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Kdy� se èas naplnil�
Ka�dý mìsíc - u� více ne� deset let -

se scházíme na redakèních uzávìrkách,
abychom dali dohromady nové èíslo
na�eho farního mìsíèníku MOST.
Dìláme to podle svého nejlep�ího vì-
domí a svìdomí - by� ne v�dy sklidíme
uznání èi pochvalu - nakonec NEdìlá-
me to pro to, aby nás nìkdo chválil, ale
chceme Vám - na�i bratøi a sestry -
podat co nejvìrnìj�í informace o dìní
v na�í farnosti a jejím nejbli��ím okolí a
také tyto informace doplnit o informa-
ce o dìní v na�í Církvi - jako�to jedné,
v�eobecné, svaté a apo�tolské - jak
vyznáváme v Credu.

Redakèní uzávìrka v pátek 1.
dubna 2005 byla ponìkud divná,
nako-nec celý ten den byl ve znamení
události, která ovlivnila i atmosféru
na�eho redakèního setkání. Kdy� pí�i
tato slova, je u� sobota, krátce po
pùlnoci, po prvním aprílovém dni. Dni,

který vìt�inou bývá dnem humoru
a recese, ale letos tomu bylo jinak. Zrak
celého svìta byl upøen k Vatikánu�
k Apo�tolskému paláci� k jednomu
oknu, za kterým jsme tu�ili trpícího
Svatého Otce� Ov�em ná� milý èeský
stát pro�íval jiné, sobì vlastní
problémy - dát dùvìru èi nedùvìru
vládì� a ov�em i první duben jako�to
mezi-národní den ptactva (na�e ptáèky
srdeènì zdravíme, ale jak k tomu
pøijdou tøeba rybky èi ropuchy, které
svùj vlastní den nemají?). Kolem
poledne (onoho pátku) jsem pocítil
urèitou satisfakci. To kdy� do ohnivého
projevu pøedsedy komunistické par-
taje (pardon - demokratické komunis-
tické strany), který byl vysílán
veøejnoprávním rozhlasem, vstoupil
komentátor a projev pøeru�il zprávou
z Vatikánu - satisfakci, ale i bolest, �e
pape� trpí. Byl to divný den, chtìl jsem

si jej u�ít v po-klidu, spokojen s tím, �e
jako�to jeden z pracovníku tøineckého
�beròáku� jsem zvládl bøeznové náva-
ly daòových poplatníkù a první den
dubnový u� nikdo s daòovým
pøiznáním nepøijde�, ale klid byl
pryè. Na veèerní m�i svaté jsem velice
váhal. Liturgie na ten den pøedpisovala
chvalozpìv Gloria - v�dy� to byl pøece
pátek ve velikonoèním oktávu - jásavé
Gloria, jásavé Aleluja - zrovna dnes?
Ale pøedpis je pøedpis - liturgická bílá
barva a tak jsem pøidal i velikonoèní
sekvenci, v�dy� pape� je je�tì tady,
s námi. Jak to bylo hezké o Bo�ím Hodu
Velikonoèním, kdy� nám pokynul
z okna své rezidence. Èekali jsme, �e
promluví a ON promluvil - to gesto,
kterým nám po�ehnal snad nikdy
nezapomeneme - to bylo výmluvnìj�í
ne� velikonoèní pøání tøeba ve 158
svìtových jazycích!!! Ké� bychom i my

dokázali tak trpìlivì
sná�et utrpení, které
nám snad nìkdy Pán
se�le. A tak jsem to Glo-
ria hrál, v první pátek
mìsíce dubna roku
dvoutisícíhopátého.
Poté, tedy po eucha-
ristické hostinì, jsem
zva�oval, jaký zpìv
zaintonovat: �niech Go
Pan Bóg zachowa,
niech Go raczy
zdrowiem�? To ne -
jistì - rádi bychom HO
tady mìli je�tì moc,
moc a moc dlouho, ale
není v tom trochu na�e
sobectví - a� je tady
stále s námi, a� tøeba i
trpí, ale my HO tady
chceme, proto�e my si
nedoká�eme pøed-
stavit, �e tady s námi
u� nebude!!!???
Nemìli bychom se
radìji právì v tuto
chvíli modlit ne o
zdraví a dlouhá léta,
ale o pokoj a smír
v hodinì odchodu
z tohoto svìta èlovìka,
který si tento veliký a

V sobotu 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin
posilnìn svátostí Pomazání nemocných
ode�el k svému Mistru

Jeho Svatost, pape� JAN PAVEL II.
Zesnul v Pánu ve vìku nedo�itých 85 let.
Narodil se 18. kvìtna 1920 ve Wadowicích,
pokøtìn byl 20. èervna 1920 ve Wadowicích.
Na knìze byl vysvìcen 1. listopadu 1946
v Krakovì. V èervenci 1958 byl jmenován
svìtícím biskupem v Krakovì. Biskupské
svìcení pøijal 28. záøí 1958 v Krakovì.
Krakovským arcibiskupem byl jmenován 13.
ledna 1964 a 28. èervna 1967 jej pape� Pavel
VI. jmenoval kardinálem. Pape�em byl zvolen
16. øíjna 1978 a slavnostnì uveden do slu�by
byl 22. øíjna 1978. Je tøetím nej-déle slou�ícím
pape�em v historii církve po sv. Petru (asi 37
let) a bl. Piu IX. (32 let)

Na�i vlast nav�tívil tøikrát: 1990, 1995 a 1997.
Kromì jiného pový�il poutní chrám Nav�tívení
Panny Marie ve Frýdku na baziliku a zøídil na�i
ostravsko-opavskou diecézi.

Odpoèinutí vìèné dej mu Pane a svìtlo
vìèné a� mu svítí!
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Nebezpeèná vize
restituèní teèky
My�lenka církevní restituèní teèky je

jistì správná a patnáct let po pádu totality
více ne� aktuální. Teèka ov�em by mìla být
teèkou za spravedlivým vypoøádáním
odcizeného majetku. Nikoliv teèkou za
doko-naným bezprávím, a dokonce mo�ná
i za ekonomickou likvidací církve.
Pøedstava jednomiliardové roèní renty
vyplácené církvím po dobu 50 let mù�e být
velkorysá pouze na první pohled. V�dy�
skoro stejnou èástku stát vyplácí církvím
podle zákona o hospodáøském
zabezpeèení církvi ji� nyní (a to právì za
odcizený majetek). Proè by tedy mìlo
vyplácení po nìjaké dobì skonèit, kdy� by
majetek u� nikdy vrácen nebyl?!

Ani uva�ovaných padesát miliard
jakéhosi �od�kodnìní� neodpovídá
hodnotì ukradeného vlastnictví. Jen
nemovitý majetek katolické církve odcizený
komunistickým re�imem pøedstavuje
èástku pøes 100 miliard korun. Taková
suma ulo�ená v bankách by roènì na
úrocích vyná�ela dvì a� ètyøi miliardy,
neboli dvakrát a� ètyøikrát více, ne� by
církvím dával stát. Stát ov�em s nemovitým
majetkem církví hospodaøí a výnosy si
ponechává. Kolik èinily a èiní tyto výnosy za
posledních 55 let, se nikdo ani nenamáhal
vyèíslit. Ale jen roèní výnos za 170 tisíc
hektarù církevních lesù pøedstavuje nìkolik
set milionù korun. A to nepoèítáme
nevrácený majetek nekatolických církví,
které nárokují okolo 2500 polo�ek. Nebylo
by 50 miliard korun za v�echno- a to je�tì
bìhem 50 let- spí�e výsmìchem
spravedlnosti? Má-li se pro-vést majetkové
vyrovnání s církvemi, je tøeba vycházet
z reálných èísel a nikoli ze �zbo�ných� èi
ménì zbo�ných pøání. Se stomiliardovým
majetkem si církve za 50 a� 100 let mohou
vytvoøit v�echny zdroje nejen pro svou
kultovní èinnost, ale i pro stále �ádanìj�í
alternativní slu�by ve zdravotnict-ví,
�kolství a sociální sféøe. Naopak definitivní
ztráta majetku by znamenala úpadek, ne-li
zánik této ekonomické základny - a tím i
nabídky slu�eb v�em potøebným obèanùm
ÈR.

Jiøí Karas,
poslanec PÈR za KDU- ÈSL,

Svìtlo 13/2005

úctyhodný èlovìk po tìch letech, které
OBÌTOVAL ÈLOVÌKU zaslou�í? Byl
jsem na rozpacích, a tak jsem se radìji
podr�el liturgie tohoto dne - toti�
pátku v oktávu veliko-noèním - a
zpìvem ALELUJA - chvalte Pána -
vyjádøil nejen velikonoèní charakter
doby, ale i svoje vlastní pocity.

Veèer, kdy� jsme tvoøili toto èíslo
MOSTu, byl jako tìch 134 veèerù
pøede�lých - ale pouze zdánlivì.
Proèítali jsme èlánky a pøíspìvky, které
nám do�ly (tady si dovolím vyjádøit
znovu na�i neustálou prosbu - pi�te,
pi�te, pi�te), ale tam nìkde uvnitø
ka�dý z nás - Hanka, Iveta, Genio, Mar-
ian i já - jsme cítili, �e nìco konèí. Sice
je�tì nevíme kdy, za jak dlouho, ale
pøece jenom konèí. Chvílemi jsme
k tomu svoji mysl obrátili, ale spí�e
jsme se vìnovali gramatickým a
faktogra-fickým chybám v pøíspìvcích.
Ale celý ten den byl opravdu divný.
My�-lenkami se vracím zpìt k roku
1978, kdy jsem studoval na polském
gymnáziu v Tì�ínì. TVP vysílala
inauguraci pape�ského pontifikátu a
bylo øeèeno, �e tìm, kdo tuto událost
sledují prostøednictvím TV, jsou
udìleny odpustky (na to jsme v té
totalitní dobì absolutnì nebyli
zvykli!!!). Jeden z profesorù (kterého si
do dne�ka moc vá�ím) øekl jakoby
�ertem, jakoby se sna�il zesmì�nit
situaci, �e mù�eme být klidni, proto�e i
nám, co jsme pøenos z Vatikánu
v televizi sledovali, byly udìleny
odpustky. Dnes u� chápu, �e onen
profesor nám chtìl nìco naznaèit - nìco
více�, a rok 1979 - první pou� Jana
Pavla II. do rodného Polska v èervnu a
dále 13. kvìten 1981, kdy veèer u na�ich
dveøí zazvonil mùj strýc a sdìlil mi, �e
na Svatého Otce byl spáchán atentát, a
v ten den se narodila i moje milovaná
neteø (i to byl tehdy �divný� veèer a
noc, kterou jsem pro�il na kolenou), a
dny dal�í, které jsme vychytávali na
Svobodné Evropì a Hlasu Ameriky a
pak Praha, Velehrad, Bratislava 1990 a
poté i Olomouc a sv. Jan Sarkander a ta
pamìtná omluva a prosba o odpu�tìní
katolíkùm, ale i pøipravenost odpustit
v�em, kteøí ublí�ili nám a tøeba i dar
Rù�ence Svìtla, svátek Bo�ího
Milosrdenství atd. atd. Bratøi a sestry,
ruku na srdce - vy star�í pamatujete
pontifikát slav-ných pøedchùdcù Jana
Pavla II. - Jana Pavla I., Pavla VI., Jana
XXIII., mnozí i Pia XII., Pia XI. a
vzhledem k nedávným jubileím
nìkterých z na�ich sester, bych se nebál
pøipomenout i Benedikta XV. a snad i
Pia X. Ka�dý z nich, jako nakonec
ka�dý pontifikát z dosavadních 265
pape�ù byl nìèím dùle�itý a nìèím
památný,   ale   odvá�il   bych   se   nás
nazvat dìtmi pontifikátu Jana Pavla II.
Pøesto�e je�tì nevíme, kdy tento
pontifikát skonèí a co pøekvapivého
nám je�tì tento pontifikát pøinese, a
také kdo bude nositelem pontifikátu
pøí�tího. Bratøi a sestry, já sám bych se

neodvá�il psát tato slova - slova, kde je
snad cítit louèení, kdybych nemìl
pu�tìnou televizi, kde sly�ím podobná
slova, podobné úvahy a podobné
vzpomínky. A sly�ím, �e kromì nás,
katolíkù se za Svatého Otce modlí
protestanté, �idé, muslimové,
buddhisté - milióny lidí na celém svìtì -
a co my? Co na�e kostely - jsou také
otevøeny tak, jak tisíce kostelù
v Polsku, ve svìtì? Koneènì - jakoby mi
promluvila z du�e, teï zrovna jedna
�ena øekla: �to smutne, ale jest starym
cz³owiekiem i powinni�my pozwoliæ
Mu odej�æ� a dal�í mu� - �niech
odejdzie w pokoju, niech Go Bóg
b³ogos³awi� ano, popøejme MU pokoj,
klid a mír, ale smutné je, �e
v pravoslavné církvi (�w cerkwi�) se za
Sv. Otce nemodlí, proto�e v pravoslaví
je zakázáno modlit se za katolíky. A to
je snad jedno z mála pøání Sv. Otce,
které se mu nesplnily - nav�tívit Rusko,
nav�tívit Moskvu - On, který se jako
první modlil v �idovské synagoze,
který nav�tívil svatou zemi a modlil se
s muslimy, bránil zájmy Palestincù, byl
odpùrcem války v Iráku, tomu nebylo
dáno pomodlit se s bratry a sestrami
nejbli��ími - syny a dcerami
pravoslavné církve.

Milí tøineètí farníci, promiòte tyto
neobvykle my�lenky a úvahy, které mì
napadly oné smutné noci z 1. na 2. dubna
2005, ale byla to divná noc, noc
oèekávání, noc nadìje, ale i víry, �e je�tì
ne, �e je�tì bude s námi, ale byla to i noc
lásky k TOMU, kterého jsme milovali,
kterého mnozí nenávidìli, zesmì�-òovali
- víte, odvá�il bych se øíci podobnì jako
Pilát Pontský: �Hle, èlovìk!� Èlovìk,
kterého lze milovat èi nenávidìt,
souhlasit s ním èi mu odporovat, ale nelze
být vùèi nìmu lhos-tejný. Prostì ON to
nedovolil být lhostejný - miloval Boha -
dovolil mi-lovat Boha v�em - �idùm,
muslimùm, køes�anùm v�ech
denominací - Boha milovat èi nenávidìt -
ale zùstat lhostej-ným, to nedovolil
nikomu - ani nám, obèanùm Èeské
republiky, která �ije svými problémy,
svými starostmi (a která je skálopevnì
pøesvìdèená, �e nad její problémy není
nikdy a nikde), pro kterou je dùle�itìj�í
hlasování o dùvìøe èi nedùvìøe vládì ne�
otázka bytí èi nebytí v �ivotì souèasném,
ale i budoucím. Na�e vláda nedùvìru
nezískala, ale na jak dlouho? Dne�ní noc
pomalu konèí - já Vás, milovaní bratøi a
sestry vyzývám a prosím, modleme se za
Svatého Otce - souèasného i budoucího.

Stanis³aw Janczyk

Post Scriptum:
Noc ze soboty na nedìli se stala pro

Svatého Otce Jeho osobní VELIKOU
NOCÍ, ve které Ho Pán pøevedl
z pozemského �ivota do �ivota vìèného.
Stalo se tak v sobotu velikonoèního oktávu,
první sobotu v mìsíci dubnu, v pøedveèer
svátku Bo�ího Milosrdenství, ve 21:37
hodin, po 26 letech, 5 mìsících a 16 dnech
plodného pontifikátu tohoto velikého
Pape�e.
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Sedm(ý) statečný �. kostelník: Michal Mrózek
Legendární americký film Sedm

stateèných asi vidìl skoro ka�dý a kdy�
jsem uva�oval jak zaèít krátké
pøedstavení dal�ího kostelníka, tak jsem
pøi�el na to, �e Michal je sedmým
kostelníkem v na�í farnosti. Poèítejte se
mnou: pan Franti�ek Zawada (coby
nejstar�í a nejzaslou�ilej�í èlen sboru),
pak paní Sta�ová a Szymoniková a
pánové �i�ka, Dzureò a Klais. To
znamená �est. Jeliko� Michal Mrózek je
sedmým, samovolnì mne napadlo, �e se
tak trochu jedná o sedm stateèných�
Stateèných v tom smìru, �e se nebojí vzít
na sebe zodpovìdnost pravidelné slu�by
farnosti, nebojí se anga�ovat ve prospìch
bezproblémo-vého fungování farnosti.
Od leto�ního jara se právì 22-letý Michal
Mrózek pøidal do skupiny tìch, kteøí
vykonávají a budou vykonávat
potøebnou a zodpovìdnou kostelnickou
slu�bu.

