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Chrzest ksiêcia Polan, Mieszka I, by³ jednym z prze³omowych wydarzeñ w historii Polski i Polaków. Poniewa¿ jednak
relacje z tych wczesnych wieków s¹ bardzo skromne, wielu rzeczy mo¿emy siê tylko domy�laæ. Chrzest odby³ siê prawdo-
podobnie w Wielk¹ Sobotê - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pañskie. W roku
966 by³o to 14 kwietnia. Znaleziska archeologiczne sugeruj¹, ¿e móg³ on nast¹piæ na wyspie Ostrów Lednicki, ko³o grodu
gnie�nieñskiego, g³ównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie móg³ zmie�ciæ siê
doros³y cz³owiek. Przypuszcza siê, ¿e razem z ksiêciem ochrzczony zosta³ jego dwór.

Kronikarz z XII w., Gall Anonim, twierdzi, ¿e do przyjêcia chrze�cijañstwa z Zachodu namówi³a Mieszka jego ¿ona,
córka ksiêcia czeskiego, Dobrawa. Ksi¹¿ê zawar³ z ni¹ ma³¿eñstwo licz¹c na przyja�ñ z w³adc¹ Czech i wspólne dzia³anie
przeciw Zwi¹zkowi Wieleckiemu - gro�nemu s¹siadowi znad Ba³tyku. Z Czech przybyli tak¿e pierwsi misjonarze. Ksi¹¿ê
Polan obawia³ siê ekspansji niemieckiej, przed któr¹ mia³o go uchroniæ porzucenie pogañstwa. Zagro¿enie z tej strony
istnia³o, jednak nie nale¿y go wyolbrzymiaæ. Byæ mo¿e jednak najwiêksze znaczenie mia³ chrzest dla wewnêtrznej polityki
pañstwa Polan, które podbija³o s¹siednie plemiona, czcz¹ce lokalne bóstwa. Przyjêcie chrze�cijañstwa sakralizuj¹cego
w³adzê ksi¹¿êc¹ i królewsk¹ mia³o zintegrowaæ m³ody organizm pañstwowy, umocniæ w³adzê ksiêcia. Wraz z chrze�cijañ-
stwem zaczê³a rozwijaæ siê tak¿e administracja ko�cielna, dostarczaj¹ca wsparcia nie tylko duchowego, ale tak¿e w zakre-
sie rz¹dzenia, gospodarki i - co najwa¿niejsze - w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej.

Przyjêcie chrztu przez Mieszka I da³o pocz¹tek obecno�ci Ko�cio³a katolickiego
i przyczyni³o siê do powstania naszego pañstwa.

"Gdy Mieszko I stan¹³ przy chrzcielnicy, zapytano go o to, czy wyrzeka siê szatana i jego pró¿nej
chwa³y. Nastêpnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmog¹cego, w Jego Jedynego Syna � Jezusa Chrystusa,
wcielonego, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, w Ducha �wiêtego, w �wiêty, katolicki i apostolski Ko-
�ció³, w spo³eczno�æ �wiêtych i w zmartwychwstanie cia³a. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedzia³:
�Wierzê!�. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat pó�niej�.

Z listu pasterskiego Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
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Ojcze, spraw, by w�ród chrze�cijan rozkwita³y liczne i �wiête powo³ania kap³añskie, które bêd¹ podtrzy-
mywa³y ¿yw¹ wiarê i strzeg³y wieczn¹ pamiêæ o Twoim Synu Jezusie za pomoc¹, których nieustannie
odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam �wiêtych szafarzy Twojego o³tarza, którzy bêd¹ m¹drymi i ¿arliwymi
stró¿ami Eucharystii, sakramentu najwy¿szego daru Chrystusa dla zbawienia �wiata. Powo³uj s³ugi Twego
mi³osierdzia, którzy przez sakrament Pojednania bêd¹ rozszerzaæ rado�æ z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by ko�ció³ troszczy³ siê o powo³ania kap³añskie i do ¿ycia konsekrowanego. Wspieraj
Biskupów, kap³anów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie
wype³niali swoje pos³annictwo w s³u¿bie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

