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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
«Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy
od ciebie nie był zaproszony przez niego. […]
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz
i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”».
Łk 14,8-10a
Kiedy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza, nie sposób nie odnieść
wrażenia, że Pan Jezus był niezwykle bystrym obserwatorem – „zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca”. Spostrzegł, że goście zaproszeni przez
jednego z liczących się faryzeuszów na świąteczny
posiłek tak naprawdę byli zainteresowani wyłącznie
sobą. Chcieli w towarzystwie po prostu zabłyszczeć.
Miarą zaś ich wielkości miały być eksponowane miejsca podczas uczty. Chrystus piętnuje taką postawę.
Jego nauczanie jest aktualne, bo natura ludzka się
nie zmienia. I dzisiaj też wielu z nas szuka i pragnie
zaszczytów. Pytanie tylko: Po co? Warto może zatem zrobić dziś gruntowny rachunek sumienia właśnie pod tym kątem i zapytać: Czy nie postępuję przypadkiem w życiu podobnie do owych gości „pewne-

go przywódcy faryzeuszów”? Jeśli tak, to najwyższy
czas to zmienić. Jeśli zaś nie, to nie zwalnia mnie to
z czujności i nieustannej pracy nad sobą.
Pan Jezus zwraca się następnie do gospodarza,
uzmysławiając mu, kogo powinien zaprosić na szabatowy posiłek: „zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym
tobie się odwdzięczyć”. Następnie wskazuje na prawdziwą zapłatę za tego typu bezinteresowne zachowanie: „odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Innymi słowy – wskazuje,
że taka postawa zostanie kiedyś nagrodzona.
Mateusz opisuje w Sądzie Ostatecznym z miłości:
głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu”. Jakże ta postawa współgra z tym,
czego nauczał Pan Jezus.
Jest też ona dla nas wyzwaniem do tego, by stawać się lepszymi ludźmi. Nie udawać, że się zmieniamy, ale realnie to czynić, niezależnie od okoliczności, w jakich przyszło nam żyć. Naśladowca Chrystusa właśnie takim ma być człowiekiem – prostolinijnym, szczerym, kochającym ludzi, zauważającym innych w potrzebie, pomagającym, pokornym.

Kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa?

W

śród badaczy nie ma jednomyślności co
do tego, czy II wojna światowa, której 74.
rocznicę obchodzimy 1 września tego roku, zaczęła się od ataku na Westerplatte czy może
na małe miasteczko Wieluń. Według ustaleń części
historyków pierwsze bomby II wojny zniszczyły miasteczko będące obecnie w woj. łódzkim. Miało do tego dojść o godz. 4:40, a więc kilka minut wcześniej
niż na Westerplatte. Jednak dr Grzegorz Bębnik
z katowickiego oddziału IPN w opublikowanym
w 2008 r. w dwumiesięczniku „Arcana” artykule
stwierdził, że bombardowanie Wielunia rozpoczęło
się godzinę później, czyli o 5:40. Według niego różnica wynika z błędnego przyjęcia, że w Niemczech
obowiązywał tzw. czas letni, z godziną przesuniętą
do przodu w stosunku do stosowanego w Polsce
czasu środkowoeuropejskiego.
Liczący przed wojną ok. 16 tys. mieszkańców
Wieluń, oddalony wtedy od granicy niemieckiej o 21
km, 1 września 1939 roku został zaatakowany przez
jednostki Luftwaffe podlegające dowódcy lotnictwa
do zadań specjalnych gen. Wolframowi von Richthofenowi. Wśród nich był m.in. I dywizjon 76. pułku
bombowców nurkujących, pod dowództwem kapitana Waltera Siegela. W jego składzie byli lotnicy
z Legionu Kondor, którzy zbombardowali wcześniej,
w 1937 r., Guernikę.
W chwili niemieckiego ataku w mieście nie stacjonowały jednostki Wojska Polskiego, nie było tam
też stanowisk obrony przeciwlotniczej. Zdaniem
niemieckiego historyka specjalizującego się w historii III Rzeszy i II wojny światowej dr Jochena Boehlera z Uniwersytetu w Jenie, który powołuje się
też na innego niemieckiego badacza Hansa Volkmanna, wiele wskazuje na to, że atak ten Luftwaffe
potraktowała jako okazję do przetestowania w warunkach bojowych samolotów i broni, którą wcześniej Legion Kondor miał okazję sprawdzić tylko
w Hiszpanii.
Dr Boehler powiedział w rozmowie z PAP, że
pojawiła się teza, iż lotnictwo niemieckie miało wte-

