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MATKA BO¯A SZKAPLERZNA - MATKA Z GÓRY KARMEL
W zakonie karmelitów kult Matki Bo¿ej by³
zawsze bardzo ¿ywy. Maryja stanowi³a istotny i
centralny punkt w ¿yciu duchowym Karmelu, jego
pocz¹tkach, historycznych przemianach, liturgii,
mistyce i pracy apostolskiej.
Karmelici wiele swoich œwi¹tyñ
poœwiêcali Imieniu Maryi, od
XII I wi eku obc hod zon o w
zakonie cztery œwiêta maryjne,
które z czasem rozros³y siê do
ponad dwudziestu piêciu œwi¹t
maryjnych. Wiele miejsca
kultowi maryjnemu
poœwiêcone jest w zakonnym
p r a w o d a w s t w i e .
P o w s ze c h n ym w s z tu c e
k a r m e l i t a ñ s k i e j
przedstawieniem maryjnym
jest Matka Bo¿a Szkaplerzna,
jest to zwi¹zane z wizj¹ œw.
Szymona Stocka.16 lipca1251
roku œw. Szymonowi ukaza³a
siê Maryja i przekaza³a mu
szkaplerz, równoczeœnie
zapewniaj¹c, ¿e ka¿dy, kto go
bêdzie nosi³, obdarzony
zostanie szczególnymi
b³ogos³awieñstwami, a po
œmierci uniknie kary wiecznej.
W XIV wieku podobnego
widzenia dost¹pi³ papie¿ Jan
XXII. Pod wp³ywem osobistych
prze¿yæ nada³ przywilej
odpustu zakonowi karmelitañskiemu i bractwom
karmelitañskim.
Najbardziej typowymi przedstawieniami Matki
Bo¿ej Szkaplerznej s¹ kompozycje wzorowane na
obrazie Matki Bo¿ej Œnie¿nej z rzymskiego koœcio³a
Santa Maria Maggiore. Maryja przedstawiona w
pó³postaci trzyma na lewym ramieniu b³ogos³awi¹ce

Dzieci¹tko Jezus. Tak jak na pierwowzorze, mo¿na
zauwa¿yæ charakterystyczn¹ gwiazdê na p³aszczu
Maryi. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest natomiast to, ¿e Maryja
w prawej d³oni trzyma³a szkaplerz. Niekiedy szkaplerz
by³ domalowywany do
pierwotnego obrazu, gdy kult
szkaplerza œwiêtego ulega³
o¿ywieniu. Spotkaæ mo¿na
tak¿e szkaplerze "dopiête" do
malowid³a. Niekiedy Maryja
ubrana jest w karmelitañski
szkaplerz zakonny. Obraz ten
s ta ³ s iê sy mb ol em ,
wyró¿nikiem grup ¿yj¹cych
wed³ug duchowoœci
karmelitañskiej, bêd¹c
równoczeœnie pomoc¹ w
pracy apostolskiej samych
karmelitów.
Kult Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, propagowany
przez karmelitów, jest jednym
z najstarszych rodzajów kultu
maryjnego. Na przestrzeni
wieków zyska³ on wielk¹
popularnoœæ we wszystkich
krêgach spo³ecznych.
Pierwsze dane historyczne o
zak³adanych przez
karmelitów bractwach
szkaplerznych pochodz¹ z
XIV wieku, kiedy to na terenie
Italii powsta³y pierwsze
konfraternie. Ta forma pobo¿noœci zyska³a du¿e
zainteresowanie w okresie kontrreformacji.
W tym w³aœnie czasie (koniec XVI i pocz¹tek XVII w.)
pojawi³y siê pierwsze bractwa na ziemiach polskich.
Szybki rozwój tej formy pobo¿noœci spowodowa³, ¿e
karmelici zak³adali bractwa nie tylko przy swoich
œwi¹tyniach, ale i w parafiach
cd na str. 3

MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
19:00 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00

szafarz Zygmunt Buda
szafarz Krzysztof Kubiak
szafarz Miros³aw Skubiszyñski
szafarz Piotr Pruszkowski

tel.(068) 3860 769
tel. (068)3860 716
tel. (068)3869 866
tel.(068)3869653

KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188

I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski

STRA¯ HONOROWA NAJŒWIÊTSZEGO
S E R C A
P A N A
J E Z U S A
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu i krótkie nabo¿eñstwo do
Serca Pana Jezusa.

BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00
wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego

PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem
po Mszy Œwiêtej wieczornej.
SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)
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tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy
Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu Parafialnego
ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej
PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPAAL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
GRUPA DDA (doros³e dzieci alkoholików) tel. 508-263-801
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na
modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. 800 do 900.

cd ze str. 1
prowadzonych przez ksiê¿y diecezjalnych. W
dokumentach archiwalnych mo¿na znaleŸæ liczne
informacje na temat wyg³aszanych przez karmelitów
kazañ o szkaplerzu œwiêtym, kulcie Matki Bo¿ej
Szkaplerznej i licznych ³askach otrzymywanych przez
Jej wstawiennictwo. Do czcicieli Matki Bo¿ej
Szkaplerznej nale¿eli polscy królowie, m.in. królowa
Jadwiga, Jagie³³o, W³adys³aw IV czy Jan III Sobieski,
liczne rzesze szlachty, mieszczan, a nawet ch³opów.
Cz³onkostwo w bractwie by³o swoist¹ form¹ nobilitacji
spo³ecznej, a u¿ywanie wspólnego znaku (szkaplerz,
feretron, sztandar) dawa³o poczucie jednoœci i
grupowej solidarnoœci.

Bractwa szkaplerzne posiada³y swoje o³tarze, w
których najczêœciej widnia³ przedstawiony wy¿ej
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz bogato
wyposa¿ane zakrystie. Na przyk³ad bractwo przy
koœciele karmelitów na Piasku w Krakowie posiada³o
w XVII wieku a¿ 12 kielichów, 3 relikwiarze i 16
obrazów. Uczestniczenie w procesjach, niesione
p r z e z n i c h
e m b l e m a t y ,
wspólne œpiewy
b y ³ y f o r m ¹
manifestacji i
d a w a n i a
œwiadectwa wed³ug
z
a
s
a
d
propagowanych
przez karmelitów.
Praktyki te, jak i
samo cz³onkostwo
w bractwie,
powodowa³y
m o ¿ l i w o œ æ
uzyskania licznych
odpustów, hojn¹
rêk¹ nadawanych
przez kolejnych
papie¿y. Bractwa
szkaplerzne prowadzone przez karmelitów wywiera³y
znacz¹cy wp³yw, w okresie baroku, na szerokie
rzesze wiernych na ziemiach polskich.
Rozprowadzano obrazki przedstawiaj¹ce Matkê
Bo¿¹ Szkaplerzn¹. Inn¹ istotn¹ form¹ dzia³alnoœci
apostolskiej karmelitów i szerzenia kultu maryjnego
by³o prowadzenie sanktuariów. W wielu œwi¹tyniach
klasztornych znajduj¹ siê obrazy Matki Bo¿ej
Szkaplerznej lub Maryi Mi³osierdzia otaczane
szczególnym kultem - wystarczy wymieniæ te
najwa¿niejsze: w Krakowie na Piasku, £añcucie, Woli
Gu³owskiej, Bo³szowcu, Bia³yniczu czy Czernej.
Szkaplerz - tak zakonnicy polscy oprócz
szkaplerzy ma³ych, noszonych na koszuli przez
cz³onków, zapisanych do ró¿nych bractw, nazywali
swój ubiór wierzchni, noszony w wielu zakonach a
sk³adaj¹cy siê z dwóch kawa³ków sukna, z których
jeden na piersi a drugi spada³ na plecy.

Taki szkaplerz przepisa³ œw. Benedykt swym uczniom i
braci dla ochrony habitu przy pracy. Obecnie
szkaplerzem jest te¿ medalik z wizerunkiem Matki
Boskiej lub symbolem.
Ks. Przemys³aw Boiñski

LISTA ŒWI¥T NAKAZANYCH, PODCZAS
KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWI¥ZEK
UCZESTNICZENIA WE MSZY ŒW.

!
!
!
!
!
!
!
!

Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
- Nowy Rok (1 I)
Objawienie Pañskie (6 I)
Wniebowst¹pienie Pañskie
- w VII Niedzielê Wielkanocy
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa
- Bo¿e Cia³o
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny
- (15 VIII)
Wszystkich Œwiêtych (1 XI)
Bo¿e Narodzenie (25 XII)
Wszystkie niedziele

W niedzielê oraz inne dni œwi¹teczne nakazane,
wierni s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we Mszy œw.
oraz powstrzymywaæ siê od wykonywania tych prac i
zajêæ, które:

!
!
!

utrudniaj¹ oddawanie Bogu czci,
prze¿ywanie radoœci w³aœciwej dniowi
œwi¹tecznemu,
utrudniaj¹ korzystanie z nale¿ytego
odpoczynku duchowego i fizycznego
(kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy œw. czyni
zadoœæ ten, kto bierze w niej udzia³, gdziekolwiek jest
odprawiana w obrz¹dku katolickim (nie tylko
rzymskim), b¹dŸ w sam dzieñ œwi¹teczny, b¹dŸ te¿
wieczorem dnia poprzedzaj¹cego (kan. 1248 KPK).
Jeœli z braku kap³ana lub z innej powa¿nej
przyczyny nie mo¿na uczestniczyæ w Eucharystii,
zaleca siê bardzo, a¿eby wierni brali udzia³ w liturgii
S³owa, gdy jest ona odprawiana w koœciele
parafialnym lub innym œwiêtym miejscu wed³ug
przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego,
albo poœwiêcali odpowiedni czas na modlitwê
indywidualn¹ w rodzinie lub grupach rodzin
(tam¿e, §2).
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WAKACYJNE WYJAZDY I PIELGRZYMOWANIE
Wakacje wiadomo to czas wyjazdów. Tak tak
dzia³o siê w naszej parafii. Oko³o 30 osobowa grupa
dzieci i m³odzie¿y, w tym ministranci, rozpoczê³a
wakacje wyjazdem do RYCERSKI GÓRNEJ
niedaleko ¯ywca. Wyjazd mia³ miejsce w dniach od 22
do 27 czerwca 2009r. Organizatorem wyjazdu by³ ks.
Przemys³aw Boñski. Pomimo, ¿e pogoda ich nie
rozpieszcza³a wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i
pe³ni wra¿eñ.
W naszej parafii jest ju¿ tradycj¹ wyjazd chorych
i starszych parafian do WIELENIA organizowany
przez szafarza Miros³awa Skubiszyñskiego.
Tegoroczna pielgrzymka by³a siódm¹ z kolei podczas
tygodniowego odpustu ku czci Matki Bo¿ej
Wieleñskiej Ucieczki Grzeszników. Codzienne na
terenie Sanktuarium odbywa³y siê procesje i modlitwy
w ró¿nych intencjach. ¯b¹szyñska grupa uda³a siê w
dniu, w którym modlono siê za chorych, chorych,
chorych kap³ani
udzielali Sakramentu
Chorych. Pielgrzymi
uczestniczyli w
uroczystej sumie
o d p u s t o w e j
odprawiane przy
o³tarzu polowym przez
wielu kap³anów, wœród
których by³ Ksi¹dz
Dziekan Zbigniew
Piotrkowski.

Uczestnicy wakacyjnej wyprawy do Rycerki

ubieg³ym roku parafia ta obchodzi³a 600 lat swego
istnienia. Nawiedziliœmy ten zabytkowy, neogotycki
koœció³, koœció³ ks. Proboszcz przedstawi³ nam dzieje
kopanickiej parafii, a
tak¿e zapozna³ z
pracami remontowymi
jakie prowadzone s¹ w
p a r a f i i .
W
wyremontowanym
Domu Katolickim, przy
kawie by³a okazja na
rozmowy i pytania do
ks. Proboszcza. Po
wspólnym zdjêciu
pielgrzymka uda³a siê
w drogê powrotn¹.
Kolejna pielgrzymka
znów w przysz³ym roku.
Wyjœcie na górski szlak

Prawie ka¿dego
roku pielgrzymi w
drodze powrotnej
odwiedzaj¹ któr¹œ z
parafii na terenie dekanatu zb¹szyñskiego. Tego roku
by³a to KOPANICA parafia pw. Wniebowziêcia NMP,
której proboszczem jest Ks. Krzysztof Mizerski. W

Parafialnym
wyjazdem by³a pielgrzymka do Kotliny K³odzkiej w
dniach od 6 do 10 lipca 2009. Opiekê duchow¹
podczas pielgrzymi sprawowa³ Ksi¹dz Przemek.
G³ównym celem by³y sanktuaria w Bardzie i
Wambierzycach. Poza tym grupa by³a w Ksi¹¿u,
Œwidnicy, Henrykowie, Polanicy, Kudowie,
Dusznikach. Nawiedzi³a te¿ Sanktuarium „Maria
Œnie¿na” na Górze Iglicznej. Wspinali siê na
Szczelinie.
Jeszcze w czerwcu pielgrzymi byli pe³ni obaw
s³uchaj¹c wiadomoœci o podwoziach w Kotlinie
K³odzkiej. Jednak tereny, na które siê udali nie zosta³y
dotkniête tym kataklizmem. Wrócili jak zawsze
zadowoleni i bogatsi o nowe prze¿ycia.