W czasie, gdy Józef syn Patriarchy Jakuba by³ na dwo-
rze faraona, rolnictwo w ziemi egipskiej by³o ju¿ wysoko roz-
winiête, ze wzglêdu na wody Nilu, którymi nawadniano rów-
ninne tereny. Pasterstwo nie by³o mile widziane, ze wzglêdu
na szkody, które na uprawnych polach wyrz¹dza³y zwierzê-
ta. Pó�niej, po wyj�ciu z Egiptu izraelski naród pasterzy pod-
czas czterdziestu lat wêdrówki po pustyni, zajmowa³ siê
wypasem kóz i owiec. Pasterstwo owiec i kóz zosta³o ogra-
niczone do terenów, których rolnicy nie mogli wykorzystaæ.
W ka¿dej osadzie otoczonej górami i pustyniami pasterz i
rolnik wspó³egzystowali.  Gospodarstwa mieszane by³y po-
wszechne. M³odzi wypasali stada na pastwiskach pustyn-
nych, podczas gdy doro�li uprawiali ziemiê wokó³ osad.

Mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e po wej�ciu do Ziemi
Obiecanej, po oczyszczeniu lasów i przekszta³ceniu dzikich,
mlekiem i miodem p³yn¹cych terenów, na gaje owocowe i
winnice, presti¿ pasterza obni¿y siê. Tak siê jednak nie sta-
³o. W dalszym ci¹gu bycie pasterzem by³o uwa¿ane za zajê-
cie tak wa¿ne i honorowe, ¿e sta³o siê ono symbolem ideal-
nego przewodzenia. Pasterz sta³ siê wzorem przywódcy
mog¹cego poprowadziæ lud przez wszystkie niebezpieczeñ-
stwa i trudy ¿ycia.

Prorocy widzieli w Bogu Izraela idealnego pasterza, który
dba o wszystkie potrzeby swojego ludu. Na Jego podobieñ-
stwo pragnêli widzieæ swoich przywódców narodowych.

Nieod³¹cznymi atrybutami pasterza by³y kij i laska pa-
sterska. Warto poznaæ, jak¹ rolê spe³nia³y. Otó¿ laskê pa-
stersk¹ stanowi³a grubsza ga³¹� oderwana lub odciêta od

pnia w taki sposób, ¿e posiada³a na koñcu wypuk³e zgrubie-
nie, które obrabiane by³o na kszta³t lekko zaokr¹glonej pod-
stawy. Konar drzewa, przeznaczony do przygotowania laski
by³ tak dobierany pod wzglêdem d³ugo�ci i grubo�ci, by przy
wyrzuceniu go daleko w przód zatrzymywa³ siê na owej pod-
stawie i pozostawa³ w pionie. W ten sposób pasterz wskazy-
wa³ drogê przewodnikowi stada i owce kierowa³y siê we wska-
zanym kierunku. Sam pasterz pozostawa³ z ty³u, bacz¹c by
pojedyncze owce nie zostawa³y w tyle lub nie odchodzi³y na
boki. Pomocnym w tej czynno�ci by³ d³ugi kij, który równie¿
s³u¿y³ do wyci¹gania owcy, gdy ta utknê³a w szczelinie skal-
nej lub w ciernistych krzewach. Laska pasterska by³a moc-
nym narzêdziem, tak aby w razie potrzeby mog³a pos³u¿yæ
jako obrona przed dzikimi zwierzêtami lub rozbójnikami.

Zagroda pasterska by³a budowana w miejscu wypasa-
nia zwierz¹t - kóz i baranów. Zwierzêta te z ³atwo�ci¹ wspi-
naj¹ siê po murach i by im to utrudniæ, na ogrodzenie z ka-
mieni nak³adano warstwê splecionych ga³êzi ciernistych ro-
�lin, które by³y mocowane kamieniami i w ten sposób stawa-
³y siê tak trwa³¹ przeszkod¹, ¿e nie by³ jej w stanie znisz-
czyæ nawet wiatr. Zapêdzanie stada do owczarni ³¹czy³o siê
z jego liczeniem. Pasterz trzyma³ kij nad wej�ciem i pod nim
³atwo móg³ policzyæ wchodz¹ce zwierzêta. Noc¹ k³ad³ siê
spaæ zas³aniaj¹c sob¹ wej�cie do owczarni i w ten sposób
móg³ czuwaæ, nie dopuszczaj¹c do tego, aby jakiekolwiek
zwierzê drapie¿ne wesz³o do zagrody, lub ¿eby zwierzêta
powierzone jego opiece mog³y j¹ opu�ciæ.

