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Andrzej Bobola urodzi³ siê 30 li-
stopada 1591r. w Strachocinie ko³o Sano-
ka. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej. Oj-
cemAndrzeja by³ Miko³aj. Ca³a rodzina
odznacza³a siê ogromn¹ religijno�ci¹.
Andrzej zdoby³ wstêpne i �rednie wy-
kszta³cenie humanistyczne.Wiedzê naby-
wa³ w jednej ze szkó³ jezuickich, prawdo-
podobniewWilnie.Dobra znajomo�ægreki
pozwoli³a mu studiowaæ pisma Ojców
Ko�cio³a Wschodniego. W sierpniu
1611r. wst¹pi³ do zakonu Towarzystwa
Jezusowego w Wilnie. Po dwóch latach
nowicjatu z³o¿y³ �luby zakonne, a przez

kolejne trzy lata studiowa³ filozofiêwAka-
demii Wileñskiej. Po pracy jako nauczy-
ciel w Brunsberdzie i Pu³tusku, wróci³ do
Wilna by studiowaæ teologiê. Przyj¹³ �wiê-
cenia kap³añskie i obj¹³ parafiêwNie�wie-
¿u, gdzie by³ rektorem ko�cio³a, kazno-
dziej¹ imisjonarzem ludowym. Prowadzi³
wWilnie wyk³ady Pisma �w. i dogmatyki
dla wiernych. W P³ocku kierowa³ nie-
wielk¹ szko³¹. Pe³ni³ tak¿e funkcjêmode-
ratora SodalicjiMariañskiej.Mia³ ogrom-
ny temperament, ale w pó�niejszych cza-
sach potrafi³ opanowaæ swoje emocje i sta³
siê uosobieniem cierpliwo�ci. Sukcesy
apostolskie wzbudzi³y do niego niechêæ
prawos³awnych.Wmaju 1657r. na Polskê
napad³a grupaKozaków, dokonuj¹c rzezi
katolików i ¯ydów.Andrzeja pochwyco-
no. Przed �mierci¹Kozacy znêcali siê nad
nim niemi³osiernie: wybito mu zêby, wy-
rwano paznokcie, zdzierano skórê, a na-

Takim tytu³em zwracaj¹ siêwiernimodl¹cy siê doMatki wWieleniu Za-
obrzañskim. Sanktuarium to �redzianom jest znane. 2 kwietnia mia³a
miejsce pielgrzymka, któramia³a zgromadziæ wiernych z 3 dekanatów

naszej diecezji. Zainteresowanie wyjazdem by³o du¿e. Z samej �rody wyje-
cha³y cztery autokary. Po przyje�dzie wszyscymogli powierzyæ swoje pro�by
w rêce Matki poprzez nowennê. Po niej zosta³a odprawiona uroczysta Msza

�w., której przewodni-
czy³ ks.bpGrzegorzBal-
cerek.Wyjazd ten zbieg³
siê zwiadomo�ciami do-
cieraj¹cymi zWatykanu,
tak te¿ wszyscy modlili
siê za papie¿a. Jego oso-
bie po�wiêci³ tak¿e
swoj¹ homiliê ksi¹dz bi-
skup.Wyja�nia³ on sens
cierpienia i zawierzenia
Maryi ca³ego ¿ycia na
przyk³adzie Jana Paw³a
II. Po Eucharystii piel-
grzymimogli skorzystaæ
z tego, co dla cia³a przy-
gotowali parafianie oraz
obejrzeæmisterium reli-
gijne, jakie przygotowa-
³y dzieci. W drodze po-
wrotnej uczestnicy zwiedzili tak¿e pocysterski ko�ció³ w Przemêcie, który
zachwyci³ ich swoimi rozmiarami. Ok. 15 pielgrzymipowrócili do �rody koñ-
cz¹c pe³en modlitwy wyjazd doMatki Bo¿ejWielenskiej.

Marcin Stanis³awski

stêpnie zwi¹zanego wleczono koñmi do
rze�ni, gdzie dokonywano kolejnych tor-
tur. Odciêto mu nos, wargi, wyk³uto jed-
no oko, a¿ wreszcie wydarto jêzyk przez
dziurê zrobion¹ w karku. Po takich nie-
ludzkich czynach powieszono go za nogi
i przek³uto szabl¹.Wierni pochowali gow
krypcie ko�cio³a jezuitówwPiñsku, ale z
czasem zapomniano o nim. Odnaleziono
jego cia³o w 1702r., po cudownym obja-
wieni siê �wiêtegowe �nie jakimia³ rektor
piñskiego kolegium. Mimo zwilgocenia
krypty, cia³o by³o nietkniête rozk³adem.Po
d³ugichwêdrówkach cia³aAndrzeja, �wiê-
ty zosta³ z³o¿ony w kaplicy domu Jezu-
itówwWarszawie (1938r.). 30 pa�dzierni-
ka 1853r.Andrzej zosta³ beatyfikowany, a
17 kwietnia 1938r. kanonizowany. 16maja
�w. Andrzej zosta³ og³oszony czwartym
patronemPolski.

kasia

By³
wierny
do

koñca

Ucieczka Grzeszników
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Drodzy
Czytelnicy!
Numer, który trzymacie w rêce

jest ju¿ kolejnym numerem nasze-
go miesiêcznika. Jest jednak pew-
na ró¿nica. Poprzednie numery
wydawane by³y za pontyfikatu
Papie¿a Polaka. Ten numer wy-
dali�my chwilê po inauguracji
pontyfikatu Benedykta XVI. Za-
chêcamy wszystkich czytelników
do modlitwy za kolejnego nastêp-
cê �w. Piotra. Mamy nadziejê, ¿e
nasi czytelnicy z mi³o�ci¹ przyjm¹
nowego pasterza Ko�cio³a Rzym-
skiego. Aby jednak pamiêæ o
zmar³ym trwa³a, na ³amach naszej
gazety bêd¹ ukazywa³y siê frag-
menty Jego nauczania. W tym nu-
merze mo¿ecie przeczytaæ w k¹-
ciku eucharystycznym fragment
listu na rok eucharystii.
Ponawiamy nasz apel doty-

cz¹cy w³¹czenia siê nasz dzie³o,
jakim jest tworzenie miesiêczni-
ka. Zachêcamy wszystkich do
dzielenia siê z nami swoimi prze-
my�leniami, przesy³ania artyku-
³ów zarówno drog¹ elektroniczn¹
poprzez e-mail: gazeta.kolegia-
ta@wp.pl jak i poprzez listy, któ-
re mo¿na wrzucaæ do skrzynki re-
dakcyjnej, która znajduje siê na
drzwiach wikariatu przy biurze
parafialnym oraz wysy³ane
poczt¹ na adres parafii. Zachê-
camy wszystkich, którzy chcieli-
by wspomóc to dzie³o tak¿e finan-
sowo, gdy¿ koszty przygotowania
numeru s¹ o wiele wiêksze ni¿
datki pochodz¹ce z rozprowadza-
nia numeru. Wszystkim zaintere-
sowanym podajemy numer kon-
ta, na które mo¿na wp³acaæ swo-
je ofiary na ten cel:

Bank Spó³dzielczy
w �rodzie Wlkp. nr:

38 90850002 0000 0001 1804 0003.
Za wszelk¹ pomoc
serdeczne Bóg Zap³aæ!

Redakcja

�Przybyli�my oddaæ
Mu pok³on�

NiedzielaMêki Pañskiej, nie-
dziela ChrystusaKróla, niedziela
palmowa, te synonimiczne okre-
�lenia odnosz¹ siê do dnia, który
obchodzony jest na �wiecie, jako
�wiatowy dzieñm³odzie¿y.M³o-
dzie¿ z ca³ego �wiata jednoczy siê
w swoich diecezjach, razem ze
swoim pasterzem. Tak by³o te¿ i
w naszej diecezji. M³odzi ludzie
spotkali siê po to, aby za�wiad-
czyæ o Chrystusie, zamanifesto-
waæ swoj¹ wiarê oraz pokrzepiæ
siê S³owem Bo¿ym. Równie¿ i
naszemiasto by³o reprezentowa-
neprzez grupêm³odzie¿y.DoPo-
znania udali�my siê autobusem z
ogromn¹ palm¹ autorstwa Asi
Pogonowskiej iKingi Luberskiej.
Owa palmamia³awystartowaæw
konkursie na najwiêksz¹, ale zde-
klasowa³a rywalki tak, ¿e konkors
odwolano t³umacz¹c, ¿e dla na-

szej palmy nie ma konkurencji. Po wyj�ciu z ko�cio³a pw. Wszystkich �wiêtych na
Sródce, w którym �piewano piesni lednickiewszyscy razem zjednoczyli siê w wielkiej
wspólocie manifestujacej wiarê w Chrystusa. Wraz ze �piewem hymnu XX �DM
zbli¿yli�my siê do katedry, gdzie powita³ nas ksi¹dzArcybiskup, poswiecaj¹c przy-
niesione palmy. Zaprosil wszystkich do udzia³u w Eucharystii i wspólnego wy-
chwalania Boga. Po Mszy �w. ka¿dy z uczestników otrzyma³ orêdzie jakie napisa³
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II zapraszaj¹c wszystkich do udzia³u w �DMwKolonii w
sierpniu tego roku. Te s³owa sta³y siê jeszcze bardziej aktualne teraz, gdy nie ma Go
w�ród nas. Wierzymy jednak, ze Jego duch bedzie z nami, podobnie jak by³ z nami
przez ca³e swoje ziemskie ¿ycie.

Marcin Stanis³awski
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Ka¿dego roku w maju w ko�cio³ach, a tak¿e przy
krzy¿ach i kapliczkach przydro¿nych rozbrzmiewaj¹
pie�ni maryjne. T¹ piêkn¹ form¹ czci wobec Matki
Naj�wiêtszej s¹ Nabo¿eñstwa Majowe.
Wiêkszo�æ teologów zajmuj¹cych siê badaniem kultuMatki

Bo¿ej twierdzi, ¿e Nabo¿eñstwoMajowe narodzi³o siê wXVIII
wieku. Jego rodowód jest jednak znaczniewcze�niejszy. Groma-
dzenie siê i �piewanie pie�ni na cze�æ Matki Bo¿ej by³o znane
ju¿w latach 430-450.Wielkimorêdownikiem takiej formymodli-
twy by³ �w. CyrylAleksandryjski.
Nieco pó�niejmiesi¹c ku czciMaryi �wiêconowZiemi �wiê-

tej, w Syrii i Grecji. WKo�ciele zachodnim w I tysi¹cleciu maj
jakomiesi¹cMaryi �wiêcono raczej sporadycznie.CzcicieleMaryi
Dziewicy jednak, którzy najbardziej boleli widz¹c jak szatan ko-
rzysta z piêkna wiosny i od¿ywania si³ fizycznych cz³owieka,
postanowili zwróciæ to uniesienie, jakie na wiosnê ludzi opano-
wuje ku szlachetnemu celowi, podnie�æ je, uczyniæ piêknym i
czystym. Zamiast wymy�lonej przez fantazjê Flory wskazali na
prawdziw¹ Królow¹ Wiosny Maryjê, arcydzie³o r¹k Wszech-
mocnego, piêkniejsze nad najpiêkniejsze kwiaty.