Zniszczenia centrum miasta z 1 września 1939 r., zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

dy zbombardować
brygadę polskiej kawalerii stacjonującą
w pobliżu Wielunia,
ale doszło do pomyłki. Jego zdaniem
jest ona nieprawdziwa. Niemcy od początku mieli atakować miasto, dlatego
bomby spadły na jeNiemiecki samolot
go centrum, w tym
szturmowy Junkers
szpital i kościół.
Ju 87 „sztukas”
Ogółem na Wieluń spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Pierwsze z nich trafiły właśnie w Szpital Wszystkich
Świętych. Zginęły w nim 32 osoby – pacjenci i personel. Były to pierwsze ofiary niemieckich nalotów
podczas II wojny światowej. Kolejnym celem był
wieluński kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zbudowany na początku XIV w.
W sumie w wyniku ataku niemieckiego lotnictwa na Wieluń, który trwał do godziny 14, zginęło
ponad 1200 osób. Niektóre źródła podają nawet
liczbę 2000 ofiar śmiertelnych. Bomby zrzucone na
Wieluń przez „sztukasy” (Junkersy Ju 87) zniszczyły
miasto w 75 proc. Straty w samym centrum sięgały
90 proc.
Historyk z Uniwersytetu Opolskiego dr Marek
Białokur w rozmowie z PAP powiedział też, że Niemcy atakując bezbronny Wieluń mogli też mieć cel
psychologiczny – wywołać psychozę, przerazić ludność, ale i wojsko. „Poza tym Wieluń leżał w pobliżu granicy i miejsc z których samoloty mogły
sprawnie wystartować, a w razie ewentualnej obrony szybko wrócić na terytorium swojego państwa” –
mówił historyk z UO.
Zdaniem dr Boehlera teza o chęci zastraszenia
ludności może być prawdziwa tym bardziej, że
„sztukasy” miały zamontowane specjalne syreny, których dźwięk dodatkowo przerażał atakowaną ludność. Niezmilitaryzowany Wieluń również z gospodarczego punktu widzenia nie stanowił ważnego
celu. Nie było w nim zakładów przemysłowych,
przez miasto nie przebiegały ważne linie komunikacyjne.
Zdaniem naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu prof. Krzysztofa Kawalca ewidentnym
celem tego ataku, który szef opolskiego IPN nazwał
„aktem piractwa” i terroryzmu, była ludność cywilna. „Zapowiadał on bezwzględność tej wojny i był
pierwszym, wyraźnym i przerażającym sygnałem, że
będzie to wojna skierowana również przeciwko
ludności cywilnej, nie tylko wojsku” – dodał historyk.

Miejsce katechezy jest w szkole

Kościół i rząd nie zawsze są zgodni w sprawie szkolnej katechezy. Po wakacjach strona
kościelna chce wznowienia rozmów ze stroną
rządową w spornych kwestiach.

O

d kilku lat Kościół domaga się przywrócenia religii należnego jej, a wynikającego z postanowień konstytucji i konkordatu, statusu
w systemie oświaty. Spór ze stroną rządową zaogniło usunięcie katechezy ze szkolnych ramowych
planów nauczania przepisami rozporządzenia z 7
lutego 2012.
Lekcje religii lub etyki znajdowały się w tym planie przez lata, natomiast zgodnie z obowiązującym
od 1 września 2012 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przedmioty te zostały przeniesione do planu szkolnego. Zrodziło to
obawy samorządów, że będą musiały finansować je
z własnych budżetów.