W ¯ywcu
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Urszula Pawelska

DZIÊKUJEMY KSIÊ¯E PRZEMYS£AWIE
W sierpniu 2009 roku koñczy swoj¹ dwuletni¹ pos³ugê w naszej
parafii Ks. wikariusz Przemys³aw Boiñski.
Zb¹szyñska parafia by³a pierwsz¹ na jego kap³añskiej drodze. Ks.
Przemek lubi pielgrzymowaæ. Ostatnio by³ na pielgrzymce w
Kotlinie £ódzkiej. I w³aœnie pielgrzymi, chyba jako pierwsi, ¿egnali
ks. Przemka
a zarazem dziêkowali za wspólne pielgrzymowanie.
Parafi¹, do której dekretem arcybiskupa zostaje przeniesiony,
z dniem 25 sierpnia 2009, Ks.Przemys³aw,
jest poznañska parafia p.w Œw. Krzy¿a.
Ksiêdzu Przemkowi dziêkujemy i ¿yczymy wiele radoœci z piêkniej
pos³ugi kap³añskiej, £ask Bo¿ych, Darów Ducha Œw., Opieki Matki
Bo¿ej na nowej placówce.
SZCZÊŒÆ BO¯E.

Redakcja

REKOLEKCJE FRANCISZKAÑSKIE
W dniach od 13 lipca do 19 lipca 2009 goœcili na
terenie Zb¹szynia „Rycerze Œw. Franciszka” wraz z o.
Sylwestrem, znanym ju¿ od lat. Oko³o 70 osobowa
grupa w ró¿nym wieku i z ró¿nych rejonów Polski
prze¿ywa³a tu rekolekcje franciszkañskie. Wiele
dzia³o siê w szkole, gdzie byli zakwaterowani.
Codziennie te¿ uczestniczyli w wieczornej Mszy œw. w
naszym koœciele. Nauki rekolekcyjne podczas tych
Mszy œw. g³osi³ o. sylwester, sylwester grupa dba³a o
uroczyst¹ oprawê liturgii. W³¹czali siê w modlitwê

Grupa franciszkañska na Mszy œw.

Ojciec Sylwester g³osi homiliê
powszechn¹, czytania, podczas homilii by³y te¿
prezentacje. Ubogacili Mszê œpiewem i gr¹ na
gitarach.
W czwartek 16 lipca we wspomnienie NMP z
Góry Karmel by³o b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym
Sakramentem. W pi¹tek natomiast na Mszê œw.
przyby³a kapela koŸlarska, która gra³a na przemian z
gitarami. Po Mszy œw. by³ koncert kapeli na Rynku.
W sobotê znów po Mszy œw. mo¿na by³o
obejrzeæ franciszkañski teatr, który rozpocz¹³ siê w

Burmistrz prezentuje goœciom nasze ludowe tañce

koœciele, a zakoñczy³ w Domu Katolickim.
W niedzielê 19 lipca ci, którzy nie uczestniczyli
w rekolekcjach(szkoda!) mogli pos³uchaæ o.
Sylwestra, bo g³osi³ on kazania na wszystkich Mszach
œw.
Urszula Pawelska
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SERDECZNIE WITAMY...
Z dniem 1 sierpnia 2009r. przyby³ do
naszej parafii, w charakterze wikariusza ks.
Krzysztof Kaczmarek.
Ks. Krzysztof 21 maja 2009 roku w
katedrze poznañskiej, w grupie
piêtnastu diakonów, przyj¹³ z r¹k
metropolity poznañskiego ks.
arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego
œwiêcenia kap³añskie.
24 maja 2009r. odprawi³ Mszê
œw. prymicyjn¹ w swojej rodzinnej
parafii pw. Œw. Wojciecha w Poznaniu.
Na obrazku prymicyjnym umieœci³ s³owa
Psalmu 40 "W Panu z³o¿y³em ca³¹
nadziejê".
Roczn¹ pos³ugê diakoñsk¹ pe³ni³ w
Koœcianie w parafii pw. NMP Wniebowziêtej.

Na V roku studiów odbywa³ praktykê w
Grodzisku Wlkp. w parafii pw. Œw. Jadwigi.
Bêd¹c klerykiