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W ŚWIETLE KOLEGIATY 3

 Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 Zostałem ochrzczony w para� i pw. Narodzenia NMP. Obecnie pracuję w para� i 
pw. Wniebowzięcia NMP, zresztą poprzednia była pod takim samym wezwaniem. Dlatego pobożność 
maryjna jest mi szczególnie bliska. Jak ją rozumiem? 
 Człowiek pragnący wierzyć w Boga tak, jak Maryja (bo pobożność maryjna, to naśladowanie 
Maryi w tym co najistotniejsze) musi poznawać Jej życie i wiarę. Pomagają nam w tym uroczystości 
maryjne i związane z nimi odpusty. W ostatnim czasie przeżywaliśmy dwa: w Tulcach i w Biechowie. 
Każda uroczystość związana z życiem Maryi pozwala lepiej poznać Tę, która nigdy nie zawiodła Boga 
i miała „odwagę” zostać Matką Zbawiciela, a modlitwa przez Jej pośrednictwo dodaje człowiekowi 
sił potrzebnych do życia podobnego do życia Maryi. Maryja narodziła się po to, aby odwrócić 
diabelskie „nie będę służyć” i z pełnym zaufaniem powiedzieć Bogu „oto Ja służebnica Pańska”.
 Pobożność maryjna dzisiaj będzie więc polegała na tym, abyśmy mieli „odwagę” być 
chrześcijanami tam, gdzie Bóg każe nam żyć. To nie jest wcale łatwe, bo żyjemy w czasach, 
w których postępem, nowoczesnością, humanizmem nazywa się promowanie postaw i zasad 
zupełnie przeciwnych chrześcijaństwu.
 Pobożność maryjna zakłada również otwarcie się na drugiego człowieka poprzez gotowość 
służenia, niesienia pomocy, udzielania wsparcia tam, gdzie jest to konieczne i możliwe do 
zrealizowania.
Pobożność maryjna każe też zadać sobie fundamentalne pytanie: jaki jest Bóg Maryi? Maryja 
odpowiada na nie słowami hymnu „Magni� cat”. Jest on świadectwem Jej wiedzy, wiary 
i doświadczenia. Maryja wierzy w Boga, którego miłości codziennie doświadcza. 
 Takiej wiary i codziennego doświadczania Bożej miłości w swoim życiu życzę wszystkim 
czytelnikom „W świetle Kolegiaty”.       

      
         ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD DZIEKANA
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Półkolonie z Bogiem: Diabły w kościele

 Tegoroczne wakacje rozpoczęły się od zmasowanej organizacji wielu atrakcji dla 
dzieci i młodzieży, spędzającej wakacyjne dni w swoich domach. Pewną formą atrakcji 
i zagospodarowania naszym dzieciom wolnego czasu były Półkolonie organizowane od 
kilku już lat w naszej para� i. Od 8 do 13 lipca 2013 r. 43 uczestników wraz z czterema 
opiekunami na miejscu 

i wyjazdowo przy wyśmienitej pogodzie 
wypoczywało, ciekawie spędzając czas wolny. 
 Odwiedzając często nieznane miejsca, 
dzieci wraz z uczestnikami udały się najpierw 
do Gąsawy, w której zwiedzono i poznano 
historię perły architektonicznej – tamtejszego 
drewnianego kościółka, w którym można było 
podziwiać rzadko spotykane wymalowane na 
jednej ze ścian postaci diabłów. Poza tym dzieci 
mogły zwiedzić Muzeum Kolejki Wąskotorowej 
w Wenecji, poznać historię kolei oraz poczuć się 
jak pracownicy i pasażerowie minionej epoki 
kolejek wąskotorowych. 
 Pozostałe dni przyniosły następne 
atrakcje: Muzeum im. Adama Mickiewicza 
w Śmiełowie, basen we Wrześni, turniej sportowy o puchar półkolonii. Jak się okazało, największa atrakcja 
ucieszyła dzieci na dzikim zachodzie – w miasteczku western: Silverado City. Dzieci mogły nie tylko poznać 
bliżej historię życia w odległej, ale również minionej epoce Indian i kowbojów dzikiego zachodu Ameryce, 

ale stać się również jej uczestnikami poprzez wykonywanie 
prac rolniczych, poszukiwanie srebra, obrządek bydła, naukę 
tańca aż do szeregu pokazów kaskaderskich zorganizowanych 
przez szeryfa miasteczka. Gwoździem programu był napad na 
bank i efekty specjalne z pościgami i wybuchami dynamitu… 
W wystrzałowym humorze większość uczestników wróciła do 
domu zaopatrzona w pistolety i amunicję a do samego wieczora 
strzałów z rewolwerów nie było końca… 
 Tegoroczne Półkolonie zakończyły się podsumowaniem, 
w trakcie którego dzieci otrzymały upominki, nagrody za 
turniej sportowy a pożegnaniu z Półkoloniami towarzyszyła 
dalsza integracja przy kiełbasce z grilla i poczęstunku. Część 
z dzieci już nie mogła się doczekać przyszłorocznych Półkolonii. 
Na końcu składamy serdeczne podziękowania tym, którzy 
przyczynili się do organizacji i wsparcia wydarzenia: Władzom 
Miasta, Pani Barbarze Król – prezes � rmy Knott oraz ks. prob. 
Januszowi Śmiglowi.

TEP

Półkolonie z Bogiem: Diabły w kościelePółkolonie z Bogiem: Diabły w kościele

8-13
LIPIEC

2013



W ŚWIETLE KOLEGIATY 5

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

PPPnJG w Środzie i w drodze, czyli 
„Do Twej dążym kaplicy” 

 Miesiąc lipiec jest szczególnie naznaczony Maryjną obecnością. Nie tylko przez 
wspomnienie Matki Boskiej z Góry Karmel, ale także przez trud pielgrzymkowy 
podejmowany przez pątników w czasie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
W sobotę 6 lipca arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił Mszę Świętą w katedrze, którą 

zainicjował tegoroczną wędrówkę. 
 Przez blisko 10 dni pątnicy zmagali się z trudem, 
jaki napotykał ich w drodze. Bolące nogi, pojawiające 
się pęcherze czy też odciski nie były przeszkodą w 
pokonywaniu kilometrów, bowiem pielgrzymka 
ma wymiar pokutny. Każdy dzień rozpoczynał się 
modlitwą i uroczyście odśpiewanymi godzinkami. 
Oczywiście w czasie drogi nie brakowało śpiewu oraz 
czasu re� eksji podczas konferencji. 
 Ojciec duchowny Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki zadbał o to, byśmy szczególnie pochylili 
się nad postawą św. Tomasza Apostoła. Hasłem 
przewodnim były słowa: „Szczęśliwi, którzy uwierzyli”. 
Hasło faktycznie zdało egzamin, bowiem wielu młodych, którzy szli na Jasną Górę, po raz pierwszy z radością 
przekroczyli bramę do kaplicy Matki Bożej. 
 Uroczyste wejście aleją na plac pod wałami jest niezwykle ważnym momentem dla każdego pielgrzyma, 
gdyż jest ukoronowaniem zmagań � zycznych i psychicznych. „Gdzie ma przyjść jak nie do Matki, która 
ukojenie da”, dlatego też spotkanie z Jasnogórską Panią jest tak piękne i wyjątkowe. Pielgrzymi pozostają na 
wieczornym czuwaniu, które co roku prowadzi inna grupa, a 16 lipca uczestniczą w Mszy świętej odpustowej 
we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. 

WS
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Wyjazd Duszpasterstwa Młodzieży
do Krakowa i Zakopanego 

 W te wakacje grupa młodzieży z para� i kolegiackiej spędziła bardzo aktywny tydzień. 
W ramach wyjazdu młodzi rozpoczęli swą przygodę 27 lipca, udając się najpierw do Krakowa, 
gdzie odbywały się Dni Młodzieży, równolegle do tych w Rio de Janeiro. Zwiedziliśmy więc 
Kraków i udaliśmy się do Łagiewnik, które były centrum spotkania „Rio w Krakowie”.

 Organizatorzy postarali się, aby każdy odnalazł coś dla siebie. Już pierwszego dnia, poza wspólną 
modlitwą, można było uczestniczyć w adoracji, konferencji, no i oczywiście uwielbieniem poprzez tańce 
lednickie. Odbyła się również procesja pod nazwą „Droga Wiary”. Każdy przystanek przybliżał kolejny sakrament 
– znak naszej wiary. Drogę zakończyła Msza św. w Sanktuarium Bł. Jana Pawła II. Po Eucharystii wszystkich 
pozytywną energią naładował zespół „Genezareth”, złożony z kleryków Wyższego Seminarium Duchownego 

27.07-
03.08

2013
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w Tarnowie. Uwieńczeniem dnia była transmisja z czuwania 
w RIO z udziałem papieża Franciszka. 
 Niedziela budziła nas śpiewem i tańcem. Po krótkiej konferencji 
ks. bp. Grzegorza Rysia odbywały się warsztaty, które każdy 
wybierał indywidualnie. Wśród warsztatów znalazła się świetna 
grupa z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji 
Krakowskiej, która poza opowiadaniem o śpiewie pobudziła nas 
koncertem GOSPEL.
 Wszyscy ponownie spotkaliśmy się na czuwaniu modlitewnym 

i przygotowaniu do Eucharystii. Msza była przeplatana transmisją z RIO, więc mogliśmy jeszcze bardziej 
zjednoczyć się z braćmi zza oceanu. Jednakże każdy czekał na jedno zdanie papieża Franciszka: „Następne 
29. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w 2016 roku”. Nieopisana radość ogarnęła wszystkich. 
Nikt nie zwracał uwagi na skwar panujący na zewnątrz. Już wtedy 
wiedzieliśmy, iż wrócimy za trzy lata, aby ponownie przeżyć wraz 
z innymi ten wspaniały czas. Spotkanie Młodzieży w Krakowie nie 
tylko wiele nas nauczyły, ale ukazały nową twarz Kościoła. Właśnie 
one są dobrym przykładem, iż przez taką formę spędzenia czasu 
na modlitwie coraz więcej młodych chce wejść w życie wspólnoty. 
Tych dwóch dni po prostu nie da się zapomnieć.
 Po weekendzie w Krakowie udaliśmy się do Zakopanego. 
Tam codziennie stawialiśmy czoło górskim szlakom. Poza wspólną 
modlitwą, mieliśmy spotkania ze Słowem. Polegały one na czytaniu 
Ewangelii na następny dzień, każdy wybierał zdanie lub słowo 
i rozważał przez cały następny dzień, po czym dzielił się swoimi przemyśleniami z grupą. Miało to na celu 
uświadomienie, jaką siłę w naszym życiu ma Słowo Boże, że warto poza kościołem rozważać to, co mówi 
nam Bóg. Nauczyliśmy się tam, iż często jedyną blokadą przed wielkimi osiągnięciami jest nasz umysł. 
Jeśli uwierzymy, że czegoś dokonamy, to tak się za Bożą pomocą stanie.

MR
................................................................................................................................

Odpust Wniebowzięcia NMP
W życiu każdej para� i odpust jest dniem wyjątkowym. 
Choć wakacyjne odpoczywanie nie sprzyja 
wyszukiwaniu dodatkowych form pracy, sił nie zabrakło, 
by odpowiednio przygotować i przeżyć niezwykły czas 
wspomnienia tajemnicy Wniebowzięcia Matki Bożej. 
Uroczystość rozpoczęła wigilijna Eucharystia 

z Nieszporami i procesją wokół 
kolegiaty w środowy wieczór. 
Modlitwie przewodził ks. Mariusz Marciniak, proboszcz szamotulskiej 
para� i kolegiackiej i kustosz miejscowego sanktuarium maryjnego. 
W Środzie ks. Mariusz znany jest z założonego wraz z śp. Karoliną 
Pawlicką zespołu dziecięcego „Iskierki”. 
 W uroczysty dzień odpustu, wspominający także ważne 
wydarzenia patriotyczne z 1920 r., ks. Janusz Małuszek proboszcz 
średzkiej para� i Najświętszego Serca Jezusa przewodniczył sumie 

15
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odpustowej, oddając cześć Tej, która błogosławiona jest między wszystkimi niewiastami na ziemi, a w końcu 
wywyższona i wzięta do nieba. W wielbieniu Boga za Matkę Jezusa i naszą udział wzięli przedstawiciele władz 
miasta, delegacje szkół, związków, służb oraz para� anie. 

x.GK
................................................................................................................................

Wakacyjny wyjazd do Kołobrzegu
 Wśród wielu atrakcyjnych wyjazdów w 
czasie tegorocznych wakacji nie zabrakło 
w kalendarzu miejsca, by dzieci z naszej 
para� i mogły razem pojechać nad polskie 

morze. Tuż 
po długim 
s i e r p n i o w y m 
w e e k e n d z i e 
grupa składająca 
się przede 
wszystkim z Iskierek oraz ministrantów udała się do Kołobrzegu. 
Pomimo dużej rozbieżności wiekowej, każdy znalazł coś dla 
siebie. Zadbano o to, 
by kolonia nie polegała 
tylko na plażowaniu, 

lecz także byśmy mogli zobaczyć, co ciekawego oferują nam 
nadmorskie miejscowości. Do głównych atrakcji wyjazdu należał 
park linowy, miasteczko westernowe, fara i pałac w Trzebiatowie, 

czy też ruiny kościoła w 
Trzęsaczu. Codziennie 
z rana spotykaliśmy się 
na wspólnej modlitwie, 
rozgrzewce oraz Mszy 
Świętej. W ciągu dnia odbywały się spotkania w grupach, których 
motywem przewodnim były czyny i wiara Matki Bożej. Opiekunowie 
mieli za zadaniem pokazać nam jak ważne jest naśladowanie Maryi 
oraz modlitwa za jej wstawiennictwem. Czytane były fragmenty 
z Pisma Świętego, które 

później były objaśniane tak, żeby starsi mogli się podzielić re� eksją, a 
młodzi nauczyć czegoś nowego. Każde spotkanie kończyło się dziesiątką 
różańca, a dzień kończyliśmy pacierzem i Apelem Jasnogórskim. Grupy 
dostawały wyzwania, które polegały na wymyśleniu piosenki, czy 
wiersza. Wykazały się ogromną kreatywnością. Najlepszym dowodem 
na to było zjednoczenie się uczestników i stworzenie wspólnego 
skeczu o wycieczce, przedstawionym na pożegnalnym wieczorze. To 
oddało zjednoczenie grup oraz więź, jaka połączyła nas na wspólnym 
wyjeździe.

EW/MR
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XV Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie w Środzie Wlkp.

 „Każdego roku o tej porze gromadzimy się w naszej ojczyźnie na dożynkach, aby 
wspólnie dziękować Bogu za tegoroczne plony, wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników 
za ich pracę, a także aby prosić o Boże błogosławieństwo na 
przyszły rok”- mówił ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita 
Poznański, w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej 
odprawionej na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej 
podczas XV Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek 

Wielkopolskich.
Wojewódzko – archidiecezjalne święto plonów odbyło się w naszym mieście 
w ostatnią niedzielę sierpnia – 25 sierpnia br. Gospodarzami tej wyjątkowej 
uroczystości byli: ks. abp Stanisław Gądecki, Marek Woźniak – Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Pawlicki – Starosta Średzki oraz 
Wojciech Ziętkowski – Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. Natomiast 
funkcję starostów dożynkowych pełnili: Agata Stępa z Rusiborka oraz Józef 
Korczyk z Gablina. 

 Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się o godzinie 13.00 na 
Starym Rynku dziękczynną Mszą 
Świętą za tegoroczne plony. Wraz z Księdzem Arcybiskupem 
Eucharystię koncelebrowali: ks. Infułat Aleksander Rawecki, 
ks. kan. Sławomir Grośty – archidiecezjalny kapelan rolników, 
ks. kan. Janusz Śmigiel – dziekan średzki i proboszcz Kolegiaty oraz 
kilkudziesięciu kapłanów z terenu całej Archidiecezji.  Oprawę 
muzyczną liturgii przygotowali: Orkiestra Dęta OSP w Środzie 
oraz chór Ama La Musica działający przy Gminie Środa.
W czasie głębokiej i bogatej w treści homilii wygłoszonej podczas 

Mszy dożynkowej Arcybiskup Metropolita nawiązał do trzech kwestii. Dwie pierwsze sprawy poruszone przez 
Arcybiskupa, określone jako „Wąska Brama” oraz „Boży sposób wychowania” nawiązywały do Liturgii Słowa 
XXI Niedzieli Zwykłej. Z kolei trzecia kwestia dotyczyła bieżącej sytuacji rolników. Mówiąc o Bożym sposobie 
wychowania człowieka, Metropolita Poznański zwracał uwagę, że Bóg wychowuje każdego człowieka, poddając 
go próbie krzyża. W swoich rozważaniach na temat Bożej edukacji Arcybiskup wyjaśniał, że obecność krzyża 
w życiu każdego stanowi przejaw karcenia człowieka przez Boga. 
Obecność tego krzyża jest jednak znakiem, że Pan Bóg traktuje 
nas jako swoje dzieci. To, że Bóg nas karci - poddając próbie 
krzyża to czyni to tylko dla naszego ostatecznego dobra. Sposób 
wychowania człowieka przez Boga Metropolita przyrównał 
do chirurga, „który oczyszcza ranę sprawiając nam ból, lecz nie 
wyrządzając nam krzywdy”. Mówiąc o wychowaniu abp Gądecki 
odniósł się również do trwającej obecnie debaty publicznej 
dotyczącej metod wychowawczych, jakie należy stosować wobec 
młodego pokolenia. „Uparte milczenie wśród dyskutujących 
na temat stosowania kar w wychowaniu, świadczy o niskim 

25
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poziomie dojrzałości i odpowiedzialności wychowawców. A owoce tego już dzisiaj zbieramy. Rośnie pokolenie 
niewychowanych, które – za dziesięć czy piętnaście lat – będzie usiłowało „wychowywać” następne pokolenie” – 
mówił Metropolita Poznański.
 Nawiązując z kolei do bieżącej sytuacji w rolnictwie Ksiądz Arcybiskup podkreślał, że praca rolników 
jest nam wszystkim potrzebna. Jak wskazywał Metropolita pomimo wielu zapewnień władz, że sytuacja 
w rolnictwie jest dobra rolnicy znajdują się dzisiaj w trudnej sytuacji, a zwłaszcza rolnicy posiadający 
gospodarstwa o niewielkim areale. W tym kontekście jak wskazywał Arcybiskup wydaje się, że naczelnym 
zadaniem państwa powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa rolnikom, tak by każdy człowiek, który 
pracuje i wytwarza mógł korzystać z owoców tej pracy, co stanowi bodziec jej skutecznego i uczciwego 
wykonywania
 Kilka minut po Mszy Świętej, chwilę po godzinie 14.00 
na Starym Rynku odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy w 
wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”. Obrzęd 
dożynkowy zainaugurował Marszałek Województwa poprzez 
przecięcie powrozu sierpem. Podczas uroczystości dożynkowej, 
która odbywała się na centralnym placu naszego miasta dookoła 
ustawione zostały wieńce dożynkowe wykonane i przywiezione 
przez delegacje dekanatów Archidiecezji Poznańskiej oraz 
powiatów Województwa Wielkopolskiego. 
 Dodajmy również, że poza o� cjalnymi uroczystościami 
na Starym Rynku XV Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbywały się w Parku Łazienki, 
gdzie przygotowana została część artystyczna święta plonów, której gwiazdą był zespół Bajm. Natomiast 
w parku przy ul. Daszyńskiego zorganizowana została wystawa rolnicza. 
 Dożynki Wojewódzko – Archidiecezjalne, które odbyły się w naszym mieście były wydarzeniem 
wyjątkowym, a to ze względu na fakt, że wspólne dożynki Województwa Wielkopolskiego i Archidiecezji 
Poznańskiej odbywają się raz na kilka lat. Wynika to z faktu, że na terenie Województwa Wielkopolskiego 
znajduje się kilka diecezji. I tak np. w ubiegłym roku dożynki wojewódzkie zorganizowane zostały w Ostrowie 
Wielkopolskim - mieście leżącym na terenie Diecezji Kaliskiej, a w 2011 roku we Wrześni, która położona jest 
w granicach Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Filip Waligóra
................................................................................................................................

Pielgrzymka do Górki Duchownej
W czwartek 29 sierpnia odbyła się tradycyjna pielgrzymka naszej para� i do sanktuarium 
w Górce Duchownej, gdzie króluje Matka Boża Pocieszenia. Dużą część naszej grupy stanowili 
para� anie z Jarosławca, gdyż to właśnie tamtejszą kaplicą p.w. Miłosierdzia Bożego opiekował 
się obecny kustosz góreckiego sanktuarium, były wikariusz naszej para� i – ks. Piotr Bartkowiak. 

 Jak co roku trwał w tym czasie w Górce Duchownej wielki odpust, a czwartkowy dzień był szczególnie 
poświęcony modlitwie w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie. Z tej to racji uroczystą sumę 
odpustową, której przewodniczył Arcypasterz naszej archidiecezji, abp Stanisław Gądecki, koncelebrowało ponad 
siedemdziesięciu księży. Po Mszy była okazja, by zanieść Matce Bożej wszystkie sprawy naszej para� i i miasta, 
a także mogliśmy wziąć udział w Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez kleryków naszego seminarium. Udało się 
również spotkać z ks. proboszczem Piotrem Bartkowiakiem, co sprawiło wszystkim wielką radość.
 Nasza pielgrzymka wypełniona była modlitwą, a także radosnym śpiewem, który towarzyszył nam 
zwłaszcza w drodze powrotnej. Wierzymy, że był to czas głębszego otwarcia się na miłość i pocieszenie, jakie daje 
nam wstawiennictwo góreckiej Pani, Matki Pocieszenia.

x.PS

29
SIERPIEŃ

2013
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Pielgrzymka do Biechowa
 Już 140 raz spotkaliśmy się na szlaku do 
Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia 
w Biechowie. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 
od tego, co najważniejsze – spotkania 
z Bogiem na Eucharystii. Po wyjściu 

z Kościoła błogosławieństwa udzielił ks. prob. Janusz Śmigiel. W tym 
roku swoje podziękowania i prośby niosło 238 pątników ze Środy. 
 Tematem przewodnim pielgrzymki był pokój i wartość drugiego 
człowieka. Powodem była trudna sytuacja w Syrii. Pielgrzymi łączyli się 
na wspólnej modlitwie i śpiewie. Dzięki towarzyszącym pielgrzymom 
relikwiom bł. Jana Pawła II mogliśmy poczuć jego obecność pośród nas. 
 Niestety pielgrzymka to nie sielanka. Nie można jej traktować jak spaceru w grupie, czas na pogawędkę w miłym 
gronie. Nieważne, ile czasu się idzie, jak ciężko… Głównym celem jest skupienie się na priorytetach – intencjach, w jakich 
pielgrzymujemy. Idealnym przykładem były przytoczone podczas konferencji ks. Piotra Szymańskiego – przewodnika 
tegorocznej pielgrzymki – słowa Soboru Watykańskiego II: Kościół to sakrament jedności. 