Pan jest
moim pasterzem,
nie brak mi niczego.
Pozwala mi le¿eæ
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogê odpocz¹æ:
orze�wia moj¹ duszê.
Wiedzie mnie
po w³a�ciwych �cie¿kach
przez wzgl¹d na swoje imiê.
Chocia¿bym chodzi³
ciemn¹ dolin¹,
z³a siê nie ulêknê,
bo Ty jeste� ze mn¹.
Twój kij i Twoja laska
s¹ tym, co mnie pociesza

(Ps 23,1-4).

Niedziela Dobrego
Pasterza

dzieñ modlitw o powo³ania

za: www.ogrod-biblijny.pl

Benedykt XVI
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Modlitwa
do Dobrego Pasterza
Dobry Pasterzu�
szuka³e� mnie cierpliwie
na tylu drogach
i têdy szed³e�, i tamtêdy
zostawiaj¹c innych
zaj¹³em Ci tyle czasu
cierpliwo�ci
si³
dni i ludzi
kiedy mia³em
wiêcej pytañ ni¿ mi³o�ci
Ty s³ucha³e�
i szed³e� za mnie
i modli³e� siê za mnie
po nocach, a¿ do �witu
kiedy jeszcze spa³em
albo w s³oneczny letni dzieñ
szarugê czy deszcz
chcia³o Ci siê
odgadywaæ moje my�li
kiedy ja nie mia³em si³y
Ci o tym wszystkim
powiedzieæ
Zosta³y Twoje wzruszenia
kawa³ki nieba
jak kartki z podró¿y
i moje wspomnienia
Dziêkujê Ci
¿e ton¹³e� za mnie
w morzu ludzkich
czyli te¿ moich ³ez
Dziêkujê Ci
¿e nie dziwi³e� siê
moim zdziwieniom
i brakiem s³ów
¿e wiêcej czasu
spêdzi³em na brzegu
grzebi¹c w sieci
ni¿ na g³êbi w Twojej ³odzi
¿e tyle razy
szed³em obok Ciebie
a nie z Tob¹
a Ty mimo wszystko
mnie wybra³e�
¿eby wytrwaæ przy mnie
w moich przeciwno�ciach
w moim losie
¿e niczego nie upraszczaj¹c
po prostu by³e�
Amen.

¯ycie osób konsekrowanych
to najbardziej zaskakuj¹ca forma
powo³ania, jakie Bóg proponuje cz³o-
wiekowi tej Ziemi. Powo³anie do
¿ycia konsekrowanego to powo³anie
do wyj¹tkowej wiêzi z Chrystusem,
która wynika z na�ladowania Go
w najbardziej radykalny sposób, jaki
jest osi¹galny dla ludzi w uwarun-
kowaniach ¿ycia doczesnego. Dla
przyk³adu, siostra zakonna to kobie-
ta, któr¹ ³¹czy tak za¿y³a mi³o�æ
z Chrystusem, ¿e dziêki tej wiêzi
staje siê ona zdolna do bycia du-
chow¹ matk¹ i wychowawczyni¹ w
sposób trudno osi¹galny dla kobie-
ty, która na co dzieñ skupia siê na
mi³o�ci i trosce o swego mê¿a i dzie-
ci. Siostra zakonna mo¿e "zainwe-
stowaæ" ca³e serce i ca³y entuzjazm
dla tych, za których siê modli czy
do których jest pos³ana w ramach
otrzymanego charyzmatu. Dla kobiety, która jest ¿on¹ i matk¹, nauczycielk¹ czy le-
kark¹, praca dla dobra innych ludzi to wype³nianie okre�lonego zawodu, a nie realizacja
powo³ania.

