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Uwazajcie na siebie
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Bêd¹ znaki na s³oñcu, ksiê¿ycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawa³nicy.
Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu,
w oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych ziemi. Albowiem
moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête. Wtedy ujrz¹ Syna
Cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³oku z wielk¹ moc¹

i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ zacznie,
nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy,
poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie.

£k 21, 25-28. 34-36

Czuwajcie
i módlcie sie
Dziœ pierwsza niedziela adwentu. Fragment Ewangelii wed³ug
œw. £ukasza uœwiadamia nam
podwójny wymiar adwentu.
Z jednej strony adwent jest
przygotowaniem do dobrego prze¿ycia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - przypomina nam on d³ugie stulecia podczas
których Naród Wybrany z utêsknieniem oczekiwa³ spe³nienia Bo¿ych
obietnic i nadejœcia Mesjasza-Zbawiciela. W czytaniach mszalnych bêdziemy przypominaæ sobie historiê przymierza Boga z Izraelem, zerwanego
przez grzechy i niepos³uszeñstwo ludu
Bo¿ego, i s³uchaæ prorockich zapowiedzi odkupienia, spe³nionych w przychodz¹cym na œwiat Chrystusie.
Z drugiej strony adwent uœwiadamia
nam nieustanne oczekiwanie ludu Bo¿ego Nowego Przymierza na powtórne przyjœcie Chrystusa na koñcu czasów. Wchodz¹c w klimat oczekiwania
na pami¹tkê narodzin Chrystusa, kieEwangelista 2 grudnia 2012

Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca
nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa,
pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten
dzieñ nie przypad³ na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie
on bowiem na wszystkich,
którzy mieszkaj¹ na ca³ej ziemi. Czuwajcie wiêc i módlcie
siê w ka¿dym czasie, abyœcie
mogli unikn¹æ tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ
przed Synem Cz³owieczym».

rujemy jednoczeœnie myœli ku eschatologicznej prawdzie o Jego powrocie
w chwale.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przywo³uje apokaliptyczne wizje zag³ady
tego œwiata, wskazuj¹c jednak, ¿e
wœród tych, którzy ufaj¹ Bogu i s¹ blisko Niego wszystko to nie powinno
budziæ obaw i lêku, bo jest zapowiedzi¹ powrotu Chrystusa - "Syna Cz³owieczego nadchodz¹cego w ob³oku
z wielk¹ moc¹ i chwa³¹", nios¹cego odkupienie. Jednoczeœnie Jezus przypomina o koniecznoœci czuwania. Kto ¿yje
¿yciem Bo¿ym i bliskoœci¹ Boga, ten
jest w ka¿dej chwili gotowy na spotkanie przychodz¹cego Pana, bo Bóg
jest stale obecny w jego ¿yciu, we
wszystkich jego sprawach.

Jezus przestrzega: "Uwa¿ajcie
na siebie, aby wasze serca nie
by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka, jak potrzask"
(£k 21,34-35). Czas adwentu sk³ania
nas do refleksji nad naszym ¿yciem
i spojrzenia na to wszystko, co nas od
Boga oddala, co przeszkadza ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia Bo¿ego, trwaæ w Bogu. Jest
okazj¹ do wewnêtrznej mobilizacji,
podjêcia wysi³ku, by przemieniæ nasze
¿ycie, naprawiæ i odbudowaæ relacje
z Bogiem i drugim cz³owiekiem. Nieraz jednak pojawia siê w nas zniechêcenie - bo mo¿e ju¿ wiele razy próbowaliœmy coœ zmieniæ, ale wci¹¿ nie dokona³a siê w nas ¿adna wewnêtrzna
przemiana, wci¹¿ tkwimy w miejscu na
naszej drodze duchowej, nie potrafimy sobie z tym poradziæ, nie wiemy od
czego zacz¹æ.
Jezus o trwaniu w gotowoœci na spoStrona 1

Pierwsze czytanie

B ÓG

Pan mówi:
«Oto nadchodz¹ dni, kiedy wype³niê pomyœln¹ zapowiedŸ, jak¹ obwieœci³em domowi
izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzê Dawidowi potomka sprawiedliwego;
bêdzie on wymierza³ prawo i sprawiedliwoœæ na ziemi.
W owych dniach Juda dost¹pi zbawienia, a Jerozolima bêdzie mieszka³a bezpiecznie.
To zaœ jest imiê, którym j¹ bêd¹ nazywaæ: „Pan nasz¹ sprawiedliwoœci¹”»
Jr 33, 14-16

1. Na czym mi w ¿yciu najbardziej zale¿y?
2. Jak zamierzam prze¿yæ rozpoczynaj¹cy siê adwent?
3. Co jest dla mnie najwa¿niejsze w przygotowaniach do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia?

