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Rząd Polski szkoli swoich
urzędników by równo traktowali
petentów i nie dyskryminowali ze
względu
na
płeć,
orientację
seksualną czy tożsamość płciową.
Także religię i wyznanie.
Ulicami Warszawy przechodzi
parada pod hasłem „Równe prawa –
wspólna
sprawa”.
Uczestnicy
domagają
się
między
innymi:
równości
małżeńskiej,
edukacji
seksualnej w szkołach, ustawy o
związkach partnerskich i korekcie
płci.
Równość, ale dla kogo?
Gdy okazuje się na przykład
w wyniku badań prenatalnych, że
dziecko będzie mieć zespół Downa –
musi zginąć. Warto tu przytoczyć
opinię brytyjskiej organizacji „No
Less Human”. Przypomina ona, że u
podstaw przeprowadzania testów na
rozmaite wady genetyczne leży
głębokie
–
choć
nie
zawsze
wypowiadane
czy
uświadamiane
przekonanie,
że
„zabijanie
ze
względu na stan zdrowia jest czymś
akceptowalnym”. Testy prenatalne
są bardzo jasnym przekazem wobec
osób
upośledzonych,
że
społeczeństwo
byłoby
znacznie
bardziej zadowolone, gdyby oni nie
istnieli.
Czterdziesto paroletnia kobieta
po wielu nieudanych próbach in
vitro zachodzi wreszcie w ciążę.
Badania prenatalne wykazują zespół
Downa. Mimo, że czekała wiele lat
na dziecko – nie waha się. Chce i
zabija je. To zgodne z prawem.
Ciężkie
uszkodzenie
płodu
kwalifikuje się do przerwania ciąży.
Kobieta może wybrać – tak stanowi
prawo. To sprawa z pierwszych stron
gazet – nie potrzeba nazwisk. Nie o
nie tu chodzi. Równe prawa –
wspólna sprawa. Wspólna? O jakiej
wspólnocie mówimy?

Kto ma prawo należeć do wspólnoty?
Warto wspomnieć, że środowiska
biorące udział w paradach równości,
lobbujące za “taką” równością są
orędownikami aborcji. Lekarze, którzy
sprzeciwili się „takiej” równości zostali
pozwani do sądu przez wspomnianą
panią, której nie chcieli zabić dziecka.
W Polsce może człowieka, który
odmówi zabicia drugiego człowieka
spotkać kara.
Kiedyś byłby bohaterem – dziś jest
przestępcą.
Tu wspomnę znaną mi osobę. Mojej
już dziś nieobecnej wśród żywych
drogiej matce zarzucała w latach 60tych z ironią jej czworo dzieci. Sama
urodziła dwoje, czworo zabiła. U
schyłku życia wyznała mojej matce swój
grzech, żal, wyrzuty sumienia i po
prostu smutek.
Przykład
stosunku
środowisk
„postępowych”
do
nienarodzonych
znacznie je obciąża i wskazuje na
egoistycznie zawężanie sfery wolności.
Dobre jest to, co da się wywalczyć, co
odpowiada danej grupie. Np. ludzi
dorosłych. Dzieci wszak same się nie
obronią.
W tej perspektywie apel lek. Wandy
Półtawskiej do lekarzy i studentów
medycyny, by nie uczestniczyli w
aborcji, antykoncepcji, eutanazji i in
vitro
jest
pewnym
wskazaniem
wszystkim ludziom kierunku opartego o
Boże przykazania.
Wolność, równość i braterstwo od
czasów
rewolucji
francuskiej
są
naginane w stronę grupy społecznej
aktualnie
najsprawniejszej
i
najsilniejszej. Pamiętajmy, że jako
katolicy nie możemy być chorągiewkami
na wietrze historii!
Jan Gąsiorowski
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Proste jak…. konstrukcja Krzyża na Golgocie.
Ostatnimi czasy rozlewa się po Polsce za
sprawą wielu, głównie katolickich środowisk
skuteczny protest przeciwko obrazoburczemu i
świętokradczemu spektaklowi "Golgota Picnic" w
reżyserii - jak głoszą środowiska lewackich
"autorytetów" - oryginalnego oraz odważnego
twórcy współczesnego teatru Rodrigo Garcii.
Pomińmy już odwagę gdyż można by zapytać
dlaczego tak śmiały i nieprzejednany piewca
wolności słowa reżyser nie przyjechał na
przykład do Poznania choćby ze spektaklem o
roboczym tytule : "Grilowanie
z Mahometem"
czy "Jarmułkowe fajerwerki". Należy się cieszyć,
że wśród protestujących dominuje patriotyczna i
świadoma młodzież, którą tak zwane elity
uporczywie definiują jako środowiska kibolskie.
Tolerancja bowiem jeśli nawet dopuszcza do
występowania przeciwko Bogu czy Jego negacji
to
jednocześnie
nigdy
nie
może
być
przyzwoleniem na bluźniercze obrażanie uczuć
religijnych i nawoływaniem do nienawiści
przeciwko komukolwiek, a w tym przypadku
chrześcijanom. Sztuka prawdziwa winna stale
rozwijać i ubogacać człowieka,
a nie deptać i
obrażać najświętsze dla niego wartości. Z
nieocenioną pomocą jak zwykle wspiera nas
nauka Świętego Jana Pawła II. Wszyscy
pamiętamy Jego proroczy i skuteczny apel,
wygłoszony w dniu 2 czerwca 1979 roku w
Warszawie, by… "Zstąpił Duch Twój i odnowił
oblicze ziemi… Tej ziemi".

