Gazeta Parafii p w. Sw. Lukasza Ewangelisty w Poznaniu

Numer 1 (273)

styczen 2013

Tys jest mój Syn umilowany!
Chrzest Jezusa
Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem
i wszyscy snuli domys³y w sercach co
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on
tak przemówi³ do wszystkich: "Ja was
chrzczê wod¹; lecz idzie mocniejszy
ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On
chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym

i ogniem. Kiedy ca³y lud przystêpowa³ do chrztu, Jezus tak¿e
przyj¹³ chrzest. A gdy siê modli³, otworzy³o siê niebo i Duch
Œwiêty zst¹pi³ na Niego, w postaci cielesnej niby go³êbica, a z
nieba odezwa³ siê g³os: "Tyœ jest
mój Syn umi³owany, w Tobie
mam upodobanie".
£k 3, 15-16. 21-22

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych r¹k pierwszy tegoroczny numer "Ewangelisty". Od tego roku "Ewangelista"
bêdzie ukazywa³ siê w nowej, nieco zmienionej formie - raz w miesi¹cu (w drug¹ niedzielê miesi¹ca);
bêdzie za to obszerniejszy.
Nasza gazetka parafialna istnieje ju¿ siedem lat. Od roku funkcjonuje równie¿ parafialna strona internetowa (www.swlukaszpoznan.pl), która oprócz ogólnych wiadomoœci o parafii przekazuje te¿ na
bie¿¹co wszystkie wa¿ne informacje, przejê³a wiêc czêœciowo rolê, jak¹ pe³ni³a przedtem gazetka.
"Ewangelista" w nowej formie nie zmieni jednak swego ogólnego charakteru - nadal bêd¹ pojawia³y
siê teksty z dotychczasowego zakresu tematycznego: dotycz¹ce wiary, religii, tradycji i kultury chrzeœcijañskiej, Biblii i kultury biblijnej. Nie zabraknie relacji z wydarzeñ w parafii, a tak¿e rozmaitych
wydarzeñ kulturalnych w Poznaniu. Bêdziemy siê starali siêgaæ równie¿ po ciekawe tematy z innych
dziedzin. Nie zapomnimy te¿ o naszych najm³odszych Czytelnikach.
Przy tej okazji zapraszamy wszystkie osoby chêtne do w³¹czenia siê w tworzenie wspólnego dzie³a,
jakim jest gazetka parafialna (kontakt: ewangelista.red@gmail.com).
Bardzo dziêkujemy Wam, drodzy Czytelnicy, za wszelkie wsparcie z Waszej strony - za wszystkie uœmiechy i ciep³e s³owa, dodaj¹ce nam si³ i energii do dalszej pracy na redakcyjnym polu. Dziêkujemy te¿ za
wsparcie materialne - druk gazetki finansowany jest tylko z datków sk³adanych przy okazji jej rozdawania (wszystkie pozyskane œrodki przeznaczone s¹ wy³¹cznie na ten cel), bez Waszej ofiarnoœci gazetka nie mog³aby wiêc istnieæ.
Mamy nadziejê, ¿e "Ewangelista" nadal bêdzie siê cieszy³ Wasz¹ sympati¹. ¯yczymy mi³ej lektury!
Redakcja
Ewangelista styczen 2013
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Ewangelia na niedziele 20 stycznia
Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie...
W Kanie Galilejskiej odbywa³o siê wesele i by³a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie maj¹ ju¿ wina».
Jezus Jej odpowiedzia³: «Czy¿ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy¿
jeszcze nie nadesz³a godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Sta³o zaœ tam szeœæ st¹gwi kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich oczyszczeñ, z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub trzy miary. Rzek³ do nich Jezus: «Nape³nijcie st¹gwie wod¹». I nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do nich
powiedzia³: «Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie weselnemu». Oni zaœ zanieœli. A gdy starosta weselny skosztowa³ wody, która sta³a siê winem – nie wiedzia³ bowiem, sk¹d ono pochodzi, ale s³udzy,
którzy czerpali wodê, wiedzieli – przywo³a³ pana m³odego i powiedzia³ do niego: «Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy siê napij¹, wówczas gorsze. Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory».
Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Nastêpnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali siê do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
J 2, 1-12

Ewangelia na niedziele 27 stycznia
Pos³a³ Mnie abym niós³ dobr¹ nowinê
Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami
i s³ugami s³owa. Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei, dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o
ca³kowitej pewnoœci nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Jezus powróci³ w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim
rozesz³a siê po ca³ej okolicy. On zaœ naucza³ w ich synagogach, wys³awiany
przez wszystkich. Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ
szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do synagogi i powsta³, aby czytaæ. Podano
Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê natrafi³ na miejsce, gdzie
by³o napisane:
«Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³
wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnych, abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana».
Zwin¹wszy ksiêgê, odda³ s³udze i usiad³; a oczy wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione. Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich:
«Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli».
£k 1, 1-4; 4, 14-21

