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Blask Zmartwychwstania spowija ziemię
i radość budzi w zbolałych duszach.
Cieszy się ziemia i całe stworzenia,
cieszą się święci w wspaniałych niebiosach.
Czy ty się cieszysz duszo zgnębiona
z tego wielkiego cudu na ziemi,
w którym to Jezus zwycięstwa dokonał
i los człowieka na wieki odmienił.
Przez swoją mękę i zmartwychwstanie
pojednał On ludzkość z swym Ojcem w niebie
i z ludźmi na zawsze na ziemi zostanie,
i wspierać ją będzie w każdej potrzebie.
Pamiętaj duszo smutkiem spowita,
że o tobie Chrystus nie zapomni nigdy.
W każdej niedoli w twym sercu zawita
i zatrze w pamięci raniące cię krzywdy.
Ciesz się więc dzisiaj i śpiewaj radośnie
z tego zwycięstwa nad złem i śmiercią.
Śpiewaj jak ptaszę w słonecznej wiośnie,
że słońce i gwiazdy nad nim wciąż świecą.
/S. Karola Godlewska FRM/

– KWIETNIOWE KALENDARIUM –
1 kwietnia

Prima Aprilis

2 kwietnia

IX rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

4 kwietnia

Pierwszy piątek miesiąca – Księża odwiedzają chorych w naszej parafii –
Wspomnienie św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, patrona Internetu
i internautów – Droga krzyżowa

6 kwietnia

V Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia

Dzień Pamięci o Holocauście

10 kwietnia

IV rocznica katastrofy smoleńskiej – Parafialna spowiedź wielkanocna

11 kwietnia

Droga krzyżowa

13 kwietnia

VI Niedziela Wielkiego Postu czyli Niedziela Palmowa – XXIX Światowy Dzień Młodzieży – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14 kwietnia

Wielki Poniedziałek – Dzień Ludzi Bezdomnych

15 kwietnia

Wielki Wtorek

16 kwietnia

Wielka Środa – 87. urodziny emerytowanego papieża Benedykta XVI

17 kwietnia

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00

18 kwietnia

Wielki Piątek – Liturgia o godz. 17.00

19 kwietnia

Wielka Sobota – Święcenie pokarmów o godz. 12.00 i 15.00 – Wigilia
Paschalna – Liturgia o godz. 20.30

20 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz. 6.00 –
Msza św. poranna z procesją na placu pod nowy kościół w Łubiance
o godz. 8.00 – Następne Msze św. w kościele o godz. 9.45 i 11.00

21 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny – Śmingus Dyngus

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia

Światowy Dzień Książki

27 kwietnia

II Niedziela Wielkanocy czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto
Patronalne CARITAS – Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII –
Początek 70. Tygodnia Miłosierdzia

28 kwietnia

Wspomnienie św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski (wyjątkowo uroczystość przeniesiona z 23 kwietnia)

29 kwietnia

Wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła,
patronki Europy – Dzień pamięci męczeństwa duchowieństwa polskiego
w czasie II wojny światowej

