Kronika parafialna

„Wierny Przyjaciel”

8 marca – odby³a siê Msza
Œwiêta inicjacyjna z poœwiêceniem œwiec i ksi¹¿eczek dla
dzieci przygotowuj¹cych siê
do I Komunii Œwiêtej i ich rodziców.

Kochany Bo e, pisz do Ciebie list.
Pragn Tobie wyrazi ,
jak cenny dla mnie jeste
Cho wiem, e adne s owa
nie wyra mej mi ci
i Twej mi ci do mnie.
Jestem s aba,
ma a
bezradna…
Ty mnie jednak kochasz.
Jeste moim Przyjacielem.
Znasz mnie.
Kochasz.
Rozumiesz.
Bardziej ni kto bliski, jak nikt inny.
Zawsze czekasz i jeste , nigdy nie opu cisz.
Pomagasz i wys uchujesz
mimo moich
upadków
Zawsze przy mnie stoisz i podnosisz z upadku
i idziemy razem przez ycie,
trzymaj c si za r ce.
Gdy s do y, to na ramiona bierzesz
i na drug stron
przenosisz.
Wiesz, gdy mi ci ko,
gdy smutno,
gdy weso o lub bole nie.
Me zy ocierasz swoj d oni ,
pocieszasz u miechem,
wlewasz rado swoj mi ci …
bo kochasz mnie T zwyk szar
mi ci i nic jej nie za mi.

14 marca – nasi parafianie
udali siê do Gdañska do kina
na film „Popie³uszko”.
16-18 marca – w tych dniach
gimnazjaliœci naszej parafii
prze¿ywali swoje wielkopostne rekolekcje. Rekolekcje
prowadzi³ ks. Jacek Sosnowski – wikariusz parafii w Stê¿ycy.
25 marca – prze¿ywaliœmy
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. Na
Mszach Œwiêtych o godzinie
8 i 18 przesz³o 100 osób z naszej parafii podjê³o duchow¹
adopcjê dziecka poczêtego,
zagro¿onego zabiciem w ³onie
matki
29 marca – w koœciele Œwiêtej Trójcy mieliœmy okazjê pos³uchaæ wspania³ego koncertu pt. „Siedem ostatnich s³ów”.

Agata S dzicka
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Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie

GWIAZDA PRZEWODNIA
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ZMARTWYCHWSTANIE
„Wiara chrze cijan jest zmartwychwstaniem Chrystusa” ( w. Augustyn).
Wszyscy wierz , e Jezus umar , tak e
poganie i agnostycy. Ale tylko chrze cijanie wierz , i równie zmartwychwsta
i nie mo na by chrze cijaninem, je li si
w to nie wierzy. Bóg wskrzeszaj c Jezusa z martwych jakby potwierdzi ca
dzia alno Chrystusa, jakby wycisn swoj piecz . „Bo uwierzytelni Go wobec wszystkich
przez wskrzeszenie Jezusa z martwych” (por. Dz
17,31).
Czy sama
mier krzy owa
nie wystarczy aby, eby za wiadczy , i Jezus jest rzeczywi cie Mesjaszem, Bo ym pos cem? Nie, nie wystarczy aby! Wielu jest bowiem m czenników spraw b dnych lub wr cz niegodziwych. Pomy lmy tylko o arabskich
terrorystach, przeprowadzaj cych samobójcze ataki, w których gin dziesi tki niewinnych ludzi. Ich mier pokazuje, e
wierzyli w swoj spraw , a nie to, e by a
ona (a przynajmniej sposób jej bronienia)
uszna. mier Chrystusa za wiadcza o
Jego mi ci, o Jego mi osierdziu (poniewa „nie ma wi kszej mi ci od tej, gdy
kto ycie swoje oddaje za przyjació swo-
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ich”), ale wy cznie zmartwychwstanie
wiadczy o prawdziwo ci, o autentyczno ci Jego sprawy.
Chrystus zmartwychwsta wi c, i to
jest wielkie wielkanocne przes anie. Ale
jest równie inna prawda, w pewnym
sensie przeciwstawna, któr trzeba g osi tego dnia. Chrystus nie zmartwychwsta jeszcze ca kowicie! Jezus to
nie tylko i wy cznie g owa, ma take cia o i Jego ciaem jest Ko ció ,
my wszyscy. Dopóki jest cho jedna osoba w okowach grzechu,
nienawi ci, smutku, to Jezus jest
jakby nadal Jedn
nog w grobie.
Czeka, by zmartwychwsta . Nie mo e i
nie chce uwa
swego zmartwychwstania za rzecz zako czon dopóki jaki cz onek Jego cia a nadal przebywa w Hadesie, jest wi niem w cieniu mierci.
Komu zmartwychwstanie zosta o
obwieszczone nie mo e tej nowiny zatrzymywa dla siebie, musi j przekazywa , je li nie inaczej, to przynajmniej
wiat em i rado ci swego spojrzenia.
„Bóg wskrzesi Jezusa, a my wszyscy jeste my tego wiadkami!”

