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To ja potrzebuje chrztu...
Jezus przyszed³ z Galilei nad Jordan do
Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mówi¹c:
«To ja potrzebujê chrztu od Ciebie,
a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedzia³: «Pozwól
teraz, bo tak godzi siê nam wy-

pe³niæ wszystko, co sprawiedliwe».
Wtedy Mu ust¹pi³.
A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy-

Mt 3, 13-17

Mój Syn
umilowany…
Chrzest Jezusa w Jordanie to
moment, w którym dope³nia siê
Bo¿e objawienie. Duch Bo¿y
zstêpuje na Jezusa, a z nieba odzywa siê g³os Boga, wskazuj¹cy
na Jezusa jako na Syna Bo¿ego
- mamy wiêc pierwsze w dziejach objawienie Trójcy Œwiêtej.
S³owa Boga: "ten jest mój Syn
umi³owany, w którym mam
upodobanie" oznaczaj¹ jednoœæ
Ojca i Syna - ju¿ w momencie
chrztu, poprzedzaj¹cego publiczne
wyst¹pienie Jezusa i bêd¹cego do niego wstêpem, Ojciec zaznacza, ¿e aprobuje wszystko, co Syn bêdzie mówi³
i czyni³; legitymizuje dzia³alnoœæ i nauczanie Jezusa jako dzia³alnoœæ i nauczanie Bo¿e.
Chrzest Jezusa mo¿e zastanawiaæ - do
Jana nad Jordan ludzie przychodzili, by
przyj¹æ chrzest nawrócenia, wyznaj¹c
swoje grzechy. Jezus nie ma grzechów,
jako cz³owiek zanurza siê jednak
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³y Mu siê niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak go³êbicê i przychodz¹cego na Niego. A g³os z nieba
mówi³: «Ten jest mój Syn umi³owany,
w którym mam upodobanie».

w wody Jordanu przyjmuj¹c na siebie
to wszystko, co niesie ludzka natura.
Bêd¹c w pe³ni Bogiem i w pe³ni cz³owiekiem w momencie chrztu podkreœla sw¹ ludzk¹ naturê (a jednoczeœnie
Bóg objawia Jego naturê Bosk¹).
Przyjmuj¹c chrzest z r¹k Jana, bêd¹c
bez grzechu nie wyznaje grzechów, ale
niejako bierze na siebie grzechy ludzkoœci - chrzest staje siê wiêc zapowiedzi¹ ofiary krzy¿a. Po chrzcie, zanim
rozpocznie publiczn¹ dzia³alnoœæ, Je-

zus udaje siê na pustyniê, gdzie
poœci i modli siê, a tak¿e doœwiadcza kuszenia. Jest kuszony jako cz³owiek, doznaje ludzkich pokus i jako cz³owiek musi
je odeprzeæ. Bêd¹c Bogiem, jest
te¿ cz³owiekiem - ma pe³n¹ naturê ludzk¹.
Jan Chrzciciel na widok Jezusa
wzbrania siê przed udzieleniem
Mu chrztu mówi¹c: "To ja potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?". Jezus
mu odpowiada, ¿e pragnie przyj¹æ chrzest z jego r¹k, aby "wype³niæ wszystko, co sprawiedliwe". Chrzest w Jordanie jest przyjêciem przez Jezusa pos³annictwa, które
powierzy³ Mu Ojciec, wejœciem na
drogê jego realizacji. Jest wyrazem
pos³uszeñstwa woli Ojca, któr¹ Jezus
podejmuje siê wype³niæ. Pos³uszeñstwo
Bo¿ej woli rodzi jednoœæ Syna z Ojcem - Jezus jest umi³owanym Synem,
w którym Bóg ma upodobanie.
Niedziela Chrztu Pañskiego przypomina ka¿demu z nas nasz chrzest, kiedy
w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego
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Ewangelia na niedziele 19 stycznia
Dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym
Jan zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: «Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi
grzech œwiata. To jest Ten, o którym powiedzia³em: „Po mnie przyjdzie M¹¿, który mnie
przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie zna³em, ale
przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi».
Jan da³ takie œwiadectwo: «Ujrza³em Ducha, który jak go³êbica zstêpowa³ z nieba i spocz¹³
na Nim. Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten, który mnie pos³a³, abym chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego nad Nim,
jest Tym, który chrzci Duchem Œwiêtym”.
Ja to ujrza³em i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym».
J 1, 29-34

Ewangelia na niedziele 26 stycznia
Królestwo niebieskie jest blisko
Gdy Jezus pos³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei. Opuœci³ jednak Nazaret, przyszed³ i osiad³ w Kafarnaum nad jeziorem,
na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ œwiat³o wielkie,
i mieszkañcom cienistej krainy œmierci wzesz³o œwiat³o».
Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: «Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Mt 4, 12-23

