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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
Życzymy wszystkim Parafianom i ich Gościom ,
wszelkich łask Bożych,
niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie dla Was
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Niech oświeca Wam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Życzą - Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk
Ks. Jarosław Jędrzejewski oraz Redakcja „Zwiastuna”

Minęło już 10 lat…
Wszyscy pamiętamy tę wiosnę 2005 r., jakby to było dziś, kiedy cały świat czekał w skupieniu na wieści z Rzymu.
Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.31. Minęło już 10 lat. W ostatnich chwilach towarzyszyli
mu ludzie całego świata śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji.
Na placu Św. Piotra przebywało kilka tysięcy osób, przed telewizorami zebrały się miliony. Mimo, że stan papieża pogarszał
się od dłuższego czasu, wszyscy wiedzieli, że ziemię opuszcza człowiek święty. Wyrażały to transparenty „ Santo Subito”, któ re pojawiły
się nad głowami ludzi przebywających na placu. Odszedł wielki papież, jeden z największych twórców współczesności, duchowych przywódców przełomu wieków. Odszedł w przeddzień święta Miłosierdzia Bożego, tego, które sam ustanowił. Był zawsze wierny swojej wypracowanej przez lata duchowości, całkowitego powierzenia się Maryi, stąd papieska dewiza „Totus Tuus” – Cały Twój. Przez całe swoje
życie pracował bez wytchnienia, aby budować fundament moralny współczesnego świata, aby dotrzeć do najdalszego miejsca na ziemi zanieść tam Dobrą Nowinę. Najbardziej widocznym aspektem jego nauczania i troski duszpasterskiej były: orędzie o Bogu Miłosiernym wychodzącym ku człowiekowi, obrona życia, wartości rodziny i godności człowieka, obrona biednych i wykluczonych społecznie. Św. Jan
Paweł II zabiegał, aby człowiek szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania zawsze zwracając się ku Chrystusowi w Duchu Św. i przez Maryję. Właśnie w tym kontekście należy rozumieć jego liczne inicjatywy duszpasterskie m.in. Światowe Dni Młodzieży, 104 odbyte podróże
apostolskie, niezliczone beatyfikacje i kanonizacje, program nowej ewangelizacji, działalność ekumeniczną. czy Wielki Jubileu sz 2000roku.
Wiadomość ze Stolicy Piotrowej o śmierci naszego rodaka zasmuciła cały świat. Przeżyliśmy ból po stracie przyjaciela, duchowe go przewodnika, ale jednocześnie dumę, że z naszego narodu wyszedł człowiek, który porwał całą ludzkość, który był kochany i uwielbi any za cały
swój otwarty pontyfikat. Oprócz duchowego testamentu, który pozostawił nam Jan Paweł II w formie pisemnego dokumentu i drogowskazu, na koniec swojego ziemskiego życia, otrzymaliśmy jeszcze jeden dar. To niezaprzeczalny fakt, że odchodzący papież przywró cił godność umierania, pokazał, że śmierć jest częścią życia, a ono kończy się przejściem na dalszy etap. Dla wielu śmierć Jana Pawła II stała się
przyczyną odrodzenia wiary, a na pewno wszyscy chcieliśmy się stać lepszymi ludźmi. Może wielu nam choć w małym stopniu to się udało.
Ważne jest, abyśmy chcieli i potrafili sprostać nauce, którą słowem i życiem do ostatnich chwil, głosił Święty Jan Paweł II. Mamy swojego
orędownika w Niebie, który zostawił nam przesłanie: ’’Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.’’
R.M.J

Adam Mickiewicz
- STEPY AKERMAŃSKIE

...,czyli dalszy ciąg opowieści o Ukrainie P. Andrzeja
Cygana, pasjonata kolejek wąskotorowych na ziemiach polskich i ukraińskich

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok - tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.
parafia p.w. św. Małgorzaty

Biłgorod

Miasto to poprzednio nosiło nazwę Tira – za czasów greckich, a później Akkerman. Jest położone ok. 90 km od

Odessy na terytorium historycznej Besarabii i dziś jest powiatowym centrum liczącym оk. 60 tys. mieszkańców. Życie zmieniało się w
miasteczku i tak samo jak sytuacja katolików w Białogrodzie nad Dniestrem. Niegdyś był tu kościół, ale w 1946 roku został przebudowany
na budynek mieszkalny i do tej pory mieszka tam 8 rodzin oraz ma swoje pomieszczenia biurowe jedna niewielka firma.
Odzyskanie gmachu dawnego kościoła nie było możliwe. Miało to wpływ na decyzję parafian, którzy postanowili dokonać zakupu pr ywatnego domu i przystosować go do celów religijnych. W budynku wydzielono także mieszkanie dla kapłana. Plan zrealizowano sprawiając
jednocześnie, że w 2001 r. erygowana została parafia p.w. św. Małgorzaty w Biełgorodzie Dniestrowskim.
Warto wspomnieć, iż od kwietnia 2004 r. w mieście działa Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo Polskie, zrzeszające miejscową Polonię.
Działalność Towarzystwa przejawia się m.in. w organizowaniu imprez kulturalnych, takich jak Dni Kultury Polskiej. W chwili ob ecnej parafia prowadzi budowę plebanii, z tymczasową kaplicą. Po ukończeniu budowy zostanie zniesiony stary dom a w tym miejscu powstan ie nowa światynia. Parafia obsługuje jeszcze dojazdową kaplicę Tepłodar (Теплодар) gdzie w niedziele i święta jest także sprawowana Msza
Święta.
Do Biłgorodu z Odessy można dojechać koleją lub kursującymi często busami. Miasto położone jest nad zalewem (limanem) u ujści a rzeki
Dniestr, około 15 km od morza. Znane jest z ruin twierdz: greckiej i tureckiej. Turecka twierdza z XV wieku imponuje rozległością terenu
otoczonego murem, z wyodrębnionymi trzema dziedzińcami i potężnymi basztami. W zachowanych pomieszczeniach można zobaczyć
eksponowane przedmioty z tamtego okresu.