Pierwszym, który rzuci³ tê my�l, by³ król hiszpañski Al-
fons X. W³adca ów zaprasza³ do udzia³u w Nabo¿eñstwach
Majowych, sam czêsto bra³ w nich udzia³ i swoim podda-
nym zaleca³ gromadzenie siê w porze wieczornej na modli-
twy wokó³ figur Matki Bo¿ej.
W XVI w. nabo¿eñstwo to propagowa³ �w. Filip Nere-

usz, a w wieku XVII zaczêli je odprawiaæ w³oscy dominika-
nie. W nastêpnym stuleciu Nabo¿eñstwo Majowe objê³o
swym zasiêgiem coraz wiêksze obszary.

Lenistwo - czy
odpoczynek mo¿e byæ

grzechem?
Lenistwo zajmuje w�ród grzechów

g³ównychmiejsce wyj¹tkowe.W przeci-
wieñstwie do pozosta³ych wystêpuje w
pojedynkê, ma jednak okre�lon¹ relacjê
do nich wszystkich. Poprzednie sk³onno-
�ci inspirowa³y cz³owieka do dzia³ania.
Lenistwo za� od dzia³ania POWSTRZY-
MUJE. Lenistwo powstrzymuje nas np.
od walki z naszymi wadami, niszcz¹c w
ten sposób jak¹kolwiek pracê nad sob¹
ju¿wzarodku. Jest �ród³emwszelkichgrze-
chów maj¹cych swe �ród³o w zaniecha-
niu dobra. Przejawia siê wstrêtem do pra-
cy, niechêci¹ do wszystkiego, pró¿nowa-
niem, wa³êsaniem siê. Niekiedy objawia
siê zapa³em, takim przys³owiowym �s³o-
mianym ogniem�. Kiedy chcemy zrobiæ
co� bardzo szybko, po to by pó�niej szyb-
ciej odpocz¹æ - poleniuchowaæ. Niekiedy
przejawia siê sk³onno�ci¹ do robienia cze-

go� innego (pokazujemy ca³emu �wiatu,
jacy to jeste�my zajêci, zapracowani, a
mimo wszystko nie wype³niamy swoich
obowi¹zków). Nie powinni�my pob³a¿aæ
lenistwu. Biblia mówi: �Albowiem do-
chodz¹ nas s³uchy, ¿e niektórzy pomiê-
dzywami postêpuj¹ nieporz¹dnie: nic nie
robi¹, a zajmuj¹ siê tylko niepotrzebnymi
rzeczami. Tym te¿ nakazujemy i napomi-
namy ich przez Pana Jezusa Chrystusa,
aby w cicho�ci pracowali i w³asny chleb
jedli.� (2 Tes 3,11-12) Ludzie leniwi nie
osi¹gaj¹ sukcesów.Bibliamówi: �Leniwa
d³oñ prowadzi do nêdzy, lecz rêka praco-
witych ubogaca. Syn, który zbiera w le-
cie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia
w ¿niwa, przynosi hañbê.� (Prz 10,4-5)
Ludzie leniwi nie potrafi¹ w³a�ciwie oce-
niæ sytuacji ani siebie. Bibliamówi: �Leni-
wy mówi: Lwica jest na drodze, lew jest
na ulicach. Jak drzwi obracaj¹ siê na za-
wiasach, tak pró¿niak na ³ó¿ku. Leniwy
wyci¹ga rêkê domisy, lecz ciê¿komupod-
nie�æ j¹ dalej do ust. Leniwy ma siê za

m¹drzejszego
ni¿ siedmiu
odpowiadaj¹-
cych rozs¹dnie.� (Prz 26,13-16) Cz³owiek
leniwy mo¿e uczyæ siê pracowito�ci od
mrówki. Bibliamówi: �Id� domrówki, le-
niwcze, przypatrz siê jej postêpowaniu,
aby� zm¹drza³.Niemaonawodza ani nad-
zorcy, ani w³adcy, a jednak w lecie przy-
gotowuje swój pokarm, w ¿niwa zgroma-
dza swoj¹ ¿ywno�æ. Leniwcze! Jak d³ugo
bêdziesz le¿a³, kiedy podniesiesz siê ze
snu? Jeszcze trochê pospaæ, trochê po-
drzemaæ, jeszcze trochê za³o¿yæ rêce, aby
odpocz¹æ. Tak zaskoczy ciê ubóstwo jak
zbójca i niedostatek, jakm¹¿ zbrojny.� (Prz
6,6-11)Niechaj te ostra s³owa ksiêgi przy-
s³ów pozostan¹w naszych sercach i niech
u�wiadamiaj¹ nas w tych chwilach, kiedy
to szatan bêdzie podsuwa³ nam pokusy
lenistwa, które przecie¿ mo¿na nazwaæ
chwil¹ odpoczynku. Tylko oby�my nie
odpoczywali przez ca³e ¿ycie.

Marcin Stanis³awski

Maj miesi¹cem Naj�wiêtszej Maryi Panny
Najwiêkszym aposto³emNa-

bo¿eñstwaMajowegowXVIIIw.
by³w³oski jezuita o.AlfonsMuz-
zarelli, którego oficjalnie uwa¿a
siê za twórcê tej formy kultuma-
ryjnego.On to, bowiemca³e swo-
je ¿ycie po�wiêci³ propagowaniu
tego nabo¿eñstwa. Z Kolegium
Rzymskiego Ojców Jezuitów
zwyczajpraktykowaniaNabo¿eñ-
stwaMajowegoprzejê³yszko³yza-
konnew innychkrajach, aw1814
r. papie¿ Pius VII nada³ mu osta-
teczn¹ i ca³kowit¹ aprobatê ko�cieln¹, zaznaczaj¹c, ¿e �nale¿yupo-
wszechniaæ je i odt¹d staje siê ono powszechne w ca³ej Europie, a
wkrótcena ca³ym�wiecie�.
W Polsce Nabo¿eñstwo Majowe publicznie zosta³o zaprowa-

dzoneporazpierwszyw1837rokuwko�ciele�w.Krzy¿awWarsza-
wie, nieco potemwKrakowie, na JasnejGórze iwkilku innych ko-
�cio³ach.Wniespe³na 30 lat rozszerzy³o siê po ca³ej polskiej ziemi.
Dzi�niema�wi¹tynikatolickiej, gdziebynieby³oodprawiane.
W 1859 roku Papie¿ b³. Pius IX przypisa³ do Nabo¿eñstwa

majowego - na które sk³ada siê Litania Loretañska doNaj�wiêt-
szej Maryi Panny, nauka kap³ana oraz b³ogos³awieñstwo Naj-
�wiêtszym Sakramentem - liczne odpusty.
Nabo¿eñstwoMajowe jest cenne dla wszystkich, ale szcze-

gólnie dla grzeszników i dusz prowadz¹cych ¿ycie wewnêtrzne.
Pierwsimaj¹mo¿no�æ otrzymaniawielkiegomi³osierdzia Bo¿e-
go, drudzy - dost¹pienia mi³o�ci i zjednoczenia z Bogiem i Naj-
�wiêtsz¹Maryj¹ Pann¹.

Oprac. em
�ród³o �Pod opiek¹ �w. Józefa� maj 1950
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Jasna Góra to duchowe serce
Polski, ukochane miejsce

Papie¿a Jana Paw³a II, miejsce
gdzie �zawsze byli�my wolni�,
skarbiec wielkich pami¹tek

narodowych.

Jasna Góra w przeciwieñstwie do
wielu sanktuariów w Polsce i na �wiecie
nie jest miejscem objawieñ Matki Bo-
skiej. S³awê zawdziêcza cudownemu ob-
razowi. Z malowniczego pasma bia³ych,
wapiennych wzgórz, ci¹gn¹cych siê od
Krakowa a¿ poWieluñ, ze Szlaku Orlich
Gniazd - z klasztoru jasnogórskiego roz-
ci¹gnê³a swe w³adanie na ca³¹ nasz¹
OjczyznêMaryja. Przyby³a Ona z zamku
be³skiego z Rusi Czerwonej do klaszto-
ru Braci �w. Paw³a Pierwszego Pustelni-
ka, których sprowadzi³ wcze�niej z Wê-
gier na to miejsceW³adys³aw Opolczyk.
Podanie g³osi, ¿e obraz jasnogórski na-
malowa³ sam �w. £ukasz Ewangelista na
blacie sto³u, przy którym spo¿ywa³a
posi³ki �wiêta Rodzina. Obraz najpierw
mia³ siê znale�æ w Jerozolimie. Cesarz
Konstantyn przeniós³ go stamt¹d do
Konstantynopola. Pó�niej otrzyma³ go
w darze Lew - ksi¹¿ê ruski. Z czasem z
Rusi przewióz³ go do CzêstochowyW³a-
dys³aw Opolczyk, do ufundowanego
przez siebie klasztoru dla paulinów spro-
wadzonych z Wêgier. Otrzymali oni od
ksiêcia wzgórze zwielkim ko�cio³em pod
wezwaniem Naj�wiêtszej Maryi Panny
DziewicyWspomo¿ycielki i umie�cili tam
cudownywizerunekMatki Boskiej. Pau-
lini nadali wzgórzu nazwê :�Jasna Góra�.
Obraz jasnogórski przedstawia Mat-

kê Bo¿¹ zDzieci¹tkiem Jezus trzymanym
na lewym rêku. Praw¹Maryja wskazuje
na Swego Syna, który jest Drog¹. Jest to
obraz typu �Hodigitria� - Maryja �wska-
zuj¹ca drogê�. Matka ma na sobie nie-
biesko-granatow¹ sukniê i p³aszcz ozdo-
bione z³ocistymi liliami andegawenskimi.
Jezus w lewej rêce ma ksiêgê, praw¹ za�
unosi ku górze w ge�cie b³ogos³awieñ-
stwa. Prawy policzekMaryi znacz¹ dwie
równolegle biegn¹ce rysy, przeciête trze-
ci¹ na linii nosa. Nad g³ow¹Maryi i Jezu-
sa widniej¹ z³ote nimby.

Obraz zosta³ ukoronowany korona-
mi papieskimi 8wrze�nia 1717 roku. By³a
to pierwsza w �wiecie koronacja doko-
nana poza Rzymem. Na³o¿ono dwie z³o-
te korony, wysadzone diamentami, na-
zwane klemensowymi - na cze�æ papie-
¿a Klemensa XI. Zosta³y one skradzio-
ne w roku 1909.Wówczas to papie¿ �w.
Pius X ofiarowa³ nowe korony, którymi
uroczy�cie w roku 1910 ponownie uko-
ronowano Obraz. Po koronacji cudow-
nego wizerunku Matki Bo¿ej i Jezusa w

roku 1717 Jasnogórska Ikona zosta³a
uznana za oficjalne przedstawienie Kró-
lowej Korony Polskiej. Trzecia korona-
cja mia³a miejsce - 3 maja 1966 roku do-
konana przez Stefana kardyna³a Wy-
szyñskiego, prymasa Polski.
Jasna Góra z cudownym obrazem

jest od samego pocz¹tku silnie zwi¹za-
na z dziejami Polski. Znaczenie Matki
Boskiej w ¿yciu narodu polskiego do-
strzegali nawet wrogowie Polski. Guber-
nator Generalnej Guberni Hans Frank
zanotowa³ w swoim dzienniku nastêpu-
j¹ce s³owa: �Ko�ció³ jest dla umys³ów
polskich centralnym punktem zbornym,
który promieniuje stale w milczeniu i
spe³nia przez to funkcjê jakby wieczne-
go �wiat³a. Gdy wszystkie �wiat³a dla
Polski gasn¹ , to wtedy zawsze jeszcze
by³a �wiêta z Czêstochowy i Ko�ció³�.

Ani zaborcy, ani okupanci hitlerowscy,
ani komuni�ci nie o�mielili siê targn¹æ
na Jasna Górê, choæ w ci¹gu wieków
sanktuarium prze¿y³o niejeden najazd.
WWielkanoc 14 kwietnia 1430 roku

banda rabusiów z Czech, Moraw i �l¹-
ska dokona³a pierwszego napadu na
klasztor bezczeszcz¹c cudowny obraz.
Twarz Madonny zosta³a pociêta, a ob-
raz w wyniku upadku uleg³ pêkniêciu na
trzy czê�ci. Arty�ci sprowadzenie przez
króla W³adys³awa Jagie³³ê nie mog¹c
dokonaæ renowacji obrazu zdjêli resztki
pierwotnej ikony i namalowali wiern¹
kopiê. W miejscu ciêæ zaznaczyli wid-
niej¹ce do dnia dzisiejszego �lady ryl-
cem na pami¹tkê rabunkowego napadu.
27 grudnia 1655 po czterdziestodnio-

wej okupacji wojska szwedzkie odst¹-
pi³y od murów Jasnej Góry bronionych
przez za³ogê przeora ojca Augustyna
Kordeckiego. Owa wie�æ szybko roze-
sz³a siê po Europie. Zwyciêstwo przy-
pisano wstawiennictwu Matki Boskiej,
a w wotum wdziêczno�ci król Jan Kazi-
mierz 1 kwietnia 1656 roku og³osi³ w
lwowskiej katedrze Matkê Bosk¹ Pa-
tronk¹ i Królow¹ Polski. Pó�niej przez
trzy lata jasnogórskiej twierdzy bronili
przed Rosjanami konfederaci barscy,
jednakw 1772 roku twierdza pad³a, a król
Stanis³aw Poniatowski kaza³ oddaæ j¹ w
rêceRosjan, lecz upór pielgrzymów,wier-
nych i solidarno�æ ca³ego klasztoru ja-
snogórskiego by³ nieugiêta.
8 wrze�nia 1946 roku Prymas Polski

kardyna³ August Hlond w obecno�ci
miliona wiernych po�wiêci³ Polskê Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Rzesze wier-
nych przyby³y tak¿e 3 maja 1966 roku
na uroczysto�æ Tysi¹clecia Chrztu Pol-
ski, kiedy to ca³y Episkopat na czele z
PrymasemWyszyñskim z³o¿y³ �Akt od-
dania Polski w macierzyñsk¹ niewolê
Maryi, Matki Ko�cio³a, za wolno�æ Ko-
�cio³a Chrystusowego�. Od tego mo-
mentu ka¿dy trzeci dzieñ maja jest po-
�wiêcony Naj�wiêtszej Maryi Pannie
Królowej Polski.

Królowo Polski - módl siê za nami.

aga

Królowa polskich serc
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Duch Pañski nape³ni³
okr¹g ziemi

Duch�wiêty, jest pierwsz¹ i najwy¿sz¹
Mi³o�ci¹, jest równie¿ �ród³emwszelkiej
mi³o�ciw stworzeniach, gdy¿ pochodzi od
Ojca i Syna jako osobowa Mi³o�æ. Za-
wdziêczmyMu u�wiêcenie dusz i dopro-
wadzanie do doskona³o�ci dzie³ Bo¿ych.

Dawca ¿ycia nadprzyrodzonego

Duch �wiêty zst¹pi³ naAposto³ów w
postaci wichru i ognia. Zostali oni nagle
przemienieni duchowo.MocDucha sp³y-
wa na nas poprzez niezwyk³e znaki, znaki
zewnêtrzne, takie jak wWieczerniku, lub
przez Sakramenty �wiête. W szczególny
sposób Duch �wiêty dzia³a w Sakramen-
tachChrztu, Bierzmowania i Kap³añstwa.
W nich bowiem, zostaje wyci�niête w
duszy cz³owieka niezatarte znamiê �wiad-
ka Chrystusowego.

Dary Ducha �wiêtego

Nadprzyrodzone uzdolnienie do dzia-
³ania pod wp³ywem Ducha �wiêtego,
otrzymujemy ju¿ na Chrzcie �wiêtym.W
Pi�mie �wiêtymwymienione jest siedem
darów Ducha �wiêtego. Dziêki darowi
boja�ni odczuwamy obawê przed pope³-
nieniemgrzechu i obra¿eniem tym samym
Boga. Pokonywaniu trudno�ci w s³u¿bie
Bo¿ej s³u¿y dar mêstwa. Dar pobo¿no�ci

budzi w nas uczucie mi³o�ci wobec Boga
i naszych bli�nich.Dar rady pokazuje nam
w trudno�ciach jak postêpowaæ, aby pod-
jêta przez nas decyzja by³a jak najkorzyst-
niejsza, a jednocze�nie podoba³a siê
Bogu.Dar umiejêtno�ci sprawia, ¿ewy¿ej
cenimy sobie dobra wieczne ani¿eli do-
czesne. Prawdy objawione przez Boga
mo¿emy g³êbiej poj¹æ dziêki darowi rozu-
mu, natomiast darm¹dro�ci daje namwy-
czucie wielko�ci i obecno�ci Boga w na-
szym ¿yciu. Pomaga a równie¿ u�wiado-

Zes³anie Ducha �wiêtego
Piêædziesi¹tego dnia po �wiêcie Paschy Bóg zes³a³ na
Aposto³ówwWieczerniku Ducha �wiêtego, aby swoj¹moc¹
umacnia³ ich w szerzeniu nauk Jezusa. Wydarzenie to,
zapowiedziane przez Chrystusa przed Jego
Wniebowst¹pieniem da³o pocz¹tek Ko�cio³owi.

miæ sobie, ¿e Bóg jest Najwy¿szym Do-
brem. Dzia³anie tych darów objawi³o siê
w widoczny sposób w ¿yciu Aposto³ów.
Wchwili, gdy zosta³awylana na nichmoc
Ducha zaczêli przemawiaæwobcych jêzy-
kach.

�ród³o �wiêto�ci Ko�cio³a

Wdzieñ Zes³ania Ko�ció³ Chrystuso-
wy rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ.Aposto-
³owie, umocnieni darami Ducha, zaczêli
odwa¿nie g³osiæDobr¹Nowinê. Zpomoc¹
Ducha �wiêtego, który uczyni³ ich s³owa
skutecznymi, oko³o trzech tysiêcy ludzi
przyjê³o Chrzest �wiêty. Stworzyli oni
pierwsz¹ gminê chrze�cijañsk¹, która po-
tem przerodzi³a siê w Ko�ció³ Katolicki,
czyli powszechny, ogarniaj¹cy ca³y �wiat.
Duch �wiêty,mimowielu ludzkich s³abo-
�ci, ci¹gle o¿ywiaKo�ció³ �wiêty. Strze¿e
przed b³êdamiwwierze i prowadzi gow³a-
�ciw¹ drog¹.

Najlepszy Przyjaciel

�Mi³o�æ, wesele, pokój - te owoce
Ducha �wiêtego s¹ wyliczane przez �w.
Paw³a na samym pocz¹tku. Ku tym do-
bromwyrywa siê ka¿da dusza ludzka, jed-
nak zapewnia je tylkows³uchiwanie siêw
g³os Ducha �wiêtego. Aposto³owie na-
wet w chwilach prze�ladowania �cieszyli
siê, ¿e mogli cierpieæ dla imienia Jezuso-
wego�. Ko�cio³owi nadal towarzyszy
zwyciêska rado�æ. W �wiêto Zes³ania
Ducha �wiêtego wyra�niej u�wiadamia-
ny sobie Jego nieustann¹ obecno�æ w
Ko�ciele i naszych duszach. Dlategow to
�wiêto �ca³y okr¹g ziemi tonie w nadmia-
rze rado�ci.�

N.CZ.

SERDECZNE BÓG
ZAP£AÆ!

Na pro�bê Parafian drukujemy numer
konta bankowego Caritas parafialnego
Bank Spó³dzielczyw�rodzieWlkp.
52908500020000000142120001.

Podczas ostatniej zbiórki pieniêdzy Zespó³ Caritas zebra³ 1795,81
z³otych. Do kasy Caritasu wp³ynê³o równie¿ 400 z³otych za sprzeda¿ pascha-
lików, 707,80 z³otych za sprzeda¿ palemek oraz 253,84 z³otych, które uzbie-
ra³y w swych skarbonkach wielkopostnych dzieci. Pragniemy równie¿

podziêkowaæ prywatnemu ofiarodawcy, który wp³aci³ na konto Caritasu 200
z³otych. Za po³owê tej kwoty zosta³y zakupione cukierki dla dzieci.
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PYTANIA:
1. Jeden z grzechów g³ównych
2. Imiê Mozarta
3. Jedna od sto³u
4. Symbol ¿ycia
5. Imiê naszego proboszcza
6. Na wróble
7. Jeden z ewangelistów
8. �w. z Akwinu
9. Jej stolic¹ jest Warszawa
10. Najd³u¿sza rzeka w Polsce

Pewnegodnia 1263 roku, niemiecki kap³anPiotr zPragi, pielgrzymuj¹cy do
Rzymu, zatrzyma³ siê w Bolesna. By³ pobo¿nymksiêdzem, lecz czêstomiewa³
w¹tpliwo�ci, co do realnej obecno�ci Chrystusa w konsekrowanej Hostii. Gdy
sprawowa³Naj�wiêtsz¹Ofiarê przy grobie �wiêtejKrystyny (znajduj¹cymsiêw
ko�cielepod tymwezwaniem),wchwilêpowypowiedzenius³ówKonsekracji, kro-
ple krwi zaczê³y sp³ywaæHostii, spadaj¹c na jego rêce i korpora³ o³tarza.

cudu.Wej�cie w pó³nocnym skrzydle ko�cio³a prowadzi do Cu-
downej Kaplicy, w której plamy na p³ytach pod³ogi maj¹ byæ
�ladem krwi z cudownej Hostii. Sam o³tarz, na którym dokona³
siê cud, jest obecnie ustawiony w grocie �w. Krystyny. Figura
�wiêtej znajduje siê tu¿ obok.
W siedemsetn¹ rocznicê ustanowienia �wiêta Bo¿ego Cia³a

(sierpieñ 1964), papie¿ Pawe³ VI sprawowa³ Naj�wiêtsz¹ Ofiarê
na o³tarzu - sanktuarium �wiêtego korpora³u, w katedrze Orvie-
to. (Ojciec �wiêty uda³ siê doOrvieto helikopterem - pierwszaw
historii podró¿ papieska tym �rodkiem lokomocji).

Dwana�cie lat pó�niej Pawe³
VI uda³ siê do Bolesna, sk¹d
przemawia³ w transmisji telewi-
zyjnej, na zakoñczenie 41. Kon-
gresu Eucharystycznegow Fila-
delfii. W swym pos³aniu Ojciec
�wiêty okre�li³ Naj�wiêtsz¹ Eu-
charystiê jako �...wielk¹ i niewy-
czerpalna tajemnicê�.
Do 1990 r.Orvieto odwiedzi-

³o 40 papie¿y. Szczególnie uro-
czy�cie prze¿ywa siêw tymmie-
�cie dzieñ Bo¿ego Cia³a. Proce-
sja zNaj�wiêtszymSakramentem
i relikwiarzem przechodzi wów-
czas przez najwa¿niejsze ulice i

place miasta. Poprzedza j¹ trzystuosobowy orszak historyczny.
W1990 r. uroczysto�ciomwOrvieto przewodniczy³Ojciec �wiê-
ty Jan Pawe³ II.