Raniero Cantalamessa
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Odeszli do Pana...

Zmi³uj siê
nad duszami

Adalbert Gawin, Dziemiany
Jadwiga Narloch, ul. Ma a Kolejowa
Franciszka Dzienisz, ul. Kasztanowa
Urszula Pinker, ul. Sk odowskiej
Rozalia Bobrowska, ul. Tetmajera
Zygmunt Skwierawski, ul. Cegielnia
Bronis aw Pepli ski, ul. Wierzysko
Alojzy Sobkowiak, ul. Drogowców
adys aw W oczanko, ul. Kasztanowa
Maria Laska, ul. Wyspia skiego
Kazimierz Knopik, Borkowo
Stanis awa Szopi ska, Wielki Podle
Alfons Okuniewski, ul. Sk odowskiej

Bo¿e, mi³osierny Panie, daj
duszom s³ug i s³u¿ebnic
Twoich miejsce w niebie,
b³ogos³awiony pokój i jasnoœæ Twojego œwiat³a.
Panie, wys³uchaj ³askawie
naszych modlitw za dusze
s³ug i s³u¿ebnic Twoich, za
które siê modlimy prosz¹c,
abyœ je przyj¹³ do spo³ecznoœci swoich Œwiêtych
GWIAZDA PRZEWODNIA

Bo e, Ty nam nakaza
mi owa
wszystkich ludzi jak braci i siostry, take tych, których mier zabra a z tej ziemi. Wszyscy bowiem yjemy w Tobie,
wszyscy zjednoczymy si z Tob w jednej wierze i mi ci. Dopomó nam, miosierny Bo e, zawsze d
ku temu
zjednoczeniu, z mi ci pomagaj c naszym yj cym braciom i siostrom rad i
dobrym przyk adem, a zmar ym modlitw i zas ugami p yn cymi z naszych
dobrych uczynków. Racz przyj t
modlitw , a przez niesko czone Mi osierdzie Twoje, przez M
i mier
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmi uj
si nad duszami zatrzymanymi w czy cu, które musz odpokutowa za swoje grzechy, zanim wejd do Twojej
chwa y. Ze lij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je o wieci wiat em i Twoj
ask oraz umacnia w nadziei Twego
Mi osierdzia. Racz je wprowadzi do
Królestwa Twojej chwa y za przyczyn
Naj wi tszej Maryi Panny i wszystkich
Twoich wi tych, jak równie przez
modlitwy Twego wi tego Ko cio a i nas
wszystkich, niegodnych s ug Twoich,
którzy b agamy dla nich o Twe zmi owanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Sakrament Chrztu œw.
przyjêli...
Adrian Komar,
syn Ryszarda i Ma gorzata
Magdalena K dziela,
córka Benedykta i Anny
Bartosz Kowalewski,
syn Romana i Anety
Nikodem Bielawa,
syn Arkadiusza i Barbary
Pawe Tomaczkowski,
syn ukasza i Katarzyny
Martyna Góra,
córka Piotra i Dominiki
Oliwier Zwara,
syn ukasza i Marzeny
Remigiusz Szulist,
syn Krzysztofa i Ilony
Patrycja Antoszkiewicz,
córka Roberta i Anny
Jan Wysiecki,
syn Grzegorza i Doroty
Maja Duzowska,
córka Daniela i Wiolety
Julian Lipski,
syn Paw a i Magdaleny
Amelia Czech,
córka Sebastiana i Doroty
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Modlitwa za wnuki
Ojcze Niebieski, sk³adam Ci stokrotne dziêki, ¿e obdarzy³eœ mnie radoœci¹ ogl¹dania moich wnucz¹t. Ich
anielski uœmiech, szczebiot niewinny, ich beztroski gwar napawa moja
duszê poczuciem niewymownego
szczêœcia. Dziêki nim nasz dom zakwit³, jak wiosenny sad. W ich osobach widzê Twoje b³ogos³awieñstwo
dla mojej rodziny, czarowny owoc
mi³oœci rodzicielskiej. Twoje dzia³anie w ma³¿eñskim ¿yciu moich dzieci. B¹dŸ uwielbiony, najlepszy Bo¿e,
za to ¿e nape³ni³eœ nasze mieszkanie rozgwarem ukochanych wnucz¹t,
które stanowi¹ najpiêkniejsz¹ zap³atê za wszystkie trudy ponoszone kiedyœ dla dobra mych dzieci.
Mi³osierny Panie, zachowaj me
wnuki w zdrowiu duszy i cia³a, nape³niaj ich serca œwiat³em swej
³aski i moc¹ swej obecnoœci, dzia³aj
w nich nieustannie, rozwijaj¹c i pomna¿aj¹c zalety ich umys³u i duszy.
Niech wzrastaj¹ m¹dre, szlachetne,
utwierdzone w Twoich przykazaniach. Niech stan¹ siê chlub¹ Twego
Koœscio³a, wartoœci¹ narodu i podpor¹ rodziny. Królowo Polski, nie
opuszczaj nas. Jezu, ufam Tobie!
Jezu, oka¿ nam swoje mi³osierdzie!
GWIAZDA PRZEWODNIA

