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Nie bój sie, tylko wierz
Wskrzeszenie córki Jaira
Gdy Jezus przeprawi³ siê z powrotem ³odzi¹ na drugi brzeg, zebra³
siê wielki t³um wokó³ Niego, a On
by³ jeszcze nad jeziorem. Wtedy
przyszed³ jeden z prze³o¿onych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrza³, upad³ Mu do nóg i prosi³ usilnie: «Moja córeczka dogorywa,
przyjdŸ i po³ó¿ na ni¹ rêce, aby
ocala³a i ¿y³a». Poszed³ wiêc z nim,
a wielki t³um szed³ za Nim i zewsz¹d
Go œciskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpia³a na up³yw krwi. Wiele przecierpia³a
od ró¿nych lekarzy i ca³e swe mienie wyda³a, a nic jej nie pomog³o, lecz mia³a siê
jeszcze gorzej. S³ysza³a ona o Jezusie,
wiêc zbli¿y³a siê z ty³u miêdzy t³umem
i dotknê³a siê Jego p³aszcza. Mówi³a bowiem: «¯ebym siê choæ Jego p³aszcza
dotknê³a, a bêdê zdrowa». Zaraz te¿ usta³
jej krowotok i poczu³a w ciele, ¿e jest
uzdrowiona z dolegliwoœci.
Jezus tak¿e pozna³ zaraz w sobie, ¿e moc
wysz³a od Niego. Obróci³ siê w t³umie

i zapyta³: «Kto dotkn¹³ siê mojego p³aszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, ¿e t³um zewsz¹d Ciê œciska, a pytasz: „Kto siê Mnie dotkn¹³?”». On jednak rozgl¹da³ siê, by ujrzeæ tê, która to
uczyni³a. Wtedy kobieta przysz³a zalêkniona i dr¿¹ca, gdy¿ wiedzia³a, co siê z
ni¹ sta³o, upad³a przed Nim i wyzna³a Mu
ca³¹ prawdê.
On zaœ rzek³ do niej: «Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju i b¹dŸ uzdrowiona ze swej dolegliwoœci».
Gdy On jeszcze mówi³, przyszli ludzie od

Mówie ci, wstan
Sytuacja Jaira pocz¹tkowo wydaje siê
beznadziejna: prze³o¿ony synagogi przychodzi do Jezusa prosiæ o pomoc dla
chorej córki, lecz nim docieraj¹ do domu
Jaira, dziecko umiera. Domownicy wychodz¹ im naprzeciw, by o tym donieœæ
i by nie trudziæ Jezusa nadaremnie - Jego
czas jest przecie¿ cenny, a tu nie da
siê ju¿ nic zrobiæ, dziewczynka nie ¿yje.
Jednak Jezus mówi do Jaira: "Nie bój
siê, wierz tylko" i idzie do jego domu,
podchodzi do le¿¹cego dziecka. Na Jego
s³owa "Dziewczynko, mówiê ci, wstañ"
dziecko powstaje, wraca do ¿ycia
i zdrowia.
Ewangelista 1 lipca 2012

Wiele razy sytuacja w naszym ¿yciu równie¿ wydaje siê beznadziejna. Zapl¹ta³y
siê nasze drogi, znaleŸliœmy siê na manowcach, nasze ¿ycie duchowe zdaje siê
zupe³nie martwe. Tak bardzo martwe, ¿e
nie ma ju¿ chyba nadziei na pomoc, bo
przecie¿ próbowaliœmy, a wci¹¿ jest
tak samo. Po co próbowaæ od nowa,
mo¿e lepiej daæ sobie spokój? Wiemy
wprawdzie, ¿e Jezus zawsze jest obok,
czeka, gotowy nas wspieraæ, ale zastanawiamy siê nad sensem kolejnych wysi³ków, stwierdzaj¹c jak ludzie Jaira:
"wszystko umar³o, po co jeszcze trudziæ
Nauczyciela?"

prze³o¿onego synagogi i donieœli:
«Twoja córka umar³a, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?»
Lecz Jezus s³ysz¹c, co mówiono,
rzek³ prze³o¿onemu synagogi: «Nie
bój siê, tylko wierz». I nie pozwoli³
nikomu iœæ z sob¹ z wyj¹tkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.Tak przyszli do domu prze³o¿onego synagogi. Wobec zamieszania, p³aczu i g³oœnego zawodzenia wszed³ i rzek³ do nich: «Czemu
robicie zgie³k i p³aczecie? Dziecko
nie umar³o, tylko œpi». I wyœmiewali Go.
Lecz On odsun¹³ wszystkich, wzi¹³
z sob¹ tylko ojca, matkê dziecka oraz
tych, którzy z Nim byli, i wszed³ tam, gdzie
dziecko le¿a³o. Uj¹wszy dziewczynkê za
rêkê, rzek³ do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówiê ci, wstañ».
Dziewczynka natychmiast wsta³a i chodzi³a, mia³a bowiem dwanaœcie lat. I os³upieli wprost ze zdumienia. Przykaza³ im
te¿ z naciskiem, ¿eby nikt o tym nie wiedzia³, i poleci³, aby jej dano jeœæ.
Mk 5, 21-43
"Nie bój siê, wierz tylko" - odpowiada
Jezus i wchodzi do domu. Do naszego
serca, ¿ycia. "Mówiê ci, wstañ". Nie
umar³eœ, tylko œpisz. Wpuœæ Mnie do siebie i pozwól dzia³aæ w twym ¿yciu, a o¿ywiê ciê. Nie ma takiej sytuacji, w której
Jezus nie móg³by nam pomóc i w której
zrezygnowa³by z pomocy nam. Jezus
nigdy z nas nie rezygnuje - jeœli tylko
my z Niego nie zrezygnujemy i nie zamkniemy siê na Jego dzia³anie, mo¿emy
powstaæ z najwiêkszej duchowej
martwoty.
mp
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Pierwsze czytanie
Bóg nie uczyni³ œmierci i nie cieszy siê ze zguby ¿yj¹cych. Stworzy³ bowiem
wszystko po to, aby by³o, i byty tego œwiata nios¹ zdrowie: nie ma w nich œmiercionoœnego jadu ani w³adania Otch³ani na tej ziemi. Bo sprawiedliwoœæ nie podlega œmierci. Dla nieœmiertelnoœci bowiem Bóg stworzy³ cz³owieka, uczyni³ go
obrazem swej w³asnej wiecznoœci. A œmieræ wesz³a na œwiat przez zawiœæ diab³a
i doœwiadczaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹.
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

B ÓG

PYTA NAS

1.Jak wykorzystujê wolny czas?
2. Czy szukam tego, co pomaga mi wzrastac duchowo?
3. Jak bardzo potrafiê Bogu zaufaæ?

Drugie czytanie

Bracia: Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarê, w mowê, we wszelk¹
gorliwoœæ, w mi³oœæ nasz¹ do was, tak te¿ obyœcie i w tê ³askê obfitowali. Znacie
przecie¿ ³askê Pana naszego Jezusa Chrystusa, który bêd¹c bogaty, dla was sta³
siê ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogaciæ. Nie o to bowiem idzie, ¿eby
innym sprawiæ ulgê, a sobie utrapienie, lecz ¿eby by³a równoœæ. Teraz wiêc
niech wasz dostatek przyjdzie z pomoc¹ ich potrzebom, aby ich bogactwo by³o
wam pomoc¹ w waszych niedostatkach i aby nasta³a równoœæ wed³ug tego, co
jest napisane: "Nie mia³ za wiele ten, kto mia³ du¿o. Nie mia³ za ma³o ten, kto mia³
niewiele".
2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Ewangelia na niedziele 8 lipca
Dziwi³ siê ich niedowiarstwu...
Jezus nie przyjêty w Nazarecie
Jezus przyszed³ do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszed³ szabat, zacz¹³ nauczaæ w synagodze. A wielu, przys³uchuj¹c
siê, pyta³o ze zdziwieniem: "Sk¹d On to ma? I co za m¹droœæ, która Mu jest
dana? I takie cuda dziej¹ siê przez Jego rêce. Czy nie jest to cieœla, syn Maryi, a
brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy¿ nie ¿yj¹ tu u nas tak¿e Jego siostry?".
I pow¹tpiewali o Nim. A Jezus mówi³ im: "Tylko w swojej ojczyŸnie, wœród
swoich krewnych i w swoim domu mo¿e byæ prorok tak lekcewa¿ony". I nie
móg³ tam zdzia³aæ ¿adnego cudu, jedynie na kilku chorych po³o¿y³ rêce i uzdrowi³
ich. Dziwi³ siê te¿ ich niedowiarstwu. Potem obchodzi³ okoliczne wsie i naucza³.
Mk 6, 1-6

"Wczoraj do ciebie nie nale¿y.
Jutro niepewne...
Tylko dziœ jest twoje”
b³. Jan Pawe³ II

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek: Am 3, 1-18; 4, 11-12 ; Mt 8, 18-22; Wtorek - Œwiêto œw. Tomasza, aposto³a: Ef 2, 1 19-22; J 20, 24-29; Œroda - wspomnienie œw. El¿biety Portugalskiej: Am 5, 14-15. 21-24; Mt 8, 28-34; Czwartek - wspomnienie
œw. Antoniego Marii Zaccari, prezbitera albo œw. Marii Goretti, dziewicy
i mêczennicy: Am 7,10-17; Mt 9, 1-8; Pi¹tek- wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy: Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9, 9-13; Sobota: Am 9, 1115; Mt 9, 14-17;
Niedziela: Ez 2, 2-5; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6; Poniedzia³ek - wspomnienie
œw. Augustyna Zhao, prezbitera i Towarzyszy, mêczenników: Oz 2, 16.
17b-18. 21-22; Mt 9, 18-26; Wtorek: Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-37; ŒrodaŒwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy: Prz 2, 1-9; Dz 4, 32-35; Mt
19, 27-29; Czwartek- wspomnienie œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i mêczennika: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Mt 10, 7-15; Pi¹tek- wspomnienie œw. pustelników Andrzeja Œwierada i Benedykta: Oz 14, 2-10; Mt 10,
16-23; Sobota - wspomnienie œw. Kamila de Lellis, prezbitera albo œw.
Henryka, cesarza: Iz 6, 1-8; Mt 10, 24-33
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Wakacyjny tryb w parfaii
Przpominamy, ¿e od 1 lipca niedzielne
msze œw. w naszej parafii odprawiane
bêd¹ wg wakacyjnego porz¹dku,
czyli o godz.:
7.30, 8.45, 10.00, 12.15 i 20.30
(nie ma mszy o 11.00 i 18.30)
Na wakacyjny tryb przechodzi te¿
„Ewangelista” - nastêpny numer
gazetki uka¿e siê w sierpniu.