Wygłaszając jednak homilię podczas właśnie tej
samej Mszy Św.
Ojciec Święty powiedział także jasno i dobitnie: "
Człowiek nie może sam siebie do końca
zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć
ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne
przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można
wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek
miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa
zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako
dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez
tę ziemię. Dzieje ludzi. Dzieje Narodu są przede
wszystkim dziejami ludzi. Dzieje Narodu
zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co
wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa,
w jego świadomość, serce i sumienie. To jest
najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy
zrąb. To jej rdzeń i siła. Trzeba iść po śladach
tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni
pokoleń był Chrystus dla synów i córek ziemi…
Tej ziemi ". Wydaje się więc za konieczne w tym
miejscu pomyśleć i odpowiedzieć sobie na
zasadnicze i proste pytanie : kim są ci, niekiedy
nawet "modlący się pod figurą", nienawidzący
oraz zwalczający Chrystusa ? Jaki jest więc tym
samym ich prawdziwy stosunek do Polaków
i
Polski - jej przyszłości, siły, wolności i właściwej
godności.
Jacek Zalewski

Odrobina polityki…
Ostatnio Rzeczpospolita doniosła, że Prawica
jednak uważa za ważne by się jednoczyć. Czy
istotnie - zjednoczy się? Można by odnieść
wrażenie, że ludzie o podobnych poglądach
winni iść tą samą drogą, a jednak tak nie jest.
Iloma drogami i w jakich kierunkach idą dziś
ludzie Solidarności? Nawet nie wartościując,
dobra droga – zła droga; dróg tych jest tysiące…
Mnie jednak interesują dwie zasadnicze. Droga
z Bogiem i bez Niego. Pamiętam jak moja matka
mówiła: „Bez Boga ani proga” Tak mawiało się
przed wojną w Galicji. Czy ktokolwiek umie dziś
tak spojrzeć, tak postąpić jak postąpiłby On –
nasz nauczyciel ? Pewnie nie…
W jedności siła, razem można więcej. W
rodzinie, w parafii, w społeczności lokalnej i
wreszcie w państwie. Z tego właśnie powodu
trzeba wysilić się, zebrać w sobie na odrobinę
zapomnianego
idealizmu,
zapomnianej
bezinteresowności. Trzeba, ale jak to mówią:
takie są czasy… Ja mówię - zawsze były takie
czasy. Zawsze świeciło słońce dla bogatych i
zawsze wiał biednemu w oczy wiatr.
Teraz
nadszedł czas letniej kanikuły.

Wszyscy
zwalniają.
Czas
jakby
się
zatrzymał. Gdybym miał życzyć nam wszystkim
odrywającym się od swych domostw by
wyjechać choćby na parę dni czegokolwiek, to
nade wszystko nabrania sił do jedności.
Jedności przepełnionej zrozumieniem drugiego
człowieka i wzajemnych słabości. Być może w
tym właśnie tkwi klucz do zamkniętych wciąż
przed nami drzwi. Czasy, nasze czasy są
trudne. Trudne, bo to co winniśmy zrzucić
przebiegle nam umyka i nie daje się ujarzmić
ani odkryć. Jesteśmy ziarnem, ale rzuconym
między ciernie. Czy wszakże to nas tłumaczy?
Za wszelką cenę praca, za wszelką cenę
awans, za wszelką cenę władza, za wszelką
cenę stanowisko. Nic bezinteresownie, nic po
prostu dla Boga…
Jeśli takie czasy, to smutne to są czasy w
których przyszło nam żyć. Konsumpcjonizm nie
daje szczęścia. Prawdziwego szczęścia doznają
bezinteresowni szaleńcy, bohaterowie – „Głupi
w oczach świata”.
Jan Gąsiorowski
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Pielgrzymka śladami
błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego.
Rok 2014 został ogłoszony rokiem
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
gdyż w tym roku przypada dwusetna
rocznica jego urodzin. Podążając w tym
duchu,
Parafialny
Zespół
Caritas
zorganizował pielgrzymkę jego śladami,
odwiedzając miejsca , gdzie się urodził,
gdzie żył i pracował.
W
sobotę
28
czerwca
do
pielgrzymkowego autobusu zgłosiło się
dokładnie 51 osób, to znaczy tyle, ile miejsc
w
autobusie.
Autobus
na
trasę
pielgrzymkową wyruszył dokładnie o godz.
9.00
Od samego początku podróży w
autobusie panował radosny i modlitewny
nastrój. Również jadąca z pielgrzymką
Siostra
Manuela
Służebniczka
NMP
posługująca
w
Caritas
Archidiecezji
Poznańskiej, a będąca
równocześnie
duchowo związana z błogosławionym,
przybliżyła uczestnikom pielgrzymki jego
postać, opowiadając o jego życiu i
dokonaniach.
Błogosławiony Edmund Bojanowski
urodził się we wsi Grabonóg w rodzinie
katolickiej, która bardzo pielęgnowała
tradycje patriotyczne. Będąc dzieckiem,
doświadczył łaski uzdrowienia z ciężkiej
choroby dzięki modlitwie matki. Na Świętej
Górze w Gostyniu złożone jest srebrne
wotum – Oko Opatrzności Bożej – w
podzięce za jego wyzdrowienie.
Pierwsze nauki pobierał w domu,
jednakże w późniejszych latach studiował
we Wrocławiu i w Berlinie, gdzie uzyskał
gruntowne
wykształcenie.
Rozpoczął
również studia w Seminarium Duchownym
ale z powodu gruźlicy musiał przerwać
wymarzone przez siebie studia i pozostał
osobą świecką. Całe jego dalsze życie to
była służba ubogim. Najważniejsze jego
dokonania, to założenie w Podrzeczu
ochronki dla najbiedniejszych dzieci,
założenie w Grabonogu Domu Miłosierdzia
dla sierot, utworzenie Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek
NMP,
zorganizowanie
szpitala w Gostyniu. bł. E. Bojanowski jest
również autorem wielu artykułów o
polskich
zabytkach.
bł.
Edmund
Bojanowski zmarł w Górce Duchownej w
dniu 7 sierpnia 1871 roku.

C a r i t a s

Pierwszy etap naszej pielgrzymki to
Grabonóg,
miejsce
urodzenia
bł.
E.
Bojanowskiego. Dworek, w którym się urodził
pochodzi z XIII wieku. Obecnie funkcjonuje w
nim muzeum etnograficzne, gromadzące zbiory,
związane z regionem Biskupiny. Muzeum
gromadzi sprzęty jakie były w użyciu w
wiejskim gospodarstwie domowym i przy domu.
W jednej z sal zgromadzono dokumenty i
pamiątki po bł. E. Bojanowskim a ofiarowane
przez Siostry Służebniczki NMP. Tutaj w
Grabonogu oprócz wcześniej wspomnianego
Domu Miłosierdzia dla sierot, założył również
aptekę dla biednych oraz wypożyczalnię książek
i czytelnię.
Następnym etapem naszej pielgrzymki była
wieś Podrzecze. To tutaj bł. E. Bojanowski
założył pierwszą ochronkę dla dzieci wiejskich i
tu był zalążek obecnego Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek. Obecnie w Podrzeczu znajduje
się Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek i bardzo dobrze działająca,
prowadzona przez siostry ochronka dla dzieci.
Siostra pokazała nam wszystkie pomieszczenia
ochronki oraz ogród i szczegółowo objaśniła, jak
ochronka
działa.
W
kaplicy
u
Sióstr
Służebniczek uczestniczyliśmy we mszy Św.
odprawionej przez Księdza Proboszcza.
Kolejny etap, to Borek Wlkp. Tam znajduje
się Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia.
Po sanktuarium oprowadził nas ksiądz
wikariusz, przekazując nam ciekawą historię
obrazu Matki Boskiej. Również w kościele jest
ławka z napisem, że na niej siedział bł. E.
Bojanowski
Ostatnim etapem naszej pielgrzymki był
Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej
w Zaniemyślu.
Tam w stołówce ośrodka
spożyliśmy smaczny obiad.
Po obiedzie
wszyscy uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się
w kaplicy i tam odmówiliśmy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Z kolei po krótkim
spacerze w kierunku jeziora, wróciliśmy do
stołówki na poczęstunek kawą i plackiem, który
okazał się wyśmienity.
Ubogaceni modlitwą i wiedzą o bł. E.
Bojanowskim wróciliśmy szczęśliwie do domów
Cecylia Nowak
Kazimierz Kasperek
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WYDARZENIA MIESIĄCA
1. W lipcu i sierpniu zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych - godz. 8.00,
9.30, 11.00 i 19.00.
W każdą środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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2. W każdą sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

VII/VIII
2014

3. W I czwartek miesiąca o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i
modlitwa za kapłanów – Godzina Święta.

VII/VIII
2014

4. W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 do
18.00. W tym czasie okazja do spowiedzi św. Komunia św. będzie rozdzielana
co pół godziny. Przed Mszą św. o godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

VII/VIII
2014

5. Dnia 11.07. święto św. Benedykta Opata – Patrona Europy.

11 VII 2014

6. Dnia 13.07. bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, a 13.08.2014 r. – o godz.
20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła.

VII/VIII
2014

7. W dniach od 11 - 17 lipca 2014 r. wyjazd dla dzieci i młodzieży w
Karkonosze, do Sosnówki koło Karpacza. Koszt: 550 zł/os. W cenie pobyt w
pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami, przejazd autokarem, wstępy, opłata
przewodnika.

11-17 VII
2014

8. W sobotę 19.07. po wieczornej Mszy św. i w niedzielę 20.07.2014 r. po każdej
Mszy św., przed wejściem do kościoła, obrzęd błogosławieństwa kierowców i
pojazdów mechanicznych. Prosimy o wjeżdżanie od ul. Cyniowej i Gladiolowej,
a wyjeżdżanie na ul. Astrową. Podczas poświęcenia zbierane będą ofiary na
zakup pojazdów mechanicznych dla misjonarzy.

