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Wytrwajcie w milosci Mojej…
Przykazanie mi³oœci

mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³ swoich.
Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê.
Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co
us³ysza³em od Ojca mego. Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili i by owoc
wasz trwa³, aby wszystko da³ wam
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie
w imiê moje. To wam przykazujê,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali".

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
"Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja
was umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci mojej! Jeœli bêdziecie zachowywaæ moje przykazania, bêdziecie
trwaæ w mi³oœci mojej, tak jak Ja
zachowa³em przykazania Ojca mego
i trwam w Jego mi³oœci.
To wam powiedzia³em, aby radoœæ
moja w was by³a i aby radoœæ wasza
by³a pe³na.
To jest moje przykazanie, abyœcie siê
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was
umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej

J 15, 9-17

Przez Maryje do
Chrystusa
Trwa maj - miesi¹c w szczególny sposób poœwiêcony Maryi. Wokó³ nas
rozkwita wiosennie przyroda wszystko zdaje siê swym piêknem
s³awiæ swego Stwórcê i sk³adaæ ho³d
Tej, któr¹ wybra³ On na Matkê swego Syna i Królow¹ nieba i ziemi.
Dziœ przypada rocznica dwóch wydarzeñ, które pokazuj¹ niezwyk³¹
rolê Maryi w ¿yciu wspó³czesnego
Koœcio³a: rocznica pierwszego objawienia Matki Bo¿ej w Fatimie,
a tak¿e rocznica zamachu na papie¿a Jana Paw³a II na Placu Œwiêtego
Piotra.
Œwiêto Matki Boskiej Fatimskiej
przypomina o objawieniach z 1917
r., ukazuje nam Maryjê jako Tê, poprzez któr¹ Bóg nieustannie dzia³a
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w œwiecie i Koœciele. Przekonuj¹
o tym zarówno same objawienia fatimskie i ich przes³anie, jak i niezwykle wymowna data 13 maja 1981 r.,
kiedy to w³aœnie w œwiêto Matki Boskiej Fatimskiej na Placu Œwiêtego
Piotra w Rzymie pad³y strza³y. B³. Jan
Pawe³ II wielokrotnie podkreœla³, ¿e
to opiece Maryi, której powierzy³
wówczas w szczególny sposób swoje ¿ycie, zawdziêcza³ ocalenie po zamachu. Papie¿ jest dla nas doskona³ym przyk³adem ca³kowitego zawierzenia Maryi, która jest najlepsz¹
przewodniczk¹ na drodze do Chrystusa, uczy prawdziwego, pe³nego
oddania siê Bogu.
Pocz¹tek maja jest zwi¹zany z osob¹
b³. Jana Paw³a II nie tylko poprzez

datê zamachu, ale tak¿e poprzez datê
Jego beatyfikacji. Rok temu, w nie-
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Pierwsze czytanie
Kiedy Piotr wchodzi³, Korneliusz wyszed³ mu na spotkanie, pad³ mu do nóg i
odda³ mu pok³on. Piotr podniós³ go ze s³owami: "Wstañ, ja te¿ jestem cz³owiekiem". Wtedy Piotr przemówi³: "Przekonujê siê, ¿e Bóg naprawdê nie ma wzglêdu na osoby. Ale w ka¿dym narodzie mi³y jest Mu ten, kto siê Go boi i postêpuje
sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze mówi³ o tym, Duch Œwiêty zst¹pi³ na wszystkich, którzy s³uchali nauki. I zdumieli siê wierni pochodzenia ¿ydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, ¿e dar Ducha Œwiêtego wylany zosta³ tak¿e na pogan.
S³yszeli bowiem, ¿e mówi¹ jêzykami i wielbi¹ Boga. Wtedy odezwa³ siê Piotr:
"Któ¿ mo¿e odmówiæ chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Œwiêtego tak samo jak
my?". I rozkaza³ ochrzciæ ich w imiê Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby
zabawi³ u nich jeszcze kilka dni.
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

B ÓG

PYTA NAS

1. Jakie miejsce w moim ¿yciu zajmuje
Bóg i sprawy wiary?
2. Czy staram siê byæ coraz bli¿ej Boga?
3. Co mnie najbardziej od Niego oddala?

Drugie czytanie
Umi³owani, mi³ujmy siê wzajemnie, poniewa¿ mi³oœæ jest z Boga, a ka¿dy, kto
mi³uje, narodzi³ siê z Boga i zna Boga. Kto nie mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg jest
mi³oœci¹. W tym objawi³a siê mi³oœæ Boga ku nam, ¿e zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na œwiat, abyœmy ¿ycie mieli dziêki Niemu. W tym przejawia siê
mi³oœæ, ¿e nie my umi³owaliœmy Boga, ale ¿e On sam nas umi³owa³ i pos³a³ Syna
swojego jako ofiarê przeb³agaln¹ za nasze grzechy.
1 J 4, 7-10

Ewangelia na niedziele 20 maja
IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody…
Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga
Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus zbli¿y³ siê do
nich i przemówi³ tymi s³owami: "Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na
ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata".
Mk 16, 15-20

