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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 Kończy się „Rok Wiary” ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Można więc dokonać już 
pewnych podsumowań i re� eksji.
 Chciałbym w ramach podsumowań spojrzeć na ołtarz „Roku Wiary”, który znajduje się 
w każdym kościele. Na tym ołtarzu umieszczono symbol tego Roku, najczęściej zdjęcie mozaiki 
Chrystusa Pantokratora z sycylijskiej katedry w Cefalu we Włoszech, Pismo św., Dokumenty Soboru 
Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego. Mozaika Chrystusa miała przypominać 
wchodzącym do kościoła o trwającym „Roku Wiary”, a księgi umieszczone na ołtarzu zachęcać 
do czytania. Wiara bowiem to nie tylko uznanie faktu istnienia Boga, ale również przyjęcie Jego 
orędzia. Orędzie to głosi Bóg poprzez Kościół, a najważniejsze teksty, którymi przemawia Kościół 
znajdują się we wspomnianych wcześniej księgach. 
 Szukając więc odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przeżyliśmy „Rok Wiary” i czy po roku 
jest ona bardziej dojrzała, musimy sięgnąć pamięcią do tych chwil, w których pochylaliśmy się nad 
księgami „Roku Wiary”. W średzkiej kolegiacie w każdą niedzielę 15 minut przed Mszą św. o godz. 
1000 czytaliśmy fragmenty Katechizmu i - jak można było zaobserwować - co tydzień stała grupa 
słuchaczy przychodziła, aby w kościele słuchać tych tekstów. Ufam, że to zasłuchanie pomogło lepiej 
zrozumieć nauczanie Kościoła, które zawsze służy umacnianiu naszej wiary.
 Na zakończenie „Roku Wiary” tym, którzy korzystali z Jego dobrodziejstw i tym, którzy 
mieli na to mniej czasu życzę wiary autentycznej i szczerej, opartej na wymodlonej łasce Bożej 
i ciągle poznawanym nauczaniu Kościoła.          

         ks. Janusz Śmigiel

SŁOWO OD DZIEKANA

Patronat: ks.  kan.  Janusz Śmigiel. Redakcja: Mikołaj Bachorz, Katarzyna Barczak, Agnieszka 
Borowczyk, ks.  Marcin Głowiński, ks.  Grzegorz Konieczny (red.), Piotr Maciejewski, Marta 
Rybka, Wojciech Smolarkiewicz, ks. Piotr Szymański, Mateusz Ślebioda, Jakub Tomczak, Szymon 
Włostowski, Edyta Wojszczyk, Para� a NSJ: kl.  Michał Husiar, kl.  Robert Łopatka, ks.  Janusz 
Małuszek. Para� a św. Józefa: ks. Marcin Cabaj, kl. Paweł Miłostan, ks. Jacek Stępczak. Fotogr� e: 
ks. Grzegorz Konieczny, Wojciech Smolarkiewicz, ks. Jacek Stępczak, Piotr Szymkowiak. 
Druk: Alf-Druk, ul. Brodowska 18, 63 - 000 Środa Wlkp. Skład i łamanie: Dariusz Antkowiak / 

AGNIKA Projekty Gra� czne, www.agnika.pl. Kontakt: wswietlekolegiaty@gmail.com
Redakcja zastrzega prawo do edycji tekstów. Gazeta nie jest źródłem dochodu para� i. Datki składane przy jej rozpowszechnianiu przeznaczone 
są na pokrycie kosztów druku.  

Czcigodnym Księżom Proboszczom Januszowi Śmiglowi i Januszowi Małuszkowi

z okazji zbliżającego się miłego dnia imienin życzymy radości w każdym podjętym trudzie
i niezachwianej wiary, prowadzącej przez życie aż do niebiańskiego celu.

Niech każdego dnia Boża łaska umacnia w powołaniu, o co obiecujemy się modlić.

Z najlepszymi życzeniami
Redakcja

„W świetle Kolegiaty”

I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu 
14-15.09.2013 r.

Odpust Matki Bożej Różańcowej
6.10.2013 r.

Odpust Matki Bożej Różańcowej i procesja
6.10.2013 r.

Odpust Matki Bożej Różańcowej i procesja różańcowa
z udziałem kanoników Kapituły Średzkiej 6.10.2013 r.

Parafialne Święto Młodych w Pławcach - rzut ‚’Kostką’’
Zawierzenie rodzin naszej parafii Matce Bożej
w dniu 13.10.2013 r. www.jana.com.pl

KOLEGIATA_12_2013_30-10-13_OKLADKA_v2.indd   2 2013-10-31   13:55:22



4 W ŚWIETLE KOLEGIATY

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

Pielgrzymka chorych i seniorów
u Matki Boskiej Biechowskiej

10
WRZESIEŃ 

2013
 Tradycyjnie do sanktuarium 
maryjnego do Biechowa pielgrzy-
mują nie tylko ci, których siły po-
zwalają na pieszą pielgrzymkę, ale 

także ci, którzy o siły i zdrowie chcą Matkę Bożą pro-
sić. Pielgrzymka chorych i osób starszych ze średz-
kich para� i przybyła do Biechowa 10 września. Dla 
większości pielgrzymów była to też okazja do przy-
jęcia sakramentu chorych, który leczy nie tylko du-
szę, ale – jeśli taka jest wola Boża – również i ciało. 
Pod opieką księży proboszczów pielgrzymi zawierzyli 
swoje trudności i cierpienia tej, która nie była od nich 

I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich

14-15
WRZESIEŃ

2013

 Ponad 1200 osób z całej Polski 
zgromadziło się 14-15 września 
2013 r. w Licheniu na zaproszenie 
ks. arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego, biorąc udział w I Kongresie 
Para� alnych Rad Duszpaster-

skich. Celem dwudniowego spotkania było podsu-
mowanie działalności Rad, jej rozwoju oraz ob� ta 
wymiana doświadczeń członków. 
 Program spotkania zawierał modlitwę, część 
wykładową oraz wymianę doświadczeń w grupach 
tematycznych. Uroczystej Eucharystii w licheńskiej 
bazylice przewodniczył organizator spotkania – abp. 
S. Gądecki. 
 W programie kongresu uwzględniono po-
mocne w realizacji zadań rad duszpasterskich tema-
ty, m.in. rolę świeckich w posłudze duszpasterskich, 

zadanie wy-
znawania , 
świętowa-
nia wiary 
oraz służby 
w imię wia-
ry. Uczest-

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

zwolniona i ich doświadczała. Zawierzając Bolesnej 
Pani Ucieczce Grzeszników swoje życie, pielgrzymi 
mieli okazję, by wyznać swoją wiarę. 

x.GK

nicy spo-
t k a n i a , 
w ś r ó d 
k t ó r y c h 
były de-
l e g a c j e 
z całego 
dekanatu 
średzkie-
go, w tym 
liczne delegacje trzech średzkich para� i, szczególnie 
zapamiętają trafne opisujące aktualną sytuację kato-
lików w naszej Ojczyźnie słowa Marcina Przeciszew-
skiego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. 
Redaktor zachęcał: „Współczesny świat nie zachowa 
swojego ewangelicznego oblicza, jeśli świeccy nie 
włączą się czynnie w jego uświęcenie”.
 Niedzielnej Eucharystii przewodniczył Pry-
mas Polski abp Józef Kowalczyk, a homilię wygłosił 
gospodarz diecezji włocławskiej bp Wiesław Me-
ring, który charakteryzując zadania Para� alnych Rad 
Duszpasterskich powiedział: „Nie ma Kościoła bez 
nas, ale nie ma Kościoła tym bardziej bez Jezusa”. 

x.GK
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Święto z młodymi w tle
 W obchodach tegoroczne-
go Para� alnego Święta Młodych 
udział wzięło więcej wiernych 
niż rok temu. Dnia 15.09.2013 r. 
obchodziliśmy odpust ku czci pa-

trona jednej z kaplic naszej para� i – św. Stanisława 
Kostki w Pławcach. Tegorocznej sumie odpustowej 

przewodniczył ks. Rafał Gromadecki, który zachęcał 
wszystkich przybyłych na uroczystość do zawierzenia 
swojego życia Bogu w postawie świętości, na którą 
stać każdego! 
 Na uroczystości od pustowe przybyła również 
grupka mło-
dzieżowych 
pielgrzymów, 
którzy przy-
jechali ro-
werami, by 
świątecznie 
i w aktyw-
nej oprawie 
spędzić ten 
czas. Po zakończeniu Eucharystii świętowanie konty-
nuowano na terenie pobliskiej Szkoły Podstawowej. 

Tam oprócz dzieci i młodzieży przybyła spora liczba 
mieszkańców Pławiec. Dla wszystkich przygotowano 
ciepły posiłek, słodki poczęstunek czy kiełbaskę pie-
czoną przy ognisku. 
 Spędzanemu mile czasowi w tak sympatycz-
nym gronie towarzyszyły również konkursy i zabawy, 
wśród których najliczniejszym zainteresowaniem cie-
szyła się konkurencja „rzut Kostką”. Cała uroczystość 
zakończyła się podchodami dla młodzieży, po któ-
rych rozdano ufundowane przez sponsorów nagro-
dy, a młodzieżowi pielgrzymi późnym popołudniem 
w asyście samochodowej opieki udali się w podróż 
powrotną do domów. 
 

Podziękować trzeba wszystkim sponsorom impre-
zy, młodzieży za udział w wymagających aktywności 
konkurencji, a w końcu wszystkim, którzy odpusto-
we świętowanie chcieli wspólnie spędzić na towarzy-
skim byciu razem. Za wstawiennictwem św. Stanisła-
wa Kostki patrona młodzieży możemy zanosić swoje 
modlitwy do Boga szczególnie za młode pokolenie, 
o co po każdej Mszy św. modlą się mieszkańcy Pła-
wiec. W myśl patrona jednej z kaplic naszej para� i 
pamiętajmy: do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni 
i dla nich powinniśmy żyć.

TEP

15
WRZESIEŃ

2013

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

Archidiecezjalne Święto Młodzieży
21

WRZESIEŃ
2013

 We wrześniu, a dokładnie 21. 
odbyło się w Poznaniu Archidie-
cezjalne Święto Młodzieży. Sobo-

tę rozpoczął marsz wiary ulicami miasta, od Fary do 
Katedry, któremu towarzyszyło hasło: „Dla Jezusa”. 
Zwieńczeniem spotkania młodych była Msza Świę-
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ta w katedrze. Liturgia okazała się 
bardzo wyjątkową nie tylko dzięki 
chórowi ze Swarzędza, ale dzięki 
przedstawianym na końcu Eucha-
rystii świadectwom wiary młodych 
ludzi.
 Eucharystii przewodniczył 
ks. bp Grzegorz Balcerek, który za-
chęcał w Roku Wiary do nawrócenia oraz by włączyć 
się we wspólnotę Kościoła przez różne grupy duszpa-
sterskie.

 Po Mszy św. można było po-
silić się w seminarium duchow-
nym. Tam czekała na pielgrzymów 
prawdziwa uczta. Po tak sytym 
posiłku można było uczestniczyć 
w dalszych spotkaniach, warsztatach 
i dyskusjach, co jeszcze bardziej 
mogło nas ubogacić. Święto zakoń-

czył koncert zespołu ewangelizacyjnego. 
EW&MR

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

6
PAŹDZIERNIK 

2013
 6 października o godz. 17:30 
sprawowana była pod przewodnic-
twem ks. kanonika Pawła Pawlickie-
go Msza św. odpustowa ku czci Matki 

Bożej Różańcowej, której szczególnymi uczestnikami byli 
kanonicy Kapituły Średzkiej. Pochodzący z para� i kole-
giackiej ks. Paweł zachwycił nas fenomenalnym kazaniem, 
które było zarazem świadectwem działania modlitwy. Ka-
znodzieja ukazał, jak ważna, a jeszcze bardziej – skuteczna 
– jest modlitwa za wstawiennictwem naszej Matki, szcze-
gólnie poprzez modlitwę różańcową. 
 Po Mszy św. odbyła się procesja różańcowa z � gu-
rą Matki Bożej Fatimskiej wokół Rynku i ucałowaniem re-
likwii błogosławionych dzieci fatimskich Hiacynty i Fran-
ciszka.

MR

Odpust Matki Bożej Różańcowej

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

Dzień Papieski i nabożeństwo fatimskie 
13

PAŹDZIERNIK 

2013

 W niedzielę 13 października 
obchodziliśmy Dzień Papieski, co 
stanowiło okazję do przypomnie-
nia życia i dzieła naszego wielkiego 
Rodaka. Hasło tegorocznego Dnia 

Papieskiego przybliżyło nam potrzebę dialogu. Po Mszach 
Świętych można było nabyć ulubiony przysmak Karola 
Wojtyły, czyli kremówki. 
 O godzinie 20:00 została odprawiona uroczy-
sta Eucharystia w związku z dniem fatimskim, którą ce-
lebrował ks. prob. Janusz Śmigiel. Wygłosił też kazanie, 
w którym zaznaczył, jak ważna jest Maryja w historii ca-
łego świata. Dzięki jej zgodzie mógł narodzić się Zbawi-
ciel, który oddał swoje życie za grzechy wszystkich ludzi. 

