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Wyplyn na glebie
Zostawili wszystko i poszli za
Jezusem
Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê
do Jezusa, aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem Genezaret, ¿e zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce
przy brzegu, rybacy zaœ
wyszli z nich i p³ukali sieci.
Wszed³szy do jednej ³odzi,
która nale¿a³a do Szymona,
poprosi³ go, ¿eby nieco
odbi³ od brzegu. Potem
usiad³ i z ³odzi naucza³ t³umy.
Gdy przesta³ mówiæ, rzek³
do Szymona: «Wyp³yñ na
g³êbiê i zarzuæcie sieci na
po³ów». A Szymon odpowiedzia³: «Mistrzu, przez

ca³¹ noc pracowaliœmy i niceœmy nie
u³owili. Lecz na Twoje s³owo zarzucê sieci». Skoro to uczynili, zagarnêli
tak wielkie mnóstwo ryb, ¿e sieci ich
zaczyna³y siê rwaæ. Skinêli wiêc na
wspólników w drugiej ³odzi, ¿eby im

przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli i nape³nili obie ³odzie, tak ¿e siê prawie
zanurza³y.
Widz¹c to Szymon Piotr przypad³
Jezusowi do kolan i rzek³: «OdejdŸ
ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek
grzeszny». I jego bowiem,
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³
po³ów ryb, jakiego dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy
byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzek³ do Szymona: «Nie bój siê, odt¹d ludzi
bêdziesz ³owi³». I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za
Nim.
£k 5, 1-11

Czas Wielkiego Postu
W œrodê Popielec - rozpoczynamy
Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia. Zastanawiaj¹c siê jak dobrze prze¿yæ tegoroczny Wielki Post, co zrobiæ,
by by³ on owocny dla naszego ¿ycia
duchowego, warto z uwag¹ ws³uchaæ
siê w wielkopostne czytania, w których
znajdziemy bardzo istotne wskazówki. Przede wszystkim podkreœlona jest
koniecznoœæ autentycznego i g³êboko
wewnêtrznego pragnienie nawrócenia
i przemiany ¿ycia. Prorok Joel przekazuje Bo¿e wezwanie do pokuty
i nawrócenia: "Nawróæcie siê do Mnie
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ca³ym swym sercem, przez post i p³acz,
i lament. Rozdzierajcie jednak serca
wasze, a nie szaty" (Jl 2,12-13). Pokutny psalm 51 mówi: "Ty siê bowiem
nie radujesz ofiar¹ i nie chcesz ca³opaleñ, choæbym je dawa³. Moj¹ ofiar¹,
Bo¿e, duch skruszony, nie gardzisz,
Bo¿e, sercem pokornym i skruszonym"
(Ps 51,18-19).
Wielokrotnie prorocy potêpiaj¹ i piêtnuj¹ zewnêtrzne i sformalizowane formy kultu, gdzie za gestami i s³owami
nie idzie wewnêtrzna dyspozycja,
a czynnoœci kultowe staj¹ siê pustymi

rytua³ami. W Ksiêdze Izajasza Bóg
mówi o swym ludzie: "ten lud zbli¿a siê
do Mnie tylko w s³owach, i s³awi Mnie
tylko wargami, podczas gdy serce jego
jest z dala ode Mnie; poniewa¿ czeœæ
jego jest dla Mnie tylko wyuczonym
przez ludzi zwyczajem" (Iz 29,13).
W tych wyraŸnych ostrze¿eniach mo¿e
kryæ siê odpowiedŸ na pytanie, które
nieraz sobie stawiamy: co zrobiæ, ¿eby
kolejny w naszym ¿yciu Wielki Post
naprawdê pomóg³ nam coœ w nas zmieniæ, a nie min¹³ tylko jako jeden z okresów roku liturgicznego?
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Ewangelia na niedziele 17 lutego
Jezus przebywa³ w Duchu Œwiêtym na pustyni i by³ kuszony
Jezus pe³en Ducha Œwiêtego powróci³ znad Jordanu i czterdzieœci dni przebywa³
w Duchu na pustyni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni nie jad³, a po ich
up³ywie poczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy diabe³: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz
temu kamieniowi, ¿eby siê sta³ chlebem».
Odpowiedzia³ mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek”».
Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
œwiata i rzek³ diabe³ do Niego: «Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego wszystkiego, bo
mnie s¹ poddane i mogê je odst¹piæ, komu chcê. Jeœli wiêc upadniesz i oddasz mi
pok³on, wszystko bêdzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzek³: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz”».
Zaprowadzi³ Go te¿ do Jerozolimy, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego:
«Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê st¹d w dó³. Jest bowiem napisane: „Anio³om
swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê strzegli”, i „na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ”».
Lecz Jezus mu odpar³: «Powiedziano: „Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego”».
Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu.
£k 4, 1-13

Ewangelia na niedziele 24 lutego
Przemienienie Pañskie
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê
modli³, wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e.
A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni
w chwale i mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dokonaæ w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê
i obydwóch mê¿ów, stoj¹cych przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla
Eliasza.» Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³, zjawi³ siê ob³ok
i os³oni³ ich; zlêkli siê, gdy weszli w ob³ok.
A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój wybrany, Jego s³uchajcie.» W chwili, gdy odezwa³ siê ten g³os, Jezus znalaz³ siê sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co
widzieli.
£k 9, 28b-36