Czy o szatanie
nie mówi siê za ma³o?

Kazania o diable s dzi raczej
rzadko ci . W oficjalnych dokumentach Ko cio a tak e nie odnajdziemy
zbyt wielu wzmianek o szatanie. Pojawiaj si oskar enia, e Ko ció
bagatelizuje problem w obawie przed
drwinami wiata naukowego. W postawie Ko cio a wobec diab a ukryta
jest jednak g boka
dro . Zobrazowa bym j tak: ka de miasto posiada
kanalizacj , ale to
nie znaczy, e kanalizacja jest najistotniejsz
miejsk
struktur . cieki i
yj ce w niej szczury stanowi zaledwie niewielk , a do
tego niewidoczn ,
cz
ludzkiej aglomeracji. Analogiczne miejsce w nauczaniu Ko cio a zajmuje diabe . Nie
jest on g ównym bohaterem Dobrej
Nowiny, co najwy ej drugoplanow
postaci . Ko ció dba, eby proporcje te zosta y zachowane. Nie podwaa jego istnienia, ale te nie po wi ca mu zbyt wiele uwagi. Kiedy diabe
sam przypomina o swoim istnieniu,
reaguje tak, jak ka dy z nas, kiedy wyGWIAZDA PRZEWODNIA

bije studzienka ciekowa: wzywa wyspecjalizowane s by, które usuwaj
mierdz cy problem.
Chrystus zwyci
szatana.
Oskar yciel naszych braci zosta str cony. Szatan ju wie, e przegra .
Przyj cie Jezusa ostatecznie pozbawi o go z udze , którymi si karmi . Myla , e jest „Ksi ciem wiata”, a teraz
pali go perspektywa
realizuj cego si na
ziemi Królestwa
Bo ego. Co wi cej,
czuje si zagro ony,
bo zosta pokonany
nawet tam, gdzie jak s dzi - jego panowanie jest absolutne. Piek o, jak
mówi Ojcowie Kocio a, zosta o wzi te fortelem. Diabe
da si z apa jak ryba
na haczyk. Rzuci si na Jezusa, myc, e to zwyk y cz owiek, co najwy ej - pomazaniec. Jezus pozwoli ,
aby po kn a go mier , a wtedy nast pi a „detonacja”. miertelny cz owiek okaza si Zbawicielem, który
skruszy bramy piekie i wyprowadzi
z otch ani mierci dusze oczekuj ce
Jego przyj cia od wieków.
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Szatan próbuje nam wmówi , e
w walce mi dzy ciemno ci a wiaci nic nie zosta o jeszcze przedzone. Chce wykorzysta czas, jaki
pozosta mu do powtórnego przyj cia
Chrystusa, aby jak najwi cej ofiar poci gn za sob w otch rozpaczy,
buntu i zw tpienia. Realizuj c swój
cel, z regu y si nie afiszuje. Chowa
si za pokus , któr niezwykle trudno oddzieli od naszych pragnie .
Je eli jeste my ma o wra liwi, bez
walki poddajemy si jego wp ywowi.
Nie zawsze jednak jest taki subtelny,
niekiedy decyduje si podnie przybic . wi ci - jak podaj hagiografowie - nie ulegali tanim sztuczkom
diab a i z atwo ci radzili sobie z pokusami. Heroizm ich cnót, radykalne