MOST: O Tobì je Michale známo, �e
jsi od 1.4.2003 do 31.9.2004 v na�í farnosti
vykonával civilní slu�bu. Jak vzpomíná�
na onen èas?

Michal Mrózek: Mnì osobnì se civilní
slu�ba velmi líbila! Pamatuji si, �e kdy�
jsem nastoupil, moje první práce byla
naøezání vánoèních stromkù na otop,
které v té dobì je�tì byly na farní
zahradì. Byla to celkem zábava. Bìhem
celého toho roku a pùl jsem se hodnì
pøiuèil jak zahrádkáøským tak i
opraváøským pracím. Spoustu nových

vìcí z oblasti køes�anství jsem lépe
pochopil pøi konání slu�by kostelníka a
minist-ranta v jedné osobì. Zaèátky byly
dost nervózní, ale èasem jsem se to nauèil.
Také rád vzpomínám na vynikající
snídanì a obìdy! Pøi této pøíle�itosti bych
chtìl podìkovat paní Tesarèíkové za její
starost, v�em které jsem v kostele
potkával za jejich úsmìv na tváøi a hlavnì
Otci Franti�kovi za to, �e mne na civilní
slu�bu pøijal a hodnì mì nauèil.

MOST: Mù�e� nám o sobì nìco øíct
aneb co jsi prozatím pro�il, kde vyrostl, co
vystudoval a co nyní dìlá�?

Michal Mrózek: Odmalièka mne
rodièe brávali do kostela. Asi od 6-ti let

bydlím s rodièi a tøemi sourozenci v Tøinci
na Podlesí. Na první stupeò základní
�koly jsem docházel na Podlesí a dokonèil
jsem ji na 1. PSP v Tøinci. Po úspì�ném
absolvování pøijímacích zkou�ek jsem
dojí�dìl na stavební prùmyslovku do
Havíøova. Kdy� mi bylo 16 let, byl jsem
�naverbován� do na�í farní scholy.
Hudba mnì v�dycky bavila a tak se mi
tam zalíbilo. Po støední �kole jsem zkusil i
vysokou �kolu, ale ta mi moc ne�la, tak
jsem se rozhodl, �e pùjdu na civilní
slu�bu. Pøed nedávnem jsem zaèal hrávat
na kytaru s malou scholou a je to celkem
zábava. Po civilní slu�bì se mi naskytla
práce v mém oboru v Tøinecké projekci
a.s. a i nadále tam pracuji.

MOST: Myslím, �e je dobrým
znamením pro tuto farnost, �e i mladí lidé
jsou ochotní vìnovat svùj volný èas (jeho
èas) potøebám celku. Co Tì vedlo k tomu,
�e chce� pomoci s kostelnickou slu�bou?

Michal Mrózek: Hlavním dùvodem
asi je, �e bych rád pomohl dosavadním
kostelníkùm s touto prací. Ale je i
pravdou, �e se mi tro�ku po tom denním
otevírání dveøí kostela a úèastnìní se
pomoci v na�í farnosti stýskalo. Doufám,
�e tuto práci budu zvládat alespoò tak jak
doposud!

MOST: Dìkujeme za ochotu a
pøejeme Ti, abys v dal�ích letech svého
�ivota, na zaèátku kterého nyní stojí�,
za�íval hodnì Bo�ího.

Misijní koláè 2005
�Ke zralému lidství patøí umìní naslouchat volání slabých�

Milí farníci!
Chtìla bych se s vámi podìlit o pár
informaci z na�í spoleèné akce Misijní
koláè. Jak u� jistì víte, konal se jeho 5.
roèník, a tak je asi vhodné trochu
bilancovat a podívat se do dob, kdy jsme
zaèínali.

První �koláèový� roèník se konal
v roce 2001 a ná� pracovní tým pekl
koláèe z 12 kg mouky. Ná� sortiment
tvoøily koláèe a linecká koleèka plus
sladkosti, které napekli a donesli
dobrovolníci. Vá� dobrovolný finanèní
dar byl 40 500,- Kè a byl zaslán na
Pape�ské misij-ní dílo (PMD) do
�pindlerova Mlýna.

O rok pozdìji, v roce 2002 jsme pekli
u� z 15 kg mouky a také farníci donesli
napeèené dobroty. Ná� sortiment jsme
obohatili o trubièky (kremrole) a bylo
vybráno 35 000,- Kè. V tomto roce jsme
adoptovali v rámci projektu � Adopce na
dálku� tøi dìti z Ugandy � Brendu, Alexe
a Andrewa. Na dìti jsme zaplatili
21 000,-Kè a 14 000,- Kè jsme opìt poslali
na PMD.

V roce 2003 jsme opìt zvý�ili
mno�ství surovin, a to na 18 kg mouky.
K tomu pøidejme zase to, co napekli
farníci a mù�eme øíct, �e toho bylo prostì
hodnì. V�e se opìt rozdalo a výsledná
èástka byla 39 242,- Kè. K na�im dìtem
z Ugandy pøibyly dvì dìti z Ukrajiny �
Nadja a Michail a na v�ech pìt dìtí jsme
poslali 33 000,- Kè (do Ugandy 21 000,- Kè
a na Ukrajinu 2 krát 6 000,- Kè, tj 12 000,-
Kè). Zbytek penìz, tj. 6 242,- Kè byl urèen
opìt na PMD.

V loòském roce 2004 jsme opìt zvý�ili
mno�ství mouky, doufejme �e u�
definitivnì, a to na 20 kg. Vybraný
finanèní obnos èinil 42 772,- Kè a zaplatili
jsme opìt potøeby na celý �kolní rok
na�im adoptovaným dìtem. Na úèet
PMD jsme zaslali 9 772,- Kè. Nutno je�tì
dodat, �e v tomto roce právì u pøíle�itosti
na�í akce Misijní koláè vìnoval
anonymní dárce èástku 40 000,- Kè, která
byla rovnì� zaslána na potøeby misií a to
na úèet PMD.

Misijní koláè leto�ní � 2005 máme
je�tì v�ichni v �ivé pamìti. Pøesto, �e

øádila chøipková epidemie a venku místo
sluníèka snì�ilo, darovali jste
neuvìøitelných 47 440,- Kè. Na�e
adoptované dìti a hlavnì jejich rodièe
tak mají po starostech zase na celý dal�í
rok. Na úètu PMD v tomto roce pøibyla
èástka 14 440,- Kè.

Je�tì pro zajímavost chci dodat, �e
celková finanèní èástka za v�echny
roèníky èiní 244 954,-Kè, co� je témìø
ètvrt milionu korun.

Jistì to jsou pro nás v�echny zajímavé
informace a jsou o to víc potì�ující, �e i
v dne�ní konzumní dobì jsme ochotni
darovat a anga�ovat se ve prospìch
druhých. Podìkování patøí celé farnosti,
ale hlavnì sponzorùm (B. Kukuczka,
RNDr. J. Brozda, Ing. K. Szlauer, J.
Ma-cura a man�elé Kwaczkovi), kteøí
nám pøispívali finanèními èástkami ve
v�ech pìti roènících, dále v�em, kdo
pekli, rozdávali a jakkoli jinak se
anga�ovali v akci Misijní koláè.

Pavla Golasowská





4

KGB a likvidace
pape�e?

Italský deník Avvenire pøinesl zprávu o tom, �e
KGB uva�ovala o fyzické likvidaci Jana Pavla
II. Dùkazy byly nalezeny v dokumentech
archivù StB. Pokusy o likvidaci pape�e se
zrodily u� krátce po volbì kardinála Wojty³y na
Petrùv stolec. Tato fakta objevil pra�ský Úøad
pro dokumentaci a vy�etøování zloèinù
komunizmu. V dokumentu jsou popsané dvì
akce proti Janu Pavlu II. pod krycími jmény
�Pogoda� a �Infekcja�. V plánu byla série akcí,
které mìly diskreditovat katolickou církev,
dále dezinformaèní kampaò a podrývání
èinnosti církve. Pokud by tyto akce omezující
vliv polského pape�e v sovìtském bloku
ne-staèily, uva�ovali autoøi dokumentu i o
fyzické likvidaci Jana Pavla II. Materiál
rozeslali do v�ech tzv. �bratrských zemí�.
Jeho existenci potvrdily i dal�í zdroje -
napøíklad �éf �ifro-vacího úøadu KGB Viktor
�ejmov, který v 80. letech utekl do USA.

pøevzato z Katolického týdeníku,  èíslo
13/2005

Misterium Mêki Pañskiej 2005
Parafianie z Trzyñca wyjechali w �rodê

16 marca po raz drugi do teatru imienia
Adama Mickiewicza w Cie- szynie. Tym
razem na wielkopostny spektakl
�Misterium Mêki Pañskiej�, które
przedstawia Zespó³ Teatralny Parafii �w.
El¿biety.

