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OKLADKA

Bal Wszystkich Świętych 31.10.2013r.

Promocja kandydatów na
ministrantów 1.12.2013r.

Przed domem rodzinnym bł. ks. Jerzego Popełuszki w Okopach
- pielgrzymka do Sokółki, 26-27.10.2013r.

Uroczystość Wszystkich
Świętych na średzkim
cmentarzu - stacja przy
grobach kapłanów

Święto Niepodległości
11.11.2013r.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. W. Raczkowskiego
Środa Wlkp., dn. 29.11.2013r.
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Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Para� anie!

 Czy wierzysz, że Jezus, Syn Boży, zbawia Ciebie we wspólnocie Kościoła?
 To jest jedno z podstawowych pytań, które powinien sobie zadać każdy chrześcijanin w roku 
„Wiary w Syna Bożego”. Nie możesz dyktować Bogu, w jaki sposób chcesz w Niego wierzyć i jak ma 
Cię zbawić. „Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii 
z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest 
słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych „podwoi” 
oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się chrztem, w kościele. 
 Pan Jezus rodzi się w drodze z Betlejem do Nazaretu i zaprasza nas, abyśmy poszli za Nim drogą 
wiary, drogą której uczy nas w Kościele. Na tej drodze odnajdziemy, a maże nawet doświadczymy 
modlitwy, sakramentów, Mszy św. i zrozumiemy, że wierzyć w Chrystusa, to korzystając z Jego łaski 
być tam, gdzie On nas potrzebuje. Być tam i dawać świadectwo swojej wiary. A świadectwo to nie 
tylko przykład szlachetnego życia, świadectwo to też nieustanne podejmowanie pokuty, wynikające 
ze świadomości ciągle niestety popełnianych grzechów i kruchości wiary. 
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Drogim Czytelnikom, aby mieli odwagę nadal 
szukać Jezusa w Kościele, aby Go tam znaleźli, tam przy Nim trwali, tam Go pokochali i razem 
z Nim mogli przekraczać kolejne progi duchowego dojrzewania.    

         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, ks.  Jacek Stępczak. Fotogr� e: ks.  Grzegorz 
Konieczny, Wojciech Smolarkiewicz, ks. Jacek Stępczak, ks. Piotr Szymański, Piotr Szymkowiak, 
archiwum para� i NSJ. 

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.  

Naszym Drogim Czytelnikom
życzymy wzrastania w wierze w Syna Bożego

miłości do Boga i każdego człowieka
oraz nadziei na podejmowanie życia takim, jakie ono jest.

Niech Pan Jezus narodzony w betlejemskiej szopie
rodzi się w sercu każdego z Was!

Redakcja
„W świetle Kolegiaty”
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26-27
PAŹDZIERNIK

2013

Pielgrzymka do Sokółki oraz grobów 
błogosławionych księży J. Popiełuszki i M. Sopoćki

 Dnia 26 paź-
dziernika przed świ-
tem grupa średzkich 
pielgrzymów wyru-
szyła na autokarową 
pielgrzymkę, której 

celem była Sokółka – miejsce cudu eucharystycznego.
 Pierwszym punktem podróży było Sank-
tuarium bł. księdza Jerzego Popiełuszki na War-
szawskim Żoliborzu, gdzie pielgrzymi uczestniczy-
li we Mszy św., po której grupa zwiedziła Muzeum 
bł. ks. Jerzego i modliła się przy Jego grobie.
 

Z Warszawy pielgrzymi wyruszyli do Białegostoku, 
w którym w katedrze białostockiej poznali historię bł. 
Michała Sopoćki spowiednika św. siostry Faustyny 
Kowalskiej i  założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego, historię splecioną z historią tej świątyni 
i tego miasta. Śladami księdza Sopoćki grupa dotarła 

do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w Kaplicy 
Adoracji odmówiła Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 Następnym miejscem na mapie wyprawy było 
Sanktuarium w Różanymstoku. Przed obliczem Mat-
ki Boskiej Różanostockiej Wspomożycielki pielgrzy-
mi sobotniego wieczoru odmówili różaniec i poznali 
historię Cudownego Obrazu.
 Drugiego dnia grupa wyruszyła do głównego 
celu podróży, czyli para� i pw. św. Antoniego Padew-
skiego w Sokółce – miejsca Cudu Eucharystycznego. 
W tamtejszej świątyni pielgrzymi uczestniczyli w naj-
ważniejszym wydarzeniu tygodnia – niedzielnej Eu-

charystii. Była też możliwość, by adorować Cudow-
ną Hostię przemienionej w Cząstkę Ciała Pańskiego. 
W sanktuarium pątnicy obejrzeli � lm dokumentują-
cy cudowne wydarzenia i  przedstawiający świadec-
twa łask płynących z modlitwy przed Najświętszym 
Sakramentem.
 Po osobistej adoracji Ciała Pańskiego piel-
grzymka opuściła Sokółkę, aby udać się do Okopów, 
miejscowości rodzinnej bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
i do Suchowoli – do kościoła para� alnego pw. Apo-
stołów Piotra i Pawła, gdzie ks. Jerzy był ochrzczony. 
W kościele grupa modliła się przy relikwiach błogo-
sławionego, a następnie odwiedziła Izbę jego pamięci.
 To miejsce było ostatnim punktem pielgrzym-
ki, z którego grupa udała się w podróż powrotną, aby 
w godzinach wieczornych dotrzeć do Środy.

M. Joachimiak
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Bal Wszystkich Świętych w wigilię uroczystości

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

31
PAŹDZIERNIK

2013

 W s z y s t k i c h 
Świętych to radosna 
uroczystość wspo-
minająca tych, któ-
rzy jako zbawieni są 
już w niebie i cieszą 

się przebywaniem z Bogiem. Radosną uroczystość 
można świętować więc jedynie próbując już wyprze-
dzać tę radość na ziemi. Jak w ubiegłym roku, tak 
i w tym na salkach para� alnych zorganizowano ra-
dosne świętowanie Wszystkich Świętych w wigilię tej 
uroczystości – czwartkowy wieczór. Dzieci miały za 

Uroczystość Wszystkich Świętych

1
LISTOPAD

2013

 1 listo-
pada każ-
dego roku 
obchodzony 
jest Dzień 
Wszystkich 
Ś w i ę t y c h . 

Uroczystość ta uczy nas oddawania czci mę-
czennikom, którzy oddali życie za wiarę lub 
też poświęcili je Panu Bogu, realizując drogę 
do świętości na inne sposoby, a których imion 
nawet nie znamy. 
 Dzień Wszystkich Świętych skłaniał 
do re� eksji. Na cmentarzu w homilii 1 listopa-
da ks. Jacek Stępczak powiedział nam o wierze 
i o tym by zawsze pamiętać o wszystkich zmarłych z naszych rodzin, czy też o osobach, które za życia nie były 
dla nas życzliwe. 
 Dzień 2 listopada, czyli dzień zaduszny to święto, kiedy wspominamy swoich bliskich zmarłych. Dla ka-
tolików i chrześcijan jest to dzień modlitw przeznaczonych w ich intencjach, ale i też w intencjach tych, którzy 
wierzyli w Chrystusa.

JT

zadanie wcielić się w postać swojego patrona z chrztu lub ulubionego świętego. Na balu spotkali się rzeczywi-
ście wszyscy święci wraz z licznym zastępem chórów anielskich. Zabawa była przednia, o czym maluchy same 
mogły się przekonać. 

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

Święto Niepodległości

Zakończenie Roku Wiary

 O d c h o d y 
z okazji 95 rocznicy 
odzyskania Niepod-
ległości rozpoczęły 
się uroczystą Mszą 
świętą, której prze-

wodniczył ks. dr Adam Kalbarczyk – wykładowca na  
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu. Ks. Kalbarczyk zwrócił szcze-
gólną uwagę na chrześcijaństwo w Polsce. Wydarzenia 
w historii naszego narodu naznaczone są Bożą łaską, 
przez którą Pan Bóg chce nam ukazać, że nie może 
być spychany na margines życia. Ks. Adam nawiązał 
także do słów bł. Jana Pawła II do Francuzów – „Fran-

 Ur o c z y s t o ś ć 
Jezusa Chrystusa 
Króla Wszech-
świata zakoń-
czyła Rok Wia-

ry w całym Kościele. Wielu osobom mijający rok 
kojarzy się przede wszystkim ze zmianą na Tronie 
Piotrowym. Sam Rok Wiary miał za cel przypo-
mnienie Soboru Watykańskiego II, którego 50-tą 
rocznicę rozpoczęcia upamiętniał, jak również 
20-tą rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. Istotnym owocem tego roku jest en-
cyklika papieska pisana przez dwóch papieży tj. Bene-
dykta XVI i Franciszka. „Lumen � dei” (Światło wiary) 
zawiera w sobie wiele wskazówek o wierze, począw-

11
LISTOPAD

2013

cjo co zrobi-
łaś ze swoim 
c h r z t e m”. 
W ten spo-
sób uświa-
damiał, że 
każdy z nas 
p o w i n i e n 
walczyć o 
to, by chrześcijaństwo w Polsce nie zostało utracone 
oraz by nie utraciło w żadnym stopniu na swojej war-
tości. 
 Po zakończeniu Mszy Świętej, przy muzycz-
nej oprawie orkiestry i przemarszu sztandarów, odbył 
się uroczysty pochód pod pomnik gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Na miejscu odśpiewano Hymn Polski 
i złożono kwiaty. Chór przedstawił zgromadzonym 
kilka pieśni patriotycznych. Przemówienie wygłosił 
Pan Burmistrz, który zaznaczył, jak ważna w życiu 
człowieka jest wiara w Boga. Całość zakończyła się 
pokazem pirotechnicznym. Warto dodać, że była to 
95 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
po 123 latach zaborów. 

