zszywania, 
   czas milczenia i czas mówienia, 
       czas miłowania i czas nienawiści, 
       czas wojny i czas pokoju.” /Koh 3,1-8/

 Takie rozważania o upływającym czasie możemy przeczytać w Księdze Koheleta. Ostatecznie czas 
pochodzi od Boga, Bóg jest dawcą czasu. Daje go Tobie i mnie. Każdemu 24 godziny na dobę i tylko od 
nas zależy, w jaki sposób zostanie on wykorzystany. Tak wielu mówi: nie byłem na Mszy św. w niedzielę, 
bo nie miałem czasu, nie mówiłem codziennie pacierza, bo nie miałem czasu, nie wypełniłem sumiennie 
swoich obowiązków, bo nie miałem czasu. „Nie mam czasu” – jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Mamy 
czas, bo Bóg nam go daje. Może właśnie tuż przed wakacjami, gdy czasu wolnego będzie znacznie więcej, 
warto się zastanowić i pomyśleć nad tym „jak spędzamy życia czas?” Czy jest to czas rodzenia, sadzenia, 
leczenia, szukania, miłowania, pokoju?  
 Święci i błogosławieni to ci, którzy mieli czas. Dlatego myśląc o świętości, o niebie „Miej czas 
na  to, aby pomyśleć -  to źródło mocy. Miej czas na modlitwę -  to największa siła na ziemi. Miej czas 
na uśmiech - to muzyka duszy.” /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 Życząc pięknych wakacji i dobrze wykorzystanego czasu serdecznie wszystkich pozdrawiam 
      
         ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD DZIEKANA
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 W ciągu maja wierni mogli spotykać się na dwóch nabożeństwach: 
majowych i Apelach Jasnogórskich. O ile majowe jest znane większości 
osób, tak o Apelach zdaje się mało kto słyszał (na co wskazuje niezbyt wysoka 
frekwencja). Dlatego chcielibyśmy nieco przybliżyć ich przebieg, by za rok 
zachęcić więcej osób. 
 Codziennie o godz. 21:00 spotykaliśmy się przy � gurze Matki 
Boskiej (na zewnątrz kościoła, pomiędzy głównym a prawym 
wejściem). Modlitwę rozpoczynał ów Apel „Maryjo Królowo Polski”, 
po którym następowało krótkie rozważanie. Później modliliśmy się dziesiątką różańca i śpiewaliśmy pieśni 
maryjne. Po nich otrzymywaliśmy błogosławieństwo. Mimo elitarnej liczby uczestniczących, cieszyło 
zaangażowanie, z jakim wierni przychodzili pod � gurę Matki Bożej, a także ich wiek, gdyż obecni byli młodzi, 
a nawet najmłodsi, razem ze starszym rodzeństwem, rodzicami i dziadkami. Do Maryi przychodziliśmy 
mimo deszczów i wiatrów, by za pośrednictwem Matki wypraszać u Boga łaski, a także czerpać przykład 
z naszej Królowej, która od początku zaufała Bogu i podejmowała swoje powołanie. Także i my Mu zaufajmy, 
a przetrwamy najcięższe próby i wyzwania.

M&M’s

Dzień skupienia Duszpasterstwa Młodzieży

 Nadziejewo, oprócz wysypiska śmieci, znane jest też z budynków i terenów, na których 
odbywają się różne dni skupienia i rekolekcje. Dni skupienia to czas spędzony na zbliżaniu 
się do Boga, poznawaniu Go i nawracaniu się poprzez rozważania, adoracje, Msze i inne 
formy modlitwy. 
Skorzystało z tego Duszpasterstwo Młodzieży z Kolegiaty, które spędziło w Nadziejewie 

dwa dni. Oprócz duchowej części, czyli modlitwy i odnajdywania/poznawania lepiej Boga, młodzi spędzili 
czas na wspólnym obejrzeniu � lmu, grillu, a także przyrządzaniu posiłków i sprzątaniu na zakończenie pobytu. 
Przez cały czas wyjazdu nad duchowym rozwojem czuwał opiekun Duszpasterstwa Młodzieży – ks. Grzegorz. 
Dzięki niemu młodzież mogła zdać sobie sprawę, jak często pomija się Boga i zapomina o modlitwie 
i rozważaniu Pisma Świętego. Dzięki tej czynności można poznać siebie i odkryć miłość, jaką darzą nas choćby 
rodzice na podobieństwo Boskiej miłości. Uświadomić to mogło, że bez naszego wspólnego Ojca i Jego miłości 
nie byłoby nas dzisiaj na świecie. Niestety ludzie często zatracają Boga w codziennym, szybkim życiu. Może 
takie Dni Skupienia w ciszy i spokoju pomogłyby nam pielęgnować zasiane w nas ziarnko wiary?

M&M’s

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

Dzień skupienia Duszpasterstwa Młodzieży

1-2
MAJ
2013

................................................................................................................................
 Tradycyjnie co roku 3 Maja została odprawiona 
Msza św. za Ojczyznę. W naszej para� i tej Mszy św. 
o godzinie 10:00 przewodniczył ks. kan. Janusz Śmigiel. 
W tym dniu w Polsce jest obchodzona bardzo ważna 
uroczystość NMP Królowej Polski Głównej Patronki 
Polski. 

PK 

3
MAJ
2013
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Podchody z Jonaszem
 Dzieci oraz młodzież naszej para� i bardzo aktywnie 
spędziła sobotnie przedpołudnie, wybierając się na 
„Podchody z Jonaszem” do Jarosławca. 18 maja 2013 
przy salkach para� alnych zgromadzili się chętni, którzy 
dobrali się w grupy i w odpowiednim czasie wyruszyli na 

poszukiwanie przygód. 
 Zaczęło się od ustalenia nazwy grup. Pojawiły się „Iskierki”, „Wojownicy 
Pana” (ministranci), „Aniołowie Losu” (kandydaci do bierzmowania z roku III), 
„Smerfy” (kandydaci z roku I i II) oraz „Hakuna-Matata” (kandydaci z roku I). 
 Po wręczeniu wskazówek zaczęła się rywalizacja. Grupy wyruszały 
w odstępach 10-cio minutowych, ale zadania były tak podchwytliwe, że już przy 

wykonywaniu drugiego z nich spotkały się 3 drużyny. Był to bieg ze Starego Rynku 
do kościoła, którego widać wieżę. Uczestników zmyliło dobrze ukryte zadanie 
w kościele NSJ i kilka grup błędnie wróciło do kolegiaty. 
 Młodzi między innymi musieli odegrać scenkę z życia Jonasza, poszukać 
liści klonu i gałązkę drzewa iglastego, skakać przez skakankę, spisać składniki 
z dowolnego dania rybnego w supermarkecie, czy też wejść do sklepu i poprosić 
o bułkę. Przy każdym zadaniu należało 
przeczytać fragment księgi Jonasza, 
gdyż na końcu pojawił się także test 
z jej znajomości. 
 Najlepszą drużyną okazała się 

„Hakuna Matata”, która po 2 godzinach dotarła na miejsce, by skosztować przepysznych 
skrzydełek z grilla.  Drugie miejsce z czasem 2 godz. i 15 min. zajęła drużyna „Aniołowie 
Losu”, trzecie miejsce z tylko 5 minutową różnicą czasową – „Wojownicy Losu”. „Smerfy” 
pojawiły się na mecie po 2,5 godz., a najmłodszy zespół „Iskierek” po 2 godz. 50 min. 
Podchody wszystkim przeszło 60-ciu uczestnikom się podobały. 

EW

18
MAJ
2013

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

Kapłanem być Chrystusa, by rodzić Go 
w ludzkich duszach

 Powyższe słowa hymnu seminaryjnego w piękny sposób przedstawiają nam tajemnicę 
Sakramentu Kapłaństwa. W tym roku Srebrny Jubileusz tego sakramentu obchodzi ks. dr 
Jacek Stępczak. 25 lat temu, 20 maja 1988 roku wraz 
z 29 diakonami i jednym minichem benedyktyńskim 
obecny proboszcz para� i św. Józefa przyjął 
święcenia prezbiteratu z rąk abpa Jerzego Stroby 

w poznańskiej Katedrze. Ks. Jacek jako neoprezbiter został posłany do 
Środy Wielkopolskiej do kolegiaty. Pan Bóg miał dla młodego kapłana 
kolejne, ciekawe plany i po Środzie został wysłany do Francji na studia, a 
następnie na kilka lat związał się z Wydziałem Teologicznym, Seminarium 
Duchownym i „Przewodnikiem Katolickim”. Droga Neokatechumenalna, 
z którą ks. Jacek się związał, zaprowadziła go do Zambii, w której otarł się o bramy niebios, zmagając się 
z malarią. Posługę proboszczowską rozpoczął w Czarnkowie, a po dwóch latach został powtórnie skierowany 

20-24-27 
MAJ
2013
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do Środy Wielkopolskiej. Ksiądz Jacek na okoliczność srebrnego jubileuszu kapłaństwa wydał także broszurę, 
w której można znaleźć przemyślenia kolegów ks. Jacka, tablo z 1988 roku czy fotorelacje. 
 Ks. kan. Janusz Śmigiel cieszy się nieco dłuższym stażem kapłańskim niż ks. Jacek. 4 lata wcześniej, 
czyli 24 maja 1984 roku wraz z 29 kapłanami ks. Janusz przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Jerzego 
Stroby. Pierwszym kapłańskim dekretem ks. Janusz został skierowany do Wronek do para� i św. Katarzyny, 
następnie w latach 1986-1994 sprawował posługę w Poznaniu w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, a kolejne dwa 
lata w para� i św. Mikołaja w Lesznie. W latach 
1996-1998 opiekował się ośrodkiem rekolekcyjnym 
w Zaborówcu, a następnie został skierowany jako 
proboszcz do Leszna- Zaborowa do para� i 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. 
Proboszczowska posługa trwała do 2010 roku. 
Z dniem 1 lipca ks. Janusz został skierowany do para� i 
kolegiackiej w Środzie Wlkp. i mianowany kanonikiem 
Kapituły Kolegiackiej. Śladem obecności 
ks. proboszcza Janusza jest piękniejący wygląd wnętrza 
kościoła: odnowiono ołtarze, stalle, utworzono 
kaplicę Wieczystej Adoracji, z a g o s p o d a r o w a n o 
pomieszczenia na salkach, położono nowy dach na 
probostwie, wymalowano wnętrze kościoła i wiele innych, o których nie sposób napisać. 
 Każdy rocznik wyświęconych kapłanów co roku świętuje moment przyjęcia święceń kapłańskich. 
Organizowane są zjazdy poszczególnych kursów. W Środzie Wlkp. swoje święcenia wspominał rocznik 
święceń 1984, a gospodarzem był ks. prob. Janusz Śmigiel. Poniedziałkowe święto 27 maja br. rozpoczęło się dla 
świętujących kapłanów Eucharystią, w czasie której ks. Maciej Kubiak zwrócił uwagę na wielki dar kapłaństwa. 
Spotkanie uwieńczone zostało nabożeństwem majowym w kaplicy w Jarosławcu, by zawierzyć trzydziesty rok 
swego kapłaństwa Matce Bożej. 
 Dostojnym Duszpasterzom – ks. prob. Jackowi Stępczakowi i ks. dziekanowi Januszowi Śmiglowi 
życzymy, by Jezus pomnażał otrzymane łaski oraz by owocowały one w ludzkich sercach umocnieniem wiary 
i większym umiłowaniem Boga.

WS

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

„Kiedyż Twa miłość rozpali nas?
O dobry Jezu, czas to już, czas!”

 Tegoroczna Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 
wypadała w kalendarzu bardzo szybko. Mszą świętą 
połączoną z nieszporami wierni para� i kolegiackiej 
rozpoczęli świętowanie oktawy. Następnego dnia 
o godzinie 10.15 wyruszyła procesja z para� i św. 
Józefa, która przeszła ulicami Środy. Pierwszy ołtarz 

budowany był przez osoby należące do para� i św. Józefa, następne dwa 
budowali wierni z para� i Najświętszego Serca Jezusa, a ostatni para� anie 

30.05 -
06.06

2013
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XVII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych 
Lednica 2013

z Kolegiaty. Kiedy procesja dotarła na Stary Rynek, rozpoczęła się 
uroczysta koncelebrowana Msza święta. 
 W czasie homilii srebrny jubilat ks. dr Jacek Stępczak zwrócił uwagę na 
ufność względem Pana Boga. Przytoczył także przykład kobiety, która, 
mimo iż straciła dwóch synów, męża i cały dobytek, pozostała wierna 
nauce Zbawiciela. Całkowita ufność względem nauki Chrystusowej winna 
też być i w naszych sercach. Procesja zakończyła się błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata oraz poświęceniem 
pierwocin ziół i kwiatów w kolegiacie. 

