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I VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA

W tym numerze

„Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w liście pasterskim
o wychowaniu z 20 stycznia 1905 r., przytacza obraz ze starożytnej Grecji.
Pisze o mędrcach ateńskich, którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku upadkowi Ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił na ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na kawałki, ale oczom zebranych ukazały się
zdrowe ziarna. Wszyscy zrozumieli wymowę tego przykładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież – „…wychowajmy ją zdrową fizycznie
i moralnie, a Grecja wyzdrowieje”
O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak aktualność proble-
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matyki wychowawczej jako przedmiotu refleksji osobistej i społecznej
w obecnym czasie wydaje się szczególnie ważna. Rozwój cywilizacyjny jest
tak szybki i pociąga za sobą tyle nowych problemów, że bez pomocy pedagogów, psychologów, czy lekarzy wychowawcy są często bezradni. Przykładem może tu być chociażby zjawisko uzależniania się nawet bardzo małych
dzieci od tabletów, czy smartfonów, powodujące między innymi, ich zamykanie się na budowanie prawdziwych relacji z bliskimi. Znamienny jest widok
dziecka, które przyzwyczajone do dotykowych ekranów usiłuje rączką przesuwać ilustracje w oglądanej książce.
Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie pytanie, co robić,
by podejmowane przez nich wysiłki wychowawcze były owocne. Wypełniając
program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełożone na
konkretny język uczynków miłosierdzia, trzeba pamiętać, że „radzić”,
„pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy nie tylko słowem, ale przede
wszystkim czynem, a zwłaszcza przykładem własnego życia.”
Ks.Grzegorz (na podstawie listu KEP)

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Wiarygodnie i skutecznie ewangelizują
świat jedynie ci, którzy najpierw ewangelizują samych siebie poprzez ciągłe
zgłębianie prawd wiary i życie w miłości
Boga i bliźniego
Jan Paweł II
13.06.1987

N I E D Z I E L A - trwające nieustanne zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem, piekłem i szatanem.
Drodzy czytelnicy naszego parafialnego pisma Zwiastun. Za nami miesiąc sierpień, poświęcony Matce Bożej, trzeźwości, a przed nami kolejne miesiące równie ważne dla nas ludzi wierzących, Pragnę zwrócić w kilku słowach uwagę na świąteczny charakter niedzieli. Od dłuższego czasu obserwujemy poważne zaniedbanie tego charakteru. Ten dzień, jak zaznaczyłem na
wstępie ma być dniem radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Ono dokonuje się na wielu ołtarzach świata. My mamy tez
udział w tym zwycięstwie, bo jesteśmy duchowo wszczepieni w nie, poprzez chrzest święty. A to zobowiązuje!. Jeśli jestem
prawdziwym chrześcijaninem to nie czynię z tego dnia taniej rozrywki, ale szukam w modlitwie sposobu, jak ten dzień po Bożemu, przeżyć. To jak go przeżywamy zależy od nas samych, od naszej wiary wyniesionej z domu, mentalności i odporności na
liberalne i lewicowe nowinki, którymi jesteśmy codziennie uderzani poprzez środki masowego przekazu. I tu jest szerokie pole
walki dla nas. Tu wyraża się nasz krytycyzm, wobec sił wrogich Bogu. To także nasza postawa wiary! Pamiętajmy, że to nie jest
tylko czerwona kartka w kalendarzu!, to nie czas na zakupy i bieganie nie wiadomo po co i nie wiadomo do końca za czym!.
To wysiłek mądrego planowania tak, aby ona była rzeczywiście i prawdziwie niedzielą!, przy minimalnej dawce wysiłku i użyciu
rozumu da się to osiągnąć. Pamiętajmy, że będziemy wszyscy kiedyś prześwietleni Bożą miłością i odpowiadać także za obronę
wiary młodego pokolenia. W życiu muszą być jasne proporcje między pracą, a prawidłowym wykorzystaniem czasu dla Boga.
Ks. Sławomir Kośniewski