Ewangelia na niedziele 3 lutego

Wyrzucili Go z miasta...
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedzia³: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie
s³yszeli». A wszyscy przyœwiadczali Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y z ust Jego. I mówili: «Czy¿ nie
jest to syn Józefa?».
Wtedy rzek³ do nich: «Z pewnoœci¹ powiecie Mi to przys³owie: „Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonaj¿e i tu w swojej
ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy, w Kafarnaum».
I doda³: «Zaprawdê powiadam wam: ¯aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie. Naprawdê mówiê wam: Wiele
wdów by³o w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o zamkniête przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e wielki
g³ód panowa³ w ca³ym kraju; a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³ pos³any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoñskiej.
I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ¿aden z nich nie zosta³ oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te s³owa wszyscy w synagodze unieœli siê gniewem. Porwali siê z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a¿ na
stok góry, na której ich miasto by³o zbudowane, aby Go str¹ciæ. On jednak przeszed³szy poœród nich oddali³ siê.
£k 4, 21-30
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Chrzest i swiadectwo
W dzisiejszej Ewangelii s³yszymy o
dzia³alnoœci Jana Chrzciciela i widzimy
scenê chrztu Jezusa w wodach Jordanu. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, jest tym, który bezpoœrednio poprzedza przyjœcie Jezusa
i wskazuje na Niego jako na Mesjasza. Sam Jan by³ postaci¹ niezwykle
charyzmatyczn¹ - przyci¹ga³ t³umy,
choæ zarówno jego ¿ycie, jak i nauczanie by³o niezwykle surowe i radykalne, i choæ bezlitoœnie potrafi³ piêtnowaæ wystêpki. Nad Jordan przychodzi³o jednak tak wielu, bo Jan niós³
nadziejê na prawdziwa przemianê. Ci,
którzy go s³uchali, "snuli w sercach
domys³y co do Jana, czy nie jest on

Mesjaszem" (£k 3,15). Jan jednoznacznie od¿egnuje siê od tego: on jedynie przygotowuje drogê Temu, który idzie za nim, a który jest daleko
wiêkszy i mocniejszy od Jana - tak, ¿e
Jan nie jest godzien rozwi¹zaæ Mu rzemyka u sanda³ów.
Jezus przyjmuje chrzest z r¹k Jana.
Wspomnienie chrztu Jezusa - Niedziela
Chrztu Pañskiego, któr¹ dziœ prze¿ywamy - kieruje nasze myœli ku momentowi naszego chrztu, poprzez który
zostaliœmy w³¹czeni we wspólnotê
Koœcio³a Chrystusowego. Jednoczeœnie w chwili chrztu zostaliœmy powo³ani do niesienia Ewangelii œwiatu.
Mamy œwiadczyæ o Chrystusie i na-

mp

Jaki byl 2012...
Zwykle na koniec roku nadchodzi
czas podsumowañ - jak zwykle
spojrzymy te¿ na miniony rok oczami "Ewangelisty".
Styczeñ
Styczeñ rozpoczêliœmy w klimacie
bo¿onarodzeniowym - Œwiêtem Objawienia Pañskiego i Niedziel¹
Chrztu Pañskiego. Rozwa¿aliœmy
tematy szukania
Chrystusa, rozpoznawania
w Nim Mesjasza i odpowiedzi na
powo³anie, jakie ka¿dy otrzyma³
w
momencie
chrztu œw. By³y te¿
refleksje
ks.
Krzysztofa Szymendery na temat
has³a roku liturgicznego: "Koœció³
naszym domem".
Kl. Mateusz KaŸmierczak pisa³ o poznañskiej katedrze.
Ewangelista styczen 2013

szym ¿yciem wskazywaæ na Niego.
Poprzez nasze czyny i postawy g³osiæ
Go innym. Nie tylko s³owem, ale tak¿e - czy raczej przede wszystkim - tym,
jak ¿yjemy, co robimy, jak odnosimy
siê do drugiego cz³owieka.
Rozpoczynaj¹c nowy rok kalendarzowy zwykle podsumowujemy ubieg³y i
podejmujemy ró¿ne noworoczne postanowienia, które maj¹ sprawiæ, ¿e
nadchodz¹cy rok bêdzie lepszy. Niech
nie zabraknie wœród tych postanowieñ
gor¹cego pragnienia, by dawaæ œwiadectwo o Bogu i naszym ¿yciem wskazywaæ na Chrystusa, prowadz¹c w ten
sposób do Niego ludzi, których spotykamy w naszej codziennoœci.

Luty
W lutym obchodziliœmy
szóst¹ rocznicê powstania
"Ewangelisty".
Pisaliœmy o œw. Agacie, o filmie "Misja", wystawach w poznañskich muzeach i propozycjach na ferie. "Akcja ferie" trwa³a te¿ w naszej parafii
- spotkania biblijne po³¹czone
z nauk¹ jêzyka angielskiego i zajêciami plastycznymi prowadzili Anton
i Ivan. W gazetowym cyklu o ksiê-

gach biblijnych pisaliœmy o Ksiêdze
Hioba i Psalmach.

