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Moc Boga - Orędzie Wielkanocne (2022r.)
Noc Zmartwychwstania Pańskiego jest objawieniem
mocy Bożej, że dla Boga wszystko jest możliwe. Bóg ukazuje
się nam najpierw jako Stwórca wszechrzeczy, które powstają z
nicości i jako Myśl doskonała, bo wszystko, co czyni, jest
dobre. Cuda, jakie dokonuje dla Mojżesza i Narodu
Wybranego, aby z niewoli doprowadzić ich do Ziemi
Obiecanej „mlekiem i miodem płynącej”, są znakami
Opatrzności Bożej i czynienie tego, co po ludzku było
niewykonalne. Przez Proroków uświadamia nam, że myśli
Jego nie są myślami naszymi, że On nieskończenie góruje nad
nami w swoich decyzjach i planach, a Jego mądrość jest
niedościgniona. Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa
wprowadza nas na Górę Tabor, abyśmy zasmakowali w Jego niebie - doskonałej
szczęśliwości - i nie szukając racjonalnych wyjaśnień powiedzieli „dobrze, że tu
jesteśmy”. Przedstawił wtedy Bóg Apostołom swój plan zbawienia, że Mesjasz musi
cierpieć, być odrzuconym i umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale oni
nie rozumieli ani przed ani po objawieniu i przemienieniu Jezusa na Taborze. To
bowiem rzeczywiście jest nie do pojęcia, co znaczy zmartwychwstać. Ludzki rozum
jest za mały, aby objąć rzeczy nieskończone, zamknięty w ramach doczesnych, nie
pojmuje tego, co jest chwalebne.
Do grobu Jezusa wczesnym rankiem idą kobiety, aby dokończyć obrzędu
namaszczenia, bo wieczorem nie starczyło czasu. Tylko kamień jest dla nich
problemem, bo nie czują się na siłach, by same go mogły usunąć. Prosty gest udania
się do grobu, przemienia się nagle w wydarzenie, które naprawdę zmienia nie tylko
ich życie i życie Apostołów, ale życie każdego człowieka. Nic nie jest już takie, jak
wcześniej także w życiu całej ludzkości. Jezus nie pozostał martwy,
zmartwychwstał. ŻYJE! I nie jest to tylko powrót do życia, ale jako Syn Boży jest
samym Życiem. Jest już tylko teraźniejszością Boga, nie należy do przeszłości, ale
objawia wieczne „dzisiaj” Boga. Tak jak wcielenie Syna Bożego wnosi w świat
naturę Bożą, dotyka i przemienia całe stworzenie dając już uczestnictwo w
nadprzyrodzoności i czyni nas dziećmi Bożymi, tak Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa Syna Bożego jest absolutnie najbardziej decydującym przeskokiem w
całkowicie nowy wymiar. Jest największą „mutacją” dotyczącą świata i
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człowieczeństwa. Nie szukamy więc tam w grobie Tego, który żyje, bo tam, gdzie
grób, smutek i zgorzknienie, tam jest tylko śmierć i przeszłość.
Noszona w naszych sercach i umysłach Pascha, jako szczyt wiary i nadziei
chrześcijańskiej, pozwala nam dążyć, jak uczy św. Paweł, „do tego, co w górze, a
nie do
tego, co na ziemi”. Już trwanie we wspólnocie Kościoła, w tej apostolskiej
wielkanocnej wierze, daje nam przedsmak nieba i moc pokonania tego, co nas
ogranicza, aby całym jestestwem przygotować swoją duszę i swoje ciało na dzień
ostateczny. Tak jak zmartwychwstanie
Jezusa stało się doświadczeniem
niewielu, oni tylko go widzieli dotykali
Jego ran, jedli z Nim przy jednym stole,
tak w sakramentalnym życiu Kościoła
możemy Go doświadczyć w ukryciu
świadomi, że przyjdzie dzień Jego
objawienia w chwale dla wszystkich i
całego świata. Wtedy Jezus zechce się
ukazać wszem i wobec i wtedy ukaże się
to również, że byliśmy z Nim. Zmartwychwstaniemy Jego mocą i dla Niego, by być
uczestnikami Jego nieba, Jego Życia. Teraz przeprowadza nas w ukryciu i
dyskretnie przez wiele prób, ratuje nas od banału i mielizny, abyśmy w chwilach
lęku i trwogi zamiast płakać czuli w sobie wielkanocną radość i coraz głębiej
rozpoznawali odpowiedź, co to znaczy zmartwychwstać. Mamy więc dany czas
nadziei, aby objąć Chrystusa Zmartwychwstałego za nogi, włożyć dłoń w bok
przebity i wyznawać „Pan mój i Bóg mój” - dorastać do dnia ostatecznego przez
Eucharystię - udział w Ciele i Krwi Jezusa, aby Jego przyjście w chwale było dla
nas objawieniem kim właściwie jesteśmy i kim jest Bóg, którego poznawać
będziemy „twarzą w twarz”.