Ewangelia na niedziele 3 marca
Jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
W tym czasie przyszli niektórzy i donieœli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Pi³at zmiesza³ z krwi¹ ich ofiar.
Jezus im odpowiedzia³: «Czy¿ myœlicie, ¿e ci Galilejczycy byli wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy Galilei, ¿e to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myœlicie, ¿e owych
osiemnastu, na których zwali³a siê wie¿a w Siloe i zabi³a ich, by³o wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszed³
i szuka³ na nim owoców, ale nie znalaz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika: „Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê i szukam owocu na
tym drzewie figowym, a nie znajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê wyja³awia?” Lecz on mu odpowiedzia³: „Panie, jeszcze
na ten rok je pozostaw; ja okopiê je i ob³o¿ê nawozem; mo¿e wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz je wyci¹æ”».
£k 13, 1-9
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Wielki Post jest czasem, w którym
zwykle mamy doœæ bogat¹ "ofertê" ró¿nego rodzaju form religijnej aktywnoœci, mog¹cych wspomagaæ nasz rozwój duchowy. Wielkopostne nabo¿eñstwa i rekolekcje to najbardziej tradycyjne z nich; nie brak te¿ innych, jak
rozmaite czuwania, wyk³ady, spotkania dyskusyjne czy wpisuj¹cy siê od
kilku lat w klimat Wielkiego Postu
Maraton Biblijny. Czêsto te¿ sami podejmujemy ró¿ne wielkopostne postanowienia, zarówno dotycz¹ce uczestnictwa w nabo¿eñstwach, lektury duchowej, jak i np. naszej dobrowolnej
rezygnacji z ró¿nych rozrywek i przyjemnoœci. Prawda jest jednak taka, ¿e
jeœli wszystko to bêdziemy traktowaæ

bardzo zewnêtrznie, mo¿e jako spe³nienie pewnych formalnych wymogów,
jakie nak³ada na nas Koœció³, to ani
nasze wyrzeczenia, ani uczestnictwo
w nabo¿eñstwach, rekolekcjach czy
czymkolwiek jeszcze innym nie przemieni gruntownie naszego ¿ycia i naszego serca. Praktyki te nie przybli¿¹
nas prawdziwie do Boga same z siebie, niejako automatycznie, bez naszego wewnêtrznego pragnienia. Jeœli
nie otworzymy wpierw dla Boga naszego serca, wszystko to stanie siê
w najlepszym razie metod¹ æwiczenia
i kszta³towania charakteru czy wzbogacania religijnej wiedzy. Efekt oczywiœcie pozytywny, ale czy poci¹gnie
nas to trwale do Boga, wyprostuje

pokrêcone œcie¿ki naszego ¿ycia?
Bóg szuka cz³owieka z mi³oœci¹ i swoj¹
mi³oœci¹ go przyzywa. Otwórz swoje
serce i wzbudŸ w sobie g³êbokie pragnienie, by na tê Bo¿¹ mi³oœæ odpowiedzieæ. Trwaj¹cy Rok Wiary jest
szczególna okazj¹, by swoj¹ relacjê
z Bogiem bardzo dok³adnie przemyœleæ, by postawiæ sobie pytanie, co stanowi sens naszej wiary. Chodzi wiêc
nie tylko o to, co robiê, jakie dzia³ania
podejmujê w Wielkim Poœcie, ale
przede wszystkim o to, dlaczego to
robiê. Czy chcê tylko zachowaæ pozory, mo¿e uspokoiæ swoje sumienie,
czy te¿ pragnê autentycznej bliskoœci
z Bogiem.
mp

Prymas
23 stycznia w wieku 83 lat zmar³
w Warszawie kardyna³ Józef
Glemp, Prymas Polski-senior.
W "Ewangeliœcie" przypominamy
krótko sylwetkê Zmar³ego.
Droga do kap³añstwa
Kardyna³ Józef Glemp urodzi³ siê
18 grudnia 1929 roku w Inowroc³awiu. Podczas okupacji niemieckiej
pracowa³ jako robotnik przymusowy
w niemieckim gospodarstwie rolnym.
Po wojnie, w latach 1945-1950, by³
uczniem Pañstwowego Gimnazjum
i Liceum im. Jana Kasprowicza
w Inowroc³awiu. Po maturze ukoñczy³ dwuletnie studia filozoficzne
w Prymasowskim Wy¿szym Seminarium Duchownym w GnieŸnie, a nastêpnie w latach 1952-1956 studia
teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 maja
1956 roku w bazylice prymasowskiej
w GnieŸnie.
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Praca duszpasterska i dalsze
studia
Poniewa¿ nie uzyska³ zgody
w³adz œwieckich na podjêcie
pracy w wyznaczonej mu przez
w³adze koœcielne parafii, pocz¹tkowo pomaga³ w obowi¹zkach duszpasterskich w rodzinnej parafii œw. Jakuba w Mogilnie, nastêpnie pe³ni³ funkcjê kapelana sióstr dominikanek
w Miel¿ynie, a póŸniej sióstr
Sacré Coeur w Polskiej Wsi.
Potem pracowa³ kolejno jako
wikariusz w parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w W¹growcu i w parafii
w Miasteczku Krajeñskim.
W latach 1958-1964 odby³ studia w Rzymie. Na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim studiowa³ prawo kanoniczne i œwieckie - uzyska³
tytu³ doktora obojga praw; ukoñczy³
te¿ Studium Rotalne (uzyska³ tytu³ adwokata Roty Rzymskiej), Studium
Administracji Koœcielnej przy Kongregacji Soboru i w 1963 roku kurs

specjalistyczny (m.in. stylistyki ³aciñskiej) na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriañskim.
Gniezno i Warszawa
Po powrocie ze studiów zosta³ w archidiecezji gnieŸnieñskiej notariuszem
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w kurii metropolitalnej i trybunale
metropolitarnym oraz sekretarzem
seminarium duchownego. Od grudnia 1967 roku pracowa³ w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie
jako referent do spraw prawnych,
by³ tak¿e kapelanem i sekretarzem
prymasa Stefana Wyszyñskiego.
W latach 70. by³ duszpasterzem
w koœciele œw. Marcina i w oœrodku
duszpasterstwa akademickiego przy
koœciele œw. Anny w Warszawie,
ponadto pe³ni³ funkcjê duszpasterza
warszawskich prawników. Wyk³ada³
te¿ na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie (obecnie Uniwersytet
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego),
opracowa³ podrêcznik akademicki
Lexiculum prawa rzymskiego.
W 1975 roku zosta³ sekretarzem
Komisji Episkopatu Polski ds. instytucji polskich w Rzymie i cz³onkiem
Komisji Episkopatu do spraw rewizji prawa kanonicznego. W 1972
roku otrzyma³ godnoœæ kapelana honorowego Jego Œwi¹tobliwoœci, a w
1976 roku - kanonika gremialnego
Kapitu³y Prymasowskiej w GnieŸnie.
Biskupstwo warmiñskie
4 marca 1979 roku Józef Glemp zosta³ mianowany biskupem diecezjal-