WS/MŚ

szy od starotestamentalnego patriarchy  Abrahama, 
a skończywszy na re� eksjach na temat obecnej wia-

ry, co stanowi idealne 
podsumowanie całego 
mijającego okresu. Mło-
dzież mogła spotkać się na 
Europejskim Spotkaniu 
Młodych  Taizé w  Rzymie 
czy Światowych Dniach 
Młodzieży w Rio de Jane-
iro.
 Warto jednak sku-

pić się także na tym, co działo się w naszej ko-
legiackiej para� i. Spośród wielu ciekawych wy-
darzeń i akcji prowadzonych na terenie para� i 

24
LISTOPAD

2013



W ŚWIETLE KOLEGIATY 7

WYDARZENIA
PARAFIA KOLEGIACKA WNIEBOWZIĘCIA NMP

warto wskazać coniedzielne czytanie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, pielgrzymki do Rokitna 
i Świebodzina w 2012 r. i do Sokółki w 2013 r. czy 
wiele spotkań katechetycznych i duszpasterskich, ma-
jących na celu pogłębienie naszej wiary.
 Rok Wiary zakończyliśmy poświęceniem 
rodziny para� alnej Jezusowi Chrystusowi Królowi. 
W uroczystej oprawie Mszy św. przewodniczył 
ks. prob. Janusz Śmigiel. Rada Para� alna przygoto-

wała czytania oraz modlitwę powszechną, przy której 
symbolem kolejnych wezwań był dym kadzidła, uno-
szący się wysoko. 
 Podsumowując ten rok w swoim własnym ser-
cu trzeba, abyśmy rozważyli, co mijający rok zmienił 
w naszym życiu i czy staliśmy się lepszymi chrześcija-
nami. 

MB

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

Rekolekcje Adwentowe

Niecodzienny Gość

6
GRUDNIA

2013

 „uBoga 
droga” – to 
hasło tego-
rocznych Ro-
rat dla dzieci. 
Cykl spotkań 
w oczekiwa-

niu na Pana Jezusa przybliżył sylwetki świę-
tych, dla których skarbem nie było złoto lub 
majątek, ale skarb duchowy – dobro, czynio-
ne wobec innych. Jednego ze świętych, którzy 
tym się wsławili, dzieci na roratach mogły spotkać. Zasłynął z wspierana ubogich podarkami, był biskupem 
Miry w dzisiejszej Turcji i mowa oczywiście o ulubionym świętym dzieci, który dziś szczególnie im przynosi 
podarki – o św. Mikołaju. Nie w czerwonym stroju, ale jako biskup pojawił się w kolegiacie około godziny 
18.15, przynosząc uczestnikom rorat niezwykłą frajdę. Już dziś zapraszamy św. Mikołaja do Środy za rok w jego 
wspomnienie.

x.GK 

 Rekolekcje Ad-
wentowe głosił oj-
ciec Krzysztof Jure-
wicz OMI, który był 
z posługą rekolekcyj-
ną w Kolegiacie już 
po raz trzeci. Wcze-

śniej prowadził rekolekcje Wielkopostne i rekolekcje dla 
uczniów. W przeciągu czterech dni o. Krzysztof mówił 
o tym, że powinniśmy zastanowić się nad tym, kim dla 
nas jest Pan Jezus, gdyż od tego zaczyna się cała relacja 
z Bogiem. Uświadamiał nam też, że jesteśmy kochani przez 
Stworzyciela. Wyrażał żal nad tym, jak wiele ludzi spycha 
Pana Jezusa na drugi plan, albo w ogóle wyrzuca Go ze 

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

swojego życia. Mówił też, jak ka-
płanom w dzisiejszych czasach 
potrzebna jest modlitwa, zachę-
cał więc do modlitwy nie tylko 
o nowe, liczne i święte powoła-
nia, ale także za księży, by spro-
stali ciężarowi ich posługi. Ojciec 
Krzysztof szczególnie ucieszony 
był z kaplicy Wieczystej Adora-
cji. Zachęcał nas do tego, by jak 
najczęściej przychodzić do niej 
i modlić się w bliskości z Chry-
stusem.

MŚ

8-11
GRUDNIA

2013
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 Ks. Wojciech Raczkowski urodził się w 1932 r. 
w Pniewach. Święcenia kapłańskie przyjął w poznańskiej 
archikatedrze w roku 1957 z rąk bp. Franciszka Jedwab-
skiego. Później kształcił się na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim oraz Papieskim Instytucie Archeologii Chrze-
ścijańskiej w Rzymie w dziedzinie historii Kościoła. 
 Pracował jako wikariusz w para� i pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Wolsztynie, a później w Pozna-
niu w para� i pw. Najświętszego Zbawiciela i para� i pw. 
św. Wojciecha. Był kapelanem domu Sióstr Miłosierdzia 

 „Dziękujemy Bogu za dar tego wspaniałego kapłana. W jego kapłaństwie 
płonął czysty żar miłości ku Chrystusowi, Kościołowi i ludziom. Był sługą Bożym 
w każdym calu. Odchodząc do domu Ojca, pozostawił nadchodzącym pokole-
niom kapłańskim wymowny przykład do naśladowania.”

Abp Stanisław Gądecki

Środa Wielkopolska, dn. 29.11.2013 r., uroczystości pogrzebowe 

i duszpasterzem młodzieży w Buku. Był zastępcą redaktora 
naczelnego „Przewodnika Katolickiego”, wykładał historię 
Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 
 Od 1980 r. ks. Kanonik związany był z naszym 
miastem jako proboszcz para� i Najświętszego Serca Je-
zusa. Za jego staraniem powstała trzecia para� a naszego 
miasta i również ks. Wojciech zaproponował, żeby nosiła 
tytuł patronalny św. Józefa. Choć w 2002 roku Ks. Wojciech 
Raczkowski przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu 

Księży Emerytów w poznańskim An-
toninku, nieustannie towarzyszył i po-
magał w pracy duszpasterskiej. Zawsze 
chętny do pomocy zarażał nas swoim 
uśmiechem i pozytywnym usposobie-
niem, dobrocią i umiejętnością po-
chylenia się nad każdym człowiekiem, 
ujmował serdecznością i humorem, 
gotowością do wspierania każdego 
i otwartością. 
 Serce, które Ks. Kanonik zosta-
wił w naszej para� i i w Środzie, trwa-
le wpisało się w nasze serca. Jesteśmy 
zaszczyceni, że to Serce spoczęło na 
cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej. 
Dziękujemy Ci, Księże Kanoniku Woj-
ciechu i obiecujemy pamięć w modli-
twie. A Ty – zgodnie z Twoim testa-
mentem - módl się za nami!
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Kalendarium para� i św. Józefa
20 października – W Niedzielę Misyjną homilie głosił 
były misjonarz z Zambii (obecny Proboszcz naszej Para� i) 
ubrany w swoją misyjną afrykańską sutannę

22 października – Wieczornica o bł. Janie Pawle II przy-
gotowana przez młodzież z Gimnazjum Nr 1

27 października – Koncert Chóru Kameralnego MUSICA 
VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

9 listopada – Para� alna pielgrzymka do Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

10 listopada – Para� alna pielgrzymka na Jasną Górę 
w Częstochowie

14 listopada – Msza św., w intencji diabetyków i ich ro-
dzin z okazji Światowego Dnia Cukrzycy
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TEMAT NUMERU

24 listopada – Nowy ministrant przyjęty do grona chłop-
ców służących przy ołtarzu

3-5 grudnia – Rekolekcje Adwentowe dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzone przez ks. Micha-
ła Lewandowskiego, Proboszcza para� i w Mącznikach 
i Bagrowie

5 grudnia – Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych

6 grudnia – „Podrobiony św. Mikołaj” na zakończenie 
Mszy św. roratniej rozdaje słodkości

8 grudnia – Poświęcenie medalików dzieciom z klas III 
Szkoły Podstawowej

8 grudnia – Wieczór poezji Tadeusza Żukowskiego 
w wykonaniu autora i Ireny Lipczyńskiej ubogacone cho-
reogra� ą przygotowaną pod kierownictwem Teresy No-
wak z Poznania
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„Wierzę w Syna Bożego”
 Choć Rok Wiary zakończyliśmy kilka tygodni 
temu, nowy rok duszpasterski koncentruje się dalej 
na temacie wiary w Jezusa Chrystusa. Za niespełna 
trzy lata obchodzić będziemy 1050 rocznicę chrztu 
Polski. Przygotowujemy się do tego wydarzenia wła-
śnie przez bliższe poznanie Syna Bożego, by też lepiej 
i głębiej w Niego wierzyć. 
 Gdy Jezus zaczął 
swoją publiczną działalność, 
szczególnie bacznie śledził 
Jego czyny pewien prorok 
– patron Adwentu, bo ocze-
kujący na przyjście Mesja-
sza. Mowa naturalnie o Janie 
Chrzcicielu, tym, który nie-
co wcześniej ochrzcił Jezusa. 
Ten sam Jan Chrzciciel po-
wiedział swoim uczniom o 
przyszłym Mistrzu z Nazaretu: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata!” Gdy Jana uwięził Herod, 
a wieść o Jezusie rozchodziła się po Galilei i Judei, 
Poprzednik Pański ze zniecierpliwieniem posłał do 
Niego przez uczniów zapytanie: „Czy Ty jesteś Tym, 
Który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” 
(Mt 11, 2nn)
 To jest bardzo ważne pytanie! Czy wierzę, że 
Jezus jest Tym, na którego czekam? Czy też czekam 
na kogoś lub coś innego? Jan przecież wie, bo Duch 
Święty, który napełnił go już w łonie jego matki Elż-
biety, objawił mu to. Ale pyta, żeby się upewnić, aby 
innym pomóc uwierzyć, że to jest właśnie TEN, na 
którego czekamy. 