Ewangelista 1 lipca 2012

Misje na Rusa
W niedzielê 17 czerwca goœciliœmy
w naszej parafii grupê m³odzie¿y
z Akademickiego Ko³a Misjologicznego. O AKM i o misjach rozmawia³am z Kasi¹ Arciszewsk¹, prezesem Ko³a i studentk¹ IV roku prawa.
Nasi parafianie o AKM - czyli Akademickim Kole Misjologicznym - ju¿
s³yszeli, w gazetce pojawia³y siê ju¿
artyku³y o Waszych dzia³aniach, teraz goœcicie w naszej parafii osobiœcie. Powiedz proszê jaka to okazja,
co to za akcja, po co jesteœcie tu
dzisiaj?
Jesteœmy tu z animacj¹ misyjn¹, z takimi animacjami staramy siê byæ w ró¿nych parafiach poznañskich i podpoznañskich. Jesteœmy tu po to, by mówiæ o naszej dzia³alnoœci misyjnej,
o tym, co w naszym Kole robimy na
co dzieñ, w ci¹gu roku. Animacje w parafiach prowadzimy g³ównie pod koniec roku akademickiego, w maju
i czerwcu, kiedy ju¿ jesteœmy coraz bli¿ej wyjazdów misyjnych. Podczas takich animacji mówimy o tym, co robimy przez ca³y rok w Kole, ale z g³ównym nakierowaniem na doœwiadczenia
misyjne, czyli na letni wolontariat misyjny. Jesteœmy tu po to, by prosiæ
o modlitwê i wsparcie materialne.

¿añcowych, które modl¹ siê za misje
i misjonarzy. Staramy siê te¿, jak przysta³o na ko³o naukowe, poznawaæ misje od strony naukowej - przez ró¿ne
dokumenty misyjne Koœcio³a, ale te¿
od strony praktycznej - np. przez spotkania i rozmowy z misjonarzami œwieckimi i duchownymi, którzy pos³uguj¹
w ró¿nych zak¹tkach œwiata.
S¹ te¿ wyjazdy…
Tak, wyjazdy to taka praktyka. Jest to,
jak ju¿ wspomnia³am, letni wolontariat
misyjny; najczêœciej odbywa siê
w okresie wakacyjnym, lipiec - sierpieñ, wyje¿d¿amy w ró¿ne miejsca.

Kilka s³ów o samym Kole…?
Gdzie ju¿ byliœcie?
To jest ko³o naukowe, które zrzesza
m³odzie¿ akademick¹ ró¿nych poznañskich uczelni wy¿szych. Jesteœmy z ró¿nych kierunków, z ró¿nych uczelni, ale
to co nas ³¹czy to misje. Staramy siê
nasz zapa³ misyjny przekazywaæ. Ko³o
dzia³a formalnie przy Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, przy Wydziale
Teologicznym, ale studentów teologii
jest w Kole niewielu.
Staramy siê dzia³aæ wed³ug trzech filarów: pierwszy to modlitwa. Spotykamy siê na comiesiêcznej mszy œwiêtej,
jesteœmy skupieni w dwóch ró¿ach róEwangelista 1 lipca 2012

Byliœmy w Kazachstanie (w 2007
roku), dwa razy by³o doœwiadczenie
misyjne na Wyspach Zielonego Przyl¹dka (w 2008 i 2011 roku). M³odzie¿
z Wysp Zielonego Przyl¹dka w 2009
r. przyjecha³a do nas, do Polski, w ramach wymiany doœwiadczeñ, wspó³pracy, ale i przyjaŸni, które siê zawi¹za³y wtedy, gdy my byliœmy na Wyspach. No i Jerozolima - ju¿ od 2010
roku; w tym roku ju¿ po raz trzeci bêdziemy braæ udzia³ w doœwiadczeniu
misyjnym w Ziemi Œwiêtej.

