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Na Wielki Post
Popiół jest symbolem brudu i przemijania. Łaska Boża jest zdrojem
oczyszczającym i otwiera na życie wieczne. Trzeba więc nieustannej renowacji
naszego człowieczeństwa. Wielki Post jest czasem upragnionym i dniem zbawienia,
daje motywację, mobilizuje do naprawy. Ewangelia Środy Popielcowej jest
wskazówką, co trzeba odnowić, zmienić na lepsze i w jaki sposób to uczynić. Należy
naprawić relację z Bogiem, z bliźnim i sobą samym. Wezwanie Pana Jezusa
do modlitwy ze względu na Boga a nie na ludzi jest upomnieniem się o naszą
modlitwę jako rozmowę z Ojcem.
Trzeba więc odmawiać lepiej pacierz
codzienny, różańcem modlić się o
pokój,
wykorzystać
dobrze
wiekopostne formy modlitwy takie jak
Gorzkie Żale i Drogę Krzyżową,
znaleźć czas na adorację. Jałmużna zaś
jest szczególnym wyrazem naszego
zainteresowania się bliźnim, jego
losem, jego potrzebami i problemami.
Pomagamy przez liczne zbiórki ofiar
tym, którzy cierpią z powodu
kataklizmów, wojny czy biedy.
Popielec, Julian Fałat
Pomagamy nie tylko finansowo, ale serdeczną obecnością i daniem czasu
drugiemu. Post jest okazją do naprawienia relacji wobec siebie. Jest to konkretne
uderzenie we własne „ja”, moje przyzwyczajenia i pragnienia. Jest to swoista asceza,
która nas wychowuje do rezygnacji z wyższych pobudek. Nie dla odchudzania albo
jakiejś filozofii wegetariańskiej, ale dla oczyszczania samego siebie i umocnienia w
dobrym. Tę naszą pracę wielkopostną mamy czynić dla Boga z miłości, a nie na
pokaz. Bóg jest hojny w oddaniu nam sprawiedliwej zapłaty. Nie oklaski opinii
ludzkiej, ale On sam jest naszą nagrodą - doskonałą i wieczną.
Motywem Wielkiego Postu jest walka z pokusą. Ona zwodzi i kłamie, jest
fałszywą obietnicą, propagandą i dezinformacją. Jezus zaczyna swą ewangeliczną
posługę rekolekcjami na pustyni i tam jest „kuszony przez diabła”, czyli wchodzi na
początku w nasze doświadczenie walki ze złem, w mroczne miejsca zagrożone
pokusą, w dramat samego dna. Chce znaleźć zagubioną owcę i wynieść ją na
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ramionach
do
wspólnoty
stada.
Sprawa
zaspokojenia głodu, potrzeba władzy, czy też
spektakularnej wiary ubranej w natychmiastowe
cuda, to rzeczy normalne, ale pokusa je
wyolbrzymia tak, by zasłoniły Boga. Diabeł oferuje
prosty sposób na życie. Działa jak diler dając
darmo pierwszą działkę, jak dobry wujek, który
„chce naszego dobra”. Za tym podszeptem idzie
iluzja lepszego, nowoczesnego świata, co w rękach
popleczników diabła, tyranów i despotów, staje się
katastrofą rewolucji i wojny z tragedią wielu
milionów. Jezus nie dialoguje, nie dyskutuje z
szatanem. Używa tarczy Bożego słowa. Bóg jest
bowiem twierdzą warowną, Jego słowo ma moc!
Kuszenie Chrystusa, Gustave Dore

Ale nie chodzi o cytaty, które mają powalać, lecz o biblijny sposób widzenia z
całą akceptacją Prawdy, jako broni przeciw wytrawnemu kłamcy, którym jest diabeł.
On potrafi cytować Pismo Święte, ale czyni to opacznie, według własnej
zafałszowanej wizji. Udaje teologa, który celowo błędnie interpretuje słowo Boże.
Wielu w historii na własną modłę czytało Biblię, dla poparcia własnych wydumanych
argumentów i doprowadzali w Kościele do schizmy, herezji czy powstawania
niejednej sekty. Jezus nas uczy, że słowo Boże będzie wtedy tarczą i
twierdzą przeciw pokusie, jeśli będzie czytane i kontemplowane z pokorą i w zgodzie z
wiarą Kościoła.
Ks. Proboszcz

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 2 – 4 marca odbyły się dla uczniów naszej szkoły rekolekcje
wielkopostne. Na prośbę księdza proboszcza przeprowadził je ks. Mateusz Paprocki.
