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W

dniu 13. marca 2013 r.o godzinie 19:06 nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹
pojawi³ siê bia³y dym. Kardyna³owie uczestnicz¹cy w konklawe
dokonali wa¿nego wyboru, a ich wybór zosta³ przyjêty. Nowym
Papie¿em zosta³ kardyna³ Jorge Mario Bergoglio, jezuita, arcybiskup
Buenos Aires. Przyj¹³ imiê FRANCISZEK. Oznajmi³ to œwiatu z balkonu
Bazyliki
Watykañskiej kardyna³ protodiakon Jean-Louis Tauran.
rêdzie mesjañskie Chrystusa oraz ca³a Jego dzia³alnoœæ
wœród ludzi koñczy siê Krzy¿em i Zmartwychwstaniem.
Musimy gruntownie wnikn¹æ w ten fina³, który - zw³aszcza
w jêzyku soborowym - bywa okreœlany jako mysterium paschale,
je¿eli chcemy do koñca wypowiedzieæ prawdê o mi³osierdziu, tak jak
zosta³a ona do koñca objawiona w dziejach naszego zbawienia. W
tym punkcie naszych rozwa¿añ wypadnie nam szczególnie blisko
zetkn¹æ siê z tym wszystkim, co sta³o siê treœci¹ encykliki Redemptor
hominis. Jeœli bowiem rzeczywistoœæ Odkupienia przez swój ludzki
wymiar ods³ania nies³ychan¹ godnoœæ cz³owieka, qui talem ac tantum
meruit habere Redemptorem, to równoczeœnie Boski wymiar
Odkupienia pozwala nam w sposób
najbardziej poniek¹d doœwiadczalny i
„historyczny” ods³oniæ g³êbiê tej mi³oœci,
która nie cofa siê przed wstrz¹saj¹c¹ ofiar¹
Syna, aby uczyniæ zadoœæ wiernoœci Stwórcy
i Ojca wobec ludzi stworzonych na Jego
obraz i „od pocz¹tku” w tym Synu
wybranych do ³aski i chwa³y.
Wydarzenia wielkopi¹tkowe, a
przedtem ju¿ modlitwa w Ogrójcu,
wprowadza tak¹ zasadnicz¹ zmianê w ca³y
tok objawienia siê mi³oœci i mi³osierdzia w
mesjañskim pos³annictwie Chrystusa, ¿e
Ten, który „przeszed³ dobrze czyni¹c i
uzdrawiaj¹c...” (Dz 10,38), lecz¹c
By³ arcybiskupem Buenos Aires. Ukoñczy³ studia na kierunku chemii, po
„wszystkie choroby i wszystkie s³aboœci, sam oto zdaje siê najbardziej
zas³ugiwaæ na mi³osierdzie i wzywaæ do mi³osierdzia wówczas, gdy czym rozpocz¹³ swoj¹ formacjê w seminarium. W 1958 roku wst¹pi³ jednak
zostaje przybity do Krzy¿a i na nim w straszliwych mêczarniach do zakonu jezuitów, tam te¿ kontynuowa³ naukê, zg³êbiaj¹c nauki
oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zas³uguje na humanistyczne: filozofiê, literaturê i psychologiê. Œwiêcenia kap³añskie
mi³osierdzie - i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czyni³, a nawet przyj¹³ w 1969 roku. Œluby wieczyste z³o¿y³ cztery lata póŸniej.
W Villa Barilari by³ mistrzem nowicjatu. Uczy³ te¿ na Wydziale Teologii.
najbli¿si potrafi¹ Go os³oniæ i wyrwaæ z r¹k przeœladowców. Na tym
koñcowym etapie mesjañskiego pos³annictwa spe³niaj¹ siê na By³ równie¿ rektorem kolegium w San Miguel, cz³onkiem konsulty prowincji
Chrystusie s³owa proroków, a nade wszystko Izajasza, zakonnej w tym samym mieœcie, a tak¿e prowincja³em Argentyny. Przez
wypowiedziane w S³udze Jahwe, w którego „ranach jest nasze pewien czas pracowa³ w Niemczech, gdzie koñczy³ doktorat. Po powrocie do
kraju pe³ni³ funkcjê dyrektora duchowego w Colegio del Salvador w
zdrowie”.
Jak cz³owiek, który prawdziwie i straszliwie cierpi, Chrystus Cordobie, a póŸniej rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.
W 1992 roku zosta³ mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a
zwraca siê w Ogrójcu i na Kalwarii do Ojca - do tego Ojca, którego
mi³oœæ g³osi³ ludziom, o którego mi³osierdziu œwiadczy³ ca³ym swoim po œmierci kard. Quarraciono obj¹³ tê diecezjê. Jednoczeœnie pe³ni³ te¿ funkcjê
postêpowaniem. Ale nie zostaje Mu oszczêdzone - w³aœnie Jemu - to ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkaj¹cych w Argentynie.
straszne cierpienie: „w³asnego swego Syna Bóg nie oszczêdzi³”, ale By³ tak¿e Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz
„dla nas grzechem uczyni³ Tego, który nie zna³ grzechu” (2 Kor 5,21), wiceprzewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Argentyny. Bra³ udzia³ w
napisze œwiêty Pawe³, ujmuj¹c w tych kilku s³owach ca³¹ g³êbiê sesjach Œwiatowego Synodu Biskupów w Watykanie.
Do godnoœci kardynalskiej zosta³ wyniesiony w 2001 roku. Podczas
tajemnicy Krzy¿a, a zarazem Boski wymiar rzeczywistoœci
konklawe w 2005 roku by³ w gronie papabile. W latach 2005-2011 by³
Odkupienia.
przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Krzy¿ i Zmartwychwstanie

