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Gorzkie ¯ale
przybywajcie
P

rzez cały Wielki Post co niedzielę o
godz. 16.00 odprawiane jest nabożeństwo pasyjne Gorzkie Żale, połączone z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i kazaniem o męce Pańskiej. Serdecznie
zapraszamy wszystkich parafian do udziału
w tym nabożeństwie, które po raz pierwszy
zostało odprawione w 1698 r. w kościele
Św. Krzyża w Warszawie. Pierwszy tekst
polski Gorzkich Żalów ułożył w 1707 r. ks.
Wawrzyniec Benik.

Wielki Post

J

est to ważny okres roku liturgicznego. Czas zastanowienia się nad sensem swojego życia, zadośćuczynienie
wyrządzonych bliźniemu krzywd, zgoda
w rodzinach i w sąsiedztwie, powzięcie postanowień pokutnych w duchu
miłości jak np. wyrzeczenie się palenia
papierosów, picia alkoholu nie oglądanie
bzdurnych programów telewizyjnych, a w
to miejsce czytanie książek i czasopism
o treści religijnej, odmawianie sobie spożywania pewnych ulubionych pokarmów,
spełnianie uczynków miłosierdzia. W tym
czasie w sposób szczególny rozważać
będziemy mękę Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, który wziął na siebie wszelkie
nasze słabości i uchybienia i z miłości ku
nam tak okrutne męki wycierpiał i śmierć
poniósł na krzyżu.
W każdy piątek gromadzimy się w kościele na Drodze Krzyżowej, a w każdą
niedzielę śpiewamy Gorzkie Żale, czyli
rozważania Męki Pańskiej i słuchamy
kazania pasyjnego. Więcej czasu poświęcamy modlitwie. Dobrze byłoby zorganizować w domu grupy modlitewne, które
by odmawiały różaniec z rozważaniem
tajemnic, jak sobie tego życzyła Matka
Boża w Fatimie.
Nasz kraj posiada duży repertuar pieśni
wielkopostnych i chętnie je śpiewamy.
Zaznaczyć trzeba, że i Gorzkie Żale śpie-

Droga
Krzy¿owa
P

amiątkę męki i śmierci Chrystusa
czczono od początku chrześcijaństwa.
Dzisiejsza forma Drogi Krzyżowej, mająca
14 ustalonych stacji, powstała w XVII wieku
w Hiszpanii.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym
kościele parafialnym odprawiane jest w piątek o godz. 16.15 dla dorosłych i o 17.30 dla
młodzieży. W sobotę o godz 16.00 dla dzieci.
W Bukowej w piątek o godz. 16.30.
wane są tylko u nas w Polsce. Szczególnie nabożeństwo do Męki Pańskiej miał
błogosławiony Władysław z Gielniowa
patron miasta Warszawy.
Wielki Post rozpoczyna "Środa Popielcowa". W czasie Mszy św. kapłan posypuje
wiernym głowę popiołem wymawiając
słowa: "prochem jesteś i w proch się
obrócisz" lub "nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię". Ma to nam uzmysłowić, że
nasze ciała ulegną zniszczeniu i że powinniśmy się starać o zbawienie naszych
dusz żyjąc według zasad Ewangelii.
Pan Jezus chociaż był Bogiem, przed
swoim wystąpieniem publicznym przebywał przez 40 dni na pustyni i dopuścił aby
być kuszony przez złego ducha. Chciał
nam przez to pokazać, że przez post i
modlitwę możemy zwalczyć nasze złe
nałogi. Niech te kamienie staną się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek,
ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust
bożych. Wszystkie bogactwa i królestwa
oddam tobie jeśli upadniesz i złożysz mi
pokłon. Panu Bogu kłaniać się będziesz
i Jemu Samemu służyć będziesz. Jeśli
jesteś Synem Bożym spuść się z góry,
a wyjdziesz bez szwanku, bo aniołowie
będą Cię ochraniać. Nie będziesz kusił
Pana Boga swego.
Liczba czterdzieści ma znaczenie symboliczne. Czterdzieści dni trwał potop,
czterdzieści lat Izraelici przebywali na
pustyni zanim weszli do ziemi obiecanej.
Nikt nie wymaga całkowitego postu przez
czterdzieści dni. Byłoby to dla człowieka

