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Jak co roku Kościół katolicki w Środę Popielcową rozpoczął
czas Wielkiego Postu. Obrzęd posypania głów popiołem
przypomniał nam kruchość życia człowieka oraz tą wielką prawdę,
iż Pan Bóg jest Tym, który decyduje o naszym życiu, szanując
oczywiście wolność naszych wyborów.

Człowiek wierzący, który trwa w jedności z Bogiem
i Kościołem wie, że gdy przyjdzie czas biologicznej śmierci, która
przecież wpisana jest w nasze ziemskie pielgrzymowanie będzie
musiał stanąć twarzą w twarz z Bogiem, który będzie sądził
sprawiedliwie.

Wierzymy w życie wieczne, w świętych obcowanie oraz w fakt,
że każdy z nas zmartwychwstanie do nowego życia z Bogiem, gdy
On przyjdzie powtórnie w Swej chwale.

Właśnie wiara w życie po śmierci skłania nas, wierzących, do
podjęcia w duchu pokory i otwartości serca kolejnego w naszym
życiu czasu Wielkiego Postu.

Chciałbym zwrócić uwagę na 3 wymiary Wielkiego Postu,
które pięknie ukazują czym tak naprawdę dla wierzącego jest ten
święty czas łaski jaką Bóg z miłości do człowieka daje nam przez
Kościół, który jest szafarzem świętych tajemnic naszej wiary.

Wymiar doczesny-ziemski.
40 dni Wielkiego Postu ma nas przygotować do przeżycia

pamiątki Męki i śmierci Pana Jezusa oraz do Świąt Wielkanocnych.
Wymiar duchowy – niebiański

Powstrzymanie się od zabaw, przepiękne nabożeństwa okresu
postnego: droga krzyżowa, gorzkie żale, misteria pasyjne oraz
teksty pieśni religijnych, modlitw mszalnych, kazań pasyjnych i
rekolekcji mają nas zachęcić, pobudzić i poprowadzić w zapytaniu
siebie: jakie jest moje życie? jakie miejsce w moim życiu zajmuje
Bóg? jaka jest moja wiara? Odpowiedzi na tak postawione pytania
będą nam pomocą w odkryciu prawdy o nas.

Wymiar praktyczny.
Podjęte refleksje, postanowienia, medytacje nad własnym

życiem trzeba wprowadzić w czyn, trzeba zapragnąć przemiany.
Owocem bowiem wielkopostnej pracy nad sobą, modlitwy ma być
konkretnie podjęte nawrócenie. Czynienie siebie na wzór
Chrystusa, abyśmy spotykając Go na sądzie Bożym usłyszeli
zaproszenie do wejścia w radość nieba.

Dlatego podejmijmy ten czas zbawienia bardzo chętnie, nie
bójmy się prawdy o sobie, w Roku Wiary jeszcze chętniej starajmy
się o własne nawrócenie.

Po co? Po to, aby mając przed oczami prawdę o przemijalności
życia ludzkiego przygotować się do spotkania Pana!

Czas Wielkiego Postu roku 2013 będzie czasem niezwykle
ważnym dla całego Kościoła.

Ojciec Święty Benedykt XVI w poniedziałek 11 lutego ogłosił
decyzję o swojej abdykacji, czyli złożeniu urzędu papieża 28
lutego, o godzinie 20.00.

Jak podał w swoim oświadczeniu rezygnuje z powodu
podeszłego wieku i stanu zdrowia.

Jako wierzący decyzję papieża Benedykta XVI szanujemy i
przyjmujemy w duchu wiary i postawą dziękczynienia za jego
pontyfikat, który utwierdzał Kościół w wierze.

Jesteśmy jednak świadomi, że czas Wielkiego Postu będzie
czasem ostatnich dni pontyfikatu papieża Benedykta oraz czasem
zwołania kolejnego w historii konklawe dla wyboru Biskupa
Rzymu, następcy św. Piotra.

W naszych wielkopostnych modlitwach, ofiarowanych
postach, Komuniach św. i wyrzeczeniach pamiętajmy o papieżu
Benedykcie i Kościele.

1.

2.

3.

ks. Krystian Sammler

Kolejny Wielki Post

Gorzkie Żale

Droga Krzyżowa

Rekolekcje parafialne

– w każdą niedzielę o 17.00

– w każdy piątek o 7.30, 18.00, 17.30.

24 lutego (niedziela) w czasie mszy św. i 25, 26, 27 o godz. 7.00, 18,00 i 20.00.
Codziennie o godz. 15.00 Koronka i Droga Krzyżowa
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- Kogo chciałby Ksiądz Prymas spotkać po drugiej
stronie życia?

- Chciałby Ksiądz Prymas coś im powiedzieć?

- Jak wyobraża sobie Ksiądz Prymas ten drugi świat?
Czy będzie w nim dom rodzinny z Rycerzewa, chleb, który
piekła matka, kościół w Inowrocławiu…?

- Czy przemawia do Eminencji jakaś wizja literacka tego
innego świata? Na przykład „Boskiej Komedii” Dantego?
Czy może przedstawienie malarskie?

- Czy Ksiądz Kardynał boi się śmierci?

- Bardziej boimy się więc cierpienia niż samej śmierci?

- Jak się zatem przygotować na ostateczne przejście do
Pana?

- A co by powiedział Ksiądz Prymas ludziom, którzy
wierzą, że śmierć to kres życia i że nie ma nic poza nią. Gdzie
oni mają znaleźć nadzieję?

- Moich bliskich. Matkę, Ojca, i cały szereg innych postaci
znanych z historii czy literatury. Nie będzie niczym
nadzwyczajnym spotkać się z prymasem Poniatowskim czy
Trąbą, Wyszyńskim czy z … Kasprowiczem! Bo jego też, jak
wierzę, będę mógł się w niebie doszukać! [Józef Glemp
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu i z tą szkołą utrzymuje kontakt do
dziś – red.]. Wierzę, że w całej prawdzie gdzieś tam się wszyscy
odnajdziemy. I że Pan Bóg będzie nas rozliczał z
odpowiedzialności. Poznamy wtedy Boga takim, jakim jest.
Sami siebie też zrozumiemy i odnajdziemy w Bogu.

- Myślę, że oni mogliby mi powiedzieć więcej…

- To świat zupełnie inny od obecnego. Na pewno będzie to
życie intensywne, skondensowane, w którym nie istnieje nuda.
Niekiedy myślimy o niebie, jak o wielkiej, długiej, niekończącej
się liturgii ku chwale Pana Boga. Jest to wyobrażanie nieba na
wzór ziemski. Tymczasem nie możemy sobie nawet
uzmysłowić, jakim szczęściem będziemy się tam cieszyć.
Przecież, jak mówi Pismo Święte, „ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują”.

- To ciekawe, że tak wiele jest przedstawień malarskich
związanych z krzyżem, np. scena ukrzyżowania, zdjęcia z
krzyża czy złożenie do grobu, natomiast sztuka znacznie
rzadziej usiłuje pokazać zmartwychwstanie. Są wizje Sądu
Ostatecznego, gdzie stykają się światy dobra i zła, a raczej są
wtedy rozdzielane. W literaturze Dante opisuje przejście przez
czyściec, piekło i raj, gdzie poeta odszukuje postacie znane
jeszcze z czasów pogańskich. To są jednak przedstawienia w
kluczu poszukiwania analogii między życiem wiecznym a

doczesnym. To wizja czysto artystyczna, pisarska,
niekoniecznie dotykająca istoty drugiego świata. Trwanie w
wieczności jest inne niż w wymiarze czasowym. Nie liczą się
lata, nie liczą się godziny. To jest zupełnie inny wymiar życia
Bożego, którego nie możemy sobie w pełni wyobrazić ani
opisać.

