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Otwórz sie!
Uzdrowienie
Jezus opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ nad Jezioro Galilejskie, przemierzaj¹c posiad³oœci Dekapolu. Przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na
niego rêkê. On wzi¹³ go na bok,
osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego
uszy i œlin¹ dotkn¹³ mu jêzyka; a spoj-

rzawszy w niebo, westchn¹³ i rzek³
do niego: "Effatha", to znaczy:
Otwórz siê! Zaraz otworzy³y siê jego
uszy, wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y

i móg³ prawid³owo mówiæ. Jezus
przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywa³,
tym gorliwiej to rozg³aszali. I pe³ni
zdumienia mówili: "Dobrze uczyni³
wszystko. Nawet g³uchym s³uch
przywraca i niemym mowê".
Mk 7, 31-37

Effatha
Œwiat ludzi s³ysz¹cych wype³niony jest
dŸwiêkami. Nasz s³uch pracuje ca³y
czas, nie tylko wtedy, kiedy go intencjonalnie u¿ywamy, kiedy rozmawiamy,
s³uchamy muzyki czy radia, ws³uchujemy siê w jakiœ dŸwiêk. DŸwiêki towarzysz¹ nam ca³y czas, stanowi¹c
pewne t³o naszego ¿ycia. S³yszymy
przeje¿d¿aj¹cy ulic¹ samochód, fragment rozmowy przechodz¹cych ludzi,
telewizor w³¹czony w s¹siednim pokoju, œmiech dzieci, kogoœ wo³aj¹cego
psa… S³yszymy œpiew ptaków, szmer
strumyka, szelest wiatru w ga³êziach
drzew, szum deszczu, huk gromu…
S³yszymy dzwonek do drzwi, s³owa
powitania, wodê wrz¹c¹ w czajniku,
porcelanowy brzêk fili¿anek…
Otacza nas mnóstwo dŸwiêków, tych
dobrych, ale te¿ tych z³ych: mêczy nas
ha³as pracuj¹cych maszyn, ³omot zbyt
g³oœno gdzieœ nastawionej ostrej muzyki, ujadanie psa, odg³osy czyjejœ
k³ótni, ha³as panuj¹cy w mieœcie, na
dworcu kolejowym… Denerwuj¹
dŸwiêki wyrywaj¹ce nas ze snu w
œrodku nocy… Czêsto starsi ludzie,
których s³uch z wiekiem znacznie
os³ab³, tak ¿e po iluœ latach zaczêli u¿yEwangelista 9 wrzesnia 2012

waæ aparatów s³uchowych, mówi¹, ¿e
czasem wol¹ aparatu nie zak³adaæ, bo
przyzwyczaili siê do wyciszonego œwiata i ha³as normalnych dŸwiêków im
przeszkadza…
Œwiat ludzi nies³ysz¹cych - œwiat ciszy.
Przed oczami przesuwaj¹ siê tylko obrazy, bez ¿adnego dŸwiêku lub z dŸwiêkiem bardzo s³abym, st³umionym i zniekszta³conym. Kiedy ogl¹daj¹c telewizjê wyciszymy dŸwiêk i obserwujemy
tylko obraz, mo¿emy próbowaæ odczytaæ przekaz jedynie poprzez ruch postaci, ich mimikê i gestykulacjê. Jednak ju¿ po chwili dojdziemy do wniosku, ¿e w ten sposób otrzymujemy
przekaz jedynie czêœciowy, niekompletny, ¿e bardziej wyobra¿amy sobie,
o co mo¿e chodziæ ni¿ faktycznie rozumiemy ogl¹dan¹ scenê.

Brak s³uchu tworzy barierê w kontakcie z rzeczywistoœci¹, izoluje, zamyka
osobê nies³ysz¹c¹ w jej w³asnym œwiecie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus spotyka cz³owieka g³uchoniemego - pozbawionego mo¿liwoœci
nawi¹zywania relacji z otoczeniem, zamkniêtego w jego rzeczywistoœci i kalectwie. Jezus bierze go na bok i kiedy
zostaj¹ sami mówi: "Effatha: otwórz
siê". Zaraz te¿ "otworzy³y siê jego uszy
i rozwi¹za³y wiêzy jêzyka" - móg³ s³yszeæ i mówiæ. Prze³amana zosta³a bariera oddzielaj¹ca go od œwiata, wiê¿¹ca go.
Przedstawiona w Ewangelii rzeczywistoœæ fizycznej u³omnoœci jest metafor¹
u³omnoœci dotycz¹cej wymiaru duchowego. G³uchonieme mo¿e byæ nie tylko cia³o cz³owieka, ale tak¿e jego dusza. Kiedy dusza cz³owieka pozbawiona jest s³uchu, skazany jest on, podobnie jak w przypadku braku s³uchu fizycznego, na izolacjê. W tym przypadku jest to izolacja duchowa. Cz³owiek
zamyka siê na g³os Boga, odrzuca S³owo, próbuje stworzyæ swój w³asny
œwiat pozbawiony kontaktu z rzeczywistoœci¹ Bo¿¹. Szybko jednak okaStrona 1