Marzec
Weszliœmy w klimat
Wielkiego Postu - rozwa¿aliœmy, czym jest
duchowe "wyjœcie na
pustyniê", jak szukaæ
ciszy, w której mo¿emy us³yszeæ g³os Boga. Pisaliœmy
o naszej parafialnej poniedzia³kowej
Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu - zwyk³ym-niezwyk³ym
spotkaniu
z Jezusem,
o œw. Ludwice de
Marillac, za³o¿ycielce Zgromadzenia
Sióstr Mi³osierdzia. W archidiecezji
odbywa³ siê VIII Maraton Biblijny,
a w naszej parafii goœciliœmy siostry klaryski z Kazachstanu.
Powiêkszy³o siê te¿
grono ministrantów
i lektorów naszej parafii.
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4 marca
kl. Jarek
C z y ¿ewski
otrzyma³
œwiecenia akolitatu. Ks. Wojtek zosta³ nagrodzony w konkursie Miasta Poznania
za
swoja pracê doktorsk¹. 27
marca poznañskie
Hospicjum Palium na os. Rusa
otrzyma³o relikwie b³. Jana
Paw³a II (kaplica w hospicjum
otrzyma³a te¿
wezwanie b³.
Jana Paw³a II).
Kwiecieñ
Prze¿ywaliœmy Triduum Paschalne
i Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego. W
klimat
Wielkiego
Postu,
Wielkiego
Ty g o dnia i wydarzeñ zbawczych wpisa³a
siê wystawa prac
malarskich
Ivana Grixti - naszego parafianina z Malty. W Niedzielê Palmow¹ poœwiêcony zosta³
n o w y
sztandar
Wspólnoty ¯ywego
Ró¿añca.
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W "Ewangeliœcie"
rozmawialiœmy
z ks. prof. Januszem Nawrotem,
który prowadzi³
parafialne rekolekcje wielkopostne.
Maj
Prze¿ywaliœmy rocznicê beatyfikacji
papie¿a Jana Paw³a II, pisaliœmy
o modlitwach maryjnych. Dzieci
z naszej parafii
przyst¹pi³y do
I Komunii œw.
Pisaliœmy te¿
o poznañskiej
Nocy Muzeów,
œw. Joannie
d'Arc i biblijnych
ksiêgach m¹droœciowych - Ksiêdze M¹droœci i M¹droœci Syracha.
Czerwiec
Œwiêtowaliœmy uroczystoœæ Bo¿ego
Cia³a,
a 11
czerwca bp
Zdzis³aw
Fortuniak udzieli³
m³odzie¿y
naszej parafii sakram e n t u
bierzmowania.
Goœciliœmy grupê m³odzie¿y z Akademickiego Ko³a Misjologicznego,
która
przybli¿a³a
n a m
tematykê

misji i dzieli³a siê swoimi doœwiadczeniami z wyjazdów misyjnych AKM.
15 czerwca dotar³a
do nas smutna wiadomoœæ - zmar³
prof. Stefan Stuligrosz, kompozytor,
twórca i dyrygent
Chóru Ch³opiêcego
i Mêskiego Filharmonii Poznañskiej "Poznañskie S³owiki", bêd¹cy czêstym goœciem
w naszym parafialnym koœciele.
Lipiec - sierpieñ
Trwa³y wakacje. Pisaliœmy o skansenie w Wolinie, stworzonym przez
Stowarzyszenie "Centrum S³owian
i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta". M³odzie¿
naszej parafii pod
"dowództwem"
ks. Wojtka wyjecha³a na kilkudniow¹ wyprawê
tras¹ Lubi¹¿ Szklarska Porêba i Karkonosze - Praga - Krzeszów.

Ks. Proboszcz rozpocz¹³ dodatkowa pos³ugê kapelana w Hospicjum
Palium.
W sierpniowym numerze
"Ewangelisty"
rozmawialiœmy
z naszym organist¹, panem
Ta d e u s z e m
Koszarkiem,
Ewangelista styczen 2013

o zmar³ym w czerwcu prof. Stefanie
Stuligroszu.
Wrzesieñ
Wrzesieñ obfitowa³ w ró¿norakie
wydarzenia. Nast¹pi³y zmiany w archidiecezji - bp Marek Jêdraszewski zosta³ arcybiskupem metropolit¹
³ódzkim - oraz w naszej parafii - przyby³ drugi ksi¹dz rezydent, kapelan
szpitala przy ul. Szwajcarskiej, ks.
Adrian B¹czyñski.
Wspólnota Œw. £ukasza zorganizowa³a wyjazd na Lednicê Seniora spotkanie na Polach Lednickich dla
seniorów.
Goœciliœmy w parafii ks. Piotra Osowskiego OMI ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Pisaliœmy o stuleciu Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, by³a te¿ relacja kl. Jarka Czy¿ewskiego z wolontariatu misyjnego
AKM w Jerozolimie.

PaŸdziernik
W Koœciele powszechnym rozpoczêliœmy Rok Wiary w naszej parafii uroczyœcie zainauguro-

waliœmy go
podczas
sumy
Ewangelista styczen 2013

odpustowej w œwiêto œw. £ukasza
Ewangelisty, 18 paŸdziernika.
Papie¿ Benedykt XVI og³osi³ œw. Hildegardê z Bingen
doktorem Koœcio³a - z tej
okazji przybli¿yliœmy sylwetkê
Œwiêtej. By³o te¿
o pos³udze nadzwyczajnych szafarzy
Komunii œw., papie¿u Janie XXIII,
o jesieni,
ksiêgach biblijnych: Lamentacjach
i Ksiêdze
Ezechiela.
Pod koniec paŸdziernika prze¿ywaliœmy Tydzieñ
Misyjny
(w naszej parafii goœciliœmy
siostry klawerianki) i XI
Ekumeniczne
Œwiêto Biblii.
Listopad
W atmosferze listopadowej zadumy
wspominaliœmy tych, którzy odeszli ju¿
do Pana. W
cyklu o ksiêgach biblijnych pisaliœmy
o Ksiêdze
Daniela
wpasowa³a siê
ona w tematykê Wszystkich Œwiêtych i dnia zadusznego jako jedna z
dwóch ksi¹g Starego Testamentu
mów¹ca wyraŸnie o zmartwychwstaniu. By³ szereg informacji o obchodach Roku Wiary w archidiecezji poznañskiej.
13 listopada mogliœmy w naszym parafialnym koœciele uczciæ relikwie b³.