Drugie czytanie

PYTA NAS

Bracia:
Pan niech pomno¿y liczbê wasz¹ i niech spotêguje wasz¹ wzajemn¹ mi³oœæ dla wszystkich, jak¹ i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zosta³y jako nienaganne
w œwiêtoœci wobec Boga, Ojca naszego, na przyjœcie Pana naszego Jezusa wraz ze
wszystkimi Jego œwiêtymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: wed³ug tego, coœcie od
nas przejêli w sprawie sposobu postêpowania i podobania siê Bogu i jak ju¿ postêpujecie, stawajcie siê coraz doskonalszymi! Wiecie przecie¿, jakie nakazy daliœmy wam
przez Pana Jezusa.
1 Tes 3, 12 – 4, 2

Ewangelia na niedziele 9 grudnia
Drogi krête niech siê stan¹ prostymi
Jan Chrzciciel przygotuje drogê Panu

By³o to w piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi³at by³ namiestnikiem Judei, Herod tetrarch¹ Galilei, brat jego Filip tetrarch¹ Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarch¹ Abileny; za najwy¿szych kap³anów Annasza i Kajfasza
skierowane zosta³o s³owo Bo¿e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodzi³ wiêc ca³¹ okolicê nad Jordanem i g³osi³ chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w ksiêdze mów proroka Izajasza:
«G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Przygotujcie drogê Panu,
prostujcie œcie¿ki dla Niego;
ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona,
ka¿da góra i pagórek zrównane,
drogi krête niech siê stan¹ prostymi,
a wyboiste drogami g³adkimi.
I wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e».
£k 3, 1-6

"Czas siê nie œpieszy
- to my nie nad¹¿amy”
Lew To³stoj

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek- wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11;
Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy albo wspomnienie œw. Jana Damasceñskiego, prezbitera i doktora Koœcio³a: Iz 11,1-10; £k 10,21-24;
Œroda: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37; Czwartek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Miko³aja,
biskupa: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27; Pi¹tek- wspomnienie œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora
Koœcio³a: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31; Sobota- Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny: Rdz 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; £k 1,26-38; Niedziela: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.811; £k 3,1-6; Poniedzia³ek: Iz 35,1-10; £k 5,17-26; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Damazego I, papie¿a: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Guadalupe: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30; Czwartek- wspomnienie œw. £ucji, dziewicy i mêczennicy: Iz 41,13-20; Mt 11,11-15; Pi¹tek- wspomnienie œw.
Jana od Krzy¿a, prezbitera i doktora Koœcio³a: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19; Sobota: Syr 48,1-4.911; Mt 17,10-13
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tkanie z Nim mówi: "Czuwajcie wiêc
i módlcie siê w ka¿dym czasie, abyœcie
mogli unikn¹æ tego wszystkiego, co ma
nast¹piæ i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym" (£k 21,36). Czuwajcie
i módlcie siê w ka¿dym czasie. Modlitwa jest w centrum ¿ycia duchowego,
poprzez ni¹ i na niej buduje siê wiêŸ
cz³owieka z Bogiem. Trwanie w modlitwie to trwanie przy Bogu, otwieranie siê na Bo¿¹ rzeczywistoœæ. Czasem

jednak nie jest nam ³atwo modliæ siê.
Jak uczyæ siê modlitwy? Przede wszystkim trzeba rozwin¹æ w sobie zaufanie,
¿e kochaj¹cy Bóg wspiera moje wysi³ki, nigdy nie pozostawiaj¹c mnie samego i stale jest przy mnie obecny.
Pisa³ ksi¹dz Jan Twardowski: "Co
mo¿e nam pomóc modliæ siê? Po
pierwsze: œwiadomoœæ, ¿e Bóg na mnie
czeka. O jakiejkolwiek porze modlê
siê, wiem, ¿e Bóg mnie oczekuje. Po

drugie: œwiadomoœæ, ¿e w ka¿dej
chwili, czy jestem w koœciele, czy na
ulicy obcego miasta, w samochodzie,
czy w poci¹gu, mogê odnaleŸæ Boga
w sobie. Je¿eli grzeszê - odnajdujê w
sobie Jezusa umêczonego, wzgardzonego. Je¿eli jestem w stanie ³aski - Jezusa pe³nego radoœci. Odnajdujê
Boga, który chce ci¹g³ego wewnêtrznego rozwoju mojej duszy".
mp