 Matkę Bożą witaliśmy padając krzyżem przed jej obliczem 
w biechowskim sanktuarium. Uwieńczeniem dnia była odpustowa 
Eucharystia w domu Matki z udziałem kapłanów średzkich para� i, 
na której słowo Boże wygłosił ks. infułat Aleksander Rawecki, 
w którym przybliżył wszystkim, na czym polega macierzyństwo. 
Tegoroczna 140 Piesza Pielgrzymka do Biechowa zakończyła pewien 
etap swego funkcjonowania. Zadanie organizacji Pielgrzymki przekazała 
jej wieloletnia kierowniczka – Barbara Pikusa. 141 Pieszą Pielgrzymkę 
do Biechowa poprowadzą kolejne pokolenia średzian, przekazując 
dziedzictwo wieków potomnym. 

EW/MR

7
WRZESIEŃ

2013

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

„Trzeba rozmawiać” – włoskie wspomnienia„Trzeba rozmawiać” – włoskie wspomnienia

7-14
LIPIEC

2013

 W połowie lipca grupa młodych wraz z ks. Proboszczem J. Śmiglem na swoje wakacje wyjechała 
nad Adriatyk. W niedzielne popołudnie 7 lipca do na szczęście klimatyzowanego autokaru w kurs 
do Italii wsiadła grupa osmienaściorga para� an, by wyruszyć z ziemi polskiej do włoskiej. 
W hotelu w nadmorskim Gatteo A Mare uczestnicy znaleźli schronienie przed skwarem, z którym 
można było jeszcze sobie poradzić kąpielą w morzu, z czego wczasowicze nie omieszkali korzystać 
w każdej wolej chwili. „Morze nie do porównania z Bałtykiem, czasem tylko denerwowało, gdy 

znacznie bardziej słona niż w polskim morzu woda wpadła do oka.” 
 Zdaje się, że największą atrakcją wyjazdu był pobyt w parku rozrywki 
Mirabilandia. „Mirabilandia to chyba najbardziej tra� ony wybór organizatorów. Co 
mogę powiedzieć, było po prostu świetnie. Widziałem, że każdy z nas jest z tej atrakcji 
bardzo zadowolony, co mnie nie dziwiło. Przykrą niespodzianką była jednak burza, 
która zakończyła naszą pobyt o cenne we wrażenia półtorej godziny.” 
 Na jednodniowej wycieczce zobaczyć można było państwo-miasto San Marino. 
„Małe, przeurocze państewko z pięknymi widokami. – wspomina jeden z uczestników 
- Małe, malownicze, kręte uliczki” – zapadną w pamięci uczestnikom wyjazdu. Koniec 
pobytu zwieńczyło zwiedzanie Wenecji. Uczestnicy nie zapomną malowniczego miasta 
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 Odpoczynek wakacyjny rozpoczęliśmy trochę nietypowo. Już w 
pierwszą sobotę wakacji wyjechaliśmy niedaleko, bo do Poznania, ale 
nie brakowało atrakcji. Poznańskie ZOO na Malcie i podróż Maltanką 
sprawiły niemałą 
frajdę. Dopiero w 
trzecim tygodniu 
wakacji tra� liśmy 
nad morze do pięknej 
Jastrzębiej Góry. Chociaż 

podróż długo trwała, ale warto było, zwłaszcza że tylko jednego 
dnia trochę pokropił deszcz, resztę tygodnia spędziliśmy w 
słonecznej aurze. Nie tylko plaże, ale było trochę zwiedzania: 
Gdańsk, Sopot, Gdynia, Hel, Władysławowo. W tym krótkim czasie udało nam się dużo zobaczyć i przede 
wszystkim wypocząć. Każdego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu, za piękną pogodę i możliwość wypoczywania 
nad morzem. Najważniejsze, że zadowoleni wróciliśmy do swoich domów. Pozostaje nam tylko wspominać 
i czekać do następnych wakacji.

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

Wyjazd młodzieżowy
 W dniach 16-24 sierpnia Duszpasterstwo Młodzieży para� i NSJ 
w Środzie Wlkp. wraz z księdzem proboszczem Januszem Małuszkiem 
wspólnie odetchnęło, rozkoszując się pięknem otaczającej przyrody, 
w Zakopanem. Był to czas odpoczynku od dnia codziennego, mający 
na celu pogłębienie więzi wspólnotowych. 22-osobowa grupa 
codziennie, mimo nie 
zawsze sprzyjającej 

pogody pokonywała górskie szlaki, by podczas wędrówki móc 
wspólnie czerpać radość z czasu spędzonego na łonie natury. 
Duszpasterstwo zdobyło takie szczyty, jak: Gubałówka 1120 m 
n.p.m., Gęsia Szyja 1489 m n.p.m., Morskie Oko 1395 m n.p.m., 
Czarny Staw pod Rysami 1583 m n.p.m, czy Dolina Pięciu 

Wakacje z para� ą NSJ
................................................................................................................................

zakochanych z najładniejszym placem św. Marka. 
 Niektórym szczególnie spodobał się włoski zwyczaj sjesty. „Włosi bardzo 
przestrzegają tego niezwykłego czasu od godziny 12 do 15.”
 I jeszcze kulinaria Italii! „Pizza włoska ma swoją specy� kę i trochę różni się od 
naszej. Po pierwsze włoska pizza jest robiona na bardzo cienkim cieście, a polska – 
na o wiele grubszym. Nie była zła, ale o wiele lepszą można zjeść w Środzie, choć to 
tylko kwestia gustu. Dodam, że były tam bardzo dobre lody.” 

Na podstawie rozmowy z Jakubem Chmielewskim
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 W minionych miesiącach para� anie św. Józefa odbyli 
dwie kolejne pielgrzymki śladami świadków wiary. 
 W czerwcu udali się do opactwa benedyktynów w Lubiniu, 
by tam modlić się przy grobie Sługi Bożego Bernarda 
z Wąbrzeźna – mnicha benedyktyńskiego zmarłego 
w opinii świętości w 1603 roku, którego szczególną czcią 
otaczają mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego, gdzie 
według tradycji miał on pobłogosławić wyschniętą 
studnię, która ponownie napełniła się wodą niezbędną 
do funkcjonowania miejskiego browaru, który był 
jedynym źródłem dochodu dla miasta. W lubińskim 
kościele klasztornym uczestniczyli w nieszporach 
odmawianych przez wspólnotę zakonną, w XIII 

wiecznej romańskiej świątyni św. Leonarda uczestniczyli we Mszy świętej. Wcześniej pątnicy nawiedzili 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim. Wyjazd był też okazją do odwiedzenia 
Skansenu Filmowego Soplicowo w Cichowie oraz zapoznania się ze zbiorami Muzeum Napoleońskiego 
w Witaszycach.
 W lipcu pielgrzymi udali się do Pokrzywna, by tam sprawować Mszę świętą w Domu Sióstr Urszulanek 
UR oraz modlić się przy grobie siostry Akwilii i siostry Kajusy, które poniosły śmierć w styczniu 1945 roku 
z rąk radzieckich żołnierzy, stając w obronie cnoty czystości własnej i pozostałych sióstr. Uczestnicy wyjazdu 
zapoznali się ze zbiorami Muzeum Bambrów Poznańskich oraz ekspozycjami: ”Tu powstała Polska” oraz 
„Śmierć i życie w starożytnym Egipcie” w Muzeum Archeologicznym. Pielgrzymi modlili się w Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Farze Poznańskiej. Zwiedzili z przewodnikiem wnętrze tej przepięknej 
barokowej świątyni, jej zakrystię i podziemia oraz wysłuchali koncertu organowego. 
 Na zakończenie Roku Wiary para� a św. Józefa organizuje w dniach 9-10 listopada pielgrzymkę do 
Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach  oraz na Jasną Górę.

Krystyna Hypka

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

Letnie pielgrzymowanie
 Na tradycyjną letnią pielgrzymkę para� anie św. Józefa udali się wraz z Ks. Proboszczem Jackiem 
Stępczakiem w dniach 8 – 14 lipca. Jak zwykle w autokarze byli też goście, wśród których nie mogło zabraknąć 
tych z para� i św. Jana Kantego w Poznaniu z Ks. Proboszczem Andrzejem Marciniakiem.
 Tegoroczna trasa prowadziła przez północno – zachodnie zakątki naszego kraju do Niemiec i Danii. 
Uczestnicy pielgrzymki modlili się m.in. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, w którym 

Przed Muzeum Napoleońskim w Witaszycach

Śladami świadków wiary
................................................................................................................................

Stawów Polskich ok. 1625–1900 m n.p.m. Czas spędzony w Zakopanym był umocnieniem więzi braterskich 
łączących młodzież. Nie zabrakło wspólnej modlitwy podczas Eucharystii m.in. w Sanktuarium Maryjnym na 
Wiktorówkach, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej 
Cudowny Medalik na Olczy, czy w Pustelni Świętego Brata Alberta na Kalatówkach. Wyjazd ten był owocnym 
doświadczeniem dla wszystkich uczestników.    

Dominika Ho� 
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To był czas nawiedzenia
 Na Stadionie Narodowym w Warszawie 6 lipca br. miały miejsce największe chyba w historii Polski rekolekcje – 60 
tysięcy osób uczestniczyło we „wspólnym uwielbieniu Jezusa w mocy Ducha Świętego”, które poprowadził ks. John Baptist 
Bashobora. Ten pochodzący z Ugandy charyzmatyczny kapłan, doktor teologii duchowości przyleciał w sierpniu po raz kolejny 
do Polski.    
 Msza święta w Kazimierzu Biskupim 20 sierpnia zgromadziła 3 tys. osób, wśród których była grupa 150 osób ze Środy 
i ościennych miejscowości. Organizatorem wyjazdu była para� a św. Józefa. W grupie 30 kapłanów sprawujących Eucharystię 
znalazł się ks. infułat Aleksander Rawecki. 
 Misjonarze Świętej Rodziny przygotowując na płycie kazimierskiego stadionu ołtarz, umieścili na olbrzymim banerze 
słowa: ”Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza”. W bardzo dosłowny sposób to przesłanie dotykało wszystkich 
uczestników wyjazdu. Deszcz zaczął towarzyszyć nam już w czasie podróży i nie odstępował nas w trakcie wędrówki na 
stadion. Był obecny w różnym nasileniu w czasie oczekiwania na liturgię, jak i podczas Mszy św. i nabożeństwa. Na początku 
homilii o. John, powiedział: „Przepraszam, że pada, ale to nie jest przekleństwo. To jest wylanie Ducha Świętego na nas.” 
Napominał też zgromadzonych, mówiąc: „Jeśli ktokolwiek z was przyjechał tutaj, aby spotkać o. Bashaborę, to chcę was 
ostrzec, że o. Bashobora was nie zbawi i on was też nie uzdrowi. Utkwijcie swój wzrok w Tym, który was przyprowadził – 
w Jezusie.” Kaznodzieja zwrócił uwagę na wyjątkową wartość 
sakramentu pojednania dla chrześcijanina. Mocny akcent 
położył na rolę, jaką ma w naszym życiu przebaczenie. 
„Papież Franciszek powiedział nam, że rany, które widzimy 
na krzyżu, rany Jezusa Chrystusa nie są daleko od ciebie. One 
są w ludziach, z którymi żyjesz, w twoich rodzinach. Kiedy 
już zobaczysz, że zraniłeś daną osobę, a wiesz, że Jezus jest 
w tej osobie, żałujesz i mówisz: <Już cię więcej nie zranię.> Wtedy 
zaczynamy doświadczać zbawienia. Więc rozejrzyjmy się na te 
osoby, które zraniliśmy i powiedzmy: <Wybacz mi.> Poprośmy 
ludzi, którzy zranili nas, aby przyjęli nasze przebaczenie i naszą Ojciec Bashobora w Kazimierzu Biskupim

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

podziwiali także majestatyczną � gurę Chrystusa Króla oraz w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie, Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu i Sanktuarium Macierzyństwa 
NMP w Trzebiatowie.   
 Wyjazd był też okazją do poznania historii i zabytkowych obiektów Zielonej Góry, Szczecina, 
pocysterskiego kościoła i klasztoru w Gościkowie - Paradyżu oraz Kopenhagi, którą mogliśmy podziwiać 
zarówno z lądu jak i z perspektywy łodzi, przemieszczającej się po kanałach tego miasta. W pamięci na długo 
pozostaną też niezwykłe polichromie znajdujące się w drewnianym renesansowym kościele w Klępsku czy 
forty� kacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
 W czasie jednodniowego wyjazdu do Niemiec podziwialiśmy średniowieczną Starówkę w Greswaldzie 
oraz port i urokliwe Stare Miasto, a także Oceanarium w Stralsundzie. Nasz zachwyt wzbudzały olbrzymie 
akwaria, z których największe ma ponad 9 metrów głębokości i mieści 2,5 mln litrów słonej wody, wypełnione 
roślinami i zwierzętami żyjącymi w Bałtyku, Morzu Północnym i Atlantyku. 
 Było nam dane zachwycać się pięknem i bogactwem przyrody w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego 
Parku Narodowego oraz Bałtyku, przebywając w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wisełce i Trzęsaczu. 
Gdy podziwialiśmy piękny klif morski ze Wzgórza Gosań, spokojną toń Jeziorka Turkusowego czy widok 
ze Wzgórza Zielonka na deltę Świny, Zalew Szczeciński i Bałtyk oraz gdy w czasie przeprawy promowej do 
Rostocku obserwowaliśmy zarówno wschód jak i zachód słońca, chciało nam się powtarzać za Psalmistą 
„Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!”
 W sobotę, 28 września wszyscy uczestnicy pielgrzymki spotykają się, by podziękować Panu Bogu za ten 
piękny czas, wspominać i planować kolejną wyprawę. 

Krystyna Hypka
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miłość bezwarunkową, tak samo jak Bóg kocha nas bezwarunkowo.”
 Ojciec John bardzo mocno akcentował powołanie nas wszystkich do tego, by głosić Słowo Boże, 
bo wiara rodzi się ze słuchania. Przekonywał, że jesteśmy, tak jak apostołowie, wezwani do tego, by nieść Dobrą 
Nowinę, że Pan potrzebuje tylko naszej dyspozycyjności, naszego przyzwolenia, by Jego łaska mogła pracować 
z tą odrobiną wiary, którą posiadamy. Przestrzegał też przed próbą dyspensowania się z tego obowiązku, 
do którego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie. „Pan mówi: <Nieważne, jaki tu przyszedłeś, jak o sobie myślisz. Ty jesteś 
tą osobą, którą wybrałem(…).> A ty mówisz: <Panie, czy Ty znasz moją rodzinę, znasz moje życie, ja jestem najmniejszy 
w wierze.> A Pan mówi: <Żadnych wymówek, ty jesteś tą osobą, którą wybrałem bez względu na wszystko. To nie zależy od 
ciebie.> Ks. Bashobora wołał z mocą po polsku „Idźcie!” i zachęcał: „Idźcie z odwagą (…), bo jesteście prorokami. Zostaliście 
ochrzczeni, aby być prorokami. Aby podnosić siebie wzajemnie na duchu, aby się modlić, nie aby potępiać, ale żeby się wstawiać, 
aby przyprowadzać jeden drugiego do Jezusa – Uzdrowiciela.”
 Zachęcał do gorliwości w wołaniu do Pana, do tego, by przedkładać Mu z wiarą i ufnością wszystkie sprawy, 
aby poddawać całe swoje istnienie Jezusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. „Przyszliśmy patrzeć na Jezusa, ale Jezus 
mówi: <Nie wystarczy patrzeć, zaproś mnie do swojego domu, do swojego serca jako Zbawiciela, dziś chcę cię zbawić 
z tego, co robiłeś innym, chcę cię odnowić w miłości, której ci brakowało, dzisiaj chcę cię wyzwolić z tej krótkowzroczności, 
że nie widziałeś nic poza swoim ciałem, swoją chorobą (…). Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a ja dam wam swój spokój. Chce cię dziś zbawić>. Pan otwiera bramy niebios i mówi do ciebie: <Dzisiaj cię zrodziłem. 
Jesteś moją córką. Jesteś moim synem.> Mówił o tym, że mamy być pokorni – musimy wiedzieć, że wszystko, co otrzymujemy, 
pochodzi od Boga. Zwrócił też uwagę na to, że chrześcijanin powinien być człowiekiem radosnym, uśmiechniętym, a nie jak 
się wyraził „posępnym moherem”. To także jest sposób głoszenia Dobrej Nowiny, mówienia innym o tym, że Bóg ich kocha, 
że odkupił ich grzechy, że jest zmartwychwstanie. „Gdy stajemy się prawdziwie wierzący, ludzie zobaczą i powiedzą: <Oni są 
jak Jezus. Oni są chrześcijanami. Kochają się wzajemnie. Pokój i radość jest w nich (…) Chodzą razem w braterstwie, słuchają 
Słowa Bożego, przyjmują Komunię świętą, są w komunii ze sobą nawzajem, modlą się.> To wystarczy, by tysiące ludzi mogło 
przyjść do Kościoła.”
 Po zakończeniu Eucharystii miała miejsce modlitwa o uzdrowienie. Był to czas, kiedy mogliśmy doświadczać 
wspólnoty Kościoła, gdy polecaliśmy siebie nawzajem dobremu Ojcu, ale też przedstawialiśmy Mu swoje słabości, 
pragnienia i potrzeby. Prosiliśmy, by leczył nasze zranienia, niemoce, by dotykał naszych schorowanych ciał i dusz. O tym 
bardzo osobistym spotkaniu z Bogiem, które każdy z nas na pewno długo będzie nosił w swoim sercu, ojciec John mówił 
w homilii tak: (…) To jest czas nawiedzenia. Przyjmijmy to, aby Pan do nas przyszedł, otwórzcie swoje serca na Pana, 
mówcie do Niego o tym, co pragniecie, aby uzdrowił. W większości przypadków naszą wiarę.(…), abyśmy zobaczyli 
te wszystkie bożki, te moce, te wszystkie siły, które nas rozpraszały i zapominaliśmy o Bogu. (…) Abyśmy odmawiali 
modlitwę Kościoła z wiarą, byśmy widzieli moc w każdym wypowiadanym słowie. Prośmy, aby Pan nas uzdrowił 
z tych zamkniętych uszu, które zapobiegały temu, abyśmy słyszeli Słowo Boże, aby dał nam moc odnalezienia słodyczy, gdy 
będziemy czytali Słowo Boże, abyśmy pracowali nad tym, co Bóg będzie do nas mówił, abyśmy pomagali innym powrócić do 
Kościoła, aby to Słowo odnawiało prawość w naszym sercu.”
 Pięć godzin spędzonych w strumieniach deszczu było dla nas łaską spotkania z Bogiem, który kocha 
i troszczy się o każdego z nas. Oby nie zabrakło nam gorliwości wsłuchiwania się w Słowo Boże oraz gotowości i odwagi bycia 
apostołami Dobrej Nowiny. Niech ten szczególny czas nawiedzenia owocuje w naszym życiu.

Krystyna Hypka
(Wszystkie wypowiedzi ks. Johna Bashobory w oparciu o nagranie zamieszczone na stronie dobremedia.org w zakładce „Oglądaj”)

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

Pozdrawiam Ciebie, Matko!
 Chętnie wracamy wspomnieniami do domu rodzinnego. Tam, oprócz miejsca, pewnej 
przestrzeni, w której czuliśmy się bezpiecznie, w której miały miejsce ważne wydarzenia, są też relacje: 
rodzicielskie, pomiędzy rodzeństwem, z innymi krewnymi. Najwyższym wymiarem miłości, jaki 
może się nam jednak skojarzyć, jest miłość macierzyńska matki do dziecka. Nie bez powodu mówimy, 
że to matka w domu jest strażniczką ogniska rodzinnego. 
 Wśród matek jest jedna wyjątkowa: Matka Boga, „Błogosławiona między niewiastami”. 
 Kościół zde� niował pobożność maryjną w czterech dogmatach: o Bożym Macierzyństwie (325r.: Maryja jest 
Matką Boga), o Dziewictwie Maryi (z powszechnego nauczania, Maryja jest Dziewicą), o Niepokalanym Poczęciu (1854 
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Zgodnie z obietnicą rzecznika Watykanu w Roku Wiary ukazała się encyklika o wierze. Zamknięty został więc 
tryptyk: wiara, niadzieja i miłość. Co prawda nie uczynił tego papież Benedykt, lecz jego następca, ale w encyklice wyczytać 
można precyzję myśli papieża emeryta. 
 Ostatnie trzy punkty „Lumen � dei” poświęcone są zwyczajowo Matce Bożej. Nie da się ich do końca zrozumieć 
bez kontekstu całości, dlatego warto sięgnąć po lekturę całej, niewielkiej w rozmiarach encykliki. Poniżej sięgniemy do 

kilku obrazów, którym posłużył się papież/posłużyli się papieże, żeby to zilustrować.
 Najpierw – zauważa papież – wiara jest dialogiem. Nie jest pustym słowem, które pada w dodatku 
w nicość, albo odbija się o mur. Wiara zawsze ma nadawcę i odbiorcę. Przy czym pierwszym słowem 
w tym dialogu jest słowo Boga do człowieka. Czy człowiek odpowie? To już akt wiary. Matka Pana 
to ta, która sercem dobrym i szlachetnym przyjęła Słowo Boga w chwili zwiastowania. Maryja 
odpowiedziała „� at” – niech mi się stanie, dając dowód swojego zawierzenia Bogu, odpowiadając 
na Jego zaproszenie. 
 Więcej miejsca Franciszek poświęca na wyjaśnienie relacji wiary do prawdy. Jeśli nie uwierzymy, 
nie zrozumiemy. To pokazuje problem ludzi niewierzących, dla których wiele rzeczy w wierze jest 
bezcelowych lub niedorzecznych. Ale nie dla wierzącego, dla którego Bóg musi być wiarygodny, 
więc to, co mówi, jest prawdziwe. Konsekwencją tego będzie fakt, że jeśli zignorujemy prawdę, 
wtedy dopiero życie staje się niedorzeczne. Wtedy się nie ostoimy. Kto więc sięgnie po wiarę, 

zyskuje nowe światło na życie, zyskuje prawdę o nim, zyskuje pewność pozwalającą sensownie żyć. Bo wiara to skała, 
która się ostoi. Bez prawdy pozostaje relatywizm, gdzie wszystko jest względne, do ustalenia. Nie ma jednej prawdy, 
każdy może mieć swoją. Taka sytuacja jest niedorzeczna i jak przypomina papież w historii ludzie popełniali takie błędy, 
z najdotkliwszymi wspomnieniami totalitaryzmów minionego wieku, gdzie prawdą wydawała się określona ideologia. 
Prawda jest jednak jedna, kto stanie po jej stronie, nie straci sensu życia. Sensem życia Maryi było podążanie za Jej 
Synem. Maryja odbyła pielgrzymkę wiary, uznając za Prawdę Jezusa. Przyjmując przez wiarę tę Wcieloną Prawdę, jej życie 
w żadnym momencie nie zbłądziło, ani nie straciło sensu. Kto wierzy, ostoi się, bo Bóg przez wiarę daje poznać nam 
Prawdę. 
 „Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla 
siebie” (LF 37).  Wiara nie jest – wbrew dzisiejszym trendom, tym poprawnym politycznie – moją prywatną sprawą. Wiarę się 
przekazuje. Niekoniecznie a� szami lub wytatuowanym czołem. Wiara ma być zrealizowana w konkretnym życiu, a tego nie da 
się oderwać od praktyki. Wiara nie jest teorią, która odbiega od codzienności, ma być czynem. Dlatego potrzebna jest pamięć 
o tym, w co się wierzy, aby w każdej chwili można było zaczerpnąć z tego źródła, ożywiającego codzienność światłem wiary. 