- Śmierć i tak przyjdzie, racjonalnie więc lęk jest niepo-
trzebny. Nie jest jednak tak, że się zupełnie nie boję. Nie tyle
może samej śmierci, co sposobu, w jaki odejdę. Chciałbym
godnie przejść do wieczności, tymczasem okoliczności mogą
być bardzo różne.

- Cierpienia czy też braku przygotowania do chwili
przejścia. Umiera się przecież w różnych okolicznościach, w
różnym stanie świadomości i poziomie cierpienia. Stąd
modlimy się do Boga o dobrą i godną śmierć.

- Jest na to jedna odpowiedź: być zawsze z Chrystusem, z
którym jesteśmy złączeni od momentu chrztu. Ważne, by
pamiętać o tym przez całe życie. Niektórzy przecież umierają
nagle, giną w wypadkach. Stąd tak istotne jest wezwanie
ewangeliczne: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny”. Nie
można sobie powiedzieć: „jeszcze mam czas, jeszcze może
przez miesiąc zrobię sobie urlop od Pana Boga, a potem do
Niego wrócę”. Tego „potem” może już nie być. Dlatego
czuwanie jest tak silnym wezwaniem Ewangelii.Ponadto,
ważna jest wiara, że w chwili śmierci nasze życie się nie kończy,
a jedynie się zmienia.

- Ci, co nie wierzą, odczuwają tragiczny „brak”. Brak wiary,
która daje szansę na nowe życie. Zauważmy jednak, że człowiek
niewierzący – paradoksalnie – też musi wierzyć: w niebyt, w
brak Boga. Nie może mieć pewności, że Boga nie ma. Bo na to
też dowody nie istnieją. Wierzę, że Bóg nie odmawia łaski wiary
tym, którzy Go o nią proszą. I tutaj należy szukać nadziei.

Prymas Senior, kardynał Józef Glemp całe swoje życie
poświęcił dla dobra Kościoła. Był żarliwym Kapłanem,
gorliwym Biskupem i roztropnym Prymasem Polski” –
wspomina obecny prymas abp Józef Kowalczyk. Prymas –
senior odszedł do Domu Ojca 23 stycznia w nocy.

Kard. Glemp przez ostatnie lata ciężko chorował. W
ubiegłym roku przeszedł operacje onkologiczne. –

– wspomina
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Załamanie stanu zdrowia prymasa nastąpiło drugiego dnia
świąt. Został przewieziony do szpitala. Po kilku tygodniach
poczuł się lepiej i wrócił do domu. Niestety, po krótkim okresie
poprawy znów trafił do szpitala. –

– mówi kard. Nycz.

Przygotowywaliśmy się na śmierć prymasa seniora, ale jego
odejście wydawało się niespodziewane, gdyż jeszcze w Wigilię
spotkał się z kapłanami, a pierwszego dnia świąt Bożego
Narodzenia uczestniczył w uroczystym obiedzie

Gasnąc spokojnie, godzina

po godzinie, odszedł

OSTATNI WYWIAD Z KSIĘDZEM PRYMASEM JÓZEFEM GLEMPEM
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2013 ROK ROKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W obronie zniewolonych marzeń – 150. Rocznica Powstania Styczniowego

Właśnie wtedy

W 1869 roku

wyciągniecie
wniosków z jego upadku „było najlepsza nauką i jednocześnie
nadzieją na odzyskanie niepodległości”.

gdy ziemia została skuta mrozem, gdy
słońce mdły blask rzucało na lasy, doliny i łąki, gdy ptaki
odleciały tam, gdzie w styczniu jest zdecydowanie cieplej, gdy
spadł śnieg, który pod nogami Polaków skrzypiał tęskną
opowieścią o wolności, właśnie wtedy - 22 stycznia 1863 roku,
trzydzieści trzy lata po powstaniu listopadowym, wybuchło
kolejne, olbrzymie powstanie narodowowyzwoleńcze
skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Objęło ono
zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane - Litwę,
Białoruś i Ukrainę i trwało do jesieni 1864 roku.

Pochylony w cierpieniu, ale jak zawsze, dumny naród,
niespodziewanie wyprostował przygarbione upadkiem
listopadowego powstania plecy, śmiało spojrzał zaborcy w
twarz i z gorącym sercem, sercem wypełnionym wiarą w Boga,
stanął do walki, której celem była restytucja Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się
klęską. Po jego stłumieniu wzmożono represje przeciwko
Polakom, w szczególności zaś tym podejrzanym o udział w
walkach. Bilans powstania był przerażający. Ogromne straty
ludnościowe i materialne (wyroki śmierci, konfiskaty
majątków – cztery tysiące w Królestwie i na Litwie),
bezwzględna rusyfikacja „ziem zabranych” i samego
Królestwa, gorycz klęski wywołana potępieniem zbrojnej drogi
do niepodległości.

W taki sposób, w strugach jesiennego deszczu, w 1864 roku
nadzieje dumnego, pogrążonego w żałobie narodu, spłynęły
łzami. Także te nadzieje dotyczące pomocy z zagranicy, która
nie nadeszła. Jedynie papież Pius IX w swojej mowie tronowej
z 24 kwietnia 1864 ostro wystąpił w obronie Polaków:
„Sumienie mnie nagli, abym podniósł głos przeciwko
potężnemu mocarzowi, którego kraje rozciągają się aż do
bieguna... Monarcha ten prześladuje z dzikim okrucieństwem
naród polski i podjął dzieło bezbożne wytępienia religii
katolickiej w Polsce”.

Ocena ruchu i wnioski z poniesionej klęski stały się
głównym problemem, którym zajęła się literatura
postyczniowa, ja zaś chciałabym wspomnieć chociaż o jednym
z utworów tego okresu.

Adam Asnyk napisał wiersz pt.
„Bezimiennemu”. Domyślamy się, że ten Bezimienny to
powstaniec, który z miłości do rodzinnego kraju chwycił za
broń, by zrealizować swe marzenia o wolności, która jest
piękna i radosna, jak piękny i radosny jest ptak szybujący w
przestworzach.

Kraj swój miłował rodzinny
Tęsknym uczuciem sieroty
I wierzył w zwycięstwo ducha,
W tryumf wolności i cnoty;

Wierzył, że naród szlachetny
Nie ginie i nie umiera,
Że znajdzie w każdym swym synu
Mściciela i bohatera.

Upadek powstania podciął skrzydła narodowi, który w swym
godle ma orła – ptaka dumnego i pięknego. Adam Asnyk tak
pisze w tym samym utworze o utraconych nadziejach
powstańców:

Więc kiedy ujrzał nareszcie
A chociaż uszedł przed wrogiem,
Nie uszedł potwarzy ciosu
I nie miał z kim się podzielić
Goryczą swojego losu.

I błądził wśród obcych ludów
Nieznany, samotny człowiek;
I umarł z dala od swoich -
I nikt mu nie zamknął powiek -

I nikt już o nim nie wspomni -
I jest już garścią popiołów -
A twarda ziemia wygnania
Na sercu cięży jak ołów.

Gorzkie słowa wypowiedziane przez poetę są nabrzmiałe
bólem, bezgranicznym cierpieniem i poczuciem krzywdy
wzbraniającymi się przed wszelkim komentarzem .

Po 150 latach od chwili wybuch powstania nie chcemy w
żadnym razie świętować jego klęski, pragniemy natomiast
uczcić pamięć ludzi, którzy mieli odwagę i hart ducha, by
przeciwstawić się silnemu i mściwemu zaborcy i stanęli do
walki w obronie zniewolonych marzeń. Na szalę rzucili swe
życie i niejednokrotnie w walce je stracili. Dramat powstania
nie skończył się wraz z jego upadkiem. On trwał, a zaborca
włożył wiele wysiłku i energii w to, by złamać fizycznie i
duchowo dumny naród.