Sw. Franciszek Ksawery
Franciszek Ksawery (a w³aœciwie
Francisco de Jaso y Azpilicueta) urodzi³ siê 7 kwietnia 1506 r. w zamku
rodzinnym Xavier w Hiszpanii. By³
pi¹tym i ostatnim dzieckiem doktora
uniwersytetu boloñskiego i prezydenta Rady Królewskiej, Juana de Jasu.
Ze wzglêdu na dobre pochodzenie
odebra³ staranne wykszta³cenie. Zaczyna³ od nauki w szkole elementarnej, a nastêpnie wyjecha³ na Uniwersytet Paryski, by studiowaæ filozofiê.
W 1530 r. skoñczy³ studia uzyskuj¹c
stopieñ magistra, a jego celem sta³o
siê uzyskanie doktoratu. Po otrzymaniu dyplomu przez krótki czas wyk³ada³ w College Domans-Beauvias,
gdzie zapozna³ siê z b³. Piotrem Favre oraz ze œw. Ignacym Loyol¹ póŸniejszym za³o¿ycielem jezuitów.
Dusz¹ ca³ej trójki i duchowym wodzem by³ œw. Ignacy. Razem te¿ obmyœlili utworzyæ pod sztandarem
Chrystusa now¹ rodzinê zakonn¹ jezuitów - oddan¹ bez reszty w s³u¿bê Koœcio³a Chrystusowego. Potrzeba nagli³a, gdy¿ w³aœnie w tym czasie
Marcin Luter rozwin¹³ kampaniê
przeciwko Koœcio³owi, a obietnic¹
zagarniêcia maj¹tków koœcielnych
pozyska³ spor¹ czêœæ magnatów niemieckich i innych krajów Europy.
W 1534 r. œw. Franciszek i jego dwaj
przyjaciele oraz czterej inni towarzysze, z³o¿yli œluby zakonne i przyrzeczenie pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej.
Ewangelista 2 grudnia 2012

Œw. Franciszek w 1537 r. przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie.
15 marca 1540 r. misjonarze wraz
z Franciszkiem opuœcili Rzym i udali
siê do Lizbony, a stamt¹d drog¹
morsk¹ do Indii. Po 13 miesi¹cach
dotarli na zachodnie wybrze¿e Indii,
do Goa - centrum kolonialnego i handlowego. Stamt¹d Franciszek uda³
siê do Kagoshimy (Japonia) Tamtejszy ksi¹¿ê wyspy przyj¹³ go przychylnie, ale wkrótce potem Œwiêty musia³ wyspê opuœciæ. Uda³ siê wiêc na
wyspê Miyako, wprost do cesarza
w nadziei, ¿e gdy uzyska jego zezwolenie, bêdzie móg³ na szerok¹ skalê
rozwin¹æ dzia³alnoœæ misyjn¹. Niestety cesarz by³ zajêty wojn¹, wiêc œw.
Franciszek uda³ siê na wyspê Yamaguch i ofiarowa³ tamtejszemu w³adcy bogate dary. W³adca chêtnie
przyj¹³ Franciszka i da³ mu zupe³n¹
swobodê w aposto³owaniu. St¹d
uda³ siê Œwiêty na wyspê Kiu-siu,
gdzie pomyœlnie pokierowa³ akcj¹
misyjn¹. £¹cznie pozyska³ dla wiary
oko³o 1000 Japoñczyków. Zostawi³
przy nich dwóch kap³anów dla rozwijania dalszej pracy, a sam powróci³ do Indii (1551). Uporz¹dkowa³
sprawy diecezji i parafii. Utworzy³
now¹ prowincjê zakonn¹, za³o¿y³
nowicjat zakonu i dom studiów.
Postanowi³ udaæ siê do Chin. Chiñczycy byli wówczas wrogo nastawie-

ni do Europejczyków, a nawet uwiêzili przyby³ych tam Portugalczyków.
Jednak uda³o mu siê wsi¹œæ na okrêt
z pos³em wicekróla Indii do cesarza
Chin. Przybyli do Malakki, ale w³aœciciel statku odmówi³ pos³owi
i Franciszkowi dalszej jazdy, przelêkniony wiadomoœciami, ¿e mo¿e
zostaæ aresztowany. Œwiêty zdo³a³
jednak dotrzeæ a¿ do wyspy Sancian, w pobli¿u Chin. Tam utrudzony podró¿¹ i zabójczym klimatem
rozchorowa³ siê i w nocy z 2 na
3 grudnia 1552 r.odda³ Bogu ducha
zaledwie w 46. roku ¿ycia. Cia³o
pozosta³o nienaruszone rozk³adem
przez kilka miesiêcy, mimo upa³ów
i wilgoci panuj¹cej na wyspie. PrzeStrona 3

wieziono je potem do Goa, do koœcio³a jezuitów. Tam spoczywa do
dnia dzisiejszego w piêknym mauzoleum - o³tarzu. Relikwiê ramienia
Œwiêtego przes³ano do Rzymu, gdzie
znajduje siê w koœciele zakonu di
Gesu we wspania³ym o³tarzu œw.
Franciszka Ksawerego.

Prowadz¹c szerok¹ akcjê misyjn¹,
obejmuj¹c¹ ró¿ne ludy, religie, tradycje kulturowe i jêzyki, Œw. Ksawery modyfikowa³ dotychczasowe
metody misyjne. Poczynione przez
niego uwagi, wynikaj¹ce z osobistych doœwiadczeñ, da³y pocz¹tek
ca³ej serii chlubnych i niezwykle od-

wa¿nych prób, które ukszta³towa³y
zasady pracy misyjnej.
Zosia Janicka

wsze wiernego Boga do swego niewiernego ludu.

nie tekstu, dodano przepowiednie
o zbawieniu, spisane w czasach niewoli babiloñskiej, a tak¿e fragmenty
o charakterze m¹droœciowym i liturgicznym.

•ród³a:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-03.php3
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/
s_franciszek_ksawery0.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ksawery

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Ozeasza
Autor
Ksiêga Ozeasza to jedna z ksi¹g Starego Testamentu nale¿¹ca do zbioru
pism proroków mniejszych. Jej autorstwo przypisywane jest prorokowi Ozeaszowi, synowi Beeriego
(w tradycji ¿ydowskiej równie¿
uwa¿anego za proroka). Ozeasz
(hebr. Hoszea, skrót popularnego imienia Jehoszua, tzn. Jahwe
wybawi³) ¿y³ w Izraelu (w pañstwie pó³nocnym powsta³ym po
rozpadzie królestwa na Judê
i Izrael) w VIII w. p.n.e. Pochodzi³ z pokolenia Beniamina lub
Efraima, dzia³a³ w okolicach Samarii, Betel i Gilgal. Jego aktywnoœæ prorocka przypad³a na
koñcowy okres rz¹dów Jeroboama II, bezpoœrednio przed
upadkiem Samarii. By³ cz³owiekiem wykszta³conym - ukoñczy³
prawdopodobnie szko³ê przygotowuj¹c¹ urzêdników królewskich.
Ma³¿eñstwo Ozeasza
Na polecenie Boga Ozeasz o¿eni³ siê z nierz¹dnic¹ Gomer, a swoim
dzieciom nada³ imiona symboliczne:
najstarszy syn nosi³ imiê Jizreel ("Bóg
sieje"), córka - Lo-Ruchama ("niekochana") i m³odszy syn Lo-Ammi
("nie mój lud"). Ma³¿eñstwo z kobieta cudzo³o¿n¹ ma charakter alegoryczny - symbolizuje stosunek zaStrona 4

Powstanie ksiêgi
Ksiêga, ostatecznie zredagowana

Styl literacki
Pod wzglêdem literackim ksiêgê
wyró¿nia artystyczny styl, pe³en
metafor, obrazów i porównañ. Wystêpuje tu wieloœæ form literackich,
takich jak modlitwy, przys³owia,
wyrocznie czy dysputy prawne.

prawdopodobnie po okresie niewoli
babiloñskiej, powstawa³a w kilku
etapach. Najstarsze s¹ fragmenty
autobiograficzne (Oz 3,1-5), przypisywane samemu prorokowi, oraz
uzupe³niaj¹ce je komentarze i przepowiednie, spisane prawdopodobnie przez ucznia proroka. Po upadku Izraela nast¹pi³o przeredagowa-

Treœæ ksiêgi
Treœæ jest doœæ z³o¿ona, podejmuje wiele tematów i motywów. Mo¿na wyró¿niæ tu trzy zasadnicze czêœci. Pierwsza to opis ma³¿eñstwa
Ozeasza, przeplatany mowami
Boga (rozdzia³y 1 - 3). Styl wzorowany jest na jêzyku procedur
s¹dowych. Druga czêœæ to zbiór
wyroczni i mów prorockich przeciwko nadu¿yciom kultowym i politycznym (rozdzia³y 4 - 9). Prorok piêtnuje ba³wochwalstwo, nadu¿ycia kap³anów i instytucji królewskiej, zbrodnie pope³niane przez
królów Izraela i ich politykê antyasyryjsk¹, która zamiast opieraæ siê na
ufnoœci Bogu zasadza siê na sojuszach
z pogañskimi narodami. Czêœæ trzecia to podobne mowy wraz z naganami, groŸbami i wezwaniami do pokuty, traktuj¹ce ba³wochwalstwo
Ewangelista 2 grudnia 2012

Izraela jako konsekwencjê dawnych
grzechów, pope³nianych w ci¹gu d³ugich dziejów Izraela. Ksiêgê zamyka
stylizowane na liturgiê pokutn¹ wezwanie do powrotu do Boga.
Przeciw grzechom narodu
Ksiêga Ozeasza wpisuje siê w sytuacjê pañstwa izraelskiego w drugiej
po³owie VIII w. p.n.e. By³ to czas
zamêtu politycznego i religijno-moralnego upadku. Ozeasz piêtnuje synkretyzm oraz wystêpki moralne zakazane Prawem Bo¿ym, zanik sakralnego charakteru monarchii i obieranie królów bez pytania siê o wolê
Bo¿¹. Swe groŸby kieruje pod adresem czêsto zmieniaj¹cych siê w³adców, nie troszcz¹cych siê o zachowanie przymierza z Bogiem, polityków i dygnitarzy dworskich, kap³anów. Mowy te tchn¹ g³êbok¹ mi³oœci¹ do narodu, przenika je troska
o jego losy.
Teologia wiernej mi³oœci Bo¿ej
Teologia Ksiêgi Ozeasza koncentruje siê wokó³ tematu mi³oœci Boga do
narodu wybranego. Mi³oœæ ta ukazana jest za pomoc¹ alegorii ma³¿eñ-

skiej (Oblubieniec - Bóg kocha niezmienn¹ mi³oœci¹ sw¹ niewiern¹ ma³¿onkê - Izrael), oraz innych metafor:
mi³oœci macierzyñskiej i ojcowskiej.
Bóg pragnie od swego narodu p³yn¹cego z g³êbi serca, pe³nego mi³oœci i oddania poznania Boga. Tymczasem Izrael tylko przez krótki czas
pozosta³ wierny swemu Bogu. Dzieje narodu wybranego s¹ histori¹ mi³oœci Boga do upadaj¹cego i powstaj¹cego z upadku Izraela. Podkreœlona jest wiernoœæ Boga zawartemu
przymierzu, Jego mi³osierdzie, ³aska
i przebaczenie. Równie¿ s¹d i sprawiedliwoœæ ukazywane s¹ przez pryzmat Bo¿ej mi³oœci, która jest wiêksza ni¿ grzechy i niewiernoœci ludu.
Za odstêpstwo spadnie na naród
wprawdzie nieuchronna kara, ale nie
ma ona charakteru ostatecznego. Po
poprzedzonym skruch¹ nawróceniu
Izraela nast¹pi odnowienie Przymierza, a relacjê ludu z Bogiem bêdzie
odt¹d cechowaæ wiernoœæ i pos³uszeñstwo.
Znaczenie
Osobiste nieszczêœcia uwra¿liwi³y
Ozeasza na problematykê niewierno-