 Jezus odpowiada nieco zagadkowo. Nie może 
narzucić nam samego siebie. Nie mówi: musicie uwie-
rzyć! Jezus odsłania się tym, którzy chcą uwierzyć 
i daje dowody, mówiąc: „Niewidomi wzrok odzysku-
ją, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 

się Ewangelię. A błogosławio-
ny jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi.” 
 Wierzyć, to nie mieć 
gotową odpowiedź. To nie 
naukowa pewność, twardy 
dowód matematyczny. Wie-
rzyć, to zaufanie: obietnica, 
której daję wiarę. Oczywiście 
mamy do dyspozycji wiele 
nawet naukowych, twardych 
przesłanek, ale wiara to oso-

bista DECYZJA. Wierzę, bo chcę, bo przyjmuję. Wie-
rzę w Syna Bożego, bo mam do tego prawo i wszyscy 
inni muszą te moje prawo uszanować. 
 Chcemy się zatrzymać w tym numerze – 
w atmosferze świątecznej zadumy nad tajemnicą 
Wcielenia Syna Bożego – nad naszą w Niego wiarą. 
Wiara w Syna Bożego ma konkretne przełożenie na 
moje osobiste życie, ale też społeczne kształtowanie 
rzeczywistości wokół mnie. Wiara w Syna Bożego 
jest dla mnie niezwykłą szansą, więc warto zadumać 
się, czy i dlaczego wierzę, żeby wierzyć lepiej, głębiej. 
Warto zatrzymać się też na modlitwie, żeby Syna Bo-
żego spotkać twarzą w twarz, choć duchowo, niemal 
namacalnie, choć w wierze. 

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

Kim jest dla Ciebie Jezus?
 W związku z tym, że niedawno rozpoczął się 
nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Syna 
Bożego”, postanowiliśmy przygotować ankietę na te-
mat naszej wiary, osoby Jezusa Chrystusa w życiu 
konkretnego człowieka, a także tego, skąd wynika na-
sza wiara oraz w czym się przejawia. 

 Respondentami byli głównie młodzi ludzie, 
choć osoby starsze również nie stroniły od odpowie-
dzi na te, wcale nie łatwe, pytania. Niektórzy ankieto-
wani pomijali także odpowiedzi, na niektóre pytania:
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Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli udzielić odpowiedzi i pomogli w realizacji ankiety. 
ABA

16 lat 17 lat 18 lat 19 lat 20 lat i powyżej (do 70 
włącznie)

1. Dlaczego jesteś 
katolikiem?

- tak mnie 
wychowan
o

- tak mnie 
wychowan
o

- tak mnie 
wychowano

- tak mnie 
wychowano

- tak mnie wychowano
-  to jest świadomy wybór 
Jezusa jako Pana

2. Czy wierzysz w piekło i 
Szatana?

- tak - tak - tak - tak - tak

3. Czy wierzysz w życie po 
śmierci?

- tak - tak - tak - tak - tak

4. Czy Twoim zdaniem 
religia powinna być 
nauczana w szkole?

- tak - tak - tak - tak - tak

5. Czy uważasz, że krzyże 
powinny zniknąć z 
przestrzeni życia 
publicznego?

- nie - nie - nie - nie - nie

6. Zaznacz dwie 
najważniejsze 
odpowiedzi 
charakteryzujące Jezusa 
Chrystus. Jezus jest: 

-
Zbawiciele
m
- Bogiem

- wzorem
-
Zbawiciele
m

-
Zbawicielem
- Bogiem

- Zbawicielem
- Bogiem

- Zbawicielem
- autorytetem

7. Kim dla Ciebie jest Pan 
Jezus?

-
Zbawiciele
m

-
Zbawiciele
m

-
nauczyciele
m wartości

- Zbawicielem - Zbawiciel

8. Jak często się modlisz? - rzadko -
sporadyczn
ie

- rzadko - rzadko - 1 raz dziennie

9. Jak często chodzisz do 
kościoła?

-  1 raz  w 
tygodniu

-  co 
tydzień

-  1 raz w 
tygodniu

-  1 raz w 
tygodniu

- 1-2 razy w miesiącu

10. Jak często się 
spowiadasz?

-
sporadyczn
ie

-
sporadyczn
ie

-
sporadyczni
e

- sporadycznie - na  święta

11. W jakich sytuacjach 
myślisz o Bogu?

-  gdy ktoś 
zapyta o 
wiarę 
- w czasie 
podejmow
ania 
trudnych 
decyzji

-  gdy ktoś 
zapyta o 
wiarę 
- w czasie 
podejmow
ania 
trudnych 
decyzji

-  gdy ktoś 
zapyta o 
wiarę 
- w czasie 
podejmowa
nia trudnych 
decyzji

-  gdy ktoś 
zapyta o 
wiarę lub w 
czasie 
podejmowani
a trudnych 
decyzji
- nie wstydzę 
się przyznać 
wśród 
rówieśników, 
że jestem 
daleko czy 
blisko

- pozdrawiam księży, gdy 
ich widzę lub mijam 
- jest mi trudno, mam jakiś 
problem

12. Czy czytałeś kiedyś 
książkę religijną?

- tak - tak - tak - tak - tak

13. Ostatnio czytałem coś 
(książka/artykuł) na 
tematy religijne

- rok temu -  rok temu - rok temu - rok temu -miesiąc temu

14. Moją wiarę wyznaję 
wobec innych ludzi:

- poszczę w 
piątki

- mam w 
swoim 
domu 
obrazek/ 
krzyż

- mam w 
swoim 
domu 
obrazek/ 
krzyż

- poszczę w pt
- mam w 
swoim pokoju 
znak religijny

- uczestniczę we Mszy Św. 
- noszę medalik
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Ewangelie o Jezusie – Synu Bożym
 O narodzeniu Jezusa mówią wszystkie cztery 
Ewangelie, jednak każda z nich przedstawia trochę 
inaczej fakt narodzin Zbawiciela. Ewangelie synop-
tyczne (Mt, Mk, Łk) piszą o narodzinach Jezusa od 
strony oddolnej, mianowicie przyjścia Zbawiciela od 
strony człowieka, natomiast Ewangelia wg św. Jana 
podejmuje tę kwestię odgórnie, czyli podejmuje te-
matykę narodzin jako Wcielenie Słowa. 
 Zatrzymajmy się na Ewangeliach synoptycz-
nych. Ewangelia Mateusza zaczyna się rodowodem 
Jezusa, co wskazuje na pochodzenie z rodu Dawi-
da. Autor Ewangelii wymienia czternaście pokoleń. 
Liczba czternaście to suma wartości cyfr imieniem 
Dawida. To daje nam jasne zrozumienie, że Jezus jest 
Mesjaszem – potomkiem Dawida. Narodzenie Jezusa 
jest rzeczywistym planem Boga, 
On właśnie rozpoczyna czasy 
mesjańskie, jest Prorokiem długo 
oczekiwanym przez ludzi. Ewan-
gelista Mateusz opisuje, że Maryja 
była zaręczona z Józefem, to Józe-
fowi ukazuje się Anioł, który go 
uspokaja, aby wziął Maryję pod 
swój dach. Obydwoje spodziewają 
się dziecka, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, które oznacza: BÓG 
Z NAMI. Józef posłuchał Anioła. 
W tamtych czasach zaręczyny były uważane za mał-
żeństwo, jednak w zwyczaju żydowskim w narze-
czeństwie kobieta zostawała w domu ojca, dopiero 
po roku było uroczyste przeprowadzenie panny mło-
dej do domu jej męża. Maryja była dziewicą, dlatego 
Ten, którego porodzi jest Synem Boga. Narodzi się w 
Betlejem, skąd później wraz z rodziną będzie musiał 
uciekać przed Herodem, który czując się zagrożonym 
narodzeniem nowego Króla, postanawia pozabijać 
wszystkie dzieci w Betlejem. 
 Ewangelia Marka nie podaje informacji na 
temat narodzin Jezusa, lecz rozpoczyna się od prze-
powiadania Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest 
ostatnim z proroków, który zapowiada  Zbawiciela, 
mówiąc: Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, a On będzie was 

