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BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII
Istota Bożego Ciała według ks. Tischnera
Piękno tego święta wyraził ks. Józef Tischner: „W Eucharystii i poprzez
Eucharystię dokonuje się coś istotnego: Bóg staje się nieustannie naszym Bogiem.
On nasz, a my Jego. Niezwykłe doświadczenie Miłości staje się udziałem każdego,
kto wchodzi w komunię z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy odzyskania świata.
Nasz świat nabiera nowego sensu (…). Gdy wraca Miłość, świat jakby na nowo się
zaczyna”.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Jak co roku w czwartek w święto popularnie nazywane Boże Ciało, wyruszyła uroczysta procesja do czterech ołtarzy usytuowanych na ulicach naszego osiedla. Cztery ołtarze nawiązują
do czterech ewangelistów Na każdym przystanku czytane są zawsze fragmenty z jednej
Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pomimo znacznego upału,
w procesji uczestniczyło wielu parafian, którzy na koniec, już w Kościele odśpiewali uroczyste „Te Deum laudamus” oraz otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
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Święty

p r z y p o m i n a:

Prawa człowieka są po to, ażeby
każdy miał przestrzeo potrzebną
do spełniania swoich zadao i powinności. Ażeby w ten sposób
mógł się rozwijad. Mógł stawad się
bardziej człowiekiem
Jan Paweł II 12.06.1987r.

Tekst,
zdjęcia
— P.P.

Boże Dzieci
Pierwsza Komunia Święta jest z pewnością świętem nie tylko dla dzieci które przyjmują ten
sakrament oraz ich najbliższych, ale z pewnością jest czasem radości dla całej Parafii.
W niedzielę 27 maja 2018r. trzydzieścioro dwoje dzieci przyjęło po raz pierwszy Najświętszy Sakrament. Dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci, także po raz
pierwszy, uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie
Pokuty i Pojednania. Przed kościołem otrzymały błogosławieństwo Rodziców, a także
złożyły kwiaty na grobie ks. Borończyka. Uroczysta Msza zgromadziła bardzo wielu parafian oraz zaproszonych gości. W jej końcu nie brakło podziękowań dla rodziców i nauczycieli. Końcowym akcentem było oczywiście wspólne zdjęcie.
/Więcej zdjęć na str. Internetowej/
P.P.

Przytulmy się do Jezusa
31 maja br. podczas uroczystej Mszy Św. dzieci klas czwartych obchodziły swoją rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Odświętnie ubrane przypominały sobie czas, kiedy po raz pierwszy przyjęły do swego serca Najświętszy Sakrament. Ten dzień przypominał także ks. Proboszcz.
Homilia, choć kierowana głównie do młodszych, dotyczyła także dorosłych. Dość ekspresyjne słowa ks. Grzegorza nawiązywały do przyjmowania
Komunii. „Często mówimy, że przyjmujemy Komunię Św., że przyjmujemy Jezusa. Ale to Jezus w sakramencie Komunii Św. przytula nas do
Swojego serca. Jak dobry ojciec, który łapie swoje dziecko biegnące z wyciągniętymi na powitanie rękami, i podnosi wysoko do góry”. Dzieci
przed Mszą złożyły kwiaty na grobie ks. Borończyka, a po jej zakończeniu uczestniczyły w procesji Bożego Ciała.
P.P.