Jana Paw³a II (na co
dzieñ przebywaj¹ce w
kaplicy Hospicjum
Palium).
22 listopada, w œwiêto œw. Cecylii, swoje
œwiêto obchodzi³ chór parafialny "Familia Cantans".

Odwiedzili nas goœcie - klerycy z seminarium misyjnego "Redemptoris
Mater" z Warszawy oraz siostry felicjanki z Gêbic, z Oœrodka PedagogicznoRehabilitacyjnego
"Nasz
Dom".
Grudzieñ
Najpierw adwent czas oczekiwania.
Potem radosny
czas Bo¿ego Narodzenia. Pisaliœmy
o historii polskich
kolêd i o wigilijnych potrawach - nie tylko smacznych, ale i jak siê okazuje zdrowych.
Rozmawialiœmy
te¿ z ks. Adrianem o jego pracy kapelana
w szpitalu.
I tak min¹³ kolejny rok z „Ewangelist¹”...
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"Tam idz, gdzie slyszysz spiew …"
Druga czêœæ rozmowy z ksiêdzem
Adrianem B¹czyñskim, kapelanem
szpitala przy ul. Szwajcarskiej i rezydentem w naszej parafii .
Czy w pracy kapelana zdarzy³y siê
ksiêdzu jakieœ sytuacje wyj¹tkowe - zabawne albo wzruszaj¹ce,
coœ nietypowego, co zapad³o w pamiêæ?
Mo¿e to jeszcze za krótki czas, ¿eby
siê takie rzeczy dzia³y. Generalnie raczej spotykam siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹. Zazwyczaj nawet ci, co
poza murami szpitala byliby nie¿yczliwi wobec Koœcio³a i kap³ana, tam jednak troszeczkê siê
pilnuj¹, ¿eby mo¿e ten ksi¹dz jakiegoœ, jak to mówi¹, "uroku"
nie rzuci³. A nawet ci, co nie s¹
¿yczliwie nastawieni, staraj¹ siê
pewn¹ kulturê zachowaæ. Aczkolwiek bywa te¿ tak, ¿e nieraz
potrafi¹ z równowagi wprowadziæ, bo postawa roszczeniowa,
która w ogóle w spo³eczeñstwie
dominuje, zw³aszcza wobec Koœcio³a, u osób chorych siê jeszcze bardziej potêguje. Mówi¹,
¿e choroby wzmagaj¹ wady
ludzkie, je¿eli ktoœ jest nieprzyjemny dla otoczenia, to
w chorobie staje siê jeszcze bardziej nieznoœny. Podczas obchodu w jedn¹ paŸdziernikow¹ niedzielê, przy którym pomaga³
kleryk, pewna pani nie przyjê³a Komunii œw. poniewa¿ albo spa³a, albo
by³a w toalecie, albo po prostu kleryk do tego pokoju w zamieszaniu nie
wszed³, co siê mo¿e zdarzyæ. Po po³udniu dzwoni³a - delikatnie mówi¹c
- z "wielk¹ buzi¹", oskar¿aj¹c kleryka, ¿e celowo j¹ opuœci³, z roszczeniem, ¿e ona "natychmiast ¿¹da Pana
Jezusa", u¿ywaj¹c przy tym jeszcze
niewybrednych s³ów, szanta¿uj¹c
mnie, ¿e "je¿eli natychmiast nie dostanie Komunii, to ona ma znajomoStrona 6

œci w Koœciele…". Podobno sprz¹ta
w jakimœ ratajskim koœciele.
(uœmiech). Przyj¹³em to z uœmiechem
i dystansem, aczkolwiek trochê ciœnienie mi wzros³o, bo kiedy poszed³em do tej pani z Komuni¹ œw., nie
widzia³a w swojej postawie nic z³ego. Trzeba by³o u¿yæ kilku mocniejszych s³ów, ¿eby przywo³aæ j¹ do
porz¹dku, za co wdziêczny by³ potem personel, który te¿ sobie z ni¹
rady nie dawa³; ci¹gle mia³a jakieœ
pretensje. Twierdzi³a, ¿e j¹ personel
zaniedbuje, a na domiar z³ego kleryk

j¹ "celowo opuœci³"… To z takich
mniej przyjemnych sytuacji. Jest te¿
wiele buduj¹cych.
Niedawno mia³ u nas miejsce cud.
U jednego pacjenta wykryto szeœciocentymetrowy palczasty guz na nerce. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, które wykonywano w ró¿nych szpitalach, potwierdza³y diagnozê. Dzieñ przed operacj¹,
podczas której lekarze mieli usun¹æ
nerkê pacjent podczas mszy œw.
przyj¹³ z moich r¹k namaszczenie