19 VII 2014

9. Dnia 23.07.2014 r. – święto św. Brygidy Zakonnicy – Patronki Europy.

23 VII 2014

10. Dnia 25.07.2014 r. święto św. Jakuba Apostoła.

25 VII 2014

11. W sobotę dnia 26.07.2014 r. pielgrzymka do Częstochowy. Wyjazd we
wczesnych godzinach porannych, powrót ok. godz. 21.00.

26 VII 2014

12. W dniach od 28 lipca do 2 sierpnia wakacyjny wyjazd dla młodzieży "Z
biegiem Wisły". W programie zwiedzanie Warszawy, Lublina, Kazimierza nad
Wisłą, Dęblina i Puław - poznawanie piękna Mazowsza i Lubelszczyzny. Koszt
wyjazdu wynosi 600 zł. W cenie: przejazdy, noclegi, wyżywienie i atrakcje
programowe.

28.07-02.08
2014

Sierpień od lat obchodzimy jako miesiąc trzeźwości.
13.
14. Dnia 09.08.2014 r. święto św. Teresy Benedykty od Krzyża Dziewicy i
Męczennicy – Patronki Europy.
15. Dnia 15.08.2013 r. uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze św. o godz. 8.00,
9.30, 11.00 i 19.00. Na zakończenie Mszy św. poświęcenie zbóż, ziół i
kwiatów, w które będzie można zaopatrzyć się przy wejściu do kościoła.
16.

VIII 2014
09 VIII 2014

15 VIII 2014
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17. Dnia 23.08.2014 r. – 13 rocznica śmierci ks. kan. Kazimierza Sewola
pierwszego proboszcza naszej parafii.

23 VIII 2014

18. Dnia 26.08.2014 r. uroczystość
Jasnogórskich Ślubów Narodu.

26 VIII 2014

NMP

Częstochowskiej

–

odnowienie

19. Parafialny Zespół Caritas po raz czwarty włącza się w akcję "Tornister Pełen
Uśmiechów", mającej na celu wyposażenie dzieci z rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej w przybory szkolne na nowy rok. Zainteresowane
osoby prosimy o wypełnienie formularzy znajdujących się w okienku Caritas.
Wypełnione formularze prosimy wrzucać do skrzynki Caritas w przedsionku
kościoła.
Czerwiec 2014: chrzty – 9; zgony – 0; śluby – 4.

29 VI 2014

VI 2014

Prymicje w naszej parafii
22 maja przyjął święcenia kapłańskie
nasz parafianin ks. Łukasz Bąbelek. 25
maja w niedzielę odbyła się msza święta
prymicyjna
w
naszym
kościele
parafialnym. Nasz fotograf utrwalił tą

chwilę i na załączonych zdjęciach możemy
raz jeszcze przywołać w naszej pamięci
pierwszego syna naszej parafii, który przyjął
święcenia kapłańskie. Jest to naszą chlubą
jako wspólnoty, że z niej wyszedł kapłan.
Jest to wielką radością rodziców księdza
Łukasza. Błogosławili Go na nową drogę
życia. Drogę służby Bogu i ludziom.
Do tej pory cieszymy się obecnością
księdza Łukasza w naszej parafii, który
wkrótce obejmie swój pierwszy wikariat w
Czempiniu. Odchodzi w świat jak wielu z
nas, odchodzi głosić dobrą nowinę!
Redakcja