O

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

HARMONOGRAM
WIELKIEGO TYGODNIA
W NASZEJ PARAFII
na stronie 3

Uwielbienie Zmartwychwsta³ego jednoczy nas
w radosnym ALLELUJA
z naszym Ojcem Œwiêtym Franciszkiem.
Niech Chrystus - Zwyciêzca œmierci, piek³a i Szatana udzieli nam obfitych darów i b³ogos³awi we wszystkich
dzie³ach podejmowanych dla Jego chwa³y!
Redakcja Biuletynu
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zmartwychwsta³ i dzia³a w ich ¿yciu, jako Ktoœ realny, poprzez konkretne
fakty i wydarzenia ich ¿ycia.
oisz siê o swoj¹ przysz³oœæ? ¯yjesz w wiecznym strachu, ¿e za ma³o
Katechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykaj¹ kondycji
zarabiasz, ¿e Ciê nie rozumiej¹? Wykañcza Ciê nieustanny kryzys? dzisiejszego Koœcio³a, a wraz z nim cz³owieka. Uwik³anego w ró¿ne
Ka¿dego nastêpnego dnia jest coraz
problemy. Czêsto nie wiedz¹cego, kim jest, dok¹d
gorzej? Prze¿ywasz problemy i nie wiesz gdzie
zmierza i sk¹d przychodzi. Jaki sens ma jego ¿ycie i
szukaæ ratunku? Mo¿e akurat odpowiedŸ i
to, ¿e nie umie sobie poradziæ ze swoim
rozwi¹zanie znajdziesz podczas katechez
cierpieniem: bo ¿ona go zostawi³a, moje dziecko
neokatechu-menalnych.
siê narkotyzuje, nie akceptuje swojej matki, a ojcu
Katechezy Neokatechumenalne to cykl
nigdy nie wybacza, ¿e pi³ i zniszczy³ rodzinê.
kilkunastu spotkañ, na których g³oszony jest
Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Koœcio³a
kerygmat: Dobra Nowina o œmierci i
dzisiaj? Dlaczego ja cierpiê? Czy Bóg naprawdê
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którego Bóg
jest? Czy nie jest to tylko „ksiê¿owskie gadanie”?
ustanowi³ Panem i który dzisiaj tak¿e nam posy³a
Na te i wiele pytañ próbuj¹ odpowiedzieæ wszyscy
Ducha Œwiêtego. – A wszystko po to, byœmy
g³osz¹cy katechezy:
zmienili swoje dotychczasowe ¿ycie, by nauczyæ
„Te katechezy prowadz¹ do doœwiadczenia
siê ¿yæ bez strachu przed cierpieniem, chorob¹,
Boga ¯ywego, który interesuje siê moim ¿yciem.
problemami w ma³¿eñstwach, z dzieæmi, z szefem
Nie moralizuje, ale widzi moj¹ bezsilnoœæ i