nym diecezji warmiñskiej. Œwiêcenia
biskupie otrzyma³ 21 kwietnia 1979
roku w archikatedrze gnieŸnieñskiej
z r¹k kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Prymas
Po œmierci kardyna³a Wyszyñskiego,
papie¿ Jan Pawe³ II 7 lipca 1981
roku mianowa³ Józefa Glempa arcybiskupem metropolit¹ warszawskim
i gnieŸnieñskim, co wi¹za³o siê z równoczesnym przyznaniem godnoœci
prymasa Polski. Funkcjê tê kardyna³ Józef Glemp pe³ni³ do 2009 roku.
Jako prymas Polski obj¹³ funkcjê
opiekuna duszpasterstwa Polonii,
a tak¿e ordynariusza Koœcio³ów obrz¹dku grekokatolickiego i ormiañskiego na terenie Polski. Pe³ni³ urz¹d
wielkiego kanclerza Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (póŸniej Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego) oraz Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego w Warszawie. W latach 1981-2004 pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczy³ II Synodowi Plenarnemu
w Polsce, który mia³ miejsce w latach 1991-1999.
W 1983 r. otrzyma³ nominacjê kardynalsk¹.

W wyniku reorganizacji struktur
Koœcio³a katolickiego w Polsce
w marcu 1992 i rozdzielenia arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego i warszawskiego (na skutek zawirowañ dziejowych by³y po³¹czone uni¹ personaln¹ od 1946 r.) kardyna³ Józef
Glemp przesta³ pe³niæ urz¹d arcybiskupa gnieŸnieñskiego, zachowa³
jednak godnoœæ prymasa Polski
(zwi¹zan¹ z arcybiskupstwem gnieŸnieñskim) jako kustosz relikwii œw.
Wojciecha.
W 2004 r. kardyna³ Glemp skoñczy³
75 lat i osi¹gn¹³ wiek emerytalny;
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego z³o¿y³ dymisjê z urzêdu metropolity warszawskiego, jednak papie¿ przed³u¿y³ mu okres pe³nienia tej
funkcji do lipca 2006 roku. Godnoœæ
prymasowska decyzj¹ papie¿a przys³ugiwa³a kardyna³owi Glempowi do
momentu ukoñczenia 80 lat. 18 grudnia 2009 zakoñczy³ 28-letni¹ pos³ugê Prymasa Polski. Godnoœæ prymasa zosta³a przywrócona metropolitom gnieŸnieñskim - nastêpc¹ Kardyna³a Józefa Glempa zosta³ arcybiskup Henryk Muszyñski.
Prymas-senior kardyna³ Józef Glemp
zosta³ pochowany w warszawskiej
archikatedrze œw. Jana.
red.

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Amosa
Prorok Amos
Ksiêga Amosa to ksiêga Starego Testamentu nale¿¹ca do zbioru pism proroków mniejszych. Tytu³ wywodzi siê
od imienia jej autora. Amos (hebr.
"Jahwe nosi") ¿y³ w pierwszej po³owie
VIII w. p.n.e. Jest najstarszym z proroków mniejszych i pierwszym z tzw.
proroków piœmiennych (jego proroctwa znane s¹ z jego osobistych zapiStrona 4

sów). Pochodzi³ prawdopodobnie z
Judy, z miasta Tekoa ko³o Jerozolimy.
Amos nie nale¿a³ do grona "oficjalnych"
proroków, zrzeszonych przy œwi¹tyni
czy pa³acu królewskim. By³ pasterzem
i hodowc¹ drzew figowych, od Boga
zaœ otrzyma³ osobiste powo³anie wraz
z misj¹ prorock¹. Wszystko to wiemy
z jego w³asnych s³ów skierowanych do
kap³ana Amazjasza, któremu odpo-

wiada: "Nie jestem ja prorokiem ani nie
jestem uczniem proroków, gdy¿ jestem
pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wzi¹³ mnie Pan
i rzek³ do mnie Pan: 'IdŸ, prorokuj do
narodu mego, izraelskiego!'" (Am
7,14-15). Z faktu tego osobistego powo³ania p³ynie g³êbokie przeœwiadczenie Amosa o koniecznoœci wype³niania
Bo¿ego pos³annictwa.
Ewangelista luty 2013