fizyczną niemożliwością. Świadczą o tym
tzw. protesty głodówkowe, kończące się
pobytem głodujących w szpitalu, gdyż
wywołały dalekie zmiany w organizmie.
Nie mogą też głodować dzieci, osoby
wycieńczone, kobiety w ciąży. Głodówka
względnie pewne ograniczenia pokarmowe dobrze zrobią osobom, które nie przestrzegały zasad zdrowego żywienia, mają
nadwagę i wzrost poziomu cholesterolu
we krwi oraz cierpią na nadciśnienie.
W każdej parafii w okresie postu odprawiają się rekolekcje wielkopostne, gdyż
Jezus zanim poniósł śmierć na krzyżu
nauczał o królestwie Bożym na ziemi
palestyńskiej. Nauki głosi misjonarz.
Są to nauki ogólne i stanowe. Muszę tu
zaznaczyć, że zaobserwowałem małe
uczestnictwo w naukach ogólnych mężczyzn. Ci, uczestnicząc w swojej nauce
stanowej mówią, że rekolekcje wielkopostne odbyli. Zwracam się z apelem
o liczniejsze uczestnictwo mężczyzn w
naukach ogólnych. Rekolekcje kończą
się spowiedzią wielkanocną i komunią
św. generalną z udzieleniem odpustu
zupełnego. Spowiedź św. w okresie
wielkanocnym obowiązuje każdego parafianina pod grzechem ciężkim. Okres
wielkanocny trwa do niedzieli Trójcy Św.,
w tym roku do 30 maja. Należy jednak
częściej się spowiadać i unikać grzechu
ciężkiego, aby móc w pełni uczestniczyć
w każdej mszy świętej.
A. Szczepański
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Pielgrzymi szlak do Rzymu

na 20-lecie Pontyfikatu Ojca œw. Jana Paw³a II
c. d.

Z

bliżał się centralny moment pielgrzymki. Ranek
16.10.1998 r. był całkiem zwyczajny, a jednak diametralnie inny
od poprzednich. Wyjeżdżaliśmy
z odległych hoteli, aby dotrzeć
przed Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Niezwykłe podniecenie dało
się odczuć już przy wsiadaniu do
autokaru. Z ogromną radością
serca odśpiewaliśmy Godzinki i
Litanię Loretańską. Za szybami
autokaru budził się piękny, pogodny dzień. Na szosach strajk
taksówkarzy, w idealnym porządku stały na poboczach długie
kolumny taksówek nie blokując
ruchu. Kierowcy w pięknych uniformach, policja drogowa stojąca
w szpalerach, ład na szosie, spokój i szybki ruch. Jedziemy szybko, między samochodami osobowymi. Zbliżamy się do parkingu
przy Placu św. Piotra. Dziesiątki polskich
autokarów, a z nich wychodzą setki Polaków. Odświętnie ubrani z transparentami,
na których widnieją napisy "Do Ciebie
Ojcze św. Rzeszowiacy", "Tarnów",
"Solidarność" itp. Kolorowe apaszki,
flagi biało-czerwone, baloniki kolorowe,
kapela góralska, zespoły folklorystyczne,
tu i ówdzie stroje krakowskie i łowickie,
starzy i młodzi wszyscy stoimy przed
bramą, przy której każdy pielgrzym jest
"oglądany" aparatem i wpuszczany do
sektorów. Diecezja Rzeszowska miała 3
sektor, dosyć odległy od ołtarza, - razem
z nami Polonia szwajcarska, austriacka i
niemiecka - wchodzimy do sektora. Na
placu coraz większy tłum, modlitwa w
języku polskim zagłusza czas oczekiwania. Przed Bazyliką zjawia się gwardia
papieska. Odgrodzone miejsca wyznaczają trasę przejazdu Ojca św. Zbliża
się godz. 9.00. Na podest przy ołtarzu
wchodzą biskupi i kapłani. Nam serce
zamiera, spoglądamy na bramę, z której
miał wyjechać Ojciec św. Niestety stan
zdrowia nie pozwolił Piotrowi naszych
czasów sprawować ofiary Mszy św. na
placu św. Piotra.
Jesteśmy przerażeni, słychać głośny płacz