To z kolei wzbudziło niepokój strony kościelnej,
że pieniędzy na ten cel nie będzie i dojdzie do marginalizowania religii jako przedmiotu. Kościół argumentował: jeśli nie będzie jednoznacznego zapisu
mówiącego o obecności religii/etyki w planie ramowym, to istnieje groźba dowolnej interpretacji rozporządzenia przez organ prowadzący, czyli samorządy. To zaś może w efekcie spowodować wyrugowanie religii ze szkół bądź wprowadzenie odpłatności za te zajęcia.
Strony kościelna i rządowa uzgodniły, że nauczanie religii według nowego rozporządzenia będzie monitorowane. Po kilku miesiącach, w listopadzie 2012, MEN poinformowało KAI: „Wyniki monitorowania potwierdzają, że religia jest organizowana zgodnie z przepisami prawa, a samorządy i dyrektorzy prawidłowo wywiązują się z obowiązku jej
realizowania”.
Jednocześnie resort podkreślił: „Religia od samego początku (czyli od roku szkolnego 1992/93) należy do zajęć, które stają się obowiązkowe po deklaracji rodziców, inaczej niż w przypadku takich przedmiotów, jak język polski czy matematyka. W przypadku deklaracji rodziców lub pełnoletnich uczniów o chęci uczestnictwa w lekcjach religii musi
być ona organizowana bezpłatnie i finansowana w
ramach subwencji oświatowej”. Jesienią ub. roku
MEN twierdziło, że od września nic się w tym zakresie nie zmieniło. To, jak wygląda prowadzenie
lekcji religii w szkołach po roku obowiązywania
nowego rozporządzenia, będzie wiadomo po kilku
tygodniach nowego roku szkolnego.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 we wtorek – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604),
papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła.
2. Wakacje, urlopy dobiegły końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apelujemy o dołożenie
wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku
pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary
i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba. Przy tej okazji
przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem,
w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią
rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wycho-

wania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.
3. W dzisiejszą pierwszą wrześniową niedzielę przypada 74. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych
w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach
i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po
skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
4. W tym tygodniu przypada:
 pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołani, także z naszej wspólnoty parafialnej.
O godz. 1500 Msza św. w Cementowni;
 pierwszy piątek miesiąca – pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą
za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź święta
od godz. 1700;
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą na-

szą codzienność. Odwiedziny chorych od godz. 900,
a o godz. 1800 Msza św. Różańcowa – serdecznie
zapraszamy.
5. Po wakacyjnej przerwie powracamy do cotygodniowych spotkań grup parafialnych:
 w poniedziałek po Mszy wieczornej zapraszamy
ministrantów na zbiórkę. Szczególnie gorąco zachęcamy młodych chłopców, którzy chcieliby dołączyć
do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.
 w środę po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. Pismo Święte jest skiero-

wane do każdego – młodego i starszego. Nigdy nie
jest za późno na jego lekturę. Zapraszamy dotychczasowych, jak i nowych członków, do pochylenia
się nad kartami Biblii, by poznawać historię zbawienia świata, a dzięki temu tworzyć własną.
6. Od dzisiejszej niedzieli wracamy do zwyczajnego
porządku Mszy świętych. Nie będzie już Mszy
o godz. 1100. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1030
i 1200. Pozostałe Msze św. bez zmian.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

2 – 8 września 2013 r.

2 września – poniedziałek
700

1) + Zofia Lipka – od Zofii Janoska z rodziną.
2) + Anna Kosoń – od Janiny Bednarz.

1800

+ Stefan Ćmak – od córki Magdaleny z mężem.

3 września – wtorek
700

1) + Anna Kosoń – od Wandy Rudy z rodziną.
2) + Stanisław Peda – od rodziny Psiuk z dziećmi.

1800

+ Stefan Ćmak – od rodziny Jaintów i Kowalskiej.

4 września – środa
700

1) + Anna Kosoń – od cioci Lodzi z rodziną.
2) + Stanisław Peda – od rodziny Golanków z mamą.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

5 września – czwartek
700

1) + Anna Kosoń – od teścia Jana Kosoń.
2) + Stanisław Peda – od żony Longiny.

1800

+ Maria Lipińska – od syna Kazimierza i Jadwigi, synowej.

6 września – piątek
700

1) + Anna Kosoń – od rodziny Nycz.
2) + Stanisław Peda – od syna Andrzeja z żoną i rodziną.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

7 września – sobota
700

+ Anna Kosoń – od OSP w Ogrodzieńcu.

180

1) Msza Koła Różańcowego.
2) 25. rocznica ślubu Joanny i Zbigniewa.

8 września – niedziela
700

+ Henryk Rogoń, Jan Boruc.

900

+ Regina, Julian, Jan, Marian Orman.

1030

+ Witold Biedak – w 3. r. śmierci.

1200

Chrzest.

1800

+ Jadwiga Morawska (1. r. śmierci), zmarli z rodziny Morawskich, Osipiłków,
Jeraminków, Gorzelińskich, Nowickich.