Powiedz proszê, jak wygl¹daj¹ takie wyjazdy, co tam robicie, na
czym to polega?
Wszystko zale¿y od miejsca, w które
jedziemy, od potrzeby jaka siê tam
zrodzi. W Jerozolimie jest to pomoc
polskim siostrom el¿bietankom - prace remontowo-porz¹dkowe w sierociñcu, który prowadz¹ siostry. Na
Wyspach Zielonego Przyl¹dka by³a to
g³ównie praca z m³odzie¿¹, wspó³prowadzenie rekolekcji dla tamtejszych
lektorów i ministrantów, ale te¿ kurs
pierwszej pomocy, fizjoterapii - z racji, ¿e by³y wœród nas studentki fizjoterapii i medycyny. Niezast¹piona jest
te¿ zawsze pos³uga kap³ana, który jedzie z nami.
Swoimi doœwiadczeniami z wyjazdów misyjnych po powrocie dzielicie siê - wiem, ¿e mo¿na was potem pos³uchaæ, poczytaæ, s¹ jakieœ
owoce.
Tak, oprócz tego, ¿e mówimy o tym
potem w parafiach, staramy siê swoimi doœwiadczeniami dzieliæ te¿ w tych
œrodowiskach, w których jesteœmy na
co dzieñ - wœród studentów, w duszpasterstwach akademickich. Ponadto
bierzemy udzia³ w rekolekcjach dla
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szkó³ podstawowych i gimnazjalistów
w okresie Wielkiego Postu i adwentu,
by ten nasz zapa³ misyjny przekazywaæ, by opowiadaæ o naszych wyjazdach misyjnych. Mamy te¿ stroje z ró¿nych zak¹tków œwiata, co pomaga
w animacjach. Oprócz tego staramy siê
byæ obecni w lokalnej prasie i mediach
i mówiæ o naszych wyjazdach, naszych
akcjach. Zdarzy nam siê napisaæ jakiœ
artyku³…
Zdarzy³o siê nawet ksi¹¿kê…
Tak! Pierwsza ksi¹¿ka jest owocem
doœwiadczenia misyjnego na Wyspach
Zielonego Przyl¹dka, nosi tytu³ "Czas
spotkania". Dokumentuje to doœwiadczenie, które sta³o siê udzia³em trzynastu osób z Ko³a. Natomiast po doœwiadczeniu misyjnym "Jerozolima
2010" powsta³a ksi¹¿ka "Proœmy
o pokój dla Jeruzalem".
Wa¿ne jest te¿ to, ¿e te ksi¹¿ki wspieraj¹ kolejne projekty - s¹ to nasze cegie³ki, gdy¿ sami finansujemy swój pobyt, swój wolontariat. Zawsze staramy siê zostawiæ te¿ jakieœ fundusze
w miejscu, do którego jedziemy - czy
u sióstr, czy na Wyspach Zielonego
Przyl¹dka. St¹d s¹ cegie³ki - chcemy
¿eby nasza praca na nas zarabia³a.
Malujemy te¿ butelki do wody œwiê-

conej i rozprowadzamy je jako cegie³ki, oprócz tego mamy takie drobiazgi
jak ró¿aniec czy obrazki.
Jeœli ktoœ chcia³by was wesprzeæ
czy kupiæ tak¹ ksi¹¿kê, to gdzie
mo¿na was znaleŸæ?
G³ównie na animacjach misyjnych;
ksi¹¿ki mo¿na kupiæ w ksiêgarni, choæ
gdy ktoœ nabywa bezpoœrednio u nas
to wiadomo, ¿e ca³y dochód jest przeznaczony na nasze dzia³ania. Mo¿na
kontaktowaæ siê z nami przez nasz¹
stronê internetow¹ www.misja.info, np.
ze mn¹ czy z opiekunem, ks. Szymonem Stu³kowskim.
A gdyby ktoœ chcia³ siê w³¹czyæ
w wasz¹ dzia³alnoœæ? Kto mo¿e
do³¹czyæ do
Ko³a, a kto
mo¿e w jakiœ
inny sposób was
wspomagaæ?

jak mówi³am jesteœmy z ró¿nych kierunków, z ró¿nych uczelni - to siê bardzo przydaje na misjach i w czasie zwyk³ej dzia³alnoœci w ci¹gu roku - wiêc zapraszamy ka¿dego. Wystarczy przyjœæ
na spotkanie, raz w miesi¹cu mamy spotkania, mo¿na siê wkrêciæ. A oprócz
tego osoby, które nie s¹ studentami
mog¹ wst¹piæ do nowopowsta³ego stowarzyszenia "Misje tam i z powrotem".
Absolwenci, którzy dzia³ali w Kole
a ju¿ skoñczyli studia, ju¿ pracuj¹, stworzyli stowarzyszenie. W ten sposób te¿
mo¿na dzia³aæ, by nie koñczyæ dzia³alnoœci misyjnej na etapie studiów.
Dziêkuje za rozmowê!
J. P.

