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PATRZĄC W NIEBO
Rozmaitości ASTRONOMICZNE

Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

XVIII DZIEŃ PAPIESKI
W dniach 13-14 października br. dla uczczenia 40-lecia inauguracji
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II za inspiracją Wydawnictwa
Św. Macieja Apostoła w Lublińcu i Stowarzyszenia CWINT
im. Jana Pawła II w Parzynowie odbyła się ogólnopolska promocja
almanachu literackiego pt. ”Pasterz niosący nadzieję”.
Święty Papież Jan Paweł II
(1920 - 2005) jest tematem
niezwykle
ogromnej
ilości pracartystów piszących
prozę, poezję, malujących,
komponujących. Tomik ten
jest już 5 almanachem literackim
poświęconym JP II wydanym
przez Wydawnictwo Św. Macieja
Apostoła.
Pierwszy papież Polak
w dziejach Kościoła to także
pierwszy Słowianin, pierwszy
z kraju bloku dawnych
państw komunistycznych. Miał
On niesamowitą charyzmę,
przyciągał
ludzi,
ogarniał
swą miłością wszystkich. Umiał
docenić każdego i każdemu
podał życzliwą rękę. Za to
wszystko jest nam wciąż bardzo
bliski. Dla nas Polaków,
wiernych Kościoła Katolickiego
pozostanie na zawsze niedościgłym wzorem, wspaniałym
nauczycielem, a równocześnie
zwykłym człowiekiem, „bratem Polakiem”.

Almanach literacki jest dowodem na tę więź z naszym Świętym Papieżem. Promocja
Almanachu , w którym znalazły się utwory 52 autorów nie tylko z Polski, ale i z Niemiec,
Belgii i Hiszpanii odbyła się w hotelu „Nad Zalewem” w Kobylej Górze – 13.10.2018 r.
Przybyłych współautorów (z różnych stron Polski oraz z Niemiec) i zaproszonych gości
powitał pan Redaktor Edward Przebieracz z Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła z Lublińca
oraz Prezes CWINT-u – pan Piotr Duczmal. Na spotkaniu tym współautorzy zaprezentowali
swoje utwory, które znalazły się w almanachu. Był czas na podziwianie zalewu i zwiedzanie
Kobylej Góry.
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„Dotknięcie gwiazd” i przybliżenie kosmosu, zapoznanie z działalnością edukacyjną
dzieci i młodzieży, zrobiło olbrzymie wrażenie na zebranych gościach. Spotkanie
w CWINT z pewnością na długo zapadnie w ich pamięci i jest doskonałą wizytówką
i promocją Parzynowa w Polsce i Europie.
W niedzielę 14 października (Niedziela Papieska) wszyscy goście odwiedzili Milenijny
Krzyż oraz kapliczkę z rzeźbą Św. Jana Pawła II na prywatnej posesji w Zmyślonej Parzynowskiej.
Podczas mszy świętej w kościele pw. Św. Mikołaja w Parzynowie, w której uczestniczyli
także współautorzy almanachu, troje autorów poezji publikowanej w antologii zaprezentowało
swoje utwory. Ponadto gość specjalny pan Mirosław Górecki - „bard miłości”, który jest
również współautorem wierszy w almanachu, zaprezentował akompaniując sobie na
gitarze fragmenty poematów Karola Wojtyły.

»»Współudział we mszy świętej w parzynowskim kościele
Po zakończonej mszy spotkanie kontynuowano w siedzibie Centrum Wiedzy w Parzynowie.
Uczestnicy zwiedzili znajdujące się w CWINT Muzeum poświęcone Janowi Pawłowi II
i Wybitnym Wielkopolanom oraz obejrzeli film dokumentalny księdza dr Jerzego Rasiaka
pt. „Pasja według księdza Jerzego”. Ksiądz Rasiak jest nazywany „kronikarzem Ojca Świętego
Jana Pawła II”. Nakręcił i zmontował ok 20 filmów o JP II. Film ten pokazał Księdza Kardynała
Karola Wojtyłę na różnych uroczystościach kościelnych i patriotycznych w Polsce, a także
początek pontyfikatu Jana Pawła II.
Obchody 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Parzynowie dla wszystkich uczestników
i pasjonatów życia i dokonań JP II były niezwykle interesujące i z pewnością zaowocuje
kolejnymi wierszami i opracowaniami.
Tekst, zdjęcia Mirosław Stefański

Ojcze Święty! Proszę rozgrzesz mnie

»»Goście na Górze Krzyża Jubileuszowego
W godzinach wieczornych i nocnych goście mieli szczególną okazję podziwiać nocny
nieboskłon poprzez teleskopy znajdujące się w obserwatorium astronomicznym CWINT
w Parzynowie. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu o planetach, gwiazdach
i odległych galaktykach. Dla większości z nich była to pierwsza możliwość zobaczenia na
własne oczy Marsa, Saturna z pierścieniami, mgławice planetarne czy też kuliste gromady
gwiazd znajdujące się na krańcach naszej galaktyki.

Klęcząc przed Tobą
w uznaniu Twojej Wielkości
z poczuciem winy
robię rachunek sumienia

szukałeś nas całe życie
i byliśmy teraz z Tobą
kazałeś nam cieszyć się
bo wybierałeś się w drogę do domu

Ty , którego Bóg wybrał
stałeś się wzorcem pokolenia
otoczony miłością Jego
obdzielałeś nią wszystkich i wszystko
kochałeś człowieka każdego
całą przyrodę
- góry, rzeki , jeziora i morza
a nade wszystko
Matkę Najświętszą i Boga Jedynego

Twarz Twoja była spokojna
czekaliśmy na dobre wieści
nikt nie myślał, że
już nic więcej…

Totus tuus
- oddałeś Jej całego siebie
We czwartek pogorszył się
Twój stan zdrowia Ojcze
Duch Święty pomagał Ci
znosić ból ciała
-wiedza medyczna za mała…
Sprawiłeś nam ostatnie rekolekcje
było nas z Tobą miliony

Przekazałeś, że
nie powód to , by płakać
cieszcie się ze mną
przechodzę przez próg nadziei i miłości
- wracam do Ojca mego !
A ja nie chciałam Cię słuchać
łzy cisnęły się strasznie
ten grzech niesłuchania
popełniło wielu, ale
nie mogę przyrzec
że dalej nie będę płakać
i tęsknić po Tobie.
06.04.2005
Elżbieta Bielecka - Stefańska