Rekolekcje rozpoczęły się Mszą Świętą w Środę Popielcową. Uczestniczyli w niej
wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor i nauczycielami. W kazaniu
ksiądz rekolekcjonista nawiązał do myśli bł. Carlo Acutisa, który swym życiem
świadczył o Bogu, zachęcał do nawrócenia i częstego udziału w Eucharystii.
Nawiązał też do hasła przewodniego tegorocznych rekolekcji wielkopostnych,
którym były słowa bł. Carlo Acutisa: „Eucharystia jest moją autostradą do nieba”.
Kolejne dni rekolekcji odbyły się w szkole. Polegały one na spotkaniach uczniów
z księdzem rekolekcjonistą, wysłuchaniu ciekawej pogadanki i obejrzeniu
prezentacji, których bohaterem był 15-tetni Carlo Acutis – patron Internetu, wielki
promotor Eucharystii, ogłoszony w ubiegłym roku błogosławionym. Po
czwartkowym spotkaniu z uczniami klas I – IV, ks. Mateusz zachęcił dzieci
do wykonania prac plastycznych – znaków nakazu i zakazu (dobre i złe uczynki).
Natomiast w piątek ks. Mateusz spotkał się z uczniami klas V – VIII i dał im za
zadanie rozwiązać krzyżówkę o bł. Carlo Akutisie. Uczniowie pracowali w grupach,
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a potem prezentowali efekty swojej pracy. Atmosfera obu spotkań była przyjemna,
uczniowie włączali się w dyskusję i z pewnością zapamiętali naukę, aby być dobrym
kolegą, wspierać potrzebujących i często uczestniczyć w Eucharystii, jak Carlo
Acutis dążyć do świętości.
Donata Mróz - katechetka

Zakony klauzulowe w diecezji kaliskiej
Siostry Klaryski Kapucynki w Ostrowie Wielkopolskim
Klaryski kapucynki – zakon kontemplacyjny, habitowy, żeński, należący
do wielkiej rodziny świętych Franciszka i Klary z
Asyżu. Zakon Kapucynek św. Klary założyła
Hiszpanka Maria
Lorenza
Longo w Neapolu we Włoszech. Kapucynki
przyjęły jako sposób swego życia Regułę św. Klary
zatwierdzoną przez papieża Innocentego IV w 1253.
W Polsce w 1860 roku12 sióstr na ulicy
Daniłowiczowskiej w Warszawie założyło klauzulę.
Starania o nowy klasztor dla sióstr podjęła u władz
carskich felicjanka s. M. Bronisława Łempicka, pragnąca życia kontemplacyjnego.
W wyniku jej starań felicjanki otrzymały klasztor w Przasnyszu, zajmowany
wcześniej przez bernardynki. Tu przeniosły się 26 lipca 1871.
Do Ostrowa Wielkopolskiego siostry przybywają za zgodą J. E. Ks. Arcybiskup
Baraniaka oraz na podstawie dekretu z dnia 27 maja 1961 roku wydanego przez J. E.
Ks. Stefan Kardynał Wyszyńskiego. Ostrów zostaje wybrany ze względu na to, że
jedna z Sióstr – S. M. Doloroza – pochodząc z Topoli Wielkiej mogła liczyć na
pomoc rodziny zamieszkałej w Ostrowie w znalezieniu odpowiedniego miejsca na
mieszkanie. Dnia 20 czerwca o godzinie 21 docierają wreszcie z Przasnysza do
Ostrowa Wlkp. trzy Siostry Klaryski Kapucynki: S. M. Salomea Tarasiewicz (†
1986), jako odpowiedzialna za nową Fundację, S. M. Doloroza Grzesiek († 2003) i S.
M. Róża Obrębska († 2010). 7 marca1962 roku przybywają kolejne trzy Siostry: S.
M. Gertruda Bonisławska († 1981), S. M. Benigna Dubiel († 2010) oraz S. M.
Gabriela Pilutys (obecnie w Szczytnie). Siostry mieszkają na ulicy Edmunda
Dalbora / kiedyś Asnyka /.
Obecnie w Ostrowie przebywa 13 sióstr, które kierują się w swojej posłudze
słowami pochodzącymi z Konstytucji Zakonu. „Miłujcie się nawzajem miłością
Chrystusową, a miłość, którą macie w sercu, okazujcie przez uczynki na zewnątrz”.