œwiêtym olejem. Podczas operacji,
która trwa³a ponad 3 godziny zespó³
specjalistów prze¿y³ szok, gdy¿ …
guz znikn¹³, choæ widnieje na zdjêciu zrobionym jeszcze dzieñ wczeœniej. Takie rzeczy dziej¹ siê w Roku
Wiary. To dla wszystkich chorych
i personelu mocny znak dzia³ania
Boga przez sakramenty. Niektórzy
chorzy twierdzili póŸniej, ¿e zas³ugi
widocznie ma tak¿e szafarz tego sakramentu. Ale przecie¿ to Duch
tchnie kêdy chce.
Widaæ go³ym okiem, ¿e ludzie, którzy przychodz¹ do kaplicy szpitalnej, naprawdê szukaj¹ Pana
Jezusa i potrzebuj¹. To buduje
tak¿e mnie, jako kap³ana, który czuje siê tam potrzebny. Spotykam niekiedy naszych parafian, którzy zawsze ¿yczliwie
mówi¹: "Aaa, to ksi¹dz mieszka w naszej parafii? Mi³o poznaæ osobiœcie" Czasami robiê
moim chorym ró¿nego rodzaju
niespodzianki, rozdajê cukierki
po mszy, aran¿ujê ma³e dowcipy, albo zagram coœ na gitarze
na zakoñczenie, ¿eby
z melodi¹ na ustach wracali do
swoich sal radoœnie. Potem pacjenci dziêkuj¹ i pytaj¹ ¿artobliwie: "Co nam ksi¹dz na najbli¿sz¹ niedzielê przygotuje?".
To s¹ takie sympatyczne
chwile.
Na pewno te¿ umilaj¹ pobyt
w szpitalu…
Tak, o to chodzi, aby chorych trochê podbudowaæ radoœci¹ chrzeœcijañsk¹. Wiadomo, ¿e tam jest cierpienie. Niestety zbyt czêsto w koœcio³ach pokazujemy to cierpienie tylko jako dŸwiganie krzy¿a, który
cz³owieka przygniata do ziemi. Za
du¿o w tym smutku, który cz³owieka dobija. A przecie¿ Jezus nad zie-
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miê wywy¿szony poci¹ga nas ku sobie, podnosi, tych, którzy s¹ utrudzeni i obci¹¿eni - pokrzepia. A oni w³aœnie potrzebuj¹ podbudowania. Zauwa¿y³em, ¿e chorzy bardzo to sobie ceni¹. Nieraz mówiê, ¿e wychodzimy z kaplicy z przytupem, w rytmie walczyka, ¿eby zanieœæ t¹ radosn¹ atmosferê do pokojów. Bo to
jest w³aœnie forma ewangelizacji - ci,
którzy nie byli na mszy, widz¹ potem
tych, co wracaj¹ z tak¹ radoœci¹,
umocnieni s³owem - na tym polega
proste dawanie œwiadectwa.
Gdzie ksi¹dz pracowa³ zanim zosta³ kapelanem i przyby³ do naszej
parafii,?
Bezpoœrednio przed nominacj¹ kapelañsk¹ pracowa³em w Czarnkowie
jako wikariusz w parafii, w której
nasz ksi¹dz proboszcz Krzysztof
Wróbel by³ przez wiele lat proboszczem. A jeszcze wczeœniej by³em wikariuszem w Lesznie w parafii œw.
Kazimierza, w Poznaniu - przez piêæ
lat w Naramowicach, w parafii Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
A pierwsz¹ parafi¹ by³a piêkna Kolegiata Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw.
Stanis³awa Biskupa w Szamotu³ach.
Ksi¹dz pochodzi z Poznania?
Nie, pochodzê z Koœciana.
No i pytanie które musi paœæ:
ksi¹dz bardzo ³adnie œpiewa. Czy
to jest szkolony g³os?
Nie jest szkolony, nie chodzi³em do
¿adnych szkó³ muzycznych, niestety
nie dane mi to by³o. W tych czasach,
gdy chodzi³em do szko³y, warunkiem
zapisania dziecka do szko³y muzycznej by³o posiadanie pianina, a rodziców nie by³o staæ na kupno pianina,
a nawet nie by³o go gdzie ewentualnie wstawiæ w ma³ym mieszkaniu.
Natomiast œpiewa³em w parafialnych
scholach, zespo³ach, w ten sposób
siê rozwijaj¹c. Innej mo¿liwoœci nie
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by³o. Zreszt¹ do dzisiaj tak jest, ¿e
ci, którzy chc¹ œpiewaæ, maj¹ mo¿liwoœæ rozwiniêcia talentu w zespo³ach
muzycznych przy koœciele. Gdy
w latach liceum nale¿a³em do ruchu
oazowego animatorka muzyczna wychwyci³a mój g³os i zaproponowa³a
œpiewanie w zespole m³odzie¿owym.
Tak mnie wy³apano i Bogu dziêkujê,
bo to by³o ciekawe doœwiadczenie,
a przy tym nauczy³em siê w jakiœ sposób ten talent wykorzystywaæ. Zakotwiczy³o to we mnie umi³owanie
œpiewu. Nie tylko tego liturgicznego,
ale te¿ na pielgrzymce czy podczas
uroczystoœci rodzinnych i spotkañ
towarzyskich - zazwyczaj wtedy ten
œpiew inicjujê. W myœl s³ów Cypriana Norwida - "Tam idŸ, gdzie s³yszysz œpiew. Tam ludzie serca maj¹.
•li ludzie wierzaj mi - nigdy nie œpiewaj¹". Œpiew jednoczy, taki jest
zreszt¹ cel œpiewu liturgicznego, ¿e
ma ludzi zjednoczyæ. W³aœnie w tym
jednym g³osie, w jednym œpiewie,
czujemy siê wspólnot¹. Szkoda, ¿e
ludzie dzisiaj ma³o œpiewaj¹, dlatego
te¿ miêdzy innymi nie czuje siê tej
wspólnoty. Gdy jedzie siê gdzieœ
w góry - gdy uczestniczy siê we mszy
œw. z góralami - to rzeczywiœcie ca³y
koœció³ œpiewa, to jest ogromnie buduj¹ce.
Na koniec: jakieœ pasje, hobby?
Gitara widzê stoi…?
No tak, rzadko z niej korzystam, kiedy wena nachodzi, na rekolekcjach,
podczas pielgrzymki czy spotkañ rodzinnych. A ostatnio w szpitalu podczas mszy œwiêtych. Lubiê jazdê samochodem, odprê¿am siê za kierownic¹, jak pewnie wiêkszoœæ facetów
(œmiech). Uwielbiam chodziæ po górach i zwiedzaæ ciekawe miejsca. Lubiê te¿ uczyæ - do tej pory to by³o
moj¹ pasj¹, bo przez 12 lat by³em katechet¹. Uwa¿am siê za dobrego katechetê, o czym œwiadcz¹ ci¹g³e kontakty z absolwentami, nawet z tych
pierwszych szkó³, w których uczy-

³em. Ci¹gle s¹, pamiêtaj¹, czasem
nawet przyje¿d¿aj¹ na spowiedŸ czy
jak¹œ rozmowê, bo pamiêtali z katechezy, ¿e z ksiêdzem da³o siê pogadaæ. Jest to niezmiernie mi³e. Mogê
powiedzieæ, ¿e bycie z ludŸmi jest
taka ma³¹ pasj¹. Bo cz³owiek to najpiêkniejszy skarb do odkrycia. Co
prawda nale¿a³em raczej do wymagaj¹cych nauczycieli, o co ci, którzy
nie rozumieli, ¿e religia te¿ mo¿e byæ
przedmiotem, na którym siê czegoœ
uczy, mieli pretensje czy ¿ale, ¿e nie
mog¹ odrabiaæ np. matematyki na
religii, albo sobie pogadaæ jak w kawiarni. Ale ci, którzy od tych lekcji
czegoœ oczekiwali, dali zawsze piêkne œwiadectwo na zakoñczenie. Np.
gdy odchodzi³em z Czarnkowa - by³o
podziêkowanie gromkimi oklaskami
wszystkich uczniów na stoj¹co. Niektórzy podchodz¹c indywidualnie
powiedzieli, ¿e "to by³y ich pierwsze
prawdziwe lekcje religii w ¿yciu". Dla
mnie to jak miód na moj¹ duszê! Nie
zawsze by³o ³atwo, bo wiadomo, s¹
osoby które postawi¹ sobie za cel
uprzykrzyæ ¿ycie katechecie. Ale
trzeba byæ ¿yczliwym i jednoczeœnie
stanowczym, pokazaæ, ¿e ksi¹dz nie
jest ch³opcem do bicia. Czasami niektórym siê wydaje, ¿e na katechezie
ksi¹dz to powinien byæ takie "ecie
pecie", ¿e jak go ktoœ wyzwie, to
powie tylko "Bóg zap³aæ". Ale trzeba stawiaæ granice. Zw³aszcza m³odzie¿ potrzebuje takich granic. Jak siê
ich jasno nie wyznaczy, to powstaje
chaos, wewnêtrzny i zewnêtrzny. To
sobie zawsze ceni³em, ¿e mnie albo
ktoœ lubi³, albo nie lubi³ - trzeba byæ
albo zimnym albo gor¹cym. Bo ktoœ
letni jest nam obojêtny; czy ty jesteœ,
czy ciê nie ma, to co mówisz - nie
ma dla nikogo ¿adnego znaczenia.
Je¿eli ludzie traktuj¹ nas obojêtnie,
to czêsto znaczy, ¿e nie ma w nas
krêgos³upa.
Dziêkujê za rozmowê
J. P.
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Ksiega Joela
Ksiêga Joela to ksiêga Starego Testamentu zaliczana do zbioru pism
proroków mniejszych. Tytu³ wywodzi siê od imienia jej autora. Joel
(hebr. "Jahwe jest Bogiem"), syn Petuela, dzia³a³ na prze³omie V i IV w.
p.n.e. na terenie Jerozolimy. Pochodzi³ prawdopodobnie z Judy, by³
cz³owiekiem wykszta³conym (œwiadczy o tym styl i jêzyk ksiêgi), zwi¹zanym krêgami kap³añskimi i kultem
œwi¹tynnym - prawdopodobnie
wywodzi³ siê ze œrodowiska lewitów, byæ mo¿e sam by³ kap³anem, pe³ni¹c jednoczeœnie funkcjê proroka œwi¹tynnego.
Ksiêga, stosunkowo krótka (liczy tylko cztery niezbyt d³ugie
rozdzia³y), powsta³a w okresie
dzia³alnoœci Proroka, a jej ostateczna redakcja nast¹pi³a nied³ugo potem, oko³o 400 r. p.n.e., po
czasach Nehemiasza.
Szarañcza i S¹d Ostateczny
W treœci ksiêgi mo¿na wyró¿niæ
dwie czêœci: pierwsza (zwana
Proto-Joelem) obejmuje rozdzia³y 1 i 2, i ma charakter historyczny - zawiera opis Judy pustoszonej przez szarañczê. Plaga mo¿e
byæ symbolem najazdu jakiegoœ
wrogiego narodu na Izrael, mo¿e
jednak chodziæ o autentyczn¹
plagê szarañczy, pojawiaj¹cej siê
na tych terenach doœæ regularnie,
a co kilkadziesi¹t lat w takim natê¿eniu, ¿e zniszczeniu ulega³y wszystkie zbiory - w czasach biblijnych
oznacza³o to prawdziwy kataklizm.
Prorok Joel u¿ywa a¿ czterech nazw
na okreœlenie szarañczy (ca³y Stary
Testament zna ich siedem): gazam,
szarañcza, jelek, chasil. Nie do koñca jasne jest, czy chodzi o gatunki
szarañczy, czy o jej stadia rozwojowe. •ród³os³owy tych nazw wywodz¹ siê od czynnoœci: œcinania,
szybkiego biegania, zjadania.
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Czêœæ druga ksiêgi (rozdzia³y 3 i 4),
zwana Deutero-Joelem, ma cechy
eschatologiczne i apokaliptyczne,
nawi¹zuje do tekstów proroków
z czasów przed niewol¹ babiloñsk¹.
Jest opisem "dnia Pañskiego" i s¹du
nad narodami.
Byæ mo¿e pocz¹tkowo istnia³a tylko
czêœæ pierwsza: mowa wyg³oszona
w œwi¹tyni z powodu klêski szarañczy - sta³a siê ona zacz¹tkiem ksiêgi,

