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Zaproszono Jezusa
Jezus na weselu
Trzeciego dnia odbywa³o siê wesele
w Kanie Galilejskiej 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.
J 2, 1-11

Drodzy Czytelnicy!
Po wakacyjnej przerwie wracamy do zwyk³ego, dwutygodniowego trybu i oddajemy do Waszych r¹k kolejny numer
„Ewangelisty”. Znajdziecie w nim jeszcze w¹tek wakacyjny - fotorelacjê z m³odzie¿owego wyjazdu w góry... W tym
numerze zamieszczamy te¿ niezwyk³y wywiad z panem organist¹, Tadeuszem Koszarkiem, który wspomina swego
niedawno zmar³ego mistrza, Prof. Stefana Stuligrosza. Dok³adnie dziœ, 26 sierpnia, przypadaj¹ urodziny Profesora...
¯yczymy mi³ej lektury!
Redakcja

Pierwszy cud
Wesele w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud Jezusa. Gdy siê nad nim zastanowiæ, wydaæ siê mo¿e nieco zaskakuj¹cy. Oto gdy gospodarzowi zabrak³o wina dla goœci, Jezus ka¿e nape³niæ wielkie st¹gwie wod¹, a nastêpnie przemienia wodê w wino. Dokonuje cudu, by wesele mog³o trwaæ dalej, by goœcie mogli siê nadal bawiæ
oraz by ocaliæ honor gospodarza - brak
wystarczaj¹cej iloœci poczêstunku by³
bowiem dla niego spor¹ ujm¹.
Cud w Kanie Galilejskiej - z jednej
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strony w dalszej perspektywie nawi¹zuje do Cia³a i Krwi Chrystusa pod
postaci¹ chleba i wina, a wiêc do zbawczej ofiary i pokarmu na ¿ycie wieczne. Z drugiej strony osadzony jest w
realiach bardzo konkretnych, w danym
momencie i sytuacji. W tej perspektywie widzimy Chrystusa, który jest po
prostu jednym z goœci weselnych, a gdy
gospodarz ma k³opot, Jezus postanawia mu pomóc.
K³opot gospodarza w zasadzie jest
ma³o wa¿ny - nie jest przecie¿ zagro-

¿one niczyje ¿ycie czy zdrowie, a chodzi jedynie o dalsz¹ dobr¹ zabawê na
weselu i pozycjê pana m³odego w
oczach s¹siadów i krewnych. Jednak
Jezus nie pozostaje obojêtny nawet w
tak drobnej, b³ahej i nieistotnej w gruncie rzeczy ludzkiej potrzebie.
Ten fragment Ewangelii powinien sk³oniæ nas do pewnej refleksji nad naszym
¿yciem - ile w nim spraw, których nie
powierzamy Bogu, bo wydaj¹ nam siê
zbyt b³ahe i nieistotne, by Panu Bogu
zawracaæ nimi g³owê? Cud w Kanie
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Pierwsze czytanie
To mówi M¹droœæ Bo¿a: «Pan mnie stworzy³, swe arcydzie³o, przed swymi czynami, od
dawna, od wieków jestem stworzona, od pocz¹tku, nim ziemia powsta³a. Jestem zrodzona,
gdy jeszcze bezmiar wód nie istnia³ ani Ÿród³a, co wod¹ tryskaj¹, i zanim góry stanê³y. Poczêta
jestem przed pagórkami, nim ziemiê i pola uczyni³, pocz¹tek py³u na ziemi. Gdy niebo umacnia³, z Nim by³am, gdy kreœli³ sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdza³ ob³oki,
gdy Ÿród³a wielkiej otch³ani umacnia³, gdy morzu stawia³ granice, by wody z brzegów nie
wysz³y, gdy kreœli³ fundamenty pod ziemiê. Ja by³am przy Nim mistrzyni¹, rozkosz¹ Jego dzieñ
po dniu, ca³y czas igraj¹c przed Nim, igraj¹c na okrêgu ziemi, znajduj¹c radoœæ przy synach
ludzkich. Wiêc teraz, synowie, s³uchajcie mnie, szczêœliwi, co dróg moich strzeg¹. Przyjmijcie
naukê i stañcie siê m¹drzy, pouczeñ mych nie odrzucajcie. B³ogos³awiony ten, kto mnie
s³ucha, kto co dzieñ u drzwi moich czeka, by czuwaæ u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie,
ten znajdzie ¿ycie i uzyska ³askê u Pana».
Prz 8, 22-35