„Wszystkie starajmy się wzajemnie sobie pomagać i usługiwać…”
Zakon Ubogich Sióstr Św. Klary w Kaliszu
Święta Klara to postać, która zainicjowała istnienie żeńskiej wspólnoty
franciszkańskiej w Kościele – Zakon Ubogich Panien, który z czasem zaczął
nazywać się od jej imienia Zakonem św. Klary, popularnie znany jako Siostry
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Klaryski. Do naszych czasów zachowały się: Reguła, Testament, Błogosławieństwo i
jej listy, a także tekst Procesu Kanonizacyjnego. Ukazują nam one jej sposób życia,
prawdziwie ubogiego i ewangelicznego. Klara urodziła się w Asyżu w 1193 lub
1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i
jego żony Ortolany. Jej matka podczas ciąży, w trakcie
modlitwy usłyszała słowa: “Nie bój się, gdyż to dziecko
zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!” Pod wpływem
tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka
łacińskiego clara – jasna, czysta, sławna).
Do Kalisza na ulicę Księżnej Jolanty, siostry przybyły z
Międzyrzecza Wielkopolskiego w 1988 roku. Obecnie w
klasztorze przebywa kilka sióstr, które w swym codziennym
posługiwaniu są, jak twierdzą ,, zapleczem modlitewnym dla
świata”. Ale jednocześnie oczekują same wsparcia
modlitewnego od innych ludzi. Proszą by o nich nie
zapominać i wspierać je modlitwą oraz ofiarą. Prowadzą
kaplicę otwartą dla wszystkich chętnych wiernych, gdzie
codziennie odprawiana jest Msza święta.

Mniszki Kamedułki w Złoczewie
Zakon powstał na przełomie X i XI wieku. Trudno jednak podać jedną konkretną
datę, gdyż kształtował się on na przestrzeni dłuższego czasu wokół osoby św.
Romualda z Rawenny (952?–1027) – założyciela i ojca duchowego całej
kamedulskiej rodziny zakonnej. Jak podaje „Żywot św. Romualda”, napisany
przez św. Piotra Damiana, Święty Romuald założył dwa klasztory mniszek.. Pierwszy
klasztor został założony w 1085 roku w Mugello w dolinie górnej rzeki Arno w
diecezji florenckiej. Obecnie Mniszki Kamedułki posiadają 18 klasztorów (7 –
Włochy, 3 – Indie, 3 – Tanzania, 1 – Francja, 1 – Brazylia 1 – USA, 2 – Polska).
Jednym z klasztorów jest klasztor w
Złoczewie, gdzie siostry osiedliły się w
1949 roku w należącym do Ojców
Bernardynów klasztorze, który jest już ich
własnością. W 1997 roku utworzono drugą
fundację
w Tyszowcach, która
jest
klasztorem „półzależnym” od klasztoru w
Złoczewie. Obecnie w klasztorze mieszka i
pracuje 20 sióstr. Starają się łączyć życie
wspólnotowe z pustelniczym, tzn. żyją w
jednym klasztorze, odciętym od świata
murem papieskiej klauzury. Każda mniszka żyje samotnie w celi w której rozwija
życie duchowe w milczeniu, które jest przerywane tylko w razie
konieczności. Nieustanna modlitwa wstawiennicza, połączona z pokutą i ofiarą
stanowi codzienność życia ukrytego w murach klauzury.
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Karmelitanki Bose, Niewiady k/Kalisza
Klasztor Karmelitanek Bosych pw. Najśw. Imienia Maryi i św. Józefa w
Niedźwiadach k. Kalisza przynależy do rodziny zakonnej, której pełna nazwa brzmi:
Mniszki Bose Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. Kaplica przy klasztorze
jest diecezjalnym sanktuarium maryjnym, w którym odbiera cześć Matka Boża
Nieustającej Pomocy w Jej cudownej ikonie koronowanej przez św. Jana Pawła II w
1991 roku.
Siostry przybyły do Kalisza po II wojnie światowej ze Lwowa. Początkowo
zamieszkały w domu parafialnym przy
katedrze, na ul. Kanonickiej 5,
przygarnięte przez ks. prałata Stefana
Martuzalskiego. Później otrzymały w
ramach wynagrodzenia za dobra utracone
na wschodzie willę przy ul. Widok 80.
Osiedliły się w niej prowizorycznie,
przystosowując ją do wymogów życia
karmelitańskiego.
Na
ul.
Widok
wspólnota mieszkała przez 27 lat.
Pod koniec 1969 r. władze miejskie odebrały siostrom ogród klasztorny w celu
wybudowania w tym miejscu szosy. Przed wspólnotą stanęła perspektywa budowy
nowego klasztoru, co jak na owe czasy (początek lat 70.), było niezwykle trudnym
zadaniem z powodu bardzo nieprzychylnego Kościołowi stosunku władz
państwowych. Tym razem z pomocą przyszła siostrom wierna przyjaciółka i
dobrodziejka klasztoru – pani Janina Skowrońska, z pochodzenia Rosjanka, żona
byłego zesłańca na Sybir. Ofiarowała zgromadzeniu teren w pobliskich
Niedźwiadach. Tu, po wielu trudach i dwóch latach budowy, 26 sierpnia 1973 r.
wspólnota przeprowadziła się do nowego klasztoru. Obecnie w klasztorze przebywa
18 sióstr.
