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Nie bójmy się!

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Nosimy w sobie tyle różnego rodzaju lęków. Boimy się
gniewu Bożego, boimy się reakcji innych ludzi, odrzucenia, podejmowania decyzji, tego, co czeka nas w przyszłości... Tę listę
można kontynuować bez końca. Każdy z nas ma inne lęki, nikt
nie jest od nich wolny. Sami nie jesteśmy w stanie sobie z nimi
poradzić. Wiele z nich jest zresztą uzasadnionych. Bóg pragnie
jednak nas od nich wyzwolić. Wzywa nas do pełnego zaufania
Mu, do uczynienia odważnego kroku wiary, dzięki któremu
w pełni Mu zawierzymy. Jeśli powierzymy się Bożej Opatrzności i będziemy podążać za głosem Jezusa Pasterza, nic złego nie
może nas spotkać. Nie oznacza to, że będziemy wolni od przeciwności losu czy ludzkiej niechęci. On jednak zawsze weźmie
nas w obronę. Każdy z nas wezwany jest do odwagi, bo Kto natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości (1 J 4, 18).
Jezu, powierzamy Tobie całe nasze życie. Wyzwól nas,
prosimy, z lęków, które przeszkadzają nam w duchowym wzroście.

W tym numerze:
Piątka poznańska cz.2
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Świętość to nie coś już ustalonego,
oprawionego w ramki, lecz ciągły wysiłek,
ciągłe zwalczanie złego, które powraca.”
ks. Jan Twardowski
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O pięciu takich… Poznańska piątka męczenników - cz.2
weł II 13.06.1999 r. ogłosił
tych pięciu młodych ludzi
błogosławionymi Kościoła.
Poniżej zamieszczamy listy
(pozostałej trójki), które napisali na kilkanaście minut
przed zgilotynowaniem. To
listy niezwykłe, świadectwa
wiary, która jest pełna nadziei
- również w sytuacjach z pozoru przeczących jakiejkolwiek nadziei.
Błogosławiony Franciszek
Kęsy (1920-1942)

W Dreźnie, 24.08.
1942 r., o godz. 20.30 dla pięciu młodych ludzi z Poznania,
po niemal dwuletniej tułaczce
po niemieckich więzieniach,
kończy się czas ziemskiego
życia. Zostali oskarżeni o
zdradę stanu - młodzi Polacy
zdrajcami Trzeciej Rzeszy.

Oni jednak nikogo nie zdradzili. Uwięziono ich, ponieważ byli centralnymi postaciami w salezjańskim oratorium na Wronieckiej w Poznaniu, byli liderami katolickiej młodzieży. W więzieniu
zachowali spokój i niespotykaną pogodę ducha. Jan Pa-

Dresden, 24.8.42 r.
Moi Najukochańsi Rodzice
i Rodzeństwo
Nadeszła chwila pożegnania
się z Wami i to właśnie
w dniu 24 sierpnia, dzień Maryi Wspomożycielki Wiernych. Och, jaka to radość dla
mnie, że już odchodzę z tego
świata i to tak, jak powinien
umierać każdy. Byłem właśnie przed chwilą u spowiedzi
świętej, za chwilę zostanę posilony Najśw. Sakramentem.
Bóg Dobry bierze mnie do
siebie. Nie żałuję, że w tak
młodym wieku schodzę z tego
świata. Teraz jestem w stanie
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łaski, a nie wiem, czy później
byłbym wierny mym przyrzeczeniom Bogu oddanym. Kochani Rodzice i Rodzeństwo,
bardzo Was przepraszam raz
jeszcze z całego serca za
wszystko złe i żałuję za
wszystko z całego serca, przebaczcie mi, idę do nieba. Do
zobaczenia, tam w Niebie będę prosił Boga.
Właśnie przyjąłem Najśw.
Sakrament. Módlcie się czasem za mnie. Zostańcie z Bogiem.
Wasz syn
Franek.
Już idę. Bardzo przepraszam
za wszystko.
Błogosławiony Edward
Klinik (1919-1942)