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek- œwiêto œw. Macieja Aposto³a: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17; Wtorek: Dz 16,22-34;
J 16,5-11; Œroda- œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika, patrona Polski: Ap
12,10-12a; 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26; Czwartek: Dz 18,1-8; J 16,16-20; Pi¹tek- dzieñ
powszedni albo wspomnienie œw. Jana I, papie¿a i mêczennika: Dz 18,9-18; J 16,20-23a;
Sobota: Dz 18,23-28; J 16,23b-28;
Niedziela: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20;
Poniedzia³ek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œwiêtych Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, mêczenników: Dz 19,1-8; J 16,29-33; Wtorek- dzieñ powszedni albo
wspomnienie œw. Rity z Cascia, zakonnicy: Dz 20,17-27; J 17,1-11a; Œroda: Dz 20,28-38; J
17,11b-19; Czwartek- wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny, Wspomo¿ycielki Wiernych: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; £k 1,26-38; Pi¹tek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw.
Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Koœcio³a, albo œw. Grzegorza VII, papie¿a, albo œw.
Marii Magdaleny Pazzi, dziewicy: Dz 25,13-21; J 21,15-19; Sobota- wspomnienie œw. Filipa
Nereusza, prezbitera: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25

Strona 2

"Cz³owieka oceniæ nie mo¿na
wed³ug tego, co on wie, lecz wed³ug
tego, co kocha.
Tylko mi³oœæ go przemienia w to,
czem on jest;
dobra czyni go dobrym, a z³a z³ym"
œw. Augustyn
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dzielê 1 maja 2011 r., prze¿ywaliœmy
wielk¹ uroczystoœæ - papie¿ Benedykt XVI na Placu Œw. Piotra w Rzymie dokona³ beatyfikacji Jana Paw³a
II, og³aszaj¹c Go b³ogos³awionym
Koœcio³a katolickiego. W ten sposób
oficjalnie zatwierdzone zosta³o to, co
dla tysiêcy wiernych by³o oczywiste
ju¿ w momencie œmierci Papie¿a.

Przez ca³e swoje ¿ycie by³ On niezwyk³ym œwiadkiem wiary, nadziei
i mi³oœci, nios¹cym ewangeliczne
przes³anie s³owem i czynem, ca³¹
swoj¹ ¿yciow¹ postaw¹. Pokazywa³,
jak we wspó³czesnym œwiecie pozostaæ wiernym Bogu, i ¿e tylko Bóg
mo¿e daæ cz³owiekowi prawdziw¹
wolnoœæ, bo w Bogu i nauce Chry-

stusa cz³owiek znaleŸæ mo¿e odpowiedŸ na nurtuj¹ce go pytania o sens
i cel ludzkiej egzystencji.
Na wzór b³. Jana Paw³a II oddaj¹c
siê macierzyñskiej opiece Maryi
uczmy siê w Niej dostrzegaæ Opiekunkê i Przewodniczkê na drodze do
Boga.
mp

ori (+ 1787) i œw. Jan Bosko
(+ 1888). Jedni rozpowszechniali to
nabo¿eñstwo dla uproszenia sobie
trzech cnót: wiary, nadziei i mi³oœci;

praktyka odmawiania ró¿añca œwiêtego, gdzie tê modlitwê powtarza siê
a¿ 150 razy.

Modlitwy Maryjne
Pozdrowienie Anielskie
Modlitwa ta sk³ada siê z pozdrowienia archanio³a, z radosnego okrzyku
œw. El¿biety i z modlitwy Koœcio³a.
Na s³owach pozdrowienia
Gabriela - "³aski pe³na" Koœció³ opar³ wiarê w Niepokalane Poczêcie Maryi.
Skoro bowiem Maryja by³a
pe³na ³aski, to nie mog³a jej
nigdy byæ pozbawiona.
S³owa œw. El¿biety: "B³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony
owoc ¿ywota Twojego" zawieraj¹ czêœæ pozdrowienia
anio³a (B³ogos³awionaœ Ty
miêdzy niewiastami). W ten
sposób œw. El¿bieta jakby
chcia³a podkreœliæ, ¿e znana jest jej tajemnica Zwiastowania, ¿e w imieniu
wszystkich niewiast œwiata
winszuje Maryi tak wielkiej
godnoœci.
Do wieku XVI odmawiano
w Koœciele tylko s³owa
anio³a i El¿biety. Papie¿ œw.
Pius V oficjalnie wprowadzi³ resztê
s³ów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy.
Modlitwê Pozdrowienia Anielskiego
odmawia³y miliony wiernych i wielu
œwiêtych wielekroæ na dzieñ. Do jej
rozpowszechnienia przyczyni³o siê
równie¿ "nabo¿eñstwo trzech Zdrowaœ". Propagowa³o je wielu œwiêtych, jak np. œw. Leonard z Porto
Maurizio (+ 1751), œw. Alfons LiguEwangelista 13 maja 2012

inni dla zachowania potrójnej czystoœci - niewinnoœci, czystoœci, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie ³aski dobrej œmierci i zbawienia
duszy.
Do liturgii Pozdrowienie Anielskie
zosta³o wprowadzone w formie antyfony do Mszy œwiêtej w IV Niedzielê Adwentu w wieku XII. Najwiêcej jednak do rozpowszechnienia
Zdrowaœ Maryjo przyczyni³a siê

