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Nie placz
Wskrzeszenie m³odzieñca z Nain
Jezus uda³ siê do pewnego miasta,
zwanego Nain; a szli z Nim Jego
uczniowie i t³um wielki. Gdy zbli¿y³
siê do bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego, jedynego syna
matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta.

Na jej widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i
rzek³ do niej: «Nie p³acz». Potem
przyst¹pi³, dotkn¹³ siê mar, a ci, którzy je nieœli, stanêli, i rzek³: «M³odzieñcze, tobie mówiê, wstañ».
Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i odda³
go jego matce.
A wszystkich ogarn¹³ strach; wielbili

Boga i mówili: «Wielki prorok powsta³ wœród nas i Bóg ³askawie nawiedzi³ lud swój». I rozesz³a siê ta
wieœæ o Nim po ca³ej Judei i po ca³ej
okolicznej krainie.
£k 7, 11-17

Najswietsze Serce Jezusa
Czerwiec jest miesi¹cem poœwiêconym w szczególny sposób czci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Dogmatyczn¹ podstaw¹ kultu
Najœwiêtszego Serca Jezusa symbolu Jego mi³oœci do ludzi jest fakt wcielenia i wynikaj¹ce
z niego objêcie bosk¹ czci¹ tak¿e
cia³a Jezusa. Kult Serca Jezusowego siêga czasów œredniowiecza; pocz¹tkowo mia³ on charakter prywatny, indywidualny. Z czasem - dziêki pobo¿noœci dominikañskiej, w której nabo¿eñstwo
do Serca Jezusa, po³¹czone
z czci¹ dla Jego przebitego boku,
zajmowa³o wa¿ne miejsce - kult
ten bardzo siê upowszechni³.
Pocz¹tki nabo¿eñstwa do Najœwiêtszego Serca Jezusa wi¹¿¹ siê
z XII-wiecznym mistycyzmem niemieckim (objawieniami Mechtyldy z Magdeburga i Mechtyldy z
Hackeborn). Szerszy rozwój tego kultu
nast¹pi³ w XVII w. dziêki kaznodziejEwangelista czerwiec 2013

skiej dzia³alnoœæ œw. Jana Eudesa,
a przede wszystkim objawieniom œw.

Ma³gorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z klasztoru wizytek Paray-le-Monial. W latach
1673-1675 Chrystus objawia³ jej
wielokrotnie Swe Serce, kochaj¹ce ludzi i spragnione ich mi³oœci, oraz przekaza³ treœci, które
sta³y siê podstaw¹ ustanowienia
uroczystoœci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa i innych form czci
Serca Jezusowego - nabo¿eñstwa, aktów wynagradzaj¹cych
za grzechy. Oficjalnie kult zatwierdzi³ w 1765 r. papie¿ Klemens XIII. Na jego upowszechnienie w ca³ym Koœciele niema³y
wp³yw mieli biskupi polscy - dziêki ich dzia³alnoœci w 1856 r. Pius
IX rozszerzy³ lokaln¹ pierwotnie
uroczystoœæ Serca Jezusa (obchodzon¹ w Rzymie i Polsce) na
ca³y Koœció³ katolicki i ustanowi³
osobne œwiêto Najœwiêtszego
Serca Jezusa, obecnie obchodzone
w pi¹tek po oktawie Bo¿ego Cia³a.
Strona 1

EWANGELIARZ

Ewangelia na niedziele 16 czerwca
Odpuszczone s¹ jej grzechy poniewa¿ umi³owa³a
Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Go do siebie na posi³ek. Wszed³ wiêc do domu faryzeusza i zaj¹³ miejsce za sto³em. A oto kobieta, która
prowadzi³a w mieœcie ¿ycie grzeszne, dowiedziawszy siê, ¿e jest goœciem w domu faryzeusza, przynios³a flakonik alabastrowy olejku,
i stan¹wszy z ty³u u nóg Jego, p³acz¹c, zaczê³a ³zami oblewaæ Jego nogi i w³osami swej g³owy je wycieraæ. Potem ca³owa³a Jego stopy
i namaszcza³a je olejkiem. Widz¹c to faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam do siebie: «Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co za jedna
i jaka jest ta kobieta, która siê Go dotyka, ¿e jest grzesznic¹». Na to Jezus rzek³ do niego: «Szymonie, mam ci coœ powiedzieæ».
On rzek³: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel mia³ dwóch d³u¿ników. Jeden winien mu by³ piêæset denarów, a drugi piêædziesi¹t.
Gdy nie mieli z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z nich bêdzie go bardziej mi³owa³?» Szymon odpowiedzia³: «S¹dzê, ¿e ten,
któremu wiêcej darowa³». On mu rzek³: «S³usznie os¹dzi³eœ». Potem zwróci³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: «Widzisz tê kobietê?
Wszed³em do twego domu, a nie poda³eœ Mi wody do nóg; ona zaœ ³zami obla³a Mi stopy i swymi w³osami je otar³a. Nie da³eœ Mi
poca³unku; a ona, odk¹d wszed³em, nie przestaje ca³owaæ nóg moich. G³owy nie namaœci³eœ Mi oliw¹; ona zaœ olejkiem namaœci³a moje
nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy, poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu ma³o siê odpuszcza, ma³o mi³uje».
Do niej zaœ rzek³: «Twoje grzechy s¹ odpuszczone». Na to wspó³biesiadnicy zaczêli mówiæ sami do siebie: «Któ¿ On jest, ¿e nawet grzechy
odpuszcza?» On zaœ rzek³ do kobiety: «Twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju».
£k 7, 36-50

