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MYŚL
MIESIĄCA

Bóg widzi śmierć
inaczej niż my.

My widzimy ją jako
ciemny mur, Bóg jako

bramę.
Walter Flex

KALENDARIUM
1 listopada – Uroczystość
Wszystkich Świętych
2 listopada – wspomnienie
wszystkich wiernych
zmarłych – Dzień Zaduszny
9 listopada – Rocznica
Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej – święto
10 listopada – Św. Leona
Wielkiego Papieża –
wspomnienie
12 listopada – Św. Jozafata –
wspomnienie
13 listopada – Św. Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna – święto
17 listopada – Św. Elżbiety
Węgierskiej Zakonnicy –
wspomnienie
19 listopada – Bł. Salomei –
wspomnienie
20 listopada – Św. Rafała
Kalinowskiego Kapłana –
wspomnienie
21 listopada – Ofiarowanie
NMP – wspomnienie
22 listopada – Św. Cecylii
Dziewicy i męczennicy –
wspomnienie
24 listopada – Św.
Męczenników Andrzeja
Dung-Lac Kapłana i
towarzyszy – wspomnienie
25 listopada – Jezusa
Chrystusa, Króla
Wszechświata – uroczystość
30 listopada – Św. Andrzeja
Apostoła – święto

LISTOPADOWE ZAMYŚLENIA

W czwartek i piątek przeżywaliśmy dni
szczególne: uroczystość Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny. Przez
wszystkie cmentarze przetoczyły się rzesze
ludzi. Na grobach zapłonęły znicze i poja-
wiły się bukiety kwiatów.
Ten wzruszający świąteczny obraz jest jednak
jakby daleki od codziennej pamięci o zmarłych.
Najczęściej przez 364 dni w roku ludzie zajmują
się swoimi sprawami, nie pamiętając o rocz-
nicach czy imieninach zmarłych bliskich,
natomiast 1 listopada jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki wszyscy przypominają
sobie o zmarłych. Całymi rodzinami wychodzą
na cmentarze, przynoszą ogromne ilości zniczy
i kwiatów. To piękne. Tylko czy pod tymi
zewnętrznymi formami pamięci – jak znicze,
kwiaty, odwiedziny na cmentarzu – nie kryje się
więcej rutyny niż pamięci?

Czy obecność na cmentarzu w tym
ważnym dniu to wyraz potrzeby serca, znak
wiary w życie wieczne, a może tylko zwyczaj:
tego dnia trzeba iść na cmentarz, bo nie
wypada nie iść. Czy piękny pomnik
wystawiony zmarłym bliskim, mnóstwo
kwiatów i zniczy zastąpią modlitwę?
Ten szczególny dzień powinien być dniem
radosnym: radości z chwały świętych, radości
z nadziei naszego zmartwychwstania. Ale
atmosfera panująca tego dnia na cmentarzu
daleka jest od chrześcijańskiej radości.
Beztroskie rozmowy, dzieci biegają po
cmentarzu, ktoś rozmawia wesoło przez
telefon komórkowy, inny zapali papierosa – ot,
takie towarzyskie spotkanie.

To jakiś smutny paradoks: w uroczystość
Wszystkich Świętych, kiedy pewnie najbardziej
potrzeba zrozumienia znaczenia modlitwy
i Mszy Świętej, najmniej wiernych w niej
uczestniczy. Smutnie wygląda wtedy procesja
żałobna na cmentarzu. Cały czas przesuwają
się tłumy cmentarnych wędrowców. Stojący
przy kolejnej stacji ksiądz jakby nawet
przeszkadzał przechodzącym ludziom.
A przegadana Eucharystia? Kto przejmuje się
zmarłymi? Ilu pamięta wtedy o modlitwie za
tych, którzy spoczywają na cmentarzu? Ilu
zaduma się nad życiem ich i swoim?

Któż z nas nie chciałby, aby kiedyś przy jego
grobie stanął ktoś w modlitewnej zadumie,
postawił świeże kwiaty, przywoływał o nim ciepłe
wspomnienia?

Kiedy jednak patrzymy na otaczający nas
świat, w którym zapanowała moda na
nieustanną niepowagę, zabawność i śmiesz-
ność, kiedy osłabła nam wiara w życie wieczne
i zdewaluowała się wartość nieba, a wymagań
w stosunku do dzieci ma się coraz mniej – wielu
już nawet o tym nie marzy.

Powraca pogaństwo. Modlitwa za zmarłych
jest wypierana przez mity o wampirach, zabawy
w spirytyzm, opowieści o reinkarnacji, przez
pogańskie obrzędy Halloween, które to –
promowane przez media i bezmyślną
propagandę, prowadzoną również w szkołach –
zamazują chrześcijańską głębię uroczystości
Wszystkich Świętych.

Pewien kapłan tak opisuje swój pobyt na
amerykańskiej ziemi w tych świątecznych dniach:
W Uroczystość Wszystkich Świętych udałem się
wraz z moimi współbraćmi na cmentarz, spodzie-
wałem się tam spotkać wielu ludzi składających
kwiaty i palących znicze na grobach swoich
bliskich. Taki obraz świętowania pierwszych
listopadowych dni wywiozłem przecież z kraju nad
Wisłą. Jakże wielkie zdziwienie i zawód przeżyłem,
patrząc na pustą przestrzeń i samotne groby,
także naszych rodaków. W dniach, które dla nas
Polaków naznaczone są szczególną pamięcią
o naszych bliskich zmarłych, w Stanach Zjedno-
czonych zobaczyłem wiele domów "udekorowa-
nych" postaciami szkieletów, duchów i wampirów.
Amerykańskie dzieci, przebrane za czarownice
i diabły, chodziły od domu do domu, zbierając
cukierki. Tak bawią się amerykańskie dzieci, a dla
wielu dorosłych Halloween jest jeszcze jedną
okazją do wesołej zabawy (Ks. Jerzy Surma -
Posłaniec Serca Jezusowego). Czyżby i w Polsce
niebawem też tak miało być?

Dopóki żyjemy, niech ten czas będzie
szczególną szansą ożywienia więzi ze zmarłymi
i ożywienia swojej wiary. Oby tej szansy nie
zmarnować i nie rozmienić na drobne: na kupno
zniczy i kwiatów, towarzyskie spotkanie
i cmentarny spacer czy też … na wesołą zabawę
w diabły i czarownice. sjk
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J U B I LE U S Z OW E   Ś P I E W AN I E
„Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu,

o Najwyższy”(Ps.92) – czytamy w Piśmie Świętym. Wiedzą
o tym młodzi ludzie z naszej parafii i chętnie odpowiadają na
wezwanie: „Śpiewajcie Panu pieśń nową” (Ps.98) i...śpiewają!
Słychać ich podczas liturgii Mszy Świętej, na lekcjach
katechezy, na spotkaniach różnych stowarzyszeń działających
przy parafii (EREM, KSM), czy po prostu przy każdej
nadarzającej się okazji. To zaangażowanie z czasem przybrało
bardziej zorganizowaną formę. „Radośnie śpiewajcie Bogu,
naszej Mocy”(Ps. 81) – wezwanie to stało się inspiracją do
powstania przedsięwzięcia, jakim jest Festiwal Piosenki
Religijnej, który co roku mamy okazję podziwiać. Od kilku lat
te muzyczne spotkania odbywają się w dniu papieskim. Nie
bez powodu, ponieważ Jan Paweł II, wielki przyjaciel dzieci
i młodzieży, zawsze lubił modlić się śpiewając popularne
piosenki religijne i oazowe, a już jako papież szczególnie
zabiegał o wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów. 14
października 2007 roku młodzi artyści już po raz kolejny
zgotowali zgromadzonej publiczności wspaniałą ucztę
duchową. Festiwalowa przygoda z piosenką religijną
obchodziła wówczas dziesiąte urodziny, a to już niezły
dorobek!

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Szkołą Podstawową im.
Janusza Kusocińskiego, to sztab ludzi organizujących imprezę
oraz czuwających nad sprawnym jej przebiegiem. Prezentacja
piosenek odbywała się na tle wymownej, specjalnie
przygotowanej na ten dzień dekoracji, z wyeksponowanym
hasłem tegorocznego spotkania, które brzmiało: „Bądźmy
uczniami Chrystusa”. Profesjonalna oprawa muzyczna
nadawała blasku każdemu utworowi. Pięcioosobowe jury
wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione, z czym miało nie
lada problem. Każdy uczestnik przecież śpiewająco modlił się,
chwalił Pana i włożył w to całe swoje serce. Skoro jednak
popisy wokalistów zyskały rangę festiwalu musiały być
i nagrody. Obdarowanie śpiewających upominkami było
możliwe dzięki hojności sponsorów, którzy, jak co roku nie
zawiedli i wsparli finansowo i rzeczowo nasz koncert.

Dzieci i młodzież śpiewały podzielone na trzy kategorie
wiekowe: przedszkolaki i klasy I-III, uczniowie klas IV-VI
oraz młodzież gimnazjalna. Spośród najmłodszych jury
postanowiło wyróżnić Justynę Szwarc, Julię Gabryelską
i Kamila Kulisza. Laureatką drugiej grupy została Aleksandra
Kramm, a wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Skierś
i Karolina Walkowiak. Wśród gimnazjalistów były dwie
laureatki: Magdalena Materna i Karolina Kupczyk,
a wyróżniono Kamila Szlachetko. Magda otrzymała również
nagrodę publiczności. Do grona wyróżnionych dołączył
również  zespół MIX.

Popisy przytoczniańskich śpiewaków to nie wszystkie
atrakcje, jakie czekały na nas tego dnia w Sali Domu Kultury.
Imprezę uświetnił i „pieśń nową” Panu oraz zgromadzonej
publiczności zaśpiewał zespół SMS (co oznacza Śpiewaj
Moje Serce), który przybył ze Świebodzina Porwał zebranych
„w tany” w myśl słów, które głosi Pismo Święte, że również
taka forma uwielbienia jest miła Panu, a On sam chętnie ją
przyjmuje.
Wszystkie piosenki, które można było usłyszeć tego

Laureaci

W przerwie gościliśmy zespół SMS ze Świebodzina

niedzielnego popołudnia to nie tylko ładne, melodyjne
formy
modlitwy. Ich istota polega na tym, że posiadają głębszą
wymowę. W każdej zawarte są treści, które pochodzą od
podstawowych i uniwersalnych wartości chrześcijańskich,
takich jak: dobro, prawda, piękno. Ojciec święty Jan Paweł
II często podkreślał, że potrzebna nam taka kultura, która
doprowadza człowieka do Boga. Sztuka, która powoduje, że
człowiek wchodzi w sferę sacrum. Taką sztukę sobie
i słuchającym ukazali uczestnicy festiwalu.

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jaką rolę pełni
piosenka religijna (i nie tylko) w naszym życiu, niezależnie
od tego, czy jest wesoła, czy refleksyjna. Zapewne nieraz
doświadczyliśmy nastroju, jaki wprowadza: jak zespala,
rozwesela lub skłania do rozmyślań. Przede wszystkim
jednak wielbi Boga i pomaga lepiej się modlić. Śpiewajmy
więc dużo i często, bo przecież: „Póki mego życia Panu
śpiewać chcę...”(Ps.104).

(kropka.)
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Julia Roszkowska c. Bożeny i Pawła
2. Mateusz Tes s. Marcina i Marty

Związek małżeński zawarli:
1. Dariusz Löchert i Iwona Jakubowska

Pożegnaliśmy:
W miesiącu październiku nie odnotowano pogrzebu

1. Listopad to miesiąc modlitwy za zmarłych. Od
2 do 14 listopada codziennie pół godziny przed
Mszą Św. odbywać się będzie nabożeństwo
wypominkowe.

2. 25 listopada przypada Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia
niedziela roku liturgicznego.

3. W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata przeżywamy święto patronalne
Wyższego Seminarium Duchownego w
Paradyżu. Modlić się będziemy w intencji
seminarium duchownego.

4. W niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy okres
adwentu. Przypominamy, że zabawy andrzejkowe
wypada zakończyć w sobotę o godz. 2400.

OLIWKA – NIEMY ŚWIADEK MODLITWY JEZUSA.

Oliwka europejska zwana również drzewem oliwnym
to długowieczna roślina znana i uprawiana od przeszło
pięciu tysięcy lat dla owocu, oliwy i drewna. Jest
zaliczana do drzew zapewniających wyżywienie ludom
pierwotnym na Bliskim Wschodzie.

W starożytnej Grecji była symbolem pokoju oraz
płodności i dlatego zapewne ateńskie panny młode
nosiły na szyi oliwne girlandy a wieńce z liści dzikiej
oliwki były nagrodą zwycięzcy na olimpiadach.

W kulturze chrześcijańskiej gałązka oliwna to znak
pokoju, zgody i pojednania. Noe, gdy ustały deszcze
zesłane przez Boga, wypuszcza z arki gołębicę, która
powraca z gałązką oliwną: „Przeczekawszy zaś jeszcze
siedem dni znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do
niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek
z drzewa oliwnego.” (Rdz 8, 10 – 11). Powrót gołębicy
z liściem oliwki objawia Noemu, że wody Potopu
opadają i nastał pokój między Bogiem, a ludźmi.