Siostra Jadwiga Wyrozumska,
el¿bietanka, która jest re¿yserem
przedstawienia przypomina pocz¹tek, czyli
pierwsz¹ inscenizacjê w 1984 roku Drogi
Krzy¿owej z dziewczêtami z internatu w
jednym z ko�cio³ów cieszyñskich. Ju¿
wtedy siostra u�wiadomi³a sobie, ¿e
niektóre postacie nie mog¹ przedstawiaæ
dziewczêta. Ochotnicy - amatorzy, którzy
podjêli siê odtworzyæ role mêskie pozostali
wierni swojej roli i graj¹ je do dzi�. Dzi�
zespó³ liczy oko³o 150 cz³onków aktorów -
amatorów, którzy zapraszaj¹ ju¿ ponad 16
lat na wspólne prze¿ywanie najwiêkszej
tajemnicy naszej wiary. Do dzisiaj z tego
zaproszenia skorzysta³o ponad 50 tysiêcy
widzów. W 2000 roku Cieszyñski zespó³
zosta³ przyjêty do grona Europej-skiej
Wspólnoty Misteriów Pasyjnych
�EUROPASSI0N� - stowarzyszenia
najwiêkszych teatrów przedstawiaj¹cych
w Europie Mêkê Pañsk¹. Ma ono siedzibê w
Oberamergau w Niemczech i obecnie
skupia blisko 70 teatrów. Przewodnicz¹cy
tego stowarzyszenia p. Joseph Lang
wystawi³ bardzo dobr¹ ocenê ca³emu
zespo³owi podkre�laj¹c troskê o wierno�æ
Ewangelii oraz staranne przygotowane
stroje i dekoracje, zaanga¿owanie aktorów
doskonale wczuwaj¹cych siê w swoje role,
jak te¿ zastosowanie nowoczesnej techniki
teatralnej.

Co roku w tym samym scenariuszu,
niezmiennie i w pe³ni wiernym przekazowi
znanemu z Ewangelii, pojawiaj¹ siê nowe
rozwi¹zania artystyczne zarówno w
zakresie scenografii, jak i opracowania
muzycznego. W ubieg³ym roku
ducho-wym przewodnikiem w czasie prób
do Misterium, sta³ siê opis Mêki Pañskiej
wed³ug objawieñ Katarzyny Emmerich. W
tym roku wzbogacono scenariusz
o przedstawienie Tajemnic �wiat³a.
W przygotowaniu kolejnych scen, jak
podkre�la s. Jadwiga, towarzyszy wiele
rozmów pog³êbiaj¹cych zrozumienie
biblijnych faktów. W tym autentycznym
prze¿ywaniu scenicznej Mêki Pañskiej
pomaga aktorom obecno�æ kilkakrotnego
pielgrzymowania do Ziemi �wiêtej. Wielk¹
pomoc¹ jest tak¿e opieka dziekana ks.
Rdesta który pilnuje, by wszystko by³o tak
jak to przedstawia Pismo �wiête. Jeden z
aktorów, który przedstawia postaæ �w.
Piotra stwierdza: �Tym przedstawieniem
kieruje rêka Pana Boga. Nie ma grania tylko
prawdziwe prze¿ycie. Choæ gram ju¿ 17 lat,
za ka¿-dym razem towarzyszy to samo
wzru-szenie.�

Siostra Jadwiga wielokrotnie
pod-kre�la³a w imieniu zespo³u, ¿e chodzi
tutaj o to, by�my wszyscy razem s³uchali
s³ów Chrystusa, by�my pod¹¿ali Jego

�ladami po Jerozolimie, szli Drogê
Krzy¿ow¹. A wszystko po to, by stan¹æ
wokó³ pustego grobu i przyj¹æ
Zmartwychwsta³ego do swojego ¿ycia, do
swego serca. Misterium, które jest czym�
znacznie wiêcej ni¿ tylko teatralnym
widowiskiem, daje nam szansê na takie
w³a�nie prze¿ycie. Wracali�my do Trzyñca
g³êboko wzruszeni, nape³nieni mi³o�ci¹ do
Pana Jezusa, podziwiaj¹cy Jego dobroæ i
po�wiêcenie dla nas grzeszników.

Piêkna muzyka Wojciecha Kilara,
efekty �wietlne, gra aktorów, S³owo Bo¿e,
by³o �ród³em naszych g³êbokich prze¿yæ,
pozwoli³o nam siê zbli¿yæ do tajemnicy
naszego zbawienia oraz byæ �wiadkami
wszystkiego co Ko�ció³ wspomina podczas
Paschalnego Triduum. Udzia³ w tym
niezwyk³ym widowisku by³ dla nas jakby
specjaln¹ form¹ g³êboko prze¿ywanych
wielkopostnych rekolekcji.

Irena Szymonikowa

Informace pro vìøící o vývoji vztahu
církve a státu

V souèasné dobì vrcholí napìtí mezi státem a katolickou církví, vznikající u� del�í
dobu. Dùvodù ze strany ministerstva kultury, které k tomu vedou, je øada: nesprávné
zru�ení Nábo�enské matice v r. 2002, nezákonné vylouèení nìkterých star�ích
církevních subjektù ke dni 21.12. 2001 z evidence ministerstva, neochota a odmítání
ministerstva vzít do evidence napø. charity a jiné subjekty. V poslední dobì pak
svévolné sní�ení finanèních prostøedkù na platy duchovních v roz-poru s naøízením
vlády, pøièem� i bez tohoto sní�ení je platový prùmìr du- chovních velmi nízký, èiní 13
561 Kè mìsíènì. Arcibiskupství sehnalo peníze, aby nemuselo sní�it plat knì�ím.

Ji� nìkolik let se ministerstvo sna�í zú�it zákonný prostor nábo�enské svo-body
napøíklad tím, �e chce samo rozhodovat o právní subjektivitì námi zakládaných
institucí (farnosti, charity atd.). Tato snaha �la tak daleko, �e do zákona o církvi è.
3/2002Sb. zaøadili ètyøi ustanovení, která následnì zru�il Ústavní soud jako
protiústavní.

V souèasné dobì ministerstvo kultury (MK) usiluje o novelu tohoto zákona. Její text
je hor�í ne� znìní stávajícího zá-kona. Znovu tam byla zaøazena nìkterá ustanovení,
která byla døíve Ústavním soudem zru�ena.

Církev cítí diskriminaèní opatøení napøíklad v tom, �e aèkoli Ústavní soud jasnì
vyslovil, �e MK pouze eviduje církevní právnické osoby, MK neustále tvrdí, �e církevní
právnické osoby získají právní subjektivitu a� evidencí na MK, to znamená, �e MK
rozhoduje o udìlení právní subjektivity a nikoli pøíslu�ný církevní pøedstavený.

Otázka majetkového vyrovnání za majetek, který komunisté církvím u-kradli, se
vleèe 15 let. Není dostatek politické vùle vyrovnání øe�it. Neopráv- nìným dr�ením
majetku se vlastnì stát chová lhostejnì ke komunistickému bezpráví proti církvi.

Církev je proto dosud závislá na pøíspìvku státu. Tuto situaci vyu�ívají politici
v médiích proti církvi tím, �e l�ivì uvádìjí, �e církev je placená z penìz daòových
poplatníkù, zatímco stát vrací na pøíspìvcích z výnosu církevního majetku, který
neoprávnìnì dr�í, pouze èást ve formì pøíspìvkù.

Ministerstvo kultury 15 let protahuje øe�ení tìchto otázek, v poslední dobì
navrhováním nesmyslných postupù, jako je výètový zákon, který by mìl mít v pøíloze
ke vrácení desetitisíce polo�ek objektù, parcel atd. Je snadné si pøedstavit v takové
pøíloze zákona mnoho mo�ných chyb.