- rozpoczyna się Msza św. sprawowana
przez Prymasa Polski kardynała Józefa
Glempa, w celebrze zebranych biskupów
i kapłanów. Chór mieszany towarzyszył
liturgii słowa, homilię wygłosił kardynał Franciszek Macharski, komunii św.
udzielano przez cały dzień, tak dużo
było pielgrzymów. Wszyscy zebrani i
modlący się oczekiwali na przyjazd Ojca
św. - wiedzieliśmy już, że nie będzie
przejazdu wokół wszystkich sektorów
- wcześniejsze próby ustawienia się
przy bandzie zdały się niepotrzebne. Na
podium przy ołtarzu stali przedstawiciele
władz administracyjnych i związkowych
naszego kraju.
I wreszcie nadszedł oczekiwany moment Papa mobile - a w nim Ojciec św.
nasz największy autorytet na tej ziemi.
Okrzykom radości, wiwatom nie było
końca, przy wtórze "Gaude Mater Polonia" bardzo wolno przybliżał się Papież
do ołtarza, od którego wygłosił homilię,
był wzruszony. Z twarzy Jego emanował
fizyczny ból a jednak dało się odczuć
wielką radość serca. Przemawiał do nas
swoim ciepłym, ojcowskim słowem,
dziękował za odwiedziny, wspominał
dzień, kiedy to 20 lat temu wypowie-

dział słowa: "W posłuszeństwie wiary,
zawierzając Matce Kościoła, świadom
obowiązku przyjmuję".
Gromkim brawom, wiwatom, pozdrowieniom nie było końca. A po słowach
"ze wzgórza wawelskiego na wzgórzu
watykańskim stoję ..." zerwały się spontaniczne okrzyki "Kochamy Cię Ojcze
św.", "Sto lat" itd. i wtedy nasz Papież
z trudem odpowiedział "Bóg zapłać" i
"Proszę o modlitwę". A potem długo cały
plac się modlił, a pojazd Papieski oddalał
się aż zniknął za bramą.
Do dziś słyszę bicie serca a łza radości
i wzruszenia kręci się w oku. Szczęście
moje nie ma granic, że w tym wielkim
wydarzeniu religijnym i historycznym
mogłam uczestniczyć. Przeżycia tamtych
dni są dla mnie niepowtarzalne i wprost
nie do opowiedzenia. Powiedzenie, że
wszystkie drogi wiodą do świętego miasta - Rzymu jest dla mnie teraz bardziej
czytelne, a fakt bycia u Piotra naszych
czasów w 20 - lecie Jego Pontyfikatu
jest niezwykłym przeżyciem. Kierując
modlitwy do miłosiernego Boga, życzymy naszemu Rodakowi aby wprowadził
świat w trzecie tysiąclecie.
Bogumiła
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Objawienie
Matki Bo¿ej
w Lourdes
L

ourdes jest miastem na południu
Francji u stóp Pirenejów nad rzeką
Gawą. Tutaj w dniu 11 lutego 1858 r. w
grocie Masabelskiej ukazała się Matka
Boża młodej dziewczynie Bernadecie
Soubirous. Ukazywanie miało miejsce
18 razy do 16 lipca 1858 r. Matka Boża
wzywała do pokuty, nawrócenia grzeszników i odmawiania różańca. Jedną z
głównych przyczyn objawień w Lourdes
było to że, Matka Boża swoim wyznaniem "Ja jestem Niepokalane Poczęcie"
potwierdziła ten dogmat, który cztery lata
wcześniej 8 grudnia 1854 r. ogłosił papież
PIUS IX. Bernadeta umarła młodo16
kwietnia 1897r. w klasztorze NEVERS
.Była najstarszą z 6 dzieci. Ojciec jej
był młynarzem, ale często pozostawał
bez pracy. W roku 1858 zamieszkali w
budynku byłego więzienia na zamku,
który dziś jeszcze góruje nad miastem .
Tam w wilgotnym mieszkaniu nabawiła
się astmy. Dnia 18 stycznia 1862 r. biskup
Tarbes ogłosił rzeczywistość objawień i
ich prawdziwość. Bernadeta została po
beatyfikacji ogłoszona świętą w 1933
roku przez papieża Piusa XI.
W 1996 r. w sierpniu byłem m.in. w Lourdes. Pielgrzymka została zorganizowana
przez przedsiębiorstwo "PIELGRZYM"
przy katedrze rzeszowskiej. Na miejscu
objawień jest wspaniała bazylika z kaplicą różańcową w dolnej części. Idąc prawą