Ewangelia na niedziele 23 czerwca

Kto chce iœæ za Mn¹
Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich z zapytaniem: «Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówi¹, ¿e któryœ z dawnych proroków zmartwychwsta³».Zapyta³ ich:
«A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Piotr odpowiedzia³: «Za Mesjasza Bo¿ego».
Wtedy surowo im przykaza³ i napomnia³ ich, ¿eby nikomu o tym nie mówili. I doda³: «Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie
odrzucony przez starszych, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; bêdzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówi³ do wszystkich: «Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech co dnia weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie
naœladuje. Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, ten je zachowa».
£k 9,18-24

Ewangelia na niedziele 30 czerwca
IdŸ i g³oœ Królestwo Bo¿e
Gdy dope³nia³ siê czas wziêcia Jezusa z tego œwiata, postanowi³ udaæ siê do Jerozolimy i wys³a³ przed sob¹ pos³añców. Ci wybrali siê
w drogê i przyszli do pewnego miasteczka samarytañskiego, by Mu przygotowaæ pobyt. Nie przyjêto Go jednak, poniewa¿ zmierza³ do
Jerozolimy.
Widz¹c to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, ¿eby ogieñ spad³ z nieba i zniszczy³ ich?»
Lecz On odwróciwszy siê zabroni³ im. I udali siê do innego miasteczka. A gdy szli drog¹, ktoœ powiedzia³ do Niego: «Pójdê za Tob¹,
dok¹dkolwiek siê udasz». Jezus mu odpowiedzia³: «Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma miejsca, gdzie
by g³owê móg³ wesprzeæ». Do innego rzek³: «PójdŸ za Mn¹». Ten zaœ odpowiedzia³: «Panie, pozwól mi najpierw pójœæ i pogrzebaæ mojego
ojca». Odpar³ mu: «Zostaw umar³ym grzebanie ich umar³ych, a ty idŸ i g³oœ królestwo Bo¿e». Jeszcze inny rzek³: «Panie, chcê pójœæ za
Tob¹, ale pozwól mi najpierw po¿egnaæ siê z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedzia³: «Ktokolwiek przyk³ada rêkê do p³uga, a wstecz siê ogl¹da, nie nadaje siê do królestwa Bo¿ego».
£k 9, 51-62

Ewangelia na niedziele 7 lipca
Posy³am was jak owce miêdzy wilki
Jezus wyznaczy³ jeszcze innych, siedemdziesiêciu dwóch uczniów i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do ka¿dego miasta i miejscowoœci,
dok¹d sam przyjœæ zamierza³. Powiedzia³ te¿ do nich:«¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo. IdŸcie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki. Nie noœcie z sob¹ trzosa ani torby, ani sanda³ów;
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. Jeœli tam mieszka cz³owiek
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeœli nie, powróci do was. W tym samym domu zostañcie, jedz¹c i pij¹c, co maj¹; bo zas³uguje
robotnik na swoj¹ zap³atê. Nie przechodŸcie z domu do domu. Jeœli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie, co wam podadz¹;
uzdrawiajcie chorych, którzy tam s¹, i mówcie im: „Przybli¿y³o siê do was królestwo Bo¿e”».
£k 10, 1-9
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Kult Najœwiêtszego Serca Jezusa ma
charakter ekspiacyjny (wynagradzaj¹cy) za grzechy, szczególnie za akty profanacji Najœwiêtszego Sakramentu.
Jego elementami s¹ msze
wotywne odprawiane
w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
i nabo¿eñstwa wynagradzaj¹ce w czwartki przed
pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca. Ideê pierwszych pi¹tków
miesi¹ca rozwin¹³ w 1928 r.
papie¿ Pius XI w encyklice
Miserentissimus Redemptor,
wyjaœniaj¹c sens zadoœæuczynienia Sercu Jezusa za
z³o.
Papie¿ Leon XIII uprzywilejowa³ kult Serca Jezusa przez wprowadzenie nabo¿eñstwa czerwcowego
- wieczornego nabo¿eñstwa ku czci