w pracy – wyjaœnia Jacek- katechista z Drogi
udrêczenie. Bo w moim sercu mam pragnienie
Neokatechumenalnej. Czy strach mo¿e nam w
czyniæ dobrze, ale mi nie wychodzi”. ¯ycie jest
czymœ pomóc? A mo¿e nas niszczy? Jak temu
brutalne, ka¿dy musi walczyæ o prze¿ycie.
zaradziæ – pytamy siê bardzo czêsto i czêsto
Czy¿byœmy zbyt czêsto stawiali na wartoœci
pozostajemy bez odpowiedzi. - ród³o naszego
materialne? Walczyli o pieni¹dze, które maj¹
cierpienia nie le¿y na zewn¹trz ( w chorobie, w
przynieœæ upragnione szczêœcie i spokój. „Jezus
braku pieniêdzy, w nieudanym ma³¿eñstwie...), ale
Chrystus znalaz³ wyjœcie z tej sytuacji. Nie
wewn¹trz nas, w naszej ma³ej wierze. I tylko Jezus
przychodzi nikogo os¹dziæ, potêpiæ. Chce nas
Chrystus mo¿e i chce tê sytuacjê zmieniæ,
zbawiæ w ka¿dej sytuacji, nawet tej bez wyjœcia”.
uzdrawiaj¹c nasze serca z niedowiarstwa .
Czy jednym ze sposobów jest przyjœcie na
Katechezy g³osi ekipa katechistów z³o¿ona z
katechezy? Czasami wystarczy zrobiæ dla Jezusa w
prezbitera, ma³¿eñstw i z osoby stanu wolnego. sercu ma³¹ szczelinê. On w ni¹ wejdzie. Warto
Katechiœci zostali pos³ani przez Koœció³ (biskupa,
chocia¿ spróbowaæ. To nic nie kosztuje.
proboszcza) jako œwiadkowie tego, ¿e Jezus Chrystus naprawdê

Pos³uchaj œwiadków Zmartwychwsta³ego!

B

JESZCZE O POMOCY DZIECIOM

A

rtyku³y: RO o ustaleniach w sprawie pomocy spo³ecznej oraz Obj¹æ
opiek¹ wszystkie potrzebuj¹ce dzieci, opublikowane na pocz¹tku
lutego br na stronie osowa.com, pozostawi³y pewien niedosyt
wskutek braku w nich konkretnych danych ilustruj¹cych problem. Dlatego
te¿ CARITAS przy parafii Chrystusa Zbawiciela, pos³uguj¹c siê danymi
uzyskanymi w szkole, pragnie problem uszczegó³owiæ.
Dane liczbowe iloœci dzieci objêtych do¿ywianiem w poszczególnych
miesi¹cach roku 2012 przedstawiono w poni¿szej tabeli:
Na koszt

I

II

III

IV

V

VI

VII/
VIII

IX

X

CARITAS

26

28

27

27

28

28

-

4

36 33

1

MOPR

6

6

6

6

6

5

-

5

5

5

17

XI XII

Bud¿et miasta

9

9

9

9

9

9

-

9

9

9

9

Fundusze pozysk.