 Tydzień później odbyło się uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza święta, która sprawowana 
była w Kolegiacie i procesja z Najświętszym Sakramentem były prawdziwym świadectwem przynależności 
do Chrystusa. Ołtarze przygotowali: Pan Kościelny z żoną 
i przyjaciółmi, Grupy Neokatechumenalne z para� i kolegiackiej, 
Duszpasterstwo Młodzieży i Caritas. W czasie trwania Oktawy 
Bożego Ciała nie zabrakło też rzemieślników, którzy byli gotowi 
nieść baldachim, dziewczynek sypiących kwiatki, wielu pocztów 
sztandarowych i niosących feretrony, Matek Różańcowych i wielu 
innych osób, którzy pełnionymi funkcjami wyznawali swoją wiarę 
w obecność Jezusa w Eucharystii. 

WS

 Co to jest Lednica? Lednica to przestrzeń otwarta oraz 
miejsce spotkań wszystkich katolików. Spotkania na Polach 
Lednickich organizowane są w ciągu całego roku. Podczas 
nich modlimy się poprzez taniec i śpiew. Mamy też różne 
spotkania dla różnych grup wiekowych: młodzieży, seniorów 
i dzieci. 
 Spotykamy się na Jeziorem Lednickim, by wybrać 

Chrystusa, wspominając własny chrzest w miejscu, w którym być może miał miejsce 
Chrzest Polski w 966 r. Dzięki tym spotkaniom możemy stawać się nowymi ludźmi, 
zmieniać swoje życie na lepsze. Podstawą naszych corocznych spotkań jest zawsze spowiedź i Eucharystia!
 W tym roku cała Lednica zatańczyła „Tango Francesko”, na cześć nowego papież z Argentyny. Hasło tegorocznego spotkania, 
na które wybrała się też grupa młodzieży ze Środy i okolic, to słowa „W imię Ojca”. Spotkanie o� cjalnie rozpoczęło się o godz. 17.00, 
jednak Pola Lednickie otwarte były już od wczesnego ranka, a program spotkania rozpoczął się w samo południe. O godz. 19.00 

rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, 
a homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Eucharystię koncelebrowało łącznie przeszło 
1700 kapłanów. 
 Gadżetami oraz pamiątkami z tegorocznego spotkania młodych były bułeczki rozdawane 
wraz z błogosławieństwem przez siostry zakonne. Każdy z uczestników dostał także łyżeczkę 
z wygrawerowanym zdaniem z Ewangelii: „karmisz nas do syta…” Wszyscy Księża dostali stuły 
lednickie oraz medale przygotowane przez artystę plastyka specjalnie na tegoroczne spotkanie.
 Chciałbym bardzo zachęcić wszystkie osoby, które nigdy nie były na Lednicy, żeby dołączyły do 
nas w przyszłym roku. Pan Bóg czeka na was i otwiera się na serca wszystkich! 

JT

1 
CZERWIEC 

2013
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 Z dniem 1 lipca na studia doktoranckie na Uniwersytet Nawarry 
w Pampelunie w Hiszpanii skierowany został ks. Maciej Skorupka, 
dotychczasowy wikariusz w para� i kolegiackiej w Środzie Wlkp. 
Księdzu Maciejowi wdzięczni jesteśmy za jego dwuletnią posługę 
w naszej para� i, za opiekę nad ministrantami, Pomocnikami 
Matki Kościoła i Grupą Duchowego Wzrostu; za pieczę nad � lią 
w Jarosławcu oraz jego posługę sakramentalną i głoszenia 

Ewangelii. Za wszelkie dobro: Bóg zapłać. Ks. Macieja żegnać będziemy w niedzielę 7 
lipca. 
 Dekretem od 1. Lipca, a obecnością od sierpnia skierowany został do naszej para� i ks. neoprezbiter Piotr 
Szymański, pochodzący z poznańskiego Junikowa. Nowemu wikariuszowi życzymy owocnej pracy w pierwszej po 
święceniach kapłańskich placówce duszpasterskiej. Niech ten czas będzie błogosławionym!

x.GK

3
CZERWIEC

2013

1
LIPIEC

2013

Napełnieni Duchem Świętym.

Zmiany personalne w para� i kolegiackiej
................................................................................................................................

 Przyjęcie sakramentu bierzmowania to 
najważniejszy krok w życiu każdego katolika. Krok ten 
postanowiło zrobić 147 kandydatów, którzy 3 czerwca 
2013 roku z rąk księdza biskupa Grzegorza Balcerka 
przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 
Wśród bierzmowanych było 19 młodych z Mącznik, 

13 dorosłych z różnych para� i, a pozostała liczba osób to młodzież 
gimnazjalna z para� i kolegiackiej. 
 Wiele godzin katechez, czuwania, a także modlitwy to różnego rodzaju formy przygotowań, jakie 

miały pomóc kandydatom w przygotowaniu do stania się dojrzałym 
chrześcijaninem. W czasie kazania na Mszy św. z bierzmowaniem ks. biskup 
Grzegorz zachęcał młodych, aby chętnie angażowali się w młodzieżowe 
grupy duszpasterskie. Uświadamiał, że w grupie łatwiej jest iść tą właściwą 
drogą- drogą Pana. Kiedy zostajemy sami na boku jesteśmy bardziej narażeni 
na negatywne działania złego ducha, łatwiej nam odpaść od właściwego 
kierunku. Ksiądz biskup zwrócił także uwagę, jak 
ważna jest Eucharystia w życiu człowieka. Wskazał, 
jak mało w ciągu całego tygodnia zajmuje ta jedna 

godzina, którą powinniśmy o� arować Panu. Skąd więc biorą się opory? Na to pytanie 
każdy kandydat powinien w głębi serca odpowiedzieć samodzielnie. 
 Na zakończenie homilii biskup Balcerek porównał naszą wiarę do rośliny, 
którą trzeba pielęgnować, tak więc w imieniu redakcji życzymy, aby młodzież 
napełniona Duchem Świętym każdego dnia pielęgnowała swą wiarę, bo przecież 
jak pisał kardynał Stefan Wyszyński: „Duch Święty to przedziwne tchnienie życia, 
to jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię”. 

EW

ks. Maciej Skorupka ks. Piotr Szymański



W ŚWIETLE KOLEGIATY 9

WYDARZENIA
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Na rowerach do Mądrych

„Jakubowi Pielgrzymi“ w Warszawie 

Dzień Matki w NSJ

1
MAJ
2013

17-18
MAJ
2013

 Maj w tym roku rozpoczęliśmy od małego 
wysiłku. Korzystając z pogody pojechaliśmy 
na rowerach najpierw do Nadziejewa, 
aby stamtąd dotrzeć do Mądrych. Wielu 
uczestników tej wycieczki po raz pierwszy 
był o w Mądrych, a zwłaszcza w tamtejszym 
kościele. Oczywiście wyjazd nie mógł się 

odbyć bez grilla. Wysiłek połączony z modlitwą i wspólnym przebywaniem, to najlepszy sposób na budowanie wspólnoty 
i nieważne, kto ile ma lat, gdzie się uczy czy studiuje, najważniejsze jest to, że możemy wspólnie spędzać wolny czas 
i gromadzi nas jedna wiara w Chrystusa.

x.JM

 
 

Zwiedzaliśmy: Belweder, Sejm, Park Królewskich Łazienek, Stare Miasto... i ... modliliśmy się u grobu św. Andrzeja Boboli i bł. 
Jerzego Popiełuszki. „Jakubowi Pielgrzymi” już szykują się na kolejny szlak ...

x.JŻ

 To piękne święto w tym roku wypadła akurat w niedzielę. Dlatego 
po wieczornej Mszy św. Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 
Maryi wystąpili przed zgromadzonymi rodzicami i dziadkami. Piękny 
występ był nie tylko uczczeniem tego dnia, ale przede wszystkim 
prezentem dla wszystkich mam, które przyszły tego dnia do naszego 
kościoła.

x.JM

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

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

26
MAJ
2013

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

Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 Jak każdego roku w piątek po zakończeniu oktawy Bożego 
Ciała, to uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku 
uroczystości odpustowej przewodniczył ksiądz Ryszard Siwek, 

Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

7
CZERWIEC

2013
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który pochodzi z naszej para� i. W homilii zachęcił nas do tego, abyśmy 
wpatrując się w miłujące nas Serce Pana Jezusa, sami otwierali swoje serca 
ja Jego miłość i z pokorą przyjmowali ten wielki dar, który Jezus nam daje, 
nie tylko dla nas, ale abyśmy się nim dzielili z innymi.

x.JM

Msza św. ks. neoprezbitera Ryszarda Grześkowiaka
................................................................................................................................

9
CZERWIEC

2013

 Ksiądz Rysiu tra� ł do naszej para� i 
przed dwoma laty, jako kleryk IV roku 
na praktykę duszpasterską. Uczył przez 
dwa tygodnie w Gimnazjum nr 1 i przez 
miesiąc w LO. Jak sam mówił, spodobało 
mu się w Środzie, dlatego dziękując Bogu 

za dar kapłaństwa zapragnął tym dziękczynieniem podzielić się razem z nami. W niedzielę 9 czerwca o g. 12.00 
Ks. Rysiu odprawił uroczystą Mszę św. i udzielił obecnym prymicyjnego błogosławieństwa.

x.JM
................................................................................................................................

Bóg cię kocha!
Rozmowa z ks. Proboszczem Jackiem Stępczakiem

 20 maja 1988 roku 
otrzymał Ksiądz święcenia 
kapłańskie. W tym roku mija 
25 lat od tamtej chwili. Jak 
wspomina Ksiądz Proboszcz 
moment święceń? 
 Święcenia kapłańskie 
są „darem i tajemnicą” – jak 
powiedział bł. Jan Paweł II. 
Same święcenia to uwieńczenie 
sześciu lat formacji 
w Seminarium Duchownym. Dzień wielkiej radości, 
uniesienia i szczęścia. Młody prezbiter jest pełen gorliwości 
i pragnie zawojować świat dla Ewangelii. Tak też było i ze 
mną. 

 Pierwszą para� ą była dla Księdza Średzka 
Kolegiata. Czy Ksiądz spodziewał się tej placówki? 
 Nominacje para� alne są okryte tajemnicą. Do 
momentu otrzymania dekretu od Księdza Arcybiskupa 
nie wiadomo dokąd nastąpi posłanie. Byłem gotowy 
pójść na każdą para� ę i nie miałem żadnych preferencji. 

Gdy dowiedziałem się, że 
zostałem skierowany do para� i 
pw. Wniebowzięcia NMP to się 
ucieszyłem, gdyż moja rodzinna 
para� a w Kościanie jest pod 
takim samym wezwaniem.  
Mile wspominam pierwsze 
dwa lata kapłańskiej służby. 
Katechizowałem wówczas na 
salkach przy para� i kolegiackiej 
oraz opiekowałem się � lią 
w Jarosławcu. 

 Na obrazku prymicyjnym zamieścił Ksiądz 
słowa psalmu 92: „Dobrze jest dziękować Panu”. 
Dlaczego?
 Chciałem w ten sposób wyrazić wdzięczność 
za dar życia, wiary, wychowania chrześcijańskiego, 
za wszystkich ludzi, których Pan Bóg postawił na 
drodze mego życia. Moja mama często powtarzała 
(i czyni to do dnia dzisiejszego), że „kto dziękuje, ten 
dwa razy otrzymuje”. Stało się to dewizą mojego życia. 
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Dziękczynienie jest poniekąd bardzo biblijne. Św. Paweł 
w Pierwszym Liście do Tesaloniczan napisał: „Zawsze 
za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża 
w względem was w Jezusie Chrystusie”. Będąc księdzem 
wielokrotnie przekonałem się o głębi tej prawdy. 

