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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Szanowna Paraﬁanko,
w związku z
odpowiedzią na
mój list Szanownej
Paraﬁanki
chciaáem zauwaĪyü, Īe znowu nie
byáo w nim rzeczy
najwaĪniejszej, tylko wyáowione drobiazgi. Ale do tego, Īe Paraﬁanka nie
odpowiada na pytania, zdąĪyáem siĊ
juĪ przyzwyczaiü. Chciaábym jednak
pochwaliü ParaﬁankĊ za kulturĊ dialogu, którą poraĪony, chwyciáem za
pióro. Zakáadam, Īe to „drogi Katoliku” nie jest tylko formą grzecznoĞciową, ale wzniesieniem siĊ na poziom,
gdzie KoĞcióá równieĪ przyjmuje krytykĊ, a nie tylko pochwaáy. Chyba
wszyscy zauwaĪyli, Īe przyjĊáa siĊ
juĪ w Polsce niepisana zasada, Īe
o KoĞciele tak jak o zmaráych - albo
dobrze, albo wcale.
Ja jestem wdziĊczny „Czasowi
Ostrzeszowskiemu” za druk artykuáów i wcale to nie umniejsza jego
rangi i roli. Pisanie o rzeczywistych
problemach koĞcioáa na poziomie
paraﬁi teĪ jest waĪne i nic nie jest
bliĪsze wiernym.
Zasmuciáa mnie wiadomoĞü, Īe morale na innych plebaniach nie jest wiĊksze. I Īe inni proboszczowie komentują te waĪne dla
wiernych problemy jednym zdaniem,

Īe to wieĞ. No wáaĞnie, Doruchów
jako wieĞ siĊ z tego schematu wyáamaá, bo ktoĞ coĞ skrytykowaá – normalnie jest tak, Īe wszyscy siedzą
jak myszy pod miotáą i nie mówią nic
oprócz pochwaá.
Co do wzorców osobowych:
pewnie juĪ wszyscy zauwaĪyli powiĊkszającą siĊ dysproporcjĊ miĊdzy
wciskanymi nam ideaáami ﬁlmowych
proboszczów, o ĞwiĊtych ascetach
nawet nie mówiĊ, a dzisiejszym klerem. Paraﬁanka sama przyznaáa, Īe
wspóáczesnych ksiĊĪy nie pociąga
ani jedno, ani drugie. Zdaje mi siĊ, Īe
pociąga ich gáównie wygodne Īycie.
Ale o tym juĪ pisaáem ostatnio.
MyĞlaáem, Īe moje pisanie zupeánie nie ma sensu, ale siĊ pomyliáem: miejmy nadziejĊ, Īe Doruchów
bĊdzie pierwszą wsią, gdzie ludzie
o odmiennych poglądach bĊdą ze
sobą kulturalnie rozmawiaü na trudne
tematy? ChociaĪ tyle i aĪ tyle.
Katolik
(dane do wiad. red.)

Firma Handlowa poszukuje
mâodych, wyksztaâconych
osób do pracy w biurze.
Wymagana dobra znajomoĞü obsáugi
komputera (szczególnie arkusza kalkulacyjnego Excel), dobra znajomoĞü
jĊzyka angielskiego w mowie i piĞmie.
tel. 519 326 835, kariera@jawro.com

Jesteśmy z księdzem…
Od pewnego czasu naszego księdza
proboszcza „prześladuje” pewien „pseudokatolik”, który niszczy jego dobre imię.
Osoba ta stara się robić wszystko, aby skłócić księdza ze swoimi parafianami. Chcemy nawiązać do
artykułu, który ukazał się w 1. nr. „Czasu
Ostrzeszowskiego”, pt. „Na tapczanie
siedzi leń” i pokazać, że nie tędy droga!
Katoliku, piszesz, że powinniśmy miłować bliźniego, a sam tego nie czynisz…
To dzięki staraniom naszego proboszcza
wokół nas tak wiele się zmieniło. Czy
nie wiecie, ile on robi dla parafii? Jak się
stara, aby dobrze wyglądało? Spójrzmy
choćby na rzeczy materialne: nowy dach
na naszej świątyni, kostka wokół niej,
nowe nagłośnienie, okna w domu katolickim itd. Właśnie to sprawia, że powinniśmy go w tym wspierać, ponieważ nas
łączy, jest podstawą naszej wspólnoty.
Nasz proboszcz organizuje dla grup
duszpasterskich wyjazdy na basen, kuligi, spotkania opłatkowe. Dla dorosłych
organizuje wieczorki karnawałowe, w
których parafianie są zadowoleni, co
roku jest duże zainteresowanie. Nie zapominajmy, że dochody z tych imprez
wspomagają kasę parafialną. Ksiądz
Ireneusz nie zapomina również o najmłodszych. Specjalnie dla nich przeznaczył popołudniową mszę świętą. Drogi