zwrócenie si ku Bogu wywo ywa y
w diable agresj . Jan Maria Vianney
czy ojciec Pio niejeden raz w swoim
yciu toczyli walk z si ami ciemnoci twarz w twarz. Z y chcia pokona ich w walce wr cz, udowodni jak
jest wielki i wszechmocny. Bezskutecznie. Potyczki, cho czasami krwawe, ko czy y si jego pora .
Opowie ci hagiografów, cz sto
naiwne i podkolorowane, pokazuj
nam, e cho Z y mo e nam w wielu
sprawach zagrozi , to nie mo e
wszystkiego. wiadcz o tym nawet
przypadki op ta . Szatan potrafi zniewoli cia o, podporz dkowa sobie
psychik i emocje cz owieka, ale nigdy nie uda mu si zniszczy jego
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duszy. Dusza zachowuje wolno nawet nios c brzemi op tania. Pewien
egzorcysta opowiada , e jaki czas
temu spowiada osob op tan , która
pomimo tego, e by a zniewolona,
ci gle opiera a si wewn trznej nawale. Nie dopuszcza a Z ego do swego serca, chocia z wielkim trudem
dokonywa a najprostszych aktów
woli. Pokusa tak e zatrzymuje si na
barierze, jak jest nasza wolno . Od
nas zale y, czy oprzemy si jej urokowi.
Ks. Krzysztof

„Koœció³”
Siedz c w ko ciele my lisz:
Co ja tutaj robi ?
to tylko strata czasu.
Po co tu przesz am?
za chwil sobie pójd .
Co ja tutaj robi ?
Czuj si jak u siebie w domu – bezpiecznie…
Czy nadal chc wyj do szarej rzeczywisto ci?
Nie, co mnie tutaj trzyma.
Dlaczego?
Tutaj wyra nie czuj Bo Mi .
Czy Bóg kocha takiego grzesznika jak ja?
Z minuty na minut coraz bardziej.
Czy j odwzajemniam?
Chcia abym, ale jestem bardzo s aba.
Zostajesz! Mówisz:
To mój dom.
Agata S dzicka
GWIAZDA PRZEWODNIA

W jaki sposób rozró¿niæ, co jest wy³¹cznie
dzia³aniem Z³ego w naszych myœlach, a
co jest naszymi grzesznymi myœlami?
Warto pami ta , e szatan jest równie osob , wi c dzia a nie tylko w sposób duchowy, ale równie osobowy. Co
to znaczy? Nasze my li uzale nione s od
bod ców zewn trznych, które odbieramy
przez wszystkie zmys y. Zatem chc c wywo w cz owieku grzeszn my l z y b dzie podsuwa ró ne obrazy, s owa, wydarzenia itp. Wszystkie te bod ce zewn trzne podlegaj jednak ocenie i selekcji naszego umys u. Cz owiek w sposób wolny
mo e je odrzuca lub zatrzymywa w pami ci. Bywa jednak, e co mimo sprzeciwu umys u zatrzymuje si w wiadomoci, czy w pod wiadomo ci i co jaki czas
wraca w formie natr tnych my li. Takie natr ctwa – cho by przynosi y najbardziej
grzeszne tre ci nie s grzechem, dopóki
cz owiek im nie ulegnie i nie zacznie ich

przyjmowa jako swoje. Tego typu my li
cz sto bywaj skutkiem dzia ania z ego,
cho mog te mie pod e neutralne –
np. mog by konsekwencj zranie , czy
wr cz choroby. My l staje si grzeszn ,
gdy sami j tworzymy w swoim umy le,
gdy my l przychodz z zewn trz
zatrzymujemy w sposób dobrowolny w
sobie. Prosta porada, poparta do wiadczeniem, co robi z natr tnymi my lami.
Na pewno nie walczy z nimi, bo „si a”,
któr wk adamy w jej usuni cie, tylko j
bardziej wzmacnia, a nas m czy jeszcze
bardziej. Najlepszy sposób walki ze z em,
to zaanga owanie w dobro. Podj cie dobrej my li, twórczej, sprawia, e po krótkim czasie po prostu nie ma miejsca na
my li z e, bezsensowne, g upie. B dobrej my li, a twój wiat stanie si lepszy.
Ks. Krzysztof

Modlitwa przeciw bluŸnierczym myœlom i koszmarom
O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i
Wszechpotê¿ny Bo¿e, pe³en dobroci i mi³osierdzia, proszê Ciê najpokorniej i z najwiêksz¹ ufnoœci¹, na jak¹ moje serce zdobyæ siê mo¿e racz
uwolniæ mnie od wszystkich z³ych, bluŸnierczych, nieczystych, napastliwych myœli.
Oddal ode mnie wszelki lêk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów. Spe³nij o Panie
swoj¹ obietnicê, któr¹ da³eœ Koœcio³owi w Wieczerniku i któr¹ ponawiasz wobec nas podczas
ka¿dej Mszy œwiêtej: „Pokój Mój zostawiam
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wam, pokój Mój wam dajê. Nie tak, jak daje
œwiat. Ja wam dajê.”
Jeœli zaœ w napastliwych, natrêtnych myœlach, które zadaj¹ mi tyle cierpieñ jest udzia³ z³ego ducha, proszê pokornie: Ty sam Panie mój i
Bo¿e, Zbawicielu kochany, rozka¿ mu by odszed³
ode mnie i nie wraca³ wiêcej. Niech znajdê w Twoim Najœwiêtszym Sercu ucieczkê, oparcie i schronienie, abym móg³ wychwalaæ potêgê Twojego
nieskoñczonego Mi³osierdzia. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Po drodze przez jaki czas pracowa jako misjonarz na W grzech.
Wykona tu prac misyjn za trzech.
Nie chce wraca do polityki ale ona przychodzi do niego.
Po raz trzeci powraca do Pragi na danie papie a Grzegorza V i cesarza Ottona III.
Pra anie o wiadczaj , e nie chc Wojciecha jako swego Biskupa.
Pozostaje mu droga na misje, jego ulubione zaj cie. Udaje si do Polski.
St d chce podj misj w Prusach, by czyni co dobrego.
Przez kilka miesi cy przebywa w Gnie nie na dworze Boles awa Chrobrego.
W marcu 997 r. wyruszy odzi do Prusaków.
Towarzyszy mu brat, kap an Benedykt i 30 zbrojnych wojaków.
Przez pewien okres przebywa w okolicach Gda ska.
Mieszka a tu równie ludno poga ska.
Dokona tu wielu nawróce . Czyni to bezkrwawo, bez rozkazów, polece .
Nast pnie uda si w okolice Truso w Prusach.
Mieszka cy przyj li bp. Wojciecha niech tnie.
Prawdopodobnie przewidzia to w snach.
Prusowie otoczyli przybyszy i nakazali zawróci .
Zagro ono im mierci , gdyby kto chcia wróci .
Nad ranem przep ywaj graniczn rzek ,
rozpoznaj terytorium i kieruj si w stron grodu Cholinum.
W po udnie Prusowie znajduj ich, s w rozterce.
Bp Wojciech zostaje pchni ty w óczni w serce.
Nast pnie rany zadaj inni. Odcinaj g ow biskupowi i wbijaj na pal.
Cia o wrzucaj do rzeki.
Jego wspó towarzysze zostali uwolnieni.
By o to 23 kwietnia 997 r. Do tej daty wracamy ka dego roku.
Badania z 1996 r. przekonuj ,
e biskup zgin w okolicach dzisiejszych Pacho w Elbl skiem.
W owych czasach m cze stwo za wiar nie by o wyj tkiem.
Boles aw Chrobry wykupi cia o bp. Wojciecha od Prusów.
Sprowadzi je do Gniezna, gdzie relikwie spoczywaj w katedrze do naszych czasów.
Bp Wojciech przed 2 grudnia 999r. zosta kanonizowany,
dla wiernych równie ukoronowany.
Modlimy si do w. Wojciech s owami „Patronie nasz”…
a on ogl daj c Boga modli si za nami s owami „Ojcze nasz”…
Do w. Wojciecha modlimy si gor co
a czynimy to ufaj co.
Henryk Stanis aw Gostkowski
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Zst¹pi³ do piekie³
Powy szy zwrot zawarty w Sk adzie
Apostolskim wielu ludziom przysparza
opotu i rodzi wiele pyta . Czy zatem Pan
Jezus by w piekle mi dzy swoj mierci
a zmartwychwstaniem?
Kiedy w modlitwie wypowiadamy
owo „piekie ” (od
liczby mnogiej „piea” – ac. inferi) to
chodzi tutaj nie o miejsce wiecznego pobytu pot pionych (czyli
nie o piek o – ac infernum), lecz o królestwo mierci, miejsce
lub raczej stan w którym znajduj si
wszyscy zmarli, zarówno dobrzy jak i li,
niegodziwi i wi ci.
Umrze dla Izraelity, znaczy o przepa w szeolu (hadesie) – okre lonym
miejscu, pe nymciemno ci, pe nym mierci.
Kiedy cz owiek biblijny, b cy cia em
uduchowionym (a nie duchem uciele nionym) umiera , zst powa ca y i ca kowicie
do szeolu i tam nadal ciele nie, ale tak
ubogo, e w zasadzie mo na stwierdzi i
wprawdzie jeszcze istnia ale ju nie .
Taki sposób my lenia ma zabarwienie mitologiczne a biblijny szeol i raj to nie
nasze piek o i niebo. Tak wi c nie mo na
GWIAZDA PRZEWODNIA