 Prawie połowę swego kapłańskiego życia spędził 
Ksiądz Proboszcz poza granicami Polski, najpierw we 
Francji, a następnie w Zambii. Ma Ksiądz zapewne wiele 
wspomnień z tego okresu. 
 Oczywiście! Po wikariacie w Średzkiej 

Kolegiacie zostałem skierowany na studia teologiczne 
we Francji. Podczas studiów miałem okazję poznać 
życie Kościoła nie tylko na ziemi francuskiej, ale także 
w innych krajach Europy Zachodniej. Przekonałem 
się wówczas, że Kościół Rzymskokatolicki jest 
bardzo różnorodny i nie ma tylko jednego oblicza. 
Z kolei pobyt w Zambii to z jednej strony uczenie się 
kultury i zwyczajów ludów miejscowych, a z drugiej 
przekazywanie Dobrej Nowiny o Bogu, który jest miłością. 
„Lesa alikutemwa” („Bóg ciebie kocha”) to pierwsze zdanie, 
jakiego nauczyłem się w języku ludu Bemba. Powtarzałem 
je później bardzo często. 

 Czy to prawda, że zna Ksiądz wszystkie języki 
świata?
 Nie, nie. To na pewno nieprawda (śmiech)! 

 Ale włada przecież Ksiądz kilkoma językami 
obcymi. Wszyscy słyszeliśmy jak tłumaczył Ksiądz 
Proboszcz Zambijskiego Biskupa we wrześniu ubiegłego 
roku. 
 Umiejętność porozumiewania się w obcych 
językach jest zupełnie niezasłużonym darem od Boga, 
który mnie najpierw przygotował, następnie skierował do 
posługi w różnych częściach świata. Znajomość kolejnego 
języka poszerza spojrzenie na drugiego człowieka, 
gdyż pokazuje sposób, w jaki wyrażane są emocje lub 
przekazywane informacje w danym kręgu kulturowym. 
Nowy język to jakby nowy świat, który otwiera się przed 
nami. Warto uczyć się języków!

 Skąd czerpie Ksiądz tyle radości i entuzjazmu? 
 Kolejny dar od dobrego Boga. Pan Bóg jest 

naprawdę bardzo dobry. On kocha każdego człowieka. 
Doświadczam tej miłości każdego dnia. Jakże nie dzielić 
się nią z innymi? „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” 
Te słowa św. Pawła mogą być też moim wyznaniem.  

 Od wielu lat jest Ksiądz związany z Drogą 
Neokatechumenalną. Jak to się zaczęło?
 Ze wspólnotami Drogi Neokatechumenalnej 
zetknąłem się po raz pierwszy podczas kursów języka 
hiszpańskiego w Pamplonie (cieszę się, że do tego miasta 
został skierowany na studia dzisiejszy wikariusz kolegiacki 
ks. Maciej Skorupka). Następnie po powrocie ze studiów 
w 1995 roku, zamieszkałem w para� i pw. Najświętszego 
Zbawiciela w Poznaniu i rozpocząłem zajęcia na Papieskim 
Wydziale Teologicznym. Zostałem wówczas poproszony, 
by towarzyszyć kolejnej wspólnocie neokatechumenalnej 
przy tamtejszej para� i. Szybko przekonałem się o wartości 
i dobru płynącym z odkrywania tajemnicy chrztu na 
drodze nawrócenia. Dlatego już dziś zapraszam wszystkich 
na kolejne katechezy, które na Osiedlu Jagiellońskim 
poprowadzą bracia z Drogi Neokatechumenalnej jesienią 
tego roku. 

 Jakie są marzenia Księdza Jubilata?
 Być świętym i pomagać innym w drodze ku 
świętości. Niedawno przeczytałem w „Przewodniku 
Katolickim” ciekawą wypowiedź Księdza Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego odnośnie jego planów na 
przyszłość. Stwierdził, że chce pomóc Ludowi Bożemu 
w przejściu od religijności do wiary. To jest również 
moje pragnienie: pomagać ludziom w przechodzeniu od 

religijności opartej na strachu przed Bogiem do wiary 
płynącej z bezgranicznej i darmowej miłości kochającego 
nas Boga. W takiej postawie nie ma miejsca na lęk. Pięknie 
o tym napisał św. Jan Apostoł: „W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się 
z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” 
(1 J 4,18).
 Życzymy zatem spełnienia marzeń i owocnej 
pracy duszpasterskiej w naszym mieście. 

Rozmawiał Maciej Stasiak
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Przebieg posługi kapłańskiej ks. dra Jacka Stępczaka

1988 – 1990  Wikariusz w para� i pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp.
1990 – 1994  Studia doktoranckie w Angers (Francja)
1995 – 1996 Wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu   
  (do 1999) i rezydent w para� i  pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu
1996 – 1997  Prefekt w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu
1997 – 2001  Redaktor Naczelny „Przewodnika Katolickiego” i rezydent w para� i pw.  
  Maryi Królowej w Poznaniu
2001 – 2008  Katechista wędrowny Drogi Neokatechumenalnej pełniący posługę   
  rektora Diecezjalnego  Misyjnego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater” w Kitwe  
  (diecezja Ndola w Zambii)
2008 – 2010  Proboszcz para� i pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie
2010 –   Proboszcz para� i pw. Św. Józefa w Środzie Wlkp. 

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

Pielgrzymka w Roku Wiary: Kórnik
Z inicjatywy duszpasterstwa pielgrzymkowego 

para� Z inicjatywy duszpasterstwa pielgrzymkowego 
para� i św. Józefa w Środzie organizowane są comiesięczne 
wyjazdy, które pozwalają na lepsze poznanie życia 
świadków wiary. 
 W sobotę 11 maja z modlitwą na ustach 
wyruszyliśmy do oddalonego o zaledwie 15 kilometrów 
Kórnika. Wydawać się mogło, że to urokliwe miasteczko 
nie ma przed większością z nas już żadnych tajemnic, 
że wyjeżdżamy tylko po to, 
by odświeżyć naszą pamięć 
i w tym szczególnym czasie 
pochylić się nad postacią 
wybitnej i niezwykłej Polki, 
jaką była generałowa Jadwiga 
Zamoyska. Znajdowali się 
wśród nas byli para� anie 
kórniccy i to oni byli 
najbardziej zaskoczeni, gdy 
rozpoczęliśmy naszą wizytę 
w para� i Wszystkich Świętych 
od pokłonienia się Panu 
Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie, odwiedzając kaplicę Wieczystej Adoracji.
 Następnie udaliśmy się do salki para� alnej, by 
posłuchać o tej, która pragnęła „Służyć Bogu, służąc 
Ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie, służąc Bogu. Niezwykle 
interesująca prelekcja prof. dra hab. Władysława Chałupki 

ukazująca życie, dzieło oraz duchowość generałowej hrabiny 
Zamoyskiej wzbogacona była ciekawą i bogata prezentacją 
multimedialną. Dzięki niezwykłej erudycji i ogromnemu 
zaangażowaniu emocjonalnemu prelegent przekonał nas 
o tym, że generałowa Jadwiga Zamoyska „swym pięknym 
i owocnym życiem zasługuje na to, by stanąć obok swych 
świętych imienniczek – św. Jadwigi (księżnej śląskiej) 
i św. Jadwigi Królowej (matki chrzestnej Litwy i fundatorki 
Wszechnicy Jagiellońskiej).” Jesteśmy wdzięczni panu 

Bogu za to spotkanie, za 
możliwość odkrycia wielkich 
dzieł, które dokonała 
w swoim życiu generałowa 
Zamoyska, a zwłaszcza za 
sposobność poznania jej 
przemyśleń i re� eksji na 
temat życia, wychowania 
oraz relacji człowieka do 
Boga, które zaskoczyły nas 
swoją głębią, mądrością 
i aktualnością. 
 Wszystkie nasze 
pielgrzymkowe intencje 

wraz z prośbą o szybką beaty� kację Służebnicy Bożej 
gen. Jadwigi Zamoyskiej powierzyliśmy Panu Bogu 
w o� erze Mszy św., którą w farze kórnickiej odprawił 
ks. wikariusz Marcin Cabaj. Celebrans zachęcał nas, 
byśmy coraz chętniej służyli drugiemu człowiekowi, 
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wykorzystując talenty i dary, które otrzymaliśmy od 
Stwórcy, bo jak mawiała generałowa Jadwiga: „Życie 
staje się wielkie przez mnogość małych uczynków dobrze 
spełnionych”.
 Gdy zeszliśmy do krypty grobowej, złożyliśmy 
kwiaty na trumnie dobrej i mądrej matki, żony 
i wychowawczyni młodzieży, zapaliliśmy biały 
i czerwony znicz wielkiej Polce i patriotce, zmówiliśmy 
modlitwę o beaty� kację kobiety, dla której Bóg był źródłem 
zasad moralnych i ostatecznym celem podejmowanych 
przez nią działań. 
 Pogoda nas nie rozpieszczała, zaczął padać 
lekki wiosenny deszczyk, ale los przygotował nam 
niespodziewaną rekompensatę. Na rynku mogliśmy 
podziwiać pojazdy uczestniczące w rajdzie Samochodów 
Zabytkowych Rollsroyce & Bentle. 
 Następnie udaliśmy się do Zamku Kórnickiego, 
który w pamięci sięgającej czasów szkolnych wycieczek 
kojarzył się większości z nas z przepiękną i bogatą 
w zbiory militarne Salą Mauretańską, eksponatami 
etnogra� cznymi i przyrodniczymi przywiezionymi 
z Australii i Oceanii przez Władysława Zamoyskiego oraz 
portretem Białej Damy z Sali Jadalnej, a byłym studentom 

ze zbiorami bibliotecznymi PAN. 
 Mimo braku słońca, decydujemy się na rejs po 
Jeziorze Kórnickim. Piękna zieleń, urokliwa panorama 
zamku i Bnina sprawiają, że nie żałujemy naszej decyzji. 
Ostatnim akcentem naszego pobytu w Kórniku był 
godzinny spacer z przewodnikiem po urokliwych zakątkach 
Arboretum. Nacieszyliśmy nasze zmysły widokiem 
i zapachem kwitnących magnolii, różaneczników, dereni 
i ozdobnych jabłoni. Wędrując po tym szczególnym 
miejscu, można naprawdę zachwycić się pięknem 
stworzenia i nabrać pewności, że wszystko, co Bóg 
stworzył, jest dobre.
 Prawie osiem godzin spędzonych w Kórniku 
na długo pozostanie w naszej pamięci, która ożywiana 
będzie z pewnością lekturą „Myśli wybranych” Jadwigi 
Zamoyskiej. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Niebieskiemu 
i życzliwym ludziom, których postawił na naszej drodze, 
że pozwolił nam po raz kolejny uświadomić sobie, jak 
wiele dobra może uczynić jeden człowiek, gdy oprze swoje 
życie i działanie na Panu Bogu.

W imieniu pielgrzymów Krystyna Hypka

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

Czas ucieka…
Wieczność czeka! Na ten napis codziennie 

z okna swojego domu rodzinnego spoglądał Karol Wojtyła. 
„Tempus fugit, aeternitas maneat”. 
 Arystoteles � lozo� cznie 
zde� niował, że czas to ilość zmian. 
Gdy coś się zmienia, znaczy, że 
mija czas. Jest jakoś, a za chwilę jest 
inaczej. Czas minął. I nie wróci do 
poprzedniego stanu, bo czas mija 
nieubłaganie. 
 Za niedługo zaczną się wakacje, czas, kiedy zdaje 
się – mamy więcej czasu wolnego. Jest czas odpoczynku 
i czas pracy. Czas relaksy i wytężania sił. Jest czas 
modlitwy, czas dla Pana Boga, choć tu zwykle tłumaczymy 
się, że nie mamy czasu. Jest też taki czas, gdy nie ma czasu 
w ogóle – wieczność. Jak przygotować się do tego etapu 
naszego życia, który nie ma końca, w którym nie ma już 
czasu?
 Koniec roku szkolnego to też możliwość 
podsumowań jakiegoś minionego czasu, możliwość 
porachowania się z wykorzystanym i zmarnowanym 
czasem. Jest czas zbierania doświadczeń, czynienia 
spostrzeżeń. Czas wielkich życiowych decyzji – 

szczególnie myślę o maturzystach i ich przyszłości. Jest 
czas życiowych zmian, naprawy tego, co się zepsuło. 
I jest czas wytężonego wędrowania przez dzieje, czas 
pielgrzymowania, czemu sprzyja okres wakacji, stąd 
zachęta, by ten czas wykorzystać na modlitwę i re� eksję, 
podejmując trud pieszego pielgrzymowania. 
 Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński 
przede� niował znane powiedzenie, że czas to pieniądz. On 
powiedział: „Czas to miłość”. I o tym więc w poruszanych 
tematach: o dostrzeganiu człowieka, poświęcaniu mu 
czasu, o byciu dla drugiego, które musi mieć swe ramy 
czasowe. 