B Y Ć TY L K O D Z I E C K I E M
Już minął kolorowy i roześmiany Dzień Dziecka i wielu chłopców otrzymało atrapy plastikowych pistoletów, najnowsze wersje gier militarnych i inne ,,wojskowe gadżety”. Tymczasem mnie nurtuje problem ,,Czerwonej ręki”. To nazwa kampanii, którą w 1998 r. utworzyły organizacje
połączone w Koalicję Przeciw Wykorzystaniu Dzieci jako Żołnierzy.
“Protokół opcyjny do Międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka” zakazujący wciąganie dzieci poniżej 18 roku życia w konflikty zbrojne
wszedł w życie 12 lutego 2002 r. ale nadal 61 krajów nie ratyfikowało jego postanowień. W tym dniu ku przestrodze obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy. Wiele instytucji kościelnych i świeckich, angażuje się na rzecz powstrzymania tego nielegalnego procederu. UNICEF oszacował, że nawet 300 tys. nieletnich zostało w ten sposób okaleczonych moralnie. Nasuwają się pytania. Czy wyobrażasz sobie pluton
egzekucyjny złożony z 12 latków w Iraku albo w Syrii? Czy wiesz o afgańskich dzieciach wykorzystywanych do wyrobu broni i służących jako zamachowcy- samobójcy? Małe dzieci porywane są przez grupy zbrojne, odrywane od rodzin i szkolone do walki. Inne dołączyły do rebeliantów
przez ubóstwo, trudną sytuację społeczną i chęć zemsty. Najczęściej zostają żołnierzami w przypadku braku dostępu do edukacji i jako analfabeci,
bez wpojonych wartości łatwiej ulegają demoralizacji. Czy wyobrażasz sobie 8 latka w Republice Środkowoafrykańskiej, który zamiast tabliczki
mnożenia uczy się rozkładać i składać broń, a zamiast alfabetu ćwiczy strzelanie do ludzi? Spójrzcie na wasze dzieci, wnuki i wyobraźcie sobie, że
ich 16 tys. rówieśników w 2013 r. walczyło w Sudanie Południowym, bo Afryka jest tym kontynentem, w którym problem. ,,Czerwonej ręki”
występuje najczęściej. W Jemenie 1/3 żołnierzy stanowią nieletni stając się ,,mięsem armatnim” wszystkich stron konfliktu.
Od 1998 r. udało się uwolnić 100 tys. dzieci- żołnierzy w 15 państwach dotkniętych przez wojny. Objęte zostały terapią i wsparciem podczas powrotu do rodzinnych społeczności oraz ochroną przed ponownym werbunkiem. W powrocie do normalności pomagają Salezjanie, którzy
podjęli inicjatywę resocjalizacji dzieci-żołnierzy. Fundacja “Mago Sales” prowadzi ośrodek w Ugandzie, Fundacja “Don Bosco Nel Mondo” założyła
podobny w Sri Lance, Kolumbii, Angoli i tych krajach, które ten problem obejmuje. Środki finansowe na prowadzenie działalności pozyskiwane są
podczas kwest i imprez sportowych. Kampania “Uwolnij dziecko-żołnierza”, łączy się z imprezą sportową “Bieg Świętych”. Bracia uwrażliwiają
uczestników na ten problem, z którym tak na prawdę rozwinięte społeczeństwa nie stykają się bezpośrednio, bo turyści nie odwiedzają zakątków
objętych konfliktami wewnętrznymi. Relacja Kalamiego, nie pozostawia złudzeń: ,, Moje życie jest skończone. Nie ma już nic...Nie mogę spać.
Wciąć myślę o koszmarnych rzeczach, które widziałem, które zrobiłem, gdy byłem żołnierzem”. Działalność salezjańska opiera się na słowach ks.
Juana Vecchi, Przełożonego Generalnego, w latach 1996-2002: “Jako salezjanie musimy być pierwsi w kampanii na rzecz przywrócenia
dziecku prawa do bycia nim”. .
D.W.K.