Pierwsze czytanie

Powiedzcie ma³odusznym: „Odwagi! Nie bójcie siê! Oto wasz Bóg, oto pomsta;
przychodzi Bo¿a odp³ata; On sam przychodzi, by was zbawiæ”.
Wtedy przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê otworz¹. Wtedy chromy jak
jeleñ wyskoczy i jêzyk niemych weso³o krzyknie.
Bo trysn¹ zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni siê w
staw, spragniony kraj w krynice wód.
Iz 35,4-7a

B ÓG

PYTA NAS

1.Czy s³ucham Bo¿ego g³osu?
2. Czy potrafiê ¿yæ S³owem Bo¿ym?
3. Jak wygl¹da moja modlitwa - codzienna rozmowa z Bogiem?

Drugie czytanie

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie
ma wzglêdu na osoby. Bo gdyby przyszed³ na wasze zgromadzenie cz³owiek przystrojony w z³ote pierœcienie i bogat¹ szatê i przyby³ tak¿e cz³owiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usi¹dŸ na zaszczytnym
miejscu”, do ubogiego zaœ powiecie: „Stañ sobie tam albo usi¹dŸ u podnó¿ka mojego”, to czy nie czynicie ró¿nic miêdzy sob¹ i nie stajecie siê sêdziami przewrotnymi?
Pos³uchajcie, bracia moi umi³owani! Czy Bóg nie wybra³ ubogich tego œwiata na
bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go
mi³uj¹?
Jk 2,1-5

Ewangelia na niedziele 16 wrzesnia
A wy za kogo Mnie uwa¿acie?
ZapowiedŸ mêki Chrystusa

Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare¹ Filipow¹. W drodze pyta³
uczniów: „Za kogo uwa¿aj¹ Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z
proroków”.
On ich zapyta³: „A wy za kogo Mnie uwa¿acie?”
Odpowiedzia³ Mu Piotr: „Ty jesteœ Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykaza³, ¿eby
nikomu o Nim nie mówili.
I zacz¹³ ich pouczaæ, ¿e Syn Cz³owieczy musi wiele cierpieæ, ¿e bêdzie odrzucony
przez starszych, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. A mówi³ zupe³nie otwarcie te s³owa.
Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok i zacz¹³ Go upominaæ. Lecz On obróci³ siê i patrz¹c na
swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owami: „ZejdŸ Mi z oczu, szatanie, bo nie myœlisz o
tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludzkie”.
Potem przywo³a³ do siebie t³um razem ze swoimi uczniami i rzek³ im: „Jeœli kto chce
pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie
naœladuje. Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z
powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.
Mk 8,27-35

„Kto chce najwy¿szy szczyt
osi¹gn¹æ, niech chodzi po ziemskich
œcie¿kach pokory”
œw. Ambro¿y

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek: 1 Kor 5,1-8; £k 6,6-11; Wtorek: 1 Kor 6,1-11; £k 6,12-19; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie Najœwiêtszego Imienia Maryi: 1 Kor 7,25-31; £k 6,20-26; Czwartekwspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a: 1 Kor 8,1b-7.10-13; £k
6,27-38; Pi¹tek- Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego: Lb 21,4b-9; J 3,13-17; Sobota- wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej: Hbr 5,7-9; J 19,25-27 lub £k 2,33-35; Niedziela:
Iz 50,5-9a; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35; Poniedzia³ek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw.
Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Koœcio³a: 1 Kor 11,17-26.33; £k 7,1-10; WtorekŒwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika, patrona Polski: Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17; £k
2,41-52; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Januarego, biskupa i mêczennika: 1
Kor 12,31-13,13; £k 7,31-35; Czwartek- wspomnienie œwiêtych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Paw³a Hasang i Towarzyszy, mêczenników: 1 Kor 15,1-11; £k 7,36-50; Pi¹tek- Œwiêto œw. Mateusza, aposto³a i ewangelisty: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13; Sobota: 1 Kor 15,35-37.4249; £k 8,4-15;
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zuje siê, ¿e otacza go tak naprawdê nicoœæ, a rzeczywistoœæ bez Bo¿ego g³osu jest niepe³na, zniekszta³cona, bardzo
fragmentaryczna i pozbawiona g³êbi.
¯ycie bez Boga okazuje siê b³¹dzeniem
wœród u³udy i pozornego szczêœcia
w poszukiwaniu sensu. Cz³owiek skazuje siê na duchow¹ samotnoœæ i pust-