Ewangelia na niedziele 2 lutego
B³ogos³awieni jesteœcie!
Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami:
«B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo
niebieskie.
B³ogos³awieni, którzy p³acz¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni
bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani
synami Bo¿ymi.
B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni jesteœcie, gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i
gdy mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na was z mego powodu. Cieszcie siê
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
Mt 5, 1-12a

W tym miesiacu...
21 stycznia - wspomnienie œw. Agnieszki, dziewicy i mêczennicy
24 stycznia - wspomnienie œw. Farnciszka Salezego, biskupa i doktora Koœcio³a
25 stycznia - œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a
28 stycznia - wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a
31 stycznia - wspomnienie œw. Jana Bosko, prezbitera
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21 i 22 stycznia
Dzieñ Babci
i Dzieñ Dzadka
PAMIÊTAMY!!!
:-)
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zostaliœmy w³¹czeni we wspólnotê
Koœcio³a, zanurzeni w Boga Jedynego
w Trójcy Œwiêtej. W momencie chrztu
staliœmy siê przybranymi dzieæmi Bo¿ymi - tym samym mo¿na powiedzieæ,
¿e i do nas mog¹ siê odnieœæ s³owa "syn
umi³owany", bo Bóg nazywa nas swy-

mi umi³owanymi dzieæmi. Œwiadomoœæ
w³¹czenia przez chrzest do wspólnoty
dzieci Bo¿ych powinna budziæ w nas
pragnienie d¹¿enia do jednoœci z Bogiem. Drog¹ do tej jednoœci jest pos³uszeñstwo Jego woli.
Czy ¿yjê ¿yciem dziecka Bo¿ego

i w mojej codziennoœci staram siê wype³niaæ wolê Bo¿¹? Czy ludzie, patrz¹c
na mnie i moje postêpowanie mog¹
wnioskowaæ o mojej przynale¿noœci
przez chrzest do Chrystusa - czy niosê
innym Bo¿¹ mi³oœæ, pokój i nadziejê?
mp

Taki byl rok 2013…
Pocz¹tek roku to zwykle czas podsumowañ roku poprzedniego. Nadszed³ wiêc dobry moment, by przypomnieæ sobie, co dzia³o siê przez
ostatnie dwanaœcie miesiêcy - jaki
by³ rok 2013 widziany oczami
"Ewangelisty".

o nowej ksi¹¿ce ks. Wojciecha Muellera: "Ks. Aleksander WoŸny. Spojrzenie na wiarê". Mieszkaj¹cy w naszej
parafii Maltañczycy ze Stowarzyszenia
Doktryny Chrzeœcijañskiej SDC przygotowali w czasie ferii warsztaty pla-

Marzec
Po rezygnacji Benedykta XVI Koœció³
przygotowywa³ siê do konklawe.
W "Ewangeliœcie" pisaliœmy o historii
konklawe, przedstawiliœmy tez krótki
¿yciorys Benedykta XVI.

Styczeñ
Od stycznia 2013 r. "Ewangelista"
zacz¹³ ukazywaæ siê w nowej, nieco
zmienionej formie - raz w miesi¹cu, za
to z wiêksz¹ liczb¹ stron ni¿ przedtem.

Numer styczniowy zawiera³ jak zawsze
podsumowanie poprzedniego roku,
by³o o chrzcie Pañskim, Ksiêdze Joela, ukaza³a siê druga czêœæ wywiadu
z ks. Adrianem B¹czyñskim, kapelanem szpitala i rezydentem w naszej parafii. By³o te¿ jeszcze trochê bo¿onarodzeniowo - przypomnieliœmy szkolny koncert kolêd i wspólne kolêdowanie dzieci przy ¿³óbku w koœciele.
23 stycznia odszed³ do Pana kard. Józef Glemp, Prymas Polski-senior.
Luty
Rozpoczêliœmy Wielki
P o s t .
W "Ewangeliœcie"
przypomnieliœmy sylwetkê zmar³ego w styczniu kard. Józefa Glempa. Pisaliœmy
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styczno-teatralne dla dzieci. 15 lutego
arcybiskup Stanis³aw G¹decki mianowa³ ks. Wojciecha Muellera, pe³ni¹cego w naszej
parafii pos³ugê wikariusza,
postulatorem
procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra WoŸnego.
W Muzeum
Narodowym trwa³a wystawa poœwiêcona barokowej muzyce sakralnej.
11 lutego Koœció³ znalaz³ siê w wyj¹tkowej sytuacji - papie¿ Benedykt XVI
podj¹³ decyzjê o rezygnacji z pos³ugi
biskupa Rzymu z koñcem lutego.