Gołąb, gołębica

G

ołąb uchodził za ptaka najwyższego bóstwa i był symbolem państwa
asyryjsko-babilońskiego, umieszczanym
na sztandarach wojskowych. Drugi z
trzech gołębi, które Noe wypuścił z arki,
przyniósł gałązkę oliwną i uważa się
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stroną można się zaopatrzyć w cudowną
wodę, a idąc dalej mamy wśród skał dokładne miejsce ukazania się Matki Bożej.
Na tym miejscu stoi figura Niepokalanej z
napisem w języku francuskim" Ja jestem
Niepokalane Poczęcie". Obok znajduje
się polowy ołtarz.
Plac przed bazyliką ogromny. Codziennie
o godzinie 18.00 odprawiana jest tu procesja różańcowa. Z zapalonymi świecami
w ręku tłum pielgrzymów posuwa się po
wyznaczonych trasach. Widać mnóstwo
kalek i chorych na wózkach popychanych
przez siostry miłosierdzia. W przerwie
między rozważaniami różańca śpiewana
jest znana pieśń "PO GÓRACH DOLINACH" w różnych językach, także i po
polsku. Procesję kończy odśpiewanie
po łacinie SALVE REGINA. Patrząc
na te niezliczone tłumy ludzi przyszły
mi na myśl słowa Apokalipsy: ujrzałem
niezliczony tłum różnych pokoleń ras i
języków przed tronem Baranka a w ręku
ich palmy. W każdą niedzielę na miejscu
błogosławieństwo chorych Najświętszym
sakramentem. Wówczas czasem zdarzają
się cudowne uzdrowienia, które muszą
być stwierdzone przez specjalną komisję
lekarską na miejscu. Z lewej strony bazyliki jest usytuowana droga krzyżowa.
Figury koloru złotego wielkości naturalnej. Dobrze uchwycona mimika twarzy,
wyglądają jak żywe.
Rzeka Gawa jest rwącym potokiem, widziałem pluskające ryby. Dzień 11 lutego
ogłoszony jest przez naszego papieża
Jana Pawła II dniem chorych. Chorzy są
wielkim skarbem kościołów. cierpienia
ich połączone z cierpieniem Chrystusa
mogą wyprosić wiele łask.
A. Szczepański

go za symbol pokoju i pojednania. W
chrześcijańskiej sztuce katakumbowej,
która swoje motywy zaczerpnęła z Księgi
Rodzaju, gołąb oznacza zmarłych ze znakiem zbawienia. Natomiast dwa białe gołębie na niebieskim tle, pijące ze złotego
kielicha mszalnego, nad którym jaśnieje
gwiazda, są herbem zakonu kamedułów.
Podczas chrztu Chrystusa Duch Święty
przyjął postać gołębicy, pod którą, opromienioną aureolą w kształcie krzyża,
najczęściej przedstawia się trzecią osobę
Boską. W Pieśni nad Pieśniami gołębica
oznacza Kościół i duszę obdarzoną łaską.
Wielokrotnie mówi się w hagiografiach
o świętych duszach, które wylatywały
z ciała w postaci gołębicy. Gołębica

STR 3

Papieska
intencja misyjna
			

marzec

 Aby po Synodzie Biskupów

Azji Kościoły lokalne odważnie i z
zapałem głosiły Ewangelię, biorąc
pod uwagę religijne oczekiwania
świata azjatyckiego.
Długie lata żyliśmy za "żelazną kurtyną" Nie było łączności z Rzymem:
biskupi nie mogli jeździć do papieża;
zakony nie miały, wizytacji swoich
generałów; nie było mowy o pielgrzymkach do grobów apostołów,
do serca Kościoła. A przecież musi
być przepływ informacji, istnieć
możliwość utrzymywania kontaktów,
otrzymywania pouczeń, przekazywania upomnień, błogosławieństw...
Umacnianie łączności z Rzymem to
jedno z wielu ważnych zadań Synodów
Biskupów poszczególnych Kościołów
lokalnych. To na nich jaśniej ukazuje
się sytuacja danych Kościołów, lepiej
rozumie się niebezpieczeństwo odejścia od wspólnej drogi dla całego
Kościoła, większą radością napawa
świadomość łączności i jedności z
Kościołem powszechnym.
Świat azjatycki jest kalejdoskopem
klimatów, ras, kultur i zwyczajów,
języków, ustrojów politycznych, religii
rozumienia tolerancji i wolności, tęsknot i oczekiwań. Synod Biskupów Azji
ma tę różnorodność przepoić duchem
Chrystusowym i ubogacić nią Ciało
Chrystusowe.

jest również znakiem natchnienia Pisma Świętego i świętych nauczycieli W
sztuce średniowiecza pojawia się motyw
siedmiu gołębic opromienionych aureolą,
które symbolizują siedem darów Ducha
Świętego.
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AKTUALNA OFERTA FILMÓW VIDEO
KLUBU FILMOWEGO "ARKA" w Brzostku
1. Jezus z Nazaretu - reż. F. Zeffirelli - cz. I - 92 min
2. Jezus z Nazaretu - reż. F. Zeffirelli - cz. II - 94 min
3. Jezus z Nazaretu - reż. F. Zeffirelli - cz. III - 92 min
4. Jezus z Nazaretu - reż. F. Zeffirelli - cz. IV - 102 min
5. Dziecię zwane Jezus - reż. F. Rossi - cz. I - 98 min
6. Dziecię zwane Jezus - reż. F. Rossi - cz. II - 98 min
7. Dziecię zwane Jezus - reż. F. Rossi - cz. III - 98 min
8. Dziecię zwane Jezus - reż. F. Rossi - cz. IV - 98 min
9. Mojżesz - fab. cz. I - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
10. Mojżesz - fab. cz. II - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
11. Józef - fab. cz. I - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
12. Józef - fab. cz. II - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
13. Jakub - fab. - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
14. Abraham - fab. cz. I - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
15. Abraham - fab. cz. II - wł. - fran. - niem. - amer. - 90 min
16. Mały światek Don Camilla - komedia - wł. - 102 min
17. Powrót Don Camillo - komedia - wł. - 106 min
18. Don Camillo i szanowany poseł Peppone - komedia
- wł. - 96 min
19. Don Camillo Prałatem - komedia - wł. - 114 min
20. Towarzysz Don Camillo - komedia - wł. - 106 min
21. Jacques Verlinde:
1/ Pan Bóg mnie ocalił - 60 min
2/ Nie wpadnij w sidła - 60 min
22. Jacques Verlinde:
1/ Mistrzowie fałszu - 60 min
2/ Duchowa podróż - 60 min
23. Miecz i Krzyż - 100 min
24. Gladiatorzy - 97 min
25. Dzieje Samsona - 122 min
26. Dziesięć Przykazań cz. I - 102 min
27. Dziesięć Przykazań cz. II - 102 min
28. Misja - fab. - ang. - 120 min
29. Mistrz - melodramat - 118 min
30. Brat Słońce - Siostra Księżyc -reż. Zeffirelli -wł. -116
min
31. Abraham - biblijny - wł. - 52 min
32. Medjugorie - mariologia - amer. - 60 min
33. Maryjne objawienia XX wieku - dok. - amer. - 59 min
34. Apostołka Bożego Miłosierdzia - biograf. - pol. - 60 min
35. Indie - misyjny - pol. - 25 min
36. Molokai - fab. - hiszpański - 98 min
37. Biblia Genesis - biblijny - 100 min
38. Odkrycie Arki Noego - dok. - 100 min
39. Marcelino, chleb i wino - obycz. - religijny - 88 min
40. Widziane z ukrycia - edukacyjny - 30 min
41. Śmierć i co dalej? - świadectwo wiary - 35 min
42. Całun Turyński - ewageliz. - 30 min
43. W hołdzie Ojcu Pio - biograf. - 60 min
44. Krzyk z gór - obyczajowy - 80 min
45. Golgota - rozważania Męki Pańskiej
46. JONI - dokument fabularyzowany
47. Salome - fabularny - biblijny - 100 min
48. Romero - fabularny - misyjny - 100 min
49. Święty Jan Bosko - biograficzny - 108 min
50. Dźwięki muzyki - musical - amer. - 165 min
51. Szata - historyczny - amer. - 130 min
52. Barabasz - biblijny - amer. - 128 min
53. Papież w Zakopanem - czerwiec 1997 - 170 min
54. Papież w Krośnie - czerwiec 1997 - 180 min
55. Sekrety Biblii - dok. - cz. I - 90 min
56. Sekrety Biblii - dok. - cz. II - 94 min
57. Pollyanna - familijny - cz. I - 80 min