Najœwiêtszego Serca Jezusa, z³o¿onego z Litanii do Najœwiêtszego Serca
Jezusa, rozwa¿añ i pieœni.
Kult Najœwiêtszego Serca Jezusa pro-

paguj¹ liczne bractwa, np. Stra¿ Honorowa Najœwiêtszego Serca Jezusa
czy Apostolstwo Modlitwy, a tak¿e

mêskie i ¿eñskie zgromadzenia zakonne poœwiêcone Sercu Jezusa.
Najœwiêtsze Serce Jezusa jest tak¿e
popularnym motywem w ikonografii wyobra¿ane jest w postaci
serca w koronie cierniowej.
Czêste jest te¿ przedstawienie Jezusa trzymaj¹cego Swe
Serce na d³oni lub wskazuj¹cego na ranê w boku, otoczon¹ promieniami.
Rozwa¿aj¹c s³owa litanii do
Najœwiêtszego Serca Jezusa, szczególnie podczas nabo¿eñstw czerwcowych,
starajmy siê g³êboko wczytaæ w bezmiar Bo¿ej mi³oœci, która w Sercu tym siê
objawia.
mp

Diakon - sluga wszystkich
O pos³udze diakoñskiej opowiada
diakon Jaros³aw Czy¿ewski, który
16 maja podczas uroczystej mszy
œwiêtej w Katedrze Poznañskiej
przyj¹³ z r¹k bpa Grzegorza Balcerka œwiêcenia diakonatu.
Kim, tak najproœciej, jest
w Koœciele diakon?
Diakon to mê¿czyzna, który
przyj¹³ œwiêcenia diakonatu.
Diakonat to z kolei najni¿szy
stopieñ sakramentu œwiêceñ.
Dwa wy¿sze stopnie to: prezbiter - czyli mo¿na by powiedzieæ taki "zwyk³y ksi¹dz"
- oraz biskup. Pojêcie "kap³an" nie oznacza diakonów,
lecz jedynie biskupów i prezbiterów, gdy¿ tylko oni
uczestnicz¹ w kap³añstwie
Chrystusa. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i s³u¿by. Inaczej mówi¹c istniej¹ 3 stopnie sakramentu
œwiêceñ: diakonat, prezbiterat, episkopat, ale tylko 2 stopnie kap³añstwa: preEwangelista czerwiec 2013

zbiterat i episkopat. Ka¿dy ze stopni
jest udzielany przez biskupa za poœrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego "œwiêceniami", to znaczy przez
sakrament œwiêceñ. Ponadto diakon

jest osob¹ duchown¹, przyrzeka celibat, pos³uszeñstwo miejscowemu biskupowi oraz sprawowanie Liturgii
Godzin (brewiarz).
Katechizm Koœcio³a Katolickiego

stwierdza: "Diakoni uczestnicz¹ w specjalny sposób w pos³aniu i ³asce Chrystusa. Sakrament œwiêceñ naznacza ich
pieczêci¹ ("charakterem"), której nikt
nie mo¿e usun¹æ. Upodabnia ich ona
do Chrystusa, który sta³ siê
"diakonem", to znaczy s³ug¹
wszystkich". Dlatego te¿ sakramentu œwiêceñ nie mo¿na
usun¹æ, trwa on przez ca³¹
wiecznoœæ (tak samo jak
chrzest i bierzmowanie).
Œwiêcenia diakonatu poprzedzaj¹ œwiêcenia kap³añskie - jakie funkcje ju¿
mo¿e - a jakich jeszcze nie
mo¿e - pe³niæ diakon?
Diakoni maj¹ rozmaite zadania, do których nale¿¹ m. in.:
asystowanie biskupowi i kap³anowi w czasie liturgii, udzielanie sakramentu chrztu œw., rozdzielanie Komunii œwiêtej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabo¿eñstwom, sprawowanie sakramentaliów, b³ogos³awienie
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Jak wygl¹da sama
uroczystoœæ œwiêceñ?
Same œwiêcenia odbywaj¹ siê w Katedrze w
czasie Mszy œw., po liturgii s³owa. W naszej
Archidiecezji
w czwartki o godz.
16:00. Rozpoczynaj¹
siê one od przedstama³¿eñstwa w imieniu Koœcio³a, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie siê w imieniu
Koœcio³a dzie³ami mi³osierdzia
i opiek¹ nad potrzebuj¹cymi.
Diakon mo¿e ponadto b³ogos³awiæ. Jako ¿e diakon nie
jest jeszcze kap³anem nie
mo¿e sprawowaæ Eucharystii,
spowiadaæ ani udzielaæ sakramentu chorych.
Jaki strój nosi diakon?
Szat¹ liturgiczn¹ diakona jest tzw. dalmatyka, któr¹ nak³ada siê na stu³ê przewieszon¹ przez lewe ramiê i spiêt¹
u do³u.
Czy przyjêcie œwiêceñ poprzedza³y
jakieœ specjalne przygotowania?
Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, by kandydaci do œwiêceñ uczestniczyli przed œwiêceniami w 5-dniowych rekolekcjach. Odbyliœmy je
w dniach 11-16 maja w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez nasze
seminarium w Nadziejewie k. Œrody
Wlkp. Prowadzi³ je dla nas ks. Damian
Bryl, ojciec duchowny naszego seminarium. By³ to czas modlitwy, zadumy,
zachwytu nad Bo¿¹ mi³oœci¹ oraz czas
wdziêcznoœci Panu Bogu za niezas³u¿on¹ ³askê powo³ania, jak¹ nas obdarzy³. Ojciec Damian piêknie nas prowadzi³ byœmy szeroko i ufnie otworzyli
nasze serca na ³askê Bo¿¹ przychodz¹c¹ w œwiêceniach.
Strona 4