3

3

2

2

2

2

-

2

2

2

2

Rada Osiedla

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

8

OGÓ£EM

44

46

44

44

45

44

-

40

52 49 37

Zestawienie powy¿sze ilustruje wagê problemu oraz sugeruje kierunki
ewentualnych dzia³añ. Zdziwienie mo¿e budziæ niewielkie wykorzystanie
œrodków CARITAS w niektórych
miesi¹cach. Z tego, ¿e sytuacja
taka wystêpuje przede wszystkim
w grudniu, mo¿na siê domyœlaæ, ¿e
w grê wchodzi koniecznoœæ wykorzystania niektórych funduszy w
danym roku kalendarzowym.
Zestawienie wielkoœci funduszy
(tabela obok) z poszczególnych
Ÿróde³ potwierdza oczywiœcie
podane wy¿ej zestawienie
iloœciowe do¿ywianych dzieci.
Dla uzyskania w miarê pe³nego obrazu
niezbêdne jest uzupe³nienie, podanych wy¿ej
zestawieñ, zestawieniem ilustruj¹cym
wykorzystanie na inne cele pomocy udzielanej
szkole przez CARITAS ( obok).

Nie dysponujemy, z przyczyn obiektywnych, danymi dotycz¹cymi
stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie do¿ywiania dzieci w szkole.
U¿yte w jednym z przywo³anych na wstêpie tekstów stwierdzenie, ¿e
do¿ywiania potrzebuje drugie tyle dzieci wymaga³oby uœciœlenia.
Na zakoñczenie nale¿y szczególnie mocno podkreœliæ, ¿e pomoc
udzielana przez CARITAS, jest pomoc¹ udzielan¹ przez
uczêszczaj¹cych na niedzielne Msze œw parafian parafii CHRYSTUSA
ZBAWICIELA i im nale¿¹ siê szczególne podziêkowania za ich
wra¿liwoœæ na potrzeby innych a szczególnie dzieci i to podziêkowania
tym szczególniejsze, ¿e jak powszechnie wiadomo w praktykach
religijnych uczestniczy ok 33% przyznaj¹cych siê do swojej wiary. Mo¿e
warto wiêc zwróciæ siê do pozosta³ych mieszkañców, aby w ramach
miêdzyludzkiej solidarnoœci przy³¹czyli siê i wsparli szko³ê w
dzia³aniach na rzecz najm³odszych. W ofiarnoœæ tej czêœci spo³ecznoœci
lokalnej nie nale¿y w¹tpiæ, ale trzeba stworzyæ odpowiednie formy jej
wykorzystania poprzez powo³anie szerokiego frontu pomocy dzieciom,
ró¿nych instytucji, które dzia³aj¹ na terenie naszej dzielnicy.
W imieniu PZ CARITAS Anna Balk

Inne cele
z³
wycieczki szkolne 190,5
bilety semestr.
409
zielona szko³a
275
120
zakup ksi¹¿ek
994,5
razem

BIERZMOWANIE

W

pi¹tek 8. marca ogodzinie 17:00 odprawiona zosta³a
uroczysta Msza œw. koncelebrowana, z udzieleniem
Sakramentu Bierzmowania, pod przewodnictwem JE ks.
Abpa Tadeusza Goc³owskiego.
Do sakramentu
bierzmowania
przyst¹pi³o 92
naszych uczniów z
gimnazjum, w tym
47 dziewcz¹t i 45
ch³opców.
Przez prawie pó³
roku, m³odzie¿ do
tego sakramentu
„wtajemniczenia
chrzeœcijañskiego”,
przygotowywa³
ksi¹dz Seweryn.
JJ
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WIELKI TYDZIEÑ 2013
WIELKI PONIEDZIA£EK, 25. marca
SpowiedŸ œw. od 7:15 do 8:30
i od 16:30 do 19:30