„zst pienia do piekie ” rozumie w sensie
lokalnym - konkretnego miejsca, ani chronologicznym – e Jezus przebywa w owej
„otch ani” ca y czas pomi dzy mierci a
zmartwychwstaniem.
Zst pienie do
piekie to nie tyle kolejny akt dramatu po
mierci Jezusa ile
sama Jego mier .
mier ta oznacza a
przed Nim i dla Niego zst pienie do szeolu. Anajstraszniejsze
w szeolu dla wspó czesnych Jezusowi
nie by o ustanie ycia
ziemskiego ze wszelkimi jego uciechami,
lecz ustanie wszelkiej
przyja ni z Bogiem.
Dramatycznie owo
wygl da owo biblijne
zst powanie Jezusa
do szeolu: „Bo e mój,
Bo e mój, czemu mnie opu ci ?” (Mt
27,46).
Jednak e nie wolno zapomnie kim
jest Jezus – to nie jest zwyk y skazaniec –
i e nie umiera samotnie, lecz „zanurza si ”
w wielk spo eczno zmar ych i umieracych. To nie byli pot pie cy, lecz ludzie
bez Chrystusa – a bez Chrystusa nie ma
nieba. Ludzko nieodkupiona, historia
przed i pozachrze cija ska s usznie zwie
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si piek em. W nie w to piek o wst puje Chrystus nie z biernej solidarno ci, lecz
jak najbardziej czynnej: bierze na siebie
los tej miertelnej ludzko ci i jej histori
bez nadziei i dokonuje wyzwolenia. Chodzi tutaj o wyzwolenie (zbawienie) powszechne, czyli nie tylko sprawiedliwych
Starego Przymierza.
Tak wi c „zst pi do piekie ” oznacza, e Jezus rzeczywi cie umar . Zst pi
w samo piek o mierci, przyj i podj ca y
nasz ludzki los, do ko ca, wypi kielich

ludzkiej m ki do dna. Zst pi nie tyle do
otch ani, ile w sam otch ludzkiego nieszcz cia – w otch
mierci. Pokaza
zrozpaczonym, ton cym w beznadziejnoci: na samym dnie znajdziesz ycie wieczne, bo znajdziesz tam mnie a „Ja jestem
zmartwychwstaniem i yciem. Kto we
mnie wierzy, cho by i umar ,
b dzie”
(J 11,25) .
Zst pi do piekie to dla Chrystusa –
spotka Ojca, a dla chrze cijanina – spotka Chrystusa .