Anio³ Pañski
Historia tej modlitwy siêga wieków œrednich, kiedy to biciem dzwonów
wyznaczano trzy pory
dnia: rano, po³udnie
i wieczór. Z powodu braku zegarów by³ to zwyczaj bardzo praktyczny.
Przez pobo¿ne odmawianie tej modlitwy, przypominamy sobie scenê
Zwiastowania i to, co siê
w niej dokona³o.
Pawe³ VI w Adhortacji
apostolskiej Marialis cultus tymi s³owami zachêca do odmawiania tej
modlitwy: "Gdy chodzi o
modlitwê Anio³ Pañski,
to chcemy jedynie powtórzyæ nasz¹ zachêtê,
prost¹, lecz gor¹c¹, aby
zwyczajowe odmawianie
tej modlitwy zosta³o zachowane.
Mimo bowiem up³ywu wieków zachowuje ono swoj¹ si³ê i blask. Jest
to modlitwa prosta, zaczerpniêta
z Pisma Œwiêtego". Papie¿ sam tê
modlitwê codziennie odmawia, czêsto spotykaj¹c siê przy tej okazji
z wiernymi gromadz¹cymi siê na Placu œw. Piotra, którym po modlitwie
udziela b³ogos³awieñstwa.
Martyna Kalemba
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Madrosci
Autorstwo - fa³szywy trop
Dawna nazwa tej ksiêgi, w przek³adach ³aciñskich i greckich, to "M¹droœæ Salomona". To, oraz fakt, i¿
autor ksiêgi czêsto wypowiada siê
jako król Salomon, sugerowa³oby, ¿e
to w³aœnie ten w³adca, s³yn¹cy przecie¿ z m¹droœci, jest autorem. Jednak okazuje siê, ¿e to mylna teoria,
gdy¿ ksiêga powsta³a prawdopodobnie w II w. przed Chrystusem,
a wiêc du¿o póŸniej. Poza tym zosta³a napisana w jêzyku greckim, co
tak¿e wyklucza³oby autorstwo Salomona. Autor zatem pozostaje nieznany.
Treœæ
Ca³oœæ tej ksiêgi, licz¹cej 19 rozdzia³ów, mo¿na podzieliæ na 3 czêœci.
W pierwszej z nich (rozdzia³y 1 - 5)
autor mówi o œwiêtoœci ¿ycia i sprawiedliwoœci, bêd¹cych jedyn¹
i prawdziw¹ m¹droœci¹ ¿yciow¹. Ta
czêœæ zbudowana jest na opozycji:
bezbo¿ny = g³upi = grzeszny a prawy = œwiêty = sprawiedliwy. Jest tu
te¿ zawarte pouczenie o œmierci
i o zap³acie, jaka czeka po niej zarówno bezbo¿nych, jak i sprawiedliwych: "Nie d¹¿cie do œmierci przez
swe b³êdne ¿ycie, nie gotujcie sobie
zguby w³asnymi rêkami! Bo sprawiedliwoœæ nie podlega œmierci. Bezbo¿ni zaœ œci¹gaj¹ j¹ na siebie s³owem
i czynem (Mdr 1, 12; 15-16).
Druga czêœæ (rozdzia³y 6 - 9) to
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hymn pochwalny na czeœæ M¹droœci, bezcennego skarbu
cz³owieka. Sam autor przyznaje: "Przenios³em j¹ nad ber³a
i trony i w porównaniu z ni¹ za
nic mia³em bogactwa (…) Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ (…) Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci,
którzy go zdobyli, przyjaŸñ sobie Bo¿¹ zjednali" (Mdr 7, 8;
10; 14). Znajdziemy tu du¿o
porównañ M¹droœci do œwiat³oœci Bo¿ej, czystej, potê¿nej,
nieskalanej: "Jest bowiem
tchnieniem mocy Bo¿ej i przeczystym wyp³ywem chwa³y
Wszechmocnego (...) Jest odblaskiem wieczystej œwiat³oœci,
zwierciad³em bez skazy dzia³ania
Boga, obrazem Jego dobroci (…) Bo
ona piêkniejsza ni¿ s³oñce i wszelki
gwiazdozbiór" (Mdr 7, 25 - 26, 29).
Wreszcie trzecia czêœæ (rozdzia³y
10 - 19) mówi o tym, jak¹ rolê odegra³a M¹droœæ w historii ludzkoœci,
zw³aszcza zaœ w historii Narodu Wybranego - Izraela.
Nauka dla nas
W ksiêdze znajdziemy odpowiedzi
na wiele uniwersalnych, wci¹¿ aktualnych pytañ, jak choæby tych o sens
cierpienia, zw³aszcza cierpienia niewinnych. "A dusze sprawiedliwych
s¹ w rêku Boga i nie dosiêgnie ich
mêka (…) Bóg ich bowiem doœwiadczy³ i znalaz³ ich
godnymi siebie. Doœwiadczy³ ich jak z³oto w
tyglu i przyj¹³ ich jak ca³opaln¹ ofiarê" (Mdr 3, 1;
5 - 6). Dopuszczenie
cierpienia jest, jak mówi
M¹droœæ, nie kar¹ Bo¿¹,
a dowodem wybrania
przez Boga, doœwiadczenia, sprawdzenia; zaœ za
wytrwanie w sprawiedliwoœci - czeka nagroda