WIELKI WTOREK, 26. marca
SpowiedŸ œw. od 7:15 do 8:30
i od 16:30 do 19:30

TRIDUUM

WIELKA ŒRODA, 27. marca
SpowiedŸ œw. od 7:15 do 8:30
i od 16:30 do 19:30

PAS C HALN E

WIELKI CZWARTEK, 28. marca
W TYM DNIU NIE MA SPOWIEDZI
GODZ. 10:00 MSZA ŒW. KRZY¯MA, ARCHIKATEDRA OLIWSKA,
a w naszym koœciele GODZ. 18:00 UROCZYSTA MSZA ŒW. WIECZERZY PAÑSKIEJ
Po Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciemnicy (dolny koœció³) do godz. 23:00

WIELKI PI¥TEK, 29. marca
Godz. 8:00 - LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH - DOLNY KOŒCIÓ£
ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY (DOLNY KOŒCIÓ£) OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 18:00
GODZ. 15:00 ROZPOCZÊCIE NOWENNY DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA I DROGA KRZY¯OWA - GÓRNY KOŒCIÓ£

GODZ. 18:00 LITURGIA WIELKOPI¥TKOWA
SPOWIED ŒW. OD GODZ. 20:00 DO GODZ. 24:00
PO LITURGII CA£ONOCNA ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM
(BEZ PRZERWY DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ), NA KTÓR¥ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN
OD GODZ. 24:00 DO GODZ. 7:00 RANO W WIELK¥ SOBOTÊ ADORACJÊ PROWADZ¥:
DO GODZ. 24:00
(W WIELKI PI¥TEK)
24:00 -1:00 ICHTIS, DUSZP. AKADEMICKIE, EFFATHA 3:00 - 4:00 MARANA THA
ADORACJA INDYWIDUALNA 1:00 -2:00 CHÓR, SEMPER FIDELIS
4:00 - 6:00 RODZINA RÓ¯AÑCOWA
W CISZY
6:00 - 7:00 APOSTOLAT MARYJNY
2:00 -3:00 KOŒCIÓ£ DOMOWY,ALLEGRETTO

WIELKA SOBOTA, 30. marca
ADORACJA NAJŒW. SAKRAMENTU W GROBIE PAÑSKIM PRZEZ CA£Y DZIEÑ DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
Godz. 7:00 - LITURGIA GODZIN DLA WSZYSTKICH PO£¥CZONA Z NOWENN¥ DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA

ŒWIÊCENIE POKARMÓW: GODZ. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
W tym dniu sk³adamy w ofierze rodzinne skarbonki ja³mu¿ny wielkopostnej, jak równie¿ ¿ywnoœæ dla osób potrzebuj¹cych pomocy.

SPOWIED ŒW. TYLKO DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH I WRACAJ¥CYCH Z PODRÓ¯Y OD 17:00 DO 19:00

GODZ. 21:00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy œwiece)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO, 31. marca
GODZ. 600 UROCZYSTA MSZA ŒW. Z PROCESJ¥ REZUREKCYJN¥
NIE BÊDZIE MSZY ŒW. O GODZ. 7:30, NASTÊPNE MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELE.

ALLELUJA!

(W NOCY Z SOBOTY NA NIEDZIELÊ ZMIENIAMY CZAS NA LETNI)

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY, 1. kwietnia
MSZE ŒW. JAK W NIEDZIELE, O GODZ. 13:30 MSZA ŒW. CHRZCIELNA

Rekolekcje Wielkopostne

T

m³odzie¿ do korzystania z sakramentów œw. Jestem pod ogromnym
wra¿eniem.
#3 szybka refleksja — Micha³ 2013-03-13 21:58

egoroczne rekolekcje w naszej parafii w dniach od 10 do13. marca Moje najlepsze rekolekcje w ¿yciu
poprowadzi³ ksi¹dz Nikos Skuras. Trzeba przyznaæ, ýe ksiàdz #2 :) — Mariusz 2013-03-13 10:15
Proboszcz „trafiù w dziesiàtkæ” z wyborem rekolekcjonisty.
Dobrze zobaczyæ pe³en koœció³ w trakcie rekolekcji :)
Ksi¹dz Skuras dotar³ swoim g³osem zw³aszcza do m³odych parafian. Oto
niektóre „gor¹ce” komentarze na temat rekolekcji, które mo¿na
przeczytaæ na witrynie internetowej Zbawiciela:
#8 wspólnota — Ludka 2013-03-15 09:07

Dziêki Nikosowi mogliœmy poczuæ siê wspólnot¹, w której centrum jest
mi³oœæ Boga. Zaprasza³ nas na katechezy, które tak¿e kilka lat temu
formowa³y Jego cz³owieczeñstwo...
#7 Modlitwa — Piotr 2013-03-15 08:28

...pomódlcie siê za Nikosa i za jego krzy¿, który niesie. Przepowiadanie
jest tu i teraz. Duch jest tu i teraz. Jest wtedy gdy jeden g³osi a drugi s³ucha,
gdy jest relacja pomiêdzy osobami...
#5 — Magdalena 2013-03-14 11:40

Jestem pod wra¿eniem ! Ksi¹dz super, zachêci³ m³odzie¿ do uczestnictwa
w rekolekcjach, otwarty na ludzi ! Takiego ksiêdza by³o nam potrzeba...
#4 — Gabriela 2013-03-13 22:50

Tacy duchowni maj¹ moc zape³niæ œwi¹tynie wiernymi, zachêciæ
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan Chrzciciel de la Salle, kap³an
Wspomnienie liturgiczne w dniu 7. kwietnia

C

zym dla Polaków Kraków, tym dla Francji miasto Reims. Po upadku
cesarstwa rzymskiego, to w³aœnie to miasto sta³o siê stolic¹ pañstwa
frankoñskiego, a po upadku zaœ pañstwa frankoñskiego, miasto
sta³o siê w³asnoœci¹ metropolii koœcielnej, która wywar³a ogromny wp³yw
na dzieje œredniowiecznej Francji. Od 1179 do 1825 roku to w³aœnie Reims
by³o wy³¹cznym miejscem koronacji królów francuskich. Dzisiaj miasto
liczy trochê ponad 150 tysiêcy ludzi. Zachwyt budzi s³ynna katedra z
Reims, która na samej fasadzie ma ok. 530 figur. Diecezja powsta³a ju¿ w III
wieku, a metropolia w IV wieku.
Wœród ró¿nych znakomitoœci
wywodz¹cych siê z tego miasta, na
czo³o wybija siê niew¹tpliwie œw. Jan
Chrzciciel de la Salle (1651 - 1719). Do
kap³añstwa przygotowywa³ siê w
seminarium w Pary¿u, studiowa³ tak¿e
na uniwersytecie paryskim. Œwiêcenia
otrzyma³ w 27 roku ¿ycia, doktorat w
30-tym, a potem probostwo.
Gorliwy kap³an bola³ bardzo na
widok setek sierot pozbawionych
zupe³nie pomocy materialnej i
duchowej. Wpad³ na pomys³, by za³o¿yæ
szko³ê kszta³c¹c¹ przysz³ych
nauczycieli biedoty. W ten sposób
powsta³ instytut i zgromadzenie
zakonne „Braci Szkó³ Chrzeœcijañskich” , dla których napisa³
podrêcznik swojego systemu
pedagogicznego. Dzie³o to uchodzi za klasykê w dziedzinie edukacji.

Zmierzch czy œwit?