Aw Bolsenie i Orvieto od siedmiu stuleci wci¹¿ dziej¹ siê
nadzwyczajne zjawiska. W kroplach Naj�wiêtszej Krwi na ka-
mieniach i korporale mo¿na niekiedy dostrzec postaæ Jezusa z
Nazaretu.Wierni oddaj¹cy cze�æ Naj�wiêtszemu Sakramentowi
doznaj¹ tu ³ask i uzdrowieñ.

Oprac. A.P. , M.E.

11. Nosisz na szyi
12. Stolica Wielkopolski
13. �w. z Asy¿u
14. Najm¹drzejszy ptak
15. Miejsce urodzenia Miko³aja
Kopernika
16. Inaczej raj
17. Inaczej szata ksiêdza
18. Odmierza czas
19. Pierwsza kobieta
20. CD-....
Krzy¿ówkê opracowa³a:

Katarzyna Barczak

CUD W BOLSENA
- ORVIETO, W£OCHY

Ogarniêty trwog¹ ksi¹dz Piotr próbowa³ pocz¹tkowo ukryæ krew, lecz w chwilê
potem przerwa³ Mszê �w. i uda³ siê bezzw³ocznie do s¹siedniego miasta Orvieto,
gdzie przebywa³ papie¿Urban IV.
Papie¿wys³ucha³ relacji o cudownymwydarzeniu, udzieli³ ksiêdzu przebaczenia

i natychmiast zarz¹dzi³ wszczêcie procesu dochodzeniowego. Po zbadaniu faktów,
biskup diecezji otrzyma³ nakaz przewiezienia Hostii i korpora³u ze �ladami krwi do
Orvieto, gdzie papie¿ w uroczystej asy�cie z³o¿y³ je w katedrze.
Korpora³ ten jest do dzisiejszego dnia wystawiony i czczony przez wiernych w katedrze wOrvieto.
Historia przekazuje nam, ¿e podwp³ywem tego cudu, papie¿Urban IVpoprosi³ �w. Tomasza zAkwinu o napisanieMszyw³asnej

i Oficjum ku czci Naj�wiêtszej Eucharystii jako Cia³a Pañskiego. W sierpniu nastêpnego roku, specjaln¹ bull¹, papie¿ Urban IV
ustanowi³ �wiêto Bo¿ego Cia³a.
Tury�ci i pielgrzymi odwiedzaj¹cy katedrê wOrvieto kieruj¹ siê potem do Bolesna, by w ko�ciele �w. Krystyny uczciæ miejsce

Prawid³owe
rozwi¹zania

krzy¿ówki prosimy
wrzucaæ do
skrzynki przy

Biurze Parafialnym.
W�ród poprawnych

odpowiedzi
rozlosujemy

nagrody rzeczowe.
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Powstanie tej uroczysto�ci ma
swoje �ród³o w
charakterystycznej pobo¿no�ci
�redniowiecznej na Zachodzie,
która przejawia³a siê w chêci
ogl¹dania Chleba
Eucharystycznego. Przy ostrej
dyscyplinie pokutnej dla wielu
grzeszników by³ to w³a�ciwie
jedyny sposób uczestniczenia w
Naj�wiêtszej Ofierze.
Wzmocnieniem chêci
ustanowienia �wiêta Eucharystii
by³y trzy powody:

1. B³¹d Berengariusza zTours - Be-
rengariusz (1000 - 1088), prze³o¿ony szko-
³y biskupiej wTours, wyrazi³ w 1047 roku
swoje w¹tpliwo�ci o przeistoczeniu chle-
ba iwinawCia³o i krewPañsk¹. Jego b³¹d
mia³ naturê filozoficzn¹: twierdzi³, ¿e nie
mo¿na oddzieliæ substancji (istoty) od
przypad³o�ci (cech fizycznych), dlatego
nie potrafi³ wyt³umaczyæ, jak w przypad-
ku Chrystusa mog³oby byæ inaczej (sub-
stancja po przeistoczeniu - Cia³o i Krew
Pañska, przypad³o�ci chleb i wino). Be-
rengariusz dopiero w 1079 roku podpisa³
prawowierne wyznanie wiary w realn¹
obecno�æ Cia³a ChrystusowegowEucha-

rystii oraz w przeisto-
czenie i w identycz-
no�æ cia³a historyczne-
go z cia³emChrystusa
Eucharystycznego.
B³¹d ten by³ dla Ko-
�cio³a przestrog¹ i
wyzwaniembyw³a�ci-
wie nauczaæ i formo-
waæwiernych o obec-
no�ci Chrystusa w
Eucharystii.
2. Wizja �w. Juliany de Retine - w

1209 rokumniszka zMontCornillon (ko³o
Liege) ujrza³a pe³niê ksiê¿yca, ale z pew-
nym uszczerbkiem, który oznacza³ brak
�wiêta Eucharystii w kalendarzu liturgicz-
nym. Odczyta³a to jako wezwanie Chry-
stusa do ustanowienia takiego �wiêta i
opowiedzia³a to widzenie swojemu spo-
wiednikowi Jakubowi Pantaleonowi, pó�-
niejszemupapie¿owiUrbanowi IV.
3.Od strony teologicznej rozumie-

nie Mszy �w. jako Ofiary stawia³o jak-
by w cieniu �wielko�æ� Bo¿ego maje-
statu, st¹d istnia³a potrzeba pewnych
form, które podkre�la³yby �majestat�
Bo¿ej obecno�ci.

Rozwój �wiêta.
Po raz pierwszy uroczysto�æ Cia³a

Chrystusa �wiêtowano w Liege (Belgia)
w 1247 roku na zarz¹dzeniemiejscowego
biskupa Roberta. W 1264 roku papie¿
Urban IV rozci¹gn¹³ �wiêto na ca³y Ko-
�ció³. Na tê decyzjê papie¿a niew¹tpliwie
wp³yn¹³ cud eucharystycznywew³oskiej
miejscowo�ciBolsena (chodzi³o opokrwa-
wiony korpora³, przechowywany do dzi�
wOrvieto w Italii; na temat tego cudu pi-
szemy na stronie 7 dzisiejszego numeru
gazety).Bulla papieskawyznaczy³a czwar-
tek po uroczysto�ci Trójcy Przenaj�wiêt-
szej jako dzieñ nowego �wiêtawnawi¹za-
niu doWielkiego Czwartku - dnia ustano-
wienia Eucharystii. Papie¿ w swoim do-
kumencie ustanowi³ równie¿ oktawê �wiê-
ta. Jednak¿e przyjêcie tego �wiêta poza
Nadreni¹, Siedmiogrodem,Wêgrami i nie-
którymimiejscamiweFrancji pozostawia-
³o wiele do ¿yczenia. Dlatego Sobór w
Vienne (1311-1312) ponownie surowona-
kaza³ obchodzenie tej uroczysto�ci, co i

tak nie przynios³o spodziewanych efek-
tów. Jednak¿e przy koñcu XIII wieku za-
czê³y towarzyszyæ obchodom �wiêta Cia-
³a Chrystusa procesje eucharystyczne, o
których nie by³o mowy w bulli ustana-
wiaj¹cej �wiêto, i to w³a�nie one zaczy-
naj¹ mieæ wp³yw na popularyzacjê �wiê-
ta. Jedn¹ z pierwszych diecezji wKo�cie-
le Powszechnym, która po oficjalnym za-
twierdzeniu �wiêtaBo¿egoCia³aprzezSto-
licêApostolsk¹, zaprowadzi³a je u siebie,
by³aDiecezjaKrakowska. O uroczysto�ci
Bo¿ego Cia³a mówi¹ statuty synodalne
krakowskiego biskupa Nankera z 1320
roku.

Pierwotna nazwa �wiêta brzmia³a: Fe-
stum sanctissimi corporis Domini nostri
Iesu Christi (Uroczysto�æ Naj�wiêtszego
Cia³a Pana naszego Jezusa Chrystusa).
Tak¹nazwêprzej¹³ tak¿emsza³z1570roku.
Sama nazwa zatemwskazuje na skoncen-
trowaniu siê pobo¿no�ci eucharystycznej
tylko na Chlebie, podczas gdy euchary-
styczneWino - przy rozwoju komunii tyl-
ko pod postaci¹ Chleba - znika prawie
ca³kowicie z pola widzenia. Dopiero pó�-
niej powsta³a uroczysto�æ Przenajdro¿szej
Krwi Pana naszego JezusaChrystusa, któ-
ra by³a obchodzona 1 lipca (pocz¹tki siê-
gaj¹ XVI wieku, ale w kalendarzu ogól-
nym obchód ku czci Krwi Pañskiej umie-
�ci³ dopiero Pius IXw1847 roku). �wiêto
to jednak nie mia³o nigdy na celu odda-
wania publicznej czci eucharystycznej
Krwi Chrystusa - analogicznie do uczcze-
nia postaci Chleba w uroczysto�æ Bo¿e-
goCia³a.NowyMsza³ z 1970 rokuwymie-
nia ju¿ Eucharystiê pod obiema postacia-
mi nazywaj¹c j¹: Sanctissimi corporis et

Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a
Geneza �wiêta
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sanguinisChristi sollemnitas (Uroczysto�æ
Naj�wiêtszegoCia³a iKrwiChrystusa).

Obchód �wiêta.

Bulla Urbana IV Transiturus, jak ju¿
wcze�niej wspomniano, nie mówi³a nic o
procesji eucharystycznej. Procesjê tak¹
mo¿na spotkaæ jednak dosyæ wcze�nie,
bo ju¿ w 1277 roku w Kolonii, a u Bene-
dyktynówwBeuronw1286 roku.WXIV
wieku rozpowszechni³a siê w innych kra-
jach. W oficjalnych ksiêgach liturgicz-
nych pojawi³a siê dopiero w 1600 roku.
Procesja w rozumieniu rzymskiej liturgii
polega na kroczeniu ze �piewem. Na za-
koñczenie pochodu religijnego udzielano
b³ogos³awieñstwa - tê pierwsz¹ formê pro-
cesji w Ko�ciele nazywano procesj¹ teo-
foryczn¹. W XIV wieku na terenie Nie-
miec na³o¿y³a siê na inny typ procesji
zwi¹zanej z mod³ami o urodzaje i zacho-
wanie zbiorów od zarazy. W XV wieku
procesja zatrzymywa³a siê przy czterech
stacjach (4 strony �wiata). Przy ka¿dej z
nich odczytywano Ewangeliê jako formê
b³ogos³awienia. Po³¹czenie obu procesji
ukszta³towa³ow rezultacie obecn¹ proce-
sjê z czterema stacjami, z odczytywaniem
fragmentów Ewangelii i b³ogos³awie-
niemNaj�wiêtszym Sakramentem. Uzu-
pe³niono potem ca³y ten obrzêd pi¹tym
b³ogos³awieñstwem - na cztery strony
�wiata - na zakoñczenie procesji. W hi-

storycznym rozwoju procesja Bo¿ego
Cia³a zyskiwa³a nowe elementy u�wiet-
nienia, wspania³o�ci. W procesji niesio-
no obrazy, chor¹gwie, a w XIV wieku
pojawia³y siê tak¿e tzw. ¿ywe obrazy,
tworzone ze �piewaków przedstawiaj¹-
ce sceny z ¿ycia Pana Jezusa.

Teksty liturgiczne �wiêta.