Dzia³alnoœæ Proroka
Dzia³alnoœæ prorock¹ Amos prowadzi³
nie w Judzie, a na terenie pañstwa pó³nocnego, w Izraelu: g³ównie w Samarii, Gilgal, a przede wszystkim w Betel
- schizmatyckim sanktuarium Izraela
(po rozpadzie królestwa na po³udniow¹
Judê i pó³nocny Izrael jedyne miejsce
kultu Boga Jahwe - Jerozolima - znalaz³o siê na terenie Judy; pozbawione
œwi¹tyni pañstwo pó³nocne - Izrael zaczê³o sprawowaæ kult w Betel, ale
szybko odbieg³ on od pierwotnej czystoœci). Amos dzia³a³ za panowania króla Jeroboama II (782-753 r. p.n.e.),
prawdopodobnie w latach ok. 765763 (œwiadcz¹ o tym dokumenty asyryjskie z tamtych czasów, potwierdzaj¹ce wielk¹ epidemiê i zaæmienie
s³oñca, o których mówi Prorok Am 4,10; Am 8,9). By³ to okres stabilizacji politycznej i gospodarczej
oraz rozkwitu kulturalnego pó³nocnego królestwa, ale te¿ jednoczeœnie
postêpuj¹cej demoralizacji narodu.
W swych wyroczniach Amos piêtnuje upadek moralny i spo³eczny,
ostrzega przed zag³ad¹ pañstwa. Na
skutek denuncjacji Amazjasza, kap³ana z sanktuarium z³otego cielca
w Betel, Amos zosta³ wypêdzony
z miasta i prawdopodobnie ca³ego
pañstwa izraelskiego. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej zgin¹³ œciêty przez
syna Amazjasza lub judzkiego króla
Uzijasza, a jego grób znajduje siê w
Tekoa, co wskazywa³oby na powrót
Amosa w rodzinne strony po wygnaniu z Betel.
Powstanie ksiêgi
Ksiêga Amosa powsta³a w VIII w.,
w zasadniczej czêœci zosta³a zredagowana przez samego Proroka lub jego
uczniów. Wskazuje na to zarówno
uk³ad mów, jak i ich treœæ, choæ zapewne dzia³alnoœæ prorocka Amosa
przekracza³a ramy ksiêgi - spoœród
licznych gróŸb, wizji i mów, wypowiedzianych przy ró¿nych okazjach,
w ksiêdze znalaz³ siê wybór tekstów,
u³o¿ony tematycznie i przedstawiony
w formie poetyckiej. Podobnie jak
Ewangelista luty 2013

w przypadku innych ksi¹g biblijnych,
Ksiêga Amosa podlega³a póŸniejszym
redakcjom. Pierwszej dokonano
w ostatnich latach monarchii judzkiej dodano wówczas aktualne proroctwo
przeciw Judzie (4 i 5 werset drugiego
rozdzia³u). Druga redakcja by³a efektem teologicznej refleksji po niewoli
babiloñskiej - do ksiêgi do³¹czono zawarte w rozdziale dziewi¹tym obietnice mesjañskie. Pozosta³oœci¹ prac redakcyjnych mo¿e byæ zmieniaj¹ca siê
osoba narratora w ksiêdze. Ksiêga
Amosa nale¿y do najlepiej zachowanych tekstów prorockich.
Treœæ ksiêgi
W ksiêdze mo¿na wyró¿niæ trzy grupy
mów prorockich: wyrocznie przeciw

s¹siednim narodom (s¹ tu opisy s¹du
nad Damaszkiem, Filiste¹, Tyrem, Edomem, Ammonem, Moabem i Jud¹ rozdzia³y 1 i 2), groŸby przeciw Izraelowi (rozdzia³y od 3 do 6) oraz piêæ
wizji prorockich symbolizuj¹cych upadek Izraela (rozdzia³y od 7 do 9).
W wizjach tych, przedstawiaj¹cych
szarañczê, ogieñ, o³owiany pion, kosz
dojrza³ych owoców i Boga stoj¹cego
przy o³tarzu w Betel, Prorok zapowiada karê Bo¿¹, m.in. za ucisk biednych,
czysto zewnêtrzny kult i pychê kobiet.

W prorocki tekst wplecione jest opowiadanie biograficzne przedstawiaj¹ce
konflikt Amosa z kap³anem Amazjaszem.
Styl literacki tekstu i gatunki
Styl ksiêgi jest przejrzysty, choæ nie
pozbawiony malowniczoœci obrazów.
Wiele porównañ odwo³uje siê do ¿ycia
wiejskiego - widoczny jest tu wp³yw
pasterskiego pochodzenia Proroka.
Kompozycja tekstu cechuje siê schematycznoœci¹ i rytmik¹, zw³aszcza
w opisach s¹du nad Izraelem i narodami. Prorok nawi¹zuje dialog ze s³uchaczami, by przekazaæ zapowiedŸ
kary. Ksiêga zawiera elementy liryczne o charakterze doksologicznym
(chwal¹ce i wielbi¹ce wielkoœæ Boga),
m¹droœciowym, oraz dodane w póŸniejszym okresie proroctwo mesjañskie.
Obrazy i symbole
Amos jest pierwszym prorokiem,
który mówi o s¹dzie Bo¿ym jako
"dniu Pañskim" oraz o odrodzeniu
wiernej "reszty" Izraela - czêœci narodu dochowuj¹cej wiary Bogu,
Przymierzu i Prawu, poszukuj¹cej
Boga, mi³uj¹cej sprawiedliwoœæ
i dobro, wype³niaj¹cej moralne wymogi okreœlone w Dekalogu i nadanych przez Boga prawach, stanowi¹cej zacz¹tek odnowionego królestwa.
Bóg nie tylko Izraela
Pojêcie Boga u Amosa jest uniwersalistyczne - Jahwe jest nie tylko
Panem Izraela, ale wszystkich narodów i dziejów ca³ego œwiata. Jest Bogiem jedynym, potê¿nym i sprawiedliwym; czuwa nad praworz¹dnoœci¹,
karze wystêpki. Miejscem Jego szczególnego przebywania jest œwi¹tynia jerozolimska, a Izrael jest Jego ludem
wybranym, otaczanym specjaln¹ przychylnoœci¹, ale os¹dzanym sprawiedliwie na równi z innymi narodami.
Prorockie ostrze¿enie
Proroctwa i wyrocznie Amosa maj¹
charakter religijno-spo³eczny - Prorok
potêpia nierównoœci spo³eczne, ucisk
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i wszelkie nadu¿ycia, jakie spotykaj¹
ubogich ze strony bogaczy, prowadz¹cych beztroskie i rozwi¹z³e ¿ycie. Piêtnuje szerz¹cy siê formalizm religijny ograniczanie siê do czysto zewnêtrznych form kultu i zaniedbanie wype³niania podstawowych przykazañ religijno-moralnych. Niewiernoœæ wobec
Pana i naruszenie zasad sprawiedliwoœci w ¿yciu spo³ecznym sprowadz¹ na
Izrael karê, tym wiêksz¹, im wiêksze