A

rnold Toynbee (zm. w 1975 r.), historyk i badacz cywilizacji, wœród
kilku istotnych wskaŸników cywilizacyjnego zmierzchu,
wymieni³ zanik religijnych zwyczajów. Oczywiœcie wystêpuj¹cy
razem z innymi czynnikami, takimi jak czêste rewolucje i wojny.
Jak w œwietle tego twierdzenia przedstawia siê dziœ nasza europejska
cywilizacja? Ju¿ od przesz³o 60-ciu lat Europa ¿yje w pokoju, bez
rewolucji i bez totalnych wojen. A sta³o siê to dziêki skutecznemu
przeciwdzia³aniu (NATO, Unia Europejska), podjêtemu przez ludzi dobrej
woli, przera¿onych masowymi okrucieñstwami II. Wojny Œwiatowej i
pragn¹cych po³o¿yæ im kres. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e te dwa groŸne
wskaŸniki zosta³y wyeliminowane, ale co z religijnymi zwyczajami? Czy
trwaj¹ nadal bez zmian, czy zanikaj¹, czy te¿ wci¹¿ s¹ ¿ywe, ulegaj¹c
pewnym zmianom?
Popatrzmy jak to jest u nas, w naszym przecie¿ europejskim kraju,
tak¿e obdarzonym dobrodziejstwem pokoju. Najwiarygodniejsz¹
odpowiedŸ daæ tutaj mo¿e kultura, a zw³aszcza œwi¹teczna kultura
podstawowej spo³ecznej komórki - rodziny. A wiêc stwierdziæ mo¿na, ¿e w
tej dziedzinie, na przestrzeni ¿ycia kilku pokoleñ, zasz³o wiele zmian, a
tak¿e nast¹pi³y pewne redukcje. Jednoczeœnie jednak szczególnie
zaakcentowana i wzbogacona zosta³a „kultura mi³oœci”, i to zarówno w
sferze zachowañ i rekwizytów, jak i w sferze treœci i znaczeñ. Obejmuje
ona wci¹¿ takie zachowania jak dzielenie siê symbolicznym pokarmem
(op³atek, œwiêcone jajko wielkanocne), ale wiele innych zwyczajów,
dawniej praktykowanych jedynie w krêgach zamo¿niejszych, dziœ jest
upowszechnianych i realizowanych we wszystkich œrodowiskach. S¹ te¿
akcentowane i wzbogacane nowymi pomys³ami. Mo¿na tu wymieniæ
otwarte i serdeczne wyra¿anie pozytywnych uczuæ oraz czêsto
zindywidualizowanych ¿yczeñ, obdarowywanie siê wzajemne kwiatami i
prezentami przy ka¿dej okazji, organizowanie rodzinnych spotkañ i
wspólnego biesiadowania, dawanie dowodów pamiêci przez bezpoœrednie
uczestniczenie w domowym œwiêtowaniu oraz przez uczestnictwo
poœrednie (kartki, listy, telefony, a ostatnio - SMS -y i mail’e).
Dominacja tej swoistej „kultury mi³oœci” jest tak wyraŸna, ¿e nasz¹
œwi¹teczn¹ zwyczajowoœæ mo¿na by okreœliæ jako instrument u¿ywany do
potwierdzenia, ekspresji i unaocznienia obecnoœci mi³oœci - przyjaŸni i

Poleca³o zajmowaæ siê uczniami indywidualnie, wprowadza³o wyk³ad
w jêzyku narodowym. Œwiêty stworzy³ tak¿e ca³y szereg szkó³ ró¿nego
typu: podstawowe, œrednie, zawodowe, wieczorowe, codzienne,
œwi¹teczne. Mog³y z nich korzystaæ wszystkie dzieci i m³odzie¿, nawet z
warstw najubo¿szych: szko³y œrednie, z internatem i bez.
Zdawa³oby siê, ¿e te szlachetne inicjatywy spotkaj¹ siê z
powszechnym uznaniem, tym bardziej, ¿e by³y darmowe. Jednak
konkurencja porusza³a niebo i ziemiê, byleby ograniczyæ rozwój tych szkó³.
Wysuwano ró¿nego rodzaju zarzuty. Na szczêœcie Œwiêty znalaz³ obroñcê
w osobie arcybiskupa Pary¿a, z którego zdaniem liczy³ siê nawet dwór
królewski.
Gdy umiera³ 7. kwietnia 1719 roku, zostawi³ 274 synów duchowych kontynuatorów jego idei, 26 placówek - ró¿nego typu szkó³. Obecnie liczba
„Braci Szkó³ Chrzeœcijañskich” siêga ponad 10 tysiêcy osób i 1400 szkól w
81 krajach.
Zas³ug¹ œwiêtego jest miêdzy innymi: ca³kowite zniesienie kar
fizycznych oraz poszanowanie godnoœci cz³owieka, a zw³aszcza dziecka.
Zostawi³ tak¿e liczne pisma i podrêczniki.Wœród nich „Zasady dobrego
wychowania”, które doczeka³o siê ponad 200 wydañ.
Ks. Henryk Bietzke