 Powie mędrzec Kohelet: „Wszystko ma swój 
czas…”, więc o różnych wymiarach czasu w tym numerze, 
żeby czasu nie stracić, żeby bez sensu nie minął, żeby nas 
nie zaskoczył, żeby go właściwie podjąć. Zapraszam do 
ciekawej lektury!

x.GK
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Ponadczasowy zawrót głowy
Młody Karol Wojtyła parząc przez okno 

swojego rodzinnego domu w Wadowicach, widział 
zegar słoneczny z napisem: „Czas ucieka, wieczność 
czeka”. Potem już jako papież często wspominał 
te chwile i podejmował re� eksje na temat czasu 
i wieczności. Dlatego idąc śladami naszego wielkiego 
Rodaka również i my, zastanówmy się, na co lubimy 
poświęcać czas, a na co nie oraz jak naszym zdaniem 
wygląda wieczność. Szukając sposobu ułatwienia tego 
czytelnikom zdecydowaliśmy się przeprowadzić ankietę 
i tak oto... 
 J e d n y m 
z pierwszych pytań 
było to, na co nam 
brakuje czasu. Wyniki 
ankiety są napawające 
o p t y m i z m e m , 
ponieważ większości 
z nas brakuje czasu 
na marnowanie 
sobie życia, szukanie 
szczęścia tam, gdzie go 
nie ma oraz użalanie się 
nad sobą. Oczywiście, 
co już mniej przyjemne, 
często w życiu 
codziennym brakuje 
też nam chociażby 
chwili na lekturę dobrej 
książki, dłuższy wyjazd, odpoczynek czy realizację swoich 
postanowień.
 Kolejnym przedmiotem naszych rozważań był 
czas, który jest nam dany po coś... „To coś” to dla każdego 
jest czymś innym, choć każdy z ankietowanych podkreślał, 
że czas jest po to, aby go jak najlepiej wykorzystać, mieć 
szansę na osiągnięcie celów oraz na dobrą zabawę...
Następnym aspektem ludzkiego życia, który nas 
interesował w tej ankiecie było to, na co chętnie 
poświęcamy swój czas. Tutaj moi interlokutorzy, choć 
przy użyciu różnych słów, byli niemalże jednomyślni. 
Wszyscy pragną spędzać czas na rozmowach z rodziną 
i znajomymi – jednym słowem, jak głosi podręcznik do 
WOSu, człowiek jest istotą społeczną i dla prawidłowego 
rozwoju potrzebuje innych, a to jest bardzo piękne 
i uszlachetniające.
 Myślę, że jednym z trudniejszych, ale też bardzo 
ważnym pytaniem jest to jak ankietowani widzą swoją 

przyszłość po śmierci. Tutaj, za zgodą odpowiadających, 
pozwolę sobie przywołać kilka cytatów, które są 
dokończeniem zdania: Wieczność wyobrażam sobie jako...

„...inne życie, którego nie możemy sobie nawet 
wyobrazić.”(Zo� a, 81 lat) 

„...coś pięknego, bo w Niebie z pewnością jest pięknie 
.”(Barbara, 61 lat)

„..chwilę, która będzie bez początku i bez końca. 
Wieczność jest czymś, czego trwania nie można ani 
rozpocząć, ani zakończyć. To moment, który trwa tu 

i teraz, niezmiennie.”(Anna, 23 lata)

„...trudno powiedzieć, bo wieczność jest 
aczasowa, ale na pewno nie będzie bólu i 

cierpienia. Myślę że będzie panować radość...” 
(Katarzyna, 23 lata)

„...wieczne szczęście i radość z obecności 
przy Dawcy Życia, gdzie nie ma już przecież 

żadnych smutków i łez.” (Damian, 22 lat)

„...czas gdy będę mega blisko Boga i wokoło 
będzie panowało bezgraniczne szczęście 
i radość. Wszyscy będą uśmiechnięci.” 

(Kamila, 21 lat)

„...przebywanie w gronie Aniołów 
wielbiących Pana.” (Dominika, 20 lat)

„..piękną światłość.” (Patrycja, 20 lat)

„...czas, w którym nie będzie czasu, bo już zawsze 
będziemy szczęśliwi i nie będziemy musieli się martwić, 

że z czymś nie zdążymy..” (Studentka, 20 lat)

„...szczęście , radość i spokój.” (Maria, 19 lat)

„..raj.” (Uczeń, 17 lat)

 Warto tutaj podkreślić, że wieczność wszystkim 
kojarzy się z czymś dobrym, do czego warto dążyć. 
W związku z tym powinniśmy tak egzystować by zasłużyć 
na radość życia wiecznego w przyszłym świecie, ponieważ 
czeka nas tam spotkanie z Bogiem, który jest prawdziwą 
Miłością... Zaufanie Panu, spełnianie dobrych uczynków 
i życie wiarą są naszą przepustką do Nieba -nie zmarnujmy 
tego...

ABA/EW



W ŚWIETLE KOLEGIATY 15

TEMAT NUMERU

„Zainspirowani w czasie”
 Katechizm Kościoła Katolickiego pozwala nam 
spojrzeć również na kwestię czasu. Dalekie i szerokie 
spojrzenie na czas, który jest poza Bogiem a tylko dla 
człowieka, skłania nas do obserwacji czterech obszarów. 
Pierwszym z nich jest czas liturgiczny, w którym 
obchodzimy zbawcze dzieło Oblubieńca i pamiątkę 
Zmartwychwstania. W ten sposób, z biegiem roku 
– każdego dnia – Kościół odsłania całe misterium 
Chrystusa uobecniając je w każdym czasie, dając 
każdemu z nas możliwość spotkania Go. Tym samym 
czas liturgiczny jest czasem Kościoła ustalonym 
pomiędzy wypełnioną Paschą Chrystusa a pełnią 
czasów Królestwa Bożego. Każdy chrześcijanin winien 
zatem tak żyć, by za hasło przewodnie każdej czynności 
swoich dni, stawiać sobie słowo „dzisiaj”. Dzisiaj staje 
się wyznacznikiem jutra, którego wzorem jest sam Bóg. 
On, gdy dobrowolnie się wydał, wypełnił całą historię 
i prowadzi ją nadal. 
 Czas liturgiczny zmusza człowieka do pójścia 
krok dalej w swojej codzienności i wkroczenia 
w drugi i trzeci obszar – końca czasów i pełni czasów. 
Ten niezwykły moment stanie się zarazem początkiem 
i niegasnącym teraz w Bogu dla każdego człowieka. 
Niestety nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie 
o pełni czasów, by dokonać sądu ostatecznego 
i wskrzesić ludzkie ciała z martwych, zamykając już na 
zawsze wszelkie czasy, dając im kres i koniec. Chrystus 
może powrócić w każdej chwili, bowiem „Jego przyjście 
w chwale jest bliskie” (Ap 22,20). Paruzja będzie dniem 
naszego zmartwychwstania i zwycięstwa, którego 
świadkami jesteśmy tylekroć, ilekroć przeżywamy 
misteria Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. 

W tej niezwykle istotnej dla naszego chrześcijańskiego 
życia sprawie, istnieje czwarty obszar, w którym czas 
ucieka. Ten obszar to swoista próba wykorzystania 
czasu, jaki został nam dany we wszystkich wcześniej 
wymienionych obszarach, zwłaszcza czasie Kościoła. 
Kwestia pracy, kwestia nauki, spraw duchowych, 
cielesnych... Te wszystkie elementy inspirują naszą 
codzienność i tworzą nasze dzisiaj. Dla chrześcijanina 
kwestia czasu – szczególnie jego braku, tak piętnowanego 
i podkreślanego – oznacza nic więcej nad to, co możemy 
określić jako brak harmonii i ładu swojego życia. 
Przykład? Sam bł. Jan Paweł II wspomina o tzw. „wyborze 
rozrywek, który jest konieczny, bo nie wszystko, co 
określa się tym słowem, przynosi wypoczynek i duchową 
korzyść”. Jednakże nieraz nadmierne szukanie wrażeń, 
przeżyć i przyjemności doprowadza do znużenia, 
zmęczenia a nawet do rozdrażnienia, które stwarza 
warunki dla jałowej bezczynności – podwaliny naszej 
własnej wolności rozumianej jako samowoli. 
Inspiracja w czasie i wejście głęboko w wymiar 
„odpoczynku” to czerpanie ze wzorca Boga na Jego 
wzór: wszystko, co uczynił, „było bardzo dobre”. Przed 
nami pojawiają się nowe inspiracje do kreowania naszej 
codzienności w ukierunkowaniu na pełnię w Bogu. 
Tym samym czas wyborów: formy spędzenia wakacji, 
wykorzystania wolnego czasu, prawdziwego odpoczynku, 
życiowych decyzji – dobrej szkoły, właściwego kierunku 
studiów – niech będzie oparty na żywej i prawdziwej 
relacji do Boga, w którym odpoczywając, nabieramy sił 
do dalszego pielgrzymowania przez życie.

tep

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

Brak czasu dla… Pana Boga?
 Modlitwa… Wypowiadając to słowo najczęściej 
przed oczami ukazuje mi się obrazek sześcioletniego 
dziecka, klęczącego przy łóżku ze złożonymi mocno 
rączkami, wpatrzonego w � gurkę Maryi. Obok niego 

siedzą zadowoleni rodzice i z uśmiechami słuchają 
swojej pociechy podczas recytowania paciorka. Jakże 
wielu z nas pozostaje takie przyzwyczajenie na długo. 
Przyznam, że i ja przez długi czas modliłem się, recytując 
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codziennie najważniejsze modlitwy. Owszem, jest to 
ważne, gdyż każda z nich była wyznaniem naszej wiary, 
ale nie na tym to polega. Nie chodzi w niej o to, żeby 
„odklepać” to, co trzeba czy wypada, podobnie jak nie 
chodzi się na Mszę, by być co tydzień, bo tak powinien 
robić katolik.
 Zacznijmy od najważniejszego pojęcia, czyli 
od samej modlitwy. Na czym polega? Jak należy się 
modlić? Dlaczego mówienie wyuczonych formułek nie 
jest pełnią modlitwy? Głównym zadaniem modlitwy 
jest zbliżenie nas do Boga, nawiązanie z nim relacji, 
rozmowa. Tylko jak z Bogiem rozmawiać, skoro nie 
możemy Go usłyszeć? Odpowiedź na to pytanie jest też 
odpowiedzią na to, jak należy się modlić. 
Przede wszystkim najważniejsze jest 
skupienie. Modląc się formułkami czy 
znanymi na pamięć słowami, prędzej czy 
później dojdziemy do tego, że mówimy 
coś machinalnie, nie zdając sobie nawet 
z tego sprawy. Oczywiście można też się 
skupiać na formułkach, jednak wymaga 
to od nas silnej woli i samozaparcia, 
gdyż bardzo łatwo o rozkojarzenie, gdy 
złapie się już rytm mówienia. Natomiast 
gdy staramy się używać własnych słów: 
dziękując, przepraszając, prosząc, wtedy skupiamy się na 
tym, o czym myślimy. Tak więc skupiając się, możemy 
usłyszeć Boga. Widać to zwłaszcza podczas wieczornego 
rachunku sumienia. Zastanawiamy się wtedy, co przez 
cały dzień zrobiliśmy dobrze, a co źle, czyli rozważamy to 
w naszym sumieniu. By usłyszeć Boga musimy mieć 
ukształtowane sumienie. W każdym z nas mieszka 
Chrystus, więc rozważając nasze uczynki w naszym 
wrażliwym sanktuarium rozmawiamy z Nim, gdyż za 
pośrednictwem naszego sumienia podpowiada nam, 
co było dobre, a co złe. Dlatego też wyuczone formułki 
nie będą pełnią modlitwy, bo zabraknie w nich właśnie 
takiego zaangażowania.
 Są różne sposoby i miejsca modlitwy. Modlimy 
się podczas adoracji, Mszy Świętej, nabożeństw, 
w domu, idąc gdzieś, czy robiąc cokolwiek. Różnorakie 
są też pozycje: stojąca, siedząca, leżąca, klęcząca, 
podczas biegania, siedząc w samochodzie, itp. Jednak 
pozycja i miejsce nie mają aż takiego znaczenia jak 
jakość modlitwy, której poświęciłem poprzedni akapit. 
Przede wszystkim chodzi o skupienie. Jeśli potra� my 
się skupić na różańcu w zatłoczonym tramwaju – 
czemu nie? Oczywiście najlepiej byłoby w kościele 
przed Najświętszym Sakramentem, by doświadczyć 
ciszy i bliskości Boga, ale nie wszyscy mają ku temu 

sposobność. Z drugiej strony, możemy leżeć krzyżem 
przed tabernakulum, jednak zamiast myśleć o Bogu, 
głowę zaprzątać nam mogą pomysły na obiad, czy inne, 
nieważne w danym momencie sprawy. Duże znaczenie 
ma też rozważanie Pisma Świętego, najlepiej w większym 
gronie. Wtedy słyszymy więcej osobistych przemyśleń 
i wyjaśnień, co znacznie rozwija naszą wiarę i wiedzę 
nt. Boga.
 Ile powinna trwać modlitwa? Na to pytanie 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednak warto sobie 
przemyśleć kilka kwestii. Dzień składa się z 24 godz. 
Najczęstszym podziałem jest 3x8 godz., czyli 8 godz. 
na sen, 8 godz. na pracę/szkołę i 8 godz. na zabawę. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
jednak trzeba zrobić obiad, posprzątać, 
przebyć drogę pomiędzy pracą a domem 
i zrobić zakupy. Myślę też, że nie zabierze 
nam to więcej, niż 3 godz. Tak więc zostaje 
5 godz. do wykorzystania. Wydaje mi 
się, że 1/10 tego czasu, czyli pół godziny, 
to w ciągu całego dnia nie jest tak wiele, 
by oddać ze swojego czasu wolnego. 
Zwłaszcza, że możemy też odmawiać np. 
dziesiątkę różańca podczas drogi, czytać 
katolicką prasę, czy śpiewać pobożne pieśni 

i piosenki. Także oddając się rozważaniom możemy 
się modlić. Nie wolno jednak też przesadzać. Lepiej 
po 10 min. klęczenia usiąść i dalej się modlić, niż 
klęczeć kolejne minuty i zamiast na modlitwie skupiać 
się na bólu. Przecież nie chodzi o torturowanie się, 
ale o łączność z Bogiem.
 Nie można nikomu narzucić, jak ma się 
modlić. Jedni wolą cichą adorację, podczas której mogą 
przemyśleć swoją wiarę i porozmawiać z Bogiem, drudzy 
rozmyślanie nad słowami Pisma Świętego i różaniec, 
a jeszcze inni śpiewy. Nie można oceniać, która modlitwa 
jest lepsza. Najważniejsze jest to, by płynęła ona z naszych 
serc, była szczera, oraz by się na niej mocno skupić. Warto 
też wygospodarować czas w ciągu dnia dla Boga, a nie 
tylko odmawiać pacierz rano i wieczorem. Nie chodzi 
teraz o to, by z zegarkiem odmierzać minuty naszych 
modlitw, ale stawianie sobie nowych modlitewnych 
wyzwań, zarówno czasowych, jak i duchowych. 
Jeśli chcemy się pomodlić, zostawmy wszystko za nami 
i poświęćmy czas na rozmowę z Bogiem, zamiast na 
wygłupy, czy myślenie o obowiązkach, które nas czekają. 
Dzięki temu dojrzejemy w naszej wierze, a wszystkie 
drogi będą się prostować, gdy będziemy postępować 
tak, jak Pan Bóg przykazuje.

MŚ
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Stojąc na szkolnym parkingu dla… rowerów.
Poświęcić czas wychowankowi – impresje holenderskie (4-9.03.2013 r.)

Długa, dziesięciogodzinna podróż nocą pociągiem 
z Poznania do Amsterdamu zakończyła się szczęśliwym 
dotarciem do celu. Radośnie grupa nauczycieli poznańskiego 
Publicznego Gimnazjum Katolickiego św. Stanisława Kostki 
z jego dyrektorem ks. Piotrem Kusiem wyruszyła na… 
poranną kawę w pobliskiej kawiarni. Trzeba było zebrać siły 
przed zwiedzaniem stolicy Holandii (tej reprezentacyjnej, 
gdyż siedzibą rządu i ustępującej za niedługo królowej jest 
Haga). 
 Zobaczyliśmy stare, uforty� kowane i bogate miasto 
urodzenia � lozofa Barucha Spinozy i działalności słynnego 
malarza Rembrandta van Rijn. Świadczyły o tym kamienice 
zamożnych obywateli Niderlandów, place, 
znaczących rozmiarów budynki publiczne, 
ratusz, czy choćby bramy miejskie, które dziś 
mieszczą muzea. Obok wielu kościołów i 
katedr obecne są też synagogi zamożniejszych 
żydów hiszpańskich i uboższych, środkowo-
europejskich. I jeszcze jedno: rowery. 
Wszechobecne i wszechjeżdżące. Rzeczywiście 
słuszne jest skojarzenie Holandii z rowerami. 
 Spacer po mieście zakończyć trzeba było 
ponownym odjazdem pociągiem tym razem już 
do Nijkerk – do celu. Po krótkiej (w stosunku do 
poprzedniej) podróży holenderskim pociągiem 
dotarliśmy do stacji Nijkerk, na której czekały 
radośnie witając nas Margreet i Marleen. Chłonąc widoki 
miasteczka o mało oryginalnej nazwie „Nowy kościół”, 
dotarliśmy do hotelu „Golden Tulip”, w którym wszyscy 
nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie „Exploring 
a multi-faith Europe” zjedliśmy w przyjacielskiej, angielskiej 
atmosferze kolację. 
 Już następnego dnia dotarliśmy do naszej partnerskiej 
szkoły Accent Praktijkonderwijs. Rozległy, nowy budynek 
szkoły zrobił wrażenie zwłaszcza na tych, którzy jeszcze w niej nie 
byli. Przesympatyczne powitanie przez dyrektora rozpoczęło 
roboczą część spotkania: uzupełnianie dokumentacji pracy 
w poszczególnych etapach realizacji europejskiego projektu. 
 O wiele bardziej jednak zachwycił nas sposób 
oprowadzenia nas po szkole przez uczniów, które 
było zarazem kursem z pracy-techniki. Najpierw 
w szkolnej pracowni gastronomicznej uczniowie 
na pokrzepienie poczęstowali nas trzywarstwowym 
koktajlem, a my mogliśmy zobaczyć kuchnię wraz 
z zapleczem, gdzie holenderska młodzież może nabywać 
umiejętności kulinarnych. Dalej w pracowni stolarskiej 
każdy uczestnik projektu w wyciętej już deseczce 
wiercił otwór i w frez wklejał prostopadłą podstawkę. 

 W pracowni metalowej, spoglądając na uczących 
się tam młodych ludzi, sami musieliśmy z okrągłej 
miedzianej blaszki młotkiem uformować wklęsły 
kształt podstawka, który trzeba było jeszcze wkrętarką 
utwierdzić w deseczce, która coraz bardziej zaczynała 
przypominać wiszący świecznik. W końcu w artystycznej 
pracowni dokleiliśmy lusterko z nalepionym logo szkoły 
i efekt ostateczny był… zaskakujący. 
 Wędrując po szkolnych korytarzach, dowiadywaliśmy 
się, że młodzież w programie zajęć ma lekcje zwykle od 8.00 do 
14.00. Połowa tego czasu jest poświęcona na zajęcia teoretyczne, 
a druga – na praktyczne. Stąd taka ilość różnych pracowni: 

� lmowej, komputerowej, czy rowerowej 
(w końcu każdy Holender musi umieć złożyć czy 
naprawić rower!). Wyglądając przez okna jednej 
z pracowni można było dostrzec parking 
dla… rowerów. Niezwykły to widok 
niekończących zdawałoby się rzędów rowerów. 
W tym gąszczu trudno później odnaleźć własny, 
dlatego trzeba stosownie rower przyozdobić. 
 Rowery… One też pokazują styl pewnego 
przyszłościowego myślenia odnośnie 
edukacji. Rowery to ruch, zdrowie, inwestycja 
w sprawność. Ale też od strony praktycznej 
rowery to ekologiczny środek lokomocji, 
pozwalający na sprawne przemieszczanie się, 

nie martwiąc się później o miejsce parkingowe (no chyba że 
mamy do czynienia ze szkołą, wtedy potrzebny jest spory plac 
tylko dla rowerów). Centra miast nie są zapchane autami. 
 Takie powinno być myślenie o edukacji: 
przyszłościowe i praktyczne. Uczniowie Szkoły Accent 
w trakcie edukacji mają praktyki nie tylko na zajęciach 
w poszczególnych pracowniach w szkole, ale też w różnych 
przedsiębiorstwach, w których nabywają umiejętności 
zawodowych. Mogliśmy wypić kawę w kawiarni 
współpracującej ze szkołą, w której obsłudze pracują 
uczniowie. Czy innym razem mijając w starym miasteczku 
portowym Spakenburg niewielką stocznię dla kutrów 
rybackich, pracownicy – zatrudnieni byli praktykanci, 
pozdrawiali znajomych nauczycieli. 
 Warto więc w kształceniu mieć na uwadze konkretne 
umiejętności zawodowe, chociaż nie tylko zawodowe! 
W naszej szkole mogliśmy zobaczyć pracownię kosmetyczno-
socjalną. Obok luster i sprzętów fryzjerskich w drugiej części 
pracowni stało łóżeczko dziecięce. Obok w szafce złożone 
były ciuszki, ręczniki, miska do kąpieli dziecka, łyżeczki 
i wszystko inne, co potrzebne do opieki nad dzieckiem. 
Nasi uczniowie już w szkole uczą się, jak trzymać, karmić, 
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przewijać dziecko… 
 Naprzeciw łóżeczka stało łóżko dla dorosłej 
osoby. Oprowadzający nas uczniowie wyjaśnili, że tu uczą 
się, jak się opiekować osobami starszymi lub przewlekle 
chorymi. Kraj, który kojarzy się z zalegalizowaną eutanazją, 
wychowuje uczniów w takiej dziedzinie! Cóż… stare 
rowery, porzucane przez swoich właścicieli na ulicach 
miast, najpierw są oznaczane stosowną informacją 
o planowanym uporządkowaniu niechcianego środka 
lokomocji, a dopiero później są usuwane. Kiedy w ludzkim 
sercu zabraknie miłości, zaczyna się dramat śmierci… 
Nieważne, czy człowiek decyduje o niej sam, czy inni. 
Po prostu zabrakło miłości. Ktoś orzeka, że rower jest 
porzucony, nie należy już do nikogo, nikt go nie chce, nie ma 
kto kochać, więc i samemu siebie się nie kocha. Wtedy stare 
rowery się usuwa. Dopiero w tak dramatycznej sytuacji. 
 Holandia jednak odkrywa swoje inne, mniej 
stereotypowe oblicze. Już w XVI i XVII wieku w Utrechcie, 
mieście historycznym i ważnym dla kraju rozciągającym się 
na depresyjnych polderach, zamożniejsi � lantropi tworzyli 
socjalne osiedla. Spoglądając na miasto ostatniego do Jana 
Pawła II papieża spoza Włoch Hadriana VI najpierw ze 
112-metrowej katedralnej wieży, później zwiedzając je 
z pokładu łódki, płynąc reńskimi kanałami, 
a w końcu spacerując po uliczkach 
starówki, mogliśmy zobaczyć zabytkowe 
„szeregowce”, niewielkie domki dla 
małżeństw, których nie było stać na własne 
mieszkania. Wszystko po to, by umożliwić 
godne rodzinne życie, w którym jeden 
o drugiego się troszczy, w którym nikt nie 
jest bezpański, jak porzucony rower na ulicy. 
 Kraj tulipanów i wiatraków z 
pięćdziesięciotysięczną polską emigracją za pracą pokazał 
nam ciekawy model edukacji dla młodzieży z trudnościami 
w uczeniu się. Młodzi są zupełnie poważnie traktowani i nie 
szczędzi się środków, aby przygotować ich do życia, pracy, 
wypoczynku… W języku angielskim uczniowie tłumaczyli 
nam, że każdy z nich ma swojego indywidualnego trenera, 
który prowadzi i wskazuje – na podstawie zainteresowań 

– kierunki rozwoju. Cały system szkoły oparty jest też na 
chrześcijańskich wartościach. Szkołę pilotuje protestancka 
fundacja, stąd dzień w szkole zaczyna się od modlitwy. 
Rozwój człowieka musi być zawsze wieloaspektowy, 
integralny, nie pomijając w wychowywaniu także wartości 
duchowych. Wszak rower, choć pozornie jak każdy inny, 
to jednak ma swego właściciela, który wprawia go w ruch. 
Stojąc na szkolnym parkingu dla rowerów, na którym 
i nawet motorowery, składane w niedalekiej fabryce skuterów 
się znajdą, trzeba na każdy z nich spojrzeć indywidualnie. 
Każdy może okazać się niezwykłym, inaczej oznaczonym 
przez swego właściciela, czy to oryginalnym kolorem siodełka, 
czy wzorkami na torbie rowerowej, czy kształtem kłódki. 
Niby praktyczne odróżnienie swego roweru, by łatwiej móc 
go odnaleźć…
 W sympatycznym nastroju powoli nadszedł czas 
pożegnań i obdarowań. Spotkanie w Holandii było ostatnim 
etapem realizacji projektu „Exploring multi-faith Europe”, 
stąd szczególne wyrazy wdzięczności w holendersko-grecko-
angielsko-niemiecko-polskim gronie nauczycieli. I nie tylko 
wdzięczności, lecz również planów dalszej współpracy 
na przyszłość, wskutek sprawdzenia się efektywnych 
dotychczasowych przedsięwzięć, popartych więzami szczerej 

przyjaźni, dobrze rokującymi na przyszłość. 
 W Amersfoort z bliska i nawet od środka 
obejrzeliśmy murowany holenderski wiatrak, 
poznając tajniki łapania przez niego wiatru. 
I tak wyprowadziwszy się z hotelu „Golden 
Tulip”, w piątkowe popołudnie po ostatnim 
etapie zwiedzania wsiedliśmy – tym razem 
w Utrechcie – do pociągu, który przez Kolonię 
zawiózł nas nocnym kursem do Ojczyzny. 
Wzbogaceni nowymi spostrzeżeniami 

powróciliśmy do polskiej rzeczywistości, by czynić ją 
piękniejszą, rozglądając się za cechami charakterystycznymi 
poszczególnych, choć nielicznych na polskich drogach 
i ścieżkach rowerowych dwukołowych pojazdów, by bardziej 
widzieć ucznia. Pojedynczego ucznia. By nie szczędzić czasu 
i miłości dla drugiego człowieka – wychowanka. 

x.GK

 Czas ma swój własny, stały i nieodwracalny bieg 
zdarzeń. Moje aktualne spojrzenie na rzeczywistość rozpocznę 
od cytatu: „Ktoś powiedział, że największym interesem świata 
byłoby kupić ludzi za tyle, ile są warci, i sprzedać ich za tyle, na 

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

„Ludzie swojej epoki”
ile się cenią”. 
 Ludzie każdej epoki na przemian realizują wezwanie: 
widzieć – oceniać – działać. Te trzy kluczowe postulaty 
działania, mogą być bardzo potrzebne i przydatne człowiekowi 
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1 2 3 4 5 6 7

Święto św. Tomasza Wspomnienie bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej

XIV Niedziela Zwykła

Mt 8, 18-22 Mt 8, 23- J 20, 24-29 Mt 9, 1-8 Mt 9, 9-13 Mt 9, 14-17 Łk 10, 1-12. 17-20
Haliny, Mariana Urbana, Jagody Jacka, Mirosława Teodora, Elżbiety Antoniego, Karoliny Łucji, Dominika Cyryla, Klaudiusza

8 9 10 11 12 13 14
Wspomnienie św. Jana     

z Dukli
Święto św. Benedykta Wspomn. 

Bonifacego z Kwerfurtu
Wspomn. Św. Andrzeja i 
Benedykta Pustelników

XV Niedziela Zwykła

Mt 9, 18-26 Mt 9, 32-37 Mt 10, 1-7 Mt 19,27-29 Mt 10, 16-23 Mt 10, 24-33 Łk 10, 25-37
Elżbiety, Prokopa Zenona, Weroniki Amelii, Filipa Olgi, Kaliny Janiny, Weroniki Małgorzaty, Ernesta Marceliny, Bonawentury

15 16 17 18 19 20 21
Wspomnienie św. 

Bonawentury
Wspomnienie NMP z 

Góry Karmel
Wspomnienie bł. 

Czesława
XVI Niedziela Zwykła

Mt 10,34-11,1 Mt 11, 20-24 Mt 11, 25-27 Mt 11, 28-30 Mt 12, 1-8 Mt 12, 14-21 Łk 10, 38-42
Henryka, Włodzimierza Eustachego, Marii Anety, Bogdana Szymona, Kamila Wincentego, Alfredy Hieronima, Eliasza Daniela, Andrzeja

22 23 24 25 26 27 28
Wspomnienie św. Marii 

Magdaleny
Święto św. Brygidy Wspomnienie św. Kingi Święto św. Jakuba Wspomnienie św. 

Joachima i Anny
XVII Niedziela Zwykła

J 20, 1. 11-18 J 15, 1-8 Mt 13, 1-9 Mt 20, 20-28 Mt 13, 18-23 Mt 13, 24-30 Łk 11, 1-13
Albina, Bolesławy Zelisława, Bogny Krystyny, Olgi Krzysztofa, Walentyny Grażyny, Anny Julii, Natalii Wiktora, Aidy

29 30 31
Wspomnienie św. Marty Wpomnienie św. 

Ignacego z Loyoli

J 11, 19-27 Mt 13, 36-43 Mt 13, 44-46
Olafa, Konstantyna Julity, Ludmiły Heleny, Ernesty

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1 2 3 4

Wspomnienie Św. 
Alfonsa Marii Liguoriego

XVIII Niedziela Zwykła

Mt 13, 47-53 Mt 13, 54-58 Mt 14, 1-12 Łk 12, 13-21
Justyny, Konrada Kariny, Gustawa Lidii, Nikodema Dominika, Jana

5 6 7 8 9 10 11
Święto Przemienienia 

Pańskiego
Wspomnienie bł. 

Edmunda Bojanowskiego
Wspomnienie św. 

Dominika
Święto św. Teresy 

Benedykty od Krzyża
Święto św. Wawrzyńca XIX Niedziela Zwykła

Mt 14, 13-21 Łk 9, 28b-36 Mt 15, 21-28 Mt 16, 13-23 Mt 25, 1-13 J 12, 24-26 Łk 12, 32-48
Marii, Stanisława Jakuba, Sykstusa Doroty, Kajetana Emiliana, Cypriana Romana, Romualda Borysa, Filomeny Zuzanny, Włodzimierza

12 13 14 15 16 17 18
Wspomnienie św. 

Maksymiliana Marii Kolbe
Uroczystość 

Wniebowzięcia NMP
Wspomnienie św. Jacka XX Niedziela Zwykła

Mt 17, 22-27 Mt 18, 1-5. 10. 12-14 Mt 18, 15-20 Łk 1, 39-56 Mt 19, 3-12 Mt 19, 13-15 Łk 12, 49-53
Klary, Lecha Heleny, Diany Alfreda, Euzebiusza Marii, Napoleona Stefana, Joachima Elizy, Anity Bronisława, Ilony

19 20 21 22 23 24 25
Wspomnienie św. 

Bernarda
Wspomnienie              
św. Piusa X

Wspomnienie NMP 
Królowej

Święto św. Bartłomieja XXI Niedziela Zwykła

Mt 19, 16-22 Mt 19, 23-30 Mt 20, 1-16a Łk 1, 26-38 Mt 22, 34-40 J 1, 45-51 Łk 13, 22-30
Juliusza, Bolesława Bernarda, Samuela Joanny, Franciszka Marii, Hipolita Filipa, Leurentego Jerzego, Maliny Ludwika, Radka

26 27 28 29 30 31
Uroczystość NMP 
Częstochowskiej

Wspomnienie św. Moniki Wspomnienie św. 
Augustyna

Wspomn. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela

J 2, 1-11 Mt 23, 23-26 Mt 23, 27-32 Mk 6, 17-29 Mt 25, 1-13 Mt 25, 14-30
Marii, Sandry Józefa, Cezeriusza Patrycji, Adeliny Flory, Racibora Rebeki, Szczesnego Rajmunda, Bohdana

budującemu rzeczywistość czasu Kościoła. Piękne hasło 
i wezwanie do ostatecznego podjęcia wysiłków i działań, zbiega 
się jednak jak każde doskonalenie siebie – dość opornie. Pytanie 
dlaczego? 
 Taka już natura każdego człowieka, że u podłoża każdego 
sporu leży fakt, iż ktoś poczuł się nie dość dobrze potraktowany. 
Tym samym by znaleźć się w punkcie wyjścia, WIDZIEĆ należy 
zawsze konkretną sytuację, stojące za nim dobro lub jego brak, 
problemy i zagrożenia… Same pytania jednak rodzą się już 
z tego, że człowiek widzi jedynie wady i świadomie ulega złym 
namiętnościom. A co podziało się z cnotą, czyli porządkiem 
umysłu w postępowaniu? Ta bardzo często zostaje zapomniana 
wskutek kryzysu zniechęcenia i zgodzie człowieka – każdego 
stanu! – na bylejakość … 
 Zatem OCENIAĆ! Przede wszystkim, by każda 
czynność nie obejmowała tylko ludzkiego wysiłku człowieka, 
bo ten jest przecież ograniczony, potrzeba każdemu postawy 
modlitewnej, w sposób szczególny prośby o światło Ducha 
Świętego. Pokora wobec całego Kościoła (szczególnie 

uwzględniając Jego czas), winna nas skłaniać do postawy raczej 
surowego traktowania samych siebie, a oceniania innych i ich 
działań z wyrozumiałością. Zawsze pamiętać należy o tym co 
w tej sytuacji zrobiłby Jezus? 
 Może potrzeba zdobyć się na odwagę, zaryzykować 
(zaufać) i DZIAŁAĆ? Przede wszystkim każde działanie 
wymaga przemiany siebie w zgodzie z oceną Ewangelii. 
Mobilizacja, jaka musi zaistnieć, winna wywodzić się z całego 
lokalnego środowiska – jego życia kulturalnego, społecznego, 
gospodarczego… 
 Co należy czynić? Pytanie, które samo powinno 
się pojawić, winno obejmować moje możliwości, zdolności, 
talenty… Co ja konkretnie mogę zrobić? Problem w tym, że nie 
każdego stać na to by podejmować każdą inicjatywę. Jest wielu 
ludzi swojej epoki, ale ta jest tylko jedna, rozliczana zawsze 
przez historię, a już na pewno na końcu czasów przez Chrystusa 
w Nim samym. Obym i ja został rozliczony tylko dobrze… 
Widzę, oceniam i chcę działać!

tep

LIPIEC 2013
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SIERPIEŃ 2013

Święty wydania: św. Augustyn
................................................................................................................................

 Godzina, minuta, 
sekunda i tak każdego dnia 
człowiek żyje z dnia na dzień 
nie zastanawiając się nad tym, 
co go czeka w przyszłości, nie 
zastanawiając się jak żyje, jest 
w ciągłym w pośpiechu, bez 
chwili zastanowienia się nad 
życiem wiecznym. Wszystko 
po to by być szczęśliwym, mieć 
pieniądze, aby przeżyć każdy 

dzień w dobrobycie. Jednak prawdziwe szczęście i życie w 
wieczności daje nam Jezus, który dał wzór prawdziwego 
życia w szczęściu nie na tym świecie, lecz na tamtym. 
 Warto w dzisiejszym zawirowanym świecie na 
moment przystanąć i zastanowić się, czy to, co robię, 
czym się zajmuję, prowadzi do zbawienia, czyli do życia w 
wieczności? Pamiętajmy, że każdy ma prawo do zbawienia, 
nawet największy grzesznik może się nawrócić i zostać 
zbawionym, by być szczęśliwym w wieczności. 