Co mówi Encyklika „Lumen � dei”
papieża Franciszka o Maryi?

r., Maryja jest poczęta bez grzechu pierworodnego) i o Wniebowzięciu NMP (1950 r., po 
zakończeniu ziemskiego biegu życia Maryja została wzięta do nieba). Sobór Watykański II 
mówi zaś o Maryi jako Przewodniczce w wierze i Matce Kościoła, któremu wskazuje drogi 
wiary. 
 Maryja w słowach testamentu Jezusa z krzyża została dana za Matkę nam, ludziom wierzącym 
w Jej Syna. I Ona odtąd jest Strażniczką każdego z nas. Nie można sprowadzić 
miłości do Matki do suchego szacunku, uznania maryjnych dogmatów. Ona 
przecież na różne sposoby i dziś spełnia swoją macierzyńską miłość do Ciebie 
i mnie. A co my możemy? Na miłość odpowiada się miłością. Dlatego do Matki idziemy, 
by Ją nawiedzić, o Niej śpiewamy, mówimy do Niej na modlitwie, piszemy i czytamy… 
Dlaczego? Bo Matkę się kocha. Dlatego „pozdrawiam Ciebie, Matko”, bo tak mi serce 
dyktuje, dlatego w tym numerze piszemy, byśmy mogli o tej miłości przeczytać i nieco się 
jej nauczyć. Jak? Odpowiedzi jest kilka w poniższych tekstach. 

x.GK
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 Praktycznie każdego dnia w Polsce i na świecie rozbrzmiewa ta sama lub bardzo podobna pieśń: 
„O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.” Jest to związane 
z pięknym, a w Polsce także głęboko zakorzenionym w tradycji kultem Maryi. 
 W Polsce do najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych należą przede wszystkim Częstochowa, Licheń 
i Kalwaria Zebrzydowska. Któż z nas sam nie był w którymś z tych miejsc lub chociażby nie zna kogoś, kto by tam był? 
Warto wspomnieć także, że na terenie naszego kraju jest również wiele miejsc kultu, które mają znaczenie bardziej 
regionalne. W naszych okolicach najbardziej słynne są Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie oraz 

Sanktuarium Narodzenia NMP w Tulcach. 
 Czym różni się pielgrzymka od wycieczki? Przede wszystkim 
tym, że pielgrzymka to nie tylko pokonanie jakieś odległości 
w drodze do celu, ale coś znacznie większego. Jest to podróż 
w głąb swego serca, okazja do przyjrzenia się swojej relacji z Bogiem 
i drugim człowiekiem oraz z sobą samym. Pątnicy niosą ze sobą 
także intencje, które chcą powierzyć Matce Boskiej. Pielgrzymować 
można zarówno w sposób duchowy (np. łącząc się na modlitwie 
i rozważaniach z pielgrzymującymi w sposób � zyczny) oraz 
w sposób bezpośredni: idąc, jadąc, płynąc lub lecąc do miejsca 
świętego. Osobiście za najtrudniejszą, ale i najpiękniejszą formę 
pielgrzymki uważam tę pieszą, ponieważ pozwala ona oddać nam 
się w pełni Bogu – nasze radości, cierpienia duchowe i te � zyczne, 

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

O pielgrzymowaniu słów kilka...

Maryja nie straciła pamięci, nie zgubiła wiary, gdyż – pisze Franciszek – „zachowywała w swoim sercu wszystko, co słyszała 
i widziała, aby Słowo przyniosło owoc w Jej życiu. Matka Pana jest doskonałą ikoną wiary…” (LF 58). Tę wiarę przekazują 
dalej Apostołowie, dziś Kościół. Dzięki tej pamięci wiary – tego, co słyszeli i widzieli świadkowie życia Jezusa – i my dziś 
możemy dotrzeć do Zbawiciela, sięgając po tych, którzy nie oddzielali teorii wiary od praktyki życia. Dla tych świadków 
trzeba mieć jeszcze większe uznanie, bo pozwalają nam poznać Jezusa. Wśród tych 
świadków, którzy nie stracili pamięci i przekazywali ją, jest także i Matka Pana. To 
dziedzictwo trwa nadal przez Słowo Boże i sakramenty przekazane nam od Jezusa przez 
świadków. I my dziś możemy Go spotkać. 
 W końcu chcę pisać o jednym z bardziej życiowych, ale i trudnych zagadnień. 
Encyklika daje odpowiedź na pytanie o trudności w życiu. Papież w niezwykłym obrazie 
daje na nie receptę: „Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, 
ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarczy, aby iść” (LF 57). Tej wiary 
nie zabrakło Maryi w żadnym, nawet najtrudniejszym momencie Jej życia, nawet w 
Betlejem, nawet na Kalwarii. Błogosławiona jest więc Ta, która uwierzyła, ale ten jeden 
moment stał się programem całościowym Jej życia. Wiara jest światłem, które pozwala 
kroczyć w ciemności ku pełni światła. Droga z pewnością wiedzie przez większe lub 
mniejsze mroki, ale do celu – światłości, gdzie wiara się spełni, gdzie będzie już poznanie i oglądanie Boga. Ta wiara może 
zaowocować naszym zawierzeniem, że tak będzie, jak uczyniła to Błogosławiona Dziewica. 
 Wraz z papieżem Franciszkiem módlmy się, przytaczając ostatni 60. punkt Encykliki „Lumen � dei”: „Matko, 
wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas 
pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć 
się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, 
zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość 
Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On 
był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, 
którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!”                                                                                                                       x.GK
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których nie jest mało. Na takiej pielgrzymce, zwłaszcza tej dłuższej – kilkudniowej – można odkryć zupełnie nowy 
sposób patrzenia na drugiego człowieka, ponieważ bez tych osób nie dalibyśmy rady przetrwać... 
 Przyznam szczerze, że będąc na trasie pielgrzymki na Jasną Górę miałam momenty kryzysu zarówno psychicznego 
(czy ja dam radę?), jak i � zycznego (nie mam już siły... wszystko mnie boli...) i wtedy zdałam sobie sprawę, że bez Bożej 
pomocy i chociażby obecności tych ludzi usiadłabym na jakimś kamieniu i nie dałabym rady zrobić już ani kroku dalej... 
a jednak dotarłam do tronu Jasnogórskiej Pani i nie zrobiłam tego opierając się tylko na sile samej siebie, bo ta „siła” 
kończy się najszybciej... Dlatego zachęcam każdego, kto ma takie możliwości, do wyruszenia w drogę do Matki, bo 
podczas podróży można zmienić siebie, a potem ze łzami w oczach powitać Jej oblicze już jako nowy, albo chociażby ciut 
lepszy człowiek...
 Pielgrzymka to także czas łamania naszych barier, murów i granic. Nie, nie mam tu na myśli tylko kresu 
wytrzymałości � zycznej (owszem czasem jest ciężko, ale da się wytrzymać nie będąc jakimś sportsmenem) – bardziej 
chodziłoby mi tu o nasze wewnętrzne schematy, które Jezus łamie. Będąc z innymi przez jakiś dłuższy czas i dodając do 
tego porządne zmęczenie, nie mamy już siły chować się za naszymi maskami, które w codzienności balibyśmy się zerwać. 
Odkrywamy, jacy jesteśmy naprawdę, np. narzeczeni poznają siebie w trudnych sytuacjach, czyli bez pewnej dozy lukru, 
co może być sprawdzianem ich dojrzałości i miłości, ksiądz sprawdza swoją cierpliwość do ludzi, z którymi jest cały dzień 
i na odwrót – świeccy mają duchownego cały dzień ze sobą…
 Warto także pamiętać, że pielgrzymka to nie tylko czas poważnej modlitwy, ale także moment beztroskiego 
poznawania innych ludzi o podobnych wartościach, radowania się z rzeczy mniejszych i większych oraz doświadczenia 
na własnej skórze tego, jak inni ludzie potra� ą być gościnni oraz jak rzadko nie doceniamy ich w codzienności...

ABA

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

O kulcie maryjnym, czyli dlaczego i jak Ją czcić?

Gdyby oddać się całkowicie lekturze dokumentów i innych pozycji poświęconych jednej 
z najważniejszych postaci Kościoła, musielibyśmy stać się pismem monotematycznym o charakterystyce pism 
dotyczących Miriam. Tak w języku hebrajskim wymawia się imię matki Jezusa. W grece zaś znajduje się wymowę Maria, 
imię odpowiadające polskiej wymowie. 
 Chrześcijaństwo ze swej natury skłonne jest do 
wyrażania i manifestowania swojej wiary. Ta niezwykła 
forma pobożności ludowej jest faktem wypływającym 
ze sposobu rozumienia niezwykłej misji Maryi. 
W ramach pobożności maryjnej można lepiej 
zrozumieć więź łączącą Syna i Matkę. W tej formie 
pobożności ludowej kryje się niezwykły dynamizm 
religijny. Jakkolwiek rozpoczęlibyśmy tekst 
o Maryi lub kulcie maryjnym, nie możemy mieć wątpliwości, 
że Kościół i Jego Założyciel obdarowali Ją szczególną 
łaską ze względu na Boskie macierzyństwo, a co za tym 
idzie bliższą relację Jezusowi i Jego dziełu odkupienia niż 
jakiekolwiek inne stworzenie. 
 Kult Maryi to zdecydowanie inny kult aniżeli kult do jakiegokolwiek innego świętego: wyraża się poprzez święta 
liturgiczne poświęcone Maryi, a także modlitwy – m.in. jedną z najstarszych – modlitwa Sub tuum praesidium (Pod 
Twoją obronę), różaniec, liczne pieśni, sanktuaria… 
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 W Maryi fascynuje mnie Jej prawdziwa kobiecość. Poświęca się dla rodziny; realizuje jako matka 
i żona. Pismo Święte ukazuje nam Madonnę jako kobietę dojrzałą, mądrą, pobożną, pracowitą 
i opiekuńczą. Bez słowa znosi cierpienia, których przysparza Jej Jezus, np. drogę krzyżową. Poświęca 
czas swojemu Synowi, dzięki czemu może go dobrze wychować. Wraz z Józefem zaszczepia 
w Nim pobożność i pracowitość. Fenomenem ich małżeństwa jest wychowanie religijne Zbawiciela, 
czyli mówienie „Bogu o Bogu”. Pomimo upływu tak wielu wieków nadal pozostaje wzorem do 
naśladowania dla wszystkich kobiet.
 Niestety dzisiaj można zaobserwować zupełnie inny model kobiety, nie mówiąc już o wzorcu 
matki. Panujący dziś wykrzywiony feminizm promuje daleki od ideału, który niesie Maryja, sposób 
postępowania. Za cel stawia samorealizację, która w gruncie rzeczy jest dobra (tak jak i feminizm) 
ale w dzisiejszym świecie to głównie dążenie egoistyczne, polegające na robieniu kariery, zarabianiu 
wielkich pieniędzy, nadmiernym imprezowaniu czy braku odpowiedzialności, czego dobrem 
nazwać nie można. Wszystko to następnie przekłada się na zagmatwanie życia, np. nieudane związki, 
rozpady małżeństw, stany depresji, brak zaufania. Zamiast stabilnych, trwałych relacji i miłości 
często można spotkać związki bez zobowiązań i życie chwilą. Postępująca ateizacja i karykaturalny 
feminizm niszczą odpowiedzialność za drugą osobę, troskę o nią i życie we wspólnocie rodzinnej. 