B ÓG

PYTA NAS

1.Czy potrafiê we wszystkim zaufaæ
Bogu?
2. Czy zapraszam Jezusa do siebie i pozwalam Mu przemieniaæ moje serce?
3. Maryja mówi: "Zróbcie, cokolwiek
wam powie" - czy przestrzegam Bo¿ych
przykazañ i wprowadzam w ¿ycie naukê
Ewangelii?

Drugie czytanie
Bracia: Gdy nadesz³a pe³nia czasu, Bóg zes³a³ swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi³ tych, którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ przybrane synostwo. Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg wys³a³ do serc naszych Ducha
Syna swego, który wo³a: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem.
Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z woli Bo¿ej.
Ga 4, 4-7

Ewangelia na niedziele 2 wrzesnia
Z serca ludzkiego pochodz¹ z³e myœli…
Prawo Bo¿e a zwyczaje
Zebrali siê u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piœmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I
zauwa¿yli, ¿e niektórzy z Jego uczniów brali posi³ek nieczystymi, to znaczy nie umytymi
rêkami. aFaryzeusze bowiem i w ogóle ¯ydzi, trzymaj¹c siê tradycji starszych, nie jedz¹, jeœli
sobie r¹k nie obmyj¹, rozluŸniaj¹c piêœæ. I gdy wróc¹ z rynku, nie jedz¹, dopóki siê nie obmyj¹.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejêli i których przestrzegaj¹, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyñ miedzianych.
Zapytali Go wiêc faryzeusze i uczeni w Piœmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postêpuj¹
wed³ug tradycji starszych, lecz jedz¹ nieczystymi rêkami?”
Odpowiedzia³ im: „S³usznie prorok Izajasz powiedzia³ o was, ob³udnikach, jak jest napisane:
«Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na pró¿no, ucz¹c
zasad podanych przez ludzi». Uchyliliœcie przykazanie Bo¿e, a trzymacie siê ludzkiej tradycji”.
Potem przywo³a³ znowu t³um do siebie i rzek³ do niego: „S³uchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewn¹trz w cz³owieka, co mog³oby uczyniæ go nieczystym; lecz co
wychodzi z cz³owieka, to czyni cz³owieka nieczystym. Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodz¹ z³e myœli, nierz¹d, kradzie¿e, zabójstwa, cudzo³óstwa, chciwoœæ, przewrotnoœæ,
podstêp, wyuzdanie, zazdroœæ, obelgi, pycha, g³upota. Wszystko to z³o z wnêtrza pochodzi i
czyni cz³owieka nieczystym”.
Mk 7,1-8.14-15.21-23

"Strumieñ ³aski nie wspina siê
na wzgórza pychy,
lecz sp³ywa w doliny pokory”
œw. Augustyn