Po Mszy Świętej odbyła się 
ostatnia w tym roku procesja 
wokół kościoła z � gurą Mat-
ki Boskiej Fatimskiej. Po po-
wrocie można było ucałować 
relikwie dzieci fatimskich, 
a przed świątynią młodzież 
prowadziła zbiórkę na Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia, które 
jest upamiętnieniem pon-
ty� katu Jana Pawła II przez 
wspieranie zdolnej młodzie-
ży z ubogich rodzin. W dzień 
fatimski miał też miejsce 
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Pielgrzymka do Hiszpanii

akt oddania się rodzin naszej para� i pod opiekę Maryi. 
Ks. proboszcz J. Śmigiel w homilii przypomniał, że na 
przedpołudniowej Eucharystii w Watykanie zawierzenia 
świata tego dnia u schyłku Roku Wiary w obecności fatim-

skiej � gury Matki Bożej dokonał papież Franciszek, wzo-
rem swoich poprzedników Piusa XII i Jana Pawła II, którzy 
również oddali ludzkość Matki Bożej. 

MŚMR
................................................................................................................................

15-25
WRZESIEŃ 

2013
 

W dniach od 15 do 25 
września odbyła się piel-
grzymka po Półwyspie 
Iberyjskim. Uczestniczyli 
w niej para� anie para-
� i Najświętszego Serca 
Jezusa wraz z księdzem 
proboszczem Januszem 
Małuszkiem. Na wycieczka udało się 49 osób.
 Pierwszego dnia nie udało nam się czegokolwiek zwie-
dzić ze względu na późną porę przylotu, ale nikt nie mógł po-
wstrzymać wzroku od spoglądania na wysokie palmy. Zakwa-
terowaliśmy się w Lloret de Mar i tam spędziliśmy resztę dnia, 
wypoczywając. Następnego dnia po wczesnym śniadaniu wyje-
chaliśmy do Madrytu – stolicy Hiszpanii, gdzie spędziliśmy cały 
dzień, chodząc od placu Puerta del Sol poprzez Plaza Mayor i 
kończąc przy Pałacu Królewskim, w którym dawniej rezydowa-
li królowie Hiszpanii. Aktualnie siedziba Jana Karola I znajdu-
je się pod Madrytem. Dalej udaliśmy się do Toledo, w którym 
mieliśmy nocleg. Nazajutrz czekało nas zwiedzanie katedry 
w Toledo, w której mieliśmy Mszę Świętą, a po tym wybraliśmy się 
do Santiago de Composteli – stolicy Galicji, 
w której pochowany został św. Jakub, a zara-
zem jest to ośrodek kultu i cel wielu pielgrzy-
mek. Po kolacji była możliwość przyjścia 
wraz z przewodniczką przed sanktuarium, 
które ładnie oświetlone sprawiało wrażenie 
szkarłatu, a nie takie, jakie jest, czyli złote. 
Po śniadaniu zwiedziliśmy świątynię i brali-
śmy udział w koncelebrowanej Mszy Świętej 
w języku hiszpańskim, po czym udaliśmy 
się dalej w stronę Portugalii – do Fatimy.  
Po drodze zatrzymaliśmy się w Porto, aby zwiedzić Igreja Do 
Carmo – jedno z najładniejszych miejsc w mieście, przy którym 
znajduje się Kościół Do Carmo, w którym podziwialiśmy ele-
menty sztuki barokowej.
 Piąty już dzień spędziliśmy w Fatimie – miej-
scu objawienia się Matki Boskiej trojgu pastuszkom: Fran-
ciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Udało nam się zwiedzić domy, 
w których mieszkali, a także uczestniczyliśmy w drodze 
krzyżowej na obrzeżach miasteczka. W południowych go-
dzinach udaliśmy się do Nazare, gdzie zażyliśmy kąpieli 

w Oceanie Atlantyckim. Po udanych kąpielach wodnych 
jak i słonecznych powróciliśmy do Fatimy na kolację. Na-
stępny dzień rozpoczęliśmy od wczesnej Mszy Świętej 
w sanktuarium, po której udalśmy się na ob� te śniadanie, 
a po nim wyruszyliśmy w podróż do Lizbony. Zwiedzi-
liśmy tutejszą katedrę oraz miejsce, gdzie stał rodzinny 
dom św. Antoniego, oraz Plac Dos Restauradoras i pomnik 
w Belem wzniesiony w 1966 roku dla zasług Henryka Żeglarza. 
Po intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się do Antiji na kolację i 
zakwaterowanie.
 Nazajutrz wyjechaliśmy do Sewilli, w której zobaczyć 
można wieżę Giralda blisko 900-letniego minaretu meczetu 
Almohadów, powstałego w 1198 roku, dalej Stare Miasto, San-
ta Cruz, Alkazar – pałac królewski zamieszkały przez przed-

stawicieli kalifatu kordobiańskiego w XI 
wieku. Po zwiedzaniu nocleg czekał na 
nas w Marbelli. Dnia ósmego pojecha-
liśmy do Gibraltaru – jest to terytorium 
zamorskie Wielkiej Brytanii na południo-
wym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego 
nad Oceanem Atlantyckim. Zwiedziliśmy 
całe miasto, zaczynając od Skały Gibral-
tarskiej, którą zamieszkują małpy maka-
ki, później poszliśmy do małego kościoła, 
w którym odprawiona została Msza Święta. 

Następnego dnia wyruszyliśmy do Kordoby, w której zobaczyli-
śmy Mezquita Catedral – chyba najwspanialszy na świecie przy-
kład arabskiej sztuki budowlanej, Pałac Biskupi oraz Ulicę Kwia-
tów. Po Mszy Świętej udaliśmy się do Benidorm. Tam szczęśliwie 
czekał nas dzień odpoczynku i dopiero wieczorem modliliśmy 
się na Mszy św., a później spacerując zobaczyliśmy słynne z wiel-
kiej ilości wieżowców Benidorm. Ostatniego dnia wyjechaliśmy 
do Barcelony, gdzie widzieliśmy Wzgórze Montjuich z fortem 
wojskowym na szczycie, no i wreszcie Sagrada Famili – niedo-
kończone dzieło Gaudiego, które dotąd jest w budowie i trudno 
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określić koniec pracy nad kościołem.
 Uważam tę pielgrzymkę za bardzo udaną. Byłem aku-
rat najmłodszym uczestnikiem, ale nie czułem się jakoś inaczej, 
jeśli chodzi o wiek innych osób, które pojechały na wycieczkę. 
Nauczyłem się od nich wielu bardzo ważnych rzeczy, które będę 
................................................................................................................................

mógł wykorzystać, zwracając uwagę na to, że mogłem poszerzyć 
moje zainteresowania, jeśli chodzi o podróże i wiele innych rze-
czy, które przyszły mi do głowy podczas powrotu do domu.

Pielgrzym Mikołaj

Rejonowe Spotkanie Prezesów Kół Ministranckich

12
PAŹDZIERNIK 

2013

 12 października 2013 r. 
o godz.10.00 w Para� i Najświęt-
szego Serca Jezusa w Środzie 
Wielkopolskiej odbyło się Rejo-
nowe Spotkanie Prezesów Kół 

Ministranckich. W tym dniu mieliśmy zaszczyt go-
ścić nowego duszpasterza Duszpasterstwa Służby Li-
turgicznej Archidiecezji Poznańskiej, ks.Adama Piec-

kenhagena.
 Na spotkaniu poruszony był temat wiary. 
Ks. Adam mówił, że wiara nie opiera się na samym 
pójściu do Kościoła, lecz też na byciu w modlitwie, 
rozmowie z Panem Bogiem. Wspomniana była też 
kwestia Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, 
które odbyły się w lipcu tego roku.

JT
................................................................................................................................

Zmiany w NSJ
 Zmiany dotyczą raczej obejścia wokół kościoła Najświętszego Serca Jezusa. Od wielu lat nie tylko Para-
� anie narzekali, że droga procesyjna wokół kościoła wymaga remontu. Przyszedł czas, aby to wreszcie zrobić. 
Po kilku miesiącach doczekaliśmy się nowej nawierzchni, ławek i w ogóle nowego wyglądu przestrzeni wokół 
kościoła. Na zaprojektowaną zmianę będziemy jeszcze musieli poczekać, bo przecież drzewa i krzewy rosną 
wolno, ale kiedyś będzie tu jeszcze więcej zieleni.

x.JM

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

Nowy tryptyk u Św. Józefa
 7 października 2013 r., pod-
czas Mszy św. z okazji 25-lecia 
powołania do istnienia Ośrodka 
Duszpasterskiego pw. Św. Józe-
fa na Os. Jagiellońskim, ks. Abp 

7
PAŹDZIERNIK 

2013

Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, poświęcił 
nowy obraz ku czci patrona para� i. Autorką obrazu 
jest Grażyna Strykowska, artystka z Poznania, która 
projektowała m.in. witraże do kościoła pw. Bogaro-
dzicy Maryi na poznańskim Starym Żegrzu. 
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 Tryptyk składa się z trzech obrazów. Obraz 
główny przedstawia Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję 
i Józefa w scenie znalezienia dwunastoletniego Jezu-
sa w świątyni Jerozolimskiej. Natomiast na bocznych 
skrzydłach tryptyku ukazani są aniołowie adorujący 
Świętą Rodzinę. 
 Sposób przedstawienia aniołów jest może 
szokujący dla osób przyzwyczajonych do „aniołów 
ze skrzydłami”. Na średzkim tryptyku skrzydeł nie 
zauważymy. Wypływa to z założenia autorki, która 
chciała wskazać na tajemnicę związaną z misją anio-
łów. Są oni stworzeniami Bożymi, istotami ducho-

wymi, wysłannikami Boga. W Nowym Testamen-
cie aniołowie przyjmują często postać młodzieńców 
przyodzianych w szaty o niezwykłej bieli (np. w scenie 
zmartwychwstania Chrystusa). Stąd aniołowie w na-
szym tryptyku wyłaniają się z jasności, a ich twarze 
można dostrzec dopiero zbliżając się do obrazów. 
 Podobnie ma się rzecz z centralnym obrazem. 
Patrząc z daleka zauważymy tylko kontury trzech 
postaci i zapewne domyślimy się, że chodzi o Józefa, 
Maryję i Jezusa. W geometrycznym środku obrazu 
znajduje się twarz Jezusa. To ON jest przecież najważ-
niejszy. Ale w obrazie Jezus patrzy na swego ziemskie-
go Opiekuna, wskazując na rolę ojca w każdej ludzkiej 
rodzinie. W kościele na Os. Jagiellońskim spojrzenie 
Jezusa sygnalizuje również Patrona świątyni i para-

� i. Obraz zaprasza do wytężenia wyobraźni. Autorka 
twierdzi, że nie chciała malować „fotogra� cznego ob-
razu” św. Józefa, aby każdy mógł wyobrazić go na swój 
własny, osobisty sposób.
 Z kolei Matka Boża na obrazie emanuje pięk-
nem, dostojeństwem i pokojem. Trzymając rękę na 
sercu, przypomina nam, że tak jak Ona, również i my 
mamy „rozważać wszystko w swoim sercu”. Wznie-
sione ręce Pana Jezusa z jednej strony wskazują na 
jego zaufanie do ziemskich Opiekunów, z drugiej na-
tomiast symbolicznie zapowiadają tragiczną śmierć 
na krzyżu. 

 Wszystkie złocenia na obrazie przypominają 
o tajemnicy Boga, a poszczególne kolory zapraszają 
do zadumy nad misterium Jego miłości. Ufam, że gdy 
prezbiterium zostanie w całości wykończone (nale-
ży jeszcze wyakcentować tabernakulum i ukończyć 
ozdobienie lewej strony ściany głównej) wówczas rze-
sze pielgrzymów będą pielgrzymować do św. Józefa 
w Środzie Wlkp., aby wypraszać łaski świętości, wier-
ności i czystości dla każdej rodziny. Już dziś zapra-
szam wszystkich mieszkańców Środy Wlkp. do od-
wiedzenia naszej świątyni i powierzenia się opiece św. 
Józefa!

Ks. Proboszcz Jacek Stępczak
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Kalendarium para� i św. Józefa
1 września – po-
święcenie tornistrów 
i przyborów szkol-
nych dzieciom roz-
poczynającym naukę 
w szkole

2 września – Msza św. 
na rozpoczęcie roku 
szkolnego dzieci ze 
Szkoły Podstawowej
nr 3

7 września – piesza 
pielgrzymka do 
Biechowa
7 września – udział pa-
ra� an w spotkaniu na 
Polach Lednickich w 
tzw. „Lednicy Seniora”

10 września – Dzień Chorych w Biechowie

14 września – 14 
członków Para� alnej 
Rady Duszpasterskiej 
uczestniczy w I Krajo-
wym Kongresie Para-
� alnych Rad Duszpa-
sterskich w Licheniu 
14 września – mini-
stranci z para� i św. Józefa zdobywają puchar i zajmują 
I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów De-
kanatu Średzkiego

16, 23, 30 września – 
warsztaty rekolekcyjne 
„Przełamywanie ba-
rier” prowadzone przez 
p. Jerzego Kołodzieja z 
Jaworzna

21-25 września – re-
kolekcje para� alne 
prowadzone przez ks. 
Macieja Walę, Pro-
boszcza para� i Boni-
kowo k/Kościana

28 września – prezbiterium ubogacone nowym tryp-
tykiem przedstawiającym św. Józefa z Maryją i dwu-
nastoletnim Jezusem.  

29 września – po-
święcenie różańców 
dzieciom z klas III 
Szkoły Podstawowej

1 października – Ks. 
Kan. Andrzej Marci-
niak poświęca nowy 
sztandar para� i pw. 
Św. Józefa w Środzie 
Wlkp. 

1 października – 
prezentacja histo-
rycznych fotogra� i 
z minionych 25 lat 
działalności para� al-
nej na os. Jagielloń-
skim 

6 października – 
podczas Mszy św. z 
udziałem dzieci ks. 
Marcin Cabaj zachę-
ca do odmawiania 
różańca 

7 października – Msza św. z okazji 25-lecia powoła-
nia do istnienia Ośrodka Duszpasterskiego pw. Św. 
Józefa w Środzie Wlkp., podczas której ks. Abp Stani-



W ŚWIETLE KOLEGIATY 11

WYDARZENIA
PARAFIA ŚW. JÓZEFA / TEMAT NUMERU

sław Gądecki poświęcił nowy tryptyk w prezbiterium

10 października – rozpoczęcie katechez dla młodych 
i dorosłych prowadzonych przez ks. Proboszcza Jacka 
Stępczaka wraz z grupą katechistów z Drogi Neokate-
chumenalnej z Poznania

16 października – prze-
kazanie obrazu św. Józe-
fa (który wisiał dotych-
czas w prezbiterium) do 
para� i pw. Św. Jana Kan-
tego w Poznaniu

18 października – po-
wstanie Grupy Biblijnej 
w para� i św. Józefa

18-20 – grupa młodzieży uczestniczy w Forum Mło-
dych w Pniewach
22 października – wieczornica wspominająca bł. 
Jana Pawła II pt. „W drodze do świętości” przygoto-
wana przez młodzież z Gimnazjum nr 1

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

„Panie, przymnóż nam wiary!” 
– wobec kończącego się Roku Wiary

 Koniec sprzyja temu, by spojrzeć na całość. „Fi-
nis coronat opus” – koniec wieńczy dzieło, głosi łacińska 
sentencja. Powoli dobiega kresu Rok Wiary, czas szansy 
na to, by nad swoją wiarą popracować. Taki był zamiar 
Benedykta XVI, który ten Rok ogłosił. „Podwoje wiary 
są dla nas zawsze otwarte” – pisał w liście „Porta � dei”. 
Wiara to zawsze zaproszenie do cze-
goś więcej. 
 Z perspektywy roku trzeba 
nam spojrzeć na ten czas szans. Było 
ich wiele. W naszych para� ach po-
jawiły się nie tylko dekoracje Roku 
Wiary, ale podejmowano konkret-
ne wysiłki, by ten czas coś nam dał. 
Papież Benedykt zwrócił uwagę, że 
wiara to też nasza wiedza o religii, 
której wyznawcami jesteśmy, to znajomość Jezusa Chry-
stusa, stąd wyeksponowanie Katechizmu, który na róż-
ne sposoby staraliśmy się przybliżać. To też ożywianie 
wiary modlitewnie, pielgrzymkowo, sakramentalnie… 
 Wiara to zawsze zaproszenie, które kieruje do 
nas Bóg. Jest taka scena w Ewangelii, gdy tuż przed swoją 
męką Pan Jezus idzie do Jerozolimy i patrząc na miasto 
z góry leżącej przed nim, Jezus zapłakał. Pan wypowiada 
słowa: „O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy 
pokojowi!” (Łk 19, 42) Jezus płacze, bo widzi przyszły 
dramat cierpienia z powodu odrzucenia. Zabrakło wia-

ry, zabrakło dobrej woli ludzi, którzy Go odrzucili. Dla-
tego na miasto spadną ucisk i prześladowanie, i znisz-
czenie, tak że kamień na kamieniu nie pozostanie za to, 
„żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia” (Łk 19, 
44). 
 Rok Wiary był takim czasem nawiedzenia. Jezus 

przychodził, bo to był czas szczegól-
nej łaski, przychodzenia Pana. Ale, 
jak pokazują statystyki praktyk re-
ligijnych, zbieranych w całej Polsce 
w niedzielę 21 października wielu 
jest takich, którzy nie dają sobie ta-
kiej szansy. Wielu jest i takich, któ-
rzy nawet chodząc na modlitwę do 
świątyni w niedzielę, nie w pełni ko-
rzysta z tej szansy. A przecież wtedy 

okazujemy się tymi, którzy nie rozpoznają czasu nawie-
dzenia, czasu, kiedy Pan przychodzi. A On przychodzi, 
by zbawiać!
 Warto więc jeszcze w ostatnie dni, ale i w kolej-
ne, bo nasza troska o wiarę się nie kończy – wołać do 
Pana: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5) Trzeba wołać 
w rodzinach o wiarę, w naszych wspólnotach małych, 
duszpasterskich i tych para� alnych, o wiarę dla naszego 
narodu i całego Kościoła. Wiele szans jest, tylko trzeba 
korzystać i rozpoznawać, kiedy jest „czas nawiedzenia”. 

x.GK
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Wiara była i jest istotnym elementem życia ludzkiego, jednostki jak i całego społeczeństwa. Począwszy od czasów 
Chrystusa, aż do dnia dzisiejszego zajmuje ona ważną część ludzkiego bytu na ziemi. 
 Jako słowo określa pogląd, który nie może w żadnym stopniu zostać wytłumaczony w sposób naukowy. Jednak 
dla prawdziwego chrześcijanina wiara jest czymś znacznie więcej. Nie tylko słowem, które może zostać wytłumaczone 
w sposób naukowy, ale także wartościami, które wybrał w życiu.
 Dla społeczeństwa polskiego odgrywała i odgrywa nadal zasadniczą rolę. Jest obecna w duchu na-
rodu, oraz pozawalała wytrwać państwu w trudnych chwilach swojej historii. Na pewno każdy Polak słyszał 
o „Cudzie nad Wisłą” i o dziękowaniu narodu za otrzymaną wtedy pomoc. Nieraz Polska była powierzana pod 
opiekę Boga, dzięki czemu wiara stała się nieodłącznym elementem polskości. Stanowi ona podstawowe nor-
my moralne i etyczne, które towarzyszą przez całe życie każdemu człowiekowi. Pozwala odróżnić dobro od zła 
i dokonywać właściwych wyborów wraz z czynnym uczestniczeniem w życiu społeczeństwa. 
 Szczególnie dla nas Polaków wiara jest nieodłącznym elementem polskości. Jak pisał wielki Polak Ro-
man Dmowski „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi 
w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania na-
rodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.”. Jego słowa zawierają przesłanie na wielu poziomach. 
W związku z tym należy zadać sobie zasadnicze pytania: Czy ja uważam się za Polaka? Czy jestem z tego powodu dumny? 
Czy sposób, w jaki postępuję, jest zgodny z zasadami życia społecznego i religijnego?

MB

Wiara

Wiara bez uczynków jest martwa

Wpływ wiary na życie społeczne

 Wszechobecne media, ciągły napływ wielu informacji – nierzadko tych złych ograniczają czło-
wiekowi wolność i poczucie bezpieczeństwa w kraju. Dziennikarze gdyby tylko mogli zrobiliby sensację 
z tematów, które Polacy traktują jak intymne. Niejednokrotnie spotykam się z napiętnowaniem wiary, poniże-
niem osób wierzących czy zupełnym zdeptaniem osób duchownych. Dlatego zainspirował mnie temat wiary, 
podczas gdy � nalizuje się przeżywany w Kościele Rok Wiary. O wiarę zapytałem więc młodzież, studentów, 
ludzi dorosłych i starsze pokolenie. 
 Pojęcie wiary młodzi ludzie de� niowali jako „elementy niemogące być w żadnym stopniu wy-
tłumaczone w naukowy czy logiczny sposób” a także „aspekty, które Kościół przekazał”. Pierwszym Ko-
ściołem jest ten domowy, w którym Rodzice uczą i tłumaczą podstawy wiary. Z kolei ludzie dorośli uwa-
żają, że wiara to „spotkanie z Bogiem” oraz „przekonanie o słuszności i prawdziwości danej sprawy”. 
A ty jak rozumiesz słowo „wiara”?

 Często zwracamy się do Pana Boga o pomoc w rozwiązaniu problemów, pomoc w wyborze, dzię-
kujemy za o� arowaną łaskę czy polecamy swoje życie. Wielu z nas przeżywa kryzys wiary, w wypowie-
dziach ludzi młodych można znaleźć odpowiedzi: „w tym roku przeżyłam załamanie wiary” ale „dzięki 
łasce bożej (…) weszłam na nowo do Wspólnoty Kościoła. Przez ten Rok wiary wielu z nas ugruntowało 
swoją wiarę, co potwierdzają wypowiedzi: „spotkanie z Matką Bożą pozwoliło mi spojrzeć inaczej na swo-
je życie”. To liczne dowody działalności łaski Bożej i tego jak bardzo chrześcijanie potrzebują wsparcia 
z niebios. 

WS

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

................................................................................................................................
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Wiara drogą do prawdziwego szczęścia
 Czym jest wiara? Co oznacza termin: „nawró-
cić się?” Czy autentyczna wiara w Boga może zmienić 
Twoje życie?
 Każdy z nas, już od dzieciństwa, doświadcza 
wielu grzechów i zranień, które są przyczyną two-
rzenia się duchowego pancerza uniemożliwiającego 
pełne poznanie Boga i Jego miłości. Ciężko jest żyć 
z takim balastem, wobec tego warto spróbować otwo-
rzyć się na Jezusa i to właśnie Jemu o� arować siebie 
i swoje trudności. Osoby, które prawdziwie zaufały 
Bogu, są szczęśliwsze, mimo problemów, które spo-
tykają każdego człowieka. Przytoczę tutaj świadectwo 
dziewczyny, która zgodziła się na jego publikację, po-
nieważ chciała pomóc innym, opowiadając o tym, jak 
wiara przemieniła jej życie i serce:
 Szczęść Boże! Chciałabym po-
dzielić się tym, jak Bóg przemienił 
i dalej przemienia moje życie. Pochodzę 
z raczej niezamożnego domu, gdzie 
często wielu rzeczy brakowało, zawsze 
z tego powodu czułam się gorsza od 
nich. Zaniżone poczucie własnej war-
tości, spowodowane złą sytuacją mate-
rialną, chciałam ukryć pod pałaszem perfekcjonizmu. 
Postanowiłam sobie, że będę najlepsza we wszystkim, 
co tylko będzie możliwe: będę miała najlepsze oceny, 
będę wygrywać wszystkie możliwe konkursy, będę naj-
lepiej wyglądać. 
 Takie podejście do życia i innych bardzo szybko 
zaowocowało wieloma negatywnym skutkami. Stałam 
się bardzo nerwowa, nie potra� łam dopuścić do siebie 
myśli, że coś mogłoby mi nie pójść perfekcyjnie, a je-
śli tak się działo, dostawałam szału. Mojej nerwowości 
i ciągłej irytacji na wszystko szczególnie doświadcza-
li moi bliscy. Przez ciągłą potrzebę samodoskonalenia 
bardzo odizolowałam się od rówieśników. Praktycznie 
nie wychodziłam z domu, cały czas i wszystkie moje siły 
inwestowałam w naukę i staranie, by być coraz lepszą. 
 Obsesyjne dążenie do doskonałości doprowa-
dziło mnie do anoreksji, z którą borykałam się prawie 
3 lata. W takiej nerwowości i wiecznym poczuciu nie-
zadowolenia z siebie samej przeżyłam kilka lat. 
 W pewnym momencie w moim życiu zawaliło 
się dosłownie wszystko, co zawalić się mogło: życie pry-
watne, studia, sytuacja � nansowa. Wówczas wydawa-

ło mi się, że to jest kompletny koniec, ponieważ według 
moich bardzo ludzkich kryteriów wartości – nic nie zna-
czyłam. Wtedy na swojej drodze spotkałam kilka osób ze 
wspólnoty świętego Jacka oraz ich duszpasterza. Przez 
przypadek tra� łam na ich wspólnotową Mszę Świętą, 
gdzie po raz pierwszy miałam okazję doświadczyć mo-
dlitwy wstawienniczej. Modlitwa ta była niesamowi-
tym przeżyciem. Po raz pierwszy w życiu doznałam tak 
ogromnego wylania łaski Ducha Świętego, że ta jedna 
Msza Święta przemieniła wszystko. Niby nic nie zmie-
niło się ekonomicznie i materialnie, ale coś zmieniało 
się we mnie. Nigdy wcześniej nie czułam takiej radość 
w sercu, jak tamtego wieczoru. 
 Bardzo szybko po tamtym wydarzeniu zdecy-
dowałam się na spowiedź z całego życia. Potem ko-

lejne rekolekcje, spotkania formacyjne 
wspólnoty św. Jacka oraz konferencje 
łamały we mnie bariery, które sama 
w sobie zbudowałam przez zranienia, 
których doświadczyłam w przeszłości. 
W końcu dotarło do mnie, że nie muszę 
nic nikomu udowadniać, że dla Boga 
jestem bezcenna, bo jestem Jego córką, 

którą kocha miłością bezgraniczną. 
 Przestałam patrzeć na siebie bezlitośnie i po 
ludzku, a zaczęłam patrzeć tak, jak patrzy na mnie 
Jezus – z miłością. Zerwanie z przeszłością i kajdana-
mi perfekcjonizmu, które sobie założyłam jako młoda 
dziewczyna, było ogromną ulgą i pozwoliło doświad-
czyć prawdziwej codziennej Bożej radości serca. Kon-
takt ze wspólnotą ewangelizacyjną powala mi łamać, 
to co jeszcze we mnie niezłamane, rozwijać to, co jesz-
cze nierozwinięte. 
Bóg przemienił moje życie i serce. Jeśli mu pozwolisz, 
może przemienić również Twoje życie. Chwała Panu!

Anna ze wspólnoty św. Jacka 
 Na zakończenie zastanówmy się czy pozwala-
my w nas działać Duchowi Świętemu? Czy damy szan-
sę Jezusowi, aby powiedział do nas kiedyś: „Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła”? 

ABA
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Wiara w czynie: Papież Franciszek – 
pierwszy który wierzy!

Dzisiaj dzięki temu, że możemy się rozwijać 
w wielu dziedzinach i poszukiwać nowych sposobów 
krzewienia wiary, możemy za pomocą środków spo-
łecznego przekazu śledzić na bieżąco wydarzenia z życia 
Kościoła. Zobaczyć wiarę w czynie nie jest ławo, by nie 
pomylić jej z pseudowiarą lub niewiarą. W końcówce lat 
’70-tych Jorge Bergoglio, czyli dzisiaj papież Franciszek, 
napisał w przeddzień święceń kapłańskich swoje wyzna-
nie wiary, które przełożyło się na jego życie.
 Chcę wierzyć w Boga Ojca, który kocha mnie jak 
swoje dziecko, i w Jezusa, Pana, który tchnął w moje życie 
swego ducha, abym uśmiechał się i mógł dojść do Króle-
stwa życia wiecznego. 
 Wierzę w historię mego życia, nad którym wio-
sennego dnia, 21 września, spoczęło pełne miłości spoj-
rzenie Boga, zaprowadziło mnie na miejsce spotkania 
i zaprosiło, abym poszedł za nim.
 Wierzę w moje cierpienie, nie przynoszące owo-
ców przez egoizm, w którym to 
chronię się.
 Wierzę w słabość mojej 
duszy, która pragnie brać i nic 
nie dawać... nie dawać. 
 Wierzę w dobroć innych 
ludzi i że muszę ich kochać bez 
lęku, i że nie mogę nigdy zdra-
dzić ich szukając własnego bez-
pieczeństwa.
 Wierzę w życie konse-
krowane.
 Wierzę, że mogę gorąco kochać.
 Wierzę w codzienne umieranie, spalające, 
od którego uciekam, ale które uśmiecha się do mnie i pro-
si, abym je zaakceptował.
 Wierzę w cierpliwość Boga, przygarniającą, do-
brą jak letnia noc.
 Wierzę, że tata jest w niebie, razem z Panem. 
 Wierzę, że jest tam także ojciec Duarte i oręduje 
za moim kapłaństwem. 
 Wierzę w Maryję, moją matkę, która mnie kocha 
i nigdy nie pozostawi mnie samego. I oczekuję codzien-
nych niespodzianek, które będą manifestacją miłości, siły, 
zdrady i grzechu: towarzyszyć mi to będzie, aż do dnia 
ostatecznego spotkania z tym cudownym obliczem, któ-
re nie wiem jak wygląda, przed którym ciągle uciekam, 

lecz które pragnę poznać i pokochać. Amen.
 Ojciec Święty zaznacza, że przygotowanie się na 
niebo rozpoczyna się przez długi okres. Nie jest to aliena-
cja, lecz prawda, gotowość, aby Pan Jezus przygotował na-
sze serce, nasze oczy na to wspaniałe piękno. Jest to dro-
ga piękna i droga powrotu do ojczyzny. Skąd ta pewność 
wiary? Ojciec Święty Franciszek pytany już wielokrotnie 
o wiarę wyznaje, że Bóg stawia nas obok osób, które dają 
nam pierwsze przepowiadanie prawdy o Nim. 
 Dla papieża pierwszym krokiem na drodze do 
wiary był dzień 21 września 1956 r., kiedy odczuł po-
trzebę spowiedzi. Dalej mówiąc o swojej wierze mówi, że 
człowiek potrzebuje trzeźwego spojrzenia na spotkanie 
z Jezusem, który obdarza nas wiarą. Ważne jest Pismo 
Święte, Eucharystia, Różaniec… 
 Papież będąc pierwszym prawdziwie wierzą-
cym zaznacza, że najważniejszy jest Jezus. Wszystko co 
następuje po nim ma znaczenie drugorzędne. Powinni-

śmy niewiele mówić, i sprawiać, 
aby nasze życie pokrywało się 
z wyznawaną wiarą. - Dzisiej-
szy świat nie tyle potrzebuje na-
uczycieli ile świadków, mocy, nie 
wiary socjologicznej, ale wiary 
zaświadczonej. 
 Moc wiary papieża po-
zwala dostrzec w nim kolejny 
element budujący jego wiarę. 
Przestrzega on przed zamyka-

niem się w swoim gronie, ludzi myślących podobnie. Po-
trzeba nam spotkania, nawet z myślącymi inaczej, gdyż 
wszyscy są obrazami Boga. Pewność wiary i jednocześnie 
prostota papieża Franciszka wynika z głębokiego prze-
świadczenia swojego istnienia. Papież podkreśla, że dziś 
doszliśmy do tego, że nie zdajemy sobie sprawy z godno-
ści osoby ludzkiej. To jest współczesny kryzys ludzkości. 
 Zatem jak wyznawać wiarę, w obliczu prześla-
dowań, zagrożenia życia i jak pomóc wszystkim żyjącym 
w kryzysie? Recepta Ojca Świętego jest prosta: by głosić 
Ewangelię i odkrywać prawdę o Królestwie Bożym, ko-
nieczne jest męstwo i cierpliwość. Droga wiary nie jest 
alienacją, ale przygotowaniem serca, aby mogło zobaczyć 
piękne oblicze Boga. 

TEP
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Dynamika wiary
Czterech zaprzyjaźnionych studentów wybrało się 

na pustynię libijską. Jadą dżipem. Znaleźli się pierwszy raz na 
pustyni – bardzo szybko zabłądzili. W końcu nastąpił dramat: 
dżip popsuł się. Sytuacja wydawała się beznadziejna – zagu-
bieni w samym środku pustyni, osamotnieni, pozostawieni 
sami sobie. Za dnia niemiłosierny upał, a w nocy lodowate 
zimno. Do tego jedzenia i wody zaczynało radykalnie uby-
wać. Resztę wody trzeba było podzielić na cztery osoby. Było 
jej tak mało, że wszyscy z napięciem patrzyli ma drżące ręce 
rozlewającego. I stało się… Trochę wody wylało się na piasek. 
Napięcie i złość współtowarzyszy wypra-
wy przerodziło się w niekontrolowaną już 
agresję – „jak mogłeś to zrobić? Zginiemy 
przez ciebie!”. A potem wszystko potoczyło 
się jak lawina. Reszta wody się polała, a ciała 
bijących się przyjaciół zaczęły tarzać się w 
piasku. Kiedy wreszcie przyszło opamięta-
nie, jeden z nich nie mógł już wstać – za-
duszono go. I już nawet nie ważne było, że 
przyleciał helikopter i ich uratował. Ważne 
było, że pomiędzy nimi stało się coś strasznego, że oni nie 
byli już tymi samymi ludźmi. Że pustynia stała się dla nich 
czasem próby i szkołą życia…

Pustynia wiary
 Pustynia ujawnia to, co w nas głęboko ukryte. Ujaw-
nia prawdę o nas samych. Przede wszystkim jednak, dzięki 
pustyni poznajemy, że nasza samowystarczalność i ducho-
wa stabilność są tylko iluzją, a tak naprawdę nasze serce jest 
siedliskiem przeróżnych potworów, których istnienie chcie-
libyśmy za wszelką cenę ukryć. Po co Lud Wybrany musiał 
przez czterdzieści lat błądzić po pustyni, czekając na wejście 
do upragnionej Ziemi Obiecanej? Bo okazali się ludźmi małej 
wiary… Wystraszyli się ludów tubylczych i nie zaufali Panu. 
Tułaczka po pustyni była jednak nie tyle karą, co oczyszcze-
niem, umocnieniem ich wiary, powrotem do pierwotnej gor-
liwości i ufności Bogu, który ich wyprowadził z niewoli. Wę-
drówka przez pustynię nie jest łatwa. I tak to już jest, że jeżeli 

wkroczysz na nią, już nigdy nie będziesz taki sam. Coś się 
w tobie zmieni… Ale prawdą jest również to, że kto nie zary-
zykuje, nigdy nie wejdzie w głąb siebie i nie odkryje prawdy 
o sobie, a co gorsza, nigdy nie spotka miłosiernego Boga i ni-
gdy nie doświadczy mocy prawdziwej wiary.

Dar pustyni
 Pustynia jest łaską, która sprawia, że przestajemy 
szukać samych siebie. Dar pustyni pozwoli ci na przezwycię-
żenie letniości – największego zagrożenia dla naszej wiary. 
Wszystkie trudne momenty naszego życia, wszystkie życiowe 

burze i kryzysy są niepowtarzalną szansą, 
by wiara – ten cenny skarb zakopany na 
dnie naszego serca – stała się tym, czym 
jest naprawdę: miłosną relacją z Bogiem, 
ufnym powierzeniem się w Jego ręce, uzna-
niem swojej bezradności i totalnym zawie-
rzeniem.

Pustynia jako bycie w drodze
 Potrzebujemy pustyni by praw-
dziwie uwierzyć. To właśnie dzięki niej 

zdajemy sobie sprawę, że wiara nie jest jakimś przedmio-
tem, który można schować do kieszeni i z zadowoleniem 
powiedzieć sobie: „posiadam wiarę!”. Wiara jest czymś 
niezwykle dynamicznym – wzrasta, gdy ją pielęgnujemy 
i kostnieje, gnije, gdy się nią przestajemy zajmować. Je-
śli nie dbamy o jej wewnętrzny rozwój i wzrost, szybko 
może się okazać, że w miejscu wiary pozostało już tylko 
jakieś przyzwyczajenie. Kto rzeczywiście zaangażował się 
i poczuł smak pustyni wie, że my nie tyle jesteśmy wierzący-
mi, co my nimi wciąż się stajemy… 
 Na zakończenie tego Roku Wiary chciałbym cię wiec 
zaprosić, byśmy wyruszyli na pustynię. Ona może trochę 
przerażać, ale zapewniam cię, że przygoda wiary stanie się 
dla ciebie czymś fascynującym i pełnym entuzjazmu, czymś 
radosnym i kwitnącym, czymś niezachwianym i trwałym – 
czymś, na czym będziesz mógł, bez względu na jakiekolwiek 
okoliczności, oprzeć całe swoje życie.                                 x.PS................................................................................................................................................................................................................................................................

Podzieleni, bo brakuje nam nawrócenia
 Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera w sobie 
wiele haseł i pojęć z życia chrześcijańskiego, które syste-

matycznie poznajemy w życiu i liturgii Kościoła. Dodat-
kowo wsparci jesteśmy szczególną łaską, mając już ponad 
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rok na zastanowienie się nad swoją wiarą. 
 Nieuchronnie zbliżający się koniec Roku Wiary, 
zapoczątkowany dla nas przez papieża Benedykta XVI, 
usilnie zachęca do podsumowania tego czasu. W pewnej 
logice zadumania się nad przeżywaniem wiary, przyjrzyj-
my się jak powinniśmy od samego po-
czątku na nią spoglądać. 
 Nieznajomość Chrystusa i Jego 
Ewangelii, złe przykłady dawane przez 
innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, 
domaganie się źle pojętej autonomii su-
mienia, odrzucenie autorytetu Kościoła 
i Jego nauczania, brak nawrócenia i miło-
ści mogą stać się początkiem wypaczeń w postawie mo-
ralnej. 
 Niestety cytowany z KKK obraz współczesnego 
człowieka pozwala na tak radykalne określenie. Tak silne 
stwierdzenie wyznacza drogę wiary, do której i w której 
obecne musi być nawrócenie człowieka. Każdy z nas za-
stanawiając się nad przeżywaniem wiary może pobudzać 
myśli, wyobraźnię, uczucia i pragnienia. Takie uaktyw-
nianie się człowieka jest konieczne do pogłębienia pew-
ności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia 
woli, by iść za Chrystusem. 
 Aby wiara miała charakter ludzki, człowiek powi-
nien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą. Jezus wzy-
wa do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmusza. 
Wyznanie wiary w życiu człowieka pojawia się jako od-
powiedź człowieka na Bożą łaskę tak, jak w przypadku 
św. Piotra, któremu Jezus odpowiada uroczyście: „Nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie” (Mt 16,17) – gdy ten wyznaje kim jest Jezus. 
Synteza Roku Wiary prowadzi nas ku znanym słowom 
Pisma: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14-15). 