Dzisiaj jesteśmy przekonani, że powstanie styczniowe,
które wydarzyło się w połowie naszej trudnej drogi od utraty
wolności do jej odzyskania, choć przegrane, stało się krokiem
zbliżającym nas do odzyskania tejże wolności, a

Doświadczenie
wówczas zdobyte przetrwało w pamięci zbiorowej przyszłych
pokoleń, a wysiłek przeszłych i przyszłych pokoleń, niezłomny
charakter narodu, jego odwaga i umiłowanie wolności sprawiły,
że ta w końcu nadeszła w listopadowy dzień. Odzyskaliśmy to,
do czego prawo ma każdy naród i każdy człowiek. Dzięki
trudnej historii, która stała się udziałem naszego narodu,
zdajemy sobie sprawę, że wolność łatwo jest stracić,
odzyskanie jej zaś wymaga ofiary naznaczonej krwią i
mogiłami.

Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstań-
czych, napisał: „Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być
wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was
nie zapomni”. I rzeczywiście historia Ich nie zapomniała. Na
mocy uchwały Senatu z dnia 3 sierpnia 2012 roku, aby uczcić
pamięć o tamtych wydarzeniach ustanowiono rok 2013 Rokiem
Powstania Styczniowego. W przyjętej uchwale oddano hołd
poświęceniu i ofierze uczestników powstania: „Honorując
patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców
styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków,
którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności.

Wiesława Szubarga

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział o
powstaniu styczniowym: „… lud w zimowy wieczór 22
stycznia 1863 roku poderwał się do powstania zbrojnego.
Powstanie, które choć przegrane, poszerzyło niepomiernie krąg
Polaków świadomych swej tożsamości, świadomych spuścizny
ojców i dziadów, świadomych swych dążeń jako naród. Było
ono wielkim ziarnem rzuconym w polską glebę”.



Po odejściu ich Anioł Pański ukazał się we
śnie Józefowi i powiedział mu: -Wstań, weź
Dziecię i jego matkę i uciekaj do Egiptu.
Pozostaniesz tam tak długo, aż dam ci znak
powrotu. Herod będzie bowiem szukał
Dziecięcia, aby Je zabić. -Wstał zatem Józef,
wziął jeszcze w nocy Dziecię i matkę Jego i udał
się do Egiptu, gdzie też pozostał aż do śmierci
Heroda. W ten sposób miało się wypełnić Słowo
Pańskie powiedziane przez Proroka: - Z Egiptu
wezwałem Syna mego.” (Mt 2,13-15).

Święta Rodzina, jak opisuje Ewangelista,
rozpoczyna swój żywot od podejrzeń i
zakłopotania św. Józefa w związku z
błogosławionym stanem jego dziewiczej
małżonki. Poddaje się logice wiary i chce
zaakceptować to, co mu powiedział Anioł.
O t rzymuje podczas snu wyjaśn ien ie
niepokojącego go problemu. Czy św. Józef mógł
być pewien że w jego przypadku nie jest to tylko
projekcja pobożnej próby wytłumaczenia stanu,
w jakim znalazła się jego żona? Rodzą się w nim
niezmiernie wielkie dylematy: Co się stało?
Dlaczego Maryja jest brzemienna, co tu mogło zajść? I w odpowiedzi
na nie pojawia się sen, który jest najpiękniejszą próbą wyjaśnienia
tego, co mogło się stać. Sen, będący znakiem tak kruchym, tak
omylnym, tak nieuchwytnym, tak delikatnym i tak słabym wybrał Bóg
jako sposób objawienia swych planów. Tak łatwo tu o pomyłkę. W
Biblii nierzadko każe Bóg zawierzyć takim znakom. W naszym
codziennym życiu czyż nie jest podobnie?

„Józefie, synu Dawida , nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
małżonki, albowiem z Ducha św. jest to, co się w niej poczęło”. (Mt
1,21). „Nie bój się” –to zdanie bardzo często powraca we wszystkich
opisach zwiastowania. Jeżeli Anioł jest zmuszony tak powiedzieć to
znaczy, że wydarzenia, których był świadkiem Józef należą do
wielkich zamierzeń planu zbawienia, do wielkich dzieł objawiających
Boga w historii. Józef już nie pyta, nie dyskutuje, nie boi się, nie ma
wątpliwości i nabiera coraz większej odwagi. Jest wierny i ufa swojej
życiowej misji Opiekuna Najświętszej Rodziny i wychowawcy Syna
Bożego. On też miał swoje zwiastowanie. Odkryta przed nim została
cała tajemnica zbawienia. Było to dla niego ogromne wyróżnienie,
które przyjął z godnością jako człowiek prawy. Józef, zawsze wrażliwy
na głos i polecenie Boże, jest też zawsze posłuszny. To dowód
najwyższej roztropności. „Porodzi Syna, a ty nazwiesz Go imieniem
Jezus.” To proroctwo skierowane do św. Józefa. Można by je wyrazić w
następujący sposób:

, albo jak zostanie powiedziane zaraz
potem – ”, jakby Anioł chciał powiedzieć:

, gdyż
nadanie komuś imienia w tym kontekście oznacza poznanie
najgłębszej prawdy o nim.

Pierwsze zwiastowanie św. Józefa było
wsparte słowami Anioła: „Nie bój się”. Drugie
ukazywało konkretnie, co św. Józef ma zrobić:
„Wstań, weź Dziecię i jego matkę i uchodź do
Egiptu (Mt 2, 13). W kilku wersetach ewangelista
św. Mateusz naszkicował nam obraz prawdzi-
wego mężczyzny, olbrzyma w wierze. Św. Józef
wyłania się więc nie tylko jako prawdziwy
mężczyzna targany wątpliwościami, lecz jako
człowiek otwarty na nowość Boga. Człowiek,
który gotowy jest zaakceptować, że Bóg może
dokonywać również rzeczy niemożliwych. Jest
mężem, który ze względu na ufność w Bożą
wszechmoc gotów jest zaryzykować nawet to
poczucie pewności, które brałoby się z faktu, że
mógł określić się mianem sprawiedliwego
według prawa. Sprawiedliwość to synonim
wszystkich doskonałości. To najogólniej
mówiąc, prawość ludzkiego charakteru. Wiara,
ufność, pokora i miłość wyzwalają się ze strachu,
czego przykładem jest milczący św. Józef, który
jest człowiekiem czynu. „Nie bójcie się, nie
lękajcie się” – to słowa, które Jezus Chrystus

Zmartwychwstały wypowiedział do zalęknionych apostołów. Znaczy
to: Jam zwyciężył zło, grzech, świat i śmierć. Odwagi. Potrzeba nam
wiary Zachariasza, Maryi i św. Józefa oraz wiary Jana Pawła II. Swój
pontyfikat Jan Paweł II zawierzył Bogu i Maryi, mówiąc: „Bałem się
przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w Duchu posłuszeństwa naszemu
Panu, w całkowitym zaufaniu i zawierzeniu Jego Najświętszej Matce”.
Rozumiemy słowa Jana Pawła II, gdy rozpoczynając oficjalnie posługę
Piotrową, wołał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie
jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie
obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się!” Marcowym
orędownikiem dla całej ziemi jest św. Józef. Największy, najcichszy ze
świętych. Tak potężny, że chrześcijaństwo uczyniło go patronem spraw
beznadziejnych. Tak skromny, że nie wiemy o nim nic. Nie przekazał
nam ani jednego gestu, słowa. Stał tuż obok źródła światła, więc trudno
go było dostrzec. Roztapiał się w blasku. Mało o nim wiedząc, możemy
wszakże wiele się domyślać. Spomiędzy wszystkich ludzi Bóg na
opiekuna Jezusa i Maryi przeznaczył Józefa. To wystarcza. Dzieciątko
Jezus spoczywało w jego ramionach jak Hostia w dłoni kapłana w
chwili podniesienia. Bóg mu się powierzył, jak powierza się wiernym
w Eucharystii: Wszechmocny, Nieograniczony, Bezbronny. Józef
opiekował się swym Stworzycielem, Panem Wszechrzeczy. Wiemy z
Ewangelii, iż wiedział, kim się opiekuje. Któż pojmie zatem, co czuł?
Cała mądrość Ojców Kościoła, żarliwa miłość Dominika lub Bieda-
czyny z Asyżu, wizje Katarzyny ze Sieny, Teresy, podziw, wdzięcz-
ność, ogrom tego wszystkiego mieścił się w sercu prostego cieśli z
Nazaretu, gdy spracowanymi dłońmi układał Dzieciątko do snu.