chrzcił Duchem Św. Jan zapowiada kogoś mocniej-
szego, większego od Niego. Wtedy to przyszedł Jezus, 
który został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Jezus 
jako pierwszy przyjmuje chrzest w Duchu Świętym. 
Kiedy Jezus wychodził z wody ujrzał niebo otwarte 
i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. 
W tym czasie rozległ się głos z nieba: TY JESTEŚ 
MOIM SYNEM UMIŁOWANYM, CIEBIE UPODO-
BAŁEM SOBIE. To oto zdanie wskazuje, kim jest Je-
zus i od kogo pochodzi. 
 Podobnie jak Ewangelia wg św. Mateusza, 
Ewangelista Łukasz również zajmuje się dzieciń-
stwem Jezusa. Ewangelia Łukasza zaczyna się Prolo-
giem, z którego poznajemy adresata Ewangelii - Teo-
� la. Ewangelista zaczyna Ewangelię od zwiastowania 

narodzin Jana Chrzciciela, który 
później zapowiedział nad Jor-
danem przyjście Jezusa. Łukasz 
opisuje zwiastowanie Archanio-
ła Gabriela Maryi. W perykopie 
Łk 1,26-38 dowiadujemy się, że 
Maryja pocznie i porodzi Syna, 
który zostanie nazwany Synem 
Boga. Jezus, syn Maryi będzie 
królował tak, że Jego królestwo 
nie będzie miało końca. Zo-
staje poczęty bez udziału męż-

czyzny, co oznacza, że Maryja pozostała dziewicą. 
W Ewangelii wg św. Łukasza mamy podany mniej wię-
cej czas, kiedy nastąpiły narodziny Zbawiciela. Miało 
to miejsce za czasów dekretu cesarza Augusta; dlatego 
Józef musiał wyruszyć do Judei (Betlejem), ponieważ 
pochodził z rodu Dawida. Św. Łukasz wspomina, że 
nie było miejsca dla Józefa i jego małżonki w gospo-
dzie oraz że po narodzeniu małego Jezusa przyszli do 
Niego pasterze. Im również objawił się Anioł, mówiąc 
o radosnej nowinie.
 Fakt narodzin Jezusa jest jednym z najważ-
niejszych elementów naszej wiary. Jeden 
z Ojców Kościoła zalicza go do trzech głośnych tajem-
nic, które dokonały się w ciszy Boga dziewictwa Maryi, 
Jej porodu i śmierci Pana. Narodziny Zbawiciela są ra-
dosną nowiną dla wszystkich ludzi.   

BB         



14 W ŚWIETLE KOLEGIATY

TEMAT NUMERU

Kto jest Synem Bożym?

 Posługując się precyzyjnie sformułowaniem 
Syn Boży, w katechizmie możemy przeczytać, że sam 
termin oznacza jedyną i wieczną relację Jezusa Chry-
stusa do Boga, Jego Ojca. W zakończonym dla chrze-
ścijan Roku Wiary nie ma wątpliwości, że wiara, że 
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest konieczna, by 
być chrześcijaninem (Zob. Dz 8, 37; 1 J 2, 23). 
 Stary Testament 
podkreśla, że tytuł Syna 
Bożego przechodził swo-
istą metamorfozę tego, 
komu był nadawany. Naj-
pierw aniołom, później 
ludowi wybranemu, dzie-
ciom Izraela oraz jego kró-
lom. 
 Zupełnie inaczej 
termin ten ujawnia się 
wypowiedziany z ust apo-
stoła Piotra, który wyznaje 
wiarę w Jezusa jako Chry-
stusa, Syna „Boga żywego” 
(Mt 16, 16), ponieważ uza-
sadnia to odpowiedź Jezu-
sa: „Nie objawiły ci tego 
ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Podsumowując 
w poprzednim numerze W świetle Kolegiaty Rok Wia-
ry zamykaliśmy artykuły pytaniem, czy się nawrócili-
śmy. W aktualnym numerze, podobnie zatrzymujemy 
się przy okazji tematu Synostwa Bożego nad nawró-
ceniem, które staje się kolejnym nośnikiem prawdy 
o Synu Bożym. Podobnie jak apostoł Piotr, tak i na-
wrócony Paweł podejmuje działanie: „Zaraz zaczął 
głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym” (Dz 
9, 20). Od samego początku jest to centrum wiary 

apostolskiej, którą wyznał najpierw Piotr – funda-
ment Kościoła. Synostwo Boże różni się od synostwa 
uczniów, ujawniając się w najdoskonalszej modlitwie 
„Ojcze nasz”. Jezus dodatkowo podkreślił także roz-
różnienie: „Ojciec mój” i „Ojciec wasz” (zob. J 20, 17).
 Jezus przedstawiony na kartach Ewangelii 
w dwóch uroczystych wydarzeniach – Chrztu i Prze-

mienienia – głosem Ojca 
określony zostaje jako 
„Syn umiłowany” (Por. 
Mt 3,17; 17, 5). A sam Je-
zus określa się jako „Jed-
norodzony” Syn Boga 
(J 3,16) przez co potwier-
dza swoją wieczną preeg-
zystencję. Chrześcijańskie 
wyznanie wiary w Syna 
Bożego znajduje swoje 
ostateczne potwierdzenie 
w zawołaniu setnika wo-
bec ukrzyżowanego Jezu-
sa: „Prawdziwie, ten Czło-
wiek był Synem Bożym” 
(Mk 15, 39). 
 Zatrzymując się nad 
pytaniem Kto jest Synem 

Bożym? a będąc w okresie Bożego Narodzenia Ka-
techizm przypomina nam jeszcze jedną prawdę, że 
tylko w Misterium Paschalnym wierzący może nadać 
tytułowi „Syn Boży” pełne znaczenie. Jezus narodził 
się po to, aby umierając dać nam Zbawienie.

TEP
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Wierzyć w Jezusa znaczy podjąć misję
 Wywiad z Ojcem Krzysztofem Jurewiczem 
OMI, Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej, 
który prowadził rekolekcje adwentowe w naszej para-
� i
 MŚ: Szczęść Boże. Jak długo jest już Ojciec 
kapłanem? Gdzie Ojciec mieszka teraz, a gdzie się 
wychował?
 O. KJ: Kapłanem je-
stem już od 11 lat w Zgroma-
dzeniu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, a w ogóle 
w Zgromadzeniu jestem lat 18. 
Po święceniach zostałem skie-
rowany do pracy jako wikariusz 
do para� i w Kędzierzynie – Koź-
lu na trzy lata, a od 8 lat pełnię 
posługę Dyrektora Sekretaria-
tu Powołań, czyli odpowiadam 
bezpośrednio za nowe powoła-
nia do naszego Zgromadzenia 
i mieszkam w klasztorze w Pozna-
niu. Moje miejsce urodzenia to 
piękna miejscowość na Mazurach 
– Iława.
 MŚ: Proszę opowiedzieć 
o tym, czym zajmują się Oblaci.
 O. KJ: Charyzmat oblacki 
jest przepiękny. Jesteśmy misjo-
narzami. Obecnie pracujemy w 74 
krajach na całym świecie, głosząc 
Ewangelię ludom, narodom, któ-
re jej jeszcze nie poznały, albo ją 
zatraciły. Oczywiście nie wszyscy 
Oblaci wyjeżdżają na misje – tylko 
Ci, którzy chcą. W Polsce prowa-
dzimy nasze zakonne para� e – czyli tak, jak w diecezji 
jesteśmy wikariuszami, proboszczami. Znani w Polsce 
i nie tylko jesteśmy właśnie z prowadzenia rekolekcji 
para� alnych, Misji Świętych – do tej posługi w Polsce „ 
oddelegowanych” jest kilkudziesięciu Misjonarzy Ob-
latów. Prowadzimy w Polsce dwa sanktuaria: sanktu-
arium maryjne w Kodniu koło Terespola i Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu 
w górach świętokrzyskich, gdzie znajduje się nowicjat 

naszego Zgromadzenia. Posługujemy jako kapelani 
w więzieniach, zajmujemy się młodzieżą trudną, uza-
leżnioną, posługujemy jako kapelani sióstr zakon-
nych. Oblatów można spotkać jako wykładowców 
na uniwersytetach. Wydajemy także nasze oblackie 
czasopismo – Misyjne Drogi oraz Kalendarz Misyj-

ny, który rozprowadzamy w para-
� ach (również u Was). Zajmuje-
my się również w Polsce animacją 
misyjną.
 MŚ: Czym jest ten Dom No-
wicjatu, a także co trzeba zro-
bić, by móc zostać Oblatem? No 
i przede wszystkim – jak powsta-
ło Zgromadzenie Oblatów Maryi 
Niepokalanej?
 O. KJ: Założycielem Zgroma-
dzenia jest święty Eugeniusz de 
Mazenod. Nazwę naszemu Zgro-
madzeniu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej nadał Ojciec 
Święty Pius XII, który również za-
twierdził nasze Reguły. „Oblatus” 
po łacinie oznacza o� arowany, 
a więc jesteśmy Misjonarzami 
o� arowanymi Matce Bożej.
 Do nowicjatu (w każdym 
Zgromadzeniu) wstępują Ci mło-
dzieńcy, którzy pragną zostać 
w przyszłości Oblatami. Nowi-
cjusze przez rok, który spędzają 
na Świętym Krzyżu, prowadzą 
życie modlitwy, każdego dnia 
mają wykłady, pracę oraz poma-
gają w Sanktuarium. Po rocznym 

pobycie w nowicjacie składają oni pierwsze śluby 
zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i jako 
widzialny znak przynależności do Zgromadzenia 
otrzymują sutannę. Potem przed nimi tylko sześć 
lat studiów w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Obrze k. Wolsztyna.
 MŚ: Jak Ojciec odniesie się do hasła na nowy 
rok kościelny: „Wierzę w Syna Bożego”?
 O. KJ: Fundamentalnym pytaniem jest to, kim 
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dla nas, dla mnie osobiście jest Chrystus. Bez odpo-
wiedzi na to pytanie nie jesteśmy w stanie nawiązać 
normalnej relacji z Bogiem. Dzisiaj niektórzy żyją 
tak, jakby nie było 
Boga, albo po prostu 
spychają Go na bok. 
Dlatego to hasło jest 
tak ogromnie ważne. 
Bardzo wiele kazań i 
homilii będzie nawią-
zywało w tym roku 
do tego tematu.  Dla 
mnie osobiście Jezus 
jest celem i sensem 
mojego życia. Gdy-
bym Go nie kochał, to 
nigdy bym za Nim nie 
poszedł oddając Mu 
całe swoje życie. Tylko 
Jezus nadaje sens na-
szemu życiu, każdemu życiu: zakonnemu, kapłańskie-
mu, rodzinnemu, czy życiu w samotności. Zapraszam 
zatem, aby każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie: 
Kim dla mnie jest Jezus?