13 marca, w drugim dniu konklawe,
na Stolicê Piotrow¹ wybrany zosta³
kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Pierwszy w dziejach papie¿ z zakonu jezuickiego i pierwszy z kontynentu amerykañskiego przyj¹³ imiê
Franciszek (te¿ jako pierwszy w historii
papiestwa).
Tr w a l i œ m y
w atmosferze
Wi e l k i e g o
Postu; jak co
roku w gazetce proponowaliœmy rozwa¿ania drogi
krzy¿owej.
Kwiecieñ
Na prze³omie marca i kwietnia obchoStrona 3

dziliœmy radosne Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego - w tym roku w wyj¹tkowo zimowej aurze. W gazetce zanurzyliœmy siê
w g³êboki
sens historii
odkupienia
i wydarzeñ
zbawczych historii mi³oœci Boga do cz³owieka. W ramach
œwi¹tecznych przygotowañ podawaliœmy kilka propozycji zdobienia pisanek.
Przedstawiliœmy sylwetkê kard. Jorge
Mario Bergoglio - papie¿a Franciszka. Przypomnieliœmy te¿ pontyfikat
Benedykta XVI.
W dniach 19-21
kwietnia szko³a
Nowej Ewangelizacji przeprowadzi³a w naszej parafii kurs Nowe
¯ycie, a pod koniec kwietnia
w oknach kaplicy
pojawi³y siê witra¿e.
Maj
W maju nie mog³o zabrakn¹æ refleksji
maryjnych. W ramach cyku "Biblia-s³owo ¿ycia" pisaliœmy o kolejnej ksiêdze
biblijnej - Ksiêdze Abdiasza. Zajêliœmy
siê heraldyk¹ papiesk¹, przybli¿aj¹c
historiê i symbolikê papieskich herbów.
By³a te¿ refleksja
nad przes³aniem
p³yn¹cym
z pierwszych dni
pontyfikatu papie¿a Franciszka.
16 maja w Katedrze Poznañskiej
kleryk Jaros³aw
Czy¿ewski poStrona 4

chodz¹cy z naszej parafii przyj¹³ wraz
z innymi klerykami V roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego œwiêcenia diakonatu.
30 maja
obchodziliœmy
uroczystoœæ
Bo¿ego
Cia³a.
Czerwiec
Pisaliœmy o historii i istocie kultu Najœwiêtszego Serca Jezusa. Pojawi³ siê
fotoreporta¿ z parafialnej procesji Bo¿ego Cia³a i rozmowa z diakonem Jaros³awem Czy¿ewskim o tym, czym
jest pos³uga diakonatu. By³a te¿ recenzja filmu "Cristiada" i dwóch wystaw
muzealnych.
2 czerwca goœciliœmy w parafii oo.
franciszkanów z Radia Niepokalanów
- najstarszej polskiej rozg³oœni katolickiej.
Lipiec
Lato i wakacje. Rozwa¿aj¹c w gazetce jedn¹ z lipcowych Ewangelii zastanawialiœmy siê czym jest chrzeœcijañ-

skie powo³anie i na czym polega niesienie innym Chrystusa. Pisaliœmy
o Ksiêdze Jonasza i jej
krn¹brnym i niepokornym bohaterze. Zachêcaliœmy do odwiedzenia
muzeów: w Muzeum
Narodowym trwa³a wystawa malarstwa belgijskiego, a w Muzeum Archeologicznym wystawa
poœwiêcona kulturom

andyjskiego obszaru Ameryki Po³udniowej. Pisaliœmy te¿ o zamkach
i pa³acach Wielkopolski, podsuwaj¹c
pomy³y na wakacyjne wycieczki.
W parafii goœciliœmy ks. Henryka Jêdrzejaka, misjonarza pracuj¹cego
w Kamerunie. W dniach 23-30 lipca
odby³a siê parafialna pielgrzymka na
Maltê.

13 lipca papie¿ Franciszek mianowa³
ks. Damiana Bryla, ojca duchownego
Arcybiskupiego seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznañskiej.
Sierpieñ
Choæ trwa³y wakacje, dzia³o siê du¿o,
bo to czas zmian w poznañskich parafiach. 24 sierpnia ks. Wojciech Mueller pe³ni¹cy dot¹d pos³ugê wikariusza
w naszej parafii decyzj¹ arcybiskupa
Stanis³awa G¹deckiego zosta³ mianowany wikariuszem
parafii pw.
œw. Jana
Kantego
w Poznaniu
(jej wieloletnim proboszczem by³. ks. Aleksander WoŸny,
w którego procesie beatyfikacyjnym
ks. Wojciech jest postulatorem). Nowym wikariuszem w naszej parafii zosta³ ks. Daniel Wachowiak. Zmiany
objê³y te¿ ksiê¿y kapelanów-rezydentów: ks. Andrzej Kowalak zosta³ skierowany do pomocy duszpasterskiej
w parafii pw. NMP Niepokalanie PoEwangelista styczen 2014

czêtej w Sierakowie, a na stanowisku
kapelana szpitala zast¹pi³ go ks. Piotr
Pieprz.
W "Ewangeliœcie" pisaliœmy o nowym
biskupie pomocniczym naszej archidiecezji - ks. Damianie Brylu, a tak¿e
o kolejnym etapie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra WoŸnego.
Maltañczycy ze Stowarzyszenia Doktryny Chrzeœcijañskiej SDC zorganizowali parafialne pó³kolonie dla dzieci.