 Święta Rodzina z Nazaretu wobec współczesności nadal jest obrazem piękna życia rodzinnego, a co najlepsze 
– osiągalnym obrazem. Tak jak kiedyś od Maryi, tak dzisiaj od każdej kobiety zależy sytuacja w domu. Muszą być 
wyrozumiałe, ale jednocześnie wymagać, kochać, lecz zwracać uwagę, gdy dzieje się coś złego. To Madonna była zawsze 
obecna w życiu Chrystusa. W wymiarze ziemskim to Jej Syn był najważniejszy. Dzisiaj niestety często dzieci zaniedbywane 
są przez robienie kariery przez ich rodziców, co wiąże się z rzadkim przebywaniem w domu. Nie mają z nimi kontaktu, 
przez co osłabia się więź, którą bardzo trudno później odbudować. Dla dziecka znacznie lepsze byłoby spędzenie z nim 
czasu, wspólne zrobienie czegoś czy wyjazd, zamiast kupna dziesiątej zabawki, albo komputera, żeby nie odczuwał braku 
rodziców. Owszem, zajmie mu to czas i wypełni lukę po nich, ale także zatrze więzi, przez co rodzina, która powinna 
się kochać i ufać sobie, stanie się dla siebie obca. Każdy będzie myślał o sobie, podczas gdy Madonna uczy nas miłości, 

 Kościół patrzy przede wszystkim na Maryję jako Bożą Rodzicielkę. Pobożność maryjna nie przeżywała 
gwałtownego wzrostu a mimo to w miarę rozwoju coraz bardziej podkreślano nieskalaną czystość, niezrównaną świętość, 
a także wyjątkową rolę Maryi w dziele odkupienia. Maryja w nakazie słów Jezusa „Niewiasto, oto Twój syn” jest matką 
każdego człowieka i całego Kościoła. Maryja jest najdelikatniejszą Matką rodzaju ludzkiego, ucieczką grzeszników. Ta 
pokorna Dziewica z Nazaretu jest jednocześnie jedynym stworzeniem Niepokalanie poczętym, czyli zachowanym od 
grzechu pierworodnego. 
 Gdyby skupić się tylko i wyłącznie na przejawach kultu maryjnego, życie religijne człowieka i całych wspólnot 
jest ściśle powiązane z ich potrzebami, które to życie przenikają. Istota kultu Maryjnego realizowana jest w trzech 
różnych formach. Jest to kult liturgiczny, uznane i zorganizowane przez Kościół nabożeństwa maryjne oraz spontaniczna 
pobożność ludowa. Szczególnie ta ostatnia ze względu na wielką podatność na różne przerosty i braki, potrzebuje 
nieustannego kierownictwa ze strony Kościoła. 
 Szeroka gama form maryjnej pobożności ludowej stanowi dowód, że kult oddawany Matce Najświętszej leży 
w samej naturze kultu chrześcijańskiego. Cześć, zawsze i wszędzie oddawana przez Kościół Matce Bożej jest wspaniałym 
świadectwem tego, że prawo modlitwy Kościoła jest zachętą, by jego prawo wierzenia bardziej się umacniało 
w sumieniach. I odwrotnie: jego prawo wierzenia domaga się, by jego prawo modlitwy w stosunku do Matki Chrystusa 
wszędzie pomyślnie się rozwijało. 

TEP................................................................................................................................

Czym zachwyca mnie Madonna?
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otwartości i pomocy.
 Właśnie tym imponuje mi Maryja. Dostając tak wspaniałe, ale też trudne zadanie urodzenia i dobrego 
wychowania Dziecka, daje z siebie wszystko i poświęca się życiu rodzinnemu. Odstawia swoje zachcianki i pragnienia na 
boczny tor i towarzyszy Jezusowi, wspierając Go w trudnych chwilach i pomagając Mu. Madonna uczy nas jak powinno 
wyglądać życie kobiety i matki. Bierzmy z Niej przykład, a szybko przekonamy się jak wspaniałym azylem od codziennych 
trudności może być dom rodzinny, w którym znajdziemy zarówno oparcie, jak i miłość.

MŚ................................................................................................................................

W drodze do Rio, czyli jak spotkać Chrystusa – 
doświadczenie wiary

 Gdy zapytano mnie, czy zgodzę się napisać 
wspomnienia z pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży, 
które w tym roku odbywały się pod koniec lipca w Rio 
de Janeiro w Brazylii w pierwszej chwili odczułam lęk 
i obawę. Jednak odczytałam to jako łaskę od Pana Boga, 
który pozwoli mi kolejny raz wrócić myślami do tego 
wydarzenia i dziękować Mu za ten czas i wszystko, co się 
tam wydarzyło. 
 Decyzję o uczestnictwie w tej pielgrzymce 
podjęłam niecały rok wcześniej na pierwszym spotkaniu 
organizacyjnym w Poznaniu, gdzie podczas modlitwy 
nieszporami Pan Bóg poruszał swoim Słowem i zapraszał 
do odważnego przyjęcia tego zaproszenia. Z miesiąca 
na miesiąc uformowała się grupa osób, która w końcu 
stworzyła swoista wspólnotę 80 braci – każdy ze Wspólnoty 
Neokatechumenalnej z wielu para� i m.in. Poznania, 
Wrocławia, Bydgoszczy, jak również ze Środy. 
 Z naszej kolegiackiej para� i WNMP na wyjazd 
zdecydowałam się tylko ja, co budziło we mnie wiele 
zwątpień. W moim sercu  przed samym wyjazdem 
spełniały się słowa pieśni Psalmu 126, który śpiewamy na 
Drodze:
 „…Bo gdy się wyrusza idzie się z płaczem, 
 rzucając nasiona.
 A gdy się wraca,
 wraca się ze śpiewem,
 przynosząc pełne snopy…”
 Nikt z wyjeżdżających nie wiedział, co Pan Bóg 
przygotowuje, co zasieje w sercu i jaki będzie tego owoc.
 Pielgrzymka o� cjalnie rozpoczęła się wieczorem 12 
lipca w Poznaniu w para� i p.w. Niepokalanej Bogarodzicy 
Maryi w Poznaniu (Os. Stare Żegrze), a stamtąd udaliśmy 
się dwoma autokarami do Warszawy. Lot na przeznaczone 
miejsce w Brazylii, z przesiadką w Paryżu i Sao Paulo 
trwał prawie dwie doby i był mocnym uderzeniem 
i walką ze zmęczeniem. Jednak od samego początku 
widzieliśmy, jak Pan Bóg nam pomagał, potwierdzając 
przez to nasz przyjazd. Takim pierwszym momentem 

było niewątpliwie powitanie o 2:00 w nocy (czasu 
brazylijskiego) przez braci ze wspólnot z miejscowości 
Foz de Iguazu, którzy grali na gitarach, tańczyli 
i śpiewali „nasze” pieśni. Dało to nam nowego Ducha 
i podniosło ze zmęczenia. 
 Pierwsze 1,5 tygodnia (z trzech całego 
pobytu) spędzaliśmy właśnie z braćmi ze Wspólnot 
Neokatchumenalnych z miasta, gdzie się zatrzymywaliśmy. 
Nocowaliśmy w hotelach, natomiast w ciągu dnia 
ewangelizowaliśmy na ulicach, czyli śpiewaliśmy pieśni z 
psalmów (również 
po portugalsku), 
a niektóre osoby 
dawały osobiste 
świadectwo o tym, 
co Pan Bóg zrobił 
w ich życiu i po co 
tutaj przyjechali.
 Dla mnie najbardziej poruszającą była 
ewangelizacja w Paragwaju na boisku piłkarskim, gdzie 
słuchało nas wielu młodych chłopaków oraz głoszenie 
Dobrej Nowiny w parku rozrywki w Sao Paulo. Było to 
miejsce spędzania czasu większości młodzieży z tego 
miasta, które polegało na jeździe na rolkach, desce 
i rowerach oraz… na zażywaniu różnych „używek”.
 Wchodząc tam, nie wiedzieliśmy, czy ktoś nas 
zaczepi, napadnie, czy okradnie (taki sytuacje podczas 
tego wyjazdu się zdarzały). Ogromna ilość młodych 
ludzi, bardzo duży hałas i to, że byliśmy niemałą sensacją, 
potęgowały poczucie zagrożenia. Naszą obroną i znakiem 
„rozpoznawczym” był krzyż, który postawiliśmy i wokół 
którego zaczęliśmy tańczyć i śpiewać. Jedni, podchodząc, 
śmiali się, ale byli też tacy, którzy słuchali naszych śpiewów 
i doświadczeń, nawet wtedy gdy nie wszystko było 
tłumaczone, a śpiew był po polsku. Ta sytuacja pokazała 
mi, że każdy człowiek odczuwa w sobie pewną pustkę i nosi 
zarazem w sobie potrzebę i pragnienie przeżycia czegoś 
głębszego w swoim życiu, a tę pustkę może wypełnić tylko 
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Chrystus, a nie rozrywka. Widziałam wielu wyniszczonych 
i zagubionych młodych, którzy tak naprawdę byli tam, 
żeby „jakoś” wypełnić swój czas. Pan Bóg dał mi zobaczyć, 
że nasza obecność w tym miejscu była konieczna, bo tylko 
w ten sposób można było tym ludziom przynieść 
Chrystusa, gdyż oni do Kościoła podejrzewam, że już nie 
przychodzą.
 Kolejnym ważnym momentem podczas tego 
wyjazdu (być może dla mnie najważniejszym) było 
zaproszenie nas przez braci ze wspólnoty z miejscowości 
Paranagua na obiad i Eucharystię. W zasadzie nie 
mieliśmy tego w planach (musieliśmy zboczyć z trasy 
i czas dojazdu na nocleg 
znacznie się wydłużył), 
ale Pan Bóg każdego dnia 
skutecznie wery� kował 
nasze plany. W związku z 
tym tra� liśmy do para� i, 
w której (jak się okazało) 
proboszcz od dwóch lat 
zabraniał osobom z Drogi 
odprawiania niedzielnej 
Eucharystii wspólnotowej 
w sobotę wieczorem, a 
zniósł jednorazowo ten 
zakaz tylko ze względu 
na nasz przyjazd. Bracia 
przywitali nas fajerwerkami (dosłownie), a ich 
życzliwość, uśmiech i prawie stuprocentowa frekwencja 
na Eucharystii była najlepszą odpowiedzią Boga, 
że nas tam potrzebował. Ludzie byli spragnieni 
doświadczyć Chrystusa w Słowie Bożym i w słowie 
i świadectwie drugiego człowieka, które, kto chciał, mógł 
wypowiedzieć. Wówczas moje serce Pan Bóg poruszył 
bardzo mocno Ewangelią o „posługującej Marcie 
i słuchającej Marii”  i dał mi zobaczyć, że pomimo iż jestem 
w Kościele, wykazuje się gorliwością we wspólnocie, to tak 
naprawdę wcale nie pełnię Jego woli w moim życiu. Gdy 
za każdym razem Pan Bóg koryguje mnie przez słowo 
ludzi, którzy prowadzą we wspólnocie, moje serce jest 
zamknięte. Wówczas zobaczyłam sens tej pielgrzymki dla 
mnie (bo bywały różne momenty i wewnętrzne pytania) 
i wezwanie od Pana, by zacząć w końcu pełnić Jego wolę 
w moim życiu. 
 Ta pielgrzymka dla mnie była pewną formą 
oczyszczenia, zmagania z trudnościami i też nauką 
cierpliwości, bo Brazylijczycy mieli zupełnie inne poczucie 
pojmowania czasu, np. gdy umawialiśmy się z naszymi 
kierowcami na określoną porę, zazwyczaj przyjeżdżali 
co najmniej 2 godz. później, lub nie odbierali telefonów. 
Widziałam, że od nas nic nie zależy. Pan Bóg dawał mi 
Siebie spotkać na tej pielgrzymce w „zwykłym” dniu, 