wiecznego szczêœcia w niebie.
Podobnie M¹droœæ mówi o œmierci
sprawiedliwego: "A sprawiedliwy,
choæby umar³ przedwczeœnie, znajdzie odpoczynek (…) Poniewa¿
spodoba³ siê Bogu, znalaz³ Jego mi³oœæ, i ¿yj¹c wœród grzeszników, zosta³ przeniesiony. Zabrany zosta³, by
z³oœæ nie odmieni³a jego myœli albo
u³uda nie uwiod³a duszy (…) Dusza
jego podoba³a siê Bogu, dlatego pospiesznie wyszed³ spoœród nieprawoœci" (Mdr 4, 7; 10 - 11; 14).
Dobrym przes³aniem dla nas jest te¿
zachêta, by M¹droœci stale szukaæ,
bowiem "M¹droœæ jest wspania³a
i niewiêdn¹ca: ci ³atwo j¹ dostrzeg¹,
którzy j¹ mi³uj¹, i ci j¹ znajd¹, którzy
jej szukaj¹, uprzedza bowiem tych,
co jej pragn¹, wpierw daj¹c siê im
poznaæ (…) sama bowiem obchodzi
i szuka tych, co s¹ jej godni" (Mdr 6,
12 - 13; 16). Mamy te¿ prosiæ
o M¹droœæ w modlitwie. Ca³y rozdzia³ 9 jest tak¹ modlitw¹: "Bo¿e
przodków i Panie mi³osierdzia (…)
daj¿e mi M¹droœæ, co dzieli tron
z Tob¹ (…) Któ¿ pozna³ Twój zamys³, gdyœ nie da³ M¹droœci, nie zes³a³ z wysoka Œwiêtego Ducha swego? (Mdr 9, 1; 4; 17).
J. P.
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Noc Muzeów 2012 w Poznaniu 19 - 20 maja
Ju¿ niebawem,w nocy z 19 na 20 maja,
kolejna okazja do nocnego odkrywania poznañskich muzeów. Przedstawiamy tylko niektóre propozycje, wiêcej
szczegó³ów na stronie: www.noc-muzeow.pl

prezentacji podane zostan¹ wyniki badañ metaloznawczych wykonanych
przez ekspertów na AGH w Krakowie.
22.00 - Pastora³ z Limoges - skarb czy
tani wyrób? Prelegent - Micha³ B³aszczyñski

Centrum Turystyki Kulturowej
TRAKT

Muzu³mañskie Centrum Kulturalno
- Oœwiatowe

godz. 18 : Muzealny TOP TEN - wycieczka na Trakcie Królewsko-Cesarskim
Jakie bezcenne dzie³a mo¿na zobaczyæ na
ekspozycjach muzealnych? Obelisk Ramzesa II, jedyny w Polsce obraz Cloud'a
Monet, miecz œw. Piotra, pukiel w³osów
cesarza Napoleona czy fortepian, na którym grywa³ Chopin? Rzecz o tym, co niepowtarzalne, dziwne i wyj¹tkowe w zbiorach poznañskich muzeów… Spotkanie
przed wejœciem do Muzeum Archeologicznego (ul. Wodna 27).

"Poznaj Islam". Pragniemy przybli¿yæ
poznaniakom nie tylko religiê islamu ale
te¿ kulturê muzu³mañsk¹.
Program:
17-18 zwiedzanie pomieszczeñ: meczet,
galeria, k¹cik z rêkodzie³em marokañskim, prezentacja ksi¹¿ek na temat islamu
18-19 wyk³ad o kaligrafii, zapoznanie
siê z pismem arabskim
19-20 lekcja muzealna: ogólny zarys
islamu
20-21 projekcja filmu: "Dziewczyny
jednego Boga"
21-22 pokaz modlitwy muzu³mañskiej
Maghreb i wyk³ad o kaligrafii, zapoznanie siê z pismem arabskim
22-23 lekcja muzealna: ogólny zarys
islamu
23-1 pokaz modlitwy muzu³mañskiej
isha i lekcja muzealna: ogólny zarys islamu
zwiedzanie pomieszczeñ: meczet, galeria, k¹cik z rêkodzie³em marokañskim,
prezentacja ksi¹¿ek na temat islamu

godz. 20: Dworskie intrygi - wycieczka
na Trakcie Królewsko-Cesarskim ?
Na dworach zawsze panowa³a moda na
sukces. Kto z kim, kto przeciw komu i
dlaczego? W³adcy rezyduj¹cy w Poznaniu wiedli bardzo barwne ¿ycie. Na ich
dworze kwit³y romanse, zdrady, polityka
i intrygi. Warto zapoznaæ siê z nimi bli¿ej;
spotkanie przy Ratuszu.
Muzeum Archidiecezjalne
Has³o: Wszyscy jesteœmy dzieæmi.
17.00 - otwarcie wystawy "£adne ksi¹¿ki - wystawa ksi¹¿ek i ilustracji dla dzieci" (otwarcie ubarwi wystêp zespo³u
dzieciêcego… Jakiego? Dowiesz siê jak
przyjdziesz!)
18.00 - Dobranocka w muzeum - piosenki, wiersze, bajki dla i o dzieciach w
wykonaniu studentów Historii Sztuki
UAM
20.00 - Dobranocka na bis.
21.00 - Prawda i legenda o poznañskim
Mieczu œw. Piotra - prelegent - kustosz
Muzeum Aleksandra Pudelska. Podczas
Ewangelista 13 maja 2012

