2/2011 (9)

Spotkania rejonowe
Tegoroczne spotkania rejonowe odbędą się
w następujących terminach:
6 czerwca – parafia św. Katarzyny w Opatówku, odpowiedzialny Zenon Patelka
(tel. 606295698).
8 czerwca – parafia NMP Królowej Świata w Parkowie, odpowiedzialny Maciej Runowski (tel. 883319562).
Na spotkanie zapraszamy szafarzy z żonami. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego przyjazdu osobom odpowiedzialnym za
przygotowanie spotkania.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
ks. bpa Bogdana Wojtusia
22 maja 2011 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej odprawiona została uroczysta Msza
święta z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich ks. biskupa Bpgdana Wojtusia. W uroczystości uczestniczyli także nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Delegacja szafarzy pod przewodnictwem prezesa
Wacława Gieburowskiego złożyła dostojnemu jubilatowi życzenia. Ksiądz biskup Bog-

www.szafarze.gniezno.pl

dan serdecznie dziękuje za życzenia i prezent
oraz prosi o modlitwę, aby mógł dalej owocnie realizować swoje powołanie.

Rekolekcje wielkopostne
Na początku Wielkiego Postu odbyły się
rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Siostry pallotynki z Gniezna
gościły szafarzy od piątku 11 marca do niedzieli 13 marca. Rekolekcje zorganizował diecezjalny opiekun szafarzy ks. dr Franciszek
Jabłoński, a konferencje głosił ks. dr Mieczysław Polak – dyrektor Referatu Katechizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Była
to „pierwsza tura” rekolekcji, bowiem liczba
szafarzy w diecezji dawno przekroczyła maksymalną liczbę gości, jaką może przyjąć dom
sióstr przy ul. Hożej 31 w Gnieźnie. Druga
grupa szafarzy uczestniczyła w rekolekcjach
od 18 do 20 marca.
W rekolekcjach wzięli udział również kandydaci do podjęcia posługi nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej z następujących parafii:
— św. Katarzyny w Opatówku,
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— św. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w
Kołaczkowie,
— św. Jakuba Większego Ap. w Miłosławiu,
— św. Marcina w Żoniu,
— Świętego Ducha w Inowrocławiu,
— NMP Królowej Świata w Parkowie.
W ramach rekolekcji szafarze mogli zapoznać się z wystawą misyjną znajdującą się
u sióstr pallotynek. Ponadto Wacław Gieburowski podzielił się wrażeniami ze spotkania Archidiecezjalnej Rady Duszapsterskiej
oraz z obecności na ogólnopolskim spotkaniu
przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Zdjęcia z rekolekcji można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

Rekolekcje wielkopostne

dliwiać słowami, ale jasno stwierdzić: skrzywdziłem kogoś.
Msza święta w piątek wieczorem
W czasie homilii ks. dr Mieczysław Polak
zwrócił uwagę na Wielki Post, który jest wezwaniem do wyruszenia w drogę do Jerozolimy. Bycie w drodze z Chrystusem jest wzorem życia chrześcijańskiego. To jest trudne,
dlatego często jest przez ludzi odrzucane.
Z tym wiąże się szczególna rola mężczyzny,
który swoją miłość wyraża przede wszystkim
pracą, wysiłkiem, trudem. Tak samo może
swoją miłość wyrazić Bogu – przez podjęcie
konkretnego wysiłku.
Konferencja w czasie Jutrzni

