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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.

Jedność chrześcijan w Kotłowie

W Kotłowie, niewielkiej miejscowości w naszym
powiecie, co jakiś czas mają miejsce wydarzenia,
które warto zapisać nie tylko w starannie prowadzonej kronice parafialnej, ale także należy wspomnieć o nich w prasie. Tym razem godny zapisania
jest dzień 20 stycznia br., a to z racji pierwszego,
od założenia parafii polskokatolickiej, nabożeństwa
ekumenicznego z okazji Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Bardzo ucieszyła
liczna obecność wiernych, i to nie tylko miejscowych parafian polskokatolickich, ale także członków wspólnoty rzymskokatolickiej.
Jako duchownemu, któremu zależy na realizacji
woli Pana Kościoła, wyrażonej w Modlitwie Arcykapłańskiej, wydarzenie to dało nadzieję na możliwość kontynuowania działalności ekumenicznej w
terenie, na którym w roku 1972 została założona
parafia Kościoła polskokatolickiego. Dotychczasowe próby „jednoczenia” wiernych w Kotłowie były
dalekie od założeń ruchu ekumenicznego. Nawet
w miejscowej prasie (Gazeta Ostrowska, 17 września 2008, nr 38) można było przeczytać relacje z

900-lecia fundacji kościoła rzymskokatolickiego w
Kotłowie pt. „Wróćcie do Kościoła Jezusa Chrystusa”.
Nawoływano wtedy, i nie tylko wtedy, aby polskokatolicy wrócili do Kościoła rzymskokatolickiego.
Zapomniano, że ci, którzy w roku 1972 zdecydowali
się świadomie, dobrowolnie i z determinacją przejść
pod jurysdykcję Kościoła polskokatolickiego oraz
ci wszyscy, którzy od tego czasu zostali w Kościele
polskokatolickim ochrzczeni, są ludźmi wolnymi,
obdarzonymi przez Pana Boga sumieniem i godnością Dzieci Bożych. Dlatego też tak ważnym w
dziejach Kotłowa i całego regionu jest po raz pierwszy zorganizowane nabożeństwo ekumeniczne z
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okazji Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
Bezpośrednie
pr z ygotowanie
do
zorganizowania nabożeństwa ekumenicznego
rozpoczęło się w parafii
kotłowskiej na początku
adwentu. Przy tej okazji
podziękowanie należy
się Księdzu Biskupowi
Stanisławowi Napierale,
Ordynariuszowi Diecezji
Kaliskiej Kościoła rzymskokatolickiego, który
całą audycję w Radiu Rodzina w dniu 17 listopada
2011 poświęcił wiernym z
Kotłowa. Treść w niej zawarta zmobilizowała nas
do tego, aby z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan zorganizować wspólne nabożeństwo
ekumeniczne.
Ksiądz proboszcz Julian Kopiński zaprosił do
modlitwy całą okoliczną społeczność razem z kapłanami.
Jak już wspomniano, licznie zgromadzili się
wierni, którzy wcześniej, w poprzedzające niedziele, byli przygotowywani do nabożeństwa informacjami o ruchu ekumenicznym. Wyjaśniano, że istotą
modlitwy ekumenicznej jest prośba o powrót do
Jezusa Chrystusa, a głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa, które nie mają
na celu pochopnego zacierania różnic, lecz odkrycie jedności opartej na prawdzie i miłości Chrystusa.
Niedosyt i żal budził fakt, że z duchownych,
różnych wyznań, zaproszonych na nabożeństwo
przybył tylko kaznodzieja z Kościoła ewangelicko
- augsburskiego z Kalisza ks. prob. Michał Kunh.
Wspominam ten fakt, usprawiedliwiając nieobecność zaproszonych stosunkowo późnym wysłaniem
zaproszenia i
wcześniej zaplanowanymi
zajęciami.
W czasie
nab ożeńs t wa
ks. prob. Michał
Kunh przypomniał między
innymi dyskusję
uczniów Jezusa
na
te mat :
Kto z nich jest
największy (Mk
9,34),
Jezus
odpowiedział: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech
będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich (Mk
9,35). Kaznodzieja podkreślił, że słowa te mówią o
zwycięstwie przez wzajemne usługiwanie sobie,
wzajemną pomoc, okazywanie szacunku tym, którzy są „ostatni”, zapomniani, wykluczeni.
„Dla wszystkich chrześcijan najlepszym wzorem takiej pokornej służby jest Jezus Chrystus, Jego
zwycięstwo przez śmierć i zmartwychwstanie. To w
Jego życiu, działaniu, nauczaniu, cierpieniu, śmierci
i zmartwychwstaniu pragniemy szukać inspiracji
do współczesnego zwycięskiego życia wiary, które
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naprawa elektronarzędzi
montaż instalacji elektrycznych
tel. 783 085 966

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U Grześ Torzeniec PRZEWOZY AUTOKAROWE BIURO PODRÓŻY
poleca spędzenie urlopu w kurortach
Sarbinowo Morskie, Niechorze, Dźwirzyno, Polanica Zdrój
Oferta zawiera:
Dojazd i powrót komfortowym autokarem turystycznym BOVA, zakwaterowanie
w pokojach 2,3 lub 4-osobowych z łazienkami, wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
wycieczki fakultatywne z przewodnikiem, dla chętnych wycieczka na duńską
wyspę BORNHOLM w każdym turnusie.
We wszystkich ośrodkach istnieje możliwość skorzystania z wielu zdrowotnych zabiegów rehabilitacyjnych, w maju, czerwcu i wrześniu zabiegi w cenie turnusu.