Pragniemy wnieœæ nasz skromny wk³ad
w budowanie spo³eczeñstwa wielokulturowego, otwartego i tolerancyjnego.
Muzu³mañskie Centrum Kulturalno
Oœwiatowe
ul.Biedrzyckiego 13, Poznañ
Muzeum Archeologiczne
Jak graæ, aby wygraæ i w co graæ, aby
siê dobrze bawiæ? Takie pytania zadawali sobie nasi przodkowie od lat. Jeœli

chcesz poznaæ odpowiedŸ na te pytania,
zapraszamy od godz. 18 na "Noc z grami".
Gwarantujemy œwietn¹ zabawê w doskona³ym towarzystwie. Przewidywane
atrakcje to:
1. Mo¿liwoœæ obejrzenia w magicznej
atmosferze Starego Rynku w Poznaniu
spektaklu pt: "szachy wg Jana Kochanowskiego" przygotowanego przez Balet Dworski "Cracovia Danza"
2. Mo¿liwoœæ spotkania i zagrania w gry
planszowe oraz karciane z prawdziwymi
"zawodowcami" w tej dziedzinie (sklep
BARD i przyjaciele)
3. Dla najm³odszych - edukacyjna gra
wielkoformatowa pt: "Kolorowa Polska"
4. Dla m³odzie¿y i doros³ych - prelekcje
dotycz¹ce gier w przesz³oœci.
5. Okazja pogrania w ró¿ne gry, zarówno te z przesz³oœci, jak i wspó³czesne.
Muzeum Etnograficzne
Warsztaty 17:00 - 00:00
m.in. Ba³kañski skarbiec, tajemnice tkackiego krosna, odkrywanie bogactwa
kszta³tów, form, barw w bi¿uterii, pokaz
filcowania
Muzyka:
23:00 Koncert folkowej grupy Sharena.
Nazwa zespo³u wywodzi siê z macedoñskiego s³owa wielobarwnoœæ odnosz¹cego siê do repertuaru zespo³u z³o¿onego z ba³kañskich, tradycyjnych melodii z Serbii, Macedonii, Bu³garii, Boœni i
Albanii, z ekspresyjn¹ domieszk¹ cygañskich i ¿ydowskich rytmów.
19:00 - 20:00 Prezentacja ludowych
zespo³ów oraz solistów - uczestników
X Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel
Dudziarskich
Strona 5

Ktos mnie slucha
Ci¹g dalszy rozmowy z ksiêdzem
prof. Januszem Nawrotem, który
prowadzi³ w tym roku rekolekcje
wielkopostne w naszej parafii
- o modlitwie i o wspólnocie parafialnej.
W drugi dzieñ rekolekcji mówi³
ksi¹dz o pierwszym przykazaniu,
w tym tak¿e o modlitwie, zaznaczaj¹c, ¿e Bogu winni jesteœmy
dziêkowaæ za dobro i wszystko to,
czym nas doœwiadcza, a nie tylko
prosiæ. Czy jest jakaœ ró¿nica miêdzy modlitw¹ a rozmow¹ z Bogiem? Nierzadko prowadzimy
z Bogiem wrêcz ciche k³ótnie. Czy
to tak¿e mo¿na nazwaæ modlitw¹?
Osobiœcie uwa¿am, ¿e sformu³owanie "rozmowa z Bogiem" jest nieco
na wyrost, poniewa¿ rozmowa wymaga dialogu. Co tu zrobiæ, je¿eli
tylko ja mówiê, a Pan Bóg siê w ogóle nie odzywa? Moj¹ praktyk¹ modlitewn¹ jest codzienne rozmyœlanie.
Staram siê je prowadziæ regularnie,
jednak pod nat³okiem obowi¹zków
nie zawsze mi siê to udaje. Zdajê
sobie sprawê, ¿e rozmyœlanie to jest
de facto monologiem - ale monologiem w takiej œwiadomoœci, ¿e Ktoœ
mnie s³ucha. Z tego te¿ wzglêdu,
przynajmniej w moim przypadku,
ba³bym siê powiedzieæ, ¿e modlitwa
jest rozmow¹, ale mam tê œwiadomoœæ, ¿e nie jestem sam. ¯yczy³bym
wszystkim tego cudownego odczucia bycia s³uchanym. By³by to zbyt
wielki zaszczyt, gdyby Pan Bóg zechcia³ siê do mnie odezwaæ. Jednak
czytaj¹c jakiœ tekst nagle odczuwam,
¿e jest on przeznaczony specjalnie
dla mnie. Wówczas uprzytamnia mi
siê: Panie Bo¿e, Ty de facto nie musisz mówiæ w taki sposób, bym Ciê
fizycznie s³ysza³, poniewa¿ tylko Ty
mo¿esz mówiæ przez coœ, co jest mi
dane, i przez coœ, co cz³owiek odbiera duchem. Wiem, ¿e to jest to,
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co mia³o byæ
i na co czeka³em. Takie coœ
siê zdarza i byæ
mo¿e to w³aœnie jest ów
dialog, jakaœ
forma rozmowy z Panem
Bogiem, który
przemawia w
sposób tak
zwyczajnie
prosty, ¿e ja nie muszê ¿¹daæ, by siê
odezwa³. On natomiast odzywa siê w
taki sposób, który sam sobie wybierze. I za to jestem Mu naprawdê
wdziêczny. Trudno to nazwaæ rozmow¹ wprost, ale mi osobiœcie wystarcza to poczucie, ¿e Ktoœ mnie s³ucha - a potem nagle coœ siê wydarza.
Jak¿e to jest ubogacaj¹ce i zupe³nie
dalekie od tego, czego oczekiwa³em!
Podczas rozwa¿ania III przykazania Bo¿ego podkreœla³ ksi¹dz rolê
wspólnoty, poniewa¿ w³aœnie na
mszy œw. jesteœmy wspólnot¹. Jak
mo¿na zachêciæ m³odego cz³owieka do zaanga¿owania siê w ¿ycie
parafii. Jest du¿o wspólnot, powiedzia³abym, starszych wiekiem. Jak
przekonaæ m³odego cz³owieka, ¿e
Koœció³ nie jest tylko dla osób
starszych, ale tak¿e dla dzieci,
m³odzie¿y, osób w wieku œrednim?
Od czego rozpocz¹æ takie budowanie wspólnoty?
Na to recepty nie ma, wydaje mi siê,
¿e jest to zjawisko bardzo z³o¿one.
Prosto jest powiedzieæ by kogoœ zaprosiæ, jednak jest to kwestia tego,
na co cz³owiek w ¿yciu jest nastawiony. Je¿eli na przyk³ad jedynie na nowinki techniczne, to Koœció³ w przedbiegach ju¿ przegrywa. Bo tu nie
ma ani komputera, ani Internetu,
ani gier, wiêc je¿eli ktoœ jest nastawiony na nowoczesnoœæ, to w Ko-