Do³¹czyæ mo¿e
ka¿dy kto jest
studentem - zapraszamy, nie
prowadzimy ¿adnej selekcji! Tak

Wyprawa do swiata wikingów
Wikingowie - to s³owo, budz¹ce
w dawnych wiekach grozê, do dziœ
rozpala wyobraŸniê. Normanie, ludy
pó³nocy, zamieszkuj¹ce tereny dzisiej-
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szej Szwecji, Norwegii i Danii, od
koñca VIII wieku do wieku XI podejmuj¹c œmia³e morskie wyprawy tak
handlowe, jak przede wszystkim grabie¿cze, penetrowa³y wybrze¿e Ba³tyku i Morza Pó³nocnego, dociera³y do Niemiec, Francji, na Wyspy
Brytyjskie, rzekami wdziera³y siê w g³¹b kontynentu,
a¿ po Ruœ Kijowsk¹ i Morze Czarne. Zapuszcza³y siê
te¿ daleko na Atlantyk, nie
tylko zasiedlaj¹c Islandiê,
ale te¿ docieraj¹c na Grenlandiê i - na kilkaset lat

przed Kolumbem - do wybrze¿y Ameryki.
Choæ na kartach wczesnoœredniowiecznych kronik wikingowie jawi¹ siê
jako barbarzyñscy rabusie (nawet nazwa, jak¹ ich okreœlano, pochodzi od
skandynawskiego viking, oznaczaj¹cego w³aœnie grabie¿cz¹ wyprawê), stworzyli oni niezwykle ciekaw¹ kulturê.
Wikingowie byli doskona³ymi ¿eglarzami i mistrzami sztuki szkutniczej - budowali ró¿ne rodzaje statków i ³odzi,
zarówno do ¿eglugi przybrze¿nej, œródl¹dowej, jak i umo¿liwiaj¹ce dalekomorskie wyprawy. Byli znakomitymi
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rzemieœlnikami, a wytwarzane przez
nich przedmioty codziennego u¿ytku,
broñ i ozdoby mia³y znaczne walory artystyczne. Bogata by³a kultura duchowa wikingów - religia z rozbudowan¹
mitologi¹, piêkne poetyckie sagi s³awi¹ce czyny bohaterów. Pos³ugiwali siê
te¿ pismem - s³ynnym alfabetem runicznym.
Dziœ badania historyków i archeologów
odkrywaj¹ kulturê wikingów, przybli¿aj¹ j¹ wykopaliska, odnajdywane zabytki i wykonywane na ich podstawie
rekonstrukcje.
Jak ¿yli wikingowie? Jak wygl¹da³y ich
domy, codzienne zajêcia? Okazuje siê,
¿e aby poznaæ fascynuj¹cy œwiat wikingów, nie trzeba jechaæ a¿ do Skandynawii. Œlady wikiñskich wojowników
odnajdziemy te¿ w Polsce, gdzie osiedlali siê ¿yj¹c po s¹siedzku z ludnoœci¹

s³owiañsk¹.
Taka osada
istnia³a na
wybrze¿u
ba³tyckim,
u ujœcia Odry
- na Wyspie
Wolin. Osada w pobli¿u
dzisiejszego
miasta Wolin
nosi³a nazwê
Wineta,
a w skandynawskich sagach - Jomsborg.
W Wolinie powsta³ skansen - Stowarzyszenie "Centrum S³owian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta" na podstawie badañ archeologicznych odtworzy³o wczesnoœredniowieczn¹ osadê
z czasów wikingów (IX - XI w.). Zrekonstruowana osada otoczona jest
obronnym ostroko³em, w obrêbie którego stoi kilkanaœcie domostw (skansen ca³y czas siê rozwija, powstaj¹
nowe zabudowania) - pokazane s¹ tu
ró¿ne rodzaje technik i konstrukcji budowlanych. Wnêtrza cha³up urz¹dzone s¹ tak, jak przed tysi¹cem lat, wyposa¿one w meble i codzienne sprzêty, jakich u¿ywali wikingowie. Wszêdzie mo¿na wejœæ i wszystkiego dotkn¹æ - nie jest to typowe muzeum, nie
ma tu przedmiotów oryginalnych, a jedynie ich wierne, wspó³czeœnie wykonane rekonstrukcje. Dlatego mo¿emy
swobodnie usi¹œæ na wikiñskiej ³awie
czy krzeœle, wypróbowaæ ³ó¿ko, obejrzeæ broñ wojowników, przyjrzeæ siê

paleniskom i naczyniom kuchennym.
Mo¿emy tu poznaæ techniki rzemieœlnicze sprzed wieków - na terenie skansenu cz³onkowie Stowarzyszenia pokazuj¹, jak wygl¹da³a praca kowali,
garncarzy, cieœli czy wyplataczy sieci.
W skansenie odbywa siê szereg imprez (najs³ynniejszy jest coroczny Festiwal S³owian i Wikingów), warsztatów archeologicznych oraz zajêæ muzealnych dla dzieci.
Ma³gorzata Piechorowska
Skansen w Wolinie zaprasza zwiedzaj¹cych od kwietnia do paŸdziernika w godzinach:
kwiecieñ - czerwiec: 10.00 - 16.00
lipiec - sierpieñ: 10.00 - 18.00
wrzesieñ - paŸdziernik: 10.00 - 16.00
Ceny biletów:
normalny - 8 z³, ulgowy - 6 z³