Ks. Proboszcz Marcin Taisner

„Przyjdź, o Jezu, proszę Cię, niech Twym dzieckiem stanę się…”
W tym roku do Pierwszej Komunii Świętej przygotowuje się grupa 24 dzieci.
Przygotowania do tej wielkiej chwili przebiegają tradycyjnie etapami w obecności
rodziców.
W
październiku
uczniowie mieli poświęcone
różańce, w listopadzie otrzymali
książeczki do nabożeństwa, w
grudniu odbyło się święcenie
medalików, a w lutym - świec
komunijnych. Uczniowie klasy
trzeciej 24 marca przystąpili po
raz pierwszy do Sakramentu
Pokuty i na pamiątkę otrzymali
Pismo Święte. Uczestniczyli
także w świętowaniu Triduum
Paschalnego. W Wielki Czwartek
wzięli udział we Mszy świętej,
upamiętniającej
ustanowienie
Eucharystii
i
Sakramentu
Kapłaństwa – mieli poświęcone alby. W Wielki Piątek uczestniczyli w Liturgii Męki
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Pańskiej i adoracji krzyża, a w Sobotnią Wielką Noc w czasie Rezurekcji wraz z
całą parafią odnowili uroczyście przyrzeczenia chrzcielne. We wszystkich tych
wydarzeniach brali udział rodzice, bo przecież ich obecność jest dla dzieci bardzo
ważna.
Na „wielki dzień” Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii
8 maja br. o godz.11.00 - bardzo czekają:
KLASA III A
KLASA III B
1. Berlik Tobiasz
1. Brucheiser Kajetan
2. Juszczak Hanna
2. Bzik Aleksander
3. Kusy Maksymilian
3. Harych Maja
4. Łukasik Nikodem
4. Janicki Kamil
5. Nowak Julita
5. Jędraszczyk Amelia
6. Ryżak Klaudia
6. Krawczyk Jakub
7. Spasiewski Bartosz
7. Kucharska Maria
8. Spasiewski Wojciech
8. Mieszała Filip
9. Sroka Bartosz
9. Pichet Jan
10. Śmigiel Marta
10. Śniatała Karol
11. Zbierski Dorian
11. Wieczorek Karolina
12. Zybała Iwo
12. Zawada Kacper
Dzieci po raz pierwszy przyjmą do swego serca Pana Jezusa pod obiema postaciami
- Ciała i Krwi Pańskiej. Przez kolejne dni będą świętowały „biały tydzień” – według
tradycyjnego planu – przychodząc do kościoła z rodzicami i w uroczystych strojach.
Będą uczestniczyć we Mszy św. oraz nabożeństwie majowym, które w niedzielę
będą odprawiane w formie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00.
A oto plan „białego tygodnia”:
9 maja (poniedziałek) – g. 18.00 – dzień dziękczynienia (zabieramy różaniec),
10 maja (wtorek) – g. 17.00 – wspólne zdjęcia (zabieramy różaniec, książeczkę,
świecę),
11 maja (środa) – g. 18.00 – rocznica I Komunii Św. i wspólnota z kl. IV – prośby i
podziękowania (zabieramy książeczkę na Nowennę),
12 maja (czwartek) – g. 18.00 – dzielimy się Ewangelią (zabieramy Pismo święte,
dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki pierwszokomunijne),
13 maja (piątek) –g. 16.00 - I piątki miesiąca (zabieramy książeczkę – akt oddania
się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa),
14 maja (sobota) – g. 8.30 (zabieramy książeczkę z Nowenny – s.25 – akt oddania
się Matce Bożej),
15 maja (niedziela) – g. 11.00 – Msza św., a o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
(dzieci zabierają aniołki z ołtarza i kończą „biały tydzień”).
Formą dziękczynienia za dar Eucharystii niech będzie rzetelne wypełnianie
dyżurów procesyjnych w oktawie Bożego Ciała przez dzieci jak i rodziców
klasy III.
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Przypominam, że w dniu Pierwszej Komunii Świętej rodzice błogosławią dzieci
w domu przed wyjściem do kościoła.
(Rodzice trzymają ręce nad głową dziecka i wypowiadają słowa modlitwy – do
wyboru 3 wersje dla ułatwienia):
Błogosławimy Tobie, kochane nasze dziecko.
Niech Bóg Ojciec otacza miłością każdy dzień Twojego życia.
Niech Jezus - Syn Boży, który dzisiaj po raz pierwszy
zamieszka w Twoim sercu, umocni Twą wiarę.
Niech Duch Święty będzie Twoją mocą i siłą.