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek - wspomnienie œw. Moniki: 2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22; Wtorek- wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a: 2 Tes 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26; Œrodawspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela: Jr 1,17-19; Mk 6,17-29; Czwartek: 1 Kor 1,19; Mt 24,42-51; Pi¹tek: 1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13; Sobota- wspomnienie b³. Bronis³awy,
dziewicy: 1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30; Niedziela: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,18.14-15.21-23; Poniedzia³ek- wspomnienie œw. Grzegorza Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a: 1 Kor 2,1-5; £k 4,16-30; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie b³. Marii Stelli
i Towarzyszek, dziewic i mêczennic: 1 Kor 2,10b-16; £k 4,31-37; Œroda: 1 Kor 3,1-9; £k 4,3844; Czwartek: 1 Kor 3,18-23; £k 5,1-11; Pi¹tek:-dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i mêczennika: 1 Kor 4,1-5; £k 5,33-39; Sobota- Œwiêto
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny: Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
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Galilejskiej pokazuje nam, ¿e dla Boga
nie ma w naszym ¿yciu spraw zbyt b³ahych i ma³o wa¿nych. Bóg pragnie przenikaæ ca³e nasze ¿ycie, wszystkie jego
momenty i aspekty. Jeœli chcemy budowaæ siln¹ i blisk¹ relacjê z Bogiem,
to musimy j¹ budowaæ w³aœnie w zwy-

czajnych, codziennych sytuacjach, tak
by Bo¿a obecnoœæ sta³a siê elementem
naszej codziennoœci. Musimy siê na tê
Bo¿¹ obecnoœæ otworzyæ, "robi¹c
wszystko, cokolwiek nam powie",
trwaj¹c w ci¹g³ej wiêzi z Bogiem.
Cud w Kanie Galilejskiej by³ pierw-

szym dokonanym przez Jezusa - by³
taki a nie inny, jakby Jezus chcia³ przez
to powiedzieæ: jestem przy tobie ca³y
czas, w ka¿dej chwili twojego ¿ycia
i w ka¿dej sprawie, wielkiej czy ma³ej, pragnê ciê wspieraæ.
mp

To byl Wielki Czlowiek
26 sierpnia przypadaj¹ urodziny
Profesora Stefana Stuligrosza - dok³adnie dziœ skoñczy³by 92 lata!
Jest to doskona³a okazja, by przywo³aæ wspomnienia o niedawno
zmar³ym Mistrzu - dyrygencie,
kompozytorze, pedagogu, a przede
wszystkim - Wielkim Cz³owieku.
O Profesorze Stefanie Stuligroszu
i Jego zwi¹zkach z nasz¹ parafi¹
rozmawia³am z panem Tadeuszem
Koszarkiem, naszym organist¹.
Pan dobrze zna³ Pana Profesora
Stefana Stuligrosza…?
Pochodzimy z tej samej dzielnicy - ze
Staro³êki - Profesor siê tam urodzi³
i ja te¿. Przez jakiœ czas mieszkaliœmy na tej samej ulicy, parê domów
dalej. Ale ja wtedy by³em ma³ym smykiem. PóŸniej Profesor siê wyprowadzi³ ze wzglêdu na swoj¹ pracê - by³
organist¹ w parafii pw. Wszystkich
Œwiêtych na Grobli, wiele lat. Tam
mieszka³. Mia³ bardzo blisko do koœcio³a. Ale zawsze podkreœla³: "My
jesteœmy ze Staro³eny". Zawsze mia³
do niej sentyment. Jak tylko móg³ to
przyje¿d¿a³, ale wiadomo, ¿e ze
wzglêdu na swoj¹ pracê - i uczelnia,
i wyjazdy - nie móg³ byæ tam zbyt
czêsto.
Prof. Stefan Stuligrosz czasem pojawia³ siê w naszej parafii, uczestniczy³ w mszach œw. Co ³¹czy³o Go
z nasz¹ parafi¹?
Czêsto przyje¿d¿a³, bo w naszej parafii mieszka jego córka. Zawsze byli
razem na mszy œw., o 12.15 albo wieczornej. Tak ¿e sentyment do osiedla
Rusa mia³.
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Jak jeszcze Profesor
móg³ prowadziæ samochód, mówi³: "Tadek,
jadê, przyje¿d¿am na
12.15!". A ja na to:
"Profesorze, jak siê
cieszê!". Zawsze na
Niego czeka³em na
parkingu i wprowadza³em Go na górê.
Ja by³em Jego studentem, by³ moim rektorem. Zawsze dzwoni³em do Niego z ¿yczeniami na urodziny, 26
sierpnia, i na imieniny,
we wrzeœniu. I tak siê
kiedyœ z³o¿y³o, ¿e rozmawia³em z Nim, gdy
w naszym koœciele pojawi³y siê nowe organy.
I mówiê: "Panie Profesorze, mamy nowy instrument, czy Pan by
go chcia³ przetestowaæ?" A On na to jak
na lato! Pamiêtam jak
wtedy przyjecha³ i zagra³. Mówiê:
"Profesorze, jak jest?" A On:"Ale fajnie", bo to jest holenderski instrument
cyfrowy, znakomity instrument.
Czyli test wypad³ pomyœlnie, Profesor zaakceptowa³ nasze organy…
Tak. Taka anegdota - nastêpnym razem, gdy gra³, mówiê: "Panie Profesorze, teraz niech Pan tak przy³o¿y,
a¿ œwieczki zgasn¹!" Bardzo dobrze
siê wyra¿a³ o instrumencie.
Pamiêtam takie fajne zdarzenie, to
by³o chyba na Bo¿e Cia³o. Na pro-