30 kwietnia

Wspomnienie św. Piusa V, papieża
Elżbieta Giersz
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– Z ŻYCIA PARAFII –
PARAFIALNA SPOWIEDŹ WIELKANOCNA
Bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie
spowiedź z udziałem księży z dekanatu. Do spowiedzi zapraszam 10 kwietnia
(w czwartek przed Niedzielą Palmową):
 godz. 9.00 – 10.00 przed południem (o godz. 10.00 Msza św.);
 godz. 10.00 – 10.30 w kaplicy w Zamku Bierzgłowskim;
 godz. 17.00 – 18.00 po południu (ok. godz. 18.00 Msza św.).
Kartki do spowiedzi można odbierać w biurze parafialnym lub w zakrystii
po Mszach św.
WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W tym roku liturgia Świętego Triduum Paschalnego przypada na dni
17-18-19 kwietnia, a Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 20 kwietnia.
Zapraszam do udziału w liturgii we wszystkie dni Triduum Sacrum:
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilię Paschalną oraz w Poranek Wielkanocny.
Wszystkie dni są świętowaniem jednego niepodzielnego Misterium Paschalnego Jezusa
Chrystusa.
Niedziela Palmowa – 13 kwietnia
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Przed sumą odbędzie się
poświęcenie gałązek palmowych i procesja wokół kościoła, którą odprawiamy
na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Podczas tej Mszy św. czytamy
dwie Ewangelie: na początku, jeszcze przed procesją, o powitaniu w Jerozolimie
i podczas Liturgii Słowa o męce i śmierci Chrystusa Pana.
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej – 17 kwietnia
Przed południem sprawowana jest Msza św. w katedrze św. Janów
w Toruniu. Biorą w niej udział prawie wszyscy kapłani z diecezji. W jej trakcie
odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Biskup poświęci oleje, używane do sprawowania
sakramentów w parafiach.
W parafii Msza św. „Wieczerzy Pańskiej” zostanie odprawiona o godz. 17.00.
Dziękujemy za ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Ten dzień jest świętem kapłaństwa, świętem księży. Na zakończenie Mszy św.
w procesji Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy przechowywania
(ciemnicy). Następnie na znak zdrady i opuszczenia Jezusa obnaża się ołtarz. Adoracja
Najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 21.00.
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Wielki Piątek Męki Pańskiej – 18 kwietnia
To dzień śmierci Syna Bożego na krzyżu. Obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych i post ilościowy, tzw. święty post paschalny. Adorujemy
Najświętszy Sakrament od godz. 12.00, a o godz. 15.00 zapraszam do wspólnego
odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Liturgia w kościele rozpocznie się o godz. 17.00. Nie sprawuje się Mszy św.
Centrum tego dnia stanowi liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża. Zachowujemy
porządek adoracji, wg następującej kolejności: mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, panny,
dzieci. Przy adoracji składamy ofiary na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Komunia św. rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Na koniec
liturgii przenosi się nakryty przezroczystym welonem Najświętszy Sakrament
do Grobu Pańskiego.
Po zakończeniu liturgii odśpiewamy trzy części Gorzkich Żali. Adoracja
przy Bożym Grobie potrwa do 21.00. Przy Grobie w piątek i sobotę będą pełnić wartę
strażacy z parafii.
Wielka Sobota – 19 kwietnia
Dzień ciszy i modlitwy. Adoracja przy Bożym Grobie rozpocznie się
o godz. 12.00. W Wielką Sobotę post nie obowiązuje, lecz zaleca się go jako
przygotowanie do świątecznego posiłku. Święci się pokarmy, które znajdą się
później na stole wielkanocnym.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny nastąpi o godz. 12.00
i 15.00. Obrzęd błogosławieństwa poprzedzać będziemy chwilą wspólnej adoracji
przy Grobie Pańskim.
Wigilia Paschalna – Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się w Wielką Sobotę