by³y dobrodziejstwa i opieka, jakimi
Bóg obdarzy³ swój naród. Pozorny
okres stabilizacji i rozkwitu za rz¹dów
Jeroboama II jest w rzeczywistoœci
znakiem i ostatnim momentem danym
Izraelowi na opamiêtanie siê.
Zapowiedzi "dnia Pañskiego" maj¹
charakter eschatologiczny - zag³ada
obcych narodów i ukaranie Izraela
poprzedzone zostanie szeregiem klêsk
ostrzegawczych, a ocaleje tylko nie-

wielka wierna Bogu "reszta" Izraela.
Znaczenie ksiêgi
Prorocki styl i s³ownictwo Amosa wywar³y znaczny wp³yw na proroków
z VII i VI w. p.n.e., zw³aszcza na Jeremiasza i Ezechiela, oraz póŸniejsze piœmiennictwo biblijne. W Nowym Testamencie nawi¹zania do Ksiêgi Amosa znajdujemy w Dziejach Apostolskich.
Ma³gorzata Piechorowska

Sw. Piotr Damiani
Dzieciñstwo i m³odoœæ
Piotr Damiani urodzi³ siê w 1007 roku
w Rawennie (miasto i gmina w pó³nocnych W³oszech, oddalone o 10 km od
Morza Adriatyckiego) w bardzo biednej i licznej rodzinie. Zaraz po narodzeniu porzuci³a go matka, zniechêcona ju¿ licznym potomstwem. Opuszczone niemowlê znalaz³ ktoœ z s¹siadów i odda³ matce. Rodzice Piotra
Damianiego nie ¿yli d³ugo; po ich œmierci zaopiekowa³o siê nim jego starsze
rodzeñstwo: siostra Rozelina i brat
Damian (od którego przyj¹³ imiê Damian "Damiani").
Poniewa¿ by³ wyj¹tkowo zdolny, brat
i siostra umo¿liwili mu kszta³cenie siê
i wysy³ali go na studia do Rawenny, potem do Faenzy i Parmy. Po studiach
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i zacz¹³
pracê wyk³adowcy w jednej ze szkó³
parafialnych. Po pewnym czasie zrezygnowa³ z tej posady i postanowi³
wieœæ ¿ycie pustelnika. Najpierw
mieszka³ sam, ale ok. roku 1035 przy³¹czy³ siê do klasztoru benedyktynów.
Zosta³ mnichem, a nastêpnie opatem
w Fonte Avellana.
Teolog i doradca
Szybko sta³ siê doradc¹ wielu klasztorów i kierownikiem duchowym wielu
uczniów. Poniewa¿ opactwo, w którym przebywa³, nie by³o zdolne ich
wszystkich pomieœciæ, za³o¿y³ dwa inne
i u³o¿y³ dla nich osobn¹ regu³ê (zbiór
Strona 6

podstawowych przepisów reguluj¹cych codzienne ¿ycie zakonne).
Piotr Damiani by³ doradc¹ papie¿y:
Klemensa II, Damazego II, Leona IX,
Wiktora II i Stefana IX oraz cesarzy:
Ottona III i Henryka IV. W 1057 roku
mianowano go biskupem Ostii i kardyna³em. Piotr Damiani nie chcia³ przy-

j¹æ tych godnoœci i uleg³ dopiero pod
naciskiem papie¿a. Wielokrotnie by³
legatem papieskim na synodach i pe³ni³ funkcjê mediatora. By³ równie¿
znawc¹ Biblii i pism ojców Koœcio³a
(pisarze i teologowie we wczesnym
chrzeœcijañstwie), a tak¿e uznanym
prawnikiem. Piotr Damiani pracowa³
nad wewnêtrzn¹ odnow¹ Koœcio³a.
Napisa³ ok. 240 utworów poetyckich,