Opracował: Grzegorz Marciniak

II - Józek, krótka historia o chłopcu,
który szukał kromki chleba, a ocalił własne życie
autor - Krzysztof Borowiak - (moją pracę dedykuję Babci Felicji i Dziadkowi
Józefowi za miłość, oddanie i wsparcie)
Wysiedlenie z Ostrzeszowa
Pod koniec maja 1944 roku do domu Józka przyszli niemieccy żołnierze. Byli bardzo
nieprzyjemni. Krzyczeli, popychali i wymachiwali karabinami. Kazali w piętnaście
minut spakować się zabierając najpotrzebniejsze rzeczy i ustawić się a ulicy przy
furtce. Mama z rójką najmłodszych dzieci, które bardzo się bały i płakały zostali
zabrani na dworzec kolejowy. Dwójka starszego rodzeństwa była w tym czasie
nieobecna w domu. Byli na tak zwanej służbie. Marysia u niemieckiego leśniczego, a
Antek u niemieckiego gospodarza Neugebauera. Rodzina została rozdzielona. Po
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wysiedleniu z domu, jeszcze przez trzy dni koczowali na dworcu w towarowych
wagonach. 1 czerwca 1944 roku zostali wywiezieni z rodzinnego Ostrzeszowa. Byli
przerzucani z miejsca na miejsce. Po ponad dwóch tygodniach dłużącej się podróży
przybyli do Łodzi. Józek z dworcowych głośników usłyszał nazwę Litzmannstadt
(niemiecka nazwa Łódź).
17 czerwca 1944 roku umieszczono ich w jednym z kilku istniejących obozów
przejściowych, które były utworzone w Łodzi niedaleko Dworca Kaliskiego
(Hauptbahnhof). W nich gromadzono przesiedleńców, których później kierowano do
pracy przymusowej na rzecz Generalnej Guberni. Józek wraz z rodziną trafił do
obozu utworzonego w przedwojennej fabryce waty. Arbeitsamt (niemieckie
pośrednictwo pracy) nie chciało ich jednak zatrudnić, gdyż mama Józka przed
wybuchem wojny uległa wypadkowi i posiadała orzeczenie o niepełnosprawności, a
do tego miała pod opieką trójkę małoletnich dzieci. Byli nieprzydatni dla Niemców.
Już następnego dnia 18 czerwca 1944 roku zostali deportowani z Łodzi na tereny III
Rzeszy. Wywieziono ich bydlęcymi wagonami do obozu koncentracyjnego w
Dachau. To miasto w południowych Niemczech w Bawarii, niedaleko Monachium.
Tam mieli zakończyć swe życie w komorze gazowej o czym jeszcze nie wiedzieli. Po
drodze, na trzech stacjach, wygłodzeni ludzie otrzymywali od okolicznej ludności
mleczną zupę z makaronem. Józek wspominał, że wówczas był to dla niego
najsmaczniejszy posiłek jaki kiedykolwiek jadł, a którego smak zapadł mu na długo
w pamięci. Podróż w bydlęcych wagonach była bardzo trudna. Ludzie chorowali.
Byli głodni i słabi. Zapach niemytych ciał i odchodów był nie do zniesienia. Strach
przed nieznanym wywoływał lęk. Ukojenie podróżującym przynosiła modlitwa. Na
miejsce swego przeznaczenia dotarli 23 czerwca 1944 roku.
C.d.n.
Napoleon i mesjasz
Do cesarza Napoleona przez kilka dni próbował się dostać na audiencje
człowiek, który głosił, że jest mesjaszem, który przyszedł na świat, aby wszystkich
zbawić. Adiutant wspominał o nim cesarzowi kilka dni. Rozdrażniony natręctwem
„mesjasza” rozkazał go wprowadzić. Po krótkim wysłuchaniu mesjańskich
możliwości stwierdził krótko - Szanowny Panie moja propozycja jest następująca;
dzisiaj stanie pan przed plutonem egzekucyjnym i rozkażę pana rozstrzelać, jeżeli po
trzech dniach pan zmartwychwstanie zapraszam ponownie, dokończymy tę rozmowę.
Nowy „ mesjasz” nie czekając na dalsze rozkazy cesarz salwował się ucieczką.

Redagują członkowie Rady Parafialnej
Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt
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