cesji przy ka¿dym o³tarzu œpiewa³
chór. Po procesji by³a msza. Chórzyœci byli ju¿ nieŸle zmêczeni, wiadomo - ciep³o. Wchodzimy na chór,
patrzê - Profesor siedzi! Przed Maestro mam dyrygowaæ! Parali¿! Ale
uda³o siê; Profesor pochwali³ chór,
¿e wszystko ³adnie zabrzmia³o. Naprawdê by³ zachwycony, ¿e pomimo takiego zmêczenia i - wiadomo
chór amatorski - ¿e to wszystko ³adnie strojnie wysz³o, nie by³o jakichœ
fa³szów. Zaraz po mszy powiedzia³:
"S³uchajcie, jestem zadowolony,
piêknie". To by³o dla nas bardzo buStrona 3

duj¹ce, jak taki autorytet przed chórem powiedzia³ coœ takiego.
Czasem sam Profesor grywa³ podczas mszy w naszym koœciele. Co
wnosi³ do muzyki sakralnej, do
oprawy mszy œw.?
Bardzo wiele, tyle co On mszy napisa³! Je¿eli dobrze pamiêtam, napisa³
800 utworów! Ale przede wszystkim
to by³y pieœni religijne. W czasach
komunistycznych namawiano go do
zmian, ale by³ nieugiêty, mia³ swoj¹
liniê, swój horyzont, sposób myœlenia. By³ wierny swoim zasadom, Koœcio³owi przede wszystkim. I przez
to by³ Wielki.
Wiele kompozycji od niego otrzyma³em. Ile razy przyjecha³ na mszê, zawsze mi coœ przywióz³...
Swojego?
Swojego, albo swoje
opracowanie. Czu³em
siê zobligowany, ¿eby
te utwory wykonywaæ. To by³y i pieœni, i
czêœci sta³e. Przywozi³
mi ró¿ne rzeczy; pyta³em: "Profesorze, czy
mój chór da radê?"
"Da radê! Masz dobry
chór!" Zawsze go
ceni³, podkreœla³, ¿e
naprawdê jak na chór
amatorski, s¹ dobrzy i mówi³: "Tak
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trzymaj!"
Mam du¿o
Jego pieœni czy to
na Wielki
Post, czy
na Wielkanoc, eucharystyczne,
maryjne,
przygodne,
to
wszystko
m a m .
W swoim
repertuarze mam wiele jego kompozycji…