kê. Tylko Bóg mo¿e odpowiedzieæ na
ludzkie wo³anie, zaspokoiæ jego duchow¹ têsknotê, wyrwaæ z zamkniêtego krêgu.
Bóg niesie cz³owiekowi nadziejê. Przychodzi do ludzkiej duszy mówi¹c: "Effatha. Otwórz siê". Otwórz siê na Moje
S³owo i przyjmij je. Niech rozwi¹¿¹ siê

krêpuj¹ce ciê wiêzy - niech to S³owo
przemienia Ciê, otwieraj¹c twoje serce coraz bardziej na rzeczywistoœæ
Bo¿ej mi³oœci. Stañ siê czêœci¹ tej rzeczywistoœci, ch³oñ Bo¿¹ mi³oœæ, jak¹
ofiarowuje ci Pan, i nieœ j¹ œwiatu.
mp

bec narodu - mia³ nawo³ywaæ do nawrócenia oraz zapowiadaæ zag³adê
królestwa Izraela i Judy jako karê za
niewiernoœæ Bogu. Jego dzia³alnoœæ sz³a w trzech kierunkach:
politycznym,
etycznym
i religijnym. Prorocze mowy
wi¹za³ z wypadkami historycznymi.
Izajasz jest wybitnym prorokiem wiary, nieustannie podkreœlaj¹cym myœl zawart¹ w jego
imieniu: Bóg sam jest zbawieniem Izraela i dlatego naród wybrany powinien w Nim tylko pok³adaæ ca³¹ sw¹ ufnoœæ, odrzucaj¹c pomoc zewnêtrzn¹ i przymierza z innymi narodami. Prorok bra³ ¿ywy udzia³ w ¿yciu politycznym swego kraju, przeciwstawia³ siê wp³ywom asyryjskim,
walczy³ o czysty monoteizm
i teokracjê podobnie jak dawniej Eliasz za króla Achaba. Jako
prorok-teolog jedynego, prawdziwego, najœwiêtszego Boga
Jahwe wp³yn¹³ na reformê religijn¹ króla Ezechiasza.
Jako prorok-kaznodzieja by³ wychowawc¹ narodu zabiegaj¹c o poprawê obyczajów w ¿yciu publicznym
i prywatnym. Piêtnowa³ z³o panosz¹ce siê w spo³eczeñstwie: zw³aszcza
pychê i zbytek, zepsucie moralne,
wyzysk i ucisk klas ni¿szych, wszelk¹
niesprawiedliwoœæ, praktyki wró¿biarskie i formalizm w zewnêtrznym
kulcie Boga. Prorok przepowiada³
klêskê narodu, ukazuj¹c apokaliptyczny obraz "dnia Pañskiego", jednak z obietnic¹ ocalenia ma³ej cz¹st-

ki, sprawiedliwej "Reszty" Izraela,
z której siê odrodzi nowy, œwiêty naród.

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Izajasza
Ksiêga Izajasza jest najd³u¿sz¹ ksiêga prorock¹ Starego Testamentu.
Biblia hebrajska zalicza j¹ do zbioru
Proroków (Nebiim), w kanonie
chrzeœcijañskim jest pierwsz¹ z czterech ksi¹g tzw. proroków wiêkszych.
Jej autorstwo zwi¹zane jest z postaci¹ Izajasza - proroka z VII w. p.n.e.
Zajmuje on pierwsze miejsce wœród
proroków ze wzglêdu na wielk¹ spuœciznê literack¹ oraz donios³oœæ swej
teologii i proroctw mesjañskich.
Prorok Izajasz
Izajasz (jego imiê, po hebrajsku
brzmi¹ce Jeszaja, oznacza "Zbawieniem jest Jahwe" lub "Jahwe, zbaw!")
urodzi³ siê oko³o r. 765 p.n.e. w znakomitej rodzinie jerozolimskiej, mo¿e
nawet spokrewnionej z rodzin¹ królewsk¹. Zdoby³ wszechstronne wykszta³cenie i odznacza³ siê g³êbok¹
kultur¹ duchow¹; obdarzony inteligencj¹ i siln¹ wol¹, odwag¹ i stanowczoœci¹, by³ wp³ywowym doradc¹
królów judzkich: Achaza i Ezechiasza. Powo³any przez Boga na proroka (moment ten opisuje rozdzia³
6 jego ksiêgi) spe³nia³ tê misjê ponad
40 lat, wspó³czeœnie z prorokiem
Micheaszem. Zmar³ ok. 701 r. - wed³ug tradycji ¿ydowskiej poniós³
œmieræ mêczeñsk¹ za bezbo¿nego
króla Manassesa.
Izajasz by³ ¿onaty i mia³ dwóch synów, którym z rozkazu Boga nada³
imiona symboliczne, maj¹ce sens zapowiedzi proroczych.
G³osiciel prawd Bo¿ych
Izajasz otrzyma³ nie³atw¹ misjê woEwangelista 9 wrzesnia 2012