Wrzesieñ
Wrzeœniowy numer gazetki w znacznej czêœci podsumowywa³ to, co dzia³o siê w parafii latem: zamieœciliœmy
obszerny wywiad z ks. Henrykiem Jêdrzejakiem, misjonarzem z Kamerunu,
z którym rozmawialiœmy
o ¿yciu w
Afryce, pracy na misjach i problemach
afrykañskiego Koœcio³a.
By³a relacja
z parafialnej
pielgrzymki na Maltê œladami œw. Paw³a
i œw. Jerzego Preca, zorganizowanej
przy wspó³pracy Maltañczyków z SDC
oraz z pó³kolonii w parafii.
Pisaliœmy o mo¿liwoœciach jakie daje
internet w szerzeniu Ewangelii i o granicach miêdzy
religi¹ a magi¹.
10 wrzeœnia m³odzie¿ z naszej
parafii przyjê³a
sakrament bierzmowania
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udzieli³
go arcybiskup
Stanis³aw G¹decki.
28 wrzeœnia, w ramach obchodów Roku Wiary, prze¿ywaliœmy w naszej parafii dzieñ
skupienia.
30 wrzeœnia papie¿ Franciszek wyznaczy³ datê kanonizacji Jana Paw³a II na
dzieñ 27 kwietnia 2014 r.
PaŸdziernik
W gazetce zamieœciliœmy krótkie relacje z wrzeœniowych wydarzeñ - bierzmowania, parafialnego dnia skupienia
oraz Lednicy Seniora. Pisaliœmy o tegorocznych
Œwiatowych
Dniach
M³odzie¿y,
które
odby³y siê w dniach 23-28 lipca w Rio
de Janeiro, o b³. Wincentym Kad³ubku, o zbli¿aj¹cej siê kanonizacji papie¿y Jana Paw³a II i Jana XXIII.
4 paŸdziernika
przypad³a 5. rocznica œmierci ks.
kanonika Jana
Twardego - jak co
roku polecaliœmy
Bogu budowniczego i pierwszego proboszcza naszej parafii.
18 paŸdziernika prze¿ywaliœmy odpust
parafialny.

Listopad
W atmosferze listopadowej zadumy

by³o miejsce na
refleksje na temat
przemijania ludzkiego
¿ycia
i wiecznoœci.
Wspominaliœmy
tych, którzy odeszli do Pana w
minionym roku.
Zamieœciliœmy fotoreporta¿ z uroczystoœci odpustowych. By³o te¿ kilka s³ów o Halloween.
28 paŸdziernika w Arcybiskupim Seminarium Duchownym mia³y miejsce
ob³óczyny - obrzêd podczas którego
klerycy III roku otrzymali strój duchowny - sutannê. Wœród 14 alumnów
by³ te¿ kleryk z naszej parafii - Matusz
KaŸmierczak. O uroczystoœci pisaliœmy

w listopadowej gazetce. 17 listopada
goœciliœmy w
parafii o.
Piotra Kurkiewicza,
kapucyna
z Ukrainy rozmowê
z nim zamieœciliœmy
w gazetce grudniowej.
Grudzieñ
Adwentowe oczekiwanie na przyjœcie
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Pana wype³ni³y nam roraty parafialne
i rekolekcje, które poprowadzi³

ks. Adam Prozorowski. W atmosferê
Bo¿ego Narodzenia wprowadzi³ nas
jak co roku koncert kolêd w szkole.
W gazetce by³y refleksje o prze¿ywaniu Bo¿ego Narodzenia, ciszy i pokorze, w jakiej Bóg przychodzi do cz³o-

wieka.
By³a krzy¿ówka
kolêdowa i
trochê
o œwiecie
przedstawionym w
polskich
kolêdach
i pastora³kach.
Tak min¹³ kolejny ju¿ rok z „Ewangelist¹”!
red.