Nawrócenie serca staje się pierwszo-
rzędnym zadaniem wiary, by wieść życie 
w duchu Ewangelii, ponieważ to niewier-
ność członków wobec daru Chrystusa po-
woduje podziały. Dziś nawet liturgia nie 
wyczerpuje całej działalności Kościoła, 
choć wszystko ku niej prowadzi. 
 Każdą wiarę i zbliżanie się w wierze ku 

doskonałości Boga, poprzedza ewangelizacja, wiara i na-
wrócenie. Dopiero wtedy przynosi ona owoce w życiu 
wiernych. Od pierwszych wieków, gdy ktoś chciał stać się 
chrześcijaninem, musiał przejść pewną drogę i wtajem-
niczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść 
szybciej lub wolniej. 
 KKK cytowany pod kątem syntezy Roku Wiary 
naprowadza nas na pytanie: Jak bardzo się nawróciłem? 
Jak bardzo jestem podzielony ze sobą, bliźnim i Bogiem? 
lub też: Czy w ogóle chcę się nawrócić? Nawrócenie każ-
dego z nas domaga się przekonania o grzechu, zawiera 
w sobie wewnętrzny sąd sumienia będący sprawdzianem 
działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka. Jak stwier-
dza święty Paweł: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
ob� ciej rozlała się łaska”. Aby jednak łaska mogła doko-
nać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech… 

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

Czy wiara ma sens?
 Ostatnimi czasy często można spotkać się z 
powiedzeniem „wierzący, ale niepraktykujący” lub 
„wierzę w Boga, ale nie w instytucję Kościoła”. To po-
zornie logiczne rozumowanie wyklucza samo siebie. 
Jeśli wierzymy, to oddajemy się wierze całym sobą, 
akceptujemy wszystko, co Bóg nam dał, staramy się 
żyć dla Boga i wiary, a nie dla siebie. Jeśli wierzymy, 
to wiemy doskonale, że to Bóg nas stworzył, a co za 
tym idzie, jesteśmy Jego własnością (co oczywiście 
nie wyklucza naszej wolnej woli). Tak więc potwier-
dza się fakt, że żyjemy dla Boga. Na nasze nieszczęście 

popadamy w różne nałogi (nie mam na myśli tylko 
używek, ale również, a nawet bardziej, zabawy, złe to-
warzystwo, sport, urządzenia elektroniczne, pracę czy 
luźne życie bez zobowiązań), które potra� ą skutecz-
nie odwieść nas od Ojca. Zaczyna się niewinnie i po-
woli, ale zanim zdążymy zdać sobie sprawę, że odsu-
wamy się po trochu od Boga, okazuje się, że jest już za 
późno. Bo wraz z odsuwaniem się od Stwórcy upada 
nasza wiara. Wiarą człowiek żyje codziennie, co po-
kazuje swoimi uczynkami i słowami. Nie polega ona 
na tym, ile ktoś potra�  zmówić różańców, albo na ilu 
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Mszach jest obecny w tygodniu. Wiara polega na tym, 
by zarezerwować czas na rozmowę z Bogiem i uczest-
niczyć w Eucharystii, a nie starać się pobić poprzedni 
rekord czasowy modlitwy, albo posiedzieć w kościele, 
bo tak wypada. Człowiek wierzący doskonale zdaje 
sobie sprawę z tego, co robi i dlaczego tak robi. Jedyną 
przyczyną jest wiara.
 Wynika z tego, że te dwa przytoczone na po-
czątku powiedzenia, są próbą zama-
skowania lenistwa. Człowiek wiary 
nigdy by tak nie powiedział, bo nie-
odłącznym dopełnieniem wiary jest 
praktyka, dzięki której rozwijamy 
wiarę, a co za tym idzie - jedno jest 
zależne od drugiego. Jeśli natomiast 
chodzi o drugie stwierdzenie, to na-
leży zadać pytanie: wierzysz dla Boga, 
czy dla instytucji? Jeśli dla Boga, to 
dlaczego nie korzystasz z tego, co Ci 
dostarcza? Jest tyle kościołów, wielu księży. Jeśli zra-
ziłeś się do któregoś, to spróbuj z innym. Kapłani, tak 
jak ludzie, różnią się między sobą. Nie wrzucajmy 
wszystkich do jednego worka.
 Kościół tworzy wspólnota, w której powin-
niśmy się wspierać. Wspieranie nie polega na wy-
śmiewaniu się, ale na pomocy nawet największemu 
grzesznikowi. Bo każdy jest człowiekiem. Może ktoś 
chciałby się nawrócić, ale my uniemożliwiamy mu to 
przez rozpamiętywanie jego grzechów. Sam Jezus w 
pięknym sakramencie pokuty mówi „odpuszczam Ci 
grzechy, idź w pokoju”. Jeśli Jezus odpuszcza uczynki, 
za które cierpiał On sam, to dlaczego my nie potra-
� my tego zrobić w stosunku do drugiego człowieka? 
Gdybyśmy modlili się z wiarą za biskupów, księży, 
wspólnoty i nas – Kościół - to dzisiaj bylibyśmy wielką 
katolicką rodziną. Jednak wraz z rozwojem technolo-
gii zaczął rozwijać się egoizm i przekonanie, że to my 
decydujemy o naszym życiu, które w rzeczywistości 
należy do Boga. Dotyczy to każdego, nawet tych znie-
nawidzonych przez wielu ludzi księży. Doprowadziło 
to do widocznej laicyzacji i stawianiu siebie w miej-
sce Stworzyciela. Tylko jeśli pojawiło się wielu takich 
bogów, którzy uważają, że sami mogą o wszystkim 
decydować, to granice przyzwoitości i etyki zostały 
zatarte, co obecnie widać. Dzisiaj bardziej szokujące 
(głównie dla mediów) jest to, że ksiądz kupił nowy sa-
mochód, niż to, że zabija się dzieci metodą in vitro. 
Wiele innych sytuacji również jest nagłaśnianych, je-

śli mają związek z Kościołem, ale gdy dotyczą innych 
ludzi, to najczęściej jest cisza. Jednak trzeba nam to 
zrozumieć – księża też są normalnymi ludźmi, któ-
rzy błądzą. Dlaczego ich błędy mają interesować mnie 
bardziej, niż innych? Albo: po co z lubością mówić o 
czyichkolwiek błędach? Czy to mnie zbuduje? A jeśli 
nie, to nie warto się tym zajmować! (Nie mówię tu 
o odpowiedzialności, którą za błędy sprawca poważ-

nych wykroczeń musi ponieść). 
 Właśnie wtedy wiara ma 
sens. Nie możemy mówić, że wie-
rzymy, podczas gdy obgadujemy, 
wyśmiewamy inną osobę. Pomódl-
my się za nią, zaoferujmy pomoc. 
Nie dość, że jej się to przyda, to my 
nadamy sensu naszej wierze do-
brym uczynkiem. Zamiast ślepo 
wsłuchiwać się w media, poświęć-
my ten czas na wsłuchanie się w to, 

co Bóg do nas mówi poprzez Pismo Święte. Nie 
traktujmy Kościoła jako instytucji, ale pogłębiaj-
my naszą wiarę, wsłuchując się w czytania, kazanie 
i przeżywając Eucharystię, a nie tylko biernie biorąc 
w niej udział. Dlatego tak ważne jest, by nie stawiać ni-
kogo, ani niczego w miejscu Boga. Bo gdy tak się dzieje, 
to wiara rzeczywiście nie ma sensu. Wierzymy, że Bóg 
gdzieś jest, ale mało nas obchodzi, bo mamy ważniejsze 
sprawy. Popadamy wtedy w egoizm, czyli wiarę tylko 
w siebie. Jednak co zrobimy, jeśli złożymy ufność tylko 
w sobie, w innych ludziach, pieniądzach, uciechach 
i świecie, a Stwórca, który nas przecież stworzył, nagle 
zapragnie wziąć nas z tego świata? Czy będziemy na 
to gotowi? Bo wszystko, co materialne, zostanie tutaj 
na ziemi, natomiast owoce naszej wiary będą za nami 
podążały. 
 Chciałbym jeszcze przypomnieć o porówna-
niu wiary do ziarnka. By mogło wykiełkować, czyli 
żeby wiara miała sens, musi tra� ć na żyzną glebę, być 
nawadniane, nasłoneczniane i nie mieć przeszkód 
w postaci chwastów i im podobnych. Tą ziemią, wodą, 
słońcem i przestrzenią są właśnie nasze uczynki, mo-
dlitwa, a co najważniejsze, Komunia Święta i pozna-
wanie Boga poprzez Pismo Święte i sakramenty

MŚ
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Wprowadzenie do liturgii czasu – Adwent
Jeszcze miesiąc i rozpoczniemy nowy rok litur-

giczny – Adwent (łac. adventus – przyjście). Zapocząt-
kowuje go czwarta niedziela przed Bożym Narodzeniem 
(pierwsza niedziela po uroczystości Chrystusa Króla), 
która w tym roku przypada 1 grudnia. Koniec adwen-
tu przypada na wigilię Narodzenia Pańskiego, po której 
rozpoczyna się radosny okres Bożego Narodzenia. Ad-
went trwa od 23 do 28 dni i musi zawierać w sobie czte-
ry niedziele.
 Adwent charakteryzuje się krótkim czasem 
trwania, używaniem � oletowego koloru, brakiem hym-
nu „Gloria”, niedzielą gaudete, roratami i podziałem na 
dwa podokresy. Fioletowego koloru w roku liturgicznym 
używa się tylko w Wielkim Poście, podczas pogrzebów 
i w Adwencie. Symbolizuje on re� eksję i pokutę (a tak-
że pokorę i skruchę, lecz ze względu na radosny okres 
oczekiwania na przyjście Jezusa, mają one mniejszy 
wydźwięk). Brak hymnu „Gloria” podczas Adwentu nie 
jest oznaką pokuty, a raczej oczekiwania na uroczyste 
zaśpiewanie go podczas narodzin Zbawiciela. Niedzie-
la gaudete jest niedzielą radości spowodowanej tym, że 
niebawem narodzi się Chrystus. Jest to trzecia niedziela 
adwentu, podczas której dozwolone jest założenie szat 
w kolorze różowym, które symbolizują wielką radość 

(są też wyjątkowe, gdyż wolno ich użyć tylko dwa razy 
w roku). Roraty to (przeważnie) poranne Msze Maryjne, 
które pokazują nam wielkie znaczenie Matki Boskiej.
 Pierwszym podokresem jest czas od pierwszej 
niedzieli do 16 grudnia. Liturgia słowa przekazuje nam 
treści o powtórnym przyjściu Zbawiciela. Natomiast 
drugi podokres trwa od 17 do 24 grudnia i jest już on 
bezpośrednim przygotowaniem na narodziny Jezusa. 
 Warto też wspomnieć o wieńcu adwentowym. 
Symbolizuje on czuwanie i gotowość na przyjście Chry-
stusa. W wieńcu są cztery świece, które zapala się po 
kolei podczas kolejnych niedziel (w pierwszą niedzielę 
jedną świecę, w drugą dwie, itd.)
 Adwent to radosny czas oczekiwania na przyj-
ście Jezusa, ale też zmuszający nas do re� eksji i nawró-
cenia. Warto postarać się o zakup produktów i prezen-
tów wcześniej, i rozłożyć to na kilka dni, by codziennie 
móc przez dłuższą chwilę się wyciszyć i przemyśleć na-
szą wiarę. Warto też znaleźć jakieś wyrzeczenie, gdyż 
nie tylko kształtuje to nasz charakter, ale jest też o� arą 
miłą Bogu. Adwent jest okresem wyjątkowym, krótkim 
i sprzyjającym nawróceniom – nie zmarnujmy go, trak-
tując go jako coś normalnego.

WS
................................................................................................................................