œci Izraela wobec Boga. Obok Jeremiasza jest on uznawany za najbardziej wra¿liwego i sugestywnego proroka Starego Testamentu. Tekst
Ksiêgi Ozeasza wywar³ w warstwie
teologicznej i s³ownictwie wp³yw na
póŸniejszych proroków, zw³aszcza
Jeremiasza, Ezechiela i Izajasza, odwo³uj¹cych siê równie¿ do symboliki ma³¿eñskiej i podejmuj¹cych w¹tek odnowy Przymierza, oraz przedstawiaj¹cych najazd nieprzyjaciela
pustosz¹cego kraj jako klasyczny
obraz kary za grzechy i odstêpstwa
narodu. Oddzia³ywa³ tak¿e na interpretacjê Pieœni nad pieœniami i teologiê deuteronomiczn¹ rozwijaj¹c¹
motyw mi³oœci jako fundamentu wyboru Izraela.
Nowy Testament odwo³uje siê do
metafory mi³oœci oblubieñczej w opisie relacji Chrystus-Koœció³ i Chrystus-cz³owiek wierz¹cy. Czêsto przytacza s³owa Ozeasza, co œwiadczy
o aktualnoœci teologicznej prorockiej
ksiêgi, akcentuj¹cej Bo¿¹ mi³oœæ
i mi³osierdzie, a tak¿e podkreœlaj¹cej wy¿szoœæ mi³oœci i wewnêtrznej
pobo¿noœci nad zewnêtrznymi oznakami kultu.
Ma³gorzata Piechorowska

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Teocentryzm - termin pochodz¹cy z jêzyka greckiego, oznaczaj¹cy w filozofii postawê bêd¹c¹ wyrazem
przekonania, ¿e Bóg jest przyczyn¹, oœrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co istnieje. W tej perspektywie rozpatrywane s¹ zw³aszcza zagadnienia dotycz¹ce sensu istnienia, dziejów i przeznaczenia cz³owieka.
W teologii chrzeœcijañskiej teocentryzm jest zasad¹ strukturaln¹
akcentuj¹c¹ pierwszeñstwo merytoryczne zagadnieñ dotycz¹cych
bezpoœrednio Boga.
Szofar - starohebrajski instrument muzyczny, dêty, wyrabiany
z rogu barana lub koz³a. W czasach biblijnych u¿ywany jako instrument wojskowy lub kultowy, rozbrzmiewa³ w szabat, w œwiêto Rosz Chodesz ("nów ksiê¿yca") oraz z okazji wa¿nych uroczystoœci publicznych (np. mianowania nowego króla). Obecnie u¿ywany jest w ¿ydowskie œwiêta Rosz ha-Szana i Jom Kipur,
w Izraelu tak¿e podczas zaprzysiê¿enia nowego prezydenta.
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Z ZYCIA PARAFII

Spiewajaca rodzina
22 listopada w liturgii wspominaliœmy œw. Cecyliê,
patronkê œpiewu i muzyki koœcielnej. Tego dnia
przypada³o te¿ œwiêto naszego parafialnego chóru
Familia Cantans - dok³adnie 22 listopada 1991 r.
odby³a siê pierwsza próba chóru.
Podczas mszy œw. o godz. 18.30 modliliœmy siê
w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych cz³onków chóru, po
mszy zaœ mia³o miejsce spotkanie w salce. Co
o chórze mówi¹ sami chórzyœci?
"Moje pierwsze kontakty z chórem? To by³o jeszcze za czasów kiedy by³am redaktorem w telewizji kablowej. Zawsze podziwia³am pana Tadeusza Koszarka za Jego ogromne zaanga¿owanie. Przecie¿ ten chór ju¿ ma dwadzieœcia parê
lat! Ja jestem w nim od piêciu - mam opanowane pó³ repertuaru, mo¿e nawet mniej - repertuar jest ogromny,
to s¹ dwa segregatory! Przyje¿d¿am tu z drugiego koñca miasta - bez tego œpiewania jakoœ niedobrze siê
¿yje... Jak cz³owiek lubi œpiewaæ to przyleci na
skrzyd³ach! S¹ pieœni, przy których chór roœnie,
np. Laudate Dominum albo gdy œpiewamy
"Chór niewolników" z Nabucco - wtedy jak po
zaœpiewaniu takiej pieœni siê obejrzê (stojê na
dole bo jestem niska) to na wszystkich twarzach
jest uœmiech. Œpiewanie w chórze polecam
wszystkim, którzy to lubi¹".
El¿bieta Rozp³ochowska
"Jestem w chórze od pocz¹tku. Przez ten czas
zawi¹za³y siê przyjaŸnie, im jesteœmy starsi tym
bardziej trzymamy siê razem. Jesteœmy jak œpiewaj¹ca rodzina. Zaczynaliœmy w szkole - tam
na pocz¹tku odbywa³y siê próby, potem, gdy
wybudowany zosta³ koœció³, mogliœmy przenieœæ siê do salki parafialnej. To cud ¿e nadal
istniejemy, udaje siê przez tyle lat ³¹czyæ œpiewanie w chórze z prac¹, innymi zajêciami. Du¿o
siê zmienia, jest nas mniej, ale póki jesteœmy,
bêdziemy œpiewaæ. Tadziu nas ³¹czy - czasami
brak nam ju¿ si³, ale dla Niego trzeba i warto
byæ i œpiewaæ".
El¿bieta Domañska
Chórzystom z dyrygentem, panem Tadeuszem
Koszarkiem na czele, ¿yczymy wielu si³, zapa³u
twórczego i opieki œw. Cecylii na kolejne lata dzia³alnoœci!
J. P.
Strona 6
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Boze Krówki ida do kina
Bo¿e Krówki to schola dzieciêca, która sw¹ obecnoœci¹ wzbogaca muzycznie niedzieln¹ mszê œw. o godz. 11:15.
Dzieci spotykaj¹ siê w ka¿d¹ niedzielê
godzinê przed msz¹, aby przygotowaæ
pieœni na liturgiê. Dla dzieci przychodzenie na próbê i œpiew na mszy jest
wielk¹ radoœci¹, ale tak¿e i poœwiêceniem... bo przecie¿ ka¿dy lubi pospaæ
(zw³aszcza w niedzielê) a tu trzeba...
wstawaæ :-)
Doceniaj¹c ten dzieciêcy trud w sobo-