œciele tego nie znajdzie.
Czêsto zbyt ³atwo stwierdzamy, ¿e
Koœció³ coœ musi zrobiæ by m³odzie¿
przyci¹gn¹æ. Ale to nie jest w³aœciwe podejœcie. Ja bym zwolni³ Koœció³ z tej odpowiedzialnoœci, bo
mogê diamentami o œcianê rzucaæ,
a one siê tylko odbij¹. Pierwsze
przygotowanie musi daæ rodzina.
Je¿eli nie ma w rodzinie ¿adnego
poczucia duchowoœci to chocia¿bym
nie wiem co zrobi³, gdybym nawet
cyrk w koœciele zrobi³, to i tak m³odzie¿ nie przyjdzie, zreszt¹ nawet
cyrki, z tego co wiem, te¿ dzisiaj cierpi¹ na deficyt uczestników (œmiech).
To, co mo¿emy zrobiæ to prowadziæ
szerok¹ dzia³alnoœæ, by budziæ potrzeby duchowe m³odego cz³owieka,
rozpoczynaj¹c od ciekawie przygotowanych m³odzie¿owych mszy
œwiêtych, bo dla mnie msza jest zupe³nym fundamentem. To jest to,
z czym Koœció³ wychodzi w ogóle
do cz³owieka, Ofiara Jezusa Chrystusa, która dzieje siê dzisiaj. I dlatego msza œwiêta nie mo¿e byæ
sztampowa. Bardzo popieram msze
tzw. stanowe, czyli dla okreœlonych
grup wiekowych lub grup duszpasterskich. Je¿eli przyk³adowo wiem,
¿e s¹ dzieci - msza œwiêta ma byæ
dla dzieci, które maj¹ czuæ siê adresatami tego, co chcê im powiedzieæ.
To samo dotyczy mszy dla m³odzie¿y. To, co zmienne, np. œpiewy, sposób przygotowania darów, znak poEwangelista 13 maja 2012

koju - powinno byæ przygotowane
specjalne dla tej grupy m³odych ludzi. Nie powinno byæ tak¿e ogólnego kazania dla wszystkich, poniewa¿
m³odzie¿ czuje siê wtedy tylko "przypiêta". Nale¿a³oby powiedzieæ, co ta
osoba w m³odym wieku mo¿e zrobiæ
ze S³owem, które us³ysza³a, co jest
naprawdê nie³atwe i to trzeba przygotowaæ. To jest oczywiœcie kwestia
ksiê¿y. Owszem, nie ka¿dy te¿ ma
taki talent, ale wtedy na przyk³ad,
je¿eli wiem, ¿e takiego talentu nie
mam, mo¿na raz po raz zaprosiæ
kogoœ, kto móg³by dane rozwa¿anie
poprowadziæ.
Poza msz¹ na pewno warto organizowaæ jakieœ czuwania - m³odzie¿ to
bardzo lubi. Czuwania, które maj¹
jakiœ dobry temat, które mog¹ s³u¿yæ bli¿szemu zaznajomieniu siê
z Panem Jezusem. Ja na tym w³aœnie
siê kszta³towa³em, kiedy jeszcze
w ogóle nie myœla³em o powo³aniu.
Ogromnie lubi³em takie czuwania,
zw³aszcza wieczorne, kiedy cz³owiek
siê wycisza, kiedy jest ju¿ po wszystkich zajêciach. Nale¿a³oby przedstawiæ to zawsze jako propozycjê i powiedzieæ m³odzie¿y prawdê - w takim sensie, ¿eby nie zachêcaæ w sposób sztuczny, tylko powiedzieæ: s³uchajcie, to od was zale¿y czy przyjdziecie, bo my was tu si³¹ nie œci¹gniemy. Mo¿emy wam tylko to i to
zaproponowaæ, jeœli bêdziecie na to
otwarci.
Po trzecie zaproponowa³bym m³odzie¿owe ruchy religijne np. charyzmatyczne. To jest bardzo fajna sprawa, zupe³nie nowy sposób modlenia
siê - bardzo spontanicznego, coœ co
otwiera m³odzie¿ i pozwala siê wypowiedzieæ, co nie jest jakimœ t³amszeniem. Dalej, uszanowanie m³odzie¿y w spowiedzi œwiêtej - bardzo
potrzebne, bardzo - ¿eby ksiê¿a potrafili dostrzec, ¿e przychodzi cz³owiek, którego absolutnie nie wolno
lekcewa¿yæ. Mamy niestety trochê tê
tendencjê.
Ja myœlê, ¿e trzeba pokazaæ m³odzie¿y, ¿e stanowi, tak jak mówi Jan
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Pawe³ II, skarb i nadziejê Koœcio³a,
jego integralny element.
A poza tym jest katecheza szkolna,
jako bardzo dobry sposób dotarcia
do m³odzie¿y, o ile jest prowadzona
dobrze, tzn. prowadzona jest w tematyce, która m³odzie¿ mo¿e zainteresowaæ, np. kryzysy rodzinne, kryzys w szkole, poczucie samotnoœci,
odrzucenia, czy otwarcia siê na prawdy duchowe. Tematy te mo¿na ³adnie rozpracowaæ. Tymczasem z tego
co wiem obecne tematy szybuj¹
w ró¿ne strony, a m³odzie¿ czêsto ku
temu nie ma podstaw. Np. kwestia
modlitwy - m³odzie¿ nie wyrasta
z dzieciêcej formy modlitwy i potem
klepie tylko paciorki, które niczemu
nie s³u¿¹ i nie dziwi mnie to, ¿e taka
modlitwa jest zarzucana w ogóle. Nie
ma podanego czegoœ nowego,
a tamta forma ju¿ nie wystarcza.
Zreszt¹ ja s¹dzê, ¿e Pan Bóg te¿ by
nie chcia³ klepania paciorków.
Bo ile mo¿na s³uchaæ tego samego? (œmiech)
Pewnie. Mimo ¿e Pan Bóg jest cierpliwy, jednak taka modlitwa nie anga¿uje ducha. Warto by by³o uczyæ
modlitwy i organizowaæ temu s³u¿¹ce spotkania natury modlitewnej, by
by³ czas takiego cudownego zastanawiania siê nad sob¹, rozwa¿añ bardzo prostych tekstów. Przypominam
sobie, ile swego czasu da³y mi przemyœlenia M. Quoista! Czasami na
takie rozwa¿ania wybiera siê takie
teksty, które nawet ja, nieco bardziej
wprawiony, z trudnoœci¹ mogê zrozumieæ, a co dopiero m³odzie¿. Dlatego trzeba podawaæ coœ bardzo prostego, co mo¿na czytaæ w sposób
bardzo luŸny, swobodny, ¿eby tak
naprawdê zachêciæ do przemyœlenia
danego tematu. Ja nie s¹dzê, ¿eby
m³odzie¿ by³a zupe³nie g³ucha. Mimo
wszystko wierzê w ten dogmat wiary - bo to jest dogmat naszej wiary ¿e Bóg we wszystkich nas wszczepi³
potrzebê kontaktu z Nim. I je¿eli tej
potrzeby nie ma, to nie znaczy, ¿e jej