wienia
kandydatów
i proœby
skierowanej
przez
rektora
seminarium do
biskupa
o udzielenie œwiêceñ diakonatu.
Nastêpnie po homilii
kandydaci sk³adaj¹ przyrzeczenia: ¿e bêd¹ w pokorze i z mi³oœci¹ pomagaæ prezbiterom i wiernym; ¿e bêd¹ g³osiæ
Ewangeliê i dbaæ o czystoœæ swojego sumienia;
¿e zachowaj¹ celibat ze
wzglêdu na królestwo
Bo¿e; ¿e bêd¹ oddawaæ

siê modlitwie, szczególnie Liturgii Godzin, sprawuj¹c j¹ w intencji Koœcio³a
i ca³ego œwiata; i wreszcie, ¿e bêd¹
kszta³towaæ swoje ¿ycie i postêpowanie na wzór Chrystusa. Na ostatnie
przyrzeczenie ka¿dy z wybranych na
diakonów podchodzi do biskupa, klêka przed nim i swoje z³o¿one rêce
wk³ada w rêce biskupa i przyrzeka pos³uszeñstwo biskupowi. Nastêpnie ma
miejsce Litania do Wszystkich Œwiêtych, w czasie której kandydaci na diakonów le¿a krzy¿em na znak gotowoœci do s³u¿by oraz ca³kowitego oddania siê Jezusowi i Koœcio³owi. Po Litanii do Wszystkich Œwiêtych nastêpuje w³aœciwy obrzêd œwiêceñ, na który
sk³adaj¹ siê dwa elementy: na³o¿enie r¹k przez biskupa oraz specjalna modlitwa œwiêceñ (modlitwa konsekracyjna). Wybrani na
diakonów podchodz¹ pojedynczo do biskupa, który ka¿demu
kandydatowi k³adzie rêce na g³owê (odbywa siê
to w milczeniu).
Nastêpnie
biskup
n a d
wszystkimi wybranymi, którzy klêcz¹,
odmawia
modlitwê
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œwiêceñ, której najwa¿niejszy fragment
brzmi: "Prosimy Ciê, Panie, zeœlij na
nich Ducha Œwiêtego, aby ich umocni³
siedmiorakim darem Twojej ³aski do
wiernego pe³nienia dzie³a pos³ugi. Niech
odznaczaj¹ siê wszelkimi cnotami: mi³oœci¹ bez ob³udy,
troskliwoœci¹
o chorych i biednych, powag¹
pe³n¹ pokory, czystoœci¹ bez skazy
i przestrzeganiem
duchowej karnoœci". Nastêpnie
kap³ani - wybrani
uprzednio przez
nowych diakonów
- nak³adaj¹ na nich
stu³y i dalmatyki.
Potem biskup
przekazuje im
ksiêgê Ewangelii,
mówi¹c: "Przyjmij
Chrystusow¹
Ewangeliê, której g³osicielem siê sta³eœ; wierz w to, co bêdziesz czytaæ, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pe³nij
to, czego bêdziesz nauczaæ". Na koniec obrzêdu œwiêceñ biskup

przekazuje diakonom znak pokoju.
Jak bêdzie wygl¹da³ ostatni rok pobytu w seminarium?
Bêdziemy dalej studiowaæ i mieszkaæ
w seminarium. Niemniej od wrzeœnia

rozpoczniemy praktyki diakoñskie.
Zosta³em skierowany do parafii pw.
Maryi Królowej na Wildzie w Poznaniu. Praktyki trwaj¹ ca³y wrzesieñ,
a nastêpnie od paŸdziernika do maja

po pó³ tygodnia, tzn. od soboty do
wtorku pos³ugujemy na parafiach praktyk, a od œrody do soboty rano jesteœmy w seminarium.
Jakieœ osobiste wra¿enia ze œwiêceñ, którymi chcia³byœ siê podzieliæ :)?
Mam w sobie poczucie
³aski, jak¹ mnie Pan Jezus obdarowa³, a na
jak¹ nie zas³ugujê. Wielka wdziêcznoœæ rodzi
siê w sercu. Tak¿e wobec tak wielu osób, które za nas siê modli³y
i ofiarowywa³y cierpienie. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
wszystkim Czytelnikom
naszej gazetki oraz
wszystkim Drogim Parafianom za modlitwê,
¿yczliwoœæ i uœmiech,
jakim jestem obdarzany. Bóg zap³aæ [uœmiech]. Tak¿e zapewniam o modlitwie i dalej o ni¹ proszê - teraz na czas praktyk na Wildzie.
J.P.