-pojmiesz, że tym Synem zrodzonym z Maryi
będzie Jezus, to znaczy Zbawiciel

„Bóg z nami -ty będziesz
pierwszym, który odkryje głęboką prawdę o tym Dziecięciu

Stanisław Lemke

Taki pomysł na wielkopostną jałmużnę podpowiedział
Misjonarzom Różańca Diakon Gniewomir. Przywiózł go od
znajomych studentów z Poznania. Oni z kolei słyszeli o niej u
franciszkanów. Kiedyś katechezę wielkopostną głosił polski
misjonarz z Kazachstanu. Opowiadał o przeprowadzonej we
Włoszech akcji sprzedawania stugramowych porcji ryżu na pomoc
głodującym wAfryce. Postanowiliśmy powtórzyć to w Mosinie.

Chcemy pomagać naszym polskim misjonarzom i
powierzonym ich opiece biednym ludziom, bo dla wielu z nich
stugramowa porcja ryżu to jedyny posiłek w ciągu dnia. Według
raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 populacji
świata jest niedożywiona, a 1/3 głoduje. Właśnie porcja 100 g ryżu
to dla wielu jedyny posiłek w ciągu całego dnia.

W czasie Wielkiego Postu jednym z wyrazów miłości do braci i

troski o najuboższych jest post, jałmużna i modlitwa. Akcja składa
się właśnie z tych trzech elementów
– postu – w wybranym dniu woreczek ryżu staje się dla nas

jedynym posiłkiem;
– jałmużny – pieniądze, które ofiarowaliśmy za woreczek ryżu

składamy jako ofiarę dla potrzebujących;
– modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich.

Woreczki ryżu z instrukcją i modlitwą będą rozprowadzane po
Mszach Świętych w I i w II niedziel Wielkiego Postu. Nie tylko
Koło Misjonarzy ale także młodzieżowe Koło Caritas zapragnęło
wesprzeć tę akcję.

Prosimy o poinformowanie o akcji znajomych, przyjaciół,
rodzinę...

:

S. Agnieszka

Wzór człowieka pracy i sprawiedliwości

W naszej Parafii pragniemy w tym Wielkim Poście podjąć akcję „woreczek ryżu”.

4 W.P. (144/356)
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Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił, iż pragnie złożyć urząd
papieski. Jego decyzja zaskoczyła wielu wierzących na całym
świecie. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji papieża
oraz za Kościół. Poniżej zamieszczamy oświadczenie Jego
Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI.

„Najdrożsi Bracia,
Zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech

kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej
wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w
sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu
podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób
należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że
ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko
przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez
cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św.
Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym
szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim
znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i
ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że
muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania
powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego
aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez
Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku,
od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie
zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego
posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego
Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą
miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i
proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz
zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego
Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję,
aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w
wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w
przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym

Abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI

W szkołach Gimnazjalnych odbędą się rekolekcje pod hasłem
„Wierzę, Ufam, Kocham” Rekolekcje będą prowadzone w trzech
wymiarach: Konferencje w kościele które poprowadzi ks. Konrad
Rapior, spotkanie z wychowawcą w klasach, gdzie będzie praca w
grupach na temat człowieka wiary i wymiarze trzecim: pierwszego
dnia będzie film dostosowany do percepcji duchowo psychicznych
młodzieży a drugiego dnia spotkanie z przedstawicielami Ruchu
Czystych Serc - z każdym poziomem osobno, a także z podziałem
na mężczyzn i kobiety.

Założyliśmy jako katecheci gimnazjum następujące cele
związane z tymi działaniami postnymi: kształtowanie
ewangelicznych postaw; formowanie uczniów zdolnych do
czynnego zaangażowania się w przemianę środowiska, w którym
żyją i uwrażliwianie na potrzeby najbliższych i najsłabszych w
otoczeniu ucznia.

W szkolnych działaniach pragniemy to osiągnąć poprzez
poznawanie sylwetki współczesnego świętego, który stał się
świadkiem wiary w tym współczesnym świecie.Atakże spróbować
znaleźć nie tyle odpowiedzieć, co do końca Wielkiego Postu
możemy zrobić w swoim środowisku dla dobra innych. Drugiego

dnia z wychowawca gimnazjaliści będą definiować słowo miłość,
które nabrało wiele odcieni. Odwołamy się słów św. Pawła z listu
do Koryntian o „Pochwale miłości”. Spróbujemy znaleźć
przykłady miłości między ludźmi, oraz jak młody człowiek –
przyjaciel Jezusa – może je realizować przez słowa i czyny. W tym
ma nam pomóc filmy z dnia pierwszego, a dopełnieniem są
spotkania z przedstawicielami Ruchu Czystych Serc z
wydawnictwa „Miłujcie się”. Już wcześniej, bo na jesień dla
rodziców klas III, a teraz 21 lutego dla klas I i II odbyło się
spotkanie z s. Marią Kwiek SJK, która jest odpowiedzialna za tą
grupę w Poznaniu i koordynuje spotkania w naszej diecezji.
Ostatniego dnia - 13 marca jest możliwość oddania całej swojej
przeszłości w wymiarze wiary i miłości źle rozumianej i źle
realizowanej, by podczas Eucharystii wyznać swoją Ufność Bogu
Jedynemu.
Na spotkanie rodziców, nie tylko klas I i II gimnazjum, z s. Marią
Kwiek zapraszamy 21.02 o godzinie 18:45 do Kościoła św.
Mikołaja w Mosinie, a rodziców szczególnie klas III na spotkanie z
p. Mieczysławem Guzewiczem 7.03. do Sali na górze w Domu
Katolickim.

Rekolekcje szkolne Gimnazjalne

Cisza. Dawno po północy. Słyszę jakiś ciągły dźwięk.
Niebo chyba zachmurzone, nie mrugają do mnie gwiazdy.
Z kąta kuchni w mroku rysuje się kształt kanciasty.
Elektronika czuwając wydaje głuchy jęk.

Pora późna wymaga, żeby spać. Jutro znów obowiązków tyle.
Myśli nagromadzone w ciągu tygodni kołaczą niespokojnie.
Protestują przeciw ich nieustannej w mojej głowie wojnie.
Muszę zebrać je, uporządkować choć przez małą chwilę.

Zawiodłam się. Nie dopilnowałam. Porażka. Źle.
Kryzys ekonomiczny, polityczny, społeczny, rodziny, wiary.
Aby to pokonać świat jest już chyba za stary.
Wszystko to już kiedyś było. Historia o tym wie.

Jeśli tyle zła wokół czy zwątpię? Nie! Jestem nieustraszona.
Uśpię niedbałym słowem czujność diabelską.
Szesnastoletnia ma dusza jest cierpliwa anielsko.
Oddalę się. Uklęknę w modlitwie. Świat oddam Bogu w ramiona.