Święta Rodzina odwiedza parafię
W dniu 14 sierpnia br. z inicjatywy parafialnej Rady Rycerzy Kolumba peregrynował w naszej wspólnocie obraz Świętej Rodziny z Nazaretu. Wprowadzenie obrazu miało miejsce przed Mszą Św. o godz. 12.00. W tej części uroczystości udział wzięli
głównie Rycerze Kolumba. We wspólnej modlitwie powierzaliśmy opiece Chrystusa nasze rodziny. Homilia podczas Mszy
Św., którą wygłosił ks. Proboszcz tematycznie nawiązywała do znaczenia rodziny we współczesnym świecie. Nieoczekiwanym
symbolem stało się udzielenie podczas Mszy Sakramentu Chrztu Św.
P.P

IMIENINOWE PRZYJEMNOŚCI – PARAFIALNY PIKNIK
Już po raz kolejny w niedzielę poprzedzającą
uroczystość odpustową- święto Matki Bożej
Częstochowskiej, odbyła się parafialna biesiada. Tradycyjnie miała miejsce na przykościelnym placu i obejmowała liczne oraz
różnorodne atrakcje. Smakowite potrawy z
grilla, przepyszne słodkie wypieki, wyborny
domowy smalczyk – light uzupełniony kiszonym ogórkiem i pajdą chleba, to już chyba
wystarczający powód, aby Ci, którzy w to
niedzielne popołudnie pozostali w domu,
odczuli odrobinę żalu i zazdrości.
Przednia zabawa obejmowała wesołe,
sprawnościowe konkursy dla dzieci. Odważni dorośli również mogli spróbować swoich
sił w zorganizowanych dla nich zabawach.
Nie zabrakło również atrakcji w formie integracyjnych tańców, do których tło muzyczne
serwował DJ.