Nabożeństwo pokutne
Rekolekcje rozpoczęły się nabożeństwem
pokutnym. Ks. rekolekcjonista nawiązując do
słów Ewangelii o marnotrawnym synu powiedział, że dla chrześcijanina Wielki Post może
być podobny do wyjścia Izraelitów z Egiptu przez pustynię. Ten czas może byc długi
i trudny. Naszym Mojżeszem na tej drodze
jest Chrystus.
Poważne potraktowanie choćby symboliki Środy Popielcowej nie jest łatwe. Szatan
chce doświadczyć człowieka szczególnie wtedy, kiedy on czyni dobro.
Każdy z nas jest na drodze młodszego syna z Ewangelii. Każdy z nas może wstawić
swoje imię w miejsce słów „młodszy syn”.
Grzech to nie jest słabość człowieka w znaczeniu coś mi się nie udało. Grzech to jest
zranienie Boga, krzywda wyrządzona Bogu.
W perykopie o synu martotrawnym problemem nie jest nieudane życie młodszego syna,
ale ból, który zadał on swojemu ojcu.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na
odpowiednie nazwanie grzechu w rachunku
sumienia. Nie chodzi o to, aby się usprawie-

Jednym z podstawowych terminów teologicznych jest przymierze. Przymierze między
Bogiem i jego ludem. Człowiek jednak nie
jest równorzędnym partnerem dla Boga. To
przymierze nie opiera się na ludzkiej kondycji, ale na wierności Pana Boga. Komunii z
Bogiem nie można osiągnąć samemu, swoim
wysiłkiem. To jest przede wszystkim dar Boga.
Podobnie modlitwy nie można uważać za
coś dokonanego. Modlitwy trzeba się stale
uczyć. Modlitwa też jest darem Boga, a nie
tylko naszym wysiłkiem. Jak się modlić? Jak
Jezus. W Wielkim Poście szczególnie można zwrócić uwagę na modlitwę Chrystusa w
Ogrójcu oraz na modlitwę z krzyża.
Czy ode mnie ktoś mógłby nauczyć się modlitwy?
Rozważanie przed koronką do
miłosierdzia Bożego
Życie w zgodzie z własnym sumieniem
nie oznacza, że można decydować o wszystkim. Sumienie powiązane jest z prawdą i należy żyć w prawdzie. Największym grze-
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Konferencja przed spotkaniem w grupach

chem współczesnego świata jest brak poczucia grzechu.
Człowiek nie może wchodzić w kompetencje Boga. Nie może w miejsce prawa Bożego
ustalać prawa ludzkiego. Sumienie musi być
właściwie ukształtowane, żeby postępowanie
zgodne z nim było moralnie uzasadnione i dążyło do czynienia dobra. Często przekaz medialny zniekształca ludzkie sumienia pokazując zło jako dobro.
Jak często przystępować do spowiedzi?
— nie żyć w grzechu śmiertelnym,
— systematycznie spowiadać się z grzechów
powszednich.
Warto również w codziennym rachunku sumienia pracować nad swoją główną wadą.
Konferencja przed spotkaniem w
grupach
Chrześcijanin to człowiek żyjący z komunii
z Bogiem. Ta komunia to dar Boga.
Jaki obraz Boga nosimy w sercu i umyśle?
Nasze wyobrażenie Boga nie zawsze odpowiada obrazowi Boga prawdziwego.
Łamanie chleba jest ważnym symbolem –
Chrystus dał się połamać, zniszczyć. To jest
sens Eucharystii. Pan daje się zniszczyć dla
mnie. Ja mam wyrażać gotowość przyjęcia
losu Chrystusa – przez wypowiedzenie słowa „amen”. W Eucharystii należy przyjąć los
Chrystusa, który się w niej realizuje. To jest
prawdziwy obraz Boga.
Obrazem Boga jest również drugi człowiek.
Szczególnie takim obrazem jest człowiek potrzebujący, biedny, niepełnosprawny. W innym człowieku należy szukać prawdziwego
obrazu Boga.

rzu przy wspólnej kawie. Jak zwykle ks. biskup cierpliwie odpowiadał na nasze pytania
i dzielił się aktualnymi sprawami duszpasterskimi.
Szafarze pytali m.in. o to, na jakim etapie
jest proces kanonizacyjny bł. biskupa Michała Kozala. Okazało się, że pozostało jedynie
oczekiwanie na cud, znak z nieba. Jest to warunek kanonizacji.
Bardziej osobiste pytanie dotyczyło mszy
prymicyjnej, co wiąże się ze zbliżającą się
pięćdziesiątą rocznicą święceń kapłańskich
księdza biskupa. „Był to trudny czas w seminarium, związany z pobytem ks. prymasa Wyszyńskiego w więzieniu. Do kapłaństwa
przygotowywało się wówczas 220 kleryków.
Warunki w seminarium nie były najlepsze,
ale tego się nie doświadczało, ponieważ wszyscy mieli równie mało”. Ks. biskup wspominał również proboszcza swojej rodzinnej parafii, który zawsze po mszy świętej się modlił.
Ks. biskup Bogdan odniósł się również do
pytań o sprawy liturgiczne, odpowiadając,
że tabernakulum w świątyni powinno zawsze
być w centrum. Nie musi być na środku,
ale koniecznie w centrum. Przyjęcie Komunii
świętej wymaga oddania czci Panu Jezusowi. Cześć może być oddana w różnych formach: klęczenie, przyklęknięcie czy przynajmniej skłon.
W tym miejscu przypominamy, że uroczysta msza święta z okazji złotego jubileuszu
kapłaństwa ks. biskupa Bogdana Wojtusia
zostanie odprawiona w archikatedrze gnieźnieńskiej w niedzielę 22 maja 2011 r. o godz.
1200 .

Spotkanie z biskupem Bogdanem
Wojtusiem

Refleksje szafarzy na temat
rekolekcji

W czasie rekolekcji tradycyjnie wspólnotę
szafarzy odwiedził ks. biskup Bogdan Wojtuś, z którym spotkaliśmy się w refekta-

W czasie spotkań w grupach szafarze przekazali informacje na temat przeżytych reko-
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Funkcyjni

lekcji, tego co w nich było ważne i na co szczególnie zwrócili uwagę:
— adoracja „twarzą w twarz”,
— słowa rekolekcjonisty: nic nie może zniszczyć mojej miłości do Kościoła,
— życzenia głodu Boga,
— msza święta w katedrze wprowadziła element urozmaicenia,
— przypomnienie i pogłębienie inicjacji
chrzcielnej,
— konferencje były bardzo konkretne, trafiały w konkretne problemy,
— rozważania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego na drodze krzyżowej,
— wspólne odmówienie koronki do miłosierdzia Bożego,
— odkrycie piękna „Gorzkich Żali”,
— bardzo smaczne jedzenie przygotowane
przez siostry pallotynki.

Słowa Prymasa Polski do
nazwyczajnych szafarzy
Komunii świętej
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski podczas życzeń imieninowych
składanych przez nadzwyczajnych szafarzy
Komunii świętej w katedrze gnieźnieńskiej 19
marca 2011 skierował do nich następujące
przesłanie, osobistą refleksję:
Będąc na dniach skupienia w Sopocie spotkałem szafarzy z różnych diecezji, ludzi wielu
zawodów. Był wśród nich także profesor mówiący, że dopiero teraz czuje się człowiekiem
naprawdę spełnionym i szczęśliwym.
Odczucie księdza Prymasa było takie, że
warto byłoby nawet niektórym kapłanom
brać przykład z postawy, jaką wyrażają szafarze względem Eucharystii.
Życzenia skierowane do nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej brzmiały następująco: Życzę Wam takiego posługiwania, aby
inni mogli patrzec na Was z miłością i szacunkiem. Szczęść Boże!
Słowa ks. Prymasa spisał Piotr Stanowski

Funkcyjni
Opiekun – ks. kan. dr Franciszek Jabłoński
Prezes – Wacław Gieburowski z parafii św. Krzyża we Wrześni
Skarbnik – Jan Plewa z parafii św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie
Sekretarz – Jacek Skowroński z parafii Nawiedzenia NMP w Chodzieży
Fotograf – Roman Basiński z parafii Nawiedzenia NMP w Gościeszynie
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