Ulistniony pęd oliwki to także częsty atrybut Matki
Bożej i św. Agnieszki Rzymskiej a nade wszystko
archanioła Gabriela, który zapowiedział Maryi poczęcie
i narodzenie Jezusa. A przecież to właśnie narodziny
Chrystusa przyniosły na ziemię tak upragnione
pojednanie człowieka z Bogiem. I w przypadku gołębicy
i Archanioła Gabriela symboliczną rolę odgrywa gałązka
oliwna. Drzewa oliwne ogrodu Getsemani były i nadal
pozostają po dzień dzisiejszy świadkami modlitwy
Jezusa, która miała miejsce bezpośrednio przed
pojmaniem Go przez oprawców „Wtedy przyszedł Jezus
z nimi do ogrodu zwanego Getsemani,…” (Mt 26, 36).
Oliwki, które pamiętają tamte czasy rosną nadal na
zboczach Góry Oliwnej – wiek niektórych z nich szacuje
się na około dwa tysiące lat.

Jak widzimy oliwki kolejny raz, począwszy od
narodzin, pojawiają się w życiu Jezusa. Ma to w tym
przypadku podwójne znaczenie. Po pierwsze Chrystus

po stoczeniu duchowej walki całkowicie wypełnia wolę
Ojca, przez co zbawia nas ludzi i otwiera drogę
pojednania z Bogiem. Po drugie „gorycz męki
i śmierci” Jezusa zaczyna się w gaju oliwnym
symbolicznym wypiciem „kielicha goryczy” a skądinąd
wiadomo, że miąższ nawet najbardziej dojrzałego
owocu oliwki jest niesamowicie gorzki i może
oznaczać gorycz grzechów całej ludzkości, które
Jezus zgodził się wziąć na Siebie.

Jednak to nie koniec obecności tego
szlachetnego, cennego i pełnego symboliki drzewa w
życiu naszego Zbawiciela. Czytając pierwszy rozdział
Dziejów Apostolskich (wersety 9 – 12) dowiadujemy
się, że Jezus wstąpił do nieba właśnie z Góry Oliwnej.
Historia zbawienia to przede wszystkim drzewo
„poznania dobra i zła” i drzewo Krzyża Świętego ale
także skromne i proste drzewo oliwki.

A. G.

Getsemani. Te drzewa oliwne mają ponad 2 tysiące lat.
Pamiętają Modlitwę Jezusa przed Męką.
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Nauczanie
Benedykta XVI

Nie wszyscy, oczywiście, wezwani są do krwawego
męczeństwa. Istnieje jednak męczeństwo «bezkrwawe»,
które jest nie mniej znamienne...: milczące i heroiczne
świadectwo wielu chrześcijan, którzy żyją Ewangelią bez
kompromisów, wykonując swoje obowiązki i
wielkodusznie oddając się posłudze ubogim. To
męczeństwo zwyczajnego życia jest jakże ważne w
zeświecczonym społeczeństwie naszych czasów. To
pokojowa batalia miłości, jaką każdy chrześcijanin...
musi niestrudzenie toczyć; wyścig służący szerzeniu
Ewangelii, w którym bierzemy udział aż do śmierci

Rozważanie, Watykan 28 X 2007

Zamyślenia
Dojrzałość dziecka

Cechą, którą bezpośrednio wiąże człowieka z dorosłością
jest postawa odpowiedzialności, czyli świadomości swoich
działań i ich konsekwencji.

Gdy dziecko zacznie przyjmować wskazówki moralne
wychowawców jako własne i nauczy się wyczuwać potrzeby
innych, wtedy rodzic, wychowawca może cieszyć się dorosłością
dziecka. Czasami lata pouczeń, próśb czy zachęt nie potrafią
uczynić w tej materii tyle, co jedno znaczące wydarzenie.

Przebywając przez dłuższy czas w klinice, gdzie dzieci
zmagają się z najcięższymi chorobami, często walcząc o życie,
dostrzegłem spokój w ich zachowaniach. Nie psocą, nie krzyczą
na siebie, z posłuchem przyjmują uwagi i polecenia. Być może
częściowo wynika to z apatii chorobowej. Jednak sedno tkwi
gdzie indziej. "Nasze dzieci są dojrzalsze niż ich rówieśnicy,
nawet po wyleczeniu choroby"- chwali się pielęgniarka od lat
pracująca w klinice. Spotkanie z wizją końca własnego życia,
cierpieniem innych, przyspiesza dojrzałe myślenie o wartości
każdej godziny życia, której nie można stracić.