MŚ: Jak wygląda Wigilia w Zgromadzeniu?
 O. KJ: Żyjemy we wspólnocie zakonnej, więc 
jesteśmy rodziną w naszym wspólnym domu – klasz-
torze. Wszystko jest podobnie jak w Waszych domach. 
Rozpoczynamy wszystko w kaplicy uroczystymi Nie-
szporami, po przejściu do zakonnego refektarza (ja-
dalni) ojciec Superior – czyli przełożony prowadzi 
modlitwy, potem czytany jest fragment Pisma Święte-
go, dzielimy się opłatkiem, spożywamy wspólną wie-
czerzę. Pod choinką tak, jak i Wy my również otrzy-
mujemy prezenty od świętego Mikołaja. A o północy 

odprawiamy Pasterkę.
 MŚ: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzy-
my szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i owoc-

nych rekolekcji.
 O. KJ: Bardzo dziękuję Księdzu Kanoniko-
wi za to, że po raz kolejny mogłem głosić rekolekcje 
w Waszej para� i. Jest to ogromny dar spotkania się 
z Wami. Widać, jak Pan Bóg poprzez czas rekolekcji 
pięknie działa w życiu każdego z was. Tłumy ludzi, 
które były u Komunii i u spowiedzi w czasie reko-
lekcji. Piękne uczestnictwo ludzi w rekolekcjach. 
To są te bardzo konkretne i widoczne owoce czasu 
rekolekcji, czasu osobistego nawrócenia. Pokazaliście, 
że Jezus nie jest Wam obojętny. Dziękuję za możli-
wość bycia wśród Was, za modlitwę, o� ary, a przede 
wszystkim za obecność, za otwarte serce na działanie 
Boga.

Rozmawiał M. Ślebioda

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

Przemyślenia na Nowy Rok
Minął Adwent, więc 

świętujemy już okres Bo-
żego Narodzenia. Rodzi się 
Syn Boży – Zbawiciel Świata. 
Przez 24 dni mieliśmy oka-
zję przygotować się na Jego 
przyjście. Kościół oferował nam roraty (Msze po-

święcone Maryi, Rodzicielce Chrystusa), rekolekcje 
i spowiedź adwentową. Dzięki temu mogliśmy le-
piej poznać Jezusa i umocnić naszą wiarę. 
 Czego dowiedzieliśmy się przez ten czas 
o Chrystusie? Co nam powiedział? Mnie osobiście 
dotknęły trzy tematy, które pozwolę sobie wymie-
nić, by wniosły jakieś zastanowienie i - być może 
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- postanowienie na ten nowy rok, zarówno kolejny 
rok pogłębiania wiary, jak i rok kalendarzowy.
 Wdzięczność ojcu Krzysztofowi - reko-
lekcjoniście. Dzięki niemu zrozumiałem, jakim 
wyróżnieniem dla naszego Kościoła jest to, że 
mamy Kaplicę Wieczystej Adoracji. Przez 10 go-
dzin dziennie możemy wejść w każdej chwili 
i w odległości zaledwie kilku metrów, oddzieleni je-
dynie szybą, spotkać się z naszym Bogiem. Mamy 
wtedy czas na rozmowę. Mamy czas na pożalenie 
się. Mamy czas na podziękowania, prośby, albo po 
prostu tylko na milczenie, napawając się samą Jego 
obecnością. Są to wspaniałe chwile, kiedy możemy 
zrzucić swój balast, swoje problemy. Stajemy się 
wtedy bezbronni i otwarci na Jego łaskę. Wejdź-
my do kaplicy! Uklęknijmy! Pięć minut spokoj-
nie wystarczy, ale można też dłużej. Wyciszmy się 
i porozmawiajmy z Bogiem. Albo po prostu wchła-
niajmy w siebie Jego obecność, Jego spokój. Ode-
tnijmy się na te pięć minut od wszystkich ziemskich 
spraw, a gwarantuję, że wyjdziemy z kaplicy o wie-
le lżejsi, a drobne problemy rozwiążą się w części 
same. Skorzystajmy z Jego miłości!
 Dzięki jednej rozmowie uświadomiłem 
sobie dobitnie, że Bóg nas kocha. Wcześniej też 
to wiedziałem, ale teraz poczułem to całym sobą. 
Kocha nas bezinteresownie miłością doskonałą. 
Taką, przez którą czeka tylko, żeby móc nas urato-
wać. Szuka nawet tej jednej owieczki, mimo, że ma 
ich 99. Chce zbawienia dla każdego z nas, ale nie 
może nic zrobić, dopóki my sami tego nie będziemy 
chcieli, bo to my mamy wolną wolę. Nie pozwól-
my opanować się dzisiejszemu światu, w którym 
rządzi egoizm, w którym nie ma czasu dla najbliż-
szych, w którym pomija się Boga. Dlaczego nie 
chcemy przyznać się do kogoś, kto nas stworzył? 
Kto walczy o nas z Szatanem, byśmy żyli wiecznie 
w Krainie Szczęścia, z którą nie może się równać 
żadna ziemska radość, nawet ta największa i naj-
wspanialsza? A On się do nas przyznaje. Kocha 
nas tak bardzo, że wydał swojego Syna na okrut-
ną śmierć, by otworzyć nam bramy Niebios! Jezus 
swoją działalnością dawał przykład wiary czystej, 
prawdziwej i silnej. Starajmy się więc postępować 
tak samo jak On.

 Znamy Chrystusa z Pisma Świętego. Dzięki 
temu wiemy jakim był człowiekiem z punktu wi-
dzenia Ewangelistów, czyli chrześcijan. Ale jak po-
strzegali Go ci, którzy nie znali naszej religii, albo 
nią gardzili? Mara bar Serapion, syryjski stoik, na-
zywa Jezusa (nie bezpośrednio, ale z wielką pewno-
ścią) mądrym Królem. Józef Flawiusz, początkowo 
faryzeusz, później zdrajca-Rzymianin wspominał 
o tym, że Jezus był mądry, że czynił cuda. Pisał też, 
że nauczał ludzi i jednoczył ich we wspólnej wierze. 
Z kolei Tacyt zauważa, że ludzie potra� li dla Jezusa 
ginąć, co dobitnie świadczy o tym, jak silna była ich 
wiara. Podsumowując – byli pod wrażeniem tego, 
co za sobą niesie. My w dzisiejszych czasach nie 
musimy ukrywać się w obawie przed utratą życia, 
ani nie musimy oddawać życia za wiarę, tak jak to 
miało miejsce w czasach pierwszych chrześcijan. 
Dlaczego więc tak trudno nam dawać świadectwo? 
Przecież niczym to nie grozi, nie będziemy ściga-
ni ani prześladowani. Co najwyżej, narazimy się na 
śmieszność w ateistycznych kręgach. Ale czym to jest 
w porównaniu do Jezusa, który został wyśmiany 
przez swój naród? Jak możemy to przeciwstawiać 
niesieniu korony cierniowej, dźwiganiu krzyża, 
śmierć na nim? Albo czy rzeczywiście wyśmianie 
gorsze jest od pożarcia przez dzikie zwierzęta? Nie 
ryzykujemy dzisiaj życiem, więc czyńmy tak, żeby za-
dziwić innych ludzi naszą dobrocią, chęcią pomocy 
i uśmiechem. Postępujmy i żyjmy w ten sposób, 
żeby na pytanie: „jak możesz być taki dobry(a)?” 
odpowiedzieć z dumą: „Jestem uczniem Chrystusa, 
więc postępuję tak, jak On”.
 Czego sobie i Drogim Czytelnikom życzę na 
nadchodzący rok. Szczęść Boże!

MŚ
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STYCZEŃ 2014

LUTY 2014

Kalendarz liturgiczny

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1 2 3 4 5

Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki

Maryi

Wspomn. św. Bazylego i 
Grzegorza z Nazjanzu

II Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim

Łk 2, 16-21 J 1, 19-28 J 1, 29-34 J 1, 35-42 J1, 1-18

Mieczysławy, 
Mieczysława

Teodora, Izydora Genowefy, Daniela Anieli, Eugeniusza Szymona, Edwarda

6 7 8 9 10 11 12
Uroczystość Objawienia 

Pańskiego
Niedziela Chrztu 

Pańskiego

Mt 2, 1-12 Mt 4, 12-17. 23-25 Mk 6, 34-44 Mk 6, 45-52 Łk 4, 14-22a Łk 5, 12-16 Mt 3, 13-17
Kacpra, Melchiora, 

Baltazara
Lucjana, Kryspina Wawrzynca, Seweryna Antoniego, Adriana Wilhelma, Jana Honoraty, Hortensji Arkadiusza, Bernarda

13 14 15 16 17 18 19
Wspomnienie św. 