Proto-Izajasz
Ksiêga ze wzglêdu na treœæ dzieli siê
na trzy czêœci. Pierwsza czêœæ (rozdzia³y 1 do 39), czyli Proto-Izajasz,
zwana te¿ "Ksiêg¹ gróŸb" to teksty
pochodz¹ce od samego proroka Izajasza. S¹ to mowy prorockie i wyrocznie przeciw Judzie i Jerozolimie
wraz z pocieszaj¹cymi zapowiedziami mesjañskimi (m.in. niezwykle
istotn¹ "Ksiêg¹ Emmanuela"), mowy
przeciwko narodom pogañskim
i o charakterze apokaliptycznym oraz
Strona 3

dodatek historyczny. Tekst jest ró¿norodny pod wzglêdem gatunkowym
(s¹ tu przypowieœci, opowiadania,
elegie, groŸby, teksty m¹droœciowe),
ale niezwykle dopracowany literacko. Powsta³ z ró¿nych zbiorów mów
prorockich i innych utworów Izajasza, w czêœci spisanych przez Proroka, w czêœci zaœ zebranych przez
jego uczniów. W jedn¹ ca³oœæ zebrano ksiêgê pod koniec niewoli babiloñskiej w VI w.
Teologia ksiêgi koncentruje siê
wokó³ idei jedynego Boga, œwiêtego
i wszechmocnego, transcendentnego
Pana œwiata i historii, wkraczaj¹cego w dzieje i realizuj¹cego swój odwieczny plan. Ka¿dy kto Mu siê
sprzeciwia ³ami¹c Jego prawo podlega s¹dowi (Dzieñ Pañski). W³aœciw¹ postaw¹ cz³owieka wobec
Boga jest wiara i odrzucenie grzechu.
Charakterystyczna jest obietnica
ocalenia i odrodzenia nawróconej do
Boga tzw. Reszty Izraela - w tym
kontekœcie pojawiaj¹ siê zapowiedzi
mesjañskie, dotycz¹ce MesjaszaEmmanuela, sprawuj¹cego pokojowe rz¹dy.
Deutero-Izajasz
Druga czêœæ Ksiêgi Izajasza to Deutero-Izajasz (rozdzia³y 40 do 55)
zwany "Ksiêg¹ wyzwolenia i odnowy". Przedstawia bliskie ju¿ wyzwolenia Izraela z niewoli babiloñskiej
jako nowe Wyjœcie z Egiptu. Mi³osierny Bóg dokona tego przez darmo dan¹ ³askê, poprzez w³adcê Persów Cyrusa, swego wybrañca. Bóg
wybawi swój naród, który w niewoli
babiloñskiej odpokutowa³ ju¿ za
grzechy. Nast¹pi odnowa Izraela
poprzez nawrócenie do Pana, nowy
zwi¹zek mi³oœci i nowe przymierze.
Mowa jest o zadoœæuczynieniu z³o¿onym Bogu przez S³ugê Pañskiego
- jest to zapowiedŸ Mesjasza jako
pokornego, cierpi¹cego mêkê
i œmieræ Proroka i Odkupiciela
wszystkich ludzi z niewoli z³a i grzechu. Zapocz¹tkowany jest tu uniwersalizm zbawienia, które za poœrednictwem Izraela obejmie tak¿e narody pogañskie.
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Autorem tej czêœci Ksiêgi Izajasza
jest anonimowy prorok, zwany Deutero-Izajaszem, ¿yj¹cy pod koniec
niewoli babiloñskiej (VI w. p.n.e.),
nale¿¹cy do tzw. szko³y izajañskiej,
rozwijaj¹cej myœl proroka Izajasza.
Pod wzglêdem literackim tekst ró¿-