Piknik cd.
Po raz pierwszy podczas pikniku odbył się zapowiedziany w parafialnym
„Zwiastunie” konkurs na najsmaczniejsze przetwory owocowe tego lata. Ku miłemu zaskoczeniu, a nawet wbrew obawom samych organizatorów, na konkursowym stole pojawiła się spora
ilość zamkniętych w słoiczkach smaków kończącego się lata. Jury z udziałem ks. Proboszcza
Grzegorza wykorzystując swój wysublimowany smak wydało werdykt, według którego pierwsze miejsce zdobyły truskawkowe powidła p. Emilii Piekarskiej. Gratulujemy, p. Emilko i nieskromnie już wpraszamy się na zimowe, pachnące letnimi truskaweczkami, pyszne śniadanko.
Obok smakowitości i zabawy, jak co roku, największym zainteresowaniem cieszyła się loteria
losów z całą różnorodnością niespodzianek i nagród. Przygotowana ilość losów rozeszła się
niemal w całości. Atrakcjom popołudnia i wieczoru pokrzyżowała nieco szyki pogoda, która
prawie na początku imprezy przeniosła nas w gościnne i niezawodne progi starej kaplicy. Trzeba przyznać, że mimo to, nikt specjalnie nie narzekał. Zmiana lokalizacji nie spowodowała utraty humoru biesiadników ani chęci dalszego radosnego „imprezowania”. Ważny punkt wieczoru stanowił seans filmowy kina plenerowego. Odbył się on dzięki młodym ludziom skupionym
w stowarzyszeniu „JES - Jakość, Energia, Starachowice”. Przewlekły popołudniowo - wieczorny
deszcz, zamienił kino plenerowe w kino kapliczne. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy film fabularny pt. ,,Chce się żyć”. Przedstawiał ciekawy, choć niełatwy obraz osoby głęboko niepełnosprawnej, zmagającej się z realiami otoczenia we wszystkich jego aspektach (fizycznym, komunikacyjnym, społecznym...). Młodzieży dziękujemy za dostarczenie nam wrażeń i nowych doświadczeń. Odpustowy piknik zakończony seansem filmowym trwał kilka godzin. Bez fałszywej
skromności możemy uznać go za udany, interesujący, różnorodny, integrujący i owocny. Całość zebranych pieniędzy zostanie wykorzystana na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci objętych opieką parafialnego Caritas w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Tornister pełen
uśmiechów”. Dziękujemy sponsorom, darczyńcom indywidualnym i zespołowym oraz ofiarodawcom wspaniałych wypieków. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom pikniku, którzy
potrafią cieszyć się i bawić pomagając równocześnie innym, nieznanym sobie ludziom. Do
zobaczenia za rok!
R.M.J.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 12
Komuniści łamali porozumienie. Usunęli ze szkół religię i księży katechetów, zamknęli katolickie szkoły, przedszkola,
sierocińce, szpitale i wydawnictwa. Prymasem interesował się UB. Donosiło na niego sześciu tajnych współpracowników:
,,Kowalski”, ,,Heniek”, ,,Bogucki”, ,,Żagielowski”, ,,Niewiadomski”, ,,Jerzy”. Mieli oni częsty i bezpośredni kontakt. Jego kierowca TW ,,Kowalski”, pisał wyczerpujące donosy w latach 1949-1953 i po 1956 roku. Wyszyński nie miał do niego zaufania, dlatego wszystkie rozmowy z sekretarzem bp. Baraniakiem prowadził po włosku lub francusku. Wiedział o inwigilacji, o tajniakach
w oknach przeciwległego klasztoru bazylianów, o zainstalowanym podsłuchu w pałacu arcybiskupów przy ul. Miodowej. Ważne
sprawy omawiał zazwyczaj podczas spaceru po ogrodzie.
Warto przypomnieć tło historyczne tamtych czasów. W sierpniu 1945 roku Sowieci zesłali na Syberię abp. Josyfa Slipyja, grekokatolickiego metropolitę Lwowa, we wrześniu 1946 uwięziono i skazano na 16 lat ciężkich robót chorwackiego
kard. abp. Zagrzebia Alojzego Stepinaca, w kwietniu 1949 zamknięto w areszcie domowym abp. Pragi Jozefa Berana, a trzy dni
po warszawskim ingresie Wyszyńskiego odbył się proces pokazowy prymasa Węgier Józsefa Mindszentyego, który po torturach przyznał się do fałszywych oskarżeń o szpiegostwo i skazany został na dożywocie. Polski Prymas miał świadomość, że podobny scenariusz pisany jest dla niego, ale postanowił pracować tak, żeby ,, ta ostateczność, jeśli ma przyjść, przyszła jak najpóźniej”. Pierwotna myśl o jego aresztowaniu miała miejsce w styczniu 1953 roku, ale zaniechała ją nominacja kardynalska, 27 listopada 1952 roku. Władze nie zezwoliły Prymasowi wyjechać na konsystorz 12 lutego 1953 roku, podczas którego papież wręczał insygnia nowym kardynałom. Nie otrzymał paszportu!
Dnia 9 lutego 1953 roku Rada Państwa ogłosiła dekret o obsadzie stanowisk kościelnych. Reakcją Episkopatu był wydany 8 maja 25- cio stronicowy memoriał ,, Non possumus nie możemy”. Słowa pochodzą z Dziejów Apostolskich — ,,nie możemy nie mówić tego
cośmy widzieli i słyszeli”. W memoriale zwrot non possumus oznaczał sprzeciwu wobec niesprawiedliwych zarządzeń, a użyty był po raz pierwszy w 304 roku, kiedy 49 Chrześcijan z Abiteny (dzisiejsza Tunezja) oskarżonych przez namiestnika cesarza Dioklecjana o złamanie zakazu
odprawiania Mszy Świętej odpowiedziało ,,Sine domicio non possumus- bez niedzielnych zgromadzeń nie możemy”. Za sprzeciw wszyscy zostali zamordowani. Memoriał miał podkreślić
niebezpieczeństwo prześladowań jakie stało się faktem w krajach Europy Środkowo - Wschodniej będących pod wpływami ZSRR.
Nawet ,,odwilż” po śmierci Stalina nie złagodziła sytuacji. Świadczy o tym fakt rozpoczęcia
procesu pokazowego bp. Kaczmarka. Podczas uroczystości Bożego Ciała w Warszawie Prymas
powiedział: ,,Nie wolno sięgać do ołtarza, nie wolno stawać między Chrystusem a kapłanami, nie wolno gwałcić sumienia kapłana, nie wolno stawać między biskupem a kapłanem.
Uczymy, że należy oddać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy Cezar siada
na ołtarzu, to mówimy krótko: nie wolno!”.
D.W.K.