Jolanta Kapelska

Wierzę. Wiersz pierwszy
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ROK WIARY 2012 - 2013

Czym różni się celebracja eucharystyczna sprawowana w
niedzielę od celebrowanej w poniedziałek? Niczym! Może jedynie
tym, że recytujemy w niej zawsze czyli
oraz tym, że jest ona bardziej uroczyście sprawowana. Uzasadnione
zatem jest pytanie, dlaczego Kościół od samego początku domagał
się, abyśmy uczestniczyli właśnie w niedzielnej Mszy Świętej?
Przypomnijmy, że pomimo istnienia w Dekalogu trzeciego
przykazania Bożego, aby „dzień święty święcić", Kościół
nieprzypadkowo od XVI wieku wzmocnił ten obowiązek także
przykazaniem kościelnym, które dziś brzmi: „W niedziele i święta
nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych".

Aby zrozumieć wyjątkowy charakter niedzieli, musimy
odwołać się do tygodniowej rachuby czasu epoki Chrystusa Pana.
Zgodnie ze starotestamentalną tradycją, opisaną w Księdze
Rodzaju (2, 2), szabat, czyli siódmy dzień tygodnia, był dla Żydów
dniem świętym i miał wyjątkowe, religijne i nienaruszalne

znaczenie. Dlaczego jednak pierwsi judeochrześcijanie odważyli
się porzucić ponadtysiącletnią tradycję świętowania szabatu
(soboty)? Dla Żydów była to przecież wręcz rewolucja kulturowa!
Jakże zatem przekonywająca musiała być dla wierzących w
Chrystusa przyczyna i motywacja wprowadzenia nowego
świątecznego dnia w tygodniu, i to właśnie „pierwszego dnia po
szabacie". Biblia daje nam tu pełną odpowiedź. Przyczyną
świętowania pierwszego dnia po szabacie był fakt zmartwych-
wstania Chrystusa w tym właśnie dniu. Dlatego Biblia określa ten
dzień jako Dzień Pański. Taką nazwę dla niedzieli przyjęły zresztą
w Europie kraje języków romańskich. Najlepiej oddaje to język
rosyjski nazywając niedzielę woskresjenie - zmartwychwstanie.
Dlatego Kościół od samego początku połączył dwie podstawowe
prawdy wiary w jednej strukturze obrzędowej: Eucharystię i
zmartwychwstanie. Wyznajemy je i obchodzimy poprzez celebrę
Mszy Świętej w każdą niedzielę - czyli w dzień pamiątki oraz
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Credo, Wyznanie wiary,

Msza Święta w niedzielę czy w poniedziałek?

WSPÓLNOTA UCZENNIC KRZYŻA
„Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i

na zgromadzeniu. Wielki są dzieła Pańskie, mogą ich
doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.” Ps. 111,1

Od dłuższego czasu jednym z moich skrytych
pragnień serca, było opowiedzieć tym wśród których
pracujemy, kim są Uczennice Krzyża, że ich rola
katechetyczna jest tylko dodatkiem w tęczowej barwie
powołania tej Wspólnoty. Opowiedzieć, jak
zadziwiająca jest tajemnica Boga, który zdecydował
się na powołanie w Kościele nowego dzieła Jego
Opatrzności. Dnia 3 lutego 2013 r. moje pragnienie się
spełniło. Za zgodą Księdza Proboszcza Edwarda
Majki, mogłyśmy na każdej Eucharystii opowiadać o
nas, naszym chryzmacie i misji. Prowokacją tego przedsięwzięcia
w tym czasie było nagranie na przełomie czerwca/lipca 2012r. płyty
CD z utworami, które Duch Święty wzbudził w nas podczas
modlitw i spotkań oraz okoliczności życia. Zawsze sobie
powtarzałyśmy, że nasz śpiew i wszystko co się z nim wiąże, jest
szczególnym niezasłużonym darem Boga, którym chcemy się
dzielić na Jego Chwałę. Ta płyta jest wypełnieniem tych naszych
słów. Tego dnia mogłyśmy ją rozprowadzać jako cegiełkę na dom
naszych tęsknot – dom modlitwy i rekolekcyjny dla nas i
wszystkich, który będą pragnęli korzystać z tego, co Bóg chce dać.
Drugim argumentem, który sprzyjał tej opowieści o naszej
Wspólnocie, był obchodzony w łączności ze Świętem Ofiarowania
Pańskiego (2 lutego), dzień szczególnej pamięci o osobach życia
konsekrowanego. Tak jak napisałyśmy na pokazie slajdowym,
prezentowanym w niedzielę 3 lutego, chciałyśmy również
przybliżyć tajemnice naszego życia tylko dla Boga.

„Należę do Pana” Iz. 44; 5
„Każda Kobieta chce mieć dzieci, kogoś u swego boku, kto

zapewniłby jej opiekę, serdeczność i bezpieczeństwo; chce mieć
piękne stroje, ozdoby, dający schronienie dom.
Kobieta konsekrowana jest samotnym wędrowcem w
chłodną noc. Jest ziemią Pana, wyłączną Jego
własnością. Gdy kocha ludzi i jest głęboko kochana,
Bóg jest w niej wolnością.”Kiedy Bóg wzbudził w
naszej Założycielce Siostrze Christianie Mickiewicz
myśl o nowej wspólnocie konsekrowanej, od początku
miały to być osoby, które będą odpowiadać na Miłość
Boga, wyrażoną w Ewangelii św. Jana słowami: „Bóg
tak ukochał nas, że Syna Swego dał, aby każdy, kto w

Niego wierzy miał życie wieczne”(por. J 3,16). Jako Uczennice
Bożej Miłości – Uczennice Krzyża, oddajemy swoje życie Bogu
Ojcu, tak jak Jego Syn – Odkupiciel, stając się pielgrzymami
głoszącymi Jego Miłość, a w mocy Ducha Świętego chcemy się
ofiarowywać w intencji katolików świeckich. W życiu czynnym
misję naszą opieramy na towarzyszeniu świeckim w ich osobistej
drodze do relacji z Bogiem, formujemy i otaczamy codzienną
modlitwą. Szczególną naszą troską jest duchowa walka o
zagrożoną wieczność każdego człowieka.

Dziękujemy wszystkim, którzy o nas pamiętają, modlą się i
dzielą swoimi dobrami. Dziękujemy osobom, które z nami
współpracują dla Królestwa Bożego. Wiadomości o nas można
uzyskać na stronach internetowych: www.uczennicekrzyza.pl;
www.centrumformacji.eu; www.domnaskale.org.pl.

S. Rut CSDC

W czasie Wielkiego Postu człowiek powinien bardziej otworzyć się na bliźniego. Często „warczymy” na siebie bez powodu, a
powiedzenie zwykłego „dzień dobry” sprawia ogromną trudność. Nie można jednak tracić nadziei, że człowiek jest z natury dobry.
Bezinteresowna pomoc wzajemna życzliwość nadal są dla niektórych priorytetem.

Pomoc w opiece nad dzieckiem, podwiezienie do szkoły gdy za oknem leje deszcz czy zrobienie zakupów choremu nie są wyczynami
godnymi superbohatera. Jednak dla potrzebującego uczynna sąsiadka warta jest więcej niż Supermen. Dlatego w tym szczególnym czasie
Wielkiego Postu chciałabym bardzo podziękować tym wszystkim którzy wyciągnęli pomocną dłoń, a nie zatrzasnęli drzwi mówiąc, że to
nie ich sprawa. Władysław Loranc napisał: „

Dziękuję, że przykazanie „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” nie są sloganem tylko potrzebą serca. Dziękuję!
Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego wspólczuca”.