ni siê od Proto-Izajasza, jest bardziej
liryczny: mo¿na tu wyró¿niæ pieœni
i hymny, lamentacje, dziêkczynienia,
wyrocznie oraz dysputy, spory s¹dowe i satyry. Uwagê zwracaj¹ cztery pieœni o S³udze Jahwe (42,1-9;
49, 1-6; 50,4-11; 52,13-53,12).
Trito-Izajasz
Trzecia czêœæ Ksiêgi Izajasza to tzw.
Trito-Izajasz, czyli "Ksiêga triumfu"
(rozdzia³y od 56 do 66). Jej t³em historycznym jest sytuacja po powrocie z niewoli babiloñskiej. Ksiêga
opisuje przysz³¹ chwa³ê Jerozolimy
i Izraela w królestwie mesjañskim.
Podjêta jest idea zbawienia i jego
uniwersalizmu, podkreœlona nadrzêdna rola Jerozolimy jako centrum
wszystkich narodów.
O literackiej odrêbnoœci Trito-Izajasza œwiadczy zmiana stylu - z patetycznego i lirycznego na bardziej
prozatorski. Ta czêœæ Ksiêgi Izajasza wywar³a najwiêkszy wp³yw na
piœmiennictwo nowotestamentowe
(oko³o 60 cytatów wykorzystuje
Nowy Testament).

Szko³a izajañska
Autorzy drugiej i trzeciej czêœci Ksiêgi
Izajasza nale¿eli do szko³y izajañskiej,
pisali w nurcie nauki i duchowoœci
Izajasza, a nawet w jego stylu literackim, st¹d ca³¹ ksiêgê od pocz¹tku tradycja przypisa³a prorokowi Izajaszowi.
ZapowiedŸ Mesjasza
Izajasz jest najwiêkszym prorokiem
mesjañskim - ¿aden inny prorok starotestamentowy nie przedstawia³ tak
szczegó³owo postaci Mesjasza i Jego
królestwa. To w proroctwach Izajasza znajdujemy zapowiedŸ przyjœcia
na œwiat Mesjasza "Emmanuela" (co
oznacza "Bóg z nami"), narodzonego
z Dziewicy (rozdzia³ 7 Ksiêgi Izajasza) oraz proroctwa dotycz¹ce objêcia przez Niego tronu Dawida i nastania królestwa mesjañskiego, kiedy to "naród krocz¹cy w ciemnoœciach ujrzy œwiat³oœæ wielk¹". Izajasz
przepowiada te¿ bosk¹ naturê Mesjasza, który bêdzie nazwany imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿ê Pokoju
(rozdzia³ 9). Obrazu Mesjasza dope³niaj¹ pieœni o S³udze Pañskim (z rozdzia³ów 42, 49, 50, 52 i 53) - bêdzie
On nie tylko g³osicielem prawdy, prawodawc¹, œwiat³oœci¹ i przymierzem
dla narodów, ale przede wszystkim
prorokiem-mêczennikiem. Poprzez
swoje cierpienia i œmieræ zadoœæuczyni
Bogu za grzechy ludzi i pojedna ich
z Bogiem. Stanie siê Zbawicielem uzyskuj¹c wieczn¹ chwa³ê.
Znaczenie ksiêgi
W Ksiêdze Izajasza ma wiêc pocz¹tek
wiele prawd Nowego Testamentu, jak
nauka o S³owie Bo¿ym, odkupieniu
ludzkoœci przez zadoœæuczyniaj¹c¹
i oczyszczaj¹c¹ z grzechów œmieræ Mesjasza, a tak¿e nauka o usprawiedliwieniu dziêki wierze przez ³askê.
Dla ¯ydów Ksiêga Izajasza zawsze by³a
niezwykle wa¿na, a Nowy Testament
cytuje j¹ ponad 85 razy - wielekroæ
odwo³uje siê do niej Jezus, wyjaœniaj¹c
sw¹ misjê.
Ma³gorzata Piechorowska
Ewangelista 9 wrzesnia 2012

Rzeczy mówia. 100-lecie Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
Poznañskie Muzeum Etnograficzne
obchodzi 100-lecie istnienia (dok³adnie 28 grudnia 2011 roku minê³o 100
lat od otwarcia pierwszej sta³ej ekspozycji etnograficznej w Poznaniu).
Z tej okazji Muzeum zaprasza na
wystawê jubileuszow¹ "Rzeczy
mówi¹. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu", otwart¹ 7 wrzeœnia 2012 r.
Pocz¹tki muzeum i zbiorów
etnograficznych wi¹¿¹ siê
z dzia³alnoœci¹ za³o¿onego
w 1910 r. Towarzystwa Ludoznawczego, Heleny Cichowicz i jej córki Wies³awy, kolekcjonuj¹cych i opracowuj¹cych zbiory ludoznawcze i etnograficzne
(zgromadzi³y bogat¹ kolekcjê strojów ludowych, a tak¿e sztuki ludowej i przedmiotów codziennego u¿ytku),
oraz poznañskiego Muzeum
Archidiecezjalnego. W 1920
r. zbiory przekazano Muzeum Wielkopolskiemu (dzisiejsze Muzeum Narodowe), tworz¹c Dzia³ Ludoznawczy im. Heleny i Wies³awy Cichowicz. Przez kolejne lata zbiory rozrasta³y
siê, wzbogacaj¹c tak¿e
o kolekcje egzotyczne, m.in.
z Nowej Gwinei i Afryki.
Kolekcja zosta³a niemal ca³kowicie zniszczona podczas
II wojny œwiatowej. Nieliczne ocala³e i odnalezione obiekty znalaz³y siê w Dziale Kultury i Sztuki
Ludowej utworzonym w Muzeum
Narodowym. Zbiory umieszczono
w Pa³acu w Rogalinie i zaczêto systematycznie odbudowywaæ i powiêkszaæ. W latach 60. Dzia³ sta³ siê Oddzia³em (a od 1974 r. oficjalna nazwa to Muzeum Etnograficzne Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu) i zyska³ siedzibê przy ul. Mostowej, w zabytkowym budynku
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dawnej lo¿y masoñskiej. Budynek
z pocz¹tku XIX w. otoczony barokowym parkiem z XVII-wieczn¹ studzienk¹, zosta³ jednak oddany do
u¿ytku dopiero w 1986 r., po kapitalnym remoncie.
Dziœ w zbiorach Muzeum znajduje siê
ponad 13 tysiêcy obiektów tak polskiej kultury ludowej, jak i kultur europejskich i pozaeuropejskich.

Wœród zbiorów polskich najwiêcej
pochodzi oczywiœcie z Wielkopolski.
Bogata jest kolekcja ludowych strojów wielkopolskich (stroje biskupiañskie, szamotulskie, bamberskie,
poznañskie, bukowskie, pa³uckie,
kaliskie) oraz zbiór czepców z³otych,
samodzia³owych tkanin pasiastych
i charakterystycznych haftów zwanych goliñskimi snutkami. Niezwykle
cenny jest zbiór krzy¿y, s³upów i kapliczek przydro¿nych, wykonanych

przez XIX-wiecznych wêdrownych
rzeŸbiarzy ludowych: Walentego
z Grabonoga, Paw³a Bryliñskiego
i Franciszka Nowaka. Bogate s¹
zbiory z innych regionów Polski: kolekcje strojów i haftów, koronek,
przedmiotów codziennego u¿ytku,
sztuki ludowej (rzeŸby kultowej,
wycinanek, malarstwa na p³ótnie,
blasze, desce i papierze, szkle).
Zbiory egzotyczne pochodz¹ z prekolumbijskiego Meksyku, z Andów
i Amazonii, z Afryki i Papui. Ca³oœæ zbiorów Muzeum Etnograficznego dope³nia Archiwum Etnograficzne z bezcennym materia³em ikonograficznym
(negatywy, fotografie, litografie, pocztówki) oraz
zbiorem rêkopisów bêd¹cych wyj¹tkowym materia³em Ÿród³owym.
Na jubileuszowej wystawie
zaprezentowane s¹ obiekty reprezentuj¹ce ca³y
przekrój zbiorów Muzeum.
Ka¿dy obiekt jest samodzielnym bohaterem
z w³asn¹ indywidualn¹
"biografi¹", w³asn¹ histori¹
do opowiedzenia. Opowieœci te wspó³tworz¹ historiê muzeum, odkrywaj¹
informacje mówi¹ce o samym obiekcie, ale i o ludziach, których losy by³y
z nimi zwi¹zane.
Muzeum Etnograficzne, Oddzia³
Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul. Grobla 25 (wejœcie od ul. Mostowej 7)
Godziny otwarcia: poniedzia³ek nieczynne, wtorek - czwartek 9:00 15:00 (od 16 czerwca do 15 wrzeœnia
w³¹cznie 11:00 - 17:00)
pi¹tek 12:00 - 21:00, sobota - niedziela 11:00 - 18:00
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Co nowego w Starym ZOO?
Stare ZOO jest niezwyk³ym miejscem
na mapie Poznania. Nie ma tu ju¿
wprawdzie tylu zwierz¹t, co niegdyœ,
ale w wielu klatkach, alejkach i innych
parkowych zakamarkach wci¹¿ mieszka historia... Stare ZOO budzi wiele
wspomnieñ, przypomina zdarzenia
sprzed lat.
Wiele starszych osób mimo up³ywu lat
wci¹¿ przychodzi na spacery do Starego ZOO, opowiadaj¹c kolejnym
pokoleniom - najpierw swoim dzieciom, a teraz wnukom - jak ZOO
wygl¹da³o za czasów ich m³odoœci, gdy
sami przychodzili tu jako dzieci.
By ocaliæ te opowieœci od zapomnienia w Starym ZOO og³oszono konkurs
dla seniorów "Ocaliæ od zapomnienia...
Stare ZOO - ¿ywa historia" na najpiêkniejsze wspomnienie zwi¹zane
z tym miejscem.
Prace mog¹ mieæ formê opisu, opowiadania, wiersza, fotografii opatrzonej opisem zwi¹zanego z ni¹ wspomnienia. Mo¿na dostarczaæ je do
30 wrzeœnia do Dzia³u Dydaktycznego w Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej - osobiœcie, drog¹ pocztow¹
(na adres: Stare ZOO, Dzia³ Dydaktyczny, ul. Zwierzyniecka 19, 60-814
Poznañ) lub mailow¹ (ddstarezoo@zoo.poznan.pl). Do prac nale¿y
do³¹czyæ informacjê zawieraj¹c¹: tytu³
pracy, imiê, nazwisko i wiek autora,
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adres, telefon kontaktowy,
ewentualny komentarz do
pracy.
Wszelkie informacje znaleŸæ
mo¿na na stronie internetowej www.zoo.poznan.pl
oraz www.centrumis.pl
Patronat nad konkursem
objê³o Centrum Inicjatyw
Senioralnych (CIS).
Chocia¿ koniec lata nie kojarzy nam siê z widokiemm³odych zwierz¹t - pisklaków spodziewalibyœmy siê
raczej wczesn¹ wiosn¹ w ZOO przy ul. Zwierzynieckiej pojawili siê nowi,
m³odzi mieszkañcy.
Trzy „brzydkie kacz¹tka” czyli ³abêdzie czarne - wyklu³y siê na pocz¹tku sierpnia. Para ³abêdzi czarnych wybudowa³a swoje gniazdo na wyspie lemurów, tam te¿ wyklu³y siê trzy pisklaki.
Wszystkie trzy szare puchate kulki
szybko opuœci³y gniazdo - ³abêdzie s¹
zagniazdownikami, co oznacza, ¿e ich
pisklaki s¹ pokryte puchem i zdolne
do samodzielnego ¿ycia bardzo szybko po wykluciu. Teraz p³ywaj¹ lub
pas¹ siê na trawie wspólnie z rodzicami i "ciotk¹".
Drug¹ „nowoœci¹” jest ma³a
alpaka, która
dosta³a na imiê
Justynka. Urodzi³a siê 16
sierpnia i ju¿ nastêpnego dnia
biega³a po wybiegu.
Ma³a, nie przejmuj¹c siê widowni¹, poznaje otaczaj¹cy j¹

œwiat - wszystko jest dla niej nowe i ciekawe, nawet go³êbie spaceruj¹ce po
wybiegu... :-)
Bêd¹c w Starym ZOO warto te¿ odwiedziæ jedyne w Polsce warany z Komodo, na nowym wybiegu, na który
przeprowadzi³y siê w czerwcu.
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KACIK MALUCHA

Krzyzówka powakacyjna
Wprawdzie wakacje ju¿ za nami, ale mi³o powspominaæ jeszcze wakacyjne klimaty. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê a z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu odczytaj has³o koñcowe. Mi³ej zabawy!
J. P.