Cofnijmy wskazówki zegara...
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Zakręcony konkurs na przetwory rozstrzygnięty…...
Na parafialnym pikniku rozstrzygnięto konkurs na
przetwory. Wpłynęło 10 słoików ze słodkościami, które oceniło jury w składzie ks. Grzegorz, Pani Wiesia,
Pani Basia Woskowicz i Pan Mirosław Kamiński. Przetwory przygotowały panie: Barbara Boratyńska, Grażyna Cybuch, Katarzyna Halik, Małgorzata Perchel, Emilia
Piekarska, Alicja Pocheć. W kategorii kompoty na
wspólnym podium stanęły Małgorzata Perchel (kompot
z wiśni) i Alicja Pocheć( kompot z czereśni). W kategorii dżemy I miejsce Emilia Piekarska i 4 punkty za
dżem truskawkowy. Drugie miejsce i 3 punkty za dżemik malinowy dla Małgorzaty Perchel, a III miejsce
i 1 punkt otrzymała Katarzyna Halik za dżem brzoskwiniowy. Dziękujemy wszystkim paniom za przyłączenie
się do zabawy. Nie powinniśmy narzekać na młodsze
stażem panie domu, bo to one przygotowały tak pyszne ,,delicje”. Czy w XXI wieku ,,babcie - seniorki”
oglądają tylko seriale? W konkursie na 6 uczestniczek
tylko jedna jest babcią. Pani Alu, wnuki na pewno kochają do kwadratu za takie pyszne kompociki.
Redakcja Zwiastuna

W dniach 29-30 sierpnia 1988 roku przeżywaliśmy parafialną pielgrzymkę na
Jasną Górę połączoną z czuwaniem nocnym. Zbiórka uczestników odbyła się
na Dworcu Starachowice Wschodnie. Do Skarżyska Kamienna dojechaliśmy
pociągiem o godzinie 11:12 , a następnie przesiedliśmy się na pociąg do Częstochowy. Parafianie zakupili bilety samodzielnie.
W niedzielę, 4 września 1988 roku, na Mszy Świętej o godzinie 12.00 odprawiliśmy nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne żniwa. Parafianie wykonali
tradycyjne wieńce dożynkowe, z którymi przeszli w uroczystej procesji.
Kronika parafialna

Cudze chwalicie, swego nie znacie….
Elbląg — to punkt wyjściowy do wycieczki kanałem, o której
pisałem miesiąc temu. Dla miłośników gotyku polecam Katedrę pw.
św. Mikołaja, którą minione wieki nie oszczędzały. W 1777 r wybuchł pożar spowodowany uderzeniem pioruna, a w 1945 r. działania wojenne doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Można uznać za
cud, że Sowieci nie wywieźli starej chrzcielnicy z brązu pochodzącej
z 1387 r. Wyposażenie stanowią ołtarze wykonane przez cechy rzemieślników działające w mieście oraz figura patrona diecezji, św.
Wojciecha. Katedra jest jednocześnie Sanktuarium Relikwii Krzyża
Świętego, a relikwiarz Krzyża Świętego znajduje się w niszy po prawej stronie ołtarza głównego. Obok katedry pomnik św. Jana Pawła
II, który 17 lat temu celebrował Mszę św. na płycie lotniska dla 300
tys. wiernych. Warto przejść się unikatową ,,ścieżką kościelną”. To
wąskie przejście między kamienicami, łączy trzy kościoły Starego
Miasta.
Z zabytków świeckich doskonale przetrwała Brama Targowa z pozostałością fortyfikacji. Warto zajrzeć do Muzeum Historyczno – Archeologicznego z ciekawą kolekcją średniowiecznych instrumentów
muzycznych, znaków pielgrzymich oraz przedmiotów znalezionych
podczas prac archeologicznych w mieście i okolicach. Stare Miasto
w Elblągu to niezwykle kameralne miejsce. Doskonała architektura
spaja stare z współczesnym. Zrujnowane przez działania wojenne
kamienice są jak ubytki, w które współcześni architekci wstawiają
implanty nowych kamienic i spajają w jeden organizm. Nie ma tłoku
jak w Gdańsku, ale można poczuć klimat handlowego miasta
z Niderlandów. W końcu miasto leży również na depresji.
Zachęcam do spędzenia jednego dnia w Elblągu.
Filip Kowal
Brama Targowa

Ścieżka kościelna
W zabytkowym tramwaju

Katedra

Zdjęcia P.P.

H U M O R
Na lekcji religii ksiądz pyta:
W czyim domu cała rodzina modli się przed posiłkiem?
W moim – odpowiada Jaś – ale tylko wtedy gdy grzyby
na obiad zbiera dziadek.
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