A jakiœ przyk³ad, coœ co znamy?
Np. "Jezu
drogi Tyœ
mi³oœci¹", s¹
te¿ niektóre
czêœci sta³e.
Czêsto œpiewamy Jego
pieœni, Jego
opracowania, bo s¹
tak dobrze
zrobione,
zinstrumentowane, ¿e
nie jest za
wysoko dla

sopranów i nie jest za nisko dla basów. To wszystko jest tak napisane,
zharmonizowane w skali, ¿e chór amatorski jest to w stanie wykonaæ.
Profesor by³ te¿ kiedyœ
goœciem naszego parafialnego chóru…? Jak
przebiega³o to spotkanie?
To by³o niesamowite! To
by trzeba by³o widzieæ!
Zaprosiliœmy Go, bo czu³em, ¿e tak znakomitego
œwiatowej s³awy kompozytora, cz³owieka, pedagoga, po prostu musimy
poznaæ, spotkaæ siê
z Nim. Po prostu trzeba.
Przyjêliœmy go po królewsku, by³ zachwycony. Jeszcze œp. Proboszcz Jan
Twardy pyta³ mnie z niepokojem: "Jak
Go tu przyjmiemy?" a ja mówiê:
"Ksiê¿e Proboszczu, damy radê!"
PrzywieŸliœmy taki, no, prawie tron,
takie wysokie krzes³o, na którym Profesor zasiad³.
Od czego to spotkanie siê zaczê³o? od modlitwy, jak zawsze u Niego.
Potem mówi tak: "Tadek, dawaj jakiœ
utwór, jak¹œ pieœñ". By³em przygotowany, mia³em Jego kompozycjê. Zaczê³o siê od nauki tej pieœni. Chórzyœci ju¿ znali tê pieœñ, ale jak Mistrz
zacz¹³, to ja sam siê jej uczy³em!. Ludzie tak samo. Nawet znana pieœñ,
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przez Niego prowadzona, to zupe³nie co innego. Wczeœniej wszystkie
g³osy przepyta³ kolejno i mówi: "Jesteœcie naprawdê dobrzy". Potem ju¿
by³a taka luŸna rozmowa, przy kawie,
przy cieœcie, no i oczywiœcie kawa³y.
Du¿o o swojej babci Franciszce opowiada³, no i o sobie te¿. Numery nieprzeciêtne, gwar¹ poznañsk¹; wszyscy le¿eli ze œmiechu!
Wiemy, ¿e Profesor mia³ niesamowite poczucie humoru. Czy pamiêta Pan jakieœ zabawne zdarzenia,
sytuacje, anegdotki?
Pamiêtam jak kiedyœ usiad³ do organów i mówi mi tak: "S³uchaj, poka¿
mi psalm", a potem: "To ja œpiewam
pierwszym g³osem, a ty drugim". Ale
On gra³. Mówiê: "Profesorze, mikrofon", a On: "WeŸ mi ten mikrofon!"
On mia³ tak¹ si³ê g³osu, ¿e ja œpiewa³em do mikrofonu, a On bez! Jak
przy³o¿y³! Ca³y Profesor!
Co dalej, teraz, gdy nie ma ju¿ Profesora wœród nas, co pozostanie,
czego nie da siê zast¹piæ..?
Profesor mianowa³ swojego nastêpcê - Macieja Wielocha; prowadzi

chór bardzo dobrze, mia³em przyjemnoœæ widzieæ go po raz pierwszy
"w akcji" na specjalnej mszy,
w przeddzieñ pogrzebu Profesora,
w koœciele Wszystkich Œwiêtych na
Grobli. Bardzo dobrze dyryguje, a po
drugie ma znakomity aparat wykonawczy - œwietny chór.
Co pozosta³o? Wielka pustka. Ten
chór przetrwa, bo renomê ma, ale
zabraknie samego nazwiska. Stefan
Stuligrosz - by³ s³awny.
Zabraknie te¿ atmosfery, kultury, jak¹
Profesor wprowadza³ i roztacza³
wokó³ siebie. Cech¹
charakterystyczn¹
ludzi m¹drych jest
to, ¿e nie
wynosz¹
siê nad innych. Taki
by³ Profesor - by³
tak równy,
¿e a¿ ta
przyjaŸñ
krêpowa-