Asia Stiller

Dziękuję!
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Zastanawiające jest, że w wypowiedziach najwybitniejszych uczonych
w dziejach ludzkości powtarza się spostrzeżenie, że im więcej wiedzy,
tym bliżej jest się Boga……

/1858-1947/ niemiecki fizyk, autor prac z zakresu
termodynamiki, promieniowania termicznego, energii, optyki, teorii
względności. Jego koncepcje dały początek mechanice kwantowej.
Noblista. –„Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla Fizyka zaś na końcu
wszelkich dociekań”.

/ 1847-1937/ włoski fizyk i konstruktor. Jeden z
wynalazców radia. Za wkład w dziedzinie telegrafii bezprzewodowej
otrzymał nagrodę Nobla z dziedziny fizyki /1909/.

Jako badacz praw natury wszędzie natrafiam na ślady cudów Bożej
wszechmocy. Tylko z pomocą Boga, który rozliczne i tajemnicze siły
natury stawia w służbie człowieka, zbudowałem ten przyrząd .”/radio/

/1791-1867/ angielski fizyk i chemik, odkrył zjawisko
indukcji elektromagnetycznej, co przyczyniło się do powstania
elektrodynamiki. Zbudował pierwszy model silnika elektrycznego..

Zdziwiło was panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo - B Ó G - lecz
zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć, jaką mam dla Niego opieram na
podstawach tak pewnych, jak prawdy z dziedziny fizyki”.

/1879-1955/ Żyd niemieckiego pochodzenia, jeden z
największych fizyków – teoretyków XX wieku, twórca teorii względności,
laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, za wyjaśnienie efektu
fotoelektrycznego, autor ponad 300 prac naukowych. „Im bardziej
zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga”.

Moja religia polega na pokornym podziwie tego nieograniczonego
wyższego ducha, który objawia się w drobnych szczegółach, jakie
jesteśmy w stanie dostrzec naszymi wątłymi i słabymi umysłami. To
głęboko emocjonalne przekonanie o obecności wyższej rozumnej Mocy,
która jest objawiona w niepojętym wszechświecie, kształtuje moje
wyobrażenie Boga”.

Jesteśmy w sytuacji małego dziecka, które wchodzi do olbrzymiej
biblioteki wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, że ktoś

musiał te książki napisać, ale nie wie jak. Nie rozumie języków, w których
książki te zostały napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy
porządek w układzie książek, ale nie wie co to jest. Taki, wydaje mi się jest
stosunek nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do B O GA.

/1643 – 1727/ angielski fizyk, matematyk, astronom,
historyk. Odkrył i sformułował prawo powszechnego ciążenia, a także
prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Jego największa
pasją była biblia. Poświęcał jej więcej czasu niż nauce.

Ateizm jest tak bezsensowny i wstrętny dla ludzkości, że nigdy nie miał
wielu wyznawców”.

Nawet, gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk
przekonałby mnie o istnieniu B O GA”.

Biblia zawiera więcej potwierdzeń swej prawdziwości, niż dowolna
historia świecka”.

1596 – 1650/ niemiecki Filozof, matematyk, fizyk, jeden z
najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uważany za prekursora
nowożytnej kultury umysłowej. Autor słynnego zdania: „Myślę więc
jestem”. Wprowadził do matematyki termin funkcja, a także nazwę -liczby
urojone -, sformułował prawo załamania i odbicia światła. Nie dbał o sławę
i niechętnie ogłaszał swe prace.

Widzę, że pewność i prawdziwość wszelkiej wiedzy zależy wyłącznie
od poznania prawdziwego B O G A, a z tego wynika, że, nim poznałem
Boga nie mogłem mieć pewnej wiedzy o żadnej innej rzeczy”.

/1822 – 1895/francuski chemik i prekursor
mikrobiologii. Dziełem jego życia są prace z bakteriologii i wirusologii,
uwieńczone stworzeniem pierwszej szczepionki dla ludzi /przeciw
wściekliźnie/.

Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z
powrotem”.
Zauroczyły mnie przemyślenia tych wielkich uczonych , dlatego chciałam
się nimi z Państwem podzielić.

Max Planck

Guglielmo Marconi

Michael Faraday

Albert Einstein

Isaac Newton

Kartezjusz /

Ludwik Pasteur

J. Górnicka

Być jak najbliżej Boga

Felicitas – urodzaj, szczęście, błogosławieństwo.
– wspomnienie 7 marca.

la feli
Szczęściem jest trzymać się za ręce idąc daleko, szczęściem jest

twoje niewinne spojrzenie wśród tłumu, szczęściem jest pozostać sobie
bliskimi jak dzieci, szczęście, szczęście...” tymi słowami zaczyna się
popularna piosenka włoska w wykonaniu Al. Bano i Rominy Power.
On pochodzący z wielodzietnej rodziny, wyjechał za pracą do
Mediolanu i pracując jako kelner nawiązał w restauracji kontakt z
artystami. Jako posiadacz dźwięcznego tenoru szybko zrobił karierę
śpiewaka, ożenił się z aktorką i długie lata tworzyli szczęśliwy duet w
małżeństwie i piosence na scenie.

Łacińskie felicitas oznacza urodzaj, szczęście, błogosławieństwo.
Od tego słowa wywodzi się też imię żeńskie „Felicyta”. Kobieta o
imieniu Felicyta charakteryzuje się przede wszystkim dużą ambicja i
energią. Dzięki harmonijnemu połączeniu tych dwóch cech potrafi
osiągnąć wiele i skutecznie realizuje swoje cele. Bardzo odważna,
dumna Felicyta nie boi się żadnych wyzwań i przeszkód, z energią i
pewnością siebie idzie przed siebie. W życiu bardzo pragnie przede
wszystkim uznania i dąży do osiągnięcia wysokiej pozycji w życiu
społecznym. Zazwyczaj udaje się jej to osiągnąć. Bywa nieraz
ekscentryczna, gdyż lubi chodzić własnymi ścieżkami, nie bacząc, co
powiedzą na to inni. Pełna dumy, nieraz lekkiej wyższości, nie boi się
żadnych opinii ludzkich, a z drugiej strony dąży, by zająć wysoką
pozycję w swoim środowisku.

Wiadomości z imiennika potwierdzają przynajmniej trzy
przykłady kobiet: Felicitas Goodman - węgierskiej antropolog kultury,

religioznawcy i językoznawcy; Klaudii Felicyty Habsburg -
arcyksiężniczki austriackiej; Marii Józefy Antoniny Wittelsbach a
właściwie Marii Józefy Antoniny Walburga Felicitas Regula
Wittelsbach - cesarzowej cesarstwa niemieckiego. Nie trzeba czytać
życiorysów, same tytuły przed nazwiskiem świadczą o powadze i mocy
charakterów.