Fundamentem powo³ania do ¿ycia konsekrowanego jest szczególny dar i chary-
zmat na�ladowania Chrystusa czystego, ubogiego i pos³usznego. W³a�nie dlatego spo-
sobem realizacji tego powo³ania jest ¿ycie oparte na �lubach dziewictwa, ubóstwa
i pos³uszeñstwa. Osoba konsekrowana to kto� powo³any do specjalnego na�ladowania
Chrystusa i do oddania Mu siê rzeczywi�cie niepodzielnym sercem. To kto�, kto - po-
dobnie jak Aposto³owie - zostawia wszystko po to, by przebywaæ z Chrystusem i by tak
jak On, oddaæ siê na zupe³n¹ s³u¿bê Bogu i bli�nim. Od pocz¹tku istnienia Ko�cio³a Bóg
obdarza wybranych przez siebie ludzi takim w³a�nie powo³aniem. Dziêki licznym i boga-
tym charyzmatom ¿ycia duchowego i apostolskiego, osoby konsekrowane staj¹ siê
znakiem tych niezwyk³ych darów i bogactw, które Bóg z³o¿y³ w cz³owieku i które w pe³ni
objawi¹ siê w ka¿dym z nas wtedy, gdy przekroczymy próg wieczno�ci i gdy zaczniemy
ogl¹daæ Boga twarz¹ w twarz.

     Istnieje wielka ró¿norodno�æ charyzmatów, instytucji i sposobów ¿ycia osób
konsekrowanych. Najczêstsze i najbardziej znane formy ich ¿ycia to zakony i instytuty
zakonne, kontemplacyjne lub takie, które prowadz¹ dzie³a apostolskie. Liczne s¹ tak¿e
stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, instytuty �wieckie, a tak¿e grupy osób konsekro-
wanych, z³¹czonych innymi jeszcze formami ¿ycia wspólnotowego. Istniej¹ równie¿
takie formy powo³ania do ¿ycia konsekrowanego, które dana osoba realizuje w ukryciu,
gdy¿ o z³o¿onych przez ni¹ �lubach nie wiedz¹ ludzie ze �rodowiska, w którym ¿yje.
Charakterystyczn¹ cech¹ osób, które zosta³y powo³ane do na�ladowania Chrystusa
jest szczególna troska o tych, którym Syn Bo¿y okazywa³ troskê szczególn¹. Chodzi
tu zw³aszcza o ludzi ubogich, opuszczonych, skrzywdzonych i bezradnych.

Powo³anie do ¿ycia konsekrowanego jest darem wyj¹tkowym dla tych ludzi, któ-
rzy w pog³êbiony sposób rozumiej¹ jego sens oraz uznaj¹ warto�æ zawartego w nim
�wiadectwa. W³a�nie dlatego powo³anie to jest te¿ wyj¹tkowym zadaniem. Wierna i
radosna odpowied� na taki dar wymaga dorastania do bogatego cz³owieczeñstwa oraz
stanowczego d¹¿enia do �wiêto�ci. Wymaga równie¿ dyscypliny, m¹dro�ci i nieustan-
nej czujno�ci, by trwaæ w coraz bardziej serdecznej przyja�ni z Bogiem i by wiê� z
Bogiem by³a zawsze, w ka¿dej sytuacji i w ka¿dej fazie ¿ycia osoby konsekrowanej
silniejsza ni¿ jej wiêzi z lud�mi. Droga ¿ycia konsekrowanego jest czytelnym znakiem
wiecznego �wiêta rado�ci, jakie Bóg przygotowa³ dla wszystkich, którzy Go mi³uj¹.

Powo³anie do ¿ycia
konsekrowanego

Ks. Marek Dziewiecki, za: www.niedziela.pl
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PONIEDZIA£EK  18.04.16
  8.00   + Wac³aw Wojdy³o w 40 rocz. �m.
18.00 + Bogdan w 7 rocz. �mierci

WTOREK  19.04.2016
  8.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
 18.00 1) + Krzysztof £opatka 17 rocz.

�mierci
2) ++ Za zmar³ych z rodzin:
Kowalskich, Budzynów, Moskali,
Drzazgów, Michalików, Grodzkich,
Troczyków

�RODA 20.04.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 21.04.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
18.00  1) + Franciszek Liszcz (greg)

2) ++ Stanis³aw, Antoni,
Franciszek, Józef, W³adys³aw,
Edward
3) + Stanis³aw, Irena

PI¥TEK 22.04.2016
  8.00 + Franciszek Liszcz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Stanis³aw, Katarzyna, Szczepan,

Marian, Franciszek, ks. Apolinary
SOBOTA 23.04.2016

  8.00 1) ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)
2) o B³. Bo¿e dla Teresy i Krystyny