którego najważniejszym momentem oprócz miejsc, które 
mogliśmy zobaczyć (jak np. brazylijskie wodospady, 
miejsce redukcji jezuickich w Argentynie, czy sama 
postać Chrystusa Odkupiciela na wzgórzu Rio de Janeiro), 
była codzienna Eucharystia, modlitwa brewiarzowa 
oraz doświadczenia ludzi spotkanych i tych, z którymi 
podróżowałam oraz wiele trudności wejścia w relację 
z drugim człowiekiem.
 W samym Rio najważniejsza była noc czuwania 
i Msza z Ojcem Świętym Franciszkiem, a dzień później 
z założycielem Wspólnot Drogi Neokatechumenalnej – 
Kiko Arguello. To, co mówił wówczas papież, jak i Kiko, 

spaja się dla mnie w całość 
w słowach i wezwaniu żeby 
nie żyć dla siebie tylko dla 
Boga i drugiego człowieka. 
Tylko pełniąc wolę Bożą 
człowiek może wydać 
właściwy owoc w życiu 
i po prostu być szczęśliwym. 
Co to znaczy konkretnie? 
Odrzucić swój plan na życie 
i dać się Bogu prowadzić. 
Dla wielu z nas był to czas 
poważnego zastanawiania 
się, co Chrystus od nas 
chce. Ci, którzy rozpoznali 

powołanie do prezbiteratu, zakonu lub na misję mogli na 
spotkaniu z założycielami Drogi wyrazić to podchodząc do 
zgromadzonych tam biskupów po ich błogosławieństwo. 
Ono miało im dać światło na to powołanie, które poczuli 
w sercu i pomóc im w nie wejść. 
 Wszystkie te wydarzenia utwierdzają mnie 
w wierze i wdzięczności do Boga za łaskę Drogi i Wspólnoty 
w moim życiu, oraz za ludzi, przez których mnie prowadzi 
i których dał mi spotkać na tej pielgrzymce. Z całego 
wyjazdu bardzo mocno zapadły mi w pamięć słowa 
jednego z prezbiterów, pielgrzymujących razem z nami, 
który powiedział, że dramatem chrześcijaństwa jest 
zamknięcie Chrystusa w tabernakulum, a my jesteśmy 
zaproszeni do tego, by adorować Boga w drugim człowieku. 
Zastanawiając się nad tym, widząc swoją niemoc wobec 
tego, dostrzegam, że jest to właściwy kierunek, o który 
musze się modlić, by Pan Bóg nawracał moje serce, bym 
nie chciała żyć dla siebie. 

Emilia Maleszka
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Święty wydania: św. Robert Bellarmin
 Papież  Franciszek wzywa do ubóstwa, by nie troszczyć się o to, co materialne, lecz o to, co duchowe. 
Jednym z wielu świętych, który tak żył był Robert Franciszek Bellarmin, który przez całe życie stosował zasadę: 
Nie gromadzić majątku, nie wspierać krewnych, ale ubogich, być zawsze zakonnikiem. 
 Urodził się 4 października 1542 roku w Mentepulciano. W wieku 15 lat został alumnem 
u jezuitow, którzy otwarli szkołę w jego mieście. Był bardzo zdolnym uczniem. Po ukończeniu szkoły wstąpił 
do Towarzystwa  Jezusowego, gdzie skończyłs studia � lozo� czne w Rzymie, potem studiował także we Florencji 
i Mondovi. Ukończył także studia teologiczne w Padwie, a potem Lowanium. W 1570 r. przyjął święcenia 

kapłańskie, po czym został nauczycielem. W tym samym czasie popełnił funkcję prefekta studiów i dyrektora duchowego. Jego 
zdolności bardzo szybko zauważono, dlatego w 1599 r. papież Klemens VII mianował go kardynałem. 
 Robert pomimo wykladania na uczelni pisał wiele prac, przede wszystkim zasłynął z dzieł polemizujących 
z protestantami. W 1602 r. po przyjęciu sakry biskupiej objął diecezję Kapuia. W niej ujawniły się zdolności i wysiłki św. Roberta: 
pracował nad klerem, pamietał o ubogich. Miał także ulubioną książkę, która opisywała żywoty świętych biskupów, z których czerpał 
wzorce. 
 Bellarmin pracował także w rzymskich kongregacjach, wspierając papieża. Był odpowiedzialny za egzaminowanie biskupów. 
Patrząc na sylwetkę Roberta Bellarmina możemy uczyć się od niego przede wszystkim ubóstwa, które szerzył wśród ludzi, natomiast 
dzieci i młodzież powinna brać przykład z jego uczenia się, jego zdolności.

KB

Komentarze do Ewangelii niedzielnych i świątecznych
................................................................................................................................

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (J 3, 13-17)
Za każdym razem, kiedy wpatrujemy się w krzyż, jesteśmy świadkami Miłości, Miłości Boga, który „tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Krzyż 
jako znak największej hańby dzięki śmierci Chrystusa stał się znakiem zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. 
Dzięki swojej śmierci Jezus Chrystus pokonał wszystkich naszych największych wrogów. Śmierci Chrystusa 
w perspektywie radości zmartwychwstania nie można opłakiwać, należy się nią radować i wielbić Boga. Dzięki naszej wierze 

w zbawczą moc Chrystusa, my także odnosimy zwycięstwo. Dzięki tej śmieci nasze grzechy mogą być odpuszczane, jesteśmy pojednani 
z Bogiem i trwamy z Nim w pokoju. Trzeba radować się swoim zbawieniem i cieszyć się zwycięstwem Chrystusa. 

kl. Paweł Miłostan
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XXIV Niedziela Zwykła (Łk 15, 1-32)
W przypowieści o miłosiernym ojcu Pan Jezus wskazuje na nieskończoną dobroć Boga. Przykład ojca wyczekującego na powrót 
syna obrazuje cierpliwość Boga wobec nas – grzeszników. Pan Bóg nieustannie czeka na każdego z nas, by okazać nam swoją 
miłość. Najbardziej widocznie ukazuje to sakrament pojednania, w którym otrzymujemy przebaczenie grzechów. 
Może przy okazji medytacji nad historią syna marnotrawnego warto zastanowić się nad swoją ostatnią spowiedzią. W jaki 
sposób przystępuję do konfesjonału? Czy mam w sobie szczery żal za popełnione grzechy (jak młodszy zagubiony syn), 
czy też cechuje mnie zamknięcie na łaskę Boga (postępuję jak starszy, zazdrosny syn)? 

Jak przeżywam spotkanie z miłosiernym Ojcem? Jak odpowiadam na Jego przebaczenie? Czy jestem gotowy przebaczyć innym?
ks. Jacek Stępczak
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Święto św. Stanisława Kostki (Łk 2, 41-52)
„Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.”
Pragniemy się nieustannie rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, uczestniczymy w różnego rodzaju kursach 
i szkoleniach, życzymy sobie sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Św. Stanisław Kostka naśladując Jezusa, już w młodym 
wieku dostrzegł, że najważniejszy postęp dla człowieka, to postęp „w łasce u Boga i u ludzi”, postęp w miłości Boga i bliźniego. 
Módlmy się, by za Jego wstawiennictwem, młodzież w naszym mieście i w całej Polsce odkrywała własne powołanie do pięknego 

życia i rozwijała ku chwale Bożej własne talenty i zdolności.
ks. Marcin Cabaj
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XXV Niedziela Zwykła (Łk 16, 1-13)
Nieco szokuje disiejsza Ewangelia. Obrotny rządca zostaje zwolniony ze swoich obowiązków za nieuczciwość, ale po chwili 
okazuje się, że ten sam rządca za swoją nieuczciwość zostaje… pochwalony! O co tu chodzi?
Chrystus oczywiście ani nie toleruje nieuczciwości, ani do niej nie zachęca. Pochwala spryt i przebirgłość 
nieuczciwego rządcy, który zjednał sobie przyjaciół, zapewniając sobie pewny los po zwolnieniu go 
z obowiązków. Spryt i operatywność charakteryzuje „synów tego świata”. Bo kto bogactwo zachowuje dla siebie, jest egoistą. 
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XXVI Niedziela Zwykła (Łk 16, 19-31)
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu zawiera w sobie cenną naukę. Wskazuje na bezpodstawność stawiania warunków w życiu 
duchowym. Często myślimy, że gdyby dzisiaj żył Jezus, na pewno nie pozwolilibyśmy na Jego ukrzyżowanie; gdyby była inna 
sytuacja w para� i, zaangażowalibyśmy się w Jego życie; gdyby Bóg ukazał bezpośrednio swoją moc i potęgę, powierzylibyśmy mu 
całe nasze życie. Ciągłe gdybanie. 
A ten fragment mówi nam, że mamy wszystko pod ręką, aby się zbawić. Nasze obowiązki, mało ambitne zadania, przeszkody 

zniechęcające do podjęcia dobrego życia – są narzędziami Boga dla naszego zbawienia. 
To, co głosi Kościół i sposób, w jaki dochodziły do świętości zwykłe osoby wyraża się w uświęcaniu tego, co możliwe. Zatem aby być świętym 
człowiekiem nie muszę czynić wielkich rzeczy, ale mam wykonywać jak najlepiej moje zadania, o� arowując je Bogu. 

kl. Robert Łopatka
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XXVII Niedziela Zwykła (Łk 17, 5-10)
Fragment Ewangelii, którą daje nam dziś liturgia, mówi o konieczności pokory w życiu ucznia Jezusa Chrystusa. Pokora jest 
trudnym zagadnieniem. Co to znaczy być człowiekiem pokornym? 
Odpowiedzi jest wiele i większość jest prawdziwa. Człowiek pokorny to ten, który charakteryzuje się takimi, a nie innymi cechami, 
postępuje w taki, a nie inny sposób. Jeżeli to wszystko wiemy, to dlaczego tak trudno być pokornym? Papież Franciszek w swoich 
homiliach i wypowiedziach zwraca uwagę na potrzebę pokory, potrzebę bycia sługą. 