 Przykładem dążenia do świętości, nawet pomimo 
zawiłych dróg życiowych, może być św. Augustyn, 
który bardzo późno odkrył Jezusa oraz piękno wiary 
chrześcijańskiej. Św. Augustyn przez wiele lat był osobą 
niewierzącą, choć poszukującą. Jego droga życiowa nie 
była łatwa tym bardziej że tra� ł do sekty manichejczyków, 
gdzie jednak zrozumiał szybko, że nie znajdzie odpowiedzi 
na pytania, które go nurtowały. 
 I my ludzie grzeszni również mamy różne pytania, 
które dotyczą naszej wiary i nie możemy odnaleźć 
odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że zbyt mało poświęcamy 
czasu dla Pana Boga, który zawsze czuwa nad nami i pragnie 
również naszej obecności, chwili adorowania Go przed 
Najświętszym Sakramentem, czy chwili krótkiej medytacji 
nad Pismem Świętym. Augustyn na swojej drodze spotkał 
osobę, która pozwoliła mu zmienić dotychczasowe 
życie. Od tego momentu będzie to czas dla niego wiele 
ob� tszy w owoce duchowe, niż ten, w którym żył przed 
nawróceniem. Spotkał na swojej drodze św. Ambrożego. 
To pod jego wpływem św. Augustyn poznał wiarę 
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chrześcijańską. Znalazł w niej Tego, który osłania siebie 
w postaci Eucharystycznej, a przyjmując Go zapraszamy 
Jezusa do naszego serca. Dlatego Augustyn żałował, że tak 
późno poznał Chrystusa. W swoich Wyznaniach pisze:
 Późno Cię umiłowałem,
 Piękności dawna i zawsze nowa!
 Późno Cię ukochałem!
 We mnie byłaś, ja zaś na zewnątrz
 I na zewnątrz Cię poszukiwałem.(…) 

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

Komentarze do Ewangelii niedzielnych
i świątecznych

 Nieważne na jakim etapie życia jesteśmy, ważne 
by odkryć Tego, który daje życie wieczne w szczęśliwości. 
Odkryć Jezusa nie oznacza uczynić to tylko raz w swoim 
życiu; to znaczy odkrywać Go codziennie i za każdym 
razem inaczej. Idąc za przykładem św. Augustyna odkryjmy 
Chrystusa jak najwcześniej, by móc doświadczyć piękna 
życia chrześcijańskiego. W Roku Wiary powinniśmy 
właśnie bardziej sią zatrzymać nad własną wiarą i odkrywać 
ją z wielką radością jak to uczynił św. Augustyn. 

KB

XIV Niedziela Zwykła (Łk 10, 1-12. 17-20)
 „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo.” Te słowa Pana Jezusa przypominają nam o obowiązku modlitwy w intencji powołań do 
służby Bożej. W Polsce cieszymy się jeszcze dużą liczbą powołań kapłańskich. Mimo modnej dzisiaj nagonki 
na Kościół i księży są na szczęście młodzi, którzy decydują się na piękną służbę w Kościele. Potrzebują oni 
naszego wsparcia: modlitwy, pomocy materialnej, ale przede wszystkim budowania dobrego klimatu wokół 
tematu Kościoła i Chrystusowego kapłaństwa. 
Cieszy również inicjatywa duchowej adopcji kapłanów rozwijająca się obecnie w naszej ojczyźnie. 

Za to wszystko dobro w imieniu nas księży wyrażam wdzięczność. 
 Jednocześnie ośmielam się dodać jedno pytanie do twojego rachunku sumienia: kiedy ostatnio pomodliłeś się za swojego 
proboszcza i wikariusza?

ks. Jacek Stępczak

7
LIPIEC

2013

XV Niedziela Zwykła (Łk 10, 25-37)
 Przepiękna Ewangelia. Samarytanin, który okazuje miłosierdzie jest ikoną pomocy! Cóż to znaczy? 
Otóż historia i postać z dzisiejszej Ewangelii przypominają nam i uczą, że pomoc drugiemu musi być 
bezinteresowna! Nie można świadczyć miłosierdzia, czyli także pomocy drugiemu, jeśli chcielibyśmy czerpać 
z tego korzyści. Wtedy nasza pomoc byłaby zwykłym aktem charytatywnym, � lantropijnym, ale na pewno nie 
aktem, który wypływa z miłości! 
Bądźmy takimi, jak Samarytanin. Dostrzegajmy biedę i niedolę drugiego człowieka. Świat, w którym żyjemy 
jest pełen niesprawiedliwości, zwłaszcza tej materialnej, która powoduje, że wielu z pośród naszych braci 

i sióstr w wierze cierpi ból. Nie pozwólmy na to! Wiarę pokażmy czynem! Bóg jest Miłością! Uczmy się od Niego miłości, która daje 
się drugiemu.Człowiek musi być w centrum. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy potrzebują pomocy. Tłumaczeń może być 
wiele. Mieli takie także ci, którzy przeszli obojętnie wobec cierpiącego z dzisiejszej Ewangelii. My nie bądźmy obłudni!

ks. Krystian Sammler

14
LIPIEC

2013

XVI Niedziela Zwykła (Łk 10, 38-42)
 Jakże często zdarza nam się popełniać błąd Marty. Jezus przychodzi do naszego domu, a my zamiast Go 
wysłuchać, staramy się od Niego uciec w wir naszych codziennych obowiązków. Bo tak trzeba, bo tak wypada. 
Słuchać Jezusa z zapartym tchem? To przecież dobre dla dzieci, ale nie dla dorosłych. Dorośli przecież muszą 
troszczyć się o tyle spraw. Ktoś łamie ten schemat? Oczywiście nie poprzemy takiej postawy. Co więcej 
upomnimy, tak jak to zrobiła Marta wobec swojej siostry Marii... Miejmy nadzieję, że w podobnej sytuacji 
usłyszymy napomnienie, jakie usłyszała ta ewnagelijna kobieta: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz 
o wiele, a potrzeba tylko jednego. 

 I jeszcze jedno. Z innych tekstów Pisma Świętego wiemy, że Jezus szczerze zaprzyjaźnił się z tą rodziną. Marta pomimo 
usłyszanego jednoznacznego upomnienia się obraziła się, nie odwróciła się od Jezusa. Przyjęła słowa Chrystusa i przemieniła swoje 
postępowanie. A czy my tak potra� my?

ks. Maciej Skorupka

21
LIPIEC

2013
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XVII Niedziela Zwykła (Łk 11, 1-13)
 Modlitwa Pańska, czy jak częściej mówimy „Ojcze nasz…”, jest najbardziej znaną modlitwą w całym 
Kościele. Powtarzamy ją na każdej Eucharystii, odmawiając różaniec, koronkę czy modlitwę wstając rano, 
bądź kładąc się spać wieczorem. Jest nam tak dobrze znana i tak bardzo w nas zakorzeniona, że warto 
zadać sobie pytanie, czy czasami nie jest odmawiana bardzo mechanicznie, bez specjalnej re� eksji. Warto 
zapytać czy słowa, które wypowiadam, są spójne z moim życiem? Czy pamiętam o tym, że Bóg jest Ojcem 
nie tylko moim, ale i tych, którzy są obok? Tych, których kocham, ale i tych, którzy niekoniecznie są moimi 
przyjaciółmi! Czy mówiąc „bądź wola Twoja” nie mam raczej na myśli „bądź wola moja, a Twoja tylko wtedy, 

gdy jest zgodna z moją”? Czy prosząc Ojca o przebaczenie, faktycznie potra� ę najpierw przebaczyć innym?
Prośmy dzisiaj naszego Ojca, abyśmy z pełną świadomością wypowiadali słowa naszych modlitw, byśmy wiedzieli – wypowiadając 
słowa „Ojcze NASZ” – że jesteśmy jedną, wielką rodziną, która idzie w tym samym kierunku, byśmy wiedząc, że Bóg przebacza, 
każdy nasz grzech, potra� li przebaczyć każdemu, który nam zawinił.

kl. Piotr Michalak

28
LIPIEC

2013

XVIII Niedziela Zwykła (Łk 12, 13-21)
 Chciwość – czy to jeszcze jest dla ludzi grzech? Czy tym ktoś poważnie się przejmuje? Bo mieć nieco dóbr 
materialnych, to przecież nie jest zaraz grzech! Zgadza się, to nie musi być grzech. Ale może. 
Człowiek z dzisiejszej Ewangelii domagał się od Jezusa sprawiedliwości: chciał, by brat podzielił się z nim 
spadkiem. Doskonale rozumiemy to wołanie. Ale Jezus zwraca naszą uwagę na stosunek człowieka do dóbr 
materialnych. 
Być może i w nas pojawia się takie myślenie: przecież nie chcę wiele, nie muszę zaraz wygrywać w totka 
milionów złotych. Ale 100 tys.? Czemu nie! Życie stałoby się prostsze, mógłbym tyle dobrego swoim bliskim 

uczynić… Same plusy. I okazuje się, że jednak pieniądze są najważniejsze. Znowu one! I znowu się okazuje, że tak jest! Ale czy na 
pewno?
„Głupcze! Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie w udziale to, coś przygotował?” Na drugi brzeg nic 
stąd nie weźmiemy. Na nic się to nie przyda. I w życiu nie o to chodzi, żeby cokolwiek gromadzić, poza miłością. Ostatecznie tylko to 
po nas pozostanie: to, na ile potra� łem się podzielić czymś z drugim człowiekiem. Nie to, ile mam, ile zarobiłem, lecz to, ile dałem. 
Nie warto więc ulegać podszeptom chciwości, lepiej jest rozszerzać woń miłości. 

ks. Grzegorz Konieczny

4
SIERPIEŃ

2013

Przemienienie Pańskie (Łk 9, 28b-36)
 Nie przypadkowo Ewangelista wymienia przy Przemienieniu Pańskim trzech apostołów: Piotra, Jakuba 
i Jana. Są świadkami zarówno przemienienia Jezusa, jak i Jego konania w Ogrodzie Oliwnym. Głos z obłoków: 
„To jest Syn mój, Wybrany”, jest dla uczniów utwierdzeniem w wierze, zwłaszcza na czas największego upadku. 
Stąd każdy z nas potrzebuje pomocy z nieba. 
Nikt nie jest samowystarczalny. Zależymy od Boga i tylko z Nim możemy wypełnić na ziemi swoje 
posłannictwo. Bóg zna nasze słabe strony, wie, na co nas stać i codziennie zsyła na nas swoje łaski. My z naszej 
strony mamy odpowiedzieć na te dary. 

Dokonuje się to podczas modlitwy, przy poważnym traktowaniu życia duchowego, jak również uświęcając swoje codzienne czynności. 
Bóg pierwszy do nas wychodzi z inicjatywą, jednak tak jak uczniowie chcąc postawić namioty, tak również my powinniśmy wykazać 
nasze zaangażowanie. I może to się czasem wydawać bezcelowe, jednak pamiętajmy, że teraz widzimy jakby w zwierciadle, później 
będziemy patrzeć twarzą w twarz.

kl. Robert Łopatka

06
SIERPIEŃ

2013

XIX Niedziela Zwykła (Łk 12, 32-48)
 Postawą chrześcijanina jest czuwanie. Czuwamy oczekując gości, którzy mają nas odwiedzić. Czuwamy, 
by odebrać paczkę, którą zamówiliśmy. W codziennym życiu jest wiele spraw, których oczekujemy, ale też 
chcemy, by stały się naszym udziałem. 
Jesteśmy zaproszeni do szczególnego czuwania: byśmy nie przespali przyjścia Pana. Wielość spraw, 
obowiązków… może osłabić naszą czujność. Jezus też mówi, że codzienność może nam przeszkodzić 
w spotkaniu z Nim. 
Czuwajmy, bądźmy gotowi na spotkanie z Panem. Niech problemy codzienne nie przysłaniają nam Tego, 

który może wszystko. Nie bój się, bo nasz Ojciec dał nam królestwo. Jesteśmy tymi, którzy to królestwo Boże tworzymy. Nie śpijmy, 
ale czuwajmy i módlmy się. To nam pozwoli odpowiedzieć na zaproszenie Pana, który uczynił nas dziećmi Bożymi.