Antoniego
II Niedziela Zwykła

Mk 1, 14-20 Mk 1, 21-28 Mk 1, 29-39 Mk 1, 40-45 Mk 2, 1-12 Mk 2, 13-17 J 1, 29-34
Bogumiły, Weroniki Niny, Hilarego Pawła, Arnolda Włodzimierza, Marcelego Antoniego, Jana Małgorzaty, Piotra Henryka, Mariusza

20 21 22 23 24 25 26
Wspomnienie św. 

Agnieszki
Wspomnienie św. 

Franciszka Salezego
Święto Nawrócenia św. 

Pawła
III Niedziela Zwykła

Mk 2, 18-22 Mk 2, 23-28 Mk 3, 1-6 Mk 3, 7-12 Mk 3, 13-19 Mk 16, 15-18 Mt 4, 12-23
Fabiana, Sebastiana Jana, Józefa Anastazego, Wincenta Marii, Rajmunda Tymoteusza, Rafała Miłosza, Pawła Pauli, Tytusa

27 28 29 30 31
Wspomn. bł. Jerzego 

Matulewicza
Wspomnienie św. 

Tomasza z Akwinu
Wspomnienie św. Jana 

Bosko

Mk 3, 22-30 Mk 3, 31-35 Mk 4, 1-20 Mk 4, 21-25 Mk 4, 26-34
Elwiry, Jerzego Karola, Tomasza Anieli, Bolesława Martyny, Macieja Marcela, Ludwika

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1 2

Ofiarowanie Pańskie

Mk 4, 35-41 Łk 2, 22-40
Brygidy, Andrzeja Marii, Mirosławy

3 4 5 6 7 8 9
Wspomnienie św. Agaty Wspomnienie św. Pawła 

Miki i Tow.
V Niedziela Zwykła

Mk 5, 1-20 Mk 5, 21-43 Mk 6, 1-6 Mk 6, 7-13 Mk 6, 14-29 Mk 6, 30-34 Mt 5, 13-16
Oskara, Błazeja Weroniki, Józefa Adelajdy, Agaty Amandy, Doroty Teodora, Ryszarda Józefiny, Hieronima Apolonii, Jakuba

10 11 12 13 14 15 16
Wspomnienie św. 

Scholastyki
Święto św. Cyryla i 

Metodego
VI Niedziela Zwykła

Mk 6, 53-56 Mk 7, 1-13 Mk 7, 14-23 Mk 7, 24-30 Łk 10, 1-9 Mk 8, 1-10 Mt 5, 17-37
Scholastyki, Jakuba Bernadetty, Marii Ludwika, Benedykta Stefana, Grzegorza Walentego, Wincentego Faustyna, zygfryda Danuty, Daniela

17 18 19 20 21 22 23
Święto Katedry św. 

Piotra
VII Niedziela Zwykła

Mk 8, 11-13 Mk 8, 14-21 Mk 8, 22-26 Mk 8, 27-33 Mk 8, 34 – 9, 1 Mt 16, 13-19 Mt 5, 38-48
Łukasza, Zbigniewa Konstancji, Sylwana Konrada, Marcelego Elzbiety, Leona Roberta, Feliksa Małgorzaty, Marty Izabeli, Romana

24 25 26 27 28

Mk 9, 14-29 Mk 9, 30-37 Mk 9, 38-40 Mk 9, 41-50 Mk 10, 13-16
Macieja, Piotra Cezarego, Wiktora Aleksandra, Mirosława Anny, Gabriela Makarego, Hilarego
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Wprowadzenie do liturgii czasu

Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczął się 
wieczorem 24 grudnia, od pierwszych nieszporów 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zakończy się 
drugimi nieszporami niedzieli Chrztu Pańskiego. 
W liturgii uroczystość Narodzenia Pańskiego ma 
własną oktawę, czyli na osiem kolejnych dni prze-
dłuża radość z narodzenia Chrystusa.
 W tym okresie obchodzi się następujące 
święta: 26 grudnia - św. Szczepana, pierwsze-
go męczennika, 27 grudnia - św. Jana, Apostoła 
i Ewangelisty, 28 grudnia - świętych Młodzian-
ków, w niedzielę w oktawie Narodzenia Pań-
skiego - Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 
W ostatnim dniu oktawy, czyli 1 stycznia, przypa-
da uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 
a 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Najbliższa niedziela po 6 stycznia obchodzona jest 
jako święto Chrztu Pańskiego - 12 stycznia 2014 
r.,  które to kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
W liturgii używa się koloru białego, który wyraża 
światło, czystość, radość i świąteczny nastrój.
 Pamiątka Bożego Narodzenia, obok Miste-
rium Paschalnego, jest największą uroczystością 
w Kościele. W tym czasie Kościół upamiętnia tę 
tajemnicę wiary, że „Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas” (J 1,14). Wcielenie Jezusa 
dokonało się po to, aby zbawić rodzaj ludzki za 
grzech Adama i grzechy wszystkich ludzi oraz na 
nowo pojednać człowieka z Bogiem. Narodzenie 
Pańskie jest początkiem dzieła odkupienia czło-
wieka i odrodzenia całego świata.
 Dzień Narodzenia Pańskiego obchodzony 
jest umownie, ponieważ nieznana jest dokładna 
data narodzenia Jezusa Chrystusa. Na dzień ten 
wybrano 25 grudnia, ponieważ wtedy przypada 
zimowe przesilenie dnia z nocą. Innym wyjaśnie-
niem tego wyboru jest chęć zastąpienia rzym-
skiego święta narodzin pogańskiego boga słońca, 
chrześcijańskim obchodem narodzenia Chry-

stusa, jedynego Boga i prawdziwego „światła na 
oświecenie pogan”.
 Uroczystość Narodzenia Pańskiego wy-
wodzi się z Jerozolimy, skąd patriarcha udawał się 
w procesji do położonego kilka kilometrów dalej 
Betlejem, aby tam w Grocie Narodzenia odpra-
wić Mszę św. W IV wieku uroczystość Bożego 
Narodzenia obchodzono nie tylko w Jerozolimie, 
ale także w Antiochii, Konstantynopolu, Rzymie 
i Hiszpanii. W kalendarzu rzymskim wymienia 
się to święto już w 336 r. W VII wieku wprowa-
dzono oktawę święta Bożego Narodzenia.

 Okres Zwykły następuje po zakończonym 
Okresie Narodzenia Pańskiego. Oprócz okresów 
mających własny charakter, związany z życiem Jesua 
Chrystusa, w roku liturgicznym pozostają jeszcze 
33 lub 34 tygodnie. W tym czasie wspomina się 
całościowo misterium Chrystusa w całym zakre-
sie naszej wiedzy o Nim, a zwłaszcza dzieje się to 
w niedziele. 
 Okres Zwykły składa się z dwóch części: 
pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po świę-
cie Chrztu Pańskiego (w tym roku w poniedzialek 
13 Stycznia) i będzie trwał do wtorku 4 marca 
– przed Środą Popielcową .W Okresie Zwykłym 
odczytuje się prawie cały Nowy Testament. Naj-
ważniejszymi czytaniami jest Ewangelia. W tym 
roku liturgicznym w niedziele okresu zwykłego 
będziemy słyszeć Ewangelię według św Mateusza 
(roku A). 

PK
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Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (Mt 2, 13-15. 19-23)
 „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu…wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i idź do ziemi Izraela”
 Święta Rodzina Józefa, Maryi i Jezusa przeżywała tak jak każda rodzina próby 
i doświadczenia. Fundamentem Jej jedności było przede wszystkim zaufanie 
Bożemu Słowu, nawet gdy pozostawało Ono w danym momencie niezrozumiałe. 