Ale jest i inny przykład: niewolnica Felicyta męczennica za wiarę.
Zginęła dobita mieczem gladiatora w czasie igrzysk na arenie w
Kartaginie w 203 roku. Zginęła wraz ze swoją panią,
dwudziestodwuletnią Perpetuą, dziewczyną szlachetnie urodzoną i
dobrze wychowaną. Zginęły dobite mieczem, bo dzikie zwierzęta
wypuszczone na arenę nie chciały ich atakować. Wraz z nimi
uwięzionych było wielu ludzi, w tym brat Perpetui. Perpetua dodawała
więźniom otuchy, sama była nieulękła. Pisała pamiętnik,
pozostawiając w ten sposób pisemne świadectwo potomnym. Nie
ugięła się pod naciskiem ojca i krewnych. Przyjęła wraz z innymi
chrzest, który umocnił ją na drodze męczeństwa. Wielu tak zginęło w
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Cóż szczególnego w tych dwóch
kobietach? Felicyta i Perpetua: obie młodziutkie, piękne, odważne,
dumne, pewne siebie, nie zważające na opinię publiczną, energiczne.
Jak wielką łaskę wiary wlał w nie Bóg, jak wielką łaskę miłości, że one,
młode matki wolały śmierć niż wyparcie się Boga, niż życie w świecie,
który Go nie szanuje i nie uznaje. Oddały Bogu to, co miały
najcenniejsze, macierzyńską miłość. W każdej epoce Bóg znajduje
ludzi gotowych pójść za Nim i Go naśladować tak, jak wymagają tego
czasy współczesne. „Szczęściem jest trzymać się za ręce idąc daleko”-
tak mówią słowa piosenki. Felicyta i Perpetua poszły trzymając się za
ręce i trzymając za ręce Boga „daleko” do innego świata, do Boga…
„Daleko” znaczy też– iść przez całe życie trzymając się za ręce: w
przyjaźni, miłości, uczciwości, szacunku. Czy udało się to
wykonawcom piosenki? Czy uda się nam? Uda. Tak nam dopomóż
Bóg.

Felicità'
e' tenersi per mano, andare lontano
la felicita'
e' il tuo sguardo innocente
in mezzo alla gente
la felicità'
e' restare vicini come bambini

cità', felicità’
„

Jolanta Kapelska

ALFABET ŚWIĘTYCH
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Odszedł po wieczną nagrodę do PANA
wierny syn naszej parafii śp. Zygmunt Pohl.
Wiele o Jego pracy, modlitwie i życiu
mogliby powiedzieć moi poprzednicy – Ks.
Prałat Konrad Kaczmarek czy śp. Ks.
Kanonik Bernard Kus. Co z mego 16-to
letniego doświadczenia i obserwacji tegoż
zasłużonego parafianina mogłem przekazać
w kazaniu pogrzebowym – to uczyniłem.
Odszedł jeden z dwóch parafian, który kilka

lat temu został odznaczony przez Ks. Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego MEDALEM OPTIME ARCHIDIOECENSIS
POSNANIENSIS.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Atak wspomina założyciela Chóru św. Cecylii aktualna Pani Prezes
Bronisława Dawidziuk:

Będę chwalił Pana do końca swego życia.
bo szczęśliwy ten, kto pokłada nadzieję w Panu.
Będę śpiewał panu pieśń nową,
pieśń do naszego Boga.
Od najmłodszych lat śpiewam Tobie Panie.
całym swym życiem, aż do końca swoich dni.
I przejdę z chóru ziemskiego do anielskiego,
by z radością śpiewać Zmartwychwstałemu.

Te słowa były wkomponowane w czas ziemskiego życia śp. Dh
Zygmunta Pohla, którego odprowadziliśmy na miejsce wiecznego
spoczynku dnia 2 stycznia br.
Mszę Św. pogrzebową odprawił ks. kanonik Edward Majka w
asyście 6 kapłanów, mówiąc o zasługach zmarłego dla naszej
wspólnoty.
Chórem dyrygował Michał Grzybulski, który wykonał także na
organach modlitwę „ Głos Dusz „ której opracowanie nutowe
dostał od zmarłego.
Dh Zymnunt Pohl wprawdzie urodzony w Nowym Tomyślu, ale
całe swoje życie związał z naszą piękną Ziemią Mosińską.
Pracował w wielu stowarzyszeniach i organizacjach.
Kiedy 1973 r. proboszczem parafii Św. Mikołaja w Mosinie został
ks. Konrad Kaczmarek, pomógł mu reaktywować chór Świętej
Cecylii, którego został prezesem . Organizował wiele wyjazdów,
koncertów i prób. Funkcję tę piastował 10 lat do 1983 r. kiedy to
zrezygnował z prezesury, pozostając w zespole jako czynny
śpiewak.
Marzeniem Dh. Zygmunta było, aby chór posiadał swój sztandar,
zbierał pieniądze na ten cel i podczas jubileuszu zespołu sztandar
został poświęcony.
Nad grobem zmarłego stanęła pogrążona w żałobie rodzina,
kapłani, poczty sztandarowe, delegacje różnych organizacji a także
przyjaciele i znajomi.
Dh. pozostaniesz w pamięci tych, którzy Cię znali, kochali i
szanowali
Cześć Jego Pamięci.

Ks. Edward Majka, proboszcz

Bronisława Dawidziuk

ŚP ZYGMUNT POHL.

Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;
CARITAS GBS Mosina 78 9048 0007 0000 4499 2000 0001

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII

ŚW. MIKOŁAJAW MOSINIE

M S Z E Ś W I Ę T E : NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;

DNI POWSZEDNIE
pon. – so. 7.00; 8.15; 18.00

ŚWIĘTA ZNIESIONE
7.30, 9.00, 16 .00, 18.00

CHRZTY I i III sobota miesiąca
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po Mszy

Św. wieczornej w domu katolickim.

BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861 w. 24
- poniedziałek 18.30-19.00
- środa 16.00-17.30
- czwartek i piątek 8.00-10.00

PROLONGATA GROBÓW

NARZECZENI w II i IV piątek od 16.00 do 17.30
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę
miesiąca o godz. 18.30 w domu katolickim

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
czynna w środy od 16.00 do 17.30

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57

Wtorki od 16.00-18.00
poza miesiącami XII, I, II, VII,VIII

Sprawy cmentarne (prolongata grobów)
wtorki od godz.16.00 do 18.00 w miesiącach marzec, kwiecień, maj i czerwiec.

Bezpłatna pomoc specjalistyczna

W Kobylnicy działa już od wielu lat Ośrodek Wspomagania Rodziny, a od tego roku jest także Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który
świadczy bezpłatna pomoc na terenie diecezji poznańskiej, a właściwie powiatu poznańskiego. W zakres tych działań wchodzi:
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, socjalnego, prawnego i pedagogicznego, prowadzenie terapii
wspierającej, współpraca z wszystkimi podmiotami z zakresu przemocy w rodzinie a także udzielenia doraźnej i szybkiej pomocy osobą
w sytuacji kryzysowej także w postaci hotelu (z wyłączeniem bezdomności).
Ośrodek ten jest czynny całodobowo, a dostęp do specjalistów codziennie pon-pt od 8:00 do 22:00, a w sob-niedz od 9:00 do 17:00.
Dane kontaktowe: OIK w Kobylnicy; ul. Poznańska 91; 62-006 Kobylnica; Tel 618150363; 519 132 300
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Piątek, 1 marca

Sobota, 2 marca

Niedziela, 3 marca

Poniedziałek, 4 marca

Wtorek, 5 marca

Środa, 6 marca

Czwartek, 7 marca

Piątek, 8 marca

Sobota, 9 marca

Niedziela, 10 marca

Poniedziałek, 11 marca

Wtorek, 12 marca

Środa, 13 marca

Czwartek, 14 marca

Piątek, 15 marca

Sobota, 16 marca

Niedziela, 17 marca

Poniedziałek, 18 marca

Wtorek, 19 marca

Środa, 20 marca

Czwartek, 21 marca

Piątek, 22 marca

Sobota, 23 marca

Niedziela, 24 marca

Poniedziałek, 25 marca

Wtorek, 26 marca

Środa, 27 marca

WIELKI CZWARTEK, 28 marca

WIELKI PIĄTEK, 29 marca
WIELKA SOBOTA, 30 marca

Niedziela, 31 marca

Poniedziałek, 1 kwietnia
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+ Zenona Jankowiaka w 22 roczn.
śm. Marię Szeląg oraz zm. rodziców

Albina, Franciszkę, Irenę,
Joannę, Stanisława Helenę, Józefa
Kazimierza Władysława Helenę
Sokołowskich, Wojciecha Józefy
Franciszki Mrugałów, Annę Franciszka
Michalaków, Marię Elżbietę Krawczyk.