53 kazania, 170 listów, 7 ¿yciorysów
i kilka rozpraw.
Jako pierwszy biskup i teolog zacz¹³
g³osiæ teoriê o dwóch mieczach, które
Chrystus przekaza³ Œwiêtemu Piotrowi (jeden z nich mia³ symbolizowaæ
w³adzê duchown¹, zaœ drugi œwieck¹,
co mia³o dawaæ zwierzchnoœæ papie¿a
nad cesarzem lub w³adz¹ pañstwow¹).
Piotr Damiani zmar³ w nocy z 22 na 23
lutego 1072 roku w klasztorze benedyktynów w Faenzy. W roku 1354
jego relikwie przeniesiono do wspania³ego grobowca, wystawionego ku jego
czci w tym koœciele. W 1821 roku
papie¿ Leon XII zatwierdzi³ jego kult
i og³osi³ doktorem Koœcio³a. Od roku
1898 jego szcz¹tki spoczywaj¹ w katedrze Faenza, w osobnej kaplicy.
Ikonografia
Wspomnienie liturgiczne obchodzone
jest 21 lutego. W ikonografii œwiêty
Piotr Damiani jest przedstawiany jako
biskup w mitrze, kardyna³ lub jako
mnich w habicie. Jego atrybutami s¹
anio³ trzymaj¹cy kapelusz kardynalski,
czaszka i krucyfiks. Dante Alighieri
umieœci³ go w swojej Boskiej Komedii, w Raju - pisze o nim w 21 Pieœni.
Zosia Janicka
•ród³a:
http://www.brewiarz.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/
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"Ks. Aleksander Wozny. Spojrzenie na wiare"
W styczniu ukaza³a siê ksi¹¿ka pt.
"Ks. Aleksander WoŸny. Spojrzenie
na wiarê". O ksi¹¿ce rozmawia³am
z jej autorem, ks. Wojciechem Muellerem, wikariuszem naszej parafii.
O czym jest ta ksi¹¿ka - gdyby
Ksi¹dz mia³ tak w kilku zadaniach
powiedzieæ?
G³ówn¹ inspiracj¹ powstania ksi¹¿ki
jest Rok Wiary - jest to ksi¹¿ka przygotowana na tê okolicznoœæ, ale
w konwencji, któr¹ przyjê³a nasza diecezja, poprzez przedstawienie œwiadka wiary - ks. Aleksandra WoŸnego.
Ksi¹¿ka pokazuje go jako przyk³ad do
naœladowania oraz przybli¿a jego postaæ - w pewnych krêgach znan¹, ale
w pewnych - okazuje siê ¿e nie. Przede
wszystkim jednak ksi¹¿ka podejmuje
temat wiary - szeroko rozumianej.
Sk³ada siê z dwunastu krótkich rozdzia³ów - wydaje mi siê, ¿e s¹ to te
podstawowe sprawy, które dotycz¹
ka¿dego wierz¹cego cz³owieka.
G³ówn¹ postaci¹ ksi¹¿ki jest ks.
WoŸny. Dlaczego akurat ks. WoŸny?
Pierwsze ksi¹¿ki o nim kupi³em jeszcze w czasach seminaryjnych. Wtedy
te¿ zapozna³em siê z postaci¹ ks. WoŸnego, zachwyci³em siê nim, jego nauczaniem; dopiero póŸniej pojawi³y siê
dalsze pomys³y…
Jak ju¿ parafianie wiedz¹, najpierw
by³ doktorat…
Tak. £atwo jest pisaæ o œwiadku wiary, jakim jest ks. WoŸny, jeœli siê ju¿
pisa³o wczeœniej jak¹œ pracê na ten temat. Natomiast myœlê, ¿e to by³a o tyle
inna przygoda, ¿e praca naukowa, jak¹
jest doktorat, wymaga zupe³nie innego
podejœcia ni¿ ta ksi¹¿ka. Jej jêzyk nie
jest zbyt trudny, zbyt teologiczny, jest
napisana w innej konwencji ni¿ doktorat.
Ewangelista luty 2013

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e
ksi¹¿ka jest takim jakby
"kompendium", wycinkiem? Nie ka¿dy przeczyta doktorat, ksi¹¿ka jest
du¿o przystêpniejsza dla
przeciêtnego czytelnika…
Tak, ksi¹¿kê mo¿na odnieœæ
do doktoratu, ale to jest skrót
skrótów nauczania ksiêdza
WoŸnego - ksi¹¿ka zawiera
podstawowe elementy jego
nauczania. Mówi¹c o wierze,
tak naprawdê poruszamy
wszystkie wa¿ne zagadnienia
duchowoœci ks. WoŸnego.
Ks. WoŸny jest te¿ kandydatem na o³tarze...
Doktorat sprawi³, ¿e materia³
Ÿród³owy na temat ks. WoŸnego zosta³ uporz¹dkowany,
co wpasowa³o siê w potrzeby archidiecezji.
Do kogo jest skierowana ta ksi¹¿ka?
Jest to ksi¹¿ka uniwersalna - tak jak
ks. WoŸny i jego nauczanie. Jest dla
tych, którzy znali ks. WoŸnego - to s¹
g³ówni odbiorcy; ale okazuje siê, ¿e
wiele osób nie znaj¹c ks. WoŸnego
kupuje tê ksi¹¿kê, bo chce siê czegoœ
o nim dowiedzieæ. Wydawa³o mi siê,
¿e ks. WoŸny w Poznaniu jest na tyle
znany, ¿e nie trzeba o nim mówiæ,
a okazuje siê, ¿e s¹ osoby, które nie
zna³y tej postaci, nie wiedzia³y, ¿e taki
ksi¹dz by³. To jest ju¿ zadanie nie tylko na Rok Wiary, by propagowaæ jego
nauczanie, jego osobê, np. poprzez
mówienie kazañ.
Ksi¹¿ka mo¿e zachêciæ te¿ do dalszej lektury tekstów ks. WoŸnego
Mo¿e. Dostajê te¿ informacje zwrotne
- ludzie dziêkuj¹ za tê ksi¹¿kê, za to,

¿e siê podj¹³em tego tematu o ks.
WoŸnym, albo za treœæ. I to jest fajne.
Jeœli siê tê postaæ dobrze "zareklamuje", ludzi, którzy siê ksiêdzem WoŸnym
zainteresuj¹, bêdzie wiêcej.
A gdzie mo¿na nabyæ ksi¹¿kê?
Mo¿liwoœci s¹ ró¿ne. Wydawnictwo
Kontekst ma swoj¹ stronê internetow¹,
czyli mo¿na ksi¹¿kê nabyæ przez Internet u wydawcy. Mo¿na nabyæ j¹
w ka¿dej katolickiej ksiêgarni w Poznaniu. Mo¿na j¹ te¿ nabyæ u mnie,
oraz, prawdopodobnie, te¿ w parafii
œw. Jana Kantego, czyli w parafii gdzie
ks. WoŸny pos³ugiwa³.
Bêdzie ci¹g dalszy?
Bêdzie, bêdzie. Jest kolejny pomys³ na
ksi¹¿kê, ale muszê to jeszcze przedyskutowaæ; to dopiero za rok.
Dziêkujê Ksiêdzu za rozmowê!
J. P.
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Egipski sen
Interaktywna wystawa z rekonstrukcjami staroegipskiego ³o¿a
Poznañskie Muzeum Archeologiczne
zaprasza wszystkich œpiochów i nie tylko na nietypow¹ podró¿ do Egiptu, podczas której mo¿na osobiœci przekonaæ
siê, w jaki sposób sypiali staro¿ytni Egipcjanie!
W staro¿ytnym Egipcie dzieñ zaczyna³ siê
o poranku, a wieczorem bóg s³oñca na
swej ³odzi wkracza³ na zachodzie do krainy podziemnej, by podczas dwunastu
godzin nocy przep³yn¹æ j¹ i ukazaæ siê
rano nastêpnego dnia na wschodnim horyzoncie nieba. Noc by³a czasem snu.
Czasownik "spaæ" oznacza³ nie tylko