w której pustosz¹ca kraj klêska rozumiana jest jako kara (st¹d wezwanie do pokuty) i zapowiedŸ "dnia
Pañskiego". Obie czêœci s¹ w stosunku do siebie symetryczne - pierwsza
stanowi nawo³ywanie do pokuty,
a druga - zapowiedŸ zbawienia. Obie
odnosz¹ siê do tej samej sytuacji historycznej - klêski, która spad³a na
naród. Prorok wyjaœnia najpierw interwencjê Bo¿¹ na p³aszczyŸnie historycznej, a nastêpnie zwraca uwagê g³ównie na czasy ostateczne.

Styl
Czêœæ pierwsza ksiêgi ma formê poetyck¹, liryczne opisy s¹ niezwykle
przejrzyste. Czêœæ druga natomiast,
choæ pisana proz¹, pe³na jest powik³anych obrazów apokaliptycznych.
Opis praktyk pokutnych i powtarzaj¹ce siê wezwania do pokuty maj¹
zaœ wyraŸn¹ formê liturgiczn¹ - autor byæ mo¿e wzorowa³ siê na konkretnych ceremoniach liturgicznych
lub u¿y³ fragmentów wezwañ
i modlitw b³agalnych i pokutnych, stosowanych w liturgii
œwi¹tynnej w przypadku klêsk
¿ywio³owych.
Wizja "dnia Pañskiego"
Dwie zasadnicze myœli zawarte
w Ksiêdze Joela to wezwanie do
pokuty oraz zapowiedŸ zbawienia. G³ówne obrazy, jakimi Prorok operuje, to plaga szarañczy
i "dzieñ Pañski" - okreœlenie zapo¿yczone od proroka Abdiasza
na okreœlenie dnia s¹du Bo¿ego.
Wezwanie do pokuty i nawrócenia umieszczone jest w³aœnie
w kontekœcie "dnia Pañskiego",
którego zapowiedzi¹ jest klêska
szarañczy. Ksiêga Joela stanowi
swoiste streszczenie apokaliptyki starotestamentowej. W opisie
s¹du prorok Joel odwo³uje siê
do starej ludowej tradycji: ukazuje najpierw "dzieñ Pañski" jako doraŸn¹ karê za wystêpki, zes³an¹ na
Izrael, by go nak³oniæ do pokuty,
a nastêpnie przedstawia "dzieñ Pañski" jako ostateczn¹ karê dla wszystkich narodów i zag³adê tych, którzy
nie wzywaj¹ Boga. Apokaliptyczna
wizja "dnia Pañskiego", poprzedzonego kosmicznymi znakami ("S³oñce
i ksiê¿yc ulegaj¹ zaæmieniu, a gwiazdy trac¹ sw¹ jasnoœæ", pojawia siê
ogieñ, który wszystko trawi, susza
niszczy zbo¿a i drzewa, spustoszone
s¹ pola i winnice) ukazuje obraz s¹du
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Bo¿ego nad narodami. Bóg gromadzi wszystkie ludy w Dolinie Joszafata (hebr. Joszafat - Bóg s¹dzi), by
wrogów ukaraæ za ich wystêpki
i zniszczyæ - zbawiony bêdzie ten, kto
wezwie imienia Pana. Dziêki podjêtej pokucie i nawróceniu wybrani wierz¹cy w zbawcz¹ moc Boga sprawiedliwi - ocalej¹: po s¹dzie i zag³adzie wystêpnych nast¹pi odrodzenie
Izraela. Nowy Izrael obdarzony bêdzie Duchem Bo¿ym i ¿y³ bêdzie
w rajskim dobrobycie.
Ksiêga pokuty i nawrócenia
Pokuta ma u Joela formê zarówno
praktyk zewnêtrznych (post, zgromadzenie liturgiczne), jak i przede
wszystkim nastawienia wewnêtrznego - autentycznej przemiany serca
i nawrócenia siê do Boga. Prorok
wo³a wiêc: "Przepaszcie siê p³aczcie,
kap³ani" (Jl 1,13); "Na Syjonie dmijcie w róg, zarz¹dŸcie œwiêty post,
og³oœcie uroczyste zgromadzenie.
Zbierzcie lud, zwo³ajcie œwiêt¹ spo-