po zmroku o godz. 20.30. To wówczas zaczyna się najważniejsza liturgia w ciągu
całego roku, nazywana matką wszystkich innych liturgii.
Przed kościołem ksiądz święci ogień, od którego odpala się paschał –
jest to symbol Chrystusa. Przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Zapalamy je od paschału po wejściu do kościoła, gdy po raz drugi śpiewamy „Światło
Chrystusa – Bogu niech będą dzięki”.
Ksiądz święci wodę chrzcielną, zanurzając w niej paschał. W tym dniu
niezwykle bogato jest zastawiony „Stół Słowa Bożego”. Następnie odbywa się
przygotowanie darów i Msza św.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 20 kwietnia
Rezurekcja tradycyjnie odbędzie się o godz. 6.00. Proszę przygotować
feretrony, chorągwie i sztandary. Przynosimy książeczki, aby móc śpiewać wszystkie
zwrotki pieśni. Rozpoczynamy od uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem.
Początek przy Grobie Pańskim, przy którym też ksiądz śpiewem oznajmia
zmartwychwstanie Chrystusa. Niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję
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trzykrotnie dookoła kościoła, oznajmiając zmartwychwstanie. Następnie odbywa
się poranna Msza rezurekcyjna.
W tym roku po raz pierwszy będzie mieć miejsce również Msza św. poranna
i procesja na placu pod nowy kościół w Łubiance o godz. 8.00
Rozpoczynamy czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa, 50-dniowy
okres paschalny, który potrwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
W czasie paschalnym, w kościele parafialnym, przy ołtarzu, wystawione
są symbole Chrystusa Zmartwychwstałego: figura Chrystusa, paschał i czerwona
stuła przewieszona na krzyżu. Figura przedstawia Chrystusa z jedną rękę uniesioną
w górę, a w drugiej trzymającego chorągiew zwycięstwa. Paschał – wielka świeca,
przynosi Boże światło, rozpraszające ciemności. Zapalany jest przez kolejne 50 dni
oraz przez cały rok podczas sprawowania sakramentu chrztu i podczas pogrzebu.
Natomiast czerwona stuła wskazuje na Jezusa jako na Najwyższego i Wiecznego
Kapłana, pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi.
PODZIĘKOWANIE ZA DZIESIĘĆ LAT PRACY PRZY KOŚCIELE
Dziękuję p. Halinie Mazanowskiej za ponad dziesięć lat
pracy przy kościele, za sprzątanie, za przygotowanie dekoracji,
pranie bielizny kościelnej, przygotowanie do pogrzebów, ślubów i innych uroczystości. Jest to niewidoczna, ale absorbująca praca. Niewidoczna, bo gdy jest czysto i schludnie
w świątyni, przyjmujemy to jako stan naturalny. Pani Halina
zakończyła swoja pracę. Na dalszą nie pozwala jej stan zdrowia. Szkoda. Przez te lata zdobyła ogromne doświadczenie. Pokazywała specjalny zeszyt, w którym notowała sobie, co należy
przygotowywać na poszczególne okresy roku liturgicznego, przykładowo na Wielki Post czy Zielone Świątki.
Od miesiąca marca tej pracy podjęła się inna p. Halina z Bierzgłowa.
Pewnie będzie czerpała z doświadczenia swojej poprzedniczki. Życzymy jej Bożego
błogosławieństwa w tej posłudze.
Przez ostatnie dziesięć lat tę pracę organizowały i utrzymywały Matki Żywego
Różańca. Pomysłodawcą była śp. Monika Syrocka z Łubianki, która przez 60 lat
należała do Żywego Różańca. Kontynuowały to kolejne panie. Matki Różańcowe
zbierały w rodzinach środki finansowe „na sprzątanie” i na pokrycie zakupu środków
czystości, kwiatów, dekoracji i innych. Przeciętnie rodziny ofiarowywały na ten cel
30 zł rocznie.
W sąsiednich parafiach jest inny system. Proboszcz wyznacza po kolei
rodziny, które w danym tygodniu odpowiadają za sprzątanie, zakup środków
czystości i kwiatów. Wymaga to dyspozycyjności, aby właśnie w danym tygodniu
rodzina się zorganizowała i sprzątała. Indywidualny zakup środków czystości
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i kwiatów jest droższy. Parafianie zgodnie uznali, że nasza metoda sprawdziła się,