58. Pollyanna - familijny - cz. II - 85 min
59. Odwieczne tajemnice świata - popul. - nauk. - 94 min
60. Ewolucja - popul. - nauk. - amer. - 94 min
61. Podążaj w stronę światła - dramat - amer. - 90 min
62. Zadziwiająca Księga - animowany - cz. I, II, III - 76 min
63. Zgodnie z obietnicą - familijny - 90 min
64. TELLA - dramat społeczny - amer. - 90 min
65. Serce dziecka - melodramat - amer. - 90 min
66. Kto pokocha moje dzieci - dramat społ. - amer. - 92 min
67. 1/ Bez alibi; 2/ Lepsze rozwiązanie - 37 min / 31 min
68. Przed Sklepem Jubilera - dramat K. Wojtyły - wł.-kan.niem. - 90 min
69. Samson i Dalida - fab. - biblijny - amer. - 92 min
70. Trędowata - melodramat - pol. - 92 min
71. 1/ Halo jestem tutaj; 2/ Niemy krzyk - edukac. - 56 min
72. Noce i dnie - cz. I - pol. - 128 min
73. Noce i dnie - cz. II - pol. - 122 min
74. QUO VADIS - amer. - 162 min
75. W pustyni i w puszczy - cz. I i II - pol. - 182 min
76. Pan Wołodyjowski - cz. I i II - pol. 150 min
77. Doktor Żywago - dramat - amer. - 185 min
78. Serce - bajki
79. Ania z Zielonego Wzgórza - przyg.-cz. I -amer. -102 min
80. Ania z Zielonego Wzgórza -przyg. -cz. II -amer. -102
min
81. Ania z Zielonego Wzgórza - przyg. - cz. III -amer. -85
min
82. Heidi - przyg. , familijny - cz. I - amer. - 95 min
83. Heidi - przyg. , familijny - cz. I - amer. - 95 min
84. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min
85. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min
86. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 77 min
87. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min
88. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min
89. Tom i Jerry - anim. bajka - 80 min
90. Wilk i zając - bajka - 160 min
91. Historia żółtej ciżemki - przyg. - pol. 86 min
92. Poświęcenie kaplicy w Bukowej
93. Życie Jezusa i Jego czasy - dok. - ang. - 52 min cz. I Pierwsze Boże Narodzenie
94. Życie Jezusa i Jego czasy - dok. - ang. - 50 min cz. II
- Kim był Jezus?
95. Życie Jezusa i Jego czasy - dok. - ang. - 50 min cz. III
- Ostatnie dni Jezusa
96. Maria z Nazaretu - fab. - franc. - 105 min
97. Pieśń o Bernadecie - fab. - 155 min
98. Z dalekiego kraju (biograf. - Papież Jan Paweł II)
- 138 min
99. Purpura i Czerń - fab. 138 min
100. Jezus żyje! - rejestracja Spotkania Ewangelizacyjnego oo.
E. Tardifa i J. H. Prado w Gorzowie i Łodzi - 1996 rok
101. Małpi kłopot - komedia - amer. - 92 min
102. Piękno w ulach zaklęte - dok. - pol. - 18 min
103. Bajka o Krasnoludkach - anim. - hiszp. - 75 min
104. Sataniści - dok. - amer. - 66 min
105. Sami swoi - komedia - pol. - 80 min
106. Nie ma mocnych - komedia - pol. - 90 min
107. Kochaj albo rzuć - komedia - pol. - 116 min
108. Otwórzcie serca - świadectwo wiary - pol. - 53 min

Wypożyczalnia kaset VIDEO

czynna od pon. do pt. w godz 16.30 - 17.00,
w niedz. po Mszach św. o godz 8.00, 10.00 i 11.30.
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KRONIKA DUSZPASTERSKA
styczeñ - luty

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Jan Zastawny, ur. 1925 r. - Wola Brzostecka
2. Maria Grygiel, ur. 1953 r. - Wola Brzostecka
3. Julia Serwińska, - Brzostek
4. Stanisława Szybowicz, ur. 1904 r. - Brzostek
5. Edward Kawalec, ur. 1951 r. - Brzostek
6. Zofia Siedlarska, ur. 1939 r. - Bukowa
7. Władysława Szarek, ur. 1917 r. - Bukowa
8. Aniela Karaś, - Bukowa
9. Katarzyna Kolbusz, ur. 1920 r. - Bukowa
10. Kazimiera Rakowska, ur. 1959 r. - Nawsie Brz.
11. Zofia Gajda, ur. 1915 r. - Nawsie Brz.

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty
zostali przyjęci:
1. Wiktor, Dariusz Dziedzic - Bukowa
2. Marcelina, Maria Wójcik - Brzostek
3. Aneta, Agata Surdel - Brzostek
4. Mateusz, Paweł Strojek - Brzostek

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Paweł Serafin z Marzeną, Bronisławą Hebda
2. Wiktor, Józef Owsiak z Marzeną Jamróz

uczeni
o Bogu
Charles de Coulomb
1736-1806

Fizyk francuski, jeden z twórców nauki
o elektryczności, autor podstawowych
praw elektrostatyki (prawo Coulomba).
Coulomb był człowiekiem głęboko
religijnym i praktykującym.

MA£E

1737-1798

Był tercjarzem. Członkiem Trzeciego Zakonu św. Franciszka.
Zapoczątkował rozwój badań elektrofizjologicznych oraz galwanoterapii i galwanostegii.

ABC

chrzeœcijanina
Nawiedzenie NMP

Maryja, po zwiastowaniu Jej przez anioła Gabriela, że porodzi
Syna Bożego i że ma nadać Mu imię Jezus, z radością i pośpiechem udała się do swej krewnej, Elżbiety. Dziecko, które
od sześciu miesięcy nosiła pod sercem Elżbieta, poruszyło
się w jej łonie, gdy Maryja ją pozdrowiła. Wówczas Elżbieta,
napełniona Duchem Świętym, wypowiedziała słowa, które
odmawiamy w Zdrowaś, Maryjo: "Błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego". Maryja
zaś wyśpiewała pieśń uwielbienia, Magnificat (wielbi dusza
moja Pana). Spotkanie Maryi z Elżbietą, ulubiony motyw sztuki
chrześcijańskiej, opisuje w swej Ewangelii Łukasz (Łk 1,39-56).
Święto Nawiedzenia NMP powstało w Kościele wschodnim.
W XIII w. franciszkanie zaprowadzili je również w Kościele
zachodnim. Obecnie obchodzi się je 31 maja.

Niebieskie Jeruzalem

Jeruzalem (Jerozolima) jest miastem wybranym przez Boga.
Janowi, przebywającemu na wyspie Patmos, było dane oglądać
w wizji niebieskie Jeruzalem, miasto rajskiego pokoju. Gdy
przeminie ten świat, powstanie nowe niebo i nowa ziemia, a
niebieskie Jeruzalem zstąpi z nieba od Boga na ziemię.

Niebo

W Starym testamencie znajdujemy znane na starożytnym
Wschodzie wyobrażenie o trwałej budowli, "firmamencie",
wznoszącej się nad ziemią i wspartej na kolumnach. Z jednej
strony niebo jest miejscem przebywania Boga, z drugiej strony
stworzonymi przez Niego przestworzami, które rozpościerają
się nad ziemią, do których Bóg przytwierdził gwiazdy i które
są królestwem ptaków. "Niebem i ziemią" Stary Testament
oznacza przestrzeń, którą dzisiaj nazywa się "wszechświatem".
Jak wysoko Bóg jest nad ziemią, nieomal z ironią. opowiada
historia o budowie wieży Babel: Bóg musiał zstąpić z nieba,
aby zobaczyć wieżę, której wierzchołek miał - w mniemaniu
ludzi - sięgnąć nieba (Rdz 11, 1-9). Jezus przyszedł z nieba
(por. J 3, 13). Niebo otworzyło się nad Nim, On jest pośrednikiem między niebem a ziemią (Mt 3, 16). Chrystus mówiąc o
niebie, ma na myśli przyszłość świata, którą Bóg przygotował
ludziom. Bóg Ojciec mieszka w niebie (Mt 6, 9); "dom Ojca"
ma "mieszkań wiele" (por. J 14, 2). Człowiek już teraz, żyjąc na
ziemi, może gromadzić sobie skarby w niebie (por. Mt 6, 20).
Ponieważ prawdziwą ojczyzną chrześcijan jest niebo (por. Flp
3, 20), każde obce miejsce na ziemi jest dla nich ojczyzną, a
zarazem każda ojczyzna pozostaje dla nich obczyzną.