tê, 24 listopada, dla
dzieci bior¹cych czynny
udzia³ w scholi Bo¿e
Krówki, zosta³o zorganizowane wyjœcie do
kina na radosn¹, ale
momentami wzruszaj¹c¹ bajkê Renifer
Niko ratuje brata.
Niemal¿e z samego rana
spotkaliœmy siê w parafialnej salce. Po sprawdzeniu
listy obecnoœci
(dzieci sz³o a¿ 14 to prawie ca³a
schola), po¿egnaniu rodziców, którzy równie licznie
odprowadzili dzieci na miejsce zbiórki, ruszyliœmy na
przystanek tramwajowy, aby dojechaæ do kina. Po
kupieniu biletów,

Goscie z Gebic
W ubieg³¹ niedzielê, 25 listopada, goœciliœmy w naszej parafii siostry felicjanki z Gêbic, wraz z ich podopiecznymi.
Zgromadzenie Sióstr œw. Feliksa
z Kantalicio, pierwsze rdzennie polskie
zgromadzenie zakonne o duchowoœci
franciszkañskiej, zosta³o za³o¿one
w 1855 r. przez b³. Mariê Angelê Truszkowsk¹. Charyzmatem zgromadzenia
jest praca wœród najbardziej potrzebuj¹cych, dzieci i osób starszych.
W Gêbicach ko³o Czarnkowa od 1960
roku siostry prowadz¹ Oœrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny "Nasz Dom".
Jest to zespó³ placówek oœwiatowych
obejmuj¹cy opiek¹ i kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim
i umiarkowanym, maj¹ce trudnoœci w
Ewangelista 2 grudnia 2012

napojów i popcornu dzieci zasiad³y
w kinowych fotelach.
Po projekcji filmu na dzieci czeka³ ci¹g
dalszy atrakcji. Jeden z pracowników
kina zabra³ wszystkie dzieci do projektorni - czyli kinowego pomieszczenia, z
którego wyœwietlane s¹ filmy. Dzieci
zobaczy³y jak wygl¹da obecnie projekcja filmów i jak wygl¹da³a kiedyœ, gdy
filmy by³y na taœmach. Na koniec ka¿dy ma³y "kinomaniak" na pami¹tkê tej
wizyty dosta³ kilkunastocentymetrowy
kawa³ek taœmy filmowej.
Joanna Laskowska

nauce szkolnej. Obecnie
w oœrodku
przebywa
p o n a d
osiemdziesiêcioro podopiecznych
w wieku od
8 do 25 lat.
Celem jest
przygotowanie do ¿ycia
w pe³nej integracji spo³ecznej, na
miarê indywidualnych mo¿liwoœci
i zdobytej zaradnoœci ¿yciowej. Dzieci nie tylko odbywaj¹ edukacjê na poziomie szko³y podstawowej i gimna-