Jestli�e se nìkterý pøedstavitel církve ozve, bývá to i nedemokraticky zneu�ito, jako
by církev nemìla právo vyslovit svobodnì svùj názor, nebo jsou na�e názory
oznaèovány za dezinformace.

Kristus církvi neslíbil pohodlný �ivot, ale mluvil o pronásledování. A tak je v�e
nutno brát podle jeho slov.

kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pra�ský, Svìtlo 13/2005
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Nová tváø u varhan
Mo�ná nìkteøí z Vás zaregistrovali, �e v sobotu pøi veèerní m�i svaté vìt�inou nesedí za varhanami �ádný

z na�ich pánù varhaníkù, ale útlá blondýnka. Myslím, �e Danielu Workovou není tøeba zvlá�� pøedstavovat. Ale
urèitì by nás zajímalo, jak tak rychle bravurnì zvládla hru na varhany. Proto jsem jí polo�il pár otázek:

MOST: Podle ohlasù úèastníkù
sobotních veèerních bohoslu�eb
hraje� jak �starý profík�. Jak se to
stane, �e nìkdo sedne za varhany
a hraje, jak by se u varhan narodil?

Daniela Worková: Varhany pro
mì nejsou úplnou neznámou. Mìla
jsem to �tìstí, �e v umìlecké �kole
zakoupili velmi kvalitní varhany pro
výuku a mohla jsem chodit na
hodiny k panu Ramíkovi. Letos u�
z èasových dùvodù na varhany
ne-chodím, ale z na�í farnosti se
chodí uèit Zuzka Pavlíková a Klárka
Janczyková. Navíc uèitelem je Petr
Vondráèek, který externì uèí v ZU�.
Tak�e varhaníkù budeme mít urèitì
dost.

MOST: Ale varhany asi nejsou
Tvùj hlavní obor?

Daniela Worková: Hlavním
nástrojem je pro mì klavír. Hraji od
svých 5 let a chodím i s bratrem
k paní uèitelce Janì Ciencialové.
Ona se nám v�dycky maximálnì
vìnovala a èasto i nad rámec svých
uèitelských povinností. První roky
byly dost nezá�ivné a rodièe mì
museli dost honit, abych cvièila, ale
po nìjaké dobì mì hraní zaèalo bavit
a dneska jsem ráda, �e jsem toho
nenechala.

MOST: V�iml jsem si, �e jsi
doprovázela �tývarùv dìtský sbor
pøi koncertì v na�em kostele. Jak
ses k tomu dostala?

Daniela Worková: U� 3 roky hraji
v Tøineckém komorním orchestru,
který vede paní Alena Kostková.
Proto�e paní Kostková pøevzala po
panu �tyvarovi i dìtský sbor,
poprosila mì, abych jim dìlala
dru-hého klavíristu. Jan Nowak,
který je u� roky doprovází, teï
studuje vysokou �kolu a nemù�e
jezdit na koncerty pøes týden. Jinak
dopro-vázím podle potøeby polský
pìvecký sbor Hutnik. Nìkdy je toho
opravdu hodnì, ale mì to baví a
dìlám to ráda.

MOST: Teï mì napadá, jestli
má� taky èas na �kolu. Myslím, �e
chodí� na gymnázium?

Daniela Worková: Ano, chodím
do 3. roèníku �estiletého Gymnázia
v Tøinci a na�tìstí studium zvládám
celkem dobøe. Tøídní profesorka má
pochopení, kdy� sem tam vynechám
�kolu, proto�e mám koncert nebo
soutì�.

MOST: Zajímalo by mì, jak se Ti
hraje v kostele. Jaký to je pocit

sedìt za varhanami a pro�ívat
bohoslu�bu z tohoto místa?

Daniela Worková: Musím øíct, �e
jsem z toho mìla obavy. Ani ne tak
z hraní, s tím nemám problém, ale
spí�e abych vìdìla, kdy mám co
hrát. Abych se cítila jistìji, chodí se
mnou ta�ka. V sobotu na svátek sv.
Josefa byl ale nemocný a já jsem si
vùbec neuvìdomila, �e je slavnost a
hraje se Kyrie, Credo a písnì
ke svatému Josefovi. Na�tìstí pan
Janczyk mìl tu�ení, �e mì to asi
nenapadne a pøi�el. Tak�e jsme to
odehráli spoleènì.

MOST: Proè hraje� právì
v sobotu?

Daniela Worková: Chodím na
pøípravu na biømování, a proto�e
v sobotu nikdo nehrál, domluvili
jsme se s panem faráøem, �e mù�u
hrát já. Zatím tedy do biømování a
potom se uvidí, jak mi to bude
èasovì vycházet. Myslím, �e bude
dobré, kdy� budu moci zaskoèit
v pøípadì, �e nìkdo z na�ich
varhaníkù nebude moct pøijít.

MOST: Pøejeme Ti hodnì
úspì-chù ve �kole i pøi hraní a
dìkuji za rozhovor.

Rozmlouval Marian Kozok

Podìkování
Velikonoce jsou za námi. Bìhem

slavnostních m�í svatých na�i knì�í
nejednou dìkovali v�em, kteøí se
zaslou�ili o krásný prùbìh bohoslu�eb.
MOST nemá v úmyslu tato podìkování
opakovat, ale jednu výjimku z tohoto
pravidla udìláme: jménem pana faráøe
dìkujeme tímto v�em, kteøí darovali
prostøedky na kvìtinovou výzdobu.
Paní, které se zabývají kvìtinovou
výzdobou, Vám drazí ètenáøi MOSTu
pøedstavíme pøí�tì a i jim patøí velké
podìkování v souvislosti s jejich trvalou a
skvìlou prací.

Dnes Vám pøedstavíme ty, kteøí èistí a
uklízejí ná� kostel: jsou to paní Anna
Krzy�anková, Emilie Szurmanová,
Kris-tina Podermanská, Marie
Kohutková, Helena Zubrová, Helena
Tomoszková, Al�bìta Hessová (��éfka�) a
man�elé Lidie a Jan Golasow�tí. V�echny
je mù�ete vidìt na pøilo�eném snímku.
Dìkujeme Vám za práci, kterou pøi jejich
provádìní nikdo témìø nevidí, ale v�ichni
ocení, kdy� pøijdou do èistého a
uklizeného kostela.
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Diecézní setkání mláde�e
s Otcem biskupem v Jablunkovì

V sobotu 12. bøezna se konalo diecézní
setkání mláde�e v Jablunkovì, na které
jsme se chystali docela dlouho. Pøece
jenom je to blízko, tak by byla (a pro ty, kteøí
nebyli opravdu byla) �koda ne-zúèastnit se.

Po pøíjezdu vlakem do Návsí jsme �li ke
klá�teru sester Al�bìtinek, kde mìla být
registrace. U� po cestì jsme potkali
organizátory, kteøí nás poslali do klá�tera.
Registrovali jsme se a vy�li na cestu� cestu,
kdy jsme se na stanovi�tích dozvìdìli
mnoho dùle�itého (pro nìkteré i nového),
vyzkou�eli si rùzné zajímavosti a hlavnì
za�ili mnoho srandy. Bylo vidìt, �e
organizátoøi vìnovali pøípravì dost èasu a
dá se øíct, �e ze sebe vydali v�echno�

Po dlouhé cestì jsme se dostali zpìt do
klá�tera, kde jsme mìli mo�nost poobìdvat
byl k mání výborný gulá�ek a taky nìjaká ta
buchta s èajem. Potkali jsme zde hodnì
známých z rùzných podobných akcí pro
mláde�, se kterými jsme si mohli takøíkajíc
pokecat. Byli zde pøítomní i na�i bývalí
kaplani - Otec Mirek a Otec Radek (kteøí
Vás mimochodem v�echny zdraví).

Pak u� jsme den zakonèili vrcholem
celého dne - m�í svatou, kterou slou�il Otec
biskup Franti�ek Václav. Pøi svém kázání
pohnul, myslím, srdcem ka�dého
úèastníka�

Nakonec bychom chtìli podìkovat
organizátorùm jménem v�ech úèastníkù za
skvìlou pøípravu a je�tì lep�í prove-dení
super dne, který aspoò trochu vytrhl nás
mladé z ka�dodenního shonu za
�dùle�itými� vìcmi. Ale hlavní dík patøí
Pánu Bohu za to, �e nìjaké takové akce
nám ze své lásky dopøává!!!

Pavel a Milan Tatarkovi
V sobotu 12. bøezna mezi 9-10 hod. se

ostravsko-opavská mláde� scházela
v Jablunkovì u klá�tera sester Al�bìtinek,

aby se setkali s Otcem biskupem
Franti�kem a hlavnì s Pánem Je�í�em.

Po zahájení jsme se rozdìlili do
skupin podle farnosti a vyrazili na cestu
poklonit se Pánu Je�í�i. �li jsme cestou,
kterou putovali tøi králové. Cestou jsme
narazili na rùzná zastavení jako napø.
hrad krále Heroda; taky na rùzné
pøeká�ky. Museli jsme napøíklad
chránit si svùj �ivot, který jsme dostali u
krále Heroda. Také jsme potkali
pastýøe, kteøí se vraceli z cesty. Celou
cestou nás provázela hvìzda, která
nám ukazovala cestu k cíli a to k Pánu
Je�í�i, který le�el v �jeskyni�. Aby si
nìkdo nemyslel, �e to byla nìjaká
panenka, byl to opravdový Pán Je�í�
Kristus polo�ený do jeslièek. Poklonili
jsme se mu, zazpívali písnièku a �li dál.

Poslední zastavení bylo s Otcem
biskupem Franti�kem. A hurá do
klá�tera na obìd. Musíme podotknout,
�e byla vynikající gulá�ová polévka�
opravdu sedla.

Po obìdì jsme se v�ichni se�li
v místním kostele, který byl úplnì plný.
Není divu, bylo nás zde pøes pìt set.
V Bo�ím domì jsme krásnì pro�ili m�i
svatou, kterou slou�il Otec biskup
Franti�ek.

Posledním bodem tohoto setkání
bylo rozná�ení pohlednic s velikonoèní
tématikou do schránek místních
obyvatel. Tak a je krátce po 16. hodinì.
Mláde� se zaèíná louèit a rozcházet.
Nìkteøí jdou pì�ky, nìkdo vlakem a
nìkdo autobusem.

Pavla Havrlantová
i Pavla a Lucie Wojnarovy

„Ojcze nasz” - jakiego
jeszcze nie znasz

Czy naprawdê znacie to, co znacie na
pamiêæ? Katarynka melodyjkê gra, ale
czy s³owa melodyjki zna? Nie, bo za
szybko j¹ gra. Tak samo jest i z modlitw¹
�Ojcze nasz�, które czêsto jeszcze siê
dob-rze nie zaczê³o, a ju¿ siê skoñczy³o
w po�piesznym paplaniu. Niby siê
zmówi³o, niby siê modli³o, ale co z tego,
skoro siê nie zastanowi³o!

Dlatego spróbujmy � powolutku �
s³uchaæ ka¿dego s³owa oddzielnie i to
s³owo niech mówi, co tam w sobie kryje, o
co siê do Boga modli, jakie ma swoje
kolory i jak mo¿na je spotkaæ w domu, na
ulicy, w szkole, jak maleñki drogowskaz.
Dok¹d? - Do Ojca Naszego, wszystko
s³ysz¹cego, wszêdzie czekaj¹cego,
wszystko widz¹cego i wszystkich
kochaj¹cego.

Szukajmy Go!

Ojcze nasz
Choæ kryjesz sw¹ twarz,
to wszêdzie widaæ.
Twoje ¿ywe �lady �
bo bez iskry Twego ¿ycia
nikt ¿yæ nie da rady!
I dlatego ja
i ka¿de ze stworzonek
wiemy, ¿e mo¿esz zawsze
wzi¹æ nas w obronê.
A choæ masz miliardy
ludzi � dzieci swoich �
to ka¿dego prowadzisz
i przy ka¿dym stoisz.

T. Ruciñski

KRZY¯ÓWKA

1. Stolica papiestwa

2. �wiêta ksiêga islamu

3. Jedna z wielkich religii �wiata

4. Wyspiarski kraj katolicki w Europie

5. Zwierzê pomagaj¹ce �wiêtej rodzinie
w ucieczce przed Herodem

6. Jeden z grzechów g³ównych

7. Kraina geograficzna w Palestynie,
w której le¿y Nazaret - miasto
rodzinne Jezusa

Przygotowa³a K.Z.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

18 17 11

4 7

1519 13 1

8 10 2

16 3

12 20 5 6

9 14

21 43 1098765 11
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Spotkanie regionalne PKRDz
Modlitw¹ ró¿añcow¹, ka¿dy dzieñ nasz ¿yje,
Prosi i dziêkuje, zaprasza Maryjê.
Pan Jezus siê cieszy, gdy modl¹ siê dzieci,
Z kó³ek ró¿añcowych dobro wszystkim �wieci.
Do Ciebie idziemy jak do swojej Mamy,
Rado�ci¹ nas witasz, kiedy Ci �piewamy.
Ciep³o ³aski dajesz, kiedy co� nas boli,
Chwa³a Tobie Pani, z Synem przy nas stoisz.

W Niedzielê Palmow¹ 20 marca dzieci i doro�li z
Jab³onkowa, Wendryni i Trzyñca nale¿¹cy do Sekcji
Zaolziañskiej Podwórkowych Ko³ek Ró¿añ-cowych
wyjechali autobusem na spotkanie regionalne PKRD
diecezji, bielsko - ¿ywieckiej do ko�cio³a p.w. �w.
Antoniego w Kalnej nad jeziorem ¯ywiec-kim pod
gór¹ Skrzyczne.

Kalna, to wioska licz¹ca zaledwie 200 rodzin, ale
s³yn¹ca z wielkiej pobo¿no�ci, niezwyk³ych cudów
�w. Antoniego i piêknej okolicy. Figura �w. patrona
przywieziona zosta³a na pocz¹tku XX wieku i
umieszczona w niewielkiej kaplicy. W 1991 roku
Ojciec �wiêty po�wiêci³ kamieñ wêgielny pod nowy
ko�ció³. Od tego czasu modlitwa i post wielu
wierz¹cych oraz praca wszystkich mieszkañców
wspomaga³a to dzie³o. Z kamieni starej kaplicy
utworzono ogromn¹ grotê, na szczycie której
znaj-duje siê figura Maryji z Lourdes. Spod Jej stóp
wytryska na kulê ziemsk¹ woda, jako �ród³o ³ask. W
2002 roku Ks. Bp Tadeusz Rakoczy konsekruje
nowy ko�ció³, który dla wszystkich jest pomnikiem
ogromnej wiary i mi³o�ci. Wewn¹trz nowej �wi¹tyni
znajduje siê cudowna figura Maryji przywieziona
z Fatimy. Kalna dziêki niezwyk³emu orêdownictwu
�w. Antoniego oraz Maryji jest miejscem licznych
pielgrzymek.

W ko�ciele �w. Antoniego odby³a siê uroczysta
Msza �w. dla dzieci z kó³ek ró¿añcowych
z po�wiêceniem palm, procesj¹ wokó³ ko�cio³a,
spotkanie z Madzi¹ Buczek, wspólne pomodlenie siê
dziesi¹tka ró¿añca oraz konkurs o najpiêkniejsz¹
palmê. W uroczysto�ci oprócz miejscowych
parafian i naszej grupy uczestniczy³y dzieci z 23
miejscowo�ci dziekanatu bielsko-¿ywieckiego.
W ko�ciele by³o bardzo kolorowo i rado�nie.
Wszyscy obecni w³¹czyli siê do wspólnego
od�piewania pie�ni, któr¹ rozpocz¹³ O. Piotr Dettlaff,
opiekun kó³ek ró¿añcowych:

�Oby�my byli jedno, podajmy sobie rêce,
oby�my byli razem i jedno mieli serce.
Niech siê odmieni, niech siê odmieni,
oblicze ziemi, tej ziemi!"
Ksi¹dz Kazimierz Hanzlik, który pos³uguje w tym

ko�ciele, podczas swego kazania zwróci³ uwagê
dzieci na ogromny krzy¿ umieszczony przy g³ównym
o³tarzu, na którym wisi cia³o Pana Jezusa, który
bardzo cierpi, ale Jego twarz siê u�miecha. Piêknie
wyt³umaczy³ dzieciom to zjawisko: �Je�li kto� z
wiar¹ przyjmuje krzy¿, to zawsze bêdzie radosny.
Cz³owiek, który kocha Boga nigdy nie bêdzie
narzeka³. On zawsze siê bêdzie u�miecha³. Na naszej
drodze krzy¿owej stoi tak¿e nasz najwiêkszy wróg -
szatan, który nas stale namawia do z³ego i do tego,
¿eby�my nasz krzy¿ pozostawili i nie d�wigali. Tylko
modlitwa mo¿e nam pomóc. Ksi¹dz Kazimierz
zwróci³ tak¿e nasz¹ uwagê na piêkne kolorowe
witra¿e, które przypominaj¹ ¿yciorys �w. Antoniego i
jego s³ynne kazanie do ryb. Legenda opowiada o
misjonarzu, który przyby³ do miasta pe³nego
heretyków, gdzie ko�cio³y by³y puste i nie by³o
nikogo, do kogo móg³by przemówiæ. Antoni szed³ i
modli³ siê. Gdy znalaz³ siê nad brzegiem Adriatyku

zwróci³ siê ku morzu i pocz¹³ nawo³ywaæ: Przyjd�cie
ryby s³uchaæ S³owa Bo¿ego, poniewa¿ ludzie nie s¹
tego godni! Tysi¹ce ryb zaczê³o nap³ywaæ i s³uchaæ
kazania Antoniego. Ludzie widz¹c ten cud, nawrócili
siê i powrócili na ³ono Ko�cio³a. Tak �wiêty Antonin
sw¹ cierpliwo�ci¹ i wiar¹, która przenosi góry, zdo³a³
otworzyæ serca ludzkie.

Pó�niej Ks. Kazimierz poprosi³ do mikrofonu
dziewczynkê Olê, która do dzisiaj dziêkuje za cud
uzdrowienia. Przed czterema laty przywieziono do
ko�cio³a figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej. Od tego dnia
wiêkszo�æ dzieci ka¿dego dnia zaczê³a modliæ siê
ró¿aniec. W 2003 roku zachorowa³a ma³a Ola bardzo
ciê¿k¹ chorob¹, podczas której w ci¹gu paru godzin
bakterie zabijaj¹ cz³owieka. Wszystkie dzieci modli³y
siê o uzdrowienie Oli, uczestniczy³y w mszy �w. w
intencji uzdrowienia. Wiara i modlitwa wszystkich
mieszkañców doprowadzi³a do tego, ¿e Ola jest
dzisiaj zupe³nie zdrowa.

Wszystkie dzieci cieszy³y siê na spotkanie
z Madzi¹ Buczek, która tak jak zawsze u�miechniêta i
radosna skierowa³a do obecnych piêkne s³owa:
�Chciejmy wraz z Matk¹ Naj�wiêtsz¹ trwaæ pod
krzy¿em Pana Jezusa. Chciejmy nasz¹ modlitwê
ró¿añcow¹ ofiarowaæ za tych wszystkich, którzy s¹
daleko od Boga, którzy obra¿aj¹ Go swoimi
grzechami, aby otrzymali ³askê przebaczenia.
Pamiêtajcie, ¿e Maryja zawsze prowadzi do
zwyciêstwa, ale aby zwyciê¿aæ wszelkie z³o, Maryja
potrzebuje ka¿dego z nas. Potrzebuje nasz¹
co-dzienn¹, wytrwa³¹ modlitwê ró¿añcow¹. Dlatego
ka¿dy z nas ma wielk¹ warto�æ i jest potrzebny Matce
Naj�wiêtszej�.

Ojciec Piotr Dettlaff, opiekun kó³ek
ró¿añco-wych, zaprosi³ wszystkich na VII
Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê PKRDz na Jasne Gorê w
Czêstochowie 12 czerwca 2005 roku. Podkre�li³
potrzebê nawrócenia, odrzucenia grzechu i
spe³nienia wytyczonego programu minimum:

- nie ma dnia bez modlitwy,
- nie ma tygodnia bez niedzielnej Eucharystii,
- nie ma miesi¹ca bez Spowiedzi �wiêtej.
W szkole Maryi przemieñmy nasze serca. Na

zakoñczenie wszyscy g³o�no i z wielkim
przeko-naniem za�piewali piêkn¹, bardzo wymown¹
pie�ñ: �Nigdy, nigdy, nigdy siê nie poddaæ, Krzy¿a,
wiary, nie wolno nam oddaæ!�

Przed ko�cio³em odby³ siê konkurs
przynie-sionych palm, które by³y bardzo kolorowe,
wysokie i krótkie. Ozdobione kolorow¹ bibu³k¹,
serwetkami, kwiatkami.

Wytworzone z kija otoczonego kolorowym
papierem, z drzewek oliwnych, z ga³¹zek bukszpanu
itp. Naprawdê trudno by³o wybraæ t¹ naj-piêkniejsz¹.
Dlatego tym wiêksza rado�æ, kiedy okaza³o siê, ¿e
jedno z miejsc wygra³y dzieci z Wendryni z swoj¹
palm¹ ozdobion¹ serduszkami, na których by³o
wypisane wszystko to, co ofiarowa³y podczas
okresu trwania Postu Panu Jezusowi i swoim
bliskim. Tak¿e Jab³onków uzyska³ uznanie za obraz
Krzy¿a z naklejonym ró¿añcem z kwiatków. Dzieci z
Trzyñca nios³y tym razem dary na o³tarz. By³o to
bardzo piêkne popo³udnie. Nasi parafianie mogli
uczestniczyæ w spotkaniu s³uchaj¹c transmisji w Ra-
dio Maryja. A ci, którzy mog¹ ogl¹daæ programy w
Telewizji TRWAM, zobaczyli skrócon¹ wersjê w dwa
dni pó�niej. Wszyscy bardzo siê ucieszyli z
informacji, które podawa³a Madzia dotycz¹c¹ ilo�ci
cz³onków PKRD. Kó³ka ró¿añcowe istniejê ju¿ w 30
krajach �wiata, maj¹c przesz³o 130 tysiêcy
modl¹cych siê dziennie dziesi¹tkê ró¿añca. A u nas?
Od dwóch lat nikt nowy nie powiêkszy³ naszej

rodziny ró¿añcowej w Sekcji Zaolziañskiej.
Niezmiennie pozostaj¹ dzieci z Jab³onkowa,
Wendryni, Trzyñca i Ropicy. A gdzie dzieci z
innych miast i wsi naszego regionu i pañstwa?
Czy nikt nie widzi potrzebê codziennej wspólnej
modlitwy ró¿añcowej? Tylko 5 minut dziennie,
jak przypomina Madzia trwa odmawianie jednej
dziesi¹tki. Modlitwa ró¿añcowa ma na-prawdê
wielk¹ moc. Dlatego nie narzekajmy, ¿e �wiat
jest z³y i nic nie da siê ju¿ zrobiæ, ale poprzez
modlitwê ró¿añcow¹ pro�my o pokój na ziemi,
mi³o�æ w naszych rodzinach i wiarê w naszych
parafiach. Zapro�cie swoich kolegów i kole¿anki
do modlitwy ró¿añcowej. Tak czyni¹c staniecie
siê ma³ymi Aposto³ami. Waszych ma³ych r¹k,
nóg i serc potrzebuje sam Pan Jezus! Poprzez
was dociera do innych. Pan Jezus ka¿dego dnia
przychodzi do nas, puka do drzwi, ale zdarzy siê,
¿e s¹ zamkniête. Ludzie, których serce jest
zamkniête dla Pana Boga s¹ czêsto
nieszczê�liwi! Otwórz Bogu serce swoje...
Otwórz Bogu drzwi!