I w naszych rodzinach przeżywamy sytuacje, kiedy nie potra� my pojąć sensu tego, co nas spotyka. Pytamy: 
dlaczego? Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy całkowite powierzenie się Bogu i wierność jego przykazaniom. 
Przyjdzie czas gdy, nasza „ucieczka do Egiptu” zamieni się w „powrót do Ziemi Obiecanej”.  Niech Święta 
Rodzina pomaga wszystkim rodzinom naszego miasta.

ks. Marcin Cabaj

29
GRUDZIEŃ

2013

Komentarze do Ewangelii niedzielnych i świątecznych

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Łk 2, 16-21)
 Nowy Rok i nowe możliwości. I w tym zupełnie początkowym momencie 
Ewangelia skupia nasz wzrok na żłóbku. Widzimy „Maryję, Józefa i Dziecię leżące 
w żłobie”. Dołączamy do pasterzy, którzy przybyli do stajni i kontemplujemy ten 
widok ogromnego daru Bożej miłości – Bóg daje nam Zbawiciela, który rodzi się 

pośród nas jako Człowiek. 
 W dzień poświęcony Maryi i tajemnicy jej dziewiczego Macierzyństwa chcemy zobaczyć, że Ona nie 
tylko zrodziła Jezusa cieleśnie – co akcentuje dzisiejsze święto. Rodzi Go także w wierze. Już teraz Maryja patrzy 
na Dziecię i „rozważa te wszystkie wydarzenia”. Bóg przychodzi do człowieka, więc trzeba naszej zadumy, 
trzeba naszego serca otwartego dla Niego, żeby Boga wpuścić do niego. Nowy rok kalendarzowy może być 
zachętą właśnie do tego: by w naszym życiu więcej było zadumy i gotowości do słuchania Pana Boga. 
Z pasterzami przychodzimy, by pokłonić się Nowonarodzonemu. Niech ta zaduma sprowokuje nas do dobrych 
postanowień na nowy rok! 

ks. Grzegorz Konieczny

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (J 1, 1-18)
 Boga nikt z ludzi nie może oglądać, gdyż wtedy musiałby umrzeć. Te słowa 
znajdziemy na kartach Starego Testamentu. Kontynuacją tych słów jest Prolog 
Ewangelii według św. Jana. Boga widzimy w Osobie Jezusa Chrystusa, który 
nam się objawił jako człowiek. I jest to jedyna droga do poznania i spotkania się 
z Bogiem twarzą w twarz. Wszystko co uczynił Jezus na świecie, wskazuje jaki 

jest Bóg. Ukazuje siebie pod pewną zasłoną, nie prezentując w pełni swej chwały. Ona ma dopiero przyjść 
podczas Sądu Ostatecznego, kiedy to już nie będziemy widzieli jakby w zwierciadle, ale tak jak jest naprawdę. 
Zatem czego nas uczy ten fragment Pisma Świętego? Jest on zachętą do tego, aby odkrywać Boga, bo On dał 
się nam poznać.  Możemy to uczynić przez czytanie całego Pisma Świętego, z perspektywą, że każde zdanie jest 
prawdziwym ukazaniem Boga. Uczy ten fragment również tego, aby wcielać słowo w życie, bo wtedy możemy 
osiągnąć zbawienie. Bez wcielenia Słowa, nie byłoby naszego zbawienia. 

kl. Robert Łopatka

1
STYCZEŃ

2014

5
STYCZEŃ

2014
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Objawienie Pańskie (Mt 2, 1-12)
 W dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego wspominamy poszukiwanie 
i odrzucenie. Mędrcy, których w polskiej tradycji nazywamy królami oznajmiają: 
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Z niekłamanym entuzjazmem i pasją poszukują 
Tego, o którego narodzinach dowiedzieli się, badając gwiazdy. 

Jedni Chrystusa szukają, inni – odrzucają. Herod, a z nim cała Jerozolima ze strachem zadrżeli i… król 
postanowił zgubę Dziecięcia-konkurenta. Już w pierwszych chwilach życia Jezusa widać Jego misję. Dziecię 
będzie tym, który już teraz doznając prześladowań, gdy musi uchodzić do Egiptu, w końcu odda życie na 
krzyżu. 
 Misją zaś Jezusa – i wobec Żydów, i wobec pogan – jest przyniesienie Dobrej Nowiny o zbawieniu. 
Dlatego łacińska nazwa dzisiejszego święta to Epifania – Objawienie. Jezus chce się ujawnić, pokazać, chce się 
dać znaleźć. 
 Szukajmy Jezusa, żeby nie utracić wielkiego daru, jaki nam przynosi za nasze niewiele, jakie możemy 
Mu o� arować. Szukajmy, żeby Jezusa nie odrzucić.  

ks. Grzegorz Konieczny

Chrzest Pański (Mt 3, 13-17)
 Opis chrztu Jezusa jest piękną sceną, w której znaki i słowa niosą ze sobą 
głębie. Spotkanie Jezusa i Jana Chrzciciela, to spotkanie pełne tajemnicy i głębi. 
To wszystko po to, by mogła się dokonać miłość Boga w Jezusie. Znaki towarzyszące 
temu wydarzeniu są zapowiedzią czasów mesjańskich. Bóg przemawia do Jezusa 
i do nas: to jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg upodobał 

sobie i nas. Zaprasza nas po imieniu do życia tajemnicą chrztu. 
 Pamiętaj, że Jesteś umiłowany przez Boga, bo Jesteś Jego dzieckiem. On obmywa ze skutków grzechu 
pierworodnego i wprowadza do wspólnoty kościoła. Twoim domem jest Kościół, do którego zostałeś włączony 
przez przyjęcia chrztu. Sakrament chrztu zaprasza do przyjęcia wiary i rozwijania jej przez całe życie, dlatego 
rozwijajmy bogactwo darów otrzymanych na chrzcie świętym. Prośmy o wstawiennictwo w odpowiadaniu na 
miłość Boga i rozwój daru wiary naszych Świętych Patronów z chrztu.

ks. Marcin Głowiński

II Niedziela Zwykła (J 1, 29-34)
 Co Jan zobaczył? Zobaczył Człowieka, na którym spoczął Duch Święty. 
To właśnie dzięki temu, Jan przekonał się, że Ten, który stoi przed nim, to Syn 
Boży. To Bóg. W jaki sposób my sami możemy być świadkami Bożej obecności? 
W jaki sposób sprawić, by inni przez nas mogli spotkać Syna Bożego? Prośmy 

– każdego dnia! – aby Duch Święty nas wypełniał, a wtedy, nawet w sposób nieświadomy dla nas, inni będą 
mogli ujrzeć Boga.

ks. Piotr Szymański

6
STYCZEŃ

2014

12
STYCZEŃ

2014

19
STYCZEŃ

2014

III Niedziela Zwykła (Mt 4, 12-23)
 «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Tymi słowami Pan Jezus 
całkowicie odmienił bieg życia dotychczasowych rybaków. Ci, którzy dobrze się 
znali na swoim rzemiośle, na rybołówstwie, odtąd rozpoczęli naukę dotyczącą 
innego łowienia. Mieli zostać rybakami ludzi, czyli tymi, którzy za cenę życia 
będą głosić „aż po krańce świata” Dobrą Nowinę o Bogu zakochanym w każdym 

człowieku. „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Czy potra� sz całkowicie i bezwarunkowo 
opowiedzieć się za Chrystusem? Czy jesteś gotowy zostawić wszystkie swoje plany, by pełnić wolę Boga? 
Czy chciałbyś stać się rybakiem ludzi, by poprzez świadectwo swojego życia doprowadzić innych do Boga?

ks. Jacek Stępczak

26
STYCZEŃ

2014
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O� arowanie Pańskie (Łk 2, 22-40)
 Pierwszą rzeczą, jaka rzuca nam się w oczy w dzisiejszej Ewangelii jest 
posłuszeństwo Maryi i Józefa względem Prawa Mojżeszowego. Przychodzą do 
świątyni jerozolimskiej po to, aby przedstawić Dziecię Bogu. Temu rytuałowi 
zawsze była przepisana pewna o� ara, którą trzeba było złożyć. Do składania 

gołębi lub synogarlic byli zobowiązani ludzie biedni, co wskazuje nam na to, że Jezus wcale nie wzrastał 
w bogatej warstwie społecznej tamtego czasu, ale wręcz przeciwnie. 
 Widzimy tu również postać Symeona i Anny, dwoje starszych ludzi, którzy wiernie oczekiwali na 
przyjście Mesjasza. Ich wytrwałość i ufność wobec Boga zostały wynagrodzone – spotkali osobiście Światłość 
na oświecenie pogan – zapowiadanego Zbawcę, Jezusa Chrystusa. Ich postawa zachęca nas do zadania sobie 
pytania: czy my oczekujemy na nadejście Mesjasza? Czy w ogóle myślimy z utęsknieniem o spotkaniu z Nim 
w sakramentach, a później przy końcu naszego życia? A jak przeżywamy niedzielną Eucharystię – czas, gdzie 
On sam, nasz Pan prawdziwie przychodzi do naszych serc w Komunii Świętej?
 Już Symeon zapowiada to, czego teraz tak boleśnie doświadczamy, a mianowicie że Jezus stał się 
Znakiem, któremu wielu ludzi się sprzeciwia. Jest to zachętą do spojrzenia na nasze świadectwo o Chrystusie. 
Czy my utożsamiamy się z tym, co mówi do nas Pan w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła? Czy potra� my 
mężnie wyznawać naszą wiarę w środowiskach naszego codziennego życia? 
 Słowa o przeszyciu duszy Maryi mieczem boleści wskazują nam na Jej przyszłe cierpienia, jakie wynikać 
będą z ranienia Jej Syna ludzkimi grzechami przez wszystkie wieki. 

kl. Michał Husiar

V Niedziela Zwykła (Mt 5, 13-17)
 Ten fragment Ewangelii jest skierowany do każdego chrześcijanina, ponieważ 
każdy z nas powinien w odpowiedni dla siebie sposób głosić Chrystusa. Co 
sprawia, że chrześcijaństwo staje się atrakcyjne? Co zrobić, aby pociągnąć do Boga 
niewierzących i  lekceważących wiarę? Jezus daje nam tutaj wskazówkę, odnosząc 

się do soli. Nasza codzienna postawa, prowadzenie życia tak jak Bóg przykazał, nawet jeśli nie widać ich 
owoców są tą przysłowiową solą. Jest to wskazanie na świętość w codzienności. Przykłady osób wyniesionych 
na ołtarze pouczają, że wiele od nas zależy. Są to nasze starania, konsekwencja w działaniu, odpowiadanie 
dobrem za zło czy wytrwałość. Reszta pozostaje w rękach Boga. To On daje owoce naszemu staraniu, które 
zazwyczaj przychodzą nieoczekiwanie i są udzielane w ob� tości. Natomiast porównanie chrześcijanina do 
światła wskazuje na potrzebę odwagi i chluby z tego, że jest się uczniem Boga. My nie jesteśmy wierzącymi po 
to, aby się wstydzić, ale świadczyć i decydować o naszej społeczności.

kl. Robert Łopatka

VI Niedziela Zwykła (Mt 5, 17-37)
 „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, niż faryzeuszów…” Wysoki 
kaliber sprawiedliwości. Przecież właśnie oni: znający Prawo i wypełniający je 
doskonale są przykładami najlepiej spełnianych przykazań! A Pan Jezus każe być 
jeszcze lepszym. Być jak 
 Nasza ludzka sprawiedliwość, ta wyrażona choćby w prawie cywilnym to dla 

chrześcijanina za mało. Uczeń Jezusa nie wystarczy, że nie zabija. Uczeń Jezusa nie wystarczy, że nie zdradza 
współmałżonka. Czasem słyszy się: „Nie zabijam, nie kradnę… w gruncie rzeczy jestem całkiem przyzwoitym 
człowiekiem”. Czy Pana Jezusa zadowala moja przyzwoitość? Czy to nie aby za mało? 
 Jezus uczy innego miernika bycia chrześcijaninem. Tą miarą jest miłość. Właśnie ona jest dla 
chrześcijanina miernikiem prawości i przyzwoitości. W ilu momentach, sytuacjach, zdarzeniach wydaje się 
być wszystko w porządku, ale… brakuje miłości… Czy chrześcijanin może zgodzić się na taki stan rzeczy?

ks. Grzegorz Konieczny

2
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9
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jeszcze lepszym. Być jak 
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2014
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VII Niedziela Zwykła (Mt 5, 38-48)
 Prawo odwetu jest prawem często stosowanym w naszej rzeczywistości. 
W niektórych sytuacjach wydaje się być jedynym sposobem na radzenie sobie 
z trudnościami. Jednak czy to prawo rozwiązuje problem? Wydaje się, że to 
prawo prowadzi do rozwoju zła. Jezus proponuje zamiast stosowania odwetu 

dzielenie się miłością. Nie odpłacać złem, ale dobrem, które może być wyśmiane i niezrozumiałe. Nienawiść 
przezwyciężać miłością. Jezus idzie dalej, by miłość dawać nieprzyjaciołom. Taki przykład zostawił nam 
w świadectwie Swojego życia, w Swojej misji, ukazując, że w życiu nie wystarczy stosować reguł handlowych, 
ale przede wszystkim miłość. Miłość nieprzyjaciół jest możliwa wtedy, kiedy wejdziemy w głębsze rozumienie 
miłości.   

ks. Marcin Głowiński

VIII Niedziela zwykła (Mt 6, 24-34)
 Nie troszcz się! Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a wtedy doświadczysz 
pokoju serca! Bo może tak być, że całe twoje życie koncentruje się wokół różnych 
problemów, spraw, osób…, a Bóg chce, żebyś Mu zaufał i oddał te wszystkie troski. 
W centrum Twojego życia postaw Boga i zaufaj Mu, że On się tym wszystkim 
zajmie, On da ci wszystko czego potrzebujesz. Powierz dziś Jezusowi to, 

co najbardziej cię męczy, czego się boisz i zaufaj Mu, ale tak na przepadłe, a nie tylko połowicznie…
ks. Piotr Szymański

23
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2014

2
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2014

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.

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

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.

Biuro para� alne:
poniedziałek, wtorek: 9.00 – 12.00
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 salkach
Grupa Modlitewna św. Ojca Pio – III czwartek miesiąca g. 19.15 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.)

Pielgrzymka na kanonizację bł. Jana Pawła II.

24-29.04.2014 r.           Koszt: 1400 PLN + 40 €

Więcej informacji, program i zapisy w biurze para� alnym.
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Tabernakulum – miejsce, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Jego obecność 
symbolizuje wieczna lampka, która pali się na czerwono. Początkowo wierni mieli je we własnych domach, 
ale od edyktu mediolańskiego w 313r., tabernakulum mogło znajdować się wyłącznie w kościołach. 
Z czasem wspaniałe i bogate zdobienia stały się skromniejsze. Na przestrzeni wieków wiele razy zmieniano 
miejsce tabernakulum. W nowych kościołach znajduje się najczęściej z boku, gdyż podczas Mszy najważniejszy 
jest ołtarz i to na nim powinna być skupiana uwaga. W starszych kościołach tabernakulum najczęściej znajduje 
się w dużym ołtarzu.
Trybularz – misa zwieszona na łańcuszkach. Wewnątrz niej znajdują się rozpalone węgielki zasypywane 
kadzidłem. Najczęściej używany podczas uroczystości i sytuacji z przenoszeniem Najświętszego Sakramentu 
w monstrancji. Dym wydobywający się z misy symbolizuje modlitwy wznoszone do Boga.
Welon – ozdobna chusta, przez którą kapłan podnosi monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Zakładają 
go również ministranci, którzy podczas Mszy trzymają episkopalia (mitrę i pastorał).

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

Biuro 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

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.

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

Bóg, wspólnota, charyzmaty
i diabelskie dylematy

 Czy wspólnota jest mi potrzeba? Jak odkry-
wać Jezusa i Ducha Świętego w innym człowieku? 
Jak nie złapać się w pułapkę dewocji? Jak wybierać? 

Co pochodzi od Pana? Co jest podszeptem Szatana? 
Jak żyć we wspólnocie, gdy nie jeden brat lub siostra 
zaszli nam za skórę? Kto i dlaczego daje nam znaki 

................................................................................................................................
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Chcesz włączyć się w tworzenie 
“W świetle Kolegiaty”? 

Napisz do nas: wswietlekolegiaty@gmail.com

i charyzmaty, aby budować, a nie rujnować?
 Wartościową pomocą w przygotowaniu czy 
umocnieniu nas w posługiwaniu we wspólnocie 
może być książka: Bóg daje charyzmaty. Rekolekcje 
o wspólnocie i posługiwaniu (Wydawnictwo eSPe, 
Kraków 2013). Autorem tej 
publikacji jest ks. Michał Ol-
szewski SCJ, który jest cenio-
nym rekolekcjonistą, a także 
egzorcystą diecezji kieleckiej. 
Ksiądz Olszewski jest związa-
ny z Odnową w Duchu Świę-
tym oraz podejmuje różne 
działania ewangelizacyjne np. 
prowadzi popularnego bloga 
z komentarzami liturgicznymi 
na każdy dzień (slowopana.
com) czy angażuje się w nad-
morskie akcje ewangelizacyj-
ne.
 Książka podzielona 
jest na dwie główne części. 
Pierwsza dotyczy zagadnień 
związanych ze wspólnotą 
chrześcijańską i charyzmata-
mi, których Bóg udziela danej 
wspólnocie. Znajdziemy tutaj 
bardzo konkretne przykłady 
działania Bożego, które ks. 
Michał Olszewski zaczerpnął 
także z przeprowadzonych egzorcyzmów oraz roz-
mów ze znajomymi kapłanami. Autor tłumaczy, co 
to znaczy być wiernym Kościołowi i czy to w dzisiej-
szych czasach jest jeszcze potrzebne. Opisuje dwie 
skrajne postawy wobec Kościoła. Do której możesz 
zaliczyć siebie? Czy znalazłeś złoty środek?

 Druga część odwołuje się przede wszystkim 
do powołania do służby konkretnej osoby.  Publika-
cja Bóg daje charyzmaty. Rekolekcje o wspólnocie 
i posługiwaniu zawiera dobre rady dla osób, którym 
tak naprawdę zależny na dobru wspólnoty i bliźnich, 

a nie tylko na własnym inte-
resie. Jak, co i kiedy rozezna-
wać? Co jest fundamentem 
wspólnoty? Ks. Olszewski 
w ostatnim rozdziale daje 
także konkretne, praktyczne 
wskazówki odnośnie mo-
dlitw o uzdrowienie i uwol-
nienie.
 Osobiście urzekła 
mnie w tej książce prostota 
oraz bardzo konkretne przy-
kłady i wskazówki przydatne 
na drodze wiary. Moim zda-
niem powinien ją przeczytać 
każdy człowiek, ponieważ 
odnosi się ona zarówno do 
wspólnoty modlitewnej, jak 
i wspólnoty małżeńskiej czy 
po prostu wspólnoty Kościo-
ła. Polecam tę książkę, jeśli 
chcemy dojrzewać w naszej 
wspólnocie i nie boimy się 
wyzwań Ducha Świętego oraz 
odważnie wyznajemy wiarę 

w Syna Bożego.
ABA

................................................................................................................................
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Promocja kandydatów na
ministrantów 1.12.2013r.

Przed domem rodzinnym bł. ks. Jerzego Popełuszki w Okopach
- pielgrzymka do Sokółki, 26-27.10.2013r.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. W. Raczkowskiego
Środa Wlkp., dn. 29.11.2013r.
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Ks. Kan. Wojciech Raczkowski
1932-2013
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