Niech nadzieją napełnia Twe serce.
Niech nasze błogosławieństwo towarzyszy Tobie zawsze,
Niech Maryja - Matka otoczy Cię swoja opieką.
Niech Bóg Tobie zawsze błogosławi: W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
lub
Kochane dziecko, przyjmij znak Krzyża, którym znaczymy Twoje
czoło: W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
lub
(Rodzice czynią znak krzyża na czole dziecka i mówią):
Niech Cię błogosławi i ochrania Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty,
a Maryja – niech otacza Cię matczyną opieką.
Katechetka - Donata Mróz
WOJOWNICY MARYI
„Czciciele Matki Boga, przez Maryję do Chrystusa wiedzie nasza droga.
Z różańcem w dłoni i wzniesionym mieczem, walczymy na kolanach o życie
wieczne. Zakochani w Maryi i pod jej sztandarem chcemy do Chrystusa iść przez
życie całe, w modlitwie nasza moc przeciwko złym duchom, przeciwko szatanowi i
jego pokusom. Walczymy o świętość w naszych rodzinach o wierność Bogu w
słowach i czynach, o pokój między ojcem i synem, o wierność żonie i swojej
rodzinie, MARYJA PEŁNA ŁASKI KECHARITOMENE, ona naszą Panią,
naszym wspomożeniem“.
Wojownicy
Maryi
to
nieprawdopodobny obraz
kościoła pełnego mężczyzn
z różańcami w ręce, którzy
modlą się całym sercem do
Matki Bożej uwielbiając
Boga. Wspólnota
Wojowników
Maryi
powstała w 2015 roku w
Lądzie nad Wartą. Jej
założycielem
jest
ks.
Dominik
Chmielewski,
salezjanin. Należą do niej
mężczyźni w wieku 18 –
50 lat, jej charyzmatem jest
przygotowywanie do roli
mężów i ojców. Zostaliśmy porwani przez Matkę Bożą, oczarowani jej miłością,
robimy wszystko dla niej, a ona wszystko dla nas. Jest to dzieło MATKI BOŻEJ,
naszym zadaniem jest tylko jej nie przeszkadzać, ona przemienia nasze serca. Naszą
bronią jest różaniec, każdy z mężczyzn, który jest we wspólnocie podkreśla, jak
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modlitwa różańcowa odmienia jego życie. „Dzięki tej modlitwie stajemy się
silniejsi, bo ta modlitwa jest skuteczna i pomaga zwalczać nasze słabości” Łyse, wytatuaowane chłopy, których byśmy ominęli z lękiem i strachem na ulicy, z obawą, że
mogliby wyrządzić komuś krzywdę , a to są faceci o gołębim sercu, rozmodleni,
kochający Matkę Bożą, leżący i modlący się w całkowitym uniżeniu wobec
Krzyżem, pokutujący za swoje grzechy i grzechy całej ziemi. Wspólnota
Wojowników Maryi jest niewątpliwie dziełem MARYI, nie ulega to wątpliwości, że
to ona nas przyprowadza do tej wspólnoty. Przyrost kandydatów jest lawinowy - w
ciągu 5 lat ok. 6tyś członków w 12 krajach. Czym się różni Wspólnota
Wojowników Maryi od wszystkich innych wspólnot i dlaczego tak lawinowo się
rozwija? Chyba dlatego, że mężczyźni są oczarowywani miłością Maryi i oni całe
swoje serce oddają jej. Charyzmat Maryjny w tej szczególnej relacji z nią i oddanie
jej całego męskiego serca wyróżnia tę wspólnotę od wszystkich wspólnot
męskich. Kładziemy bardzo duży nacisk na relacje. Pierwszą i najważniejszą z nich
jest relacja z Panem Bogiem, która otwiera relacje z najbliższymi. Z ust mężczyzn
można usłyszeć świadectwa z życia. W beznadziejnych (po ludzku) sytuacjach
chwytają się Matki Bożej i oddają jej swoje życie. Stają się wolni od nałogów,
odnawiają relacje rodzinne i małżeńskie, wracają do modlitwy, wracają do swoich
żon i dzieci. Jakość rodziny zależy od jakości mężczyzny w domu. W tej formacji
widzimy, jak mężczyźni się nawracają, aby być wspaniałymi i kochającymi mężami
i ojcami, zmieniają się wewnętrznie i starają osiągnąć maksimum męskości w
życiu. Na świecie panuje niekiedy przekonanie, że mężczyzna z różańcem w ręku
jest zniewieściały i trochę ciapa. Dla nas jednak prawdziwa męskość wyraża się w
zdeterminowanej walce duchowej o to, co najważniejsze w życiu. Macho
rozbijający się na dyskotekach, to nie jest wzór męskości. Prawdziwy mężczyzna to
ten, który umie zawalczyć o BOGA i MATKĘ BOŻĄ o wierność swojej żonie do
końca, o bycie wspaniałym ojcem dla swoich dzieci. Taki właśnie jest Wojownik
Maryi.