Jadwisia
„Wyrwani z niewoli” Piotr Zalewski
W ostatnim czasie mam dużo szczęścia,
czyżby Boża Opatrzność? Znowu udało mi się
trafić na bardzo wzruszające świadectwo
nawrócenia. Piotr i Jacek razem jeżdżą po całej
Polsce i ewangelizują opowiadając swoją
historię nawrócenia. Opowiadają także, a może
właściwie przede wszystkim o niezmierzonej
Miłości, która dotknęła ich osobiście. Ich
historie są całkiem podobne, ale to Piotrek
napisał książkę ze swoim świadectwem. Obaj,
jak siebie określają mają „łyse pały” i chodzą w
dresie. Nasuwa się jednoznaczne skojarzenie z
takim wizerunkiem, jednak… To prawda, że
kilka lat temu prowadzili takie a nie inne życie:
alkohol, imprezy, bójki, rabunki, napady… I co?
Chrystus ich uwolnił!
Książka rozpoczyna się od momentu, gdy
Piotr
jeszcze
żyjący
według
starych
przyzwyczajeń siedzi w swoim pokoju bez
jakiejkolwiek nadziei. Pogrążała go czarna
rozpacz, bez jakiegokolwiek pomysłu na to, co
zrobić, aby to zmienić. Nic nie pomagało, co do
tej
pory
dawało
nawet
krótkotrwałą
przyjemność. Tym razem wydawało się, że to
koniec… Jednak pewna delikatna myśl, inna
niż wszystkie dotychczas, wsiąkała do głowy
Piotra. To myśl, aby pójść do kościoła. To była
wewnętrzna walka z samym sobą. Próbując
zagłuszyć tę myśl na różne sposoby musiał
jednak w końcu podjąć decyzję. Tak naprawdę
czuł, że „ten tajemniczy Ktoś, kto jest autorem
tej myśli” chce jego dobra. Co wybrał Piotr? W
kontekście świadectwa, nie jest to chyba trudne
do odgadnięcia. Nie mniej jednak, jak potoczyły
się dalsze losy Piotra? Przyznam szczerze, że na
początku książki nie spodziewałam się, że
będzie aż tak wciągająca. Droga do nawrócenia
jest być może prosta, ale na pewno nie jest
łatwa. Przykładem nieustającej walki i wiary
jest to świadectwo. Gorąco polecam.
Monika Kaszkowiak
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Czym i jak należy udzielać chrztu?
Sakrament
chrztu
św.
jest
początkiem
chrześcijańskiej drogi życia i włączeniem do
wspólnoty Kościoła, zgodnie ze słowami Jezusa:
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego (J 3,5).
Do chrztu niezbędna jest więc woda.
Przepis prawa kanonicznego dodaje, że poza
wypadkiem konieczności, należy używać wody
święconej (por. kan. 853 KPK). Dlatego też
podczas ceremonii chrzcielnej normalnie - poza
okresem Wielkanocnym - dokonuje się także
poświęcenia wody, by móc ją bezpośrednio użyć
do chrztu. W okresie Wielkanocnym korzystamy z
wody, która w sposób uroczysty została
poświęcona w czasie Wigilii Paschalnej. Bardzo
zalecane jest, aby w czasie tej liturgii odprawianej
w Wielką Noc (z Wielkiej Soboty na Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego), udzielano chrztu,
włączając do wspólnoty Kościoła nowych
wiernych. Była to zresztą tradycja pierwotnego
Kościoła. Aktualnie również w wielu parafiach
udziela się chrztu w czasie tej liturgii.
Jeśli chodzi o sposób udzielania chrztu,
dopuszcza się zasadniczo dwie możliwości:
- przez zanurzenie;
- przez polanie (por. kan. 854 KPK).
W naszych warunkach klimatycznych, w
kościołach nie zawsze dobrze ogrzanych, stosuje
się normalnie ten drugi sposób, polewając
trzykrotnie
głowę
osoby
chrzczonej.
Gdy
chrzczone jest małe dziecko i temperatura
otoczenia dość niska, normalnie, w trosce o jego
zdrowie, stosuje się ciepłą wodę. Istnieje również
możliwość zanurzenia osoby chrzczonej w
zbiorniku wodnym wykorzystywanym w danej
wspólnocie do udzielania chrztu. Mówimy wtedy