+ Seweryna i zm. z rodziny
Drozdowskich, Stefanię, Michała,
Zdzisława Balcerskich

+

Mariannę i Mieczysława
Kołodziejczyków, Stefanię i Józefa
Dworczaków, Alinę, Kazimierę, Albina
Habowskich

+ Mariana Kasperkowicza w 10 i
zm. z rodziny Kasperkowiczów i
Piechotów

+ Pelagię Kazimierza i
Zbigniewa Dorobek i zm. z rodziny.
Zofię i Mariana Wujek i zm. z rodziny

+ Antoniego Strykowskiego w 15
roczn. śm. i zm. z rodziny
Strykowskich i Kowalewskich

+ Mariannę Kasprzak w 3 roczn.
śm. i Mieczysława Kasprzaka

+
Henryka Szulca w 1 roczn. śm. i

Stefana Szulca
+ Kazimierza Pieczyńskiego z

ok. imienin

+
Stanisława w 2 roczn. śm. i

Józefę, Stefana Olejników
+ Władysławę Kazimierza

Kowalewskich i zm. z rodziny

+ Grzegorza Mielcarzewicza
Danutę Tarnowską w 5 roczn.

śm.

módlmy się za wszystkie Matki z
naszej Wspólnoty Różańcowej,
prosimy o zdrowie i potrzebne łaski na

każdy dzień

+ Józefa Kalisza z ok. imienin

+ Franciszkę, Wojciecha
Frąckowiaków, Marię i Jana
Dominiczaków

Wiktorię, Walentynę, Piotra
Lemańskich; Jadwigę , Franciszka
Kwiatków; Krystynę i Henryka Grun;
Mariana Olejniczaka; Pawła Lechmana

+ Stanisławę i Ignacego Szulc w
3 roczn. śm.

+

Elżbietę, Czesławę i Jana
Zydorczyk; Gertrudę i Stanisława
Zaidler; Irenę Piechocką i Andrzeja
Tabakę

+ Władysława Malcherka w 8
roczn. śm.

+ Bogdana Barańskiego w 17
roczn. śm.

+ Ryszarda Małeckiego
+ Olgę Kaczmarek w 5 roczn.

śm. Czesława Kaczmarka, Teodora i
Pelagię Szykulskich

+ Monikę w 1 roczn. śm. i
Zygmunta Pohl

+ Bożenę Jakś

+ Marię i Stanisława Kaczmarek i
zm. z rodziny

+ Helenę Szaj

+ Stanisława, Mariannę
Piotrowskich i zm. z rodziny
Woźniaków

+ Asię Nowak

o zdrowie i Bł. Boże dla Krystyny
i Jej rodziny.

+
Piotra Kruszewskiego
+ Bożenę Ignasiak

+ Gertrudę Zeidler w 11 roczn.
śm.

+ Krystynę Janik i Józefa Żok z
ok. imienin

+

Konstancję i Wawrzyna i zm. z
rodziny Stachowiaków

+ Józefa Sobkowiaka z ok.
imienin

+ Zdzisława Spychałę w 2 roczn.
śm. i zm. z rodziny Spychałów,
Gajewskich i Majchrzaków

+ Eugenię Urbańską w 5 roczn.
śm.

+ Zbigniewa Wachowiaka

+ Jerzego Wosia w 5 roczn. śm.
Marię w 1 roczn. śm. i Leona

Przybylskich
+ Józefa Cichosza z ok. imienin

+
Józefa Kalisza w dniu imienin

+ Józefa Jankowskiego z ok.
imienin

+

+

+ Zbigniewa i Wiktorię
Nowackich

+ Elżbietę, Czesławę i Jana
Zydorczyk; Gertrudę i Stanisława
Zaidler; Irenę Piechocką i Andrzeja
Tabakę

z ok urodzin Elżbiety, Marcina,
Weroniki i Dominika z
podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Błogosławieństwo
Boże i zdrowie.

+ Mirosławę Lipiak

Stefanię w 17 roczn. śm. Jana i

Stefana Rzepczyńskich; Sylwestra
Zimowskiego, Andrzeja Bombka

+ Józefa Kalisza z ok. imienin
+ Józefa Kaczmarka w 31 roczn.

śm. i Mariana Kaczmarka
+ Władysława i Jana Rajczaków,

Franciszkę, Michała, Kazimierza,
Stanisława, Ryszarda Pieczyńskich i
zm. rodziny Walasiaków, Pieprzyków i
Lektarskich

+ Grażynę Idziak

+

+ ŻYWY RÓŻANIEC

+

+ Włodzimierza, Pelagię, Józefa i
Piotra Kędziora

+ Elżbietę, Czesławę i Jana
Zydorczyk; Gertrudę i Stanisława
Zaidler; Andrzeja Tabakę, Irenę
Piechocką

+ Władysława, Marię
Marcinkowskich i zm. z rodziny
Marcinkowskich, Frasunkiewiczów,
Wagnerów i Piaseckich

+ Grażynę Idziak
+ Zygmunta Pohla
+ Agnieszkę i Stanisława

Mikołajskich

+ Franciszka Nowaka i zm. z
rodziny Kossowskich i Nowaków

Hildegardę i Kazimierza Riske,
Wandę i Mikołaja Kugiejko, Martę i
Gwidona Pareckich

+ Zofię Matusiak w 7 roczn. śm.
+ Zbyszka Lisieckiego, Janinę

Deska i zm. z rodziny
+ Janinę i Tadeusza Gzików

INTENCJE MSZALNE 2013 r.

ZGONY

CHRZTY

Włodarczak Józef – l. 84, Stanisławiak Stanisława – l.80, Przybysławska Wanda – l. 74, Szuda Jerzy – l.63, Flens Helena – l. 80,
Marcinkowska Helena Zofia – l. 91, Tomiak Krystyna – l. 79, Staszewski Zenon – l. 60, Pohl Zygmunt – l. 79, Rybarczyk Anna – l. 55,
Kawczyński Mieczysław – l. 79; Szymaniak Stanisław – l. 66, Waligórski Marian l. 67, Kubiak Marek – l. 65, Stefaniak Antoni – l.82,
Rybarczyk Teresa – l. 55, Pozorski Zygmunt - l. 79, Szymkowiak Jan – l.65, Karbowski Jan – l. 54, Kłos Franciszek – l. 65, Ziemski
Tadeusz – l. 82, Nowacka Maria - l. 73, Kempska Iwona – l. 54, Połczyński Tadeusz - l. 55, Połczyńska Teresa – l. 83, Deska Janina l. 81,
Riske Hildegarda – l. 86, Ratajczak Pelagia – l. 80, Ratajczak Pelagia – l. 80, Halaburda Marian – l. 63, Kaszuba Narcyz - l. 57, Górny
Franciszek – l. 91, Cichowlas Mikołaj – l. 38, Kosińska Irena – l. 90, Kaczmarek Antonina – l. 9, Gimzińska Eugenia – l. 78, Gajdecka
Gabriela – l. 84,

Dygowski Oskar, Gominiak Zuzanna,Pawłowska Nadia Anastazja, Szulc Zofia, Kazimierski Krzysztof Jacek, Olejnik Aleksandra Anna,
Wawrzyniak Klara Maria, Trzcińska Weronika, Szymendera Gabriela, Rymarska Zofia, RothAleksander, EwleszynAlan, Dengusiak Ewa
Sylwia, Cherubin Nikodem, Szulc Bruno Maciej, Mikołajczyk Anna, Koralewska Liwia Magdalena, Kończak Oskar Andrzej, Prusimska
Aleksandra Maria, PotockiAdam,