18.00  + Jerzy Komornicki w rocz. �mierci
NIEDZIELA 24.04.2016

  8.00  ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

  9.30 + Barbara Zawada
11.00 1) + Edward O�ko

2) + Jerzy Biñczycki
12.00 1) O b³. Bo¿e i opieke Matki Bo¿ej

dla Wojciecha z okazji imienin
2) O szczê�liwy przebieg operacji
i powrót do zdrowia dla Marii

13.00 O �wiat³o Ducha �w. i pomoc
w zdaniu egzaminów dla Jakuba

18.00 + Franciszek Liszcz (greg)

INTENCJE MSZY �W.
18.04.2016 - 24.04.2016
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 Zanim �wiêty Wojciech wyruszy³ by Prusy nawracaæ, przebywa³ w Wielko-
polsce, by wiarê umacniaæ w tym kraju, który do niedawna zabobonami ¿y³ jesz-
cze i w gus³a wierzy³. Wzgórza jako miejsca kazaæ wybiera³, sk¹d g³os ³atwiej siê
rozchodzi³ lub na podwy¿szenia stawa³. Jedn¹ z mszy natchniony Duchem �wiê-
tym na kamieniu stoj¹c odprawi³, gdy zszed³ okaza³o siê, ¿e pozosta³y �lady stóp
jego odci�niêtych w g³azie. Kiedy rozesz³a siê wie�æ o mêczeñskiej �mierci misjo-
narza postanowiono przetransportowaæ kamieñ do Gniezna, tam gdzie spoczywa-
³o cia³o �wiêtego. Nadesz³a zima, mróz sku³ lodem rzeki i jeziora, a �nieg zasypa³
wszelkie nierówno�ci. Zbudowano wtedy wielkie sanie, z wielkim trudem za³ado-
wano na nie ogromny kamieñ, zaprzê¿ono do nich piêædziesi¹t wo³ów i wyruszono
do Gniezna. Jednak¿e ju¿ po kilkuset metrach, kiedy natrafiono na grz¹ski teren,
sanie pod ciê¿arem ³adunku zapad³y siê i ju¿ ¿adna si³a nie by³a w stanie ruszyæ
ich z miejsca. Spod kamienia natomiast wytrysnê³o �róde³ko z cudown¹ wod¹ -
kto przemy³ ni¹ oczy � odzyskiwa³ wzrok.

Uklêkli wiêc wszyscy modlitwê zmówili i za znak dany z nieba to uznali, ¿e
tu jest jego miejsce i wiêcej próbowaæ nie bêd¹, by go z ziemi tej zabraæ. Wkrótce
potem okaza³o siê, ¿e strumyczek ten ma uzdrowicielsk¹ moc, kto przemy³ nim
ranê ten do zdrowia powraca³, niewidomi wzrok odzyskiwali, a dziewczêta na uro-
dê twarze wod¹ przemywa³y. Lecz mieszka³ te¿ wtedy stary Maciej, gbur to by³ i
niedowiarek. Kpi³ z pielgrzymek i natrz¹sa³ siê z wierz¹cych. Jednej nocy, gdy
nikogo ju¿ przy �róde³ku nie by³o, wzi¹³ swego os³a, który stary ju¿ by³ i na oczy
s³abo widzia³, by przekonaæ siê samemu, czy jest co� w tej wodzie niezwyk³e.
Bydlê i�æ nie chcia³o, ale zaci¹gn¹³ je si³¹ i wod¹ pysk przemy³. Nie zmieni³ siê
stan zwierzêcia, ale od tego wieczoru woda sw¹ moc utraci³a, a kamieñ w ziemiê
g³êbiej siê wbi³. I tak co roku coraz g³êbiej zanurza siê w glebê, a¿ zniknie którego�
dnia zupe³nie, a wtedy jak mówi¹ miejscowi koniec �wiata nast¹pi.

23 kwietnia - wspomnienie �w. Wojciecha

G³az �wiêtego Wojciecha to drugi w Wielkopolsce pod wzglêdem wielko�ci
g³az narzutowy. Czerwony granit o obwodzie 20,5 m. Ponad ziemi¹ widoczny jest
na wysoko�ci 1,3 m, zag³êbiony jest na 2,7 m.

Legenda o g³azie �w. Wojciecha
w Budziejewku
BUDZIEJEWKO - wie� po³o¿ona w powiecie w¹growieckim w gminie
Mie�cisko, oko³o 14 km na po³udniowy wschód od W¹growca.

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