LEDNICKIE SPOTKANIE MŁODYCH
2 czerwca w sobotę na Polach Lednickich k/Poznania odbyło się XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Corocznie biorą w nim udział tysiące młodych ludzi,
aby przez blisko dobę cieszyć się wiarą, budować ją, „nabierać chrześcijańskiego entuzjazmu, dzielić się nim z tymi, którzy podobnie wyrażają potrzebę trwania
we wspólnocie. Każdego roku Lednicy towarzyszy hasło przewodnie i adekwatne symbole. W tegoroczne spotkanie prowadziło słowo: JESTEM - co odnosiło się
do wspólnego odkrywania, jak cenny jest człowiek w oczach Boga - narodzony z Jego miłości, przez niego kochany, do Jego miłości zmierzający. Lednica 2018 to
spotkanie ze spojrzeniem Boga, w którym można odkryć swoje „JESTEM”, spojrzeniem, które mówi cyt. „jesteś cenny w moich oczach, nabierasz wartości i Ja cię
miłuję”. Prawdziwe spojrzenie na siebie i innych ma zrodzić owoc przemiany, którego znak stanowi symbol tegorocznego spotkania - ZWIERCIADŁO PRAWDZIWEGO SPOJRZENIA. Każdy z uczestników otrzymał je na własność (z jednej str. przedstawia wizerunek Chrystusa, drugą stanowi zwykłe lusterko). Ten cenny
dla młodych „skarb” służy do spotkania ze spojrzeniem Jezusa, odnalezienia prawdziwego spojrzenia na drugiego człowieka. Tegoroczne spotkanie przyjęło kierunek podążania w głąb siebie, poszukiwania swojego „Jestem”. Jeśli udało zachwycić swoim pięknem ujrzanym w oczach Boga, można ten zachwyt przekazać
innym, stać się bezinteresownym darem dla innych. Młodzi, przybyli na Lednicę, znaleźli się tam, aby chwalić Pana śpiewem, tańcem, modlitwą, uwielbiać go
w adoracji Najświętszego Sakramentu, w pełnym uczestnictwie w Eucharystii. Tradycyjnie o godz.0 00 wszyscy uczestnicy przeszli przez Bramę III Tysiąclecia
(Bramę Rybę), śpiewając hymn tegorocznego spotkania - „Ty jesteś drogą, prawdą, życiem”. Zostali rozesłani na własne drogi, by w swoje życie nieść Chrystusa
i Jego spojrzenie, które ukazuje każdemu człowiekowi jego ogromną wartość w oczach Boga.
R.M.J.

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz. 7- rok 1916
Tymczasem zachodnia opinia publiczna oraz Polonia w USA popierały tą
idee niepodległościowe. W sumie na emigracji przebywało 7 mln naszych
rodaków. Skupiali się w wielkich skupiskach Polonii w USA w rejonie Filadelfii, nowego Jorku, Pitsburga, Cleveland i Chicago, we Francji w Paryż i Lille,
Brazylii w stanie Parana, a w Szwajcarii chętnie studiowała polska młodzież
z trzech zaborów. Dmowski, Sienkiewicz, Paderewski oddziaływali na opinię
publiczną i rozbudzali nadzieje niepodległościowe.
Sprawa polska wtoczyła się na salony polityczne Europy w roku 1916,
kiedy sytuacja na frontach przekreśliła plan niemieckiej wojny błyskawicznej
i cesarz oraz Kajzer musieli coś obiecać Polakom. W Akcie z 5 listopada
zakładali utworzenie samodzielnego państwa na ziemiach zaboru rosyjskiego, a 6 XII 1916 r. utworzyli tymczasową Radę Stanu jako namiastki rządu
narodowego. Polacy podeszli do proklamacji bardzo nieufnie.
Akt 5 listopada wywołał popłoch w szeregach Ententy. Rząd rosyjski 15 XI
1916 r. uroczyście przyrzekł utworzenie Polski na wszystkich ziemiach zaborów pod berłem cara na zasadzie jedności państwowej. Oświadczenie poparły Wielka Brytania i Francja.
Paderewski przeprowadził serię narad z prezydentem Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsonem, których efektem było orędzie Wilsona ze stycznia
1917 r. w którym poparł idee niepodległościowe Polaków. Kiedy 6 IV 1917 r.
Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę słowa prezydenta nabrały
większej mocy.
F.K.