Dzieci z Trzyñca przygotowywa³y siê ju¿
ca³y miesi¹c maluj¹c jajka, wycinaj¹c kurki,
zaj¹czki itp. Parê lat po sobie zawsze w Niedzielê
Palmow¹ odwiedza³y z swymi rodzicami i
Wspólnot¹ Sympatyków Radio Maryja Dom
Opieki Spo³ecznej w Trzyñcu - So�nie
obdarowywuj¹c wszystkich pensjonariuszy
swoimi upominkami i programem. W tym roku z
powodu grypy wszelkie instytucje by³y
zamkniête dla odwiedzaj¹cych; dlatego czê�æ
mog³a wyjechaæ do Kalnej na Spotkanie
Regio-nalne, czê�æ siê doleczyæ a reszta wzi¹æ
udzia³ w programie zespo³u �piewaczego 6. Z�.
W poniedzia³ek 21 marca delegacja PKRD i
Sympatyków Radio Maryja odwiedzi³a Dom
Opieki Spo³ecznej w Trzyñcu i na rêce dyrektora
Mgr Tadeusza H³awiczki przekaza³a ¿yczenia
wielkanocne, drobne upominki, ró¿ne owoce i
smako³yki dla pensjonariuszy. Z tradycyjnym
�Goiczkiem� zawitamy w miesi¹cu kwietniu,
kiedy ju¿ grypa na dobre odejdzie a wiosna w
pe³ni zawita. Trzeba podziêkowaæ wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego by�my mogli
zrobiæ rado�æ miesz-kañcom Domu Opieki i
chorym parafianom. Dziêkujemy: p. Macurowej,
p. Hudeczkowej z AD Serwisu, p. RNDr. J.
Brozdovi, p. Sadowskiej, p. Tatarkowej, p.
Dudysowêj, p. Sevèíkowej, p. Pindurowej, p.
Sczerbowskiej, p. Pomykaczowej, p. Ma³gosi
Heczkowej z Lesznej za piêkne pieczone pierniki
oraz wszystkim rodzicom i dzieciom za
malowanie, wycinanie jajek, kurek i zajêcy.
Wielkie Pan Bóg zap³aæ.

�Nie liczy siê to, co masz, ale to co dajesz!�
C. Lubich

�Nie traæcie czasu, czyñcie dobrze, czyñcie
wiele, a nigdy nie po¿a³ujecie, ¿e�cie co�
zrobili�

Ks. Bosko

�O chorych, dzieci i ubogich troszczcie siê
szczególnie a zyskacie b³ogos³awieñstwo Boga
i ¿yczliwo�æ ludzi�.

Ks. Bosko

Irena Szymonikowa
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3. nedìle velikonoèní (10.4.)
1. ètení: Sk 2,14.22-33; 2. ètení: 1 Petr
1,17-21; Evangelium: Lk 24,13-35
�alm: odp. Uka� mi, Pane, cestu k �ivotu.
ref. Uka¿ nam, Panie, Twoj¹ �cie¿kê ¿ycia.

4. nedìle velikonoèní (17.4.)
1. ètení: Sk 2,14a.36-41; 2. ètení: 1 Petr
2,20b-25; Evangelium: Jan 10,1-10
�alm: odp. Hospodin je mùj pastýø, nic
nepo-strádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi
niczego.

5. nedìle velikonoèní (24.4.)
1. ètení: Sk 6,1-7; 2. ètení: 1 Petr 2,4-9;
Evangelium: Jan 14,1-12
�alm: odp. A� spoèine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
ref. Mamy nadziejê w mi³osierdziu Pana.

6. nedìle velikonoèní (1.5.)
1. ètení: Sk 8,5-8.14-17; 2. ètení: 1 Petr
3,15-18; Evangelium: Jan 14,15-21
�alm: odp. Jásejte Bohu v�echny zemì.
ref. Niech ca³a ziemia chwali swego Pana.

7. nedìle velikonoèní (8.5.)
1. ètení: Sk 1,12-14; 2. ètení: 1 Petr
4,13-16; Evangelium: Jan 17,1-11a
�alm: odp. Vìøím, �e uvidím blaho od
Hospodina v zemi �ivých.
ref. W krainie ¿ycia ujrzê dobroæ Pana.

*    *    *

1. Intencja ogólna: Za chrze�cijan,
aby coraz bardziej prze¿ywali
niedzielê jako dzieñ Pañski,
po�wiêcony w spo-sób szczególny
Bogu i bli�nim.

2. Intencja misyjna: Za wspólnoty
chrze�cijañskie, aby rozpala³o je nowe
¿arliwe pragnienie �wiêto�ci, które
wzbudzi liczne powo³ania misyjne.

Program spotkañ

Sobota 16.4.2005, godz. 15.00 �
Spotkanie Sympatyków Radio Maryja
w salce parafialnej

Poniedzia³ek 18.4.2005, godz. 15.00
� Spotkanie z Pismem �wiêtym w salce
parafialnej

Sobota 23.4. � Odwiedziny ks.
Radka Drobisza w Skalicy u
Frýdku-Místku. Odjazd specjalnym
autobu-sem o godz. 14.00 z dworca
autobusowego w Trzyñcu od piekarni
GVUZD. Proszê siê zg³aszaæ w
zakrystii.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy � kwiecieñ 2005

Pøí�tí èíslo MOSTu vyjde
1. kvìtna 2005.

Pøíspìvky mù�ete zasílat
do 20.4.2005.

1. Nedìle 10.4.2005 � 3. nedìle
veli-konoèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50
a 17.00 èesky.
2. Nedìle 17.4.2005 � 4. nedìle
veli-konoèní; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a
17.00 polsky.
3. Sobota 23.4.2005 � svátek sv.
Voj-tìcha, biskupa a muèedníka,
hlavního patrona pra�ské arcidiecéze.
4. Nedìle 24.4.2005 � 5. nedìle
veli-konoèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50
a 17.00 èesky.
5. Pondìlí 25.4.2005 � sv. sv. Marka,
evangelisty.
6. Pátek 29.4.2005 � svátek sv.
Kateøiny Sienské, panny a uèitelky
církve, pat-ronky Evropy.
7. Nedìle 1.5.2005 � 6. nedìle
veli-konoèní; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 a
17.00 polsky.
8. Úterý 3.5.2005 � svátek sv. Jakuba a
Filipa, apo�tolù.
9. Ètvrtek 5.5.2005 � Slavnost
Nanebe-vstoupení Pánì.
10. Pátek 6.5.2005 � památka sv. Jana
Sarkandra, knìze a muèedníka, první
pátek v mìsíci.
11. Nedìle 8.5.2005 � 7. nedìle
veli-konoèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50
a 17.00 èesky.
12. Ka�dou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní m�í svatou je adorace
Nej-svìtìj�í Svátosti Oltáøní a
svátostné po�ehnání. Poslední nedìle
v mìsíci � Mariánské veèeøadlo.
13. V prùbìhu týdne m�e svaté zaèínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu,
pátek - ranní èesky, veèerní polsky.
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky,
veèerní èesky.
14. Ka�dý ètvrtek od 16.00 a první
pátek po ranní m�i svaté je výstav
Nejsvìtìj�í Svátosti Oltáøní.

15. Ka�dý pátek po ranní i veèerní m�i
svaté je výstav Nejsvìtìj�í Svátosti
Oltáøní s modlitbou Korunky k Bo�ímu
Milosrdenství. První pátek v mìsíci -
litanie a zasvìcení Bo�skému Srdci
Je�í�ovu. Ka�dý poslední pátek v
mì-síci v prùbìhu celého �kolního
roku se modlíme za dìti, mláde�, �áky,
studenty, katechety, uèitele a
vychovatele pøi veèerní adoraci
Nejsvìtìj�í Svátosti Oltáøní do 18.45
hodin.
16. M�e svatá v Domovì dùchodcù na
Sosnì je ka�dý pátek v 15.30. Pùl
hodiny pøed zaèátkem m�e svaté je
mo�no pøistoupit ke svátosti smíøení.
M�e svatá v Nemocnici Sosna je
slou�ena ka�dou sobotu v 15.30.
Pøede m�í sv. pøíle�itost ke svátosti
smíøení.

Redakce neruèí za jazykový sled
jednotlivých m�í sv. Sledujte vývìsku
v kostele!

Zapraszamy na pielgrzymki w roku 2005

13.5. � 15.5.2005 � pielgrzymka autokarowa do Lichenia, Trzebnicy,
Gniezna, Kalisza

16.7. � 21.7.2005 � XV piesza pielgrzymka Zaolzie � Jasna Góra
20.7. � 21.7.2005 � III pielgrzymka rowerowa Zaolzie � Jasna Góra
21.7. � 22.7.2005 � XIII pielgrzymka autokarowa Zaolzie � Jasna Góra
10.9.2005 � III piesza pielgrzymka z Czeskiego Cieszyna do Frydku
8.10.2005 � pielgrzymka autokarowa na �Svatý Kopeèek�

Informacje i zg³oszenia:
Jadwiga Franek, Czeski Cieszyn, tel. 731 707 132, 731 770 517