Komentarze do Ewangelii niedzielnych i świątecznych
XXXII Niedziela zwykła (Łk 20, 27-38)
 Saduceusze nie uznawali istnienia aniołów i zmartwychwstania. Uważali nadto, że Bóg nie ingeruje w sprawy człowieka. 
Przestali oczekiwać na przyjście Mesjasza. To samo grozi nam, kiedy dążymy tylko do  tego co materialne. Możemy zatracić 
ducha, kiedy będziemy patrzeć na świat tylko w sposób ludzki. Nie dziwi zatem fakt, że saduceusze wystawiają Jezusa na 
próbę. Nie są dla nich wygodne słowa Jezusa, bo muszą radykalnie zmienić swoje poglądy. Dlatego tak ważne jest ciągłe 
otwarcie się na Bożego Ducha, uznanie, że to co ludzkie, materialne jest tylko jedną stroną rzeczywistości. Jest również 
druga strona rzeczywistości, ta duchowa, która jest trudniejsza do zauważenia. Zatem warto myśleć o życiu duchowym, 

bo dzięki temu można wierzyć w zmartwychwstanie i żywot wieczny.
kl. Robert Łopatka

10
LISTOPAD

2013

XXXIII Niedziela Zwykła (Łk 21, 5-19)
 „Będą was prześladować… Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa”. Koniec roku liturgicznego daje nam do rozważenia 
treści, które już nie raz były opisywane w literaturze, różnych wizjach i przepowiedniach. Bardzo chętnie sięgają po tę tematykę 
� lmowcy, pokazujący, jak będzie na końcu czasów. 
Jezus mówi o znakach na niebie, ziemi, o wydarzeniach, które poprzedzą ten czas. Między innymi wspomina 
o prześladowaniach. Będzie czas prześladowań, ale zarazem będzie to czas szansy na danie świadectwa o swojej wierze. I to zdaje 
się być najistotniejsze! Ważniejsze, niż samo przewidywanie i stawianie pytań: kiedy to nastąpi? Dla chrześcijanina najważniejsza 

jest ufność: to, co będzie, jest w Bożym zamyśle, by wypełnić czas. Ja mam się troszczyć o moją duszę, bo „dzięki swej wytrwałości, zyskacie wasze 
życie” – mówi Pan Jezus. 
 Nie muszę się lękać, ani trwożyć, bo przecież choćby zabito, włos z głowy nie spadnie temu, który ufa, a jeśli nawet przeciwnik odebrałby 
życie, nie może uśmiercić na wieki. Wszak Ojciec troszczy się o tych, którzy wyznają swoimi ustami, że Jesus jest Panem! Najpierw więc o to muszę 
się troszczyć, żeby nie stracić wiary.                                                                                                                                                        ks. Grzegorz Konieczny

17
LISTOPAD

2013
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (Łk 23, 35-43)
 Stajemy dzisiaj przed Największym Królem w dziejach świata!!! Największym dlatego, że dał się opluwać, największym 
dlatego że dał innym z Siebie szydzić, największym bo dał się policzkować, największym bo dla mnie, najmniejszego 
przyjął to wszystko, abym już więcej nie musiał się bać, abym już więcej nie musiał czuć się słaby, abym już więcej nie 
odczuwał kompleksów, wreszcie abym naprawdę czuł się kochany. Tylko największy Król może zdobyć się na coś takiego!!! 
Rozważajmy dzisiaj wielkie dzieło naszego Pana i Króla i uwielbiajmy Jezusa, że włączył nas go godności dzieci Bożych.

kl. Piotr Michalak

24
LISTOPAD

2013

I Niedziela Adwentu (Mt 24, 37-44)
„Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan wasz przyjdzie.”
 Rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Pan Jezus w Ewangelii z I niedzieli 
Adwentu zaprasza nas do czujności. W tym kontekście warto zastanowić się odnośnie swojej przyszłości. Czego oczekujesz 
w najbliższym miesiącu, roku, trzech latach? Co planujesz na najbliższy tydzień, miesiąc, rok, pięć lat? Co jest dla ciebie 
priorytetem, co jesteś gotów poświęcić dla swojego celu? Chrystus mobilizuje do czuwania, do gotowości pełnienia woli 

Boga. Czy w swoich planach przewidujesz miejsce dla Pana Boga?
ks. Jacek Stępczak

1
GRUDZIEŃ

2013

III Niedziela Adwentu (Mt 11, 2-11)
 Kim jest Jezus? Czy ten, którego widzicie, o którym słyszycie to naprawdę Mesjasz? Jan słysząc o tym człowieku posyła 
swoich uczniów, aby Go zapytali o to: czy jest tym, który ma przyjść? Jezus nie odpowiada wprost, ale prosi, aby przekazali 
Janowi, to co widzą i co dociera do ich uszu. Słyszane słowa i to co się dzieje sugerują, że Jezus jest tym, który ma przyjść. 
Wypełniają się słowa Starego Testamentu. Wiara w to, że Jezus jest Synem Bożym daje szczęście – czytamy w tym fragmencie 
Ewangelii św. Mateusza. Dalej Jezus mówi, że Jan Chrzciciel jest tym, który przygotowuje Mu drogę. Jan Chrzciciel jest 
wielki, ale każdy kto uwierzy w Jezusa będzie większy. 

 Oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech życie i powołanie Jana Chrzciciela, który jest przewodnikiem 
w czasie adwentu prowadzi do spotkania z Tym, który ma przyjść. Uwierz, że ten o którym mówi, którego zapowiada to Mesjasz. Nie wysyłaj 
innych, aby sprawdzili te słowa. Ale sam pójdź i zobacz i daj się zaprosić w piękną przygodę życia z Jezusem. On przychodzi do Ciebie 
nieustannie w znakach i słowach. Otwórz oczy i uszy. Niech czuwanie adwentowe pozwoli spotkać prawdziwego Jezusa i pójść za Nim. 

ks. Marcin Głowiński

15
GRUDZIEŃ 

2013

IV Niedziela Adwentu (Mt 1, 18-24)
 Niech patronem tego dnia (a zwłaszcza wszystkich mężczyzn) będzie św. Józef. Jeśli ktoś myśli, że jego małżeństwo 
z Maryją – najwspanialszą z kobiet – było bezproblemowe, wystarczy wczuć się w jego sytuację… Przychodzi do niego 
Matka Boża, a Ona mówi: będę miała dziecko, ale nie twoje… Co zrobił Józef? To, czego wielu z nas by nie uczyniło: 
zachował się jak prawdziwy facet! Po pierwsze nie działał pochopnie, lecz sprawę roztropnie i mądrze rozważył. 
Nie myślał o sobie, lecz okazał się człowiekiem o wielkim sercu. Ale co najważniejsze: Józef był całkowicie posłuszny Bogu. 

Był wrażliwy na Jego głos i temu głosowi podporządkował całe swoje życie – choć z pewnością inaczej sobie je układał… Pomyśl, czy jest 
w Tobie choć trochę Józefa?

ks. Piotr Szymański

22
GRUDZIEŃ

2013

Narodzenie Pańskie (Łk 2, 1-20)
 „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel.”
Boimy się zmian, nawet gdy są to zmiany na lepsze. Zaufanie Bogu, przyjęcie, tego co nieznane, może stać się w nas 
źródłem wielkiej radości. Anioł przynosi pasterzom orędzie o narodzinach Zbawiciela, odtąd wszystko będzie już inne, 
nie muszą się lękać, gdyż Bóg wszedł w ich historię i stał się bliski ich osobistym sprawom.
 Nie lękajmy się przyjąć Dobrej Nowiny płynącej z Betlejem, ona może zmienić nasze życie, uczynić je prawdziwie 

szczęśliwym. Bóg przychodzi do nas jako Dziecko, delikatny i bezbronny, przyjmijmy Go w wierze i miłości.
ks. Marcin Cabaj

25
GRUDZIEŃ 

2013

Święto św. Szczepana (Łk 18, 9-14)
 Pan Jezus kieruje dziś do nas bardzo trudne słowa. Mówi, że będziemy w nienawiści u wszystkich. A powodem tego 
będzie wyznawanie Jego imienia. Można zatem zadać sobie pytanie, czy w ogóle opłaca mi się wierzyć? Skoro mam stracić 
w oczach tego świata, mam być napiętnowany przez społeczeństwo, to może lepiej zrezygnować z takiej wiary. Jednakże 
życie na tym świecie jest tylko chwilą w porównaniu do tego, co czeka nas po śmierci. A nasz Pan mówi, że zbawiony 
będzie ten, kto wytrwa do końca. Zatem możemy postawić obok siebie dwie opcje: żyję na tym świecie nie przestrzegając 

Bożych przykazań i po śmierci tra� am do miejsca wiecznego potępienia, albo wypełniam wolę Boga względem mnie, nawet narażając się na 
zniesławienie i utratę dobrego imienia, ale po śmierci będę przebywał w krainie wiecznej szczęśliwości z Tym, który mnie kocha i oczekuje 
mojej miłości względem Niego. Bracie i Siostro, którą drogą pragniesz podążać? Wiesz jakie są skutki każdej z nich, natomiast wybór należy 
tylko do Ciebie… . 

kl. Michał Husiar

26
GRUDZIEŃ

2013
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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 wtorek miesiąca g. 19.15 na salce
Grupa Modlitewna św. Ojca Pio – III wtorek miesiąca g. 19.15 w salce
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.)

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

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

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

Spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą św.

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

Biuro para� alne czynne w:
środy w godz. 9:00-10:00, 16:30-17:30
i po wieczornej Mszy św.
czwartki i piątki w godz. 9:00-10:00

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

 Szukasz sensu życia? Chcesz pogłębić wiarę? Czujesz się zagubiony?
 Przyjdź na katechezy dla dorosłych i młodzieży w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30 do kaplicy św. Józefa! Katechezy trwają do końca 
listopada!
Zaprasza ks. Proboszcz Jacek Stępczak wraz z katechistami Drogi Neokatechumenalnej 

---------------
 Wszystkich pragnących pogłębić znajomość Słowa Bożego zapraszamy na spotkania Grupy Biblijnej w piątki o godz. 20.00. Spotkania 
odbywają się na probostwie na os. Jagiellońskim. 

---------------
 Duszpasterstwo Akademickie przy para� i pw. Św. Józefa zaprasza na spotkania w soboty o godz. 19.30. Spotkania odbywają się na 
probostwie na os. Jagiellońskim.

Strasburg czeka na młodych
 Chcesz spędzić Sylwestra w międzynarodowym gronie? Porozmawiać po 
angielsku, niemiecku czy w jakimkolwiek, jaki znasz? Nie boisz się duchowych do-
świadczeń, prostoty i pojednania ekumenicznego? 
Jeśli tak, nie czekaj! Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych Taizè pod hasłem: „Aby 
odnowić więzy solidarności” odbędzie się wkrótce, bo od 28.12 – 01.01.2014 r. Spo-
tkanie Taizè to dziesiątki tysięcy młodych ludzi, pragnących uczestniczyć w kolejnym 
etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, która została zainicjowana przez brata 
Rogera w pod koniec lat siedemdziesiątych. 
 Młodzi gromadzą się na wspólnych adoracjach w ciszy, które są przeplatane 
śpiewami kanonów Taiźe oraz spotkaniami w międzynarodowych grupach. Takie 
wyjazdy to nie tylko codzienna modlitwa, ale także doskonała okazja do poznania 
nowych osób oraz kultury innych narodów. Polacy mieli okazję poznać duchowość 
tej wspólnoty oraz atmosferę panującą na takim spotkaniu, szczególnie na przełomie 2009/ 2010 roku, gdy miastem 
- gospodarzem pielgrzymki był Poznań. Punkty zajmujące się wtedy przyjmowaniem pątników znajdowały się także 
w średzkich para� ach. Wielu mieszkańców Środy Wlkp. i okolicznych miejscowości wykazało się wtedy niezwykłą 
otwartością. W tym roku taką okazję będą mieli mieszkańcy Niemiec i Francji, ponieważ Europejskie Spotkanie 
Młodych odbędzie się w Strasburgu. 
 ESM Taizè  jest adresowane przede wszystkim do ludzi młodych w wieku od 17 do 35 roku życia. 
Istnieją dwie możliwości wyjazdu: 
 1. jako wolontariusz:
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 Wyjazd 25 grudnia o godz. 20:00, a powrót 2 stycznia. Koszt 380 zł + udział w kosztach
 2. jako uczestnik pielgrzymki
 wyjazd 27 grudnia o godz. 20:00, a powrót również 2 stycznia. Wtedy koszt wynosi 350 zł + udział w kosztach.
 Cena w złotówkach obejmuje: transfer w obie strony, ubezpieczenie, gwarancję turystyczną oraz zakwate-
rowanie kierowców. Natomiast przewidywany udział w kosztach dla Polaków wynosi 55 euro (dla osób poniżej 35 
roku życia).
 Para� a pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wlkp., podobnie jak w ubiegłym roku, 
utworzyła punkt przygotowań. Dzięki temu wszystkie osoby, które chcą w duchowy, ale także nietypowy i bardzo 
radosny sposób spędzić czas między świętami mogą zapisywać się bezpośrednio w Środzie Wielkopolskiej. Termin 
zgłaszania się w punktach przygotowań upływa 17 listopada. Niezwykle ważną sprawą jest dobre przygotowanie do 
wyjazdu, dlatego warto już teraz uczestniczyć w programie przygotowań. 
 W Środzie Wlkp. takie spotkania odbywają się w każdy piątek o 19.30 najczęściej na salkach kolegiac-
kich (ul. ks. L. Jażdżewskiego 6). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po skontaktowaniu się 
z koordynatorką wyjazdu – Edytą Wojszczyk e-mail: edyta_wojszczyk@o2.pl lub na stronie internetowej: www.
dm.archpoznan.pl oraz na Facebook’u po wpisaniu: ESM 2013/14 Środa Wielkopolska

ABA
................................................................................................................................