czynnoœæ spania, ale mia³ równie¿ znaczenia przenoœne. "Spaæ", a tak¿e pokrewne "byæ znu¿onym", "byæ zmêczonym", "byæ œpi¹cym", mia³y zastosowanie we frazeologii dotycz¹cej spraw
eschatologicznych. "Byæ znu¿onym", "byæ
sennym", "zasn¹æ" oznacza³o "umrzeæ".
"Spaæ" by³o eufemistycznym okreœleniem
stanu po œmierci, kiedy zmarli spoczywaj¹ w swoich grobowcach, niczym
w sypialniach, wychodz¹c z nich, by komunikowaæ siê z ¿ywymi i korzystaæ ze
sk³adanych im ofiar.
Z kolei s³owo "sen", "marzenie senne"
w jêzyku Egipcjan brzmia³o resut i pochodzi³o od czasownika res, oznaczaj¹-

cego "zbudziæ siê", "czuwaæ". Sen w staro¿ytnym Egipcie uwa¿ano za rodzaj realnej, choæ nieœwiadomej aktywnoœci,
dlatego znaczenie snów by³o przedmiotem badañ i interpretacji. Przyk³adem
mo¿e byæ biblijna historia Józefa, wyjaœniaj¹cego prorocze sny faraona. Poprzez
sny bogowie kontaktowali siê z ludŸmi,
przekazuj¹c wa¿ne przes³ania lub odpowiadaj¹c na proœby. Do dziœ staroegipskie senniki fascynuj¹ nie tylko egiptologów.

Na wystawie obejrzymy pochodz¹ce
z kolekcji klasztornej zabytkowe instrumenty, na których grali muzycy z jasnogórskiej kapeli. W jasnogórskich kompozycjach podstawow¹
obsadê instrumentaln¹
stanowi³o tzw. Kirchentrio, w którego
sk³ad wchodzi³y
pierwsze i drugie
skrzypce oraz grupa
basso continuo. Basow¹ partiê mog³y wykonywaæ ró¿ne zestawy instrumentów, np.
organy i: violone, wiolonczela czy fagot. Do
kapeli do³¹czano te¿
tr¹bki, pe³ni¹ce równie¿ funkcjê instrumentów ceremonialnych: grano na nich fanfary podczas ods³aniania Cudownego
Obrazu Matki Boskiej oraz wykonywano tzw. ganki - pieœni i hymny rozbrzmiewaj¹ce z wie¿y bazyliki jasnogórskiej.
Instrumentarium zespo³u farno-miejskiego w Poznaniu w XVIII w.
Instrumenty kapeli poznañskiego koœcio³a
œw. Marii Magdaleny nie zachowa³y siê,
jednak ze spisu inwentarza koœcielnego
z 1748 r. oraz zapisów repertuaru do-

wiadujemy siê, na czym grali cz³onkowie
zespo³u. By³y to: organy, pozytyw,
skrzypce, wiola, tr¹bki, waltornie i kot³y.
Na wystawie sk³ad
instrumentalny kapeli
zosta³ odtworzony
przy pomocy eksponatów pochodz¹cych
z kolekcji Muzeum
Instrumentów Muzycznych. Po poznañskiej kapeli pozosta³ bogaty zbiór rêkopisów i druków
muzycznych z zapisem repertuaru, potwierdzaj¹cy znaczenie, jakie kapela mia³a nie tylko dla ¿ycia
muzycznego parafii,
ale i ca³ego miasta
oraz kultury muzycznej XVIII-wiecznej
Polski.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27
wystawa "Egipski sen"
Styczeñ - luty 2013

W sluzbie sacrum…
... z kultury muzycznej Jasnej Góry
i Poznania w XVIII wieku.
Poznañskie Muzeum Narodowe zaprasza na wystawê prezentuj¹c¹ barokowe instrumenty muzyczne na przyk³adzie dwóch wybitnych kapel tego czasu:
kapeli klasztoru oo. paulinów na Jasnej
Górze oraz poznañskiej kapeli parafii kolegiackiej, dzia³aj¹cej przy nieistniej¹cym
dziœ koœciele œw. Marii Magdaleny, bêd¹cym dum¹ dawnego Poznania.
W osiemnastowiecznej Polsce na dworze królewskim i dworach magnackich
dominowa³a muzyka kompozytorów
w³oskich, francuskich i niemieckich. Polska twórczoœæ muzyczna rozwija³a siê
g³ównie w oœrodkach koœcielnych, tak
zakonnych, jak diecezjalnych: kapele
klasztorne i parafialne, czêsto wspierane
przez miejskich w³odarzy, zatrudnia³y muzyków, dba³y te¿ o ich edukacjê i kupowa³y instrumentarium.
Osiemnastowieczne instrumentarium
kapeli oo. paulinów na Jasnej Górze
Po kapeli klasztornej z Jasnej Góry zachowa³a siê bogata kolekcja rêkopisów
i druków muzycznych (ok. 3000 kompozycji), ksi¹g archiwalnych, a przede
wszystkim zbiór ok. 120 instrumentów pozwala to ukazaæ historiê zespo³u i do
dziœ wykonywaæ powsta³¹ na Jasnej
Górze muzykê.
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Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria
Malarstwa i RzeŸby, Al. Marcinkowskiego 9
30 grudnia 2012 - 10 marca 2013
Wspó³organizatorzy: Klasztor OO. Paulinów
na Jasnej Górze, Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu
Patronat honorowy: Jego Ekscelencja
Arcybiskup Stanis³aw G¹decki