Najukochańsi Rodzice! Mamuńciu, Tato, Marysiu, Heńku!
Dziwne są wyroki Boże, lecz
musimy się zawsze z nimi pogodzić, gdyż wszystko to jest
dla dobra naszej duszy. Moi
kochani, dziwna jest wola
Jezusa, że zabiera mnie już
w tak młodym wieku do siebie, lecz jakże szczęśliwa będzie dla mnie ta chwila,
w której będę miał opuścić tę
Ziemię. Jakże mogę się nie
cieszyć, że odchodzę do Pana
i mojej Matuchny Najświętszej zaopatrzony Ciałem Jezusa. Do ostatniej chwili Maryja była mi Matką. Teraz,
kiedy Ty, Mamuńciu, nie bę-
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dziesz mnie miała, weź Jezusa
Matko, oto Syn Twój, Kochana Mamuńciu, dziękuję Tobie
serdecznie za ostatnie błogosławieństwo i
modlitwy.
Pocztówkę odebrałem. Moi
kochani, nie rozpaczajcie nade mną i nie płaczcie, gdyż ja
jestem już z Jezusem i Maryją. Do ostatniej chwili z moją
silną wiarą w sercu idę spokojnie do wieczności, gdyż
nie wiadomo, co by mnie tutaj na ziemi czekało. Was
proszę, moi kochani, o modlitwę za moją grzeszną duszę,
proszę Was o przebaczenie
mych grzechów młodości.
Ściskam Was i całuję z całego
serca
i z całej duszy. Wasz zawsze
kochający Syn i brat Edzio.
Do zobaczenia się w niebie
z Matuchną, Jezusem i św. J.
Bosko. Ja zrozumiałem moje
życie dokładnie, poznałem
powołanie życiowe i cieszę
się, że w niebie się odwdzięczę.
Wasz Edziu.
Wszystkich ściska i całuje
Edziu.
Błogosławiony Jarogniew
Wojciechowski (19221942)

24 VIII 1942 r.
Najdroższa Liduś!
Z całego serca dziękuję Wam,
tj. Liduś Tobie, Heniowi i Irce, i wszystkim tym, którzy
o mnie raczyli pamiętać

w chwilach życia. Poznałem
i przejrzałem dokładnie życie
Matusi, Ojca, Twoje i swoje
i dlatego jestem pewny, że
będziesz się raczej ze mną
cieszyć, a nie rozpaczać, bo
dostępuję nadzwyczajnej łaski Bożej i odchodzę poznawszy gruntowne moją przeszłość, bez najmniejszego żalu.
Świat, życie i ludzi również
poznałem i dlatego dzisiaj,
Kochana, najmilsza Liduś,
bądź pewna, że Ty sama na
tej ziemi nie zostajesz. Ja
i Mamusia jesteśmy zawsze
przy Tobie. O jedno Cię proszę, uczucia w każdej chwili
Twego życia powierzaj tylko
Jezusowi i Maryi, bo u Nich
znajdziesz ukojenie. Ludzi nie
przeceniaj zbyt w dobrym ani
w złym. Pomyśl, jakie prawdziwe szczęście! Odchodzę
zjednoczony z Jezusem przez
Komunię świętą. W tej ostatniej mojej Komunii św. myślę
o Tobie i ofiaruję ją za Ciebie
i za siebie z tą nadzieją, że
cała nasza rodzina bez wyjątku będzie szczęśliwa tam
u Góry.
Proszę Cię, proś Ojca naszego o przebaczenie wszystkiego, co uczyniłem złego z tym
zapewnieniem, że zawsze go
kochałem. W ostatniej chwili
przebaczenia i modlitwy jestem z Tobą stale. Idę już
i oczekuję Cię tam w Niebie
z Matusią najmilszą.
Trudno, nie mogę więcej pisać. Módlcie się wszyscy za
mnie, a ja odwdzięczę się
Wam wszystkim tam u góry.
Jezus, Maryja Józef.
Zawsze kochający Cię brat
Jarosz.
Dla wszystkich pozdrowienia
i uściski
(Wojciechowski)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym
rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.

2.

We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste
i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca,
uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!

3.

W środę, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz. 18.00 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29
czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na
których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu
będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących,
zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra
naszych czasów.

4.

W samą czwartkową uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
w naszym kościele Msza Święta będzie sprawowana o godz.
18.00. Taca będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
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