³ecznoœæ, zgromadŸcie starców,
zbierzcie dzieci i ss¹cych piersi!
Niech wyjdzie oblubieniec ze swej
komnaty i oblubienica ze swego pokoju! Miêdzy przedsionkiem a o³tarzem niechaj p³acz¹ kap³ani, S³udzy
Pañscy! Niech mówi¹ <<Przepuœæ
Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohañbienie>>" (Jl
2,15-17) - wzywa ca³y naród izraelski, wszystkie jego stany do rozpoczêcia pokutnego postu. Jednoczeœnie jednak podkreœla prawdziw¹
naturê pokuty: "Rozdzierajcie jednak
serca wasze, a nie szaty". "Post, p³acz
i lament" s¹ tylko zewnêtrznymi oznakami, potrzebna jest jeszcze wewnêtrzna przemiana, "nawrócenie siê
do Boga ca³ym sercem" (Jl 2,12).
ZapowiedŸ zes³ania Ducha Œwiêtego
Wa¿na myœl zawarta jest w wizji
wewnêtrznego odrodzenia narodu
poprzez powszechne wylanie Ducha
Bo¿ego na wszystkich ludzi (Jl 3,1-

2), które przyczyni siê do powstania
nowych wiêzi z Bogiem, opartych na
bezpoœrednich i osobowych relacjach, przezwyciê¿aj¹cych dystans
miêdzy Bogiem a Jego Stworzeniami. Na te s³owa proroka Joela powo³a³ siê w dzieñ Piêædziesi¹tnicy œw.
Piotr, wskazuj¹c na wype³nienie siê
zapowiedzi prorockiej przez zes³anie
Ducha Œwiêtego, który zst¹pi³ na
spo³ecznoœæ czasów ostatecznych Koœció³ (Dz 2,16-21). Dlatego Joel
bywa nazywany "prorokiem Zielonych Œwi¹t".
Znaczenie
Nowy Testament oprócz odwo³añ do
zawartej w Ksiêdze Joela zapowiedzi zes³ania Ducha Œwiêtego i rozwiniêcia idei osobistego wewnêtrznego nawrócenia, siêga te¿ do obecnych w niej motywów mesjañskich
i eschatologicznych, opisuj¹c S¹d
Ostateczny.
Ma³gorzata Piechorowska

Hej, koleda
W poniedzia³ek 17 grudnia w œwi¹teczna atmosferê wprowadzi³ nas tradycyjny ju¿ koncert bo¿onarodzeniowy
w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa. Wspólne kolêdowanie i jase³ka przygotowali uczniowie i nauczyciele
szko³y oraz - jak co roku - organista naszej parafii, pan Tadeusz Koszarek. Na poniedzia³kowy przedœwi¹teczny
wieczór hol szko³y zamieni³ siê w Betlejem, ze stajenk¹ i Œwiêta Rodzin¹, anio³ami i pasterzami, Trzema Królami
i królem Herodem. Ca³oœci dope³nia³y piêkne dekoracje i dopracowane stroje aktorów. Wszystkim m³odym artystom gratulujemy wystêpu!
red.
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Koledowanie przy zlóbku
27 i 28 grudnia po po³udniu nasz koœció³ rozbrzmiewa³ œpiewem kolêd! Jak pastuszkowie przyszliœmy do
stajenki i zapatrzeni Œwiêt¹ Rodzinê œpiewaliœmy Maleñkiemu najpiêkniejsze kolêdy wyra¿aj¹ce nasz¹ radoœæ z narodzin Boga na ziemi. Klerycy - Jarek
i Mateusz - którzy prowadzili wspólne kolêdowanie,
nie musieli dzieci specjalnie namawiaæ - odwa¿nych
i chêtnych do œpiewania solo nie brakowa³o!
Na zakoñczenie na wszystkie dzieci czeka³a niespodzianka w postaci s³odkiego poczêstunku.
red.
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Wszystkim Drogim Babciom i Dziadkom, z okazji Ich Œwiêta sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci i opieki Bo¿ej na ka¿dy dzieñ!
Pamiêtamy w modlitwach o tych Babciach i Dziadkach, którzy odeszli ju¿
do Pana...
Redakcja
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