ABA
................................................................................................................................

Pastorał – długa laska z zakrzywionym na kształt ślimaka czubkiem. Jest to atrybut biskupów. Ślimakowy czubek 
symbolizuje zagarnianie ludzi pod opiekę przed złem. Prosty kij odzwierciedla podporę na drodze ku wieczności, 
a końcówka oznacza troskę przez zachęcanie i napominanie.
Pury� katerz – ręczniczek służący do oczyszczania pateny i kielicha. Używa się go od XII w. Nie powinno się go 
prać, rozkładać ani wyrzucać, bo mogą być na nim partykuły, czyli cząstki Hostii (a więc Pana Jezusa). Zużyty 
pury� katerz powinno się najpierw oczyścić, a następnie spalić.
Sutanna – czarna szata kapłana zapinana na guziki. Po synodzie w Bradze, w 572 r. nakazano duchownym nosić 
wyróżniające stroje. Dzisiaj obowiązuje sutanna, ale dozwolone też jest założenie koszuli z koloratką i ciemnego 
garnituru. 
................................................................................................................................

Młodzi polecają
Film

 „Iluzja” to � lm francuskiego reżysera Louis Le-
terrier’a, który w Polsce miał swoją premierę 28 czerw-

ca 2013 roku. Opowiada historię czterech, bezrobot-
nych magików, których rolę zagrali Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, Isla Fisher i Dave Franco. Ich wielka 
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kariera rozpoczyna się, gdy zostają zaproszeni do pu-
stego mieszkania przez Arthura Tressler, granego przez 
Michaela Caine’a. Po tym spotkaniu głównych bohate-
rów akcja � lmu przenosi się o rok do przodu, gdy nasza 
czwórka magików jest już popularna. 
 Podczas show w Las Vegas, do którego nasi bo-
haterowie się przygotowywali, niespodziewanie z su� -
tu sali zaczynają spadać banknoty, a dokładniej ponad 
3 miliony dolarów, które zostały skradzione z banku we 
Francji. Od tego momentu nasi iluzjoniści są posądza-
ni o kradzież. W tym momencie FBI i Interpol łączy 
siły, by złapać złodziei. W późniejszych częściach � lmu 
dowiadujemy się, że całe pieniądze zostały przekazane 
dla fanów magików w wielu przedstawieniach. 
 Podczas � lmu można wsłuchać się w bardzo 
dobrze dobraną do sytuacji muzykę, wiele niesamo-
witych efektów specjalnych, no i oczywiście sztuczek 
magicznych oraz iluzjonistycznych. Dawno nie po-
wstał tak dobrze dopracowany w każdym detalu � lm 
o magii. Bardzo polecamy ten � lm osobom, które in-
teresują się takimi tematami, jak również tym, którzy 
oczekują niesamowitych zwrotów akcji. Choć rozbity 
jest mit magii, � lm i tak na końcu zaskakuje � nałem. 
Polecamy!

SW/JT 

Książka
Zdarzają się w życiu takie chwile i teksty, do których 
chętnie się wraca. Książka, którą dziś chciałabym za-
proponować, z pewnością, należy do jednych z nich. 
„Jezus żyje” Emilieno Tardifa i Jose H. Prado Floresa 
(Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Ot-
tonianum, Szczecin, 1993) jest niezwykły nie tylko 
z powodu samego autora - ojca Emilieno Tardifa, któ-
ry był znanym na pięciu kontynentach Misjonarzem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale przede wszystkim 
ze względu na charyzmat zawarty w jej niecodziennej 

treści... 
 W pierwszym rozdziale o. Tardif opisuje do-
świadczenie, które otworzyło go na Ducha Świętego, 
ponieważ wcześniej był bardzo nieufny w stosunku do 
odnowy charyzmatycznej. Pan Bóg uzdrowił go z gruź-
licy, a co więcej wlał w jego serce pragnienie głębszego 
poznania Chrystusa i Jego darów. Cała książka jest nie-
jako zbiorem świadectw, nawróceń i uzdrowień, które 
zostały opisane przez autorów. 
 Ta pozycja literacka zawiera także wiele waż-
nych wskazówek odnośnie życia chrześcijańskiego, 
np. odnośnie wyrzekania się samego siebie, aby służyć 
innym, czy też świadczeniu nie tylko o swoim uzdro-
wieniu, ale mówieniu o Bogu i cudach jakie czyni dziś. 
W dziele nie brakuje także wzmianek o życiu i apostol-
skiej działalności o.Tardifa oraz ludzi, którzy zostali 
uzdrowieni w sposób � zyczny i duchowy. 
 Pięknym i wymownym przykładem Bożego 
działania jest prostytutka Diana, która po uzdrowie-
niu z raka postanowiła zmienić swoje życie. Ta kobieta 
nie tylko skończyła z dawnym życiem, ale także dawa-
ła świadectwo wśród swoich koleżanek, które również 
(w większości przypadków) podjęły decyzje o nawró-
ceniu. Głównym przesłaniem tej książki jest zachęcenie 
ludzi do zaufania Bogu, który może pomóc każdemu 
w wewnętrznej i zewnętrznej chorobie, jeśli tylko dana 
osoba pozwoli na to Jezusowi.
 Ta książka jest dla Ciebie, jeśli pragniesz otwo-
rzyć swoje samotne, zagubione, a może nawet zamknię-
te serce. Pozwala odkryć i zanurzyć się w Bożej miłości 
oraz daje nadzieję poprzez głoszenie Dobrej Nowiny, 
że Jezus żyje i może nas uzdrowić, jeśli tylko zechcemy. 
Osobiście polecam tę książkę, ponieważ poruszyła 
mnie nawet przy jej kolejnym czytaniu. Poza tym za 
każdym razem, kiedy do niej wracam, odnajduję w niej 
zupełnie coś innego, co dogłębnie dotyka moje serce.

ABA

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

Grupa Duchowego Wzrostu

 „Kościół ewangelizujący zawsze musi wycho-
dzić od modlitwy, od prośby, jak apostołowie w Wie-
czerniku, o ogień Ducha Świętego. Tylko intensywna 
i wierna relacja z Bogiem pozwala na wyjście z naszych 

ograniczeń i głoszenie otwarcie Ewangelii. Bez mo-
dlitwy nasze działania stają się puste, a nasze głosze-
nie pozbawione jest ducha, nie jest ożywiane Duchem 
Świętym” – mówi papież Franciszek.
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 Czym jest Grupa Duchowego Wzrostu? Po-
wstała jakiś rok temu. Założył ją ks. Maciej, dziś stu-

dent w Pampelunie, jako propozycję dla tych wszyst-
kich, którzy pragną czegoś więcej. Rzeczywiście, jeśli 
Kościół może dać coś więcej współczesnemu człowie-
kowi, to jest nim wciąż to samo: Jezusa! Doświadczenie 
Jego miłości! Ogień Bożego Ducha! 
 Grupa Duchowego Wzrostu, działająca przy 
średzkiej Kolegiacie jest grupą modlitewno-ewangeli-
zacyjną, której pierwszym i podstawowym celem jest 
osobiste doświadczenie Boga i coraz głębsza relacja z 
Nim. Stąd też po pierwsze Grupa jest szkołą modlitwy, 
zarówno pełnej miłosnego milczenia adoracji, jak też 

słuchania Bożego słowa i radosnego uwielbienia. Ce-
lem tego jednak jest poddanie się Duchowi Świętemu, 

który pragnie, byśmy podzielili się swoim doświadcze-
niem wiary z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy w prze-
różny sposób zagubili Jezusa w swoim życiu – Jezusa, 
który każdego zaprasza do bardzo bliskiej przyjaźni. 
Nie możemy na to zaproszenie nie odpowiedzieć…
 Spotkania odbywają się w czwartki, po wie-
czornej Mszy świętej. Każdego tygodnia jest zapropo-
nowana inna forma modlitwy i temat rozważań. Więcej 
szczegółów można znaleźć na facebook’u. Zapraszamy! 

x.PS

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

Pani Ania informuje

23.06.2013 Michał Tatarek
29.06.2013 Wiktor Mazur
06.07.2013 Zo� a Przybylska
07.07.2013 Nikola Przybył
07.07.2013 Maja Wiśniewska
07.07.2013 Joanna Durczak
13.07.2013 Wojciech Frąckowiak
13.07.2013 Marcel Szczepan Polody
14.07.2013 Kornelia Ciesielski
14.07.2013 Antoni Forszpaniak
20.07.2013 Katarzyna Mazur
20.07.2013 Jan Owczarzak
21.07.2013 Nadia Mydlarz

NOWI PARAFIANIE: 21.07.2013 Wiktor Szykuła
21.07.2013 Franciszek Kazimierz Ludwiczak
27.07.2013 Adam Józef Pelczyk
28.07.2013 Oliwia Migalska
04.08.2013 Antonina Ślebioda
04.08.2013 Jakub Ludwiczak
04.08.2013 Julia Joanna Stefankiewicz
10.08.2013 Aleksander Tórz
11.08.2013 Lena Pankowska
11.08.2013 Mateusz Niemczewski
18.08.2013 Marcelina Weronika Janiak
18.08.2013 Natalia Angelika Krawiec
18.08.2013 Bartosz Nowacki
18.08.2013 Laura Frątczak
18.08.2013 Marta Maria Hypka
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24.08.2013 Filip Idaszak
24.08.2013 Eulalia Katarzyna Gabryelewicz
31.08.2013 Stanisław Pietrzyk
01.09.2013 Gabriela Teresa Jakubczak
01.09.2013 Wojciech Frrmanek
01.09.2013 Wiktoria Budasz
01.09.2013 Marianna Stępień
07.09.2013 Antoni Smoliński
08.09.2013 Magdalena Jankowiak
08.09.2013 Nina Maria Zbierska
08.09.2013 Anna Ciołek
14.09.2013 Igor Delestowicz
15.09.2013 Helena Maria Tamborska – Mieloch
21.09.2013 Łucja Anna Marciniak
22.09.2013 Jan Lesinski
22.09.2013 Lena Bąkowska
22.09.2013 Oskar Jakub Stanek
28.09.2013 Wiktor Marchwiak
06.10.2013 Hanna Matuszewska
06.10.2013 Adrian Maciej Sikorski
12.10.2013 Nikola Anna Nowak
12.10.2013 Łucja Staszak
12.10.2013 Maja Faustyna Ritter
13.10.2013 Urszula Lucyna Woźniak
20.10.2013 Lena Springer
20.10.2013 Julia Lesińska
20.10.2013 Jan Rogacki
20.10.2013 Anna Gronek
26.10.2013 Julia Kosmowska
27.10.2013 Amelia Maria Kukiel
27.10.2013 Aleksandra Minta

ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:

22.06.2013 
Tomasz Małecki i Natalia Barbara Zielińska
22.06.2013 
Mariusz Gnitecki i Sylwia Nowak
29.06.2013 
Mateusz Grzelak i Magdalena Pawłowska
06.07.2013 
Karol Jakub Wolniewicz i Konga Makowska
19.07.2013 
Piotr Nowak i Karolina Kudła
25.07.2013 
Eryk Pachura i Wiesława Izabela Januszkiewicz
27.07.2013 
Jakub Jacek Nowak i Matylda Halina Markiewicz
27.07.2013 
Sławomir Marian Konieczny i Agnieszka Walczak
03.08.3013 

Paweł Musiał i Anna Snela
03.08.2013 
Karol Marek Mikołajczyk i Marta Kowalska
03.08.2013 
Piotr Broniarz i Agnieszka Lieske
09.08.2013 
Jacek Grzegorz Musielak i Klaudia Maria Margas
10.08.2013 
Janusz Sikora i Daria Magdalena Tomczak
10.08.2013 
Łukasz Polody i Marta Jaśkowiak
14.08.2013 
Artur Przybylski i Joanna Haremska
16.08.2013 
Hubert Lisiecki i Aleksandra Bródka
16.08.2013 
Piotr Jamka i Eliza Kaszuba
16.08.2013 
Roman Jan Stolarek i Dominika Maria Eichler
17.08.2013 
Adrian Piotr Nowakowski i Joanna Rogacka
24.08.2013 
� omas Matthew Mikulin i Magdalena Maria Rabczewska
31.08.2013 
Przemysław Jan Pietrzyk i Anna Pawluk
13.09.2013 
Mateusz Kosmowski i Maria Magdalena Leciej
14.09.2013 Łukasz Piotr Ciesielski i Katarzyna Stachowiak
14.09.2013 
Przemysław Frąckowiak i Monika Małecka
14.09.2013 
Ryszard Buczkowski i Anna Grząbka
14.09.2013 
Mateusz Soliński i Anna Joanna Konieczna
20.09.2013 
Grzegorz Schwarz i Agata Cierzniak
21.09.2013 
Paweł Kujawa i Emilia Mańczak
27.09.2013 
Łukasz Walkowiak i Natalia Kempińska
28.09.2013 
Tobias Honolka i Żaneta Teresa Prendczyńska
04.10.2013 
Kamil Wyduba i Magdalena Lewicz
05.10.2013 
Mateusz Małgowski i Katarzyna Dydymska
19.10.2013 
Łukasz Owczarzak i Lidia Paulina Heigenbarth
26.10.2013 
Tomasz Jędrzejczak i Beata Sabiniewicz
26.10.2013 
Przemysław Siudziak i Aleksandra Magdalena Nowaczyk
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01.11.2012 śp. Jan Szymkowiak
05.11.2012 śp. Maciej Nowak
 śp. Małgorzata Weszka
 śp. Henryk Cymański
06.11.2012 śp. Jan Hadryś
07.11.2012 śp. Piotr Pogorzelec
08.11.2012 śp. Zdzisław Mikołajczak
10.11.2012 śp. Zbigniew Adam Kozak
12.11.2012 śp. Zofi a Jasiak
14.11.2012 śp. Mieczysława Sójka
 śp. Irena Bocian
 śp. Ireneusz Oleszak
16.11.2012 śp. Bogdan Kazimierz Krajewski
 śp. Antoni Konieczny
 śp. Renata Golusik
18.11.2012 śp. Antoni Waraczewski
21.11.2012 śp. Czesław Biskup
22.11.2012 śp. Janina Korczyk
27.11.2012 śp. Franciszek Wierzbicki
29.11.2012 śp. Helena Roszak
04.12.2012 śp. Mieczysław Pawlak
05.12.2012 śp. Zofi a Smurawa
06.12.2012 śp. Paweł Świerczyński
07.12.2013 śp. Janina Pawlak
 śp. Anna Gordziej
10.12.2012 śp. Bogdan Bogalski
 śp. Rozalia Pawlak
11.12.2012 śp. Marian Deska
 śp. Maria Piechowiak
18.12.2012  śp. Henryk Łukaszewski
19.12.2012 śp. Jan Jerzy Konieczny
20.12.2012 śp. Alicja Matuszewska
22.12.2012 śp. Marian Krzysztofi ak
 śp. Michał Pieczyński
23.12.2012 śp. Jadwiga Starańska
25.12.2012 śp. Zofi a Krajewska
 śp. Marianna Łokietek
26.12.2012 śp. Elżbieta Niczke
 śp. Henryka Kupś
 śp. Henryk Tomczak
27.12.2012 śp. Tadeusz Nowak
30.12.2012 śp. Kazimierz Margas
 śp. Józef Markulak
31.12.2012 śp. Danuta Elżbieta Kaczmarek
01.01.2013 śp. Edward Kolasinski
 śp. Wanda Wielińska
 śp. Franciszka Olszak
02.01.2013 śp. Anna Borkowska
03.01.2013 śp. Kazimiera Graczyk
04.01.2013 śp. Nikodem Stanicki
05.01.2013 śp. Aleksander Gielniak
06.01.2013 śp. Jerzy Nowak
 śp. Zbigniew Konieczny
11.01.2013 śp. Stanisława Ciesielska
 śp. Mirosława Gajewska
 śp. Helena Ratajczak
 śp. Maria Marcinkowska
13.01.2013 śp. Jan Dubiński
14.01.2013 śp. Henryk Olejniczak
16.01.2013 śp. Krzysztof Misiurny
18.01.2013 śp. Anna Tomczyk
 śp. Ryszard Zys
19.01.2013 śp. Katarzyna Kalisz
20.01.2013 śp. Stefan Zandecki
21.01.2013 śp. Franciszek Pawlak
 śp. Marta Pogorzelska
 śp. Tadeusz Kusik
 śp. Bogumił Przybylski
22.01.2013 śp. Genowefa Fludra
23.01.2013 śp. Helena Cyran
 śp. Teresa Paczkowska
24.01.2013 śp. Stefania Nowak
 śp. Andrzej Frąckowiak
25.01.2013 śp. Felicjana Kurzyńska
26.01.2013 śp. Joanna Zofi a Marchwińska
 śp. Stanisława Wojciechowska
30.01.2013 śp. Rozalia Jakubowska
31.01.2013 śp. Eugeniusz Wilk
02.02.2013 śp. Wanda Filozof
03.02.2013 śp. Janina Król
05.02.2013 śp. Jan Cechmann
 śp. Maria Zandrowicz
06.02.2013 śp. Ewa Andrzejak
08.02.2013 śp. Bronisław Kaźmierski
10.02.2013 śp. Szymon Śliwiński

12.02.2013 śp. Waleria Torz
13.02.2013 śp. Michalina Zielińska
15.02.2013 śp. Roman Stefan Szymański
16.02.2013 śp. Stanisław Jakub Jura
17.02.2013 śp. Elżbieta Maj
18.02.2013 śp. Bolesław Głowacki
19.02.2013 śp. Henryk Stefaniak
21.02.2013 śp. Izabela Szczudlak
23.02.2013 śp. Jadwiga Pruchniewicz
24.02.2013 śp. Stanisław Ancukiewicz
 śp. Eleonora Chwiłkowska
25.02.2013 śp. Kazimiera Lewandowska
 śp. Teresa Ochowiak
 śp. Andrzej Szajda
 śp. Eugenia Libera
26.02.2013 śp. Zuzanna Jakubczyk
01.03.2013 śp. Marian Deska
02.03.2013 śp. Wanda Kaczmarek
03.03.2013 śp. Zbigniew Budasz
05.03.2013 śp. Eleonora Gaj
06.03.2013 śp. Pelagia Weszka
08.03.2013 śp. Stanisław Domagalski
09.03.2013 śp. Aleksy Wrzeszcz
 śp. Jakub Wojciechowski
11.03.2013 śp. Jan Droździński
16.03.2013 śp. Zygmunt Norkiewicz
 śp. Magdalena Jakubowska
19.03.2013 śp. Sabina Madaj
22.03.2013 śp. Helena Springer
23.03.2013 śp. Teresa Zaremba
25.03.2013 śp. Seweryn Pietrzak
 śp. Józef Łopaciński
 śp. Bożena Matuszak
29.03.2013 śp. Sławomir Tomasz Piechocki
02.04.2013 śp. Walenty Roman Łagiewka
03.04.2013 śp. Helena Nasiłowska
05.04.2013 śp. Bogdan Wichłacz
06.04.2013 śp. Zofi a Waszak
07.04.2013 śp. Krystyna Szóstak
 śp. Bernard Depta
08.04.2013 śp. Urszula Michalak
 śp. Mieczysław Strugarek
10.04.2013 śp. Mieczysław Franciszek Duszczak
12.04.2013 śp. Maciej Nowak
13.04.2013 śp. Halina Kasprzak
 śp. Krzysztof Chrzanowski
14.04.2013 śp. Czesława Dolatkiewicz
 śp. Tomasz Żuławski
15.04.2013 śp. Zofi a Bagrowska
 śp. Zofi a Markiewicz
19.04.2013 śp. Janusz Śliwiński
22.04.2013 śp. Jan Kończal
25.04.2013 śp. Jerzy Nowacki
02.05.2013 śp. Pelagia Suchorowska
03.05.2013 śp. Janina Maria Wicher
04.05.2013 śp. Józef Przybylski
07.05.2013 śp. Elżbieta Malinowska
08.05.2013 śp. Marta Andrzejewska
09.05.2013 śp. Irena Jarecka
10.05.2013 śp. Antonina Kubacka
12.05.2013 śp. Krzysztof Andrzejewski
15.05.2013 śp. Władysław Szymański
17.05.2013 śp. Maria Kupsz
18.05.2013 śp. Janusz Furmanek
20.05.2013 śp. Zenon Bachorski
 śp. Michał Wieczorek
22.05.2013 śp. Gwidon Stanisław Borowski
23.05.2013 śp. Jerzy Pucek
24.05.2013 śp. Antoni Wojciechowski
 śp. Ryszard Kazimierz Taciak
25.05.2013 śp. Andrzej Kornecki
28.05.2013 śp. Tadeusz Mańkowski
29.05.2013 śp. Irena Laszczyk
04.06.2013 śp. Jan Henryk Mąkowski
06.06.2013 śp. Mieczysław Szymkowiak
08.06.2013 śp. Edward Zbygniew Strugarek
12.06.2013 śp. Mirosława Chudzińska
15.06.2013 śp. Stanisław Wróbel
16.06.2013 śp. Czesława Maria Izydorczyk
17.06.2013 śp. Krystyna Budzińska
19.06.2013 śp. Stanisław Frąckowiak
 śp. Maria Antkowska
 śp. Irena Sibilska
22.06.2013 śp. Aleksander Dubiński
23.06.2013 śp. Tadeusz Mróz

 śp. Weronika Fornalczyk
 śp. Wiesław Musielak
27.06.2013 śp. Genowefa Garstkiewicz
29.06.2013 śp. Edawrd Jakubowski
01.07.2013 śp. Benigna Nater
03.07.2013 śp. Stefan Cieślarczyk
 śp. Krzysztof Ratajczak
04.07.2013 śp. Józef Bukowski
 śp. Walenty Sznura
06.07.2013 śp. Roman Narożny
 śp. Teodor Kasprzak
07.07.2013 śp. Piotr Frankowski
08.07.2013 śp. Iwona Witlewska
 śp. Paweł Rozmiarek
13.07.2013 śp. Wincenty Ślęzak
14.07.2013 śp. Jan Baranek
15.07.2013 śp. Zofi a Jadwiga Krajewska
 śp. Janusz Raszeja
19.07.2013 śp. Krzysztof Bandosz
21.07.2013 śp. Zofi a Antkowiak
22.07.2013 śp. Kazimierz Wasiak
23.07.2013 śp. Zenon Józef Kubiak
24.07.2013 śp. Wacław Kazimierz Sobczak
25.07.2013 śp. Janina Łopatka
28.07.2013 śp. Barbara Wojtaszak
29.07.2013 śp. Sylwester Szczepański
30.07.2013 śp. Janina Pacyńska
01.08.2013 śp. Melania Gładysz
03.08.2013 śp. Andrzej Kiełducki
05.08.2013 śp. Maria Michałowska
06.08.2013 śp. Bronisław Kazimierz Miszkiewicz
08.08.2013 śp. Roman Janusz Zbierski
09.08.2013 śp. Janina Wojtera
 śp. Zofi a Szafran
11.08.2013 śp. Helena Pietrzyńska
13.08.2013 śp. Barbara Łuczak
15.08.2013 śp. Krystyna Lesińska
 śp. Edward Czwojdrak
16.08.2013 śp. Grażyna Petke
17.08.2013 śp. Roman Muczke
18.08.2013 śp. Mieczysława Rogozińska
19.08.2013 śp. Jarosław Stanisław Piosik
20.08.2013 śp. Maria Kamińska
21.08.2013 śp. Edward Lesiński
25.08.2013 śp. Stanisław Kazimierz Kubacki
 śp. Wiktor Gniotowski
27.08.2013 śp. Tomasz Frankowski
31.08.2013 śp. Stefania Grześkowiak
01.09.2013 śp. Jerzy Bartkowiak
02.09.2013 śp. Waldemar Wysocki
03.09.2013 śp. Jacek Kędziora
09.09.2013 śp. Weronika Będziech
13.09.2013 śp. Teresa Pawłowska
14.09.2013 śp. Jan Bartkowiak
 śp. Stanisław Dec
17.09.2013 śp. Barbara Nowicka
18.09.2013 śp. Maria Barciszewska
19.09.2013 śp. Mirosława Pelczyk
21.09.2013 śp. Zbigniew Ptaszyk
 śp. Seweryn Pogorzelski
22.09.2013 śp. Pelagia Wojciechowska
25.09.2013 śp. Jan Zalesiński
26.09.2013 śp. Marian Leporowski
 śp. Zygmunt Dłubała
27.09.2013 śp. Zofi a Skotarczyk
28.09.2013 śp. Kazimierz Wichłacz
29.09.2013 śp. Kazimierz Migacz
01.10.2013 śp. Zdzisław Dziurla
 śp. Mieczysław Matuszewski
05.10.2013 śp. Teresa Wawrzyniak
 śp. Zofi a Wiśniewska
08.10.2013 śp. Zenon Langner
 śp. Franciszek Bochyński
 śp. Antonina Matuszczak
10.10.2013 śp. Edward Balcerski
12.10.2013 śp. Irena Marta Wysocka – Szulc
14.10.2013 śp. Danuta Banaszak
17.10.2013 śp. Władysław Lesiński
18.10.2013 śp. Tadeusz Jurek
 śp. Leszek Maćkowiak
19.10.2013 śp. Katarzyna Pajchrowska
20.10.2013 śp. Jadwiga Wiesner
21.10.2013 śp. Stanisława Tomaszewska
 śp. Mieczysław Jarosław Zaremba
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