katoliku, może przeszkadza ci to, że nasz
proboszcz jest dla ciebie zbyt „nowoczesny”? Jednak nam bardzo imponuje
i podziwiamy go za jego otwartość oraz
za to, że nie boi się zmian!!!
Nawiązując do problemu sprzątania, pragniemy zauważyć, iż sprzątanie
naszej świątyni jest wieloletnią tradycją,
która gości w naszej parafii. Wielu ludziom dotąd to nie przeszkadzało. Każdy z nas sprząta świątynię raz na około 2
lata i do tej pory ręce nam „nie odpadły”!
Jeżeli komuś nie pasuje termin, może zamienić się z sąsiadem. Dla chcącego nic
trudnego. Szczerze mówiąc, nie widzimy w tym problemu. My, młodzi, choć
niewiele przeżyliśmy, chcemy pokazać,
że porozumienie zawsze prowadzi do
zgody. Zauważamy, że pani Monika ma
niemało obowiązków na plebanii i każda
gospodyni powinna ją zrozumieć. Czy
ona sama ma sprzątać co tydzień taki
gmach!? Podczas gdy jej zajęłoby to 5
godz., ludzie, których wywołuje ksiądz,
są w stanie zrobić to w 1-2 godz. Dbanie
o wygląd naszej świątyni nie jest przymusowe, lecz dla ludzi z odrobiną przyzwoitości nie jest to problemem. Ksiądz
zawsze stara się, aby po „ciężkiej” pracy
ludzie otrzymali „słodkie” wynagrodzenie w postaci kawy i ciasta. Katoliku, nie
musisz się zgadzać z proboszczem, ale
to nie powód, aby zaraz pisać o tym w
gazecie, zamiast porozmawiać z nim w
cztery oczy. Jesteśmy ciekawi, ile razy
pomagałeś sprzątać naszą świątynię?

Biuro
Rachunkowe

TECHMA-MIKSTAT Sp.z o.o.
63-510 Mikstat, ul. Kaliska 30

Profesjonalne usáugi w zakresie:

SPRZEDA

• ksiąĪki przychodu
i rozchodu
• ryczaáty
• kadry i páace
• rozliczenia z ZUS
• rozliczenia z US

1. Zestaw (4 szt.) 4-ro komorowych stalowych zbiorników na
kruszywo 25m3. Każdy, wraz z osprzętem (mały taśmociąg +
wózek wagowo-załadowczy)
Stan techniczny: dobry. Cena: 2,00 zł. + VAT / kg
Demontaż po stronie Kupującego.

• rozliczenia Urząd
Statystyczny
• deklaracje VAT, VAT UE,
CIT, PIT
• rozliczenia roczne

Zajazd „SiodÙo”

3. Trak 2-u taśmowy pionowy firmy Boldrew, rok 2006, szt. 1
Stan techniczny: bardzo dobry. Cena: 11.000,00 zł. + VAT

•
•
•
•

4. Trak 2-u taśmowy poziomy firmy Boldrew, rok 2006, szt.1
Stan techniczny: bardzo dobry. Cena: 11.000,00 zł. + VAT

Hotel
Restauracja
Imprezy okolicznoĈciowe
Wesela, komunie, imieniny, urodziny

tel. 785 922 766

ART. INSTALACYJNO - SANITARNE
ul. KOLEJOWA 51, SPORTOWA 4

POLECA
- systemy instalacyjne: „miedđ”, „kisan”, „pe”;
- grzejniki alum., miedđ - alum., stalowe,
ãazienkowe;
- kotãy gazowe, podgrzewacze wody, elektryczne, gazowe, przepãywowe, bojlery;
- miski ustêp., umywalki, kompacty,
zlewozmywaki, brodziki, wanny emalia,
akryl, kabiny;
- baterie kuchenne, ãazienkowe;
- ksztaãtki pvc, oc, miedđ, mosiðdz,
chrom;
- art. wodno - kanaliz., centralnego ogrzewania;
- przydomowe oczyszczalnie ćcieków;

SP
RZ
Sportowa 4 RA
TA EDA
LN Ē
tel/fax 730-17-34
A

(w bramie ZGM)

tel. 792 672 002

Profesjonalne videoﬁlmowanie
Zrealizujemy z drewna każdy
produkt według Państwa pomysłu,
projektu bądź koncepcji.
Oferujemy:

• schody wszelkiego rodzaju,
• drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,
• meble domowe, ogrodowe,
• kuchnie (alternatywnie z płyty)
• stolarkę sakralną (elementy rzeźby)
• zabudowę wnętrz
• renowację mebli stylowych
Pomiar, doradztwo, projekt – gratis!
Kontakt: 662 144 247

wesela
studniówki
komunie i inne
Ostrzeszów, ul. Grabowska 69
tel. 609 954 302

Zespóä Muzyczny

VIVO

DJ. WODZIREJ
www.vivo.info.pl

BIURO
RACHUNKOWE

SAMOCHODOWA

PRZYJEDħ NA PRZEGLĄD
DO AUTOPROFI PARK ITNY I
WEħ UDZIAà W LOSOWANIU
SKUTERA INCA-STREET
PROMOCJA TRWA DO 30.04.2011
O WARTOĝCI 2599 Zà
SZCZEGÓàY NA WWW.AUTOPROFI.COM.PL

•
•
•

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

MECHANIKA

PROM
OCJA
„W YGR
A J SK
UTER”

- wesela
- zabaw y taneczne
- przyjĖcia
okolicznoŒciowe

tel. 511 764 273

tel. 607 245 402

Kobyla Góra
ul. Onufry 14
tel. 62/ 731-75-01; 692 450 274

Zespóã muzyczny IMPULS

Suszenie
drewna

Specjalista ds. BHP i ppoĔ
w Kobylej Górze

• w/w urządzenia można oglądać od poniedziałku do piątku w
godz. od 8:00 do 15:00.

Kontakt : 601- 720-881

Nie chodzi nam tylko o obecność, lecz
o prawdziwą pomoc. Do czego się przyczyniłeś? W czym pomogłeś? Katoliku,
czy sądzisz, że opisywanie osób, które
mają odmienne poglądy niż twoje, ma
sens? Widząc, ile złego dzieje się w naszym kraju, zwłaszcza w środowisku
politycznym, nie chcemy, aby ta nienawiść szerzyła się wśród parafian. Pragniemy żyć między ludźmi umiejącymi
się porozumieć, a przede wszystkim
chcącymi się porozumieć, dlatego my,
młodzież parafii pw. św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, apelujemy, abyś
zakończył ten bezcelowy, niemający
końca epizod. To my budujemy przyszłość, dlatego wy, dorośli, powinniście
być naszymi wzorcami. Jak mawiał nasz
przewodnik Jan Paweł II „przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”, dlatego już
teraz budujemy ją na fundamentach
wiary, nadziei i miłości. Myślimy, że ten,
kto wypisuje w gazecie takie „głupoty”,
robi to specjalnie, aby podburzyć społeczeństwo. Jesteśmy tym zbulwersowani,
więc postanowiliśmy wyrazić swój bunt
w powyższych słowach. Niech każdy o
tym pomyśli i zastanowi się, czy na pewno chciałyby mieć innego proboszcza?!
Czy nie powinniśmy cieszyć się z tego,
co mamy? Wszyscy zazdrośnicy powinni
siedzieć cicho! Komu „nie pasuje” proboszcz, niech zmieni parafię! Młodzież
jest za księdzem, nie chcemy innego!!!
Grono młodzieży
(dane jednej osoby do wiad. red.)

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

tel. 730-14-76 lub 695 716 684
63-500 Ostrzeszów, gen. Sikorskiego 22

2. Giętarkę mechaniczną do prętów o max. śred. 40 mm, typ G
3 – 40s, 3kW - 380V prod. ZREMB BYDGOSZCZ, rok 1986.
Sprawna technicznie. Cena: 1500,00 zł. + VAT
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PHU ER-BUD
oferuje usługi w zakresie
prac budowlanych:

• wznoszenie budynków mieszkalnych i przemysłowych
• prace wykończeniowe
• prace remontowe

Zatrudnimy murarzy
oraz zorganizowane
grupy murarzy
tel. 505 140 887

BENYSTIL
•
•
•
•
•
•
•

Okna z PCV, drewna, drewno-alu i aluminium
Drzwi wejĞciowe i wewnątrzlokalowe
Rolety, Īaluzje, roletki materiaáowe
Bramy garaĪowe segmentowe i páatowe
NapĊdy do bram garaĪowych, wjazdowych
Remonty i malowanie mieszkaĔ
Ukáadanie glazury i podáóg
ul. Polna 7, 63-507 Kobyla Góra
tel. 668 182 860