Teksty liturgiczne, które po dzi� dzieñ
s¹ wykorzystywanew liturgii Uroczysto-
�ci Bo¿ego Cia³a wedle tradycji w wiêk-
szo�ci pochodz¹ od �w. Tomasza zAkwi-
nu (1226-1274). Liturgia ma nam ukazaæ
Chrystusa jako prawdziwego i wiecznego
kap³ana, ustanawiaj¹cego podczas Ostat-
niej Wieczerzy obrzêd wiekuistej ofiary.
Równocze�nie ofiaramszy �wiêtej przed-
stawiona jest jako sakramentalne utrwa-
lenie ofiary Chrystusa na krzy¿u, a Ko-
munia jest uczestnictwemw tej¿e ofierze.
Uczestnictwow eucharystii zwi¹zane jest
z na�ladowaniem ¿ycia Jezusa, �aby�my
upodobnili siê do niebiañskiego obrazu
Twego Syna� - �piewa kap³anw prefacji -
i ma prowadziæ do dynamizmu na�lado-
wania Chrystusa.
Tak¿e cztery stacje podczas procesji

maj¹ namukazaæ pe³nywymiar prze¿ywa-
nej przez nas eucharystii. Pomagaj¹ nam
w tym odpowiednio dobrane fragmenty
ewangelii:
- Przy pierwszej stacji: Eucharystia jest

ofiar¹ - fragment ewangelii o ustanowie-
niuwWieczerniku i wskazaniu na zbli¿a-
j¹c¹ siêmêkê (Mt 26,17-19.26-29);
- Przy drugiej stacji: Eucharystia jest

pokarmem duszy - fragment ewangelii o
rozmno¿eniu chleba (Mk 8,1-9);
-Przy trzeciej stacji:Eucharystia jest za-

datkiemnie�miertelno�ci - fragment ewan-
gelii oBogu, przygotowuj¹cym i zaprasza-
j¹cymnaucztêwieczn¹ (£k14,16-24) lubo
uczniach id¹cych do Emaus - uczestnicz¹-
cychw³amaniuchleba (£k24,13-33);
- Przy czwartej stacji: Eucharystia jest

sakramentem zjednoczenia - fragment
ewangelii o winnym krzewie, którego je-
ste�my latoro�lami (J 15,5-11) lubmodli-
twa Chrystusa o jedno�æ Ko�cio³a (J
17,20-26)
InstrukcjaKongregacji ObrzêdówEu-

charisticummysterium z 1967 rokumówi
o kulcie Eucharystii: �Lud chrze�cijañski
sk³ada publiczne �wiadectwo swej wia-

ry i pobo¿no�ci wobec Naj�wiêtszego
Sakramentu na procesjach, w czasie któ-
rych obnosi siê Eucharystiê po drogach
w uroczystym obrzêdzie w�ród �piewu,
szczególnie w uroczysto�æ Bo¿ego Cia-
³a� (EM 59).
Prze¿ywaj¹c Rok Eucharystii ustano-

wiony przez Jana Paw³a IIws³uchajmy siê
tak¿e w papieski apel zawarty w Li�cie
apostolskim obwieszczaj¹cym ten¿e rok,
�Mane nobiscum Domine� (�Zostañ z
nami Panie�): �W tym roku ze szczególn¹
¿arliwo�ci¹ nale¿y obchodziæ uroczysto�æ
Bo¿egoCia³a, z tradycyjn¹ procesj¹.Wia-
rê w Boga, który przez wcielenie sta³ siê
naszym Wspó³towarzyszem w drodze,
trzeba g³osiæ wszêdzie, a szczególnie na
naszych ulicach iw naszych domach, jako
wyraz naszej wdziêczno�ci i �ród³o nie-
wyczerpanego b³ogos³awieñstwa� (nr 18).

A.P.

Literatura:
JanPawe³ II: List apostolski �Mane no-
biscumDomine�;
Brviarium fidei - wybór doktrynalnych
wypowiedzi Ko�cio³a; Poznañ 1998;
Agenda Liturgiczna - Opole 1986;
Michael Kunzler: �Liturgia Ko�cio³a�;
Poznañ 1999;
Ks. Bogus³aw Nadolski: �Liturgia i
czas� tom II; Poznañ 1991;
Ks. Tarsycjusz Sinka: �Liturgika�; Kra-
ków 1994;

Na zdjêciach Uroczysto�ci
Bo¿ego Cia³a - rok 1967
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Stajemy wobec kolejnej, ju¿ 65
rocznicy Mordu Katyñskiego i
Drugiej Masowej Zsy³ki Polaków
na Sybir - najwiêkszej zbrodni na
mocy tajnego uk³adu Ribbentrop
-Mo³otow, który zawarty zosta³ 23.
sierpnia 1939 roku w Moskwie.

Polska mia³a byæ wymazana z mapy
�wiata. Wspólna konferencja metodycz-
naNKWD iGestapow1940 roku przygo-
towa³a plan systematycznej likwidacji na-
rodu polskiego. Zaczê³y siê wywózki, de-
portacjemilionówludziwg³¹bRosji, aresz-
towania, przemoc, terror. Ta skrupulatnie
zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzo-
na zbrodnia praktycznie do pocz¹tków III
Rzeczypospolitej tj. do 1989 roku by³a te-
matem tabu w stosunkach polsko - so-
wieckich-mimoodkrycia czê�ci prawdy o
tymmordzie ju¿w 1943 roku, kiedy to 13

kwietnia Niemcy
obwie�cili �wiatu o
odkryciu grobów
oficerówpolskichw
Katyniu, zbrodniê
NKWD otoczono
zmow¹ milczenia i
k³amstwa. Winê za
KatyñStalin zrzuci³
na Hitlera. Kiedy
prawda wysz³a na
jaw mocarstwa
�wiata tchórzliwie
zamilk³ynapó³wie-
ku, co gwarantowa³
uk³ad Churchila,
Roosvelta i Stalina
zawarty w 1943 roku w Teheranie, a do-
pe³niony pó�niej w 1945 rokuw Ja³cie.
Polska zosta³a poddana Stalinowi.

Zacz¹³ siê okrutny mord niewinnych Po-
laków iwywózki na nieludzk¹ ziemiê dla-

Katyñ - Golgota Wschodu

ne. �SprawaKatyniamówi³Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II - jest stale obecna w naszej
�wiadomo�ci i nie mo¿e byæ wymazana z
pamiêci Europy.� Oczekujemy te¿ wyja-
�nienia wszystkich okoliczno�ci zbrodni,
a zw³aszczawskazania dalszychmiejsc po-
chowania zamordowanych jeñców, któ-
rych grobów do dzi� nie uda³o siê odna-
le�æ. Wyra¿amy ubolewanie z powodu
umorzenia �ledztwa przez prokuraturê ge-
neraln¹ Federacji Rosyjskiej. Oczekujemy
od strony rosyjskiej wydania wszystkich
dokumentów zgromadzonych w trakcie
prowadzonych �ledztw.Wyra¿amy popar-
cie dla decyzji Instytutu Pamiêci Narodo-
wej o wszczêciu polskiego �ledztwa.
Zbrodnia katyñska nie mo¿e byæ trakto-
wana jako jedna z wielu wojennych �tra-
gedii�.Mord katyñski jest ludobójstwem,
a historii nie da siê zak³amaæ. Kiedy mó-
wimy s³owo �Katyñ�, jest ono symbolem
ca³ej�GOLGOTYWSCHODU�

Prezes Stowarzyszenia
�Katyñ�wPoznaniu

Tadeusz Patecki

Sztandar Stowarzyszenia Katyñ w Poznaniu na spotkaniu z Ojcem
�wiêtym13 kwietnia 1996 roku w Sali Klementyñskiej naWatykanie.
Na zdjêciu z Ojcem �w. Ks. Pra³at Zdzis³aw Pezkowski, Tadeusz Patec-
ki z ryngrafem Matki Boskiej Czêstochowskiej, który po po�wiêceniu
przez papie¿a zosta³ zawieziony do Katynia i umiejscowiony na central-
nym krzy¿u, oraz Marian ¯¹k i w oddali Wincenty Dewojno

PARAFIA P.W. �W. JÓZEFA

ADRES: os. Jagielloñskie 47, 63-000 �roda. Wlkp.
tel.: (0-61) 285 58 64.

Msze �w.wniedzielê:7.30, 9.00, 10.30(dla dzieci),
12.00, 15.00, 18.00(dlam³odzie¿y).

Msze �w.wdni powszednie:7.00 (wkaplicy), 18.30wko�ciele.
Okazja do spowiedzi �w. 30 minut przed ka¿d¹ Msz¹ �w.

Wewtorki o 18.15 nowenna do �w. Józefa
iMatki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Wczwartki i soboty o 18.00 ró¿aniec.
BiuroParafialne: �roda 9.00-10.00 i 16.30-17.30;
czwartek 9.00- 10.00; pi¹tek 9.00- 10.00.

tego, ¿e byli Pola-
kami. Dzisiaj w ich
imieniuwo³amy do
�wiata o prawdê i
sprawiedliwo�æ!
Niechcemyzemsty,
przebaczamy, ale
prawda musi byæ
nazwana a potwor-
no�æ z³a - os¹dzo-
na. Potrzebna jest
ludzko�ci �wiado-
mo�æ tej okrutnej
prawdy, aby nigdy
wiêcej podobne
zbrodnie ludobój-
stwa nie powtórzy-
³y siê, aby nigdy nie
pozostawa³y bez-
karnie przemilcza-

13.04.2005 uroczy�cie obchodzona 65 rocznicaMordu Katyñskiego
przed pomnikiem Katynia i Sybiru w Poznaniu. Na zdjêciu Maria
Patecka, córka majora Stefana Tomaszewskiego zamordowanego w
Charkowie, sk³ada ho³d ofiarom bestialskiego mordu
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Obja�nienia hase³:
Poziomo:
1. pewna ilo�æ, liczba (z ³aciny)
4. zanim rozpocznie siê drukowanie ksi¹¿ki lub
czasopisma, trzeba sprawdziæ, czy w tek�cie nie
ma b³êdów, czyli wykonaæ...
7. górzysta wyspa na morzu Joñskim; Odyseusz
pod¹¿a³ tam z Troi
8. tam piêkna romañska bazylika (obok £êczy-
cy)
9. jeden z czterech typów pisma arabskiego
10. nauka i technika zajmuj¹ca siê opracowy-
waniem map; (zajmowa³ siê ni¹ Euge-
niusz Romer)
15. w obecnym kszta³cie - skompliko-
wane pojêcie matematyczne; ale gdyby
z przodu dopisaæ �s� - otrzymamy: przy-
gotowywany do wydruku przez zecera ze-
staw czcionek, linii i justunku
16. pisma o charakterze urzêdowym (np.
w s¹dzie)
17. trz¹�æ siê jak...
18. lepiej go nie wk³adaæ miêdzy drzwi
19. w tej ksi¹¿ce g³ówny bohater zwraca
siê do Micha³a Wo³odyjowskiego:
�Koñcz wa�æ, wstydu oszczêd�!�
21. potocznie: zupe³nie, ca³kowicie ( z
wêgierskiego)
23. amerykañski drapie¿ny ssak nadrzew-
ny o piêknym futrze
25. nie poziom i ... warto go trzymaæ!
26. miejsce, gdzie kopi�ci przepisywali
ksiêgi
29. temat czêsto pojawiaj¹cy siê w lite-
raturze, sztuce albo ... postêpowania
30. Wojna i pokój Lwa To³stoja sk³ada
siê z takich czterech
31. miasto w Japonii, wa¿ny port

32. mo¿esz go pope³niæ bezwiednie zw³aszcza,
gdy nie znasz savoir-vivre
33. wa¿na umowa miêdzynarodowa lub dzie³o
naukowe
Pionowo:
1. obiekt nieustannego po¿¹dania ka¿dego bi-
bliofila
2. ilo�æ wydrukowanych jednocze�nie egzem-
plarzy danego wydania ksi¹¿ki lub czasopisma
3. my�l przewodnia ksi¹¿ki w czêsto w formie
cytatu zamieszczonego na pocz¹tku
4. mo¿e przeszkadzaæ czytelnikowi nad jezio-
rem

W zalewie popowych artystów, któ-
rychmuzyczny poziom jest bliski ¿enady
warto siêgn¹æ po co� ambitniejszego, p³y-
tê z górnej pó³ki. Taka jest w³a�nie ostat-
nia p³yta Tracy Chapman, amerykañskiej
piosenkarki i kompozytorki, którejmiêdzy-
narodowy rozg³os przyniós³ debiutancki
kr¹¿ek z 1988 roku, zatytu³owany po pro-
stu �Tracy Chapman�. P³yta ta udowod-
ni³a jej twórcz¹ dojrza³o�æ i zdoby³a uzna-
nie, zarównow�ród publiczno�ci, jak i �ro-
dowiska krytyków.Wkrótce po jej wystê-
pie na siedemdziesi¹tych urodzinachNel-
sona Mandeli, singiel �Fast Car� zacz¹³
siê szybko pi¹æ do góry na amerykañskich
listach przebojów. Jej pierwszy albumzdo-
by³ status platynowej p³yty i przyniós³
wokalistce cztery nagrody Grammy. Do
dnia dzisiejszego Tracy wyda³a sze�æ al-
bumów. Jej ostatnia p³yta nosi tytu³ �Let
it Rain�. Bardzo trudno jest zaliczyæ jej
muzykê do okre�lonego stylu. W swoich
utworachTracyChapmanmiesza elemen-
tymuzyki gospel, R�n�B i lekkiego jazzu.

Tak jest te¿ w przypadku �Let it Rain�.
Album promuje utwór �You�re the

One�. Jest to piosenka ³atwo wpadaj¹ca
w ucho, co nie oznacza, ¿e nie niesie za
sob¹ pewnego przes³ania. Swoim lekko
wibruj¹cym g³osem Tracy �piewa, ¿e nie
nale¿y braæ do siebie opinii tych ludzi,
którymi kieruje jedynie nienawi�æ i chêæ
okazania swojej wy¿szo�ci. Zawsze znaj-
dzie siê kto�, kto stanie po naszej stronie
i oka¿e namprawdziw¹ przyja�ñ.Wystar-
czy tylko rozejrzeæ siê wokó³. Optymi-
styczne podej�cie do ¿ycia Tracy ujaw-
nia w piosence �Say Hallelujah�. Zachê-
ca nas do ufno�ci w Boga i czerpania ra-
do�ci z ka¿dej chwili. Nawet �mieræ nie
jest zmartwieniem, poniewa¿ nie ozna-
cza koñca wszystkiego. Wokalistka
uwa¿a j¹ za dope³nienie i pocz¹tek no-
wej drogi. Od nas tylko zale¿y czy bê-
dzie to drogawiecznej chwa³y czywiecz-
nego smutku. Zupe³nie inne oblicze Tra-
cy ujawnia w piosence �Happy�. Para-
doksalnie i wbrew tytu³owi jest to utwór

o zawiedzionych nadziejach i braku mi-
³osnego spe³nienia. �I amYours� wyra-
¿a niezale¿no�æ artystki i g³êbok¹ po-
trzebê zrozumienia ze strony drugiej
osoby. Utworów jest oczywi�cie znacz-
nie wiêcej i ka¿dy z nich jest ¿ywym
obrazem uczuæ kompozytorki.
Podsumowuj¹c, �Let it Rain� to al-

bum niezwykle ciekawy i interesuj¹cy. I
taka jest te¿ sama Tracy Chapman, któ-
ra swoj¹ niebanaln¹ muzyk¹ ujawnia
wielki talent i kunszt.

Maciej Szymanowski
schizm11@wp.pl

�Let it Rain� Tracy Chapman

5. szkliwo stosowane w celach zdobniczych
(rzadko bywa³o wykorzystywane w cennych
oprawach ksi¹g)
6. warowna rezydencja o charakterze reprezen-
tacyjnym w Ojczy�nie Don Kichota
10. bardzo stary przyrz¹d do pisania - kawa³ek
przyciêtej uko�nie trzciny (stosowany od II w
p.n.e. do XV w. n.e.)
11. drobne odpadki - �lady pracy stolarza
12. imiê francuskiego kronikarza, opata klasz-
toru Notre Dame; autora historii pierwszej kru-
cjaty: Gesta Dei per Francos
13. do odtwarzania p³yt analogowych; inaczej
gramofon
14. skrót bezkropkowy utworzony z pocz¹tko-
wych liter nazwy wielowyrazowej - np. skróty
wydawnictw: PWN, PIW, K�J

20. jeden, pojedynczy egzemplarz ksi¹¿-
ki (tzw. jednostka introligatorska)
22. specjalny atrament wytwarzany np.
z miedzi i galasu stosowany w �rednio-
wiecznych skryptoriach
24. podrêcznik dla studenta
25. najpro�ciej mówi¹c... du¿a ceg³a z
dziurami (chyba lepiej z takich nie bu-
dowaæ bibliotek)
27. jeden ze stopni pisma: 8 punktów -
3,01 mm
28. tak poeci nazywaj¹ g³êbok¹, wzbu-
rzon¹ wodê

Prawid³owe rozwi¹zania krzy¿ówki
prosimy wrzucaæ do skrzynki przy
Biurze Parafialnym. W�ród

poprawnych odpowiedzi rozlosuje-
my nagrody rzeczowe.

Za rozwi¹zanie krzy¿ówki
z numeru 4 (7) 2005 nagrodê
otrzymuje:Maria Lesiñska.

Zapraszamy po odbiór upominku
do Biura Parafialnego.
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Krzemiñski Jaros³aw
- Garczyk Izabela

Frankowski Wojciech
- Stefañska Dorota

G³owacki Rafa³
- Czwojdrak Katarzyna

Springer Mi³osz
- Bielejewska Magdalena

Stanis³awski Marek - Ba³a¿yk Anna
Wojtczak Krzysztof - Jankowiak Anna
Roszkiewicz Maciej - Kulczak Patrycja
Prusak Rafa³ - Maison Karolina

Wo�niak Oliwia
Kamieñ Karolina
Konieczna Magdalena
Ciania £ukasz
Jok� Karolina
�wierczyñski Filip
Pyra Kinga Joanna
Pyra Adrianna Emilia
Prusaczyk Jolanta
Ma³olepsza Hanna
Kubisiak Wiktor Julian
Marcinkowski Marcel
Pankowska Maja
Tomczak Stanis³awa
Multaniak Helena Maria

Zgodnie z ustaw¹ o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz.
Ustaw 22.11.1972/47) po 20 latach, o ile rodzina nie ui�ci prze-
widzianej op³aty za prolongowanie grobu, mo¿e byæ ponownie
u¿yty do pochowania zw³ok.
Podajemy groby z Sektora I, które nie zosta³y po 20 latach prolon-

gowane i zgodnie z przepisamimog¹byæ likwidowane.

Prosimyokontaktwbiurze parafialnymwsprawie prolongatypo-
ni¿szychgrobów:

�.p. Cie�la Henryk
�.p. P³ócieanniczak Zygmunt
�.p. Lemañska Kazimiera
�.p. Mirek Kazimierz
�.p. G¹siorek Janusz
�.p. G³adysz Jerzy
�.p. Sawiñski Franciszek

WKOLEGIACIE
- w dni powszednie o godz.: 6.30, 7.00,
8.00,18.30
- w niedziele o godz.: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30 (dla dzieci), 12.30, 17.00 (dlam³o-
dzie¿y), 19.00

WJAROS£AWCU
- w soboty o godz. 18.00
- w niedziele o godz. 9.00

WP£AWCACH
- w niedziele o godz. 8.30 oraz 10.30

WKAPLICYSZPITALNEJ
- w dni powszednie o godz. 6.45
- w niedziele o godz. 7.15

PORZ¥DEK MSZY �W.
Biuro parafialne czynne:
* tel. 285-36-31
* od poniedzia³ku do soboty w godz.
9.00 - 12.00
* dodatkowo w �rody w godz. 17.00 -
18.00
Caritas
* Zebranie formacyjne w I wtorekmie-
si¹ca o godz. 17.00
* Zbiórka pieniêdzy przed ko�cio³em
w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po ka¿-
dej Mszy �w.
* Dy¿ur w ka¿dy czwartek 10.00-12.00
w salce katechetycznej
Ministranci
* Zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz.
10.00

*** I N F O R M A C J E ***
M³odzie¿:
*MuzycznyZespó³M³odzie¿owypróby:
niedziela godz. 15.30 oraz pi¹tek godz.
18.00 w salce katechetycznej
* Nieszpory m³odzie¿owe w ponie-
dzia³ek o godz. 19.30 w salce kate-
chetycznej
Dzieci
* Muzyczno - liturgiczny zespó³ dzie-
ciêcy �Iskierki� - próbawsobotêogodz.
14.00 na salkach katechetycznych
* PomocnicyMatki Ko�cio³a w sobotê o
godz.11.00nasalkachkatechetycznych
Poradnia rodzinna
* �roda 16.30 w salce katechetycznej

Przyjêli Chrzest:

Odeszli do Pana:

Zawarli zwi¹zek ma³¿eñski:

W marcu i kwietniu:

I / 2Maria,Antoni Czerniejewscy
I / 5 Henke
I / 8 Szymczakowie
I / 9 Pospieszalscy
I / 12 Stró¿yñscy, �widerscy, Zió³kowscy
I / 13Koliccy, Stanis³awZió³kowski
I / 14FranciszekStaymecz,AntoniTr¹mp-
czyñski
I / 17MateuszGo�dziewski
I / 19Magdalena Grelus, Maria, Czes³aw
Banaszkiewicz
I / 20Maria Jarzemska z.d. Skiera
I / 23 Leciejewscy
I / 24 Tobolscy
I / 26 Garczyñscy
I / 36 Jadwiga, Leon Bardziñscy
I / 38 Stanis³awa, FranciszekGrze�kowiak
I / 39Maria, Stanis³aw Szymenderscy
I / 45Czes³awa Jaworska z.d. Szmania
I / 46 El¿bieta Jaworska
I / 50 JózefaOr³owska
I / 53 HenrykKubala
I / 55 Brodzcy
I / 57Henryk £awniczak
I / 61 Langnerowie

I / 65Weronika,Kazimierz Szmania
I / 66W³adys³awa Domañska
I / 68 Wiktoria, Micha³, Boles³aw
D¹browicz
I / 70 Zygmunt Jaworski
I / 80 Sobczyñscy
I / 84Antonina, Stefan Go�dziak
I / 85 Schmidtowie, �lusarkiewiczowie
I / 88Agnieszka, Klemens Susiccy
I / 93 Helena, Jerzy Pilaczyñscy
I / 96 Teresa,Andrzej Bogaczyk
I / 101AdamNowak
I / 104Helena, Stanis³awWitaszak
I / 115 Jadwiga,Micha³ Grzybowscy
I / 116 Piotr,Wiktoria D³uba³a
I / 118Wanda Nowak
I / 124 Jadwiga, Stanis³awMisiaczyk
I / 138MichalinaNowicka
I / 139 Leokadia, Franciszek Jareccy
I / 142Helena Nocu³a
I / 157 gMilewscy
I / 158 FranciszekNowicki
I / 159Wincenty Ku�ma
I / 167 ZbigniewHoffmann
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-Wniedzielê 1maja prze¿ywaæ bêdzie-
my w naszej parafii Niedzielê Modlitw o
powo³ania kap³añskie.
Zebrane ofiary przed ko�cio³em przezna-
czonebêd¹nanaszeSeminariumDuchow-
ne.Aktualniewnaszymseminariummamy
6kleryków.

- W niedzielê 1 maja o godz. 15.00 w
salce katechetycznej konferencja dla
rodziców i chrzestnych przed chrztem
dziecka.

-Majowenabo¿eñstwowniedzielêogodz.
18.30, a w ci¹gu tygodnia o godz. 18.00.

-Wponiedzia³ek 2maja, wtorek 3maja i
�rodê 4maja przypadaj¹DniKrzy¿owe,w
czasie, których modliæ siê bêdziemy o
dobre urodzaje.
Zapraszamy na procesje nie tylko pracuj¹-
cych na roli, ale tak¿ewszystkichParafian.
W poniedzia³ek 2 maja do figury Pana
Jezusa przy ul. Kiliñskiego.
We wtorek 3 maja ze wzglêdu na
�wiêto odmówimy modlitwy po
Mszy �w. o godz. 8.30.
W �rodê 4 maja na cmentarz pa-
rafialny.

-Wewtorek3majaprzypadaUroczysto�æ
Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej i
G³ównej Patronki Polski.
Msze �w. w kolegiacie o godz. 7.00, 8.30,
10.00 i18.30.
O godz. 10.00 zostanie odprawionaMsza
�w.w intencji Ojczyzny.

- 6maja przypada I - szy pi¹tekmiesi¹ca.
Msze �w.:
o godz. 8.00 z nabo¿eñstwem do Naj-
�wiêtszego Serca Pana Jezusa.
o godz. 17.00 dla dzieci
o godz. 19.15 dlam³odzie¿y

- 7maja I - sza sobotamiesi¹ca.Msza �w.
o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Naj-
�wiêtszej Maryi Panny, a po niej nabo-
¿eñstwo.

- W sobotê 7 maja od godz. 9.00 - 12.00
kap³ani odwiedz¹ chorych, do których
przybywaj¹ z okazji I pi¹tku.

- W sobotê przed I Komuni¹ �w. dzieci
przyst¹pi¹ do spowiedzi �w. wg. wyzna-
czonego planu.
Dla rodziców, chrzesnych i pozosta³ej ro-

dziny spowied�odgodz. 17.00 - 19.00oraz
przed po³udniem od 6.30 - 8.30.

-Wniedzielê 8majawkolegiacie dzieci
ze szko³y nr 3 przyst¹pi¹ do IKomunii �w.
naMszy �w. o godz. 10.00.

-Wniedzielê 8maja o godz. 14.30Msza
�w. dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej.

-Od9do13majabêdzieMsza �w. ogodz.
17.00 dla dzieci, które przyst¹pi³y do I
Komunii �w.w niedzielê.

-Wczwartek 12maja przypada 6 roczni-
ca �mierci �p.Arcybiskupa Jerzego Stro-
by. PolecamyGomodlitwie Parafian.

- W czwartek 12 maja - wyj¹tkowo - o
godz. 17.30 ró¿aniec z wymieniankami
rocznymi, a o godz. 18.30Msza �w. w in-
tencji tych zmar³ych.

-Wpi¹tek13majanabo¿eñstwofatimskie.
Ró¿aniec o godz. 19.00w intencjach, któ-
re mo¿na sk³adaæ przy figurzeMatki Bo-
¿ej Fatimskiej.
O godz. 20.00Msza �w. z homili¹.

-Wniedzielê 15majawUroczysto�æ Ze-
s³ania Ducha �wiêtego na Mszy �w. o
godz. 10.00 dzieci ze szko³y nr 2 przyst¹-
pi¹ do I Komunii �w..

- Od 16 do 20 maja bêdzie Msza �w. o
godz. 17.00 dla dzieci, które przyst¹pi³y
do I Komunii �w. w niedzielê.

-W poniedzia³ek 16maja �wiêtoMatki
Bo¿ej. Pomimoobowi¹zku pracy starajmy
siê o udzia³ weMszy �w..
Msze �w. w kolegiacie:
ogodz.6.30,7.00,8.30 i10.00orazpopo³u-
dniu ogodz. 17.00 i ostatnia o godz. 18.30.

-Wewtorek 17maja o godz. 17.00 razem
zdzieæmipierwszo-komunijnymimodliæsiê
bêdziemy w intencji Ojca �w., Ojczyzny,
RadiaMaryja i telewizji Trwam.
Przed Msz¹ �w. zostanie odmówio-
ny ró¿aniec, a po Mszy �w. na sal-
ce katechetycznej spotkanie Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja.

-Wsobotê 21majaogodz. 10.00wKate-
drze Poznañskiej otrzymaj¹ �wiêcenia ka-
p³añskie:
diakonMarcin Czujek
diakon Bartosz Strugarek
diakonTomasz Ibsz

Msze�w.Prymicyjneodprawi¹wkolegiacie:
22.05.br o godz. 12.00 ks. Neoprezbiter
MarcinCzujek.
29.05.br o godz. 12.00 ks. Neoprezbiter
Bartosz Strugarek.
28.05.br odprawiMsze �w. o godz. 18.30
ks. Neoprezbiter Tomasz Ibsz.

- W niedzielê 22 maja w Uroczysto�æ
TrójcyNaj�wiêtszej koñczy siê naznaczo-
ny czas spowiedzi i Komunii �w. wielka-
nocnej.

- 23 maja 2005 roku dzieci I-szo Komu-
nijne udaj¹ siê z pielgrzymk¹ doWielenia.

-W�rodê 25maja - rozpoczynamyOkta-
wê Bo¿ego Cia³a. Rozpoczynamy j¹ uro-
czyst¹ Msz¹ �w. z nieszporami o godz.
18.30.
W czasie Oktawy Msze �w. rano o godz.
6.30 z procesj¹, awieczoremogodz. 18.30
z nieszporami.

- W czwartek 26 majaUroczysto�æ Bo-
¿egoCia³a.
Msze �w. w kolegiacie:
o godz. 7.00, 8.30, 10.00 orazwieczoremo
godz. 19.00.
O godz. 10.30 wyruszy z Kolegiaty uro-
czysta procesja eucharystyczna na Stary
Rynek, gdzie zostanie odprawiona Msza
�w. z homili¹, w czasie której poraz drugi
mo¿na przyj¹æKomuniê �w.
Wprocesji bior¹ udzia³ sztandary. Zakoñ-
czenie procesji w parafii Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa.

-Wniedzielê 29maja o godz. 8.30Msza
�w. w intencji Wspólnoty Matek Ró¿añ-
cowych, a po niej modlitewne spotkanie.

- W niedzielê 29 maja po po³udniu o
godz. 17.00Msza �w. i procesja w parafii
�w. Józefa na os. Jagielloñskim.

*** NAJBLI¯SZE WYDARZENIA ***
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Na stronach naszej gazety po�wiêconych Rokowi Eucharystii omówili�my ju¿ budowê Mszy �w. i zasady postu
eucharystycznego. Chcia³bym teraz przytoczyæ II rozdzia³ listu apostolskiego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II na
rok Eucharystii. Wczytajmy siê w s³owa napisane przez naszego Wielkiego Rodaka, aby bardziej zrozumieæ
Tajemnicê �wiat³a, jak¹ jest Eucharystia:

II EUCHARYSTIA
TAJEMNIC¥ �WIAT£A

�Wyk³ada³ im, co we wszystkich
Pismach odnosi³o siê do Niego� (£k

24, 27)

11. Opowiadanie o ukazaniu siê
zmartwychwsta³egoJezusadwómuczniom
zEmaus pomaga namna�wietliæ pierwszy
aspekt eucharystycznego misterium, któ-
rywinien byæ zawsze obecnyw pobo¿no-
�ci Ludu Bo¿ego: Eucharystia tajemnic¹
�wiat³a!W jakim znaczeniu mo¿na to po-
wiedzieæ i jakiema tokonsekwencjedladu-
chowo�ci i dla ¿ycia chrze�cijañskiego?
Jezus nazwa³ samego siebie ��wiat³o-

�ci¹ �wiata� (J 8, 12), i ten Jego przymiot
staje siê wyra�nie widocznyw takichmo-
mentach Jego ¿ycia, jak przemienienie i
zmartwychwstanie, w których ja�nieje
Jego Boska chwa³a. W Eucharystii nato-
miast chwa³a Chrystusa jest ukryta. Sa-
krament Eucharystii jest �mysterium fi-
dei� w ca³ym tego s³owa znaczeniu! Nie-
mniej w³a�nie przez tajemnicê swojego
ca³kowitego ukrycia Chrystus staje siê
tajemnic¹ �wiat³a, dziêki której wierz¹cy
zostaje wprowadzony w g³êbiê ¿ycia
Bo¿ego. Czy nie za spraw¹ znamiennej
intuicji s³ynna ikona Trójcy Rublowa sta-
wia w znacz¹cy sposób Eucharystiê w
centrum ¿ycia trynitarnego?

12. Eucharystia jest �wiat³em przede
wszystkim dlatego, ¿e w ka¿dejMszy �w.
Liturgia s³owa Bo¿ego poprzedza spra-
wowanie Liturgii Eucharystii - w jedno-
�ci dwóch �sto³ów� - sto³u S³owa i sto³u
Chleba. Tê ci¹g³o�æ widaæ w mowie eu-
charystycznej z Ewangelii �w. Jana, gdzie
Jezus od zasadniczego przedstawienia
swej tajemnicy przechodzi do zobrazo-
wania wymiaru �ci�le eucharystycznego:
�Cia³omoje jest prawdziwympokarmem,
a krewmoja jest prawdziwym napojem�
(J 6, 55).Wiemy, ¿e taw³a�niemowawpra-
wi³a w zak³opotanie znaczn¹ czê�æ s³u-
chaczy, sk³aniaj¹c Piotra, by sta³ siê wy-
razicielem wiary innych Aposto³ów i
Ko�cio³awszech czasów: �Panie, dokogó¿
pójdziemy?Tymasz s³owa ¿yciawieczne-
go� (J 6, 68). W perykopie o uczniach z
Emaus samChrystus zabiera g³os, by uka-
zaæ, �zaczynaj¹c od Moj¿esza, poprzez

wszystkich proroków�, jak �wszystkie Pi-
sma� prowadz¹ do tajemnicy Jego osoby
(por. £k24, 27). Jego s³owapowoduj¹ �po-
ruszenie� serc uczniów, chroni¹ ich przed
mrokiem smutku i rozpaczy,wzbudzaj¹w
nich pragnienie pozostania z Nim: �Zo-
stañ z nami, Panie� (por. £k 24, 29).