Sw. Hilary z Poitiers
M³odoœæ i wiara
Hilary z Poitiers urodzi³ siê oko³o 315
r. w Poitiers (Francja) jako syn pogañskich patrycjuszów. Zdoby³ bardzo
dobre wykszta³cenie, studiowa³ retorykê i filozofiê. Z czasem, dziêki poszukiwaniom i lekturze dzie³ filozoficznych oraz Pisma Œwiêtego, doszed³ do
poznania wiary. Pod wp³ywem d³ugotrwa³ej i g³êbokiej lektury Ewangelii
œw. Mateusza i œw. Jana nawróci³ siê
i razem z ¿on¹ przyj¹³ chrzest w 345
roku. Wkrótce zacz¹³ innych utwierdzaæ w wierze. By³ na tyle gorliwym
wyznawc¹ i nauczycielem (wyró¿nia³ siê
te¿ niezwyk³¹ cnot¹ i m¹droœci¹), ¿e w
350 r. (podawane s¹ te¿ daty 353 i 354)
obrano go biskupem rodzinnego miasta (w tamtych czasach biskupami
mogli byæ te¿ ¿onaci mê¿czyŸni).
Dzia³alnoœæ i wygnanie
Hilary m.in. walczy³ z ekspansj¹ arianizmu (doktryna teologiczna zaprzeczaj¹ca dogmatowi o Trójcy Œwiêtej,
kwestionuj¹ca Bóstwo Jezusa Chrystusa) i odmówi³ potêpienia œw. Atanazego z Aleksandrii (na synodzie
w Mediolanie w 355 r. cesarz Konstancjusz za¿¹da³ od biskupów potêpienia œw. Atanazego). Dzia³ania te
Strona 6

przysporzy³y mu wielu wrogów. Na
podstawie fa³szywych oskar¿eñ cesarz
Konstancjusz skaza³ go w 356 r. na
wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej
(obecnie Turcja).
Teologia i liturgia Wschodu
Kilka lat pobytu
na wygnaniu Hilary wykorzysta³
na dok³adne zapoznanie siê
z
teologi¹
Wschodu, której
bogactwo, subtelnoœæ i precyzjê
pojêæ stara³ siê
po powrocie
z wygnania rozpowszechniæ
w
Koœciele
³aciñskim. Czerpi¹c ze wschodnich inspiracji, wzbogaca³ te¿ zachodni¹ liturgiê. Chc¹c pog³êbiæ wiedzê teologiczn¹ swoich wiernych, komponowa³ hymny liturgiczne. Ze wzglêdu na
intensywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz porozumienia miêdzy Wschodem a Zachodem bywa czasami nazywany pierwszym ekumenist¹.

Pisma i synody
Œw. Hilary napisa³ wiele dzie³, ale do
dzisiaj zachowa³y siê nieliczne, gdy¿
du¿¹ czêœæ zniszczyli kalwini w 1562 r.
Najs³ynniejszy i najcenniejszy jest traktat: De Trinitate libri XII - o Trójcy
Œwiêtej, poza tym: De synodis - czyli
komentarze do dokumentów synodów
z IV w. i Tractatus super Psalmos komentarze do 58 psalmów. Z wygnania pisa³ te¿ listy do wiernych, by
utwierdziæ ich w wierze.
Dziêki Hilaremu zwo³ano synod w Pary¿u, na którym biskupi Galii przyjêli
wyznanie wiary, u³o¿one na soborze
w Nicei.
Œw. Hilary ¿y³ w wielkiej przyjaŸni ze
œw. Marcinem, biskupem Tours.
Ochrzci³ go i by³ jego kierownikiem
duchowym.
Kult
Œw. Hilary zmar³ pod koniec 367 r. Pochowano go w bazylice cmentarnej
w Poitiers. Œwiêty ten nale¿y do pierwszych wyznawców,
którym Koœció³
zacz¹³ oddawaæ
czeœæ publiczn¹, liturgiczn¹. Wczeœniej by³o to niemal
wy³¹cznym przywilejem mêczenników. Jest patronem
francuskich miast:
Poitiers i La Roche
i jednym z najpopularniejszych œwiêtych we Francji.
Uchodzi za pierwszego twórcê hymnów koœcielnych. 13 maja 1851 r. papie¿ Pius IX przyzna³ mu tytu³ Doktora
Koœcio³a. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 13 stycznia.
Œw. Hilary jest patronem dzieci opóŸnionych w rozwoju, modl¹ siê do niego uk¹szeni przez wê¿e.
W ikonografii œw. Hilary przedstawiaEwangelista styczen 2014

ny jest w stroju biskupim. Jego atrybutami s¹: ksiêga, laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub
w¹¿.

S³owo to wyklucza wszelki kompromis, w którym Bóg by³by ojcem tylko
w niektórych aspektach, a w innych
nie" (De Trinitate)

"Bóg nie potrafi byæ niczym innym jak
tylko mi³oœci¹, nie potrafi byæ nikim innym jak Ojcem, jest nim w ca³ej pe³ni.