1. Tatry, Sudety, Pieniny.
3. Styl p³ywacki lub zielona nad wod¹.
6. Warta, Drawa, Noteæ.
7. Miesi¹c, w którym zaczynaj¹ siê wakacje.
9. Piaszczysta nad morzem.
10. Id¹c na niego zabierasz koc i prowiant w koszyku.
11. "Konik", który cyka na ³¹ce.
12. Pieszy lub rowerowy, wytycza drogê.
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13. Czarno-bia³y ptaszek, gdy lata nisko - wró¿y
deszcz.
15. Na niej odszukasz trasê wêdrówki.
16. Wakacyjna pora roku.
18. Z piorunami i grzmotami.
19. Polskie morze.
21. Pe³no ich na niebie w sierpniow¹ noc.
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Z ZYCIA PARAFII

Od 1 wrzeœnia kapelanem w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej mianowany zosta³ ks. Adrian B¹czyñski. Ks. Adrian
by³ wczeœniej wikariuszem w parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana w Czarnkowie, od wrzeœnia
zosta³ skierowany do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.
Natomiast nasz ks. Proboszcz od lipca pe³ni dodatkow¹ pos³ugê kapelana w Hospicjum Palium.

Koniec wakacji, pocz¹tek roku szkolnego to dobry czas by zacz¹æ coœ nowego - nawet dla tych, którzy ju¿
nie chodz¹ do szko³y. Przypominamy, ¿e w naszej parafii dzia³a kilka grup duszpasterskich, do których
mo¿na do³¹czyæ. Oto niektóre z nich:
Wspólnota Œw. £ukasza
Celem Wspólnoty jest niesienie Dobrej Nowiny s³owem i czynem, by pomóc drugiemu cz³owiekowi byæ bli¿ej
Boga. Mo¿na zwaliæ problem i odpowiedzialnoœæ na barki kap³anów albo wzi¹æ trochê odpowiedzialnoœci na
swoje. Bo ka¿dy otrzyma³ jakiœ talent, którym mo¿e s³u¿yæ.
Nie jesteœmy zamkniêtym ko³em wzajemnej adoracji, a jedynie pewn¹ propozycj¹, form¹ drogi, wspólnot¹ ludzi
o podobnych ¿yciowych celach i preferencjach. OTWART¥ WSPÓLNOT¥, do której mo¿na przyjœæ w ka¿dym
momencie. Kontakt: Rafa³ Bernard, tel. 661 035 286, rbernard@amu.edu.pl
Schola dzieciêca "Bo¿e Krówki"
Zespó³ wystêpuje na mszy dzieciêcej w ka¿d¹ niedzielê o godz. 11:15 i swoim œpiewem uœwietnia liturgiê na
chwa³ê Bo¿¹. Próby odbywaj¹ siê w niedzielê o godz. 10:15. Zapraszamy wszystkie chêtne dzieciaki!
Schola m³odzie¿owa
Spotykamy siê w ka¿d¹ niedzielê o godzinie 17.00 w salce na plebanii, aby przygotowaæ oprawê muzyczn¹
niedzielnej wieczornej Mszy Œwiêtej. Jesteœmy otwartymi na nowe osoby amatorami, dlatego nie oczekujemy od
chêtnych osób ukoñczenia szkó³ muzycznych, itp. Wa¿ne s¹ chêci, zaanga¿owanie i dobry humor. PrzyjdŸ, zobacz
i zostañ z nami - czekamy w³aœnie na Ciebie! Kontakt: ali.fornalczyk@gmail.com
Parafialna Caritas
Parafialna Caritas pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ œrodê w godzinach od 17.30 do 18.30. Zapraszamy osoby potrzebuj¹ce
jak równie¿ te, które chcia³yby pomagaæ innym.
Ewangelista, Gazeta Parafialna
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
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!
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Wszystkich chêtnych do wspó³pracy zapraszamy tak¿e do redakcji
„Ewangelisty”!!! :-)
wiêcej informacji o grupach duszpasterskich na www.swlukaszpoznan.pl
1 wrzeœnia, o 10.30 z naszej parafii na Lednicê Seniora wyruszy³a grupa
ok. 20 osób. Wyjazd zorganizowa³a Wspólnota Œw. £ukasza, ale skierowany by³ do wszystkich parafian i bra³y w nim udzia³ tak¿e osoby spoza Wspólnoty.
Tematem tegorocznego spotkania by³a postaæ œw. Siostry Faustyny. Nasi
senoirzy na Polach Lednickich prze¿ywali Mszê œw., której przewodniczy³ abp Henryk Muszyñski. Wszyscy otrzymali te¿ m.in. serduszka
z napisem „Mi³oœæ ciê znajdzie”.
Przypominamy ¿e od 1 wrzeœnia obowi¹zuje sta³y rozk³ad mszy œw.:
7.30, 8.45, 10.00, 11.15 (dla dzieci), 12.15 oraz wieczorna o 18.30
(dla m³odzie¿y)
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