Wspomnienie
Był z nami. Przez jakiś czas pisał krótkie
fraszki, które sam nazwał „rymowankami”.
Bardzo trafnie oceniał rzeczywistość, czasami chwaląc a czasami karcąc bieżące wydarzenia. Zawsze celne spostrzeżenia umiał
w perfekcyjny sposób przelać za pomocą
kilku słów na papier. Wesołe, budzące zadumę, bardzo często nawiązujące do Boga.
Odszedł do Pana i teraz Jemu pisze pewnie
nowe „rymowanki”. Śp. Pan Bogusław Jop
– Nasz Redakcyjny Kolega. Pozostanie
z nami w modlitwie i pamięci.

Podziękowania
dla ks. Proboszcza Grzegorza Roszczyka
i wszystkich Parafian za modlitwę i uczestnictwo
we Mszy Św. pogrzebowej śp. Bogusława Jopa,
naszego męża i taty.
składa Rodzina

Każdy z nas jest….. lub był dzieckiem…….
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MAJÓWKI na Polnej!
Na majowych spotkaniach u Maryi w plenerze, zbierała się spora grupa czcicieli Niepokalanej, również
z poza parafii (nawet do 15-18 osób), aby wielbić Ją
pieśniami, Litanią Loretańską oraz modląc się na różańcu: w intencjach kapłanów. Szczególnie z prośbą o nowe
powołania, a także w rocznicę przypadających w tym
miesiącu święceń oraz we wszystkich bieżących sprawach i zdarzeniach. Z racji Roku Ducha Św. przez 9 dni
przyzywaliśmy Go, prosząc w Nowennie o Jego dary
i owoce w naszym życiu, naszych rodzin oraz w życiu
naszej parafii.
Na ostatnim spotkaniu (w Boże Ciało), wspólnym z Księdzem Proboszczem, uczestnicy "przy kapliczce" otrzymali specjalne Błogosławieństwo wraz ze słodkościami od
Ks. Grzegorza, aby na następny 2019 rok, nikogo nie
zabrakło, a było nas o 100 % więcej... Bóg zapłać wszystkim za MIŁOŚĆ do naszej wspólnej Matki - Maryi.

Będąc dzieckiem nikt nie wie, jak będzie wyglądać jego przyszłość, co wyrośnie z małej Ani,
czy Piotrusia, kim będzie i co osiągnie. Jednak dla rodziców zawsze będziemy ich dziećmi,
niezależnie od wieku, czy mając 10, czy 50 lat. Szczęść Boże, wszystkim dzieciom, niech
Matka Boża czuwa nad nimi i otacza swoją opieką
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Wszystkim dzieciom - dużym, małym,
Tym niegrzecznym i wspaniałym,
tym z pieluchą - bez pieluchy,
Tym co mają w nosie muchy….
Niechaj życie pisze bajki
Czarodziejskim dymkiem z fajki!
Niech spełniają się marzenia
Takie nasze są życzenia…..
Redakcja ”Zwiastuna”
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Z okazji Dnia Dziecka
redaktorzy Zwiastuna
w wersji dziecięcej
- poznajecie kto jest kto?
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COFNIJMY WSKAZÓWKI ZEGARA...
Dnia 30 V 1990 roku w Gietrzwałdzie została odprawiona Msza Święta o pomyślność budowy naszej świątyni. W
związku z tym, że Sanktuarium położone jest w znacznej
odległości, na północnym wschodzie naszego kraju w
naszej wspólnocie również w środę została odprawiona
Msza Święta w tej samej intencji, w której uczestniczyli
parafianie. Na początku czerwca ukończyliśmy murowanie jednej z klatek schodowych, a 9.VI. o 7 rano parafianie
pomogli w załadunku i rozładunku czerwonego kamienia.

Kronika parafialna

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na X Parafialny Rajd Rowerowy, który odbędzie się w niedzielę -10 VI. Wyjazd o 15-ej z placu obok
kościoła. Zapraszamy nie tylko na trasę, ale też do wspólnej zabawy i grillowania po rajdzie. Przyjmiemy również
(w każdej formie) pomoc w zorganizowaniu naszego
przedsięwzięcia. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich
chętnych.
REDAKCJA ZWIASTUNA
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