"Spraw, Panie bym pozosta³ zawsze
wierny temu, co wyzna³em w symbolu
mojego odrodzenia, gdy zosta³em

ochrzczony w Ojcu, Synu i Duchu Œw.
Obym wielbi³ Ciebie, nasz Ojcze,
a razem z Tob¹ Twojego Syna; obym
zas³u¿y³ na Twego Ducha Œwiêtego,
który pochodzi od Ciebie przez Twego Syna Jednorodzonego" (De Trinitate)
Zosia Janicka

Magia a religia - ukryte zagrozenie (cz. 4)
Magia i religia mimo zasadniczych ró¿nic miêdzy nimi nieraz niepostrze¿enie
mog¹ zacz¹æ siê mieszaæ i przenikaæ.
Mamy wówczas do czynienia z doœæ
niebezpieczn¹, bo zupe³nie nieuœwiadomion¹ postaci¹ magii. Dzieje siê tak
wtedy, gdy wiara przeradza siê w zabobon. Teoretycznie pozostajemy na
gruncie religii i praktyk religijnych, nie
wzywamy ¿adnych tajemnych si³ i nie
stosujemy tajemnych rytua³ów, nie u¿ywamy amuletów czy innych magicznych
akcesoriów. A jednak oddalamy siê od
postawy religijnej i prawdziwej wiary,
zaczynaj¹c myœleæ w sposób magiczny.
Czym jest zabobon? Zgodnie z definicj¹ Katechizmu Koœcio³a Katolickiego "zabobon to pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijnoœci": "Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nak³ada.
Mo¿e on tak¿e dotyczyæ kultu, który
oddajemy prawdziwemu Bogu, na
przyk³ad, gdy przypisuje siê jakieœ
magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaœæ w zabobon to wi¹zaæ
skutecznoœæ modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem
materialnym, z pominiêciem dyspozycji wewnêtrznych, jakich one wymagaj¹" (KKK § 2110, 2111).
A zatem w tej kategorii mieœci siê
przede wszystkim wszelkie traktowanie modlitw i sakramentów w sposób
mechaniczny. Modlitwa staje siê swego rodzaju zaklêciem, ma zadzia³aæ na
Pana Boga, wymusiæ coœ na Nim - pod
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wp³ywem modlitwy Bóg ma spe³niæ
nasze pragnienia. Relacja z Panem
Bogiem przeradza siê w pewien handlowy uk³ad: obiecujê coœ Panu Bogu
(np. zmówiê tyle a tyle razy ró¿aniec,
zrobiê dobry uczynek itp.), a Bóg
w zamian spe³ni moj¹ proœbê. Jeœli nie
otrzymujê od Boga tego, o co proszê
(a w³aœciwie czego ¿¹dam), mam pra-

wo siê na Niego obraziæ - bo przecie¿
ja odmówi³em modlitwê czy spe³ni³em
jak¹œ inn¹ pobo¿n¹ praktykê, a Bóg
na ni¹ nie odpowiedzia³. Taka postawa jest zaprzeczeniem wiary, nadziei
i mi³oœci, jest pozbawiona szacunku
wobec Boga. Nie uznaje suwerennoœci Boga, bo Go niejako zaw³aszcza:
Bóg traktowany jest jako moc istniej¹ca na u¿ytek cz³owieka, i oto mo¿na
Go zmusiæ do zrobienia czegoœ zgodnie z ludzk¹ wol¹. Takie pojmowanie
Boga jest wyrazem braku dojrza³oœci
wiary, stoi te¿ w sprzecznoœci z w³aœciw¹ postaw¹ religijn¹, gdzie cz³owiek
przedstawiaj¹c Bogu swe proœby
i potrzeby kieruje siê ufnoœci¹ i nadziej¹, dopuszczaj¹c jednak mo¿liwoœæ, ¿e wola Bo¿a mo¿e byæ inna
oraz w pe³ni tê wolê uznaj¹c.