Pozegnanie Profesora Stefana Stuligrosza
W pi¹tek, 15 czerwca, w Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Jezusa, odszed³ do Pana prof. Stefan
Stuligrosz, kompozytor, twórca i dyrygent Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego Filharmonii Poznañskiej
„Poznañskie S³owiki”. Profesor Stefan Stuligrosz urodzi³ siê w Poznaniu 26 sierpnia 1920 roku, na
Staro³êce. Przez wszystkie lata istnienia Poznañskie S³owiki tworzy³o oko³o 2000 œpiewaków.
Pod dyrekcj¹ Profesora chór wystêpowa³ na ca³ym œwiecie, œpiewa³ m.in. dla Jana Paw³a II.
Profesora mo¿na by³o czasem spotkaæ w naszej parafii, przychodzi³ do nas na msze œw.
W sobotê, 23 czerwca odby³y siê uroczystoœci pogrzebowe. Mszê œw. pogrzebow¹ odprawi³
w katedrze abp. Stanis³aw G¹decki.Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele w³adz oraz setki poznaniaków. By³ to Dzieñ Ojca - dla wielu by³ych i obecnych chórzystów by³o to jak po¿egnanie Ojca...
Ewangelista 1 lipca 2012
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Kronika parafialna 5. 06. 2011 - 17. 06. 2012
Chrzest przyjêli:
Antoni Stodolny
Alicja Bednarek
Bogumi³a Joanna Nowak
Maksymilian Dziarski
Wiktor Piotr Kwaœniewski
Piotr Matela
Katarzyna Maria Szczepaniak
Nadia Chudziak
Marcin Andrzejewski
Martyna Filipiak
Igor Studziñski
Jagoda Ska³ecka
Wjciech Jacek Brzeziñski
Aurelia Hubner
Marc Hubner
Antonio Jose Lopez So³tysik
Anna Knitter
Ma³gorzata Szymaniak
Maria Wiktoria Chudziak
Wiktoria Ferster
Katarina Fliszta Fernandez
Jagoda Spruta
Katarzyna Kosior
Szymon Leon Kostarz
Lena Szymczak
Jakub £awniczak
Ewa Gabriela Dziwiñska
Filip Gruszczyñski
Antoni Piotr Derendel
Zuzanna Czenszak
Filip Franciszek Raatz
Karolina Helena Ma³ecka
Aleksander Jerzy Tyczyñski
Miko³aj Tomasz Jeziorek
Alicja Bogna Szyniszewska
Karolina Brzeziñska
Katarzyna Kwaœna
Julia Maria Œmigaj
Rafa³ Jan Wojciechowski
Klaudia Emilia Kinastowska
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Adam Stramik
Julia Muras
Maja Turkiewicz
Wiktoria Joanna Urbañska
Franciszek Szkudlarz
Rozalia Kryszak
Kacper Kryszak
Kacper Bauma
Aleksandra Maria Gumna
Oskar Urbaniak
Izabela Dorota Brzeziñska
Jakub Karol Uhryn-Mañka
Maria Joanna Palacz
Alicja Horyza
Hanna Torzyñska
Gabriel Wojciech Chmiel
Matylda Marta Janowska
Olaf Leoniec
Artur Chudziak
Ksawery S³oma
Marianna Szczeœniak
Miko³aj Szczeœniak
Lena Antonina Pasternak
Witold Wargacki
Izabela Nina Chudzyñska
Iga Barbara Sypniewska
Nina Leœniewska
Laura Helena Gubañska
Nikodem Fabian B³ociszewski
Aleksander Piotr Stasiewicz
Lilianna Sidorowska
Helena Maria Ratajczak
Piotr Stanis³aw Smyk
Melisa Magdalena Tahir
Mateusz Gabriel Nycz
Filip Szymon Migacz
Marcin Pasternak
Adam Jerzy Gniot
Kamil Jerzy KaŸmierczak
Aleksander Piotr Dêbowski
Adam Szymañski
Tatiana Kostrzyñska