Nowy Testament

Luigi Galvani

STR 5

Biblia dzieli się na tzw. Stary i Nowy "Testament" (łaciński
przekład hebrajskiego słowa "berith" - "przymierze".) Pisma
nowotestamentowe obejmują cztery Ewangelie, czy Dobre Nowiny, o zbawczych czynach i słowach Jezusa Chrystusa, Dzieje
Apostolskie, opowiadające o przyjmowaniu się wiary w Jezusa
Chrystusa w starożytnym świecie, listy, będące świadectwem
tworzenia się Kościoła, oraz Apokalipsę św. Jana, ukazującą
dopełnienie dziejów ludzkich.
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KALENDARIUM LITURGICZNE
12 III
Wspomnienie św. Teofana, kronikarza.
Można by rzec, iż świat sprzysiągł się przeciwko temu świętemu,
starając się przeszkodzić wszystkim jego poczynaniom. Teofan
urodził się w Samotrace w Grecji, około roku 759. Bogata i
wpływowa rodzina zmusiła go do małżeństwa, mimo iż on sam
był tym planom przeciwny. Kiedy za jego aprobatą żona wstąpiła do zakonu, wycofał się z dworu cesarza Konstantyna V i
zaczął żyć w samotności. Był współzałożycielem dwóch klasztorów. W jednym z nich , na górze Sigriana, chciano mianować
go opatem, jednak odmówił przyjęcia tej godności.
Poświęcił się badaniom naukowym i zaczął pisać chronografię,
czyli historię świata. Ale nawet tutaj spotkało go niepowodzenie. Poszukiwania naukowe zostały przerwane przez cesarza
Leona, który znając jego wpływy pragnął pociągnąć go do
obrazoburstwa (prądu, który przeciwstawiał się używaniu obrazów w kulcie chrześcijańskim). Gdy to się nie powiodło, kazał
Teofana ubiczować i uwięzić. Po dwu latach więzienia Teofan
został wygnany na wyspę Samotrakę i tam, w siedemnaście dni
po przybyciu zmarł na skutek wyczerpania.

cenie się; od najmłodszych lat pracował jako piekarz, ale
chęć pozostania kapłanem nie dawała mu spokoju. Najpierw
próbował życia pustelniczego we włoskim Tivoli. Ukończywszy dzięki pomocy dobrych ludzi studia teologiczne, wyjechał
do Rzymu gdzie zetknął się z przeznaczeniem swojego życia
- zakonem redemptorystów, gdzie po ukończeniu nowicjatu w
1785 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym roku
został skierowany na misje do Strzałowa na Pomorzu. Otrzymał do obsługi kościół przeznaczony dla cudzoziemców, przy
którym założył swą pierwszą w Polsce placówkę zakonną. Był
gorliwym: na ambonie i w konfesjonale, w zakładanych przez
siebie szkołach i w walce z ignorancją religijną oraz przy
organizowanych rozmaitych akcjach charytatywnych. Widząc
owoce jego pracy zakon mianował go wikariuszem generalnym na kraje północne. Kiedy na potrzeby dwóch kościołów,
sierocińca i szkoły trzeba było żebrać w zamożnych domach,
datuje się znamienne zdarzenie: spoliczkowany przez jakiegoś
bogatego mieszczanina, którego prosił o wsparcie, Klemens
zapytał z pokorą: "To dla mnie, a co dla moich sierot?".
W roku 1808 dotknął go dekret banicyjny, najpierw przebywał
w twierdzy w Kostrzyniu, następnie po zwolnieniu wyjechał do
Modlitwa dnia: Panie, pobożnie wspominamy cierpienia
Wiednia gdzie nie ustawał w gorliwej działalności. Zmarł 15
świętego Teofana. Niech nasze modlitwy zostaną wysłuchane
marca 1820 roku. Ze względu na to, że święty dwadzieścia jeden
i spraw, abyśmy tak jak on trwali niewzruszenie w naszej
lat spędził na ziemiach polskich, Episkopat Polski włączył go
wierze. Amen.
do katalogu świętych polskich.
15 III
Wspomnienie św. Klemensa Marii Dworzaka (Hofbauera),
kapłana.
Klemens urodził się w czeskiej rodzinie Dworzaków 26 grudnia
1751 roku w licznej i biednej rodzinie rzeźnika. Ojciec osierocił
go jako siedmioletniego chłopca. Wychowanie zawdzięczał
przede wszystkim matce. Ubóstwo nie pozwoliło mu na kształ-

Modlitwa dnia: Boże, który obdarzyłeś świętego Klemensa,
Marię przedziwną mocą wiary i cnotą nieugiętej wytrwałości,
przez jego zasługi i przykłady uczyń nas tak mocnymi w
wierze i płomiennymi w miłości, abyśmy osiągnęli wieczną
nagrodę. Amen

SZYFROGRAM

Litery z kratek opisanych w prawym dolnym rogu
tworzą hasło, będące rozwiązaniem krzyżówki.
Rozwiązania krzyżówki przyniesione 12 marca do
kościoła na Mszę św. o godz 1700 wezmą udział w losowaniu nagród.

Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
KTO ZŁY I PRZEWROTNY UCIEKA W TE PĘDY,
A DOBRY SIĘ GARNIE POD SKRZYDŁA KOLĘDY
A. Szczepański

Redaguje zespół pod kierownictwem ks. Wojciecha Wiśniowskiego
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 6830300