Chrzeœcijañska modlitwa nie jest formu³¹ magiczn¹, zaklêciem wp³ywaj¹cym na si³y nadprzyrodzone, wi¹¿¹cym
je i zmuszaj¹cym do dzia³ania zgodnie
z wol¹ cz³owieka. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, osobowy kontakt w pe³ni wolnego cz³owieka z w pe³ni wolnym Bogiem - cz³owieka, który w swojej wolnoœci uznaje w Bogu Pana.
Wzorem takiej chrzeœcijañskiej modlitwy jest modlitwa Chrystusa w Ogrójcu: "Ojcze, jeœli mo¿liwe, odsuñ ode
Mnie ten kielich, jednak nie moja
a Twoja wola niech siê stanie".
Niebezpieczne myœlenie magiczne
mo¿e siê te¿ wkraœæ w pojmowanie
sakramentów. W sakramentach œwiêtych dzia³a Bóg, w nich nastêpuje szczególne spotkanie cz³owieka z Bogiem.
Jeœli znaki sakramentalne odrywamy
od tej rzeczywistoœci, zbli¿amy siê do
traktowania ich jako pewnego rodzaju magiczne rytua³y maj¹ce same
w sobie jak¹œ moc, niezale¿n¹ od stanowi¹cej ich sedno relacji Bóg-cz³owiek. Zjawisko to mo¿e w mniejszym
czy wiêkszym stopniu wystêpowaæ
wówczas, gdy sakramenty staj¹ siê elementem œwieckich zwyczajów rodzinnych i postrzegane s¹ jako dodatek do
pewnych obrzêdów przejœcia, wyznaczaj¹cych kolejne etapy w ¿yciu cz³owieka. Chrzest i I Komunia dziecka czy
œlub traktowane s¹ w kategoriach wymogu tradycji i obyczaju, a koœcielna
ceremonia i sam sakrament nie s¹ centralnym punktem, nadaj¹cym sens ca³emu wydarzeniu, a tylko dodatkiem do
rodzinnej imprezy.
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O pewnym skrajnym nadu¿yciu mo¿na mówiæ wtedy, gdy jak¹œ moc przypisujemy znakom sakramentalnym samym w sobie, w ich materialnym wymiarze, w oderwaniu od rzeczywistoœci, na któr¹ wskazuj¹. Jest tak wówczas, gdy np. chrzcinom dziecka towarzyszy czysto magiczne myœlenie o zapewnianiu w ten sposób dziecku pomyœlnoœci i ochrony przed z³em, czy
podobnie "ochronne" traktowanie Komunii œw. i hostii.
W kategoriach zabobonu mieœci siê
równie¿ traktowanie symboli religijnych jak amuletów. Je¿eli noszê medalik, krzy¿yk, zawieszam krzy¿ czy
œwiêty obrazek jako znak Bo¿ej rzeczywistoœci, który na tê rzeczywistoœæ
ma wskazywaæ i do niej kierowaæ
moje myœli - pozostajê na gruncie religijnoœci. Jeœli jednak symbol religijny
postrzegam jako posiadaj¹cy moc sam
w sobie (np. jeœli zapomnê zawiesiæ na
szyi krzy¿yka, to uwa¿am, ¿e mo¿e mi
siê coœ z³ego staæ, bo nie dzia³a jego
"ochronna" si³a) to
wkraczam na grunt
zabobonu i myœlenia
magicznego.
Podobne magiczne
traktowanie mo¿e odnosiæ siê do relikwii
czy pielgrzymowania
w miejsca œwiête.
Cienka i p³ynna granica mo¿e oddzielaæ
oddawanie czci œwiêtym po³¹czone z rozwa¿aniem tajemnic
Bo¿ych od czysto magicznego przekonania,
¿e uczczenie relikwii
czy nawiedzenie œwiêtego miejsca zapewni
samo w sobie powodzenie i uchroni od z³a.
W kontekœcie zabobonu mo¿emy te¿ mówiæ o tworzeniu
sobie swego rodzaju prywatnych rytua³ów - kiedy ktoœ zaczyna przywi¹zywaæ zbyt wielk¹ wagê do zewnêtrznych okolicznoœci czy jakiœ sekwencji

czynnoœci, które maj¹ podnieœæ czy
wrêcz zagwarantowaæ skutecznoœæ
czynnoœci religijnych. Co to znaczy
konkretnie? Mo¿na mieæ np. ulubione
miejsce w koœciele czy ulubiony koœció³
w mieœcie, ulubione miejsce
pielgrzymkowe
czy kaplicê adoracji - takie,
w którym dobrze siê czujemy, które nastraja nas do
duchowej refleksji, ³atwo
nam tam siê
wyciszyæ i modliæ siê. Ale jeœli pojawia siê
myœlenie, ¿e
tylko w tym
koœciele, kaplicy, w tej ³awce
czy pod tym obrazem
nasza modlitwa jest
skuteczna, to jest to
sygna³, ¿e zbli¿amy siê
do zabobonu.
Zabobon jest tak odleg³y od prawdziwej
wiary, jak w pewien
symboliczny i przerysowany sposób ukazuje to scena z filmu
"Dzieñ œwira" Marka
Koterskiego, kiedy
bohater,
osoba
zreszt¹ zupe³nie niereligijna, wychodz¹c
w poœpiechu z domu,
cofa siê jeszcze od
progu, ¿eby uca³owaæ
"nó¿kê Jezuska" - nauczony by³ przez matkê, by przed wyjœciem zawsze uca³owaæ figurkê Jezusa
wisz¹c¹ przy drzwiach, wiêc nie wiadomo, co z³ego mo¿e siê zdarzyæ, jeœli
tego nie zrobi, naruszaj¹c tym ustalony