Alicja Anna Buryan
Antonina Ilmer
Ma³¿eñstwo zawarli:
Marcin Filipiak i Weronika Falkowska
Marcin Ziarko i Anna Trawiñska
Mateusz Wallheim i Anna Szymañska
Tanner Expositio i Karolina Knobel
Kamil Kieszek i Ewa Dawiskiba
Piotr Kwaœniewski i Izabela G³êboczyk
Szymon Andrzejewski i Katarzyna
Szczêsna
Przemys³aw Za³ucki i Anna Hoffmann
Marek Machnicki i Agnieszka
Gramowska
Maciej Wlekliñski i Izabela £ukcjeñczyk
Micha³ Tuliszkiewicz i Izabela
Wyrkowska
S³awomir Wiechecz i Ewelina Tubacka
Ireneusz Gierlak i Katarzyna Giersz
Piotr Krupa i Marta £awrowska
Micha³ £abêcki i Marta Piotrowska
Tomasz Freitag i Karolina Kujawska
Piotr WoŸniak i Izabela Rusinek
Grzegorz Otocki i Agnieszka Brzeziñska
Jerzy S³omiñski i Gertruda Piekat
Pawe³ Wochelski i Joanna Olejniczak
Dawid Leoniec i Natalia Nowak
Karol ¯uchowski i Magdalena
Lewandowska
£ukasz Paikert i Karolina Przybyœ
Tomasz Biernat i Dominika Czajka
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Do Pana odeszli:
Piotr Grzegorz Staniszewski
£ucja Bentkowska
Krzysztof Urbaniak
Janina Kopañska
Stanis³aw Jagielski
Zdzis³aw Drzewiecki
Joanna Senftleben
Stefan Rydlichowski
Kazimiera Pow¹ska
Marian Lepczyk
Lena Such
Sylwester £ukaszczyk
Zdzis³aw Jercha
Danuta Maria Chodkiewicz
Antoni Kramarczyk
Karolina Ewa Krajewska
Magdalena Szmytkowska
Zofia Ciszak
Rafa³ Tomczak
Marianna Kaczmarek
Hieronim Rozwadowski
Jacek Lewandowski
Miko³aj Przybylski
Remigiusz Antoni Grzybiak
Marianna Bernat
Antoni Kowalewski
Danuta El¿bieta Wróbel
Maria Kaczmarek
Joanna Szwarzak
Helena Mocek
Marek Józef Proniewicz
Stefania Kryœ
Zenon Machnicki
Franciszka Tabatt
Marianna Malara
Izabela Wiœniewska
Katarzyna Paetzold
Jerzy Go³¹bek
Halina Paluszkiewicz
El¿bieta Ksi¹¿kowska
Stanis³aw Berdychowski
Eugeniusz Oleszak
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Miros³awa Œwiêtek
Barbara Pniewska
Stanis³aw Kondej
Jan Thomas
Jerzy Sarna
Stanis³awa Michalczyk
Stanis³aw Laskowski
Janusz Wojciechowski
Janina Broniarz
Ireneusz Wiœniewski
Kazimiera Knop
Tadeusz Mocek
Tadeusz Rutkowski
Franciszek Jankowski
Alina Wrzeœniacka
Stefan Trocki
Ryszard Jêdrysiak
Maria Kijak
Jolanta Leczyk
Remigiusz Murlik
Jolenta Nowak
Hilary Zieliñski
Andrzej Grabarczyk
Zygmunt Matyla
£ukasz Wysocki
Czes³aw Przyby³
Helena Wielgosz
Mieczys³aw Kowalewski
Adela Pecz
Mariusz Orze³
Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie…

O prosiaczku, który
sie w przepasc rzucal….
Ogólnie lubimy s³uchaæ kawa³ów…
taka nasza natura i ju¿… niektóre faktycznie s¹ œmieszne, ale s¹ te¿ takie
po prostu g³upie b¹dŸ takie, w których nie bardzo wiadomo o co w ogóle chodzi. To jak je odbieramy zale¿y
w du¿ej mierze od naszego sposobu
postrzegania rzeczywistoœci i niew¹tpliwie poczucia humoru.
Jakiœ czas temu, a by³o to na przyjêciu prymicyjnym mojego kolegi z liceum, na którym nie oby³o siê bez
dzielenia siê us³yszanymi b¹dŸ przeczytanymi gdzieœ dowcipami, ktoœ
zacytowa³ nastêpuj¹cy: "¯ycie jest
piêkne - powiedzia³ prosiaczek i rzuci³ siê w przepaœæ". Koniec kawa³u.
Hmmm… Coœ co jednych jakoœ rozbawi³o, drugich zdezorientowa³o,
ostatecznie o dziwo okaza³o siê punktem wyjœcia do d³ugiej dyskusji na
temat wiary, ¿ycia i Boga…
Motyw przepaœci i prosiaczka wraca
do mnie jak bumerang, mimo i¿ od
opisywanego wydarzenia minê³o jakieœ 16 miesiêcy. Nie wiem dlaczego
tak siê dzieje - mo¿e dlatego, ¿e
przedstawi³am swoj¹ optymistyczn¹
interpretacjê tego jednego "kawa³ozdania", bêd¹cego w moim odczuciu
metafor¹ ufnoœci. Spytasz siê jak to?
Stwierdzisz mo¿e, ¿e jestem bezduszna, bo przecie¿ dramatem jest stanie
na krawêdzi przepaœci ze œwiadomoœci¹ za moment wykonywanego kroku naprzód, który bez w¹tpienia doprowadzi do tragedii - a ja tu oœmielam siê twierdziæ, ¿e to wszystko jest
optymistyczne? A w³aœnie, ¿e jest! Bo
kto tu powiedzia³, ¿e prosiaczek ma
myœli samobójcze? To tylko my podœwiadomie przepaœæ ³¹czymy z kresem ¿ycia… dramatycznym kresem
¿ycia. Mo¿e nie warto braæ wszystkiego dos³ownie; mo¿e trzeba zacz¹æ
czytaæ miêdzy linijkami, by naprawdê ¿yæ, a nie tylko istnieæ? :-)
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Wesz³am sobie któregoœ dnia do
ksiêgarni œw. Wojciecha - tak naprawdê wesz³am, choæ nic nie mia³am do kupienia. Urz¹dzi³am sobie
przechadzkê miêdzy rega³ami wype³nionymi ksi¹¿kami, raz na jakiœ czas
zatrzymuj¹c siê na jakieœ... ok³adce.
Nagle mój wzrok przyku³a... w sumie nowoœci tu ¿adnej (bo
có¿ innego mo¿e przykuæ
wzrok w ksiêgarni)...
pewna ksi¹¿ka... i nie
wiem, co zdziwi³o mnie
bardziej: zbie¿noœæ nazwisk autora i mojego,
(pomijaj¹c ju¿ fakt, ¿e imiê
mia³ takie samo jak mój
tata), czy sam tytu³: "Kobiety Boga". Wiêc biorê
ksi¹¿kê w ³apki, spodziewaj¹c siê, ¿e pewnie jest
o Maryi, Marcie, Magdalenie i innych kobietach,
których imiona znajdujemy w Piœmie Œwiêtym.
Szybko orientujê siê, ¿e
ksi¹¿ka poœwiêcona jest
œwiêtym kobietom, które
w swoim ¿yciu doœwiadcza³y Bo¿ych objawieñ.
I jakoœ w ogóle mnie nie
dziwi, ¿e wœród 12 kobiet,
o których jest ksi¹¿ka, jest te¿ œw.
s. Faustyna - moja ulubiona Œwiêta.
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Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Wiktoria Kujawa, Agata KuŸma, Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska, Klaudia Rodziejczak,
Anna Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
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Pomyœla³am, ¿e pewnie jakaœ sucha
treœæ, kolejna biografia i nic nowego... zaczê³am czytaæ i có¿... zmuszona by³am nabyæ tê ksi¹¿kê...
Co ma do siebie prosiaczek, przepaœæ i œw. siostra Faustyna Kowalska? Du¿o!