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Tabernakulum (³ac. tabernaculum - sza³as, namiot, przybytek; nawi¹zuje do Namiotu Spotkania i Œwiêtego
Œwiêtych w œwi¹tyni jerozolimskiej), zwane te¿ inaczej sakramentarium - w koœcio³ach rzymskokatolickich
niewielka zamykana na klucz szafka lub wnêka w murze, przeznaczona do przechowywania Najœwiêtszego
Sakramentu - konsekrowanej hostii i komunikantów. Tabernakulum jest otwierane zazwyczaj przez kap³ana,
diakona lub akolitê przed udzielaniem komunii lub przed adoracj¹.
Tabernakula wykonuje siê zwykle z drewna, metalu, z kamienia lub ze stiuku. W œredniowieczu i renesansie
tabernakula bywa³y kamienne, wolno stoj¹ce lub wmurowane w œcianê, lokowane obok o³tarza lub przy jednym z filarów miêdzynawowych w po³udniowej czêœci koœcio³a. Zw³aszcza od czasów baroku takie tabernakula bogato zdobiono dekoracj¹ rzeŸbiarsk¹ i polichromowano, nierzadko nadaj¹c im formê ma³ej architektury. Inn¹ wystêpuj¹c¹ dawniej form¹ tabernakulum (spotykan¹ w starych koœcio³ach, budowanych do odprawiania mszy wed³ug rytu trydenckiego - versus Dei, czyli przodem do Pana) jest tabernakulum wbudowane w
o³tarz g³ówny. W nowych œwi¹tyniach tabernakulum znajduje siê tam, gdzie dawniej by³ o³tarz, czyli w tylnej
czêœci prezbiterium lub w osobnej kaplicy (jak zaleca Ogólne wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego). Od
Soboru Watykañskiego II nadaje siê mu wspó³czesn¹, prost¹ formê.
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Boze Cialo 2013
30 maja przeszliœmy przez nasze osiedle w uroczystej procesji Bo¿ego Cia³a. W s³oñcu, w deszczu, a nawet w burzy,
która rozpêta³a siê przy czwartym o³tarzu, towarzyszyliœmy naszemu Bogu, rozwa¿aj¹c tajemnicê Jego obecnoœci wœród
nas w kawa³ku Chleba...
Przed g³ównym wyjœciem z koœcio³a. Na czele
procesji nie mog³o zabrakn¹æ sztandaru Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca.

Przy drugim o³tarzu zaœpiewa³ nasz parafialny
chór Familia Cantans.

S³oñce i deszcz. S³u¿ba liturgiczna na szczêœcie by³a
przygotowana na wszystko!
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Procesja rusza od trzeciego o³tarza.
Dziewczynkom sypi¹cym kwiatki nie straszny
deszcz i burze :-)

Czwarty o³tarz. Ewangelia w burzowych
strugach deszczu...

Wiêcej zdjêæ w galerii na parafialnej stronie
internetowej www.swlukaszpoznan.pl

fot. J. P.
Ewangelista czerwiec 2013
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"Jesli nie jestes w stanie bronic tego, w co wierzysz, to kim jestes?"
jestes?",,
czyli "Dla najwyzszej chwaly: Prawdziwa historia Cristiady"
Ameryka £aciñska, Meksyk w roku
1926. Prezydent Plutarco Elías Calles
wydaje tzw. Prawa Callesa, czyli antykoœcielne ustawy maj¹ce na celu
zniszczenie Koœcio³a katolickiego. Armia rz¹dowa przeœladuje katolików
zamykaj¹c koœcio³y, zabijaj¹c ksiê¿y
i biskupów.
Przestraszeni wierni na pocz¹tku stosuj¹ siê do obowi¹zuj¹cych
w nowej konstytucji praw,
nastêpnie schodz¹ z Koœcio³em do podziemi, jak za czasów pierwszych chrzeœcijan.
Jednak nie zmienia to ich sytuacji. W koñcu w ca³ym
Meksyku kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi buntuje siê przeciwko decyzjom rz¹du i przeœladowaniu religijnemu, wzniecaj¹c powstanie w obronie
swoich praw, godnoœci
i przede wszystkim wiary.
Proœci ludzie bez broni, amunicji, sztabu dowodzenia,
konkretnego planu, g³ównego dowódcy, ale za to
z wielk¹ nadziej¹ i odwag¹
w sercach, z okrzykiem "Viva
Cristo Rey!" (Niech ¿yje
Chrystus Król!) na ustach,
jednocz¹ siê i staj¹ do walki
z rz¹dem.
W du¿ym skrócie - w³aœnie
o tym opowiada film "Cristiada".
Nie jestem krytykiem filmowym, wiêc
mogê tu wyraziæ jedynie moje w³asne
zdanie o filmie oraz zachêciæ Pañstwa
do obejrzenia go na ekranach kin.
"Cristiada" mia³a swoj¹ œwiatow¹ premierê 20 kwietnia 2012 roku w Watykanie, a w Polsce pojawi³a siê dopiero
5 kwietnia tego roku. Film jest najdro¿sz¹ produkcj¹ w dziejach meksykañskiego kina. Wyre¿yserowany zoStrona 8

