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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.

To nie sztuka mieć dzieci, trzeba jeszcze mieć
czas, żeby je wychować.
Éric-Emmanuel Schmitt

- córeczka paĔstwa Marty
i Przemysáawa Wąsalów z
KĊpna, ur. 20.08.2012r., waga
3560g
córeczka paĔstwa Natalii i
Bartáomieja Skrzypczaków
z Mikstatu, ur. 20.08.2012r.,
waga 3700g
Kacper - synek paĔstwa Urszuli
Wolnej i Karola StąĞko z Wrocáawia, ur. 20.08.2012r., waga
1820g
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Ach, co to byä za Ĉlub!

Laura

SzczčĤliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym
dzieciĈtkom İyczymy zdrowia, miãoĤci i szczčĤcia na caãe
dãugie lata!

W PIELGRZYMCE
PO ZIEMI ģWIČTEJ
O takiej podróĪy czasem
tylko siĊ marzy, a gdy marzenia
siĊ speánią, to trudno pisaü o
niej bez wzruszeĔ. KtóĪ bowiem, bĊdąc chrzeĞcijaninem,
nie chciaáby podąĪaü Ğladami
Chrystusa…

Odnowienie chrztu w rzece Jordan.
Dla mnie, jak i dla 18 innych mieszkaĔców naszego powiatu, wyprawa do
Ziemi ĝwiĊtej rozpoczĊáa siĊ 25 lipca.
W Warszawie doáączyáo do nas jeszcze
kilkoro osób z innych miejscowoĞci
wraz z p. GraĪyną - przewodnikiem
Katolickiego Biura PodróĪy i salezja-

Ewa i Mirek na Ğlubnym
kobiercu w Kanie Galilejskiej.
ninem ks. Michaáem, który wspólnie
z ks. Pawáem MaliĔskim sprawowaá
duchową opiekĊ nad naszą grupą. Po
trwającym 3,5 godziny locie, szczĊĞliwie wylądowaliĞmy w Tel Awiwie.
Odtąd lejący siĊ z nieba Īar towa-

Renata i Adrian
Miáo nam poinformowaü
poinformowaü, Īe 23 czerwc
czerwca w koĞciele pw. Narodzenia N.M.P. w Kotáowie
na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Renata ZiĊtkiewicz i Adrian Matys.

Mãodej Parze İyczymy wszelkiej pomyĤlnoĤci, szczčĤcia i nieustajĈcej miãoĤci oraz pomyĤlnej
realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach „CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją
Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

rzyszyü nam bĊdzie przez caáy pobyt,
aĪ do 2 sierpnia.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczĊliĞmy w Jerycho, podobno najstarszym
mieĞcie na Ğwiecie.
Suchy klimat okolic Pustyni Judzkiej odczuwaáo siĊ na kaĪdym kroku.
Na szczĊĞcie warunki zakwaterowania
(2-osobowe, klimatyzowane pokoje i basen)
oraz urozmaicone menu w peáni zaspakajaáy
nasze oczekiwania.
Podobnie byáo w Jerozolimie i Nazarecie,
gdzie równieĪ przyszáo
nam mieszkaü.
Jak przystaáo na
pielgrzymów, kaĪdego
dnia uczestniczyliĞmy
we mszy Ğw., by potem
podziwiaü miejsca
opisywane na kartach
Ewangelii.
W betlejemskiej
Grocie Narodzenia z bijącym sercem
wpatrywaliĞmy siĊ w gwiazdĊ oznajmującą miejsce narodzin Chrystusa.
W Golgocie, w miejscu mĊczeĔskiej
Ğmierci Zbawiciela, ogarniaáy nas caá- byliĞmy takĪe nad wodami. W rzece
Jordan odnawialiĞmy chrzest, statkiem
kiem odmienne uczucia.
Powstaáe w tych miejscach Ğwiąty- páywaliĞmy po cichym Jeziorze Galinie wydają siĊ dalekie od dzieciĊcych lejskim, cháodziliĞmy siĊ teĪ w sáonych
skojarzeĔ z ubogą stajenką czy z wodach Morza Martwego. Przez chwilĊ
krzyĪem stojącym na wzgórzu, ale w odpoczywaliĞmy takĪe nad Morzem
niczym nie umniejsza to autentycznoĞci ĝródziemnym.
Jak pamiĊtamy z opisu Ewangelii
tych ĞwiĊtych, a zarazem historycznych
miejsc. Podobnie jak Getsemani, gdzie – w Kanie Galilejskiej odbywaáo siĊ
Jesus przebywaá z uczniami, nim udaá wesele. Na kanwie tamtego historycznego wydarzenia trzy pary maáĪeĔskie
siĊ na modlitwĊ do Ogrodu Oliwnego.
Obok tych najpopularniejszych, jest wáaĞnie tam odnowiáy swe Ğlubne
teĪ mniej znana grota „Pater Noster”, przyrzeczenia. Potem przyszáa pora na
tonąca w kwiatach. To tu Jezus uczyá wesele, wina takĪe nie zabrakáo, choü
modlitwy do Ojca, o czym przypomina bez cudownej przemiany.
modlitwa „Ojcze nasz”,
wypisana w ponad 150
jĊzykach na kamiennych
tablicach.
Nasz
pielgr zymi
szlak wiódá równieĪ przez
góry, znane z dziaáalnoĞci
Chrystusa. Dane byáo
nam zobaczyü GórĊ KuszeĔ na Pustyni Judzkiej,
górĊ Karmel, Wzgórze
Przemienienia PaĔskiego
i Tabor.
Ale nie tylko wspiJedna ze stacji Drogi KrzyĪowej.
naliĞmy siĊ po górach,

Nasza grupa na pielgrzymim szlaku.
Modlitwa przy ĝcianie Páaczu czy
rozwaĪania MĊki PaĔskiej podczas
Drogi KrzyĪowej to kolejne przeĪycia,
o których nie sposób zapomnieü. Tych
chwil, tych miejsc byáo tyle, Īe moĪna
by nimi obdzieliü przynajmniej kilka
wakacyjnych wypraw.
PoĪegnanie z Ziemią ĝwiĊtą byáo
trochĊ nerwowe. Odprawa na lotnisku
przebiegaáa nad wyraz skrupulatnie.
Trzeba byáo to „przecierpieü”, bo w koĔcu bezpieczeĔstwo jest najwaĪniejsze.

Kochanej Babci i Prababci

Mariannie
Czukiewskiej

80-tych urodzin

z okazji
najserdeczniejsze īyczenia zdrowia,
bâogosâawieĕstwa
Boīego, speânienia
marzeĕ i pogody
ducha na dalsze
lata
īyczĆ
wnuczċta
i prawnuczċta

Rankiem, 2 sierpnia, wylądowaliĞmy na
warszawskim OkĊciu.
Wspólne przebywanie w tak wielu
wyjątkowych miejscach pozostawiáo w
nas moc wzruszeĔ, wiele wspomnieĔ...
Stworzyáo teĪ okazjĊ do nawiązania
znajomoĞci, przyjaĨni. DziĞ snujemy
kolejne plany i marzenia, które moĪe
tak jak te o pielgrzymce do Ziemi ĝwiĊtej, teĪ kiedyĞ siĊ urzeczywistnią.
W. Juszczak