Oczywiście żadnemu dziecku nie życzę takiej
przyśpieszonej drogi dojrzałości. Jednak warto podczas
katechez, godzin wychowawczych, rozmów rodzinnych
pamiętać o chorych kolegach z klasy, szkoły. Listy, SMS-y,
maile od przyjaciół dla leżących w odosobnieniu są czasami
skuteczniejszym lekarstwem niż medykamenty. "Optymizm
i siła życia są podstawą wyleczenia"- dodaje pielęgniarka.
Chłopakowi, który poszedł do spowiedzi tuż przed operacją,
wiele optymizmu wlał w serce doświadczony kapłan,
opowiadając historię swego wyzdrowienia z jeszcze
trudniejszej choroby.

W pogoni za sukcesami w zdobywaniu wiedzy nie możemy
zapomnieć o kształtowaniu osobowości dziecka. Wiedzy może
kiedyś zabraknąć, ale miłości nigdy, bo kto dojrzale kocha to
czyni dobro zawsze i wobec wszystkich.

NIE-DZIELNI KATOLICY
Nadeszła niedziela tłumek wiernych udaje się na co
niedzielną mszę świętą. Towarzystwo trochę
niepewne wszak cały tydzień ich tu nie było, ale co
tam jest niedziela więc trzeba się pokazać niech
sąsiedzi wiedzą że jestem katolikiem.

Z niedzielnymi katolikami jest trochę tak jak
z niedzielnymi kierowcami wyjedzie toto raz w tygodniu
na drogę (pod warunkiem że jest ładna pogoda i nie
dobrudzi sobie auta) nie za bardzo wie jak jechać, gdzie
się obrócić, ale jak co do czego to kierowca całą gębą.
Trening czyni mistrza. Brak treningu wychodzi na jaw
na każdym kroku. Podobny brak treningu ujawnia się
też u naszych "wyznawców" od święta. W niedzielę
dzielnie zasuwają do kościoła i... niestety na tym się ich
dzielność kończy. W ciągu tygodnia w domach
zakładach pracy już nie są takimi dzielnymi katolikami
można by nawet powiedzieć że są w ogóle nie
dzielnymi W niedzielę i owszem w dzień powszedni
zapomnij... Każdy powód dobry aby się wykręcić od
spotkania księdza przy ołtarzu. W ewangelii takim jak
dla mnie sztandarowym wykrętem jest stwierdzenie:
"Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę
cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!" (Łk 14,18)
jedni woły drudzy samochód a jeszcze inni ciekawy
program w telewizji. Po cóż się mamy naprzykrzać
Panu Bogu? nie wystarczy w niedzielę przyjść do
kościoła. Zaliczenie obowiązku niedzielnej Mszy Świętej
nie jest jakimś specjalnym chwalebnym czynem.
Pozwala nam tylko uniknąć grzechu wynikającego
z pierwszego przykazania kościelnego "W niedzielę
i święta we Mszy Św. nabożnie uczestniczyć" tacy np.
muzułmanie kilka razy na dzień przerywają pracę
oddając cześć Panu Bogu bijąc czołem o ziemię. A jak
u nas wyznanie wiary wygląda weźmy przykład
restauracji zwróćmy uwagę ilu z gości zasiadając do
jedzenia zrobiło znak krzyża? Wszak Polska jest
katolickim krajem.

"Uwierzyć to znaczy oderwać się od
dotychczasowych zabezpieczeń i przyzwyczajeń. To
rozpoznawać w życiu codziennym głos Boży i iść za
nim. Wiara jest darem, który nosimy w naczyniach
glinianych. Ona umacnia się, gdy jest przekazywana.
Gdy zaś nie wyraża się w życiu, wówczas staje się
martwa. Ktoś powiedział: "Utraciłeś bogactwo, niewiele
utraciłeś. Utraciłeś zdrowie, jeszcze nie wszystko
utraciłeś. Ale jeżeli utraciłeś wiarę, wszystko utraciłeś."
(Lothar Zanetti ) Jaka jest nasza wiara i jak wygląda jej
realizacja na co dzień, czy czasem nie jesteśmy nie-
dzielnymi katolikami którzy o swojej wierze pamiętają
tylko w niedzielę?

red. Jerzy Błażusuak, "U Św. Antoniego", 14.10.2007 r.,
Brzegi
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