Œwiêty Wojciech

23 kwietna s imieniny wi tego Wojciecha.
wi tego, który w dniu tym z niebios do nas si u miecha.
w. Wojciech, w. Stanis aw i Matka Bo a Królowa Polski
patronami Polski.
Im polecamy nasze troski.
23 kwietnia, dzie m cze stwa jest dniem liturgicznego
wspomnienia w. Wojciecha naszej modlitwy do niego.
Wojciech urodzi si w 956 r. w Lipicach,
stolicy Ksi stwa S awników w Czechach.
Mia ksi ce pochodzenie,
które dla jego losów yciowych mia o du e znaczenie.
Przyszed na wiat jako dziecko chore nieuleczalnie.
Orzeczenie to dla rodziny brzmia o fatalnie.
Móg je uratowa cud i ten cud nast pi za spraw NMP.
Po cudownym uzdrowieniu Wojciech zosta po wi cony NMP.
Podstawowe wykszta cenie otrzyma w domu rodzinnym.
Pod wzgl dem wychowawczym wyników nauczanie by o pozytywnym.
W latach 972 – 981 uczy si w Magdeburgu w szkole katedralnej.
Pod wzgl dem wychowawczym dla niego feralnej.
Prowadzi ycie beztroskie.
Cz sto ama przykazania Bo e.
Wraca do Pary a gdzie z r k bp. Dytmara przyj wi cenia kap skie.
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Powinny one zmieni jego ycie „kawalerskie”.
Przyk adu nie móg wzi od swego pasterza diecezji.
Nic dziwnego, w tej sytuacji, e Wojciech nie podj decyzji,
w sprawie oddalenia od niego tytu u „ nierza przyjemno ci”,
który wszed w jego ycie a do ko ci.
Korzysta z uroków wiata przez d ugie lata.
Pomimo to zosta kanonikiem praskiej katedry.
Beztroskie ycie Wojciecha trwa o do mierci bp. Dytmara.
By a to mier w okropnych m czarniach i koszmarach.
Oczy biskupowi Pragi zamkn Wojciech przera ony tym co widzia .
By to punkt zwrotny w jego yciu. Sam tego chcia .
Stara si przeistacza w ascet ,
oddanego pokucie tym gorliwszej
im bardziej u wiadamia sobie jak b dne by o jego ycie.
W 983 roku zosta biskupem Pragi.
Mia wówczas zaledwie 30 lat ale mia tyle odwagi.
Nowego biskupa zaakceptowa cesarz Otton II.
Wybór popiera w celu uzyskania korzy ci politycznych ksi
Boles aw II.
Bp Wojciech rozpocz gorliw prac w diecezji praskiej.
Wizytowa j , s owem i przyk adem podobnym do pracy apostolskiej.
Przyci ga ludzi do Chrystusa,
bo bardzo kocha Jezusa.
Pot pia wielo stwo i rozwody, nieprzestrzeganie postów, rozwi
obyczajów.
Jego zasady yciowe przenikn y do wielu krajów.
Bp Wojciech prowadzi surowe ycie wype nione modlitw i umartwieniem.
Dla tych, którzy znali go wcze niej by o to nie do przyj cia.
Odwiedza wi niów, chorych w szpitalach i domach,
nawet najbiedniejszych zamieszka ych w lepiankach.
Grzmia z ambony przeciwko sprzedawaniu chrze cijan – niewolników,
ród których by o wielu Polaków.
Z powodu wa ni rodowych musia dwukrotnie opuszcza Prag .
Mia odwag na opuszczenie diecezji mimo za amania psychicznego.
Uda si do Rzymu, wst pi do zakonu benedyktynów na Awentynie.
Nie chce wraca do wiata. Z uci liwej pracy w klasztorze s ynie.
Po 2 latach pobytu w klasztorze za namow ksi cia Boles awa II
bp Wojciech powraca do Pragi, do pracy nie wró cej mu nic dobrego.
Lata sp dzone w Italii uczyni y go obcym w ród swoich.
W 985 r. powtórnie wyjecha do Rzymu, osiad na Awentynie,
w klasztorze, który na ca Italie s ynie.
GWIAZDA PRZEWODNIA
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