ks. Marcin Głowiński

11
SIERPIEŃ

2013
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Wniebowzięcie NMP (Łk 1, 39-56)
 Tyle słów wypowiadamy, ale czy chociaż mała część z nich daje taki efekt jak słowa Maryi? Wprowadzają 
Boży pokój, miłość, czy powodują, że w drugim człowieku rodzą się pozytywne myśli, słowa, postawy? Czy 
tak jak Elżbieta, człowiek, z którym rozmawiamy wychwala dosłownie, lub chociaż w przenośni Boga za to, 
że przez nasze postępowanie doświadczyła jakiegoś dobra? Bo przecież takie jest nasze święte powołanie, aby 
również przez słowa pomnażać chwałę naszego Stwórcy, prawda?
A tak po drugie, to ile jest w naszej codzienności szczerej postawy dziękczynienia za to, czego doświadczamy. 
Za dobro, to przecież powinna być oczywistość, ale również za to, co złe. Bo przede wszystkim takie sytuacje 

coś o nas mówią, pomagają w nas coś odkryć, a przez to umożliwiają nam rozpoczęcie pracy nad sobą. Jest tyle powodów, aby Bogu 
dziękować, tak, jak Maryja. Ona przecież również nie miała lekko, jednak nigdy nie zapominała, aby w ten sposób okazać swoją wiarę 
w Bożą Opatrzność, która zawsze jest roztoczona nad jej wyznawcami. Powtarzajmy zatem nieustannie słowa Maryi jako własne: 
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

ks. Maciej Skorupka

15
SIERPIEŃ

2013

XX Niedziela Zwykła (Łk 12, 49-53)
 W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o ogniu, który rzuca na ziemię. Ale czym ten ogień może być? 
Zapewne nie chodzi o wywołanie pożaru.
Ogień jest tu przeciwieństwem pokoju. Ale jak pogodzić Jezusową cichość i pokorę serca ze sporami, które 
z Jego powodu powstaną? Otóż wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat. W Kościele, który jest Mistycznym 
Ciałem Chrystusa i w którym nieustannie działa Duch Święty, głoszona jest miłość i pokój. A są stronnictwa, 
które z tym Kościołem walczą. Ludzie boją się prawdy o grzechu. Łatwiej negować istnienie Boga i konieczność 
egzystencji Kościoła niż przyznać się do błędu. Ciężko jest niektórym przyjąć prawdę o Sądzie Bożym, dlatego 

lepiej pozbyć się Boga. Jednakże wiadomym jest z historii, że przez dwa tysiące lat różne systemy chciały Boga wymazać, a to one 
same upadły, a Oblubienica Chrystusa trwa nadal. 
Jezus zapowiada dzisiaj, że nawet w domach rodzinnych, które kojarzymy z ostoją miłości i pokoju, teraz będą kłótnie i spory. Zatem 
wynika dla nas pytanie, czy ważniejszy dla nas jest Pan Bóg, czy relacje z drugimi? Czy zanegujemy Jego istnienie tylko dlatego, żeby 
coś osiągnąć tutaj, na ziemi? Chcąc być uczniem Jezusa, trzeba miłować Go bardziej niż swoją rodzinę (por. Łk 14,26). A ze szczerej 
i otwartej miłości do Pana Boga na pewno wypłynie dla nas piękna miłość do drugiego człowieka. Zatem nie trzeba się bać, że 
przestanę kochać najbliższych, bo ta relacja do nich dzięki łasce Bożej pogłębi się i oczyści z wszelkich oznak egoizmu. 

kl. Michał Husiar

18
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2013

NMP Częstochowskiej (J 2, 1-11)
 W Ewangeliach spotykamy wiele osób, które udają się do Jezusa, proszą Go o coś, chcą Go słuchać, czasem 
żądają znaku… Ale jest jedna niezwykła Kobieta, która prosi zawsze dyskretnie i zawsze w cudzym interesie. 
Ona widzi potrzeby drugiego człowieka i zawczasu wstawia się u Jezusa w tej sprawie. 
Dziś Maryja przychodzi z pomocą nowożeńcom na weselu w Kanie. Dyskretnie i bez proszenia jej o to. 
To tylko Matka potra�  widzieć potrzeby swoich dzieci, gdy one jeszcze nawet nie są tego świadome! 
Maryja jest tą Matką dla naszego narodu, jako Królowa Polski, panująca z tronu Częstochowskiego. Nie raz 
historia pokazywała nam jej interwencje. Dobrze więc tę Matkę uczcić dzisiejszego dnia. 

Maryja zapowiada i wskazuje też na Kościół, którego jest typem. To w tej wspólnocie dzieją się cuda, które umożliwia wiara w Jezusa. 
To Kościół jest Matką, która troszczy się o swoje dzieci. Dlatego dziś przyzywajmy Ducha Świętego, który odmieni naszą wiarę słabą 
i niedoskonałą w tę silną, umocnioną miłością. Jezus może to sprawić! Posłuchajmy tylko Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie…”

Ks. Grzegorz Konieczny

26
SIERPIEŃ

2013

XXII Niedziela Zwykła (Łk 14, 1. 7-14)
 Chrystus, który jest doskonałym pedagogiem, uczy nas dzisiaj pokory. Któż z nas nie chciałby, aby pokora 
była jego cechą charakterystyczną. Pewnie każdy! To piękne, naturalne i zarazem tak bardzo dziś zapomniane.
Świat i człowiek biorą dziś udział w przysłowiowym wyścigu szczurów. Każdy się śpieszy, każdy jest ważny 
i ma wiele do powiedzenia. To nie sprzyja re� eksji nad życiem. Wręcz przeciwnie! Widząc tylko czubek 
własnego nosa, własnych spraw i zadań stajemy się pyszni, najważniejsi i co najgorsze wszystko pięknie sobie 
tłumaczymy.
Niech Ewangelia dzisiejsza będzie dla nas wielką zachętą do re� eksji nad naszym życiem, do re� eksji nad 

obecnością pokory i relacji z Bogiem. To ważne, abyśmy życia nie przespali, ale czynili je pięknym. Człowiek pokorny otrzyma 
nagrodę. Warto pamiętać, że nagrodą jest zbawienie.

ks. Krystian Sammler

1
WRZESIEŃ

2013
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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

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

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: 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30
- w dni powszednie: poniedziałek - piątek: 7.00, 8.00, 17.30 i 18.30; sobota: 7.00, 8.00 i 18.30

Sakrament spowiedzi
w dni powszednie: od godz. 7.00 do 8.30 oraz od godz. 17.30 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. 18.00 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.

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. 18.00 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� alne konto: 85 1090 1418 0000 0000 4101 4831 (BZ WBK o/Środa Wlkp.)

XXIII Niedziela Zwykła (Łk 14, 25-33)
 Kto może być uczniem Chrystusa? Można wiele na ten temat powiedzieć. Sam Jezus podczas 
działalności publicznej określił pro� l ucznia, jak powinien żyć, czym powinien się kierować, 
co w jego życiu jest najważniejsze. 
Rozważany fragment przypomina istotę bycia uczniem. Jezus przypomina, że uczeń to ten, który 
ze względu na miłość Boga zostawia wszystko. On nie chce bezsensownych wyrzeczeń, Jego proces 
wychowania jest inny. Uczeń to ten, który odkrywa, że życie jest darem Boga. Poznanie tego daru 

zmienia perspektywę patrzenia na Boga, drugiego człowieka i otaczający świat. Bycie uczniem Jezusa, zostawienie 
wszystkiego, to nie przymus, ale droga wolności. Jezus mówi, jeśli chcesz… Jeśli chcesz, to pójdź za Nim! 

ks. Marcin Głowiński

8
WRZESIEŃ

2013
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Krąg Biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
Duszpasterstwo Młodzieży w piątek o g. 19.30
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi w sobotę o g. 10.00
Ministranci w sobotę g. 10.00 z wyjątkiem I soboty miesiąca
Chórek Płomyczki sobota g. 11.00
Spotkania dla narzeczonych w poniedziałek po wieczornej Mszy św. 

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

Koronka do Miłosierdzia Bożego 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.

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

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

 W ostatnim czasie w średzkim kinie „Baszta” mogliśmy zobaczyć niezwykły � lm „Cristiada” o powstaniu chrześcijan w 
Meksyku wobec dyskryminacji, czy wręcz prześladowań wyznawców Chrystusa przez masoński rząd. Choć � lmu już w kinie nie 
zobaczymy, nie sposób o nim nie wspomnieć. Obsadzie „Cristiady” przewodzi nominowany do Oscara Andy Garcia, odgrywający 
rolę generała Gorostiety, wojskowego w stanie spoczynku, który początkowo uważa, że niczym nie ryzykuje, przyglądając się 
wspólnie z żoną temu, jak Meksyk pogrąża się w brutalnej wojnie domowej. Jednakże generał, który wzbrania się z początku 
przed zaangażowaniem w sprawę, wkrótce staje się porywającym tłumy przywódcą, zdolnym do złożenia o� ary z własnego 
życia. Zaczyna doceniać o� arę, jaką muszą ponieść jego rodacy za prześladowanie religijne, i zmienia bandę rozwydrzonych 
rebeliantów w bohaterów będących siłą, z którą trzeba się liczyć. Generał ma niewielkie szanse w walce z wszechwładnym 
i bezwzględnym rządem, ale ludzie, których spotyka na swej drodze, młodzi idealiści, a przede wszystkim jeden, niezwykły 
nastolatek imieniem Jose, uświadamiają mu, że odwaga i wiara mogą narodzić się nawet wtedy, gdy już nie można liczyć na 
sprawiedliwość. 
 W „Cristiadzie poruszyła mnie ostatnia scena, gdzie chłopiec prowadzony na miejsce śmierci nie bał się wyznać 
swojej wiary w Boga. Poruszające było, jak Jose żadnymi środkami nie dał się sprowadzić na złą drogę. Przyznam, że bardzo się 
wzruszyłem, widząc scenę, gdy rodzice musieli oglądać śmierć własnego syna. 
 „Cristiada” daje bardzo dużo do myślenia i zmienia nastawienie do samego siebie. Film stawia pytania o moją wiarę, 
dlatego uważam go za godny polecenia. 

JT

Film „Cristiada”
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Pani Ania informuje
Nowi Para� anie: Zawarli związek małżeński:

26.04.2013 Kacper Buzała
27.04.2013 Wojciech Wlaszczyk
27.04.2013 Nadia Ludwiczak
05.05.2013 Tymoteusz Wesołowski
05.05.2013 Mateusz Kostyra
05.05.2013 Kamil Kubiak
11.05.2013 Dawid Cierpka
12.05.2013 Iga Elżbieta Niczke
19.05.2013 Szymon Jagodziński
19.05.2013 Oliwia Weronika Łukowiak
19.05.2013 Magdalena Dzilińska
19.05.2013 Amelia Kempa
26.05.2013 Szymon Tkaczyk
26.05.2013 Ksawery Cezary Wierucki
02.06.2013 Paweł Bobrowski
02.06.2013 Adam Bartkowiak
08.06.2013 Marcelina Słowinska
16.06.2013 Nadia Anna Łuczak
16.06.2013 Tymon Wojtaszak

Rodzicom gratulujemy!

26.04.2013 Bartosz Buzała i Martyna Szczepańska
27.04.2013 Patryk Mateusz Dolatowski 
 i Anna Maria Pyrzyk
27.04.2013 Andrzej Wielgosz i Magdalena Matuszak
01.05.2013 Wojciech Maksymilian Meihsner   
 i Kinga Anna Szarko
03.05.2013 Leszek Marek Jankowiak 
 i Sylwia Walkowiak
04.05.2013 Dawid Krzysztof Teslar
 i Marta Maria Serdyńska
04.05.2013 Michał Mikołajczak i Weronika Langner
25.05.2013 Adam Mateusz Pytlas i Alicja Wesołek
01.06.2013 Rafał Jaśkowiak i Halina Joanna Jakubowska
14.06.2013 Grzegorz Andrzej Gajek i Anna Głębocka
15.06.2013 Marcin Sieradzki i Katarzyna Strażyńska

Szczęść Boże!

Odeszli do Pana:
13.04.2013 Krzysztof Chrzanowski
14.04.2013 Tomasz Żuławski
19.04.2013 Janusz Śliwiński
22.04.2013 Jan Kończal
03.05.2013 Janina Maria Wicher
10.05.2013 Antonina Kubacka
07.05.2013 Elżbieta Malinowska
17.05.2013 Maria Kupsz
18.05.2013 Janusz Furmanek
23.05.2013 Jerzy Pucek
24.05.2013 Ryszard Kazimierz Taciak
25.05.2013 Andrzej Kornecki
08.06.2013 Edward Zbigniew Strugarek
12.06.2013 Mirosława Chudzińska

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
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„Boże Ciało w Środzie Wlkp.”
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