porz¹dek. Ca³y rytua³ jest pozbawiony jakiegokolwiek odniesienia do
Boga czy wymiaru duchowego.
Jak odró¿niæ religiê od magii, wiarê od
zabobonu?
Granica mo¿e
byæ bardzo
cienka i to my
sami musimy
zdawaæ sobie
sprawê z tego,
co robimy, jak
i dlaczego. Musimy te¿ odpowiedzieæ sobie
na pytanie, jakie jest miejsce
Boga w naszym
¿yciu. Czy
uznajemy
w Nim Pana,
któremu z ufnoœci¹ nasze ¿ycie
powierzamy,
czy pragniemy
bliskoœci z Nim
i chcemy pog³êbiaæ nasz¹ relacjê z Bogiem? Czy mo¿e
mamy w³asn¹ wizjê Boga, wyznaczamy Mu w naszym ¿yciu okreœlone
miejsce, sprowadzaj¹c Jego rolê do
swego rodzaju nadprzyrodzonego
gwaranta naszego ¿yciowego powodzenia? Takie pojmowanie Boga ma
cechy myœlenia magicznego i mo¿e byæ
prost¹ drog¹ do odejœcia od Niego,
kiedy oka¿e siê, ¿e nie spe³nia On naszych oczekiwañ. Jeœli nasza wiêŸ z Bogiem jest powierzchowna, sprowadza
siê do automatycznych, powielanych
bezrefleksyjnie gestów i s³ów, ³atwo
mo¿emy zwróciæ siê w stronê zabobonu i magii. Jeœli natomiast nasz¹ wiarê
bêdziemy stale staraæ siê pog³êbiaæ, bêdziemy w niej wzrastaæ i dojrzewaæ,
je¿eli nasza wiêŸ z Bogiem bêdzie
¿ywa, ci¹gle rozwijana i wzmacniana,
oparta na mi³oœci i szacunku, bêdzie
osobow¹ relacj¹ wolnego cz³owieka
z wolnym Bogiem, ³atwiej nam bêdzie
unikn¹æ b³êdów zabobonu.
Ma³gorzata Piechorowska
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Z ZYCIA PARAFII

Wspólne koledowanie
Jak co roku tak¿e i teraz, w dniach
27 i 28 grudnia 2013 odby³y siê spotkania kolêdowe przy ¿³óbku dla naszych najm³odszych Parafian. W te
dwa poœwi¹teczne dni dzieci licznie
stawi³y siê wraz ze swoimi rodzicami
czy dziadkami w koœciele. Ka¿de
spotkanie rozpoczê³o siê krótk¹ modlitw¹ i paroma kolêdami œpiewanymi na "rozgrzewkê". Nastêpnie mia³
miejsce quiz kolêdowy po³¹czony
z pogawêdk¹ na temat œwi¹t. Ka¿de
z pytañ quizu naprowadza³o dzieci na
w³aœciw¹ kolêdê, któr¹ potem wspólnie œpiewaliœmy. Na koniec ka¿dego
ze spotkañ dzieci mog³y wykazaæ siê
swoim talentem muzycznym i samodzielnie œpiewaæ kolêdy.
Bardzo ucieszy³o mnie
zaanga¿owanie i aktywnoœæ wszystkich
dzieci. Tak¿e w tym
roku najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a
siê kolêda Przybie¿eli
do Betlejem :-)

Przy okazji pragnê podziêkowaæ wszystkim rodzicom
i dziadkom za mobilizacjê
dzieci i przybycie na wspólne kolêdowanie do koœcio³a.
W tym roku dziêkujê tak¿e
mojemu koledze z roku klerykowi Marcinowi P³óciennikowi (na zdjêciu), który w pi¹tek uœwietni³ nasze
kolêdowanie gr¹ na orga-

nach. Dziêkujê mu tym bardziej serdecznie, ¿e przyby³
do nas a¿ z Zielonej Wsi (powiat rawicki)!
Do zobaczenia za rok!
kl. Mateusz KaŸmierczak
Ewangelista styczen 2014
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W zlobie lezy, któz pobiezy...
Dzisiejsza niedziela - Chrztu Pañskiego - koñczy liturgiczny okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W wielu koœcio³ach, zgodnie z polsk¹ tradycj¹, nadal jednak œpiewa
siê kolêdy - a¿ do 2 lutego.
W „Ewangeliœcie” prezentujemy ¿³óbki z s¹siednich parafii - mo¿e bêd¹ zachêt¹, by przespacerowaæ siê jeszcze do innych koœcio³ów, „pokolêdowaæ” trochê po Poznaniu.
red.
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Biuro parafialne: 516 30 38 66
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Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
Piechorowska, Anna Stachowiak, Micha³
Stankiewicz
Wspó³praca: diakon Jaros³aw Czy¿ewski,
kleryk Mateusz KaŸmierczak, Barbara Janicka
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹
przeznaczone na pokrycie kosztów druku
i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!

Strona 10

Parafia pw. Œw. £ukasza Ewangelisty, os.Rusa :-)
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