nie by³o, ale ¿e zosta³a zagubiona.
Ka¿dy z nas ma potrzebê rozmowy
z Panem Bogiem. Tylko gdzieœ tam
ona przez ten œwiat, ha³as, zgie³k,
przez nat³ok nowinek, zostaje zasypana. Ale jest.
Wiele wymagamy od innych, ale
tak naprawdê bardzo ma³o wymagamy od siebie. I niestety potrafimy narzekaæ na to, jak wygl¹da
parafia. Wiele oczekuje siê od
ksiê¿y, ale przecie¿ oni te¿ maj¹
swoje obowi¹zki i zajêcia, szczególnie gdy w parafii pracuje niewielu ksiê¿y. Jak przekonaæ cz³owieka, ¿e to, co mamy w parafii
w du¿ej mierze zale¿y od nas samych?
To równie¿ jest temat szeroki. Bardzo dobr¹ metod¹ zawarcia kontaktu jest kolêda. My jesteœmy wówczas w domach u wszystkich ludzi oczywiœcie tych, którzy jeszcze ksiê¿y wpuszczaj¹ - znaczy to, ¿e s¹
wzglêdnie pozytywnie nastawieni
i otwarci. Kolêda jest okazj¹ do poruszenia wielu kwestii. Pierwszy krok
nale¿y do ksiê¿y, którzy winni zadaæ
pytanie: co widzicie pañstwo tutaj w
naszej parafii, wspólnocie parafialnej, co mo¿na by by³o jeszcze zrobiæ, czym j¹ ubogaciæ? Czy odczuwacie niedosyt czegoœ? Wówczas
czekam na odpowiedŸ. Ci, którzy
maj¹ uwagi, je¿eli s¹ szczerzy, wtedy w³aœnie zabior¹ g³os, przedstawiaj¹c swoje oczekiwania. Najgorzej
jest, gdy ksi¹dz pyta a ludzie milcz¹,
a potem mówi¹, ¿e nic siê nie dzieje.
Z tym my nie wygramy, bo to ju¿ jest
postawa zale¿na od wiernych. Bardzo bym sobie ¿yczy³, bo uwielbiam
takie kolêdy, w których nie ksi¹dz
ci¹gnie za jêzyk ludzi, tylko ludzie
sami wiedz¹, ¿e jest cudowna okazja, byœmy w koñcu porozmawiali
o tym, o tym i o tym. Odwiedziny kolêdowe s¹ niewykorzystan¹ szans¹,
by w zaciszu domowym, w rodzinie,
powiedzieæ, ¿e np. nam jeszcze brakuje tego i tego, czy jest mo¿liwe
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byœmy jeszcze coœ takiego zrobili?
Nie wszystko jednak mo¿na tak od
razu zrealizowaæ...
Myœlê, ¿e ksi¹dz, który jest otwarty
z pewnoœci¹ bêdzie s³ucha³. Ba³bym
siê jednak tego, co trzeba by by³o nazwaæ nadmiarem obowi¹zków ksiê¿y. Nas ju¿ jest niestety coraz mniej.
Na przyk³ad w waszej parafii mieliœcie kiedyœ dwóch wikariuszy, teraz
macie ju¿ "pó³tora" wikariusza
(ks. Wojciech i ks. Pawe³ - rezydent).
U Œwiêtego Mateusza dzieje siê to
samo: przyda³oby siê dwóch, a mamy
te¿ tylko "pó³tora", bo ja jestem jedynie rezydentem - moim zadaniem
jest praca na Wydziale Teologicznym
UAM. Jednak tak, jak tylko mogê
staram siê pomagaæ, bo naprawdê
kocham pracê z ludŸmi. Bardzo cieszy mnie to, ¿e mogê byæ w ¿ywym
Koœciele, a nie tylko siedzieæ w ksi¹¿kach, poniewa¿ teologia bez ludu Bo¿ego jest w³aœciwie bezcelowa. Jako

ksiê¿a bardzo byœmy sobie cenili,
gdyby ludzie sami chcieli podj¹æ inicjatywê i chocia¿by zasygnalizowaæ
kierunki naszej pracy: czego nam
jako parafianom brakuje czy ¿e to
i to z jakichœ powodów jest nieudane albo znajduje ma³y oddŸwiêk.
To jest te¿ ogólniejsza kwestia naszego Koœcio³a polskiego, ¿e œwieccy s¹ z regu³y pasywni, a ksiê¿a rzeczywiœcie wykonuj¹ wszystko. Myœlê te¿, ¿e ksiê¿a mieliby generalnie
wiêcej ochoty do pracy duszpasterskiej, gdyby struktura zarz¹dzania
parafi¹ by³a nieco inna, np. gdyby
ksiê¿y zwolniæ z tych czêœci funkcjonowania parafii, do których tak naprawdê nie s¹ potrzebni, a anga¿uj¹
niesamowicie wiele czasu i si³ (np.
remonty, zakupy, konserwacje, kwestie finansowe). Bardzo dobrze, ¿e
nasz arcybiskup powo³a³ rady duszpasterskie i parafialne, bo w³aœnie
one s¹ od tego, aby reprezentowa³y
parafian podczas zebrañ. Wszystko
nie powinno siê koñczyæ jedynie na

wymaganiach, poniewa¿ my ksiê¿a
nie jesteœmy omnibusami, a doba ma
tylko tyle godzin, ile ma. Ci, którzy
¿¹daj¹ wiele, powinni wpierw zapewniæ, ¿e ka¿dego dnia modl¹ siê o to,
by by³o wiêcej ksiê¿y.
Zdaje mi siê, ¿e parafie zakonne dzia³aj¹ chyba lepiej - tam kap³anów jest
po prostu wiêcej - nawet i dziesiêciu
ksiê¿y z tymi samymi zadaniami, które
tu musi wykonaæ dwóch czy trzech.
Z tego te¿ powodu zaczynamy ograniczaæ siê do obowi¹zków kap³añskich, które do nas nale¿¹. Myœlê, ¿e
gdyby wierni zechcieli nam wiêcej
pomagaæ w tych sprawach, w których ksi¹dz nie jest a¿ tak bardzo
potrzebny, to by by³o ju¿ bardzo wiele.
Dziêkujemy za rozmowê!
Rozmawia³y Joanna Laskowska
i Joanna Piechorowska

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Sanhedryn (hebr., od gr. synedrion - rada), w t³umaczeniu biblijnym tak¿e Wysoka Rada - w staro¿ytnoœci najwy¿sza rada i trybuna³ spo³ecznoœci izraelskiej. Tradycje rabiniczne mówi¹ o legendarnym Wielkim Sanhedrynie
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Sk³ad i kompetencje sanhedrynu zmienia³y siê. W I w. n.e. nale¿eli do niego
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Przypominamy, ¿e w maju Msze œw. w naszej
parafii od poniedzia³ku do pi¹tku odprawiane
s¹ o godz. 20:00. Nabo¿eñstwo majowe
o godz. 20:30.
W soboty i niedziele Msze
bez zmian, czyli o godz. 18:30, po nich
nabo¿eñstwo majowe.

Zapraszamy do wspó³pracy!
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