Szczególnie polecamy:
MAJÓWKA w SARBINOWIE od 1 do 5 maja 2012. W programie: 2 zabawy na powietrzu lub w kawiarni przy muzyce instrumentalnej. Wycieczka do Ogrodów, dla
chętnych wycieczka promem na Bornholm.
A ponadto: Turnusy tygodniowe w MAJU, CZERWCU, LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU
nad morzem. Turnusy dwutygodniowe w Polanicy Zdrój we WRZEŚNIU. Wyjazdy
jednodniowe SOBOTA NA PLAŻY z wyżywieniem.

8 marca z okazji Dnia Kobiet wyjazd do Opery Wrocławskiej na
spektakl KOBIETA BEZ CIENIA.
Oferta skierowana dla rodzin oraz ludzi samotnych, starszych i młodszych, również z dziećmi lub z wnukami.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Wystawiamy faktury VAT

Informacje i zapisy:
Grzegorz Janicki, tel. 601 581 165
Mirosława Janicka, tel. 609 502 825

wyraża się w zaangażowaniu społecznym w duchu
pokory, służby oraz wierności Ewangelii. Kiedy Jezus
przygotowywał się na nadchodzącą mękę i śmierć,
modlił się, by wszyscy Jego uczniowie byli jedno,
aby świat uwierzył (por. J 17,21). Chodzi o osiągnięcie
zwycięstwa, które jednoczy wszystkich chrześcijan
wokół służby Bogu i bliźniemu. (…) Jedność, o którą
się modlimy, może wymagać odnowy znanych nam
form życia kościelnego. Jest to wizja poruszająca,
ale też budząca w nas pewien lęk! Jedność, o którą
się modlimy, to nie tylko „wygodne” wyobrażenie
wzajemnej życzliwości i współpracy. Jedność wymaga, abyśmy byli gotowi porzucić rywalizację. (…)
Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus
ogarnia wszystkich – zarówno zwycięzców, jak
i pokonanych, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne (J 3,15). My także możemy mieć udział
w Jego zwycięstwie! Wystarczy w Niego uwierzyć, a

okaże się, że łatwiej nam będzie zło dobrem zwyciężać”. (Fragment z programu na tegoroczny Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan, przygotowany
przez ekumeniczny komitet redakcyjny).
Został zrobiony kolejny krok ku jedności.
Zapewnie wszyscy mamy nadzieję, że ekumenia
nie skończy się na Tygodniu Modlitw. Szczególnie
ważne jest, aby narzeczeni nie musieli stawać przed
koniecznością zmiany wyznania wtedy, kiedy idąc
za głosem serca i rozumu chcą zawrzeć związek
małżeński. W tej sprawie potrzebna jest delikatność
duszpasterzy i wiedza pomocna w ewangelicznym
rozwiązywaniu problemu.
O to i o wiele innych spraw związanych z realizacją woli naszego Pana chcemy się modlić w kościele
i w domu, w modlitwie liturgicznej i prywatnej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Ostrzeszowie poszukuje
wykonawcy robót budowlanych celem wykonania
zastępczego – usunięcia 4 okien i zamurowania 4
otworów okiennych na podstawie postanowienia
PINB-7355/4.13/02-03.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela PINB
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62-732-07-40.
Zainteresowane osoby lub firmy mogą składać oferty
z podaniem kosztów wykonania robót.

(k)

POLICEALNA SZKOŁA
SŁUŻB BHP
Ostrzeszów, ul. Krańcowa 7,
tel. 62 732-07-75, kom. 505 076 897

PROWADZI ZAPISY NA
SEMESTR LETNI.
POCZĄTEK ZAJĘĆ
– LUTY 2012,
KONIEC – CZERWIEC 2013r.
KSZTAŁCIMY W TRYBIE ZAOCZNYM
– 2 weekendy w miesiącu.
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA
SZKOŁY PUBLICZNEJ,
wydaje zaświadczenia uprawniające
do rent i zasiłków.
Zapewniamy doświadczoną kadrę
pedagogiczną gwarantującą
wysoki poziom przygotowania
zawodowego.
ZDAWALNOŚĆ W ROKU 2010
-91%, W ROKU 2011-86%

ODZIEŻ
UŻYWANA
1zł/kg
tel. 723 836 475