PODZIÊKOWANIE
Parafialny Zespó³ CARITAS
serdecznie dziêkuje
ofiarodawcom odzie¿y, sprzêtu domowego (lodówki,wózka
dzieciêcego) i mebli, które u³atwi³y ¿ycie domowe rodzinom
wspieranym przez CARITAS .
Imienne podziêkowanie kierujemy do Pana Mariusza za
bezinteresowne przewiezienie do sanatorium ( w obu kierunkach) osoby
niepe³nosprawnej wraz z opiekunem. Niemniej serdecznie PZ
CARITAS dziêkuje w³aœcicielowi samochodu, ksiêdzu Sewerynowi,
którym ten przewóz zosta³ zrealizowany.
BÓG ZAP£AÆ
serdecznej pamiêci w rodzinie, na codzieñ rozproszonej i nastawionej
czêsto g³ównie na utylitarne zabiegi.
W œwiecie wartoœci bardzo wa¿ne s¹, mniej czy bardziej
uœwiadamiane, wzajemne ich powi¹zania. Na przyk³ad w œwiêtowaniu
Wielkiej Nocy jest powi¹zanie rodzinnej mi³oœci z Bogiem, wiecznym i
nieskoñczonym jej ród³em. Symbolizowane jest to u nas w wielu
rodzinach obecnoœci¹ baranka na œwi¹tecznym stole, napisem „Alleluja!”
na wielkanocnych mazurkach, i - ju¿ nie tak czêsto - wspóln¹ modlitw¹.
Czy - pod¹¿aj¹c za myœl¹ Toynbee’go, mo¿emy tu stwierdziæ zanik
religijnych zwyczajów? Wobec tak silnego w naszych rodzinach
akcentowania i chêtnego wyra¿ania w tych zwyczajach ewangelicznej
mi³oœci, tego najwiêkszego daru Stwórcy, napewno uczyniæ tego nie
mo¿na. Mo¿na
natomiast zaobserwowaæ nawet próby
znalezienia nowych
sposobów ekspresji tej
wartoœci nad wartoœciami. I mo¿e
oznacza to d¹¿enie do
g³oszonej przez Jana
Paw³a II „cywilizacji
mi³oœci”? A wiêc - nie
zmierzch, ale mo¿e
œwitanie nowych form i
ewolucja odpowiadaj¹ca na potrzebê ludzkich serc? Mo¿e - przy
wszystkich zagro¿eniach - jest to jednak d¹¿enie do „dziedziny
nieskoñczenie wy¿szej” - wed³ug s³ów genialnego uczonego wielu
dziedzin nauki - Blaise Pascal’a, który stwierdza³, ¿e „wszystkie umys³y
razem i wszystkie ich twory nie s¹ warte najmniejszego drgnienia mi³oœci jest bowiem z dziedziny nieskoñczenie wy¿szej.” Mi³oœæ ³¹czy ludzi, ³¹czy
niebo z ziemi¹, a cz³owieka z Bogiem i jest odblaskiem wiecznoœci w
naszym ziemskim czasie.
Z t¹ myœl¹, w optymistycznym nastroju, umieszczaæ bêdziemy
„Alleluja!” na najpiêkniejszym wielkanocnym mazurku.
Jadwiga Komorowska
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