Sebastian Juszczak

IV - 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)

W Kempten/Allgau
Wieczorem 31 lipca 1944 roku przybyli do Kempten. W mieście znajdował się
podobóz obozu koncentracyjnego w Dachau. Rodzina Józka nie trafiła do
tamtejszego obozu, tak jak inni więźniowie. Tym razem uratowała ich znajomość
języka niemieckiego, którym posługiwała się mama Józka. Jako jedyna osoba z ich
transportu więźniów znała język wroga. Kobieta została tłumaczem. Niemiecki
oficer wysłał rodziną do Ochronki św. Józefa prowadzonego przez siostry zakonne.
Następnie zostali skierowani do pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy. Józek
otrzymał numer ewidencyjny 1108 i został zgłoszony jako pomocnik piekarza, tak
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zwany „chłopiec na posyłki” w piekarni Port. Jego obowiązkiem było dowożenie do
sklepu pieczywa trzy razy w ciągu dnia. Chleb i bułki woził rykszą. Był to rower o
trzech kółkach ze skrzynią z przodu pojazdu na towar. Za swoją przymusową pracę
trwającą każdego dnia 8 godzin otrzymywał pół bochenka chleba i dwie bułki. Jego
mama otrzymała pracę jako krawcowa w fabryce odzieży. Szyła rękawice dla
wojska niemieckiego. Pewnego dnia w Kempten, podczas nalotu, Józek kolejny raz
otarł się o śmierć. Gdy rozwoził pieczywo do sklepów, z niemieckiego samolotu
rozległa się strzelanina. Chłopiec ostatkiem sił „przykleił się” do ściany budynku.
Pocisk przetarł rękaw bluzy jego oliwkowego dresu pozostawiając w nim
przepaloną dziurę. Serce Józka waliło ze strachu jak młot. Nagle uświadomił sobie,
że po raz kolejny udało mu się uratować swoje młode życie. W głowie pojawiła się
myśl o niezwykłym szczęściu, dzięki któremu nadal żył. W Kempten Józek wraz z
mamą i rodzeństwem przebywał do 9 października 1944 roku. Tego dnia
pośrednictwo pracy Arbeitsamt Kempten wystawiło chłopcu i jego rodzinie bilety
do Polski. W ich serca wlała się nadzieja, że może wrócą do domu. Z Kempten
zostali przewiezieni do obozu przesiedleńczego w Łodzi znajdującego się przy ulicy
Łąkowej. Była to dawniejsza przedwojenna fabryka tkanin. Tam przebywali aż do
wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. Józek pamięta, że
cały ten czas przebywali w barakach. Nie mogli ich opuszczać. Było zimno i
brudno. Wszystkim doskwierał głód, choroby, robactwo. Na kilka dni przed
oswobodzeniem więźniowie z lagru w Łodzi byli w pośpiechu przewożeni do obozu
w Radogoszczy, który następnie został podpalony przez wycofujących się
Niemców. Z nieznanych Józkowi przyczyn ich transport nie został tam wywieziony.
Kolejny raz udało im się uniknąć śmierci. Kiedy żołnierze wkroczyli do baraków,
wystraszone dzieci powchodziły pod prycze i nie chciały wyjść. Dopiero wówczas,
gdy zaczęto ich częstować cukierkami, nieśmiało kierowały się w stronę bramy
opuszczając baraki. 9 lutego 1945 roku Józek wraz z mamą, siostrą Ireną i bratem
Stanisławem wyruszyli w drogę powrotną do domu.
EPILOG
Po zakończeniu wojennej tułaczki Józek wraz z mamą i rodzeństwem szczęśliwie
powrócił do rodzinnego Ostrzeszowa. Poszedł do szkoły, od razu do siódmej klasy.
W założeniu było, aby dzieci po wojnie nauczyły się tego, co najbardziej konieczne,
czyli czytać, pisać i liczyć.. W biednych rodzinach nie było szansy na dalszą
edukację. Należało szybko dorosnąć, zdobyć zawód i zarobić na utrzymanie
najbliższych. Po powrocie do Ostrzeszowa rodzina znów była w komplecie. Starsze
rodzeństwo Maria i Antoni także wrócili do domu ze służby u niemieckich
pracodawców. Na nowo próbowali ułożyć sobie życie. Przez pierwsze lata nie
wspominali o tym czego doświadczyli podczas wojennej tułaczki. Chcieli
zapomnieć. Z czasem byli gotowi opowiedzieć swoją historię.
Redagują członkowie Rady Parafialnej
Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt
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