o trzykrotnym zanurzeniu w wodzie i przez to
łatwiej jest uzmysłowić sobie fakt obmycia z
grzechu pierworodnego.
Chrztu należy udzielać
zachowując
cały
obrzęd
przepisany
w
zatwierdzonych księgach liturgicznych. Jedynie w
przypadku
naglącej
konieczności,
np.
niebezpieczeństwo śmierci czy brak dostępu do
kapłana lub odpowiednich tekstów zwykle
wykorzystywanych w liturgii chrzcielnej, należy
zastosować jedynie to, co jest wymagane do
ważności sakramentu (por. kan. 850 KPK). A
więc nie można nie użyć słów przez które w
Kościele katolickim udziela się chrztu: "Ja ciebie
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Stąd istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu
kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy
z równoczesnym wezwaniem imion osób Trójcy
Świętej. Udzielający chrztu musi również mieć
wolę ochrzczenia kandydata w duchu religii
katolickiej.
Ks. proboszcz B. Glinkowski
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„Chrześcijaństwo po prostu” C.S. Lewis
Najchętniej tę recenzję zakończyłabym
na stwierdzeniu: chrześcijaństwo po prostu.
Ale wiem, że to przed przeczytaniem książki
nikomu nic nie wyjaśni… Gdy zaczynałam
czytać
tę
książkę,
bardzo
chciałam
przeczytać coś bardzo naukowego, coś, co
sprawi, że moje szare komórki będą miały
niezłą gimnastykę. Co prawda, ta książka
nie jest takiego typu, nie mniej jednak
pozytywnie mnie rozczarowała. Dziwnie
brzmi
takie
sformułowanie,
ale
tak
rzeczywiście odebrałam tę książkę, gdyż nie
jest to typowo książka do poczytania, ani też
nie jest „intelektualnym gniotem”. Jest
dokładnie pośrodku. Otóż autor stara się nie
zajmować żadnego stanowiska po stronie
któregokolwiek odłamu chrześcijaństwa.
Pomimo tego, że sam wyznaje pewną gałąź
chrześcijaństwa (specjalnie nie piszę jakiej,
zachęcam do lektury), jednak do tematu
podchodzi obiektywnie. Przedstawia pewne
dylematy
moralne,
problemy
ogólne
stanowiące sedno wiary chrześcijańskiej. W
genialny
sposób
argumentuje
punkt
widzenia chrześcijaństwa przytaczając przy
tym bardzo proste do zrozumienia przykłady
i analogie. Książka wywarła na mnie bardzo
duże wrażenie zarówno pod względem
wiedzy, jak i pod względem umiejętności
łączenia faktów i prostoty w tych zawiłych
sprawach. Chociażby Trój jedyny Bóg. Brzmi
znajomo, ale trudne do pojęcia? Wyobraź
sobie drogi Czytelniku prostą linię. No
dobrze, a teraz wyobraź sobie kwadrat, który
składa się z takich linii.

-

książka na wakacje

A teraz wyobraź sobie sześcian. Ta ostatnia
figura składa się z dwuwymiarowych
kwadratów,
które
składają
się
z
jednowymiarowej linii. Niby wszystkie trzy są
osobnymi kształtami, ale tworzą pewną
trójwymiarową całość. To w bardzo dużym
skrócie, resztę gorąco zachęcam doczytać. To
jest po prostu chrześcijaństwo.
Monika Kaszkowiak

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz

Wikariusz

Rezydent w parafii:

ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski

ks. Piotr Pawelec

ks. kanonik Andrzej Kościański

Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej
MSZE ŚWIĘTE Niedziela/Święta godz. 8.00; 9.30; 11.00 – dla dzieci
17.00 – dla młodzieży
Poniedziałek- Sobota godz.
8.00;
18.00
Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą, w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00

Biuro parafialne: ul. Cyniowa 15 Poznań 60-175
Tel.: 61 867-38-92
Zapraszamy do witryny naszej Parafii: www.jadwigaslaska.pl