sta³ przez Deana Wrighta ("Titanic",
"W³adca Pierœcieni: Dwie wie¿e",
"W³adca Pierœcieni: Powrót Króla")
z muzyk¹ Jamesa Hornera ("Titanic",
"Apollo 13", "Troja"). W filmie wystêpuj¹ znani aktorzy tacy jak : Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole, Santiago Cabrera i Eduardo Verástegui.
Film jest oparty na faktach, ale nie

mo¿na siê nastawiaæ, ¿e opowiada historiê na sposób dokumentu, gdy¿ s¹
w nim sceny nie maj¹ce nic wspólnego
z prawd¹ historyczn¹, ale pomagaj¹ce
nakreœliæ fabu³ê i charaktery bohaterów. Oczywiœcie w znacznie wiêkszej
czêœci "Cristiada" jest prawdziwa. Pocz¹wszy od historycznych postaci: gen.
Enrique Gorostiety, Victoriano "Czternastki" Ramireza, Ojca Vegi, Anacleto
Gonzaleza Floresa, Prezydenta Calle-

sa, José Sáncheza del Río i innych, po
historyczne wydarzenia, jakim jest
samo powstanie Cristeros, mêczeñska
œmieræ José Sánche'a del Río itp. Prawda doskonale, wrêcz niezauwa¿alnie
miesza siê z fikcj¹ filmow¹ (jest to kilka scen, np. gdy prezydent Calles
i genera³ Gorostieta spotykaj¹ siê w
chacie na pustyni by negocjowaæ porozumienie); nawet amatorskie oko zauwa¿y, ¿e sceny
s¹ doskonale przemyœlane,
uzupe³niaj¹ce siê i tworz¹ce logiczn¹ ci¹g³oœæ; muzyka dope³nia napiêcie budowane przez obraz, a gra aktorska jest tak dobra, ¿e
mia³am wra¿enie, ¿e jestem
œwiadkiem wydarzeñ, a nie
widzem.
"Cristiada" oprócz g³ównego w¹tku powstania, skupia
siê na kilku wybranych postaciach i ich losach podczas
czteroletniej wojny domowej.
G³ównym bohaterem jest
emerytowany genera³ Enrique Gorostieta. Œwietny dowódca i strateg, podczas
rewolucji meksykañskiej cz³onek Armii Federalnej,
a w czasach akcji filmu w³aœciciel fabryki myd³a.
Gorostieta ma za sob¹
udan¹ karierê wojskow¹,
obecnie ¿onê i dwie córki, ale wie, ¿e
w jego ¿yciu czegoœ brakuje. Nie mo¿e
pogodziæ siê z faktem, ¿e jest ju¿ na
emeryturze i nigdy nie wróci do wojska.
Jednak, gdy dostaje propozycjê przekszta³cenia rebeliantów Cristeros
w armiê, która bêdzie mog³a z sukcesem stawiæ czo³a prezydentowi Callesowi, nie od razu siê zgadza. PrzeszkaEwangelista czerwiec 2013

dza mu nie tylko fakt, ¿e jest ateist¹
i nie wierzy w sprawê, któr¹ mia³by poprowadziæ, ale jako doœwiadczony
wojskowy nie widzi szczêœliwego koñca wojny. Po g³êbokich namys³ach zgadza siê jednak zostaæ g³ównym dowódc¹ si³ powstañców.
W filmie mo¿na zaobserwowaæ jego
duchow¹ wêdrówkê i przemianê.
W kilku pocz¹tkowych scenach widaæ
jego stosunek do religii - obojêtny, oraz
jego ¿ony - gorliwej katoliczki. Czêœciowo pod jej wp³ywem oraz z chêci
powrotu na pole bitwy, Gorostieta
przyjmuje propozycjê objêcia dowództwa armii Cristeros.
Jest to dla niego pocz¹tek zupe³nie nowego ¿ycia. Po czasie spêdzonym
wœród katolików walcz¹cych o swoj¹
wiarê, przys³uchuj¹c siê Mszom Œwiêtym odprawianym w warunkach polowych i bêd¹c œwiadkiem odwagi oraz
wiary José - najm³odszego Cristeros zdaje sobie sprawê, ¿e walczy nie tylko o wolnoœæ religijn¹, która powinna
obowi¹zywaæ w ka¿dym pañstwie, ale
o Jezusa Chrystusa, którego sam pokocha³ i w którego uwierzy³.
Kolejnym g³ównym bohaterem jest
wspomniany wczeœniej José Sánchez