że za czystość i estetykę w kościele odpowiedzialna jest jedna osoba. Pozostajemy
więc przy sprawdzonej metodzie.
Po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej proponujemy od tego roku zmianę.
Matki Różańcowe nie będą już chodzić od domu do domu, aby zbierać środki
na ten cel. Prosi się o składanie w zakrystii ofiar od rodzin „na sprzątanie”. Można
to uczynić raz do roku, można podzielić na miesiące, jeżeli są trudności. Będziemy
dalej prowadzić zeszyt ofiarodawców. Bóg zapłać za zrozumienie. Pragniemy,
aby nasz zabytkowy, pięknie odnowiony kościół, pozostał czysty i schludny.
WAŻNY ETAP W DRODZE KU KAPŁAŃSTWU KS. KLERYKA MICHAŁA
Dzielę się radością. W poniedziałek 24 marca br. ks. kleryk Michał
Sieradzan, który przygotowuje się do kapłaństwa w Archidiecezjalnym Seminarium
Misyjnym „Redemtoris Mater” w Warszawie, otrzymał strój kapłański, tzw. obłóczyny
oraz Ad misio, czyli potwierdzenie bezpośredniego przygotowania do święceń
diakonatu i prezbiteratu – kapłaństwa. Strój kapłański leży na nim jak ulał, jakby od lat
w nim chodził.
Dokonało się to podczas Mszy św., odprawianej w kościele seminaryjnym,
której przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.
W koncelebrze uczestniczyło 22 kapłanów, w tym także ks. proboszcz.
TRZY LATA COTYGODNIOWEJ ADORACJI
Od 26 marca 2011 roku odprawiamy cotygodniową, godzinną adorację
Najświętszego Sakramentu. Mija właśnie trzy lata. Adoracja „cieszy się” sporą
frekwencją. Modli się stałe grono osób. Zachęcam innych. Zobaczycie, jak odkryjecie
„smak” tej modlitwy, nie będziecie chcieli odpuścić żadnego tygodnia. Trwa Wielki
Post. Warto poszukać ciszy, w której Bóg mówi. Przypominam: w każdy piątek
od godz. 18.00 do 19.00 wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Przed zakończeniem
zmawiamy modlitwę za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po błogosławieństwie
eucharystycznym jest okazja oddania czci przez ucałowanie jego relikwii. Zapraszam.
WARSZTATY WIELKANOCNE
Przez kolejne cztery piątki marca, po skończonej Drodze krzyżowej
o godz. 18.30, w Centrum Kultury w Łubiance odbywały się warsztaty tworzenia
ozdób wielkanocnych pod kierunkiem Katarzyny Łukasz. W zajęciach, które trwały
ponad trzy godziny, brało udział około 30 pań. Zasiadały one wokół jednego,
wielkiego stołu. Benedyktyńska praca wykonywana była z radością, w prawdziwej
atmosferze wspólnoty. Powstawały m.in. kolorowe palmy, figury baranków, kwiaty,
stroiki, różnego rodzaju ozdoby wielkanocne i pisanki. Ozdoby były przygotowane
na Jarmark Wielkanocny oraz rozprowadzane w niedzielę przed kościołem. Zebrane
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środki stanowią cegiełką na budowę kościoła w Łubiance. Bóg zapłać za inicjatywę,
która łączy zdobywanie nowych umiejętności ze zbożnym celem wsparcia budowy
kościoła. Inicjatywa, która wyszła od Animatora Kultury z Łubianki pokazuje,
jak bardzo leży nam na sercu powstanie nowego kościoła. Wiele osób już przemyśla,
jak dołożyć swoją cegiełkę i swój wkład pracy.
MAMY JUŻ HASŁO FESTYNU
Na zebraniu Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej 26 marca br. omawialiśmy
przygotowanie do uczczenia kanonizacji bł. Jana Pawła II, która odbędzie się
w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia oraz przygotowanie do Przeglądu Pieśni
Harcerskiej i Religijnej, który odbędzie się 10 maja.
Po krótkiej dyskusji ustaliliśmy hasło i wstępny program XVII Festynu
Parafialnego. Hasło brzmi wspaniale: JAN PAWEŁ DRUGI ŚWIETY, BUDUJEMY
KOŚCIOŁA FUNDAMENTY! Festyn odbędzie się 22 czerwca.
GRUPA BIBLIJNO – LITURGICZNA
W każdy trzeci piątek miesiąca, po adoracji Najświętszego Sakramentu,
zapraszam na spotkania na plebanii starszą młodzież i dorosłych. To kontynuacja
Grupy Biblijnej, która gromadziła się przez kilka lat. Zapraszam starszych
ministrantów, tych, którzy skończyli służbę ministrancką. Zapraszam animatorów,
którzy prowadzą grupy do bierzmowania, także tych, którzy prowadzili grupy w latach
poprzednich. Zapraszam osoby dorosłe, osoby które pragną zadbać o swój duchowy
rozwój w oparciu o rozważanie Słowa Bożego i przygotowywanie liturgii.
Na spotkaniu inauguracyjnym grupy biblijno – liturgicznej w piątek 21 lutego
było 10 osób. Grupę zawiązaliśmy, lecz nie jest zamknięta. Można w każdej chwili
dołączyć się do pracy. Jednym z celów jest formacja wewnętrzna. Każdy chrześcijanin
jest zobowiązany, aby rozwijać dziedzictwo wiary.
PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY KOŚCIOŁA W ŁUBIANCE
Zrobiło się ciepło. Jechałam do Torunia, mówi parafianka. Patrzę na plac
pod nowy kościół. Wyglądam koparek i spychaczy. Ciekawe, czy zaczęły się już roboty?
Zaskoczyła mnie ta wypowiedź i ucieszyła zarazem. Kościół jest oczekiwany, budowa
oczekiwana z utęsknieniem, pomyślałem. Jest pragnienie, aby jak najszybciej kościół
powstał. Widziałem to już w czasie kolęd. Wydawało się niekiedy, że czekamy
z łopatami w rękach, aby przyjść z pomocą, aby rozpocząć, wbić w ziemię pierwszą
łopatę. Niestety, trwa jeszcze czas załatwiania „papierów”. Procedura przekształcenia
ziemi powoli zmierza ku końcowi. Uruchomiliśmy ją już w czerwcu ubiegłego roku.
Trwa około roku, więc powoli będzie zakończona. Prace przy projekcie technicznym
są intensywnie prowadzone. Składamy podania o kolejne przyłącza, prowadzimy
uzgodnienia ze strażą pożarną. W miniony czwartek byłem wraz z dwoma parafianami
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w cegielniach, które wytwarzają cegłę w tradycyjny sposób. Byliśmy pod Gąbinem
obok Sochaczewa i w Markach za Warszawą. Poszukujemy dobrej cegły, która będzie
mogła być murowana na zewnątrz, na fasadzie, nawiązując do budynków sakralnych,
znajdujących się na naszym terenie. Nie chcemy na zewnątrz budynku kłaść cegły
klinkierowej, jednolitej, lecz tradycyjną, wypalaną w starych cegielniach.
Na placu pod budowę kościoła planujemy postawienie blaszanego garażu
lub innego magazynku. Będzie służył do przechowywania ławek, które używamy
na Mszy św. polowej oraz innych podręcznych rzeczy. Może ktoś mógłby ofiarować?
Coraz więcej rodzin zaczyna składać comiesięczne ofiary na budowę kościoła.
Przypominam, że założyliśmy specjalne konto budowy, na którym gromadzimy
wszystkie środki na ten cel. Konto jest podane w folderze, który otrzymała każda
rodzina parafii w czasie odwiedzin kolędowych. Bóg zapłać za ofiary składane
na ten cel, wpłacane na konto lub przekazywane osobiście w zakrystii.
ROZBIÓRKA ORGANISTÓWKI
Przygotowujemy się do rozebrania organistówki. Budynek został postawiony
społecznym wysiłkiem zaraz po wojnie, w roku 1948. Była w dobrym stanie
tak długo, jak mieszkał organista z rodziną, a potem grabarz. Po ich śmierci od kilku lat
była niezamieszkana, stała pusta. Nasz organista, Marian Dorawa, mieszka
w Toruniu. W Bierzgłowie gra od 23 lat. Już pięć lat temu rozważaliśmy możliwość
jej rozebrania. Były jednak głosy, że żyją osoby, które ją budowały, ze względu
na szacunek dla ich pracy, odwlekaliśmy tę pracę. Stała sobie cicho, zakryta
drzewami i gałęziami. Obecnie, gdy zrobiony jest duży parking, który podchodzi
pod budynek organistówki, gdy odsłonięty został jej stan, należy ją rozebrać.
Była niestety zbudowana ze słabych materiałów i nie warto było jej remontować.
Jeżeli ktoś chciałby własnymi siłami rozebrać organistówkę i teren uprzątnąć,
w zamian za materiał, proszę o kontakt.
Ks. Rajmund Ponczek
Proboszcz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzymy Wam, Drodzy Parafianie i Goście,
aby Wasze serca zostały napełnione
radością i pokojem, odwagą i wiarą,
by bez cienia wątpliwości uwierzyć w zwycięstwo
życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią,
światła nad ciemnością,
dobra nad złem.
Proboszcz i cały Zespół Redakcyjny

– „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…” PO RAZ DRUGI –
Parafialne Koło Caritas w Bierzgłowie i Animator Kultury Sołectwa
Łubianka organizują Drugie Spotkanie przy Piosence Religijnej i Harcerskiej
pt. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE..., które odbędzie się 10 maja
2014 r. o godz. 14.00 w Gminnym Parku Kultury
i Rekreacji w Łubiance przy ulicy Sportowej.
Spotkanie poprzedzi o godz. 13.30 nabożeństwo majowe, odprawione przy krzyżu
na skrzyżowaniu ulic Rolnej i Sportowej.
Na scenie wystąpią zarówno dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów (po jednym zespole/delegacie z każdej szkoły), jak i zespoły z terenu Gminy Łubianka
oraz osoby, które dostarczą zgłoszenie w odpowiednim terminie.
Zgłoszenia uczestników na kartach zgłoszeń, które można znaleźć na stronie
gminy (www.lubianka.pl) oraz bierzgłowskiej parafii (www.parafiawbierzglowie.pl),
bądź uzyskać je bezpośrednio u Agaty Ziółkowskiej – Animatora Kultury, należy
dostarczyć najpóźniej do dnia 15 kwietnia br. do w/w osoby (dane kontaktowe:
667-743-105 lub agataziolko@gmail.com).
Uczestnicy są zobowiązani przygotować utwory będące piosenką religijną
lub harcerską. Powinny to być co najmniej cztery pieśni, spośród których organizatorzy
wybiorą minimum dwie do zaprezentowania podczas spotkania (zależy nam na tym,
aby repertuar był różnorodny i piosenki się nie powtarzały). Do 20 kwietnia br.
Organizator poinformuje o wyborze repertuaru.
Gotowy program spotkania oraz kolejność wykonywania piosenek zostanie
opublikowana na stronach internetowych i dostarczona do uczestników tydzień
przed spotkaniem. Organizatorzy ze swej strony zapewniają aparaturę nagłaśniającą
oraz mikrofony.
Dla uczestników spotkania przy piosence religijnej i harcerskiej przewidziany
jest poczęstunek oraz drobne upominki .
Agata Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska
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– SANTO SUBITO – ŚWIĘTY NATYCHMIAST –
Wieczór 16 października 1978 r. już na zawsze pozostanie w mojej pamięci.
Wraz z moimi rodzicami i braćmi oczekiwaliśmy na informację o wyborze nowego
papieża. Do dziś pamiętam wielki entuzjazm jednego z braci, który jako pierwszy
usłyszał widomość o wyborze Karola Wojtyły na papieża. Pamiętam wielką radość
rodziców, połączoną z niedowierzaniem, gdyż przez ostatnie 455 lat biskupem Rzymu
zawsze zostawał Włoch. Jako nastolatka wówczas, obserwowałam tę radość moich
najbliższych. We mnie też było poczucie szczęścia, ale oczywiście jako bardzo młoda
osoba jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z wagi tego wydarzenia.
W naszym kraju, rządzonym wówczas przez komunistów zwalczających
Kościół na wszelkie możliwe sposoby, informację tę podano z kilkugodzinnym
opóźnieniem. Dla ówczesnych władz taki obrót sprawy był nie tylko zaskoczeniem,
ale prawdziwym nieszczęściem. Przed przekazaniem informacji do publicznej
wiadomości rządzący potrzebowali czasu, aby ten niezmiernie niewygodny dla nich
fakt, przedstawić społeczeństwu jako sukces państwa socjalistycznego. Co zresztą
zrealizowano.
Przez okres 27 lat mojego życia i jednocześnie pontyfikatu Jana Pawła II,
miałam dar obcowania z błogosławionym, a niebawem świętym – 27 kwietnia
w niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII.
Papież przyzwyczaił mnie do swojej obecności w moim życiu. Przez tyle lat bycia
„razem” wydawało się, że tak będzie zawsze. Osiem niezapomnianych pielgrzymek
do Polski, w tym 7 czerwca 1999 r. pobyt w Toruniu. Ojciec Święty odprawił wówczas
nabożeństwo czerwcowe. Pamiętam to wydarzenie bardzo dobrze. Oczekiwaliśmy
papieża na płycie toruńskiego lotniska. Moment, kiedy dotarł do nas po spotkaniu
z rektorami szkół wyższych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, był dla mnie
jednocześnie radosny i wzruszający. Witaliśmy papieża śpiewając pieśń do Ducha
Świętego. Ojciec Święty, podupadający już na zdrowiu, wyraźnie zmęczony,
ale jednocześnie wyczuwalnie, głęboko zatroskany o każdego człowieka, powiedział
wówczas m.in. „(...) Drodzy Bracia i Siostry, bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania
zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego
pokoju. Pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych
wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Boga. Nie może się natomiast
ostać, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej obojętności i płytkiego
pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego,
porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań (…)”
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Nie sposób przelać na jedną kartkę papieru te wszystkie ważne rzeczy,
których nauczał nas przez 27 lat papież. Nie mogę jednak nie wspomnieć
jak Ojciec Święty, całkowicie oddany Bogu, wiele razy prosił nas, abyśmy troszczyli
się o naszą ojczyznę jak o własną matkę, abyśmy sami nie podcinali korzeni,
z których wyrastamy. Troszczył się o losy Europy, która oddala się od Boga,
od chrześcijaństwa. Uczulał nas na miłosierdzie wobec drugiego człowieka,
w szczególności do ludzi chorych, starszych i tych, będących jeszcze w łonach swoich
matek. Przypominał, że władza jest służbą narodowi. Młodym powtarzał o potrzebie
nieustannej obrony prawdy i wartości wynikających z wiary chrześcijańskiej itd.
Spośród wielu nauk, które wygłosił papież Jan Paweł II, w mojej duszy najgłębiej
zapadło to, co powiedział 22 maja 1995 r. w Skoczowie.
„(…) Być człowiekiem sumienia,
to znaczy przede wszystkim w każdej
sytuacji swojego sumienia słuchać i jego
głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on
nieraz trudny i wymagający; to znaczy
angażować się w dobro i pomnażać
je w sobie i wokół siebie, a także nie
godzić się nigdy na zło, w myśl słów
św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12, 21).
Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się
nawracać. Być człowiekiem sumienia,
to znaczy angażować się w budowanie
królestwa Bożego: królestwa prawdy
Skoczów, A.D. 1995
i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie;
to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne:
troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu
ewangelicznej solidarności: «Jeden drugiego brzemiona noście» (Ga 6, 2) (…)”
Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to czego nauczał Jan Paweł II,
nie jest łatwe do realizacji w życiu, ale na pewno jest niezbędne dla trwania w bliskości
z Bogiem i poczucia wewnętrznego spokoju. Spokoju, który daje nam nadzieję
i prawdziwe szczęście.
Elżbieta Giersz
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– MAŁE CO NIECO DLA DZIECI –
Rozwiąż quiz.
1. Jak nazywają się święta, stanowiące
symbol zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa?
a. Święta Wielkanocne
b. Święta Bożego Narodzenia
c. Boże Ciało