Czytamy w wyznaczonym dziś Słowie Bożym: „Jesteśmy nieużytecznymi sługami”. Tak, takimi jesteśmy, ponieważ bez pomocy Boga nic nie 
możemy. Nasze działanie ma początek i koniec w Bogu, dlatego jesteśmy zaproszeni, aby być posłusznym w wierze. Uczniowie proszą Jezusa: 
„Wzmocnij naszą wiarę”. Jezu, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy naśladowali Ciebie, ufali Tobie i stawali się cisi i pokorni na wzór Twojego Serca – 
a to wymaga pokory i już jej uczy.

ks. Marcin Głowiński
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XXVIII (Łk 17, 11-19)
Odpowiedzią Boga na nasze prośby jest uzdrowienie. Bóg, który słyszy nasze wołanie, uzdrawia nasze serce, psychikę, 
ciało, emocje, relacje... Problem jednak w tym, że albo tego nie dostrzegamy, albo też brakuje nam wdzięczności za 
Jego pełne miłości działanie w naszym życiu. Tak bardzo koncentrujemy się na naszych chorobach i zranieniach, 
że się do nich wręcz przyzwyczajamy i nawet nie do końca pozwalamy Bogu, by je zabrał. 
Naszą odpowiedzią na Jego miłość, na dar uzdrowienia, musi być nasza wdzięczność. Naszym zadaniem jest ogłaszać wielkie 

dzieła Boże – dzieła, jakich On dokuje w naszym życiu.
ks. Piotr Szymański
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XXIX Niedziela Zwykła (Łk 18, 1-8)
„Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać.”
Tak łatwo przychodzi nam zwalniać się z codziennej modlitwy, tłumaczymy sobie, że nie mamy czasu, że są przecież inne, 
ważniejsze sprawy do zrobienia. W obliczu trudnych spraw szukamy najpierw rozwiązań ludzkich, a dopiero gdy one zawodzą, 
przypominamy sobie o Bogu. Bywa, że ulegamy również zniechęceniu, bo nie dostrzegamy od razu działania Pana Boga. 
 Jezus mówi nam „módlcie się zawsze i nie ustawajcie”, módlcie się wtedy, gdy czujecie się szczęśliwi i gdy troski was przytłaczają, 

w obliczu radości albo smutku, także wtedy, kiedy modlitwa wydaje się bezsensowna i bezowocna. Módlmy się zawsze, także o to, by w naszych 
sercach nie zabrakło żywej wiary.

ks. Marcin Cabaj
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Taki służy tylko mamonie, nie wejdzie do królestwa Bożego. 
 Kto się dzieli, zyska więcej, niż się spodziewa. Jeśli tylko niegodziwą mamonę wykorzystamy, by służyć, pomagać, by dzielić się 
z miłości swoimi dobrami, otrzymamy pochwałę na końcu czasów. 

ks. Grzegorz Konieczny

Wspomnienie bł. Jana Pawła II pap. (Łk 12, 35-38)
Rozważając słowa Jezusa można dojść do wniosku, że nagroda, jaką przygotował dla nas Bóg, jest o wiele większa, aniżeli 
moglibyśmy się spodziewać. Za nasze czuwanie Jezus o� arowuje swoje wieczne usługiwanie. Zatem widzimy jak Bóg pragnie 
naszego dobra. 
I warto w takim duchu przeżywać trudne chwile, czasy, kiedy wydaje się, że nic spektakularnego nie dzieje się w naszym życiu 
duchowym. Może wtedy należy przypomnieć sobie słowa hymnu o miłości, gdzie pierwszą wymienioną cechą miłości jest 

cierpliwość. To ona sprawia, że oczekiwanie na Pana ma sens, ponieważ przynosi ze sobą nadzieję.
kl. Robert Łopatka

22
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XXX Niedziela Zwykła (Łk 18, 9-14)
Przychodzi do świątyni faryzeusz i celnik, aby się modlić. Faryzeusz skupiony, pewien siebie mówi o tym, jaki jest dobry. Celnik 
w postawie pokory, bijąc się w piersi, staje w prawdzie o sobie. 
Ta scena w świątyni kieruje naszą re� eksje ku modlitwie i naszej relacji z Bogiem. Jaki jestem przed Bogiem, jaką postawę 
przyjmuję na modlitwie, o czym rozmawiam z Bogiem. Czy skupiam się na sobie, czy staje w prawdzie przed Bogiem… 
Faryzeusz wszystko dokonuje dla swojej chwały, czyny, które wymienia realizuje własnymi siłami, zapominając o potrzebie Boga. 

Celnik zna prawdę o sobie i pokornie wyznaje ją przed Bogiem. Nie obłuda faryzeusza, ale pokora celnika pozwala poznać Boga. Trzeba nam uczyć 
się postawy celnika, który skupia uwagę na tym, co daje Bóg. A Bóg daje nam miłość większą od naszego grzechu. Modlitwa szczera, stanięcie przed 
Bogiem w prawdzie powoduje, że nasze życie jest pełne obecności Boga. 

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

Msze św. 
- w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 - dla dzieci, 12.45, 17.30 - dla młodzieży, 19.00
- w święta przypadające w dni pracy: 7.00, 8.30, 10.00, 17.30, 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 soboty od 18.00)
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 adoracji
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
Duszpasterstwo Akademickie – niedziele g. 20.00 na salkach
Zespół „Iskierki” – próby w sobotę g. 14.00 na salkach
Pomocnicy Matki Kościoła – sobota g. 12.15 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.)

Uroczystość Wszystkich Świętych (Mt 5, 1-12a)
Gdy liturgia przypomina nam „Wszystkich Świętych”, tych, którzy w niebie cieszą się chwałą zbawionych, Słowo Boże daje nam 
receptę, by stać się jednym z nich. Oto bowiem cel każdego człowieka: być zbawionym, być świętym!
Słyszymy więc w Ewangelii dnia dzisiejszego, kto jest owym zbawionym: ubodzy, smutni, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni, 
czystego serca, wprowadzający pokój i prześladowani. Czy to coś niemożliwego? Łatwo można stwierdzić: nie dam rady, to nie 
dla mnie. Ale czy ta rezygnacja nie jest zbyt pochopna, przedwczesna? Czy nie próbuję się usprawiedliwić, by mieć święty spokój?

Jezus daje wszystko, by nas zdobyć, by przekonać, że cuda się dzieją, że moje życie może być takim cudem. Jak? Przez moją świętość. Jeśli tylko 
„Osiem Błogosławieństw”, dekalog Nowego Testamentu stanie się wyznacznikiem mojego życie, jeśli tylko będę chciał wprowadzać je w swoje życie, 
stanie się ono po prostu święte. To może i nie jest proste, ale nie niemożliwe!

ks. Grzegorz Konieczny

1
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XXXI Niedziela Zwykła (Łk 19, 1-10)
Czemu Zacheusz tak bardzo pragnął ujrzeć Chrystusa, że aż wspiął się na sykomorę? Może z ciekawości? A może po prostu było 
to wołanie – bardzo proste i zwyczajne – o ratunek? Krzyk tonącego w gąszczu przekleństwa, kompleksów, nienawiści do samego 
siebie…? Może to był krzyk, mówiący: „a może jest jednak ktoś, kto mnie zrozumie, kto mnie pokocha takiego, jakim jestem”? 
Wejdźmy na naszą sykomorę – poszukajmy Go na modlitwie – i powiedzmy Mu, że i my potrzebujemy Jego miłości! A wtedy 
i nasze życie się zmieni…

ks. Piotr Szymański

3
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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

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

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

Monstrancja – naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji lub na procesje. W śre-
dniowieczu monstrancje budowane były na kształt kapliczki, a Hostię umieszczano w jej sercu. Dzisiaj Pan Jezus znajduje się 
w centrum monstrancji, z której wydobywają się promienie (forma solaryczna).
Ornat – szata wierzchnia kapłana. Dzieli się na dwa główne rodzaje: skrzypcowy i gotycki. Ten pierwszy charakteryzuje się 
rozcięciami po bokach, co dawało pełną swobodę ruchów. Drugi jest luźną krótką szatą, która ma otwór tylko po to, by włożyć 
ją przez głowę.
Palka – kawałek sztywnego płótna, służący do przykrywania kielicha. Robi się to, by nie zanieczyszczono Najświętszego Ciała 
i Krwi.

dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej. czwartki i piątki w godz. 9:00-10:00

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

Monstrancja – naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji lub na procesje. W śre-
dniowieczu monstrancje budowane były na kształt kapliczki, a Hostię umieszczano w jej sercu. Dzisiaj Pan Jezus znajduje się 
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Pytania:

  1. Jest okrągła.
  2. Inaczej jedzenie.
  3. Święty z Tarsu.
  4. Spadła z nieba.
  5. Matka Jezusa.
  6. Chodzi uśmiechnięty.
  7. Napisał Ewangelię.
  8. Roznosi listy.
  9. Zaczyna się od września.
10. Po dniu.
11. Miesiąc po sierpniu.
12. Sanktuarium, do którego zmierza pielgrzymka we wrześniu.
13. Przy nim sprawowana Msza św.
14. Obchodzi imieniny 27 sierpnia. 

Opr. KB

Kanalia wieczorową porą
Zastanawiałeś się kiedyś jakim jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś bardziej miłosiernym Samarytaninem czy może 

jednak lewitą, który ominął rannego, obolałego i osamotnionego człowieka? Mnie osobiście do takiej re� eksji skłoniła 
książka: Kanalie też mają dusze, którą napisał brat Marie - Angel Carré (PROMIC- Wydawnictwo Księży Marianów, 
Warszawa 2011).
 Co mnie najbardziej urzekło w tej publikacji? Po pierwsze fakt, że jest to autentyczna historia nastoletniego 
włóczęgi – Gabriela, który postanowił odebrać sobie życie, ponieważ nie miał, po ludzku patrząc, prawie nic. Jednak 
pewnego grudniowego wieczoru chłopiec spotkał na swojej drodze osiemnastoletniego wówczas brata Marie-Angela, który 
postanowił zaopiekować się nim i ukazać mu miłość Boga. Bardzo wzruszyły mnie i dotknęły momenty, w których każdy 
z nas, jako czytelnik, może uczestniczyć w duchowym rozwoju Gabriela, ale także i samego autora książki. Brat Carré 
swoją postawą zasiał także ziarno nadziei i odpowiedzialności dla współczesnych wychowawców, a zwłaszcza rodziców 
chrzestnych, ponieważ mimo przeciwności losu oraz chwil zwątpienia nie ustawał w modlitwie i pomaganiu nieletniemu 
chuliganowi. Dzięki Bożej łasce zaowocowało to rozpoczęciem przez Gabriela nowego życia, a autorowi publikacji 
umożliwiło dorastanie i odkrywanie swojego powołania. Na szczególną uwagę zasługują wplecione w tekst listy Gabriela, 
które tłumacz, dla oddania pełni rzeczywistości, wiernie przełożył, pozostawiając błędy ortogra� czne i składniowe.
 Osobiście polecam tę książkę tym, którzy nie boją się poruszyć swojego serca i uruchomić pokładów głębokich 
emocji. Bóg – jako dobry Ojciec – troszczy się o swoje dzieci, a ta publikacja jest właśnie zapisem tej trudnej i często 
bolesnej drogi ku lepszemu życiu...

ABA
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