del Río, równie¿ postaæ historyczna:
czternastoletni ch³opiec, którego poznajemy jako ma³ego ³obuza robi¹cego ró¿ne psoty ksiê¿om. W ramach
kary za swoje wybryki sprz¹ta koœció³,
gdzie bli¿ej poznaje proboszcza, Ojca
Christophera, który wzbudza zaufanie
ch³opca i uczy go, jak zostaæ ministrantem. Spêdzaj¹c wspólnie czas zbli¿aj¹
siê do siebie. Przyk³ad ¿ycia duchownego buduje w José g³êbok¹ wiarê.
Mimo m³odego wieku, staje siê bardzo dojrza³y i w efekcie postanawia
przy³¹czyæ siê do Cristeros. Jego poœwiêcenie, wytrwa³oœæ i odwaga imponuj¹ genera³owi Gorostietcie i pomagaj¹ mu odnaleŸæ w³asn¹ drogê do wiary. José jest wspania³¹ postaci¹. Nawet w obliczu tortur i œmierci nie wypiera siê Chrystusa. Dziêki tej postawie pamiêæ o nim przetrwa³a, a 20 listopada 2005 roku zosta³ w³¹czony
przez papie¿a Benedykta XVI do grona b³ogos³awionych Koœcio³a katolickiego razem z dwunastoma innymi mêczennikami meksykañskimi.
O ka¿dym bohaterze filmu mo¿na by
wiele napisaæ, poniewa¿ ich ¿ycie i zas³ugi dla Koœcio³a w Meksyku i na

œwiecie s¹ naprawdê wielkie. Dlatego
w³aœnie powsta³a "Cristiada" - ku pamiêci Cristeros i ich rodzin. Wielu
z powstañców zosta³o beatyfikowanych przez Benedykta XVI, a kilka
osób przez Jana Paw³a II.
Nie jestem w stanie opisaæ wszystkich
emocji, które film wzbudzi³ we mnie
i innych widzach, ani wszystkich wartoœci chrzeœcijañskich i moralnych, które przekazuje. Po czêœci dlatego, ¿e
jest ich bardzo wiele, a po czêœci dlatego, ¿e nie chcê Pañstwu za wiele
zdradzaæ. Mogê jednak napisaæ, ¿e
ogl¹daj¹c "Cristiadê" mo¿na wiele zyskaæ, a nie bêdzie to stracony ani czas,
ani pieni¹dz.
Mimo ¿e akcja "Cristiady" dzieje siê
w 1926 roku, poruszane problemy,
zdarzenia, prze¿ycia i reakcje bohaterów s¹ zaskakuj¹co aktualne. Film stawia pytania, na które trzeba sobie samemu odpowiedzieæ. Moim zdaniem
najwa¿niejsze przes³anie filmu zawiera siê w pytaniu: "Jeœli nie jesteœ w stanie broniæ tego w co wierzysz, to kim
jesteœ?".
"Viva Cristo Rey!"
Zosia Janicka

Skalne miasta Indian amerykanskiego poludniowego zachodu.
Wystawa w Muzeum Archeologicznym
Poznañskie MuzeumArcheologiczne zaprasza w czerwcu w podró¿ na po³udniowy zachód Stanów Zjednoczonych, do
Arizony i Nowego Meksyku i œwiata tamtejszych Indian. Amerykañscy Indianie to
nie tylko najbardziej znani dziêki ksi¹¿kom i filmom mieszkañcy równin prerii,
a spoœród kilkuset indiañski ludów Indianie Pueblo - bohaterowie wystawy nale¿¹ niew¹tpliwie do tych o najciekawszej kulturze. Swoj¹ nazwê zawdziêczaj¹
Hiszpanom, którzy przybyli na te tereny
w po³owie XVI w., i tym mianem okreœlili ¿yj¹ce tu osiad³e ludy rolnicze (pueblo po hiszpañsku znaczy wioska, osada). Grupê Indian Pueblo tworzy wiele
Ewangelista czerwiec 2013

ró¿nych ludów, pos³uguj¹cych siê ró¿nymi jêzykami, ale o podobnym modelu kulturowym.
S¹ potomkami i dziedzicami staro¿ytnych mieszkañców po³udniowego zachodu - ludów Anasazi i Mogollon, budowniczych
s³ynnych skalnych osad na
klifach, wbudowanych
w œciany kanionu (do najbardziej znanych zabytków
tych kultur nale¿¹ np. Mesa
Verde w Kolorado czy
Casas Grandes w Meksyku). Ludy Pueblo ¿yj¹ na tym obszarze