Prosiaczek stoj¹c na krawêdzi przepaœci, wiedzia³ gdzie skacze. Na
dole tej wielkiej przepaœci sta³
z otwartymi ramionami Jezus. Temu,
kto nie boi siê skoku, daje wszystko, daje Siebie, b³ogos³awieñstwo na
drogê i uœmiech mimo niepowodzeñ,
doœwiadczenie, które umacnia i prowadzi po ludzku nieprost¹ drog¹ do
Nieba. Dla tego, kto w to wierzy,
¿ycie zawsze bêdzie piêkne. Bêdzie
piêkne, bo potrafi³ zaufaæ, bo "uwiod³eœ mnie Panie, a ja pozwoli³em siê
uwieœæ" (Jr 20,7), wypowiedzenie
s³ów "Jezu, ufam Tobie!" sprawi³o,
¿e wszystko sta³o siê takie prostsze.
Jak¿e wielkie by³o moje zdziwienie,
gdy autor wspomnianej ksi¹¿ki pisa³
o Bo¿ym Mi³osierdziu jako przepa-

œci (porównanie to stosowa³a ju¿
s. Faustyna, autor tê myœl rozwin¹³):
"Mi³osierdzie Bo¿e to przepaœæ,
w któr¹ cz³owiek ma siê rzuciæ bez
jakiejkolwiek asekuracji. O jakiej
zreszt¹ asekuracji mo¿e tu byæ mowa,
skoro jedyny rzeczywisty kontakt
z przepaœci¹ to rzucenie siê w ni¹?
Mo¿na bezpiecznie staæ
na skraju przepaœci, przygl¹daj¹c siê jej urwistym
stokom; mo¿na jeszcze
bezpieczniej ogl¹daæ j¹
z lotu ptaka, kr¹¿¹c nad
ni¹ samolotem; mo¿na
wreszcie - chyba najbezpieczniej - podziwiaæ j¹ ze
szczytu s¹siedniej góry.
Ale w ¿adnym z tych przypadków nie wchodzi siê
w kontakt z przepaœci¹.
Bo jedyny autentyczny
kontakt z przepaœci¹ to
rzucenie siê w ni¹ (…)
Jezu, ufam Tobie! Rzuciæ
siê w g³¹b tych trzech
s³ów, to iœæ przez ¿ycie
Mistycznego Cia³a Jezusa, który uœmiechniêty
i mi³osierny, Sam Jeden
wie, którêdy biegnie szlak
duszy, która rzuci³a siê
w Przepaœæ. Iœæ przez to
¿ycie ze œwiadomoœci¹, ¿e On w ka¿dym u³amku sekundy wie, co z tob¹
robi. I ¿e w ka¿dej chwili idzie ku tobie, b³ogos³awi¹c ci i Sob¹ samym
rozœwietlaj¹c mroki"
¯yczmy sobie ufnoœci, jak¹ mia³ prosiaczek. Zaufajmy Temu, który z naszego ¿ycia potrafi stworzyæ wspania³e arcydzie³o, jeœli damy siê prowadziæ i z dzieciêc¹ ufnoœci¹ chwycimy siê Jego p³aszcza, przytulimy jak
do najukochañszego Ojca i z wiar¹
powiemy: Jezu, ufam Tobie, nie wykonuj¹c przy tym rachunku zysków
i strat w typowo ludzkim tych s³ów
znaczeniu.
A.L.
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