zjum, bior¹ te¿ udzia³ w zajêciach rehabilitacyjnych i warsztatach (np. plastycznych czy teatralnych). Oœrodek
k³adzie nacisk na wychowanie i rozwój
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religijno-moralny i kulturalny podopiecznych.
Nasi goœcie - siostry i dziewczêca schola
m³odzie¿owa z oœrodka - modlili siê

razem z nami podczas mszy œwiêtych,
w³¹czaj¹c siê w Liturgiê S³owa, a tak¿e tworz¹c wspania³¹ oprawê muzyczn¹. Po mszy mo¿na by³o nabyæ

ksi¹¿ki, p³yty i prace wykonane przez
dzieci. Za wspóln¹ modlitwê i piêkny
œpiew bardzo dziêkujemy.
red.

Rozspiewani misjonarze
W niedzielê 18 listopada goœciliœmy
w naszej parafii grupê kleryków z Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Ca³a pi¹tka: Micha³,
Mi³osz, Marek, Jose Francisco (pochodz¹cy z Hiszpanii) i Joaquin (z Dominikany) uczestniczy³a tego dnia we
mszach œw., czytaj¹c S³owo Bo¿e
i ubarwiaj¹c liturgiê piêknym œpiewem
(tak¿e w jêzyku hiszpañskim), a opiekun kleryków - ks. Darek - g³osi³ homilie, dziel¹c siê z nami m.in. œwiadectwem swego ¿ycia. Sw¹ otwartoœci¹
i entuzjazmem goœcie wyzwalali w wielu
z nas pozytywne reakcje - ich œpiew
po zakoñczeniu ka¿dej mszy spontanicznie nagradzany by³ brawami!
Seminaria "Redemptoris Mater" s¹ to
seminaria diecezjalne, które podejmuj¹
pracê misyjn¹ dla dobra Koœcio³a powszechnego. Sobór Watykañski II zachêca³ do otwierania seminariów miêEwangelista, 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, 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
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dzynarodowych,
w których
formowani
byliby
prezbiterzy
gotowi
pójœæ
gdziekolwiek
- w te
miejsca,
gdzie
brakuje ksiê¿y.
Pierwsze Seminarium "Redemptoris
Mater" zosta³o otwarte w Rzymie w
1987 roku z polecenia Ojca œwiêtego
Jana Paw³a II, aby pomóc Nowej
Ewangelizacji w miejscach trudnych,
w których albo nigdy nie by³o Koœcio³a
albo na skutek procesu sekularyzacji
straci³ on wielkie rzesze wiernych i z
koniecznoœci musi powróciæ na nowo
do pierwotnej dzia³alnoœci misyjnej.
Seminarium przyjê³o sw¹ nazwê od
wydanej w tamtych dniach encykliki
Jana Paw³a II "Redemptoris Mater"
(Matka Odkupiciela). Dziewica Maryja jest pierwsz¹ i g³ówn¹ Patronk¹
tych Seminariów, gdy¿ to Ona tak jak
w Kanie Galilejskiej dostrzega wszyst-

kie braki i niedostatki pielgrzymuj¹cego ludu (tak¿e brak kap³anów) i orêduje u Boga (Jan Pawe³ II, Redemptoris Mater, 21).
Wszyscy przygotowuj¹cy siê do prezbiteratu w seminariach "Redemptoris
Mater" pochodz¹ ze wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej, w których pojawia siê wiele powo³añ - tak¿e w krajach, w których Koœció³ przechodzi³ ju¿
tzw. "kryzys powo³añ".
Nie s¹ to jednak "seminaria neokatechumenalne". Wyœwiêceni w nich prezbiterzy s¹ gotowi pójœæ dok¹dkolwiek,
gdzie ich poœle biskup-ordynariusz diecezji, odpowiadaj¹c na potrzeby ró¿nych Koœcio³ów lokalnych.
red.

Roraty w naszym koœciele od poniedzia³ku do pi¹tku, codziennie o godz. 18. 30.
Spotkanie dla studentów i m³odzie¿y pracuj¹cej w najbli¿sz¹ œrodê,
5 grudnia o godz. 20.00 w salce parafialnej. Tematem spotkania bêdzie
Trójca Œwiêta. Zaprszamy!

Zapraszamy do wspó³pracy!
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