³a, ¿e taki wielki i s³awny cz³owiek
tak postêpuje, tak siê odnosi, tak reaguje i tak rozmawia! To jest wielka
kultura, wielka! I ta Jego pracowitoœæ! On do ostatnich chwil czuwa³
nad wszystkim, nad chórem. Dba³
o renomê chóru, o poziom, wszystko kontrolowa³.
To by³ Wielki Cz³owiek!
rozmawia³a Joanna Piechorowska
zdjêcia: archiwum chóru
Familia Cantans

Katedra Poznanska - Zlota Kaplica
Olœniewa przepychem i jest pe³na dostojeñstwa. Utrzymana w stylu bizantyjskim powsta³a dziêki spo³ecznej inicjatywie w pierwszej po³owie XIX wieku. Mia³a w czasach zaborów przypominaæ o wspania³ej przesz³oœci Polski.
G³ównym inicjatorem powstania Z³otej
Kaplicy by³ hrabia Edward Raczyñski.
W kaplicy umieszczono sarkofag, w którym znajduj¹ siê doczesne szcz¹tki
Mieszka I i Boles³awa Chrobrego. Naprzeciw sarkofagu postawiono dwa monumentalne pos¹gi: Mieszko I jest wyobra¿ony jako kap³an, natomiast Boles³aw Chrobry jako rycerz. Malowid³a na
œcianach symbolizuj¹ dwa wa¿ne wydarzenia w dziejach Polski: chrzest Polski (966r.), oraz Zjazd GnieŸnieñski
(1000r.) Naprzeciwko wejœcia znajduje
siê o³tarz z mozaik¹ przedstawiaj¹c¹
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scenê Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny. W kopule przedstawiony
jest Bóg Ojciec w otoczeniu cherubinów. Poni¿ej znajduj¹ siê tarcze z symbolami najstarszych Polskich diecezji:
- poznañskiej - skrzy¿owane klucze œw.
Piotra i miecz œw. Paw³a
- gnieŸnieñskiej - trzy lilie
- krakowskiej - trzy korony
- wroc³awskiej - g³owa Jana Chrzciciela
- p³ockiej - Najœwiêtsza Maria Panna
- kujawskiej - œwiêty Józef
- kamieñskiej - krzy¿
- lubuskiej - dwie w³ócznie
Na zewn¹trz naro¿a kaplicy zdobi¹ pos¹gi przedstawiaj¹ce Jordana, Mieszka
I, D¹brówkê i Boles³awa Chrobrego.
kl. Mateusz KaŸmierczak

Strona 5

Wakacje 2012
Na tegoroczny wakacyjny wyjazd m³odzie¿owy,
zorganizowany perfekcyjnie od A do Z przez ks.
Wojtka :-), udaliœmy siê do Szklarskiej Porêby...

Pierwszym punktem na trasie naszego wyjazdu by³ zespó³ pa³acowo-klasztorny w Lubi¹¿u. W dawnym, opustosza³ym koœciele
prze¿ywaliœmy nasz¹ pierwsz¹ wspóln¹ mszê œw.

Dzieñ drugi - wycieczka do Pragi. Na s³ynnym
Moœcie Karola, zas³uchani w naszego
rewelacyjnego przewodnika - Artura

Dzieñ trzeci - na tropie Yeti... czyli zdobywamy Œnie¿kê

Wyprawa na Ksiê¿yc?
Ks.Wojtek na Œnie¿ce

Nad Ma³ym Stawem
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Janosik wiecznie ¿ywy...

Niedzielna msza œw. na szlaku - pod
S³onecznikiem. Niezapomniane
chwile...