Ewangelista luty 2013

Parafialna pielgrzymka na Malte
Program ramowy
Dzieñ 1 - 23.07.2013 (wtorek)
Wylot bezpoœrednio z Wroc³awia na
Maltê o godz. 07.00.
O godz. 09.45 przylot do Valletty.
Dzieñ 2 - 24.07.2013 (œroda)
RANO - VALLETTA: stolica Malty.
Zwiedzanie:
Teatr Królewski, ulica Republiki, katedra œw. Jana, Wy¿sze i Ni¿sze Ogrody
Barrakka, Wielki Port, Koœció³ Rozbicia Statku œw. Paw³a, Plac Œw. Jerzego,
Pa³ac Wielkiego Mistrza, Placu Spichlerzy w miejscowoœci FLORIANA.
WIECZÓR - QORMI. Zwiedzanie:
szko³a Œw Micha³a, katolickie gimnazjum
Stowarzyszenia Doktryny Chrzeœcijañskiej (SDC), spotkanie generalne cz³onków SDC, dom rekolekcyjny SDC Mi³osiernego Samarytanina.
Dzieñ 3 - 25.07.2013 (czwartek)
RANO - HAGAR QIM i MNAJDRA
- zespó³ œwi¹tynny wzniesiony ok. 5000
lat temu.
Zwiedzanie NIEBIESKIEJ GROTY i
¯URRIEQ.
WIECZÓR - Czas wolny.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzieñ 4 - 26.07.2013
(pi¹tek)
51 rocznica œmierci œw.
Jerzego Preca, pierwszego Maltañczyka,
który zosta³ œwiêtym,
za³o¿yciela SDC.
RANO - HAMRUN - zwiedzanie koœcio³a, gdzie œw. Jerzy Preca s³u¿y³ jako
kap³an. BLATA L-BAJDA - zwiedzanie
Domu Generalnego SDC i kaplicy, w
której jest pochowany œw. Jerzy Preca.
VALLETTA WATERFRONT i zwiedzanie Wielkiego Portu.
Ewangelista luty 2013

WIECZÓR - Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
Dzieñ 5 - 27.07.2013 (sobota)
Wyjazd na wyspê GOZO.
W drodze na Gozo zatrzymamy
siê w MELLIEHA, gdzie nawiedzimy najstarsze Sanktuarium
Matki Bo¿ej na wyspie. Pop³yniemy promem na GOZO. Zwiedzanie: Victoria - stolica wyspy
Gozo, Bazylikê œw. Jerzego, potê¿n¹ cytadelê i katedrê, narodowe sanktuarium
Ta' Pinu, przyl¹dek Dwejra, Lazurowe
Okno, Wewnêtrzne Morze,
Ska³ê Fungus, Xaghra i jaskinia Kalipso, zatoka
Ramla l-Hamra, malownicza
miejscowoœæ
na wybrze¿u Xlendi.
Dzieñ 6 - 28.07.2013 (niedziela)
RANO - MARSAXLOKK, najpiêkniejsza wioska rybacka na wyspie. Nastêpnie"Trójmiasto":
SENGLEA, COSPICUA i VITTORIOSA. Zwiedzanie: koœció³ œw. Wawrzyñca, Fort St. Angelo, Bazylika i Ogrody Gardjola w Senglei. W drodze powrotnej krótki pobyt w miejscowoœci
KALKARA.
WIECZÓR - Obiadokolacja i przejazd do ST JULIANS. Spacer
po promenadzie
do SLIEMA i do
koœcio³a pw. Matki Boskiej z Góry
Karmel, aby
uczestniczyæ w uroczystoœci parafialnej i
zobaczyæ udekorowane ulice, koœció³
oraz pokaz fajerwerków.

Dzieñ 7 - 29.07.2013 (poniedzia³ek)
RANO - MDINA - dawna stolica Malty. Zwiedzanie: katedra œw. Paw³a, mury
miejskie, Brama G³ówna, Pa³ac Vilhena.
RABAT - nawiedzimy bazylikê œw. Paw³a i grotê, w której mieszka³ œw. Pawe³.
DINGLI - ze s³ynnych klifów roztacza
siê wspania³a panorama na Morze Œródziemne. MOSTA - zwiedzimy imponuj¹cy koœció³ pw. Wniebowziêcia
NMP.
WIECZÓR - Przejazd do QORMI, miasta piekarni i chleba. Zwiedzimy tradycyjn¹ piekarniê oraz centra SDC w mieœcie.
Dzieñ 8 - 30.07.2013 (wtorek)
Wylot do Polski o godz. 10.15. L¹dowanie we Wroc³awiu o godz. 13.00.
Transfer powrotny, zakoñczenie pielgrzymki.
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Ferie w parafii
W drugim tygodniu ferii dzieci z naszej parafii uczestniczy³y w warsztatach plastyczno-teatralnych. Zajêcia odbywa³y siê codziennie od poniedzia³ku do soboty, od 10.00 do 13.00. W niedzielê by³ spektakl pt.: "Co jest najpiêkniejsze na œwiecie?" w wykonaniu dzieci.
Warsztaty przygotowaliœmy jako Stowarzyszenie Doktryny Chrzeœcijañskiej - SDC - we wspó³pracy z Pani¹ Ma³gorzat¹ Wróblewsk¹, która prowadzi³a czêœæ teatraln¹ zajêæ. Podczas spotkañ by³ te¿ czas na modlitwê, filmy
religijne i wspóln¹ zabawê.
Anton Grima, Ivan Grixti

Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
Wezwanie do chorego (ksi¹dz dy¿uruj¹cy): 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
Laskowska, Joanna Piechorowska, Anna
Stachowiak, Micha³ Stankiewicz
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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