od ponad 2 tysiêcy lat, trudni¹c siê rolnictwem (przez
stulecia g³ównymi
uprawami by³a kukurydza, fasola
i dynie) i zamieszkuj¹c charakterystyczne osady
z niezwyk³¹ zwart¹
wieloizbow¹ architektur¹ z kamienia i suszonej
na s³oñcu ceg³y
adobe oraz szczególnym belkowaniem dachu (wiele wsi liczy kilkaset lat).
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S³yn¹ te¿ z rzemios³a - piêknej ceramiki,
wyrobów tkackich i plecionkarskich,
a tak¿e bi¿uterii ze srebra i turkusów.
Wystawa przedstawia fascynuj¹ce skalne miasta Indian Pueblo z Arizony i No-

wego Meksyku, zaprezentowane w opowieœci i na fotografiach oraz pochodz¹ce z zbiorów Muzeum wyroby ceramiczne. Sztuka wyrabiania naczyñ, znana od
przesz³o 2 tysiêcy lat, wci¹¿ jest ¿ywym

elementem kultury wspó³czesnych Indian, a naczynia te maj¹ funkcjê nie tylko
u¿ytkow¹, pe³ni¹c równie¿ wa¿n¹ symboliczn¹ rolê w ró¿nych ceremoniach.

Co ma koronka do wiatraka? Niderlandy.
Wystawa w poznanskim Muzeum Narodowym
Co ma koronka do wiatraka?
Co ma martwa natura do tapety ekranu komputera?
Co warto zwa¿yæ, co dotkn¹æ, a co pow¹chaæ?
Jak mog³yby wygl¹daæ siedemnastowieczne emotikony?
Co ³¹czy port z nog¹ s³onia?
Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowa³o wystawê edukacyjn¹, adresowan¹ zw³aszcza do dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, ukazuj¹c¹ ¿ycie w siedemnastowiecznych Niderlandach i wp³yw kultury Niderlandów na resztê krajów europejskich, zw³aszcza Polskê (wystawa
przedstawia te wp³ywy tak¿e wspó³czeœnie). W aran¿acji wykorzystano zbiory
z ró¿nych dzia³ów i oddzia³ów Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Poznawanie
kultury flamandzkiej i niderlandzkiej ma
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
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www.swlukaszpoznan.pl
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Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
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Piechorowska, Anna Stachowiak, Micha³
Stankiewicz
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byæ pretekstem do odkrywania wyobra¿eñ o œwiecie i swojego w nim miejsca.
W piêciu dzia³ach tematycznych wystawy, poprzedzonych prologiem, poprzez
zabytki sztuki i rzemios³a artystycznego,
ukazane zosta³y kultura, sztuka i ¿ycie
codzienne Niderlandów. Centralnym tematem ekspozycji jest kultura mieszczañska z jej religijnoœci¹, etosem pracy, sposobem spêdzania wolnego czasu oraz
sztuk¹. Prezentowane jest tu malarstwo,
grafika, plakaty, sztuka u¿ytkowa (meble, ceramika, tkaniny), militaria i varia
pochodz¹ce zarówno z Niderlandów,
terenów Polski, jak i innych krajów.
Aran¿acja ekspozycji, program wydarzeñ towarzysz¹cych oraz przygotowane materia³y edukacyjne odpowiadaj¹
potrzebom widzów w ró¿nym wieku
i anga¿uj¹ zwiedzaj¹cych.
Muzeum serdecznie zaprasza nauczycieli

z uczniami oraz rodziców z dzieæmi i m³odzie¿¹ w wieku szkolnym.
Wystawa towarzyszy Miesi¹cowi Kultury Flamandzkiej i Niderlandzkiej.
10 maja - 14 lipca 2013
Szczegó³owe informacje na stronie Muzeum www.mnp.art.pl

Z ZYCIA PARAFII
Przypominamy, ¿e w czerwcu wraca sta³y porz¹dek wieczornych mszy œw. w ci¹gu tygodnia - odprawiane s¹
godz. 18.30. Po mszy nabo¿eñstwo czerwcowe.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W niedzielê 2 czerwca goœciliœmy w naszej parafii oo. franciszkanów z
Radia Niepokalanów. Msza œw. o godz. 10.00 by³a transmitowana
przez tê w³aœnie stacjê. Po mszach ojcowie zbierali ofiary na funkcjonowanie radia.
Radio Niepokalanów jest najstarsz¹
polsk¹ rozg³oœni¹ katolick¹, starania o
jej powstanie rozpocz¹³ œw. Maksymilian Maria Kolbe. 8 grudnia 1938 z
Niepokalanowa nada³ on pierwszy
program radiowy.
Ewangelista czerwiec 2013