Odpoczynek po górskiej
wêdrówce. Czekamy na
transport - busa z naszym
niezast¹pionym kierowc¹ p. Józefem ;-)

Ewangelista 26 sierpnia 2012
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SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Teofania (gr.) - akt objawienia siê ludziom Boga w widzialnej postaci. Ka¿da teofania jest równoczeœnie hierofani¹ (czyli
wtargniêciem sacrum w sferê profanum) i kratofani¹ (przejawieniem siê mocy sakralnej). W tradycji judeochrzeœcijañskiej do najbardziej znanych teofanii nale¿¹: objawienie siê Boga Moj¿eszowi na Górze Synaj, ukazywanie siê zmartwychwsta³ego Chrystusa uczniom (chrystofania) oraz ukazanie siê Ducha Œw. pod postaci¹ go³êbicy.
Symbole wiary - przyjête w Koœciele krótkie i obowi¹zuj¹ce wszystkich wiernych formu³y wyznañ wiary (syntezy wiary). Najbardziej znane to tzw. Credo, czyli "Apostolski sk³ad wiary" (Sk³ad Apostolski) i Nicejsko-konstantynopolitañski
sk³ad wiary". W szerszym znaczeniu symbolami nazywane s¹ równie¿ wyznania wiary niektórych synodów i soborów
(toledañskiego, laterañskiego, lyoñskiego i trydenckiego) czy niektóre pisma wyznaniowe prawos³awia i protestantyzmu.

Odpust w Tulcach
W dniach od 2 do 9 wrzeœnia 2012 roku odbêd¹ siê uroczystoœci odpustowe w 350-lecie koronacji figury Matki Bo¿ej
w Sanktuarium w Tulcach ko³o Poznania. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona w niedzielê, 9 wrzeœnia,
o godz. 12.00.
www.archpoznan.pl

Lednica Seniora
Tegoroczne Spotkanie Lednicy Seniora – 1 wrzeœnia 2012 - odbêdzie siê ju¿ po raz dziewi¹ty. Jak co roku temat i przes³anie bêdzie opieraæ siê na Spotkaniu M³odych, które odby³o siê
2 czerwca i zgromadzi³o 60 tysiêcy m³odych z Polski i Europy. Organizatorzy zapraszaj¹
pielgrzymów na Pola Lednickie od godziny 11.00. W po³udnie przewidziany jest Anio³ Pañski oraz Eucharystia, której przewodniczyæ bêdzie Prymas Senior abp Henryk Muszyñski.
Homiliê, jak co roku wyg³osi ks. Stefan Dusza – wspó³inicjator Spotkañ dla Seniorów. Po
Mszy Œwiêtej przerwa na posi³ek, a po niej Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego oraz dwa
elementy ilustruj¹ce tegoroczne przes³anie: Spotkanie ze œw. Siostr¹ Faustyn¹ oraz Spotkanie z Jezusem Mi³osiernym w Jego Obrazie. Uwieñczeniem bêdzie Adoracj¹ Najœwiêtszego
Sakramentu, Wybór Chrystusa oraz przejœcie przez Bramê Rybê.
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Wiktoria Kujawa, Agata KuŸma, Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska, Klaudia Rodziejczak,
Anna Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania i redagowania tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!
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Program: 12.00 – Anio³ Pañski, 12.15 Msza Œwiêta, Przerwa, 15.00 Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego, 15.30 Misterium – Spotkanie ze œw. s. Faustyn¹, 16.00
Misterium – Spotkanie z Jezusem Mi³osiernym w Jego Obrazie, 16.40 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, 17.00 Wybór Chrystusa, 17.15 Przejœcie przez
Bramê III Tysi¹clecia.
www.archpoznan.pl

Bp Marek Jedraszewski arcybiskupem lódzkim
Msza œw. dziêkczynna za pos³ugê kap³añsk¹ i biskupi¹ bp. Marka Jêdraszewskiego, przed jego ingresem jako arcybiskupa metropolity ³ódzkiego. odprawiona bêdzie w pi¹tek, 31 sierpnia 2012 o godz. 18.00 w Katedrze Poznañskiej.
Ingres Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego, Metropolity £ódzkiego, do katedry w £odzi, bêdzie mia³ miejsce 8 wrzeœnia o godz. 11.00. We Mszy œw.
uczestniczyæ bêdzie m.in. Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, i Arcybiskup Stanis³aw G¹decki, Metropolita Poznañski.
www.archpoznan.pl
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