13. Ojcowie SoboruWatykañskiego
II w Konstytucji Sacrosanctum Conci-
liumwyrazili pragnienie, by �stó³ S³owa�
szeroko otworzy³ wiernym skarbiec Pi-
sma �wiêtego 9. Dlatego zezwolili, by
podczas sprawowania liturgii szczegól-
nie fragmenty biblijne by³y odczytywa-

new jêzyku dlawszystkich zrozumia³ym.
Kiedy bowiem w Ko�ciele czyta siê Pi-
smo �wiête, przemawia samChrystus10.
Równocze�nie zalecili celebransowi wy-
g³aszanie homilii jako czê�ci samej litur-
gii, maj¹cejwyja�niæ s³owoBo¿e i ukazaæ
jego aktualno�æ dla ¿ycia chrze�cijañskie-
go11. W czterdzie�ci lat po Soborze Rok
Eucharystii mo¿e byæ dlawspólnot chrze-
�cijañskich dobr¹ okazj¹ do zweryfikowa-
nia tego aspektu. Nie wystarcza bowiem
odczytywanie fragmentów biblijnych w
jêzyku zrozumia³ym, je�li nie jest ono po-
przedzone odpowiednim przygotowa-
niem, pobo¿nie wys³uchane, wmilczeniu
medytowane, co jest konieczne, by s³o-
woBo¿e dotknê³o ¿ycia i je o�wieci³o.

�Poznali Go przy ³amaniu
chleba�(por. £k 24, 35)

14. Znamienne jest, ¿e dwaj ucznio-
wie z Emaus, odpowiednio przygotowa-
ni przez s³owa Pana, rozpoznali Go przy
stole po prostym ge�cie �³amania chle-
ba�. Kiedy ju¿ umys³y zosta³y o�wieco-
ne i serca rozgrzane, �przemawiaj¹� zna-
ki. Ca³a Eucharystia sprawowana jest w
dynamicznym kontek�cie znaków, które
nios¹ bogate, jasne przes³anie. To w³a-
�nie przez znaki tajemnica niejako ods³a-
nia siê przed oczami wierz¹cego.
Jak podkre�li³emwEncykliceEcclesia

de Eucharistia, wa¿ne jest, aby ¿aden wy-
miar Naj�wiêtszego Sakramentu nie by³
pominiêty. Zawsze bowiem obecna jest w
cz³owieku pokusa, by zredukowaæEucha-
rystiê do ludzkichwymiarów, podczas gdy
w rzeczywisto�ci to on winien otworzyæ
siênawymiary tajemnicy. �Eucharystia jest
zbytwielkimdarem, a¿ebymo¿na by³o to-
lerowaædwuznaczno�ci i umniejszenia�12.

15. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e najbar-
dziej oczywistymwymiarem Eucharystii
jest uczta. Eucharystia narodzi³a siê w
wieczórWielkiego Czwartku w kontek-
�cie wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej
strukturê wpisany jest sens uczty:
�«Bierzcie i jedzcie»... Nastêpnie wzi¹³
kielich i... da³ immówi¹c: «Pijcie z niego
wszyscy»...� (Mt 26, 26-27). Ten aspekt
dobrzewyra¿a relacjê komunii, któr¹ Bóg
pragnie nawi¹zaæ z nami i któr¹ my sami
winni�my rozwijaæ w naszych wzajem-
nych stosunkach.
Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e

uczta eucharystyczna ma te¿ i przede
wszystkimwymiar ofiarniczy 13.W niej
Chrystus przedk³ada nam na nowo ofia-
rê spe³nion¹ raz na zawsze na Golgocie.
Choæ jest w niej obecny jako zmartwych-
wsta³y, nosi znaki swej mêki, której �pa-
mi¹tk¹� jest ka¿da Msza �w., jak nam
przypomina liturgia aklamacj¹ po konse-
kracji: �G³osimy �mieræTwoj¹, Panie Jezu,
wyznajemyTwoje zmartwychwstanie...�
Uobecniaj¹c przesz³o�æ, Eucharystia
równocze�nie kieruje nas ku przysz³o�ci
- ku ostatecznemu przyj�ciu Chrystusa
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na koñcu dziejów. Ten aspekt �eschato-
logiczny� nadaje sakramentowi Eucha-
rystii porywaj¹c¹ si³ê, która pozwala i�æ
drog¹ chrze�cijañsk¹ z nadziej¹.

�Oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni...� (Mt 28, 20)

16. Wszystkie te wymiary Euchary-
stii ³¹cz¹ siê w aspekcie, który bardziej
ni¿ jakikolwiek inny wystawia na próbê
nasz¹ wiarê: jest to tajemnica �realnej�
obecno�ci. Zgodnie z ca³¹ tradycj¹ Ko-
�cio³a wierzymy, ¿e pod postaciami eu-
charystycznymi jest rzeczywi�cie obec-
ny Jezus. Jest to obecno�æ - jak wymow-
nie wyja�ni³ papie¿ Pawe³ VI - któr¹ na-
zywa siê �realn¹� nie przez wykluczenie,
tak jakby inne formy obecno�ci nie by³y
realne, ale przez antonomazjê, gdy¿ jej
moc¹ ca³y Chrystus staje siê istotowo
obecny w rzeczywisto�ci swego cia³a i
krwi14. Dlategowiarawymaga, by�myw
obliczu Eucharystii mieli �wiadomo�æ, ¿e
stajemy przed samymChrystusem.W³a-
�nie Jego obecno�æ nadaje innym wy-
miarom - uczty, pami¹tki Paschy, antycy-
pacji eschatologicznej - znaczenie, które
daleko wykracza poza sam¹ tylko sym-
bolikê. Eucharystia jest tajemnic¹ obec-
no�ci, przez któr¹ spe³nia siê w najwznio-
�lejszy sposób obietnica Jezusa, ¿e po-
zostanie z nami a¿ do skoñczenia �wiata.

Celebrowaæ, adorowaæ,
kontemplowaæ

17. Eucharystia to wielka tajemnica!
Tajemnica, któr¹ trzeba przede wszyst-
kimdobrze celebrowaæ. Trzeba, abyMsza
�w. zajmowa³a centralne miejsce w ¿yciu
chrze�cijan i aby ka¿da wspólnota do-
k³ada³a wszelkich starañ dla jej uroczy-
stego celebrowania, zgodnie z ustalony-
mi normami, z udzia³em ludu, korzystaj¹c
z pos³ugi ró¿nych osób wype³niaj¹cych
zadania dla nich przewidziane, i z po-
wa¿n¹ trosk¹ o zachowanie sakralnego
charakteru, którym powinien odznaczaæ
siê �piew i muzyka liturgiczna. Konkret-
nym zobowi¹zaniem na ten Rok Eucha-
rystii mog³oby byæ dok³adne przestu-
diowanie przez ka¿d¹ wspólnotê para-
fialn¹ Ogólnego wprowadzenia do
Msza³u Rzymskiego. Najlepsz¹ za�
drog¹ wprowadzania w misterium zba-
wienia urzeczywistnianego w �wiêtych
�znakach� pozostaje wierne uczestni-
czenie wwydarzeniach roku liturgiczne-
go. Pasterze niech gorliwie podejm¹ tê
katechezê �mistagogiczn¹�, tak drog¹
Ojcom Ko�cio³a, która pozwala odkryæ
znaczenie gestów i s³ów liturgii, poma-

gaj¹c wiernym
przej�æ od znaków
do tajemnicy i
w³¹czyæ w ni¹
ca³e swe ¿ycie.

18. W szcze-
gólno�ci trzeba
pielêgnowaæ, za-
równo podczas
c e l e b r ow a n i a
Mszy �w., jak i w
kulcie euchary-
stycznym poza
Msz¹ �w., ¿yw¹
�wiadomo�æ rze-
czywistej obecno-
�ci Chrystusa,
dbaj¹c o to, by da-
waæ jej �wiadectwo tonem g³osu, gesta-
mi, sposobem poruszania siê, ca³ym za-
chowaniem.Wzwi¹zkuz tymnormyprzy-
pominaj¹ - i ja sammia³em ostatnio oka-
zjê to potwierdziæ15 - wagê, jak¹ nale¿y
przywi¹zywaæ do chwil milczenia czy to
w celebracji, czy w czasie adoracji eu-
charystycznej. Jednym s³owem, ko-
nieczne jest, aby ca³ej postawie wzglê-
dem Eucharystii, zarówno szafarzy jak i
wiernych, towarzyszy³ najwy¿szy sza-
cunek16. Obecno�æ Jezusa w taberna-
kulum winna stanowiæ jakby biegun
przyci¹gania dla coraz wiêkszej liczby
dusz w Nim zakochanych, zdolnych
przez d³ugi czas s³uchaæ Jego g³osu i
niemal odczuwaæ bicie Jego serca.
�Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest
Pan!� (Ps 34 [33], 9).
Niech wspólnoty zakonne i parafial-

ne podejm¹ w tym roku szczególne zo-
bowi¹zanie do adoracji eucharystycznej
poza Msz¹ �w. Pozostawajmy d³ugo na
klêczkach przed Jezusem Chrystusem
obecnym w Eucharystii, wynagradzaj¹c
nasz¹ wiar¹ i mi³o�ci¹ zaniedbania, zapo-
mnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz
Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na
�wiecie. W adoracji pog³êbiajmy nasz¹
osobist¹ i wspólnotow¹ kontemplacjê,
pos³uguj¹c siê modlitewnikami, które
czerpi¹ inspiracjê ze s³owaBo¿ego i z do-
�wiadczenia licznych dawnych i wspó³-
czesnychmistyków. Tak¿e ró¿aniec, poj-
mowany w jego g³êbokim znaczeniu bi-
blijnym i chrystocentrycznym, na które
zwróci³em uwagê w Li�cie apostolskim
Rosarium Virginis Mariae, stanie siê
szczególnie odpowiednim sposobem
kontemplacji eucharystycznej, realizowa-
nej razem zMaryj¹ i w Jej szkole17.
Niech w tym roku szczególnie ¿arli-

wie bêdzie prze¿ywana uroczysto�æ Bo-
¿ego Cia³a z tradycyjn¹ procesj¹. Wiara

w Boga, który poprzezWcielenie sta³ siê
naszym towarzyszem drogi, niech bêdzie
g³oszona wszêdzie, a zw³aszcza na na-
szych ulicach i po�ród naszych domów;
niech to bêdzie wyrazem naszej wdziêcz-
nej mi³o�ci i niewyczerpanym �ród³em
b³ogos³awieñstwa.

9. Sobór Watykañski II, Konst. duszp. o
Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym Gau-
dium et spes, 51.
10. Por. tam¿e, 7.
11. Por. tam¿e, 52.
12. N. 10: AAS 95 (2003), 439.
13. Por. tam¿e, n. 10:AAS 95 (2003), 439;
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscy-
pliny Sakramentów, Instr. Redemptionis
Sacramentum o pewnych rzeczach doty-
cz¹cych Naj�wiêtszej Eucharystii, których
nale¿y przestrzegaæ i unikaæ (25 marca
2004), n. 38: �L�Osservatore Romano�,
wyd. codzienne (24 kwietnia 2004), do-
datek.
14. Por. Enc. Mysterium fidei (3 sierpnia
1965), 39: AAS 57 (1965), 764; �wiêta
Kongregacja Obrzêdów, Instr. Eucharisti-
cum mysterium o kulcie tajemnicy Eu-
charystii (25 maja 1967), 9: AAS 59
(1967), 547.
15. Por. List apost. Spiritus et Sponsa
na XL rocznicê Konstytucji Sacrosanc-
tum Concilium o liturgii �wiêtej (4 grud-
nia 2003), 13: AAS 96 (2004), 425.
16. Por. Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów, Instr. Redemp-
tionis Sacramentum o pewnych rzeczach
dotycz¹cych Naj�wiêtszej Eucharystii,
których nale¿y przestrzegaæ i unikaæ (25
marca 2004): �L�Osservatore Romano�
(24 kwietnia 2004), dodatek.
17. Por. tam¿e, 137, l.c., s. 7.
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