6. Jak nazywa się nabożeństwo
odprawiane w niedzielę wielkanocną
wcześnie rano?
a. rezurekcja
b. pasterka
c. roraty

2. W jakim dniu tygodnia idziemy
ze święconką do kościoła?
a. w poniedziałek
b. w sobotę
c. w środę

7. Jak inaczej mówimy na gałązki
wierzbowe?
a. bazie kiciaczki
b. bazie kotki
c. bazie krówki

3. Co nie pasuje do koszyczka
wielkanocnego?
a. baranek
b. chleb
c. karp

8. Jakie potrawy powinny się znaleźć
na wielkanocnym stole?
a. zupa grzybowa, karp
b. jajka, żurek
c. pierogi, barszcz czerwony

4. Jak nazywają się jednokolorowe
jajka?
a. kraszanki
b. skrobanki
c. pisanki

9. Jakie mamy typowe wielkanocne
wypieki?
a. babka, mazurek
b. sernik, karpatka
c. snickers, jabłecznik

5. Jak nazywa się dzień kiedy idziemy
do kościoła z palemką do poświęcenia?
a. Środa Palmowa
b. Niedziela Palmowa
c. Sobota Palmowa

10. Jaki obyczaj ludowy przypada
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych?
a. śmigus dyngus
b. ubieranie choinki
c. lanie wosku

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragnę wszystkim życzyć, aby Jezus,
który zmartwychwstał, obdarzył Was swoją łaską oraz miłością.
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