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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.

Jednoczy nas krzyż i modlitwa

W Marcinkach, wsi, która uchodzi za
najwyżej położoną w Wielkopolsce, w
sobotę 25 czerwca na cmentarzu ewangelicko-augsburskim odbyło się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne. Celebrowane było przez proboszcza parafii
rzymsko-katolickiej w Mąkoszycach - ks.
Tomasza Szymkowiaka oraz proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w
Sycowie - ks. Rafała Millera. W nabożeństwie brał też udział pastor z Kępna.
Na mszę propagującą porozumienie
i współpracę między różnymi wyznaniami, której celem jest przywrócenie
jedności chrześcijan, bo jak mówił
pastor, wszyscy wyszliśmy z jednego
Wieczernika, przybyli nie tylko mieszkańcy Marcinek. Wśród przyjezdnych
byli też wierni, którzy dotarli prosto
z Niemiec, a którzy przed laty urodzili się, a nawet chodzili do szkoły w
Marcinkach.

Podczas uroczystej mszy poświęcono krzyż wykonany i ustawiony na
cmentarzu przez mieszkańców Marcinek, na którym zamieszczono tabliczkę
z napisem: „Tym, którzy mieszkali tu
dawniej i którzy spoczęli w tej ziemi, aby
pamięć o nich nie zaginęła”.
Krzyż i modlitwa jest wspólnym znakiem nie dzielącym, lecz jednoczącym
wszystkich chrześcijan. Krzyż, symbol
pokonania śmierci i zmartwychwstania, będzie odwiedzającym odnowiony
cmentarz przypominał, że śmierć nie
jest śmiercią na zawsze.
Systematyczne prace, mające na
celu przywrócenie i utrzymanie wyglądu
należnego cmentarzowi, trwały od
zeszłego roku. W ten sposób ocalono
od zapomnienia i przywrócono do życia
kawałek historii z życia Marcinek i jej
ewangelickiej wspólnoty.
Takie działania zmniejszają podziały,

tworzą nowy obraz Europy, pokazują,
co w życiu powinno być najważniejsze.
A wszystko to, jak mówił pastor Miller,
dzięki zaangażowaniu społecznika o śląskim akcencie, który bezinteresownie
zmienia oblicze tego świata na lepsze.
Człowiekiem, który przy pomocy pani
sołtys Renaty Kaweckiej, zmieniając
tok myślenia lokalnej społeczności,
doprowadził do odnowienie cmentarza
i przygotowania uroczystej mszy, jest
Kazimierz Kruszyna. Teraz potrzeba
kontynuacji tego dzieła, aby przypadkiem cmentarz ponownie nie zarósł.
Być może dzięki takim działaniom
część społeczeństwa przestanie ewangelików postrzegać wyłącznie jako złych
Niemców, lub, co jeszcze gorsze, kojarzyć z hitleryzmem, a zacznie o nich
myśleć jak o równych sobie.

Jan Jangas

6.07.2011

Ach, co to był za ślub!

Miło nam poinformować,
poinformować że 18 czerwca w kościele św.
św Marcina w
Chlewie, na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Sylwia Ostrowicz i Mirosław Janicki

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś
lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic
nie kosztuje. Zapraszamy!

Mercedesem S
do ślubu

… i nie tylko

tel. 607 915 082
Wszystko, co było Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości,
niech nie mija z cichym westchnieniem,
lecz się spełni w całości.
Wszystko, co piękne i upragnione,
niech będzie w Twoim życiu spełnione.

Czesławowi Marczakowi
85.
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urodzin najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia
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Szymek – synek państwa Wioletty i Jacka Myja z Kobylej Góry,
synek państwa Marzeny i Pawła Przybylskich z Ostrzeszowa,
synek państwa Małgorzaty i Włodzimierza Pietruchów z Czajkowa,
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Osoby urodzone
Oso
pomiędzy 22 czerwca
a 22 lipca to zodiakalne Raki

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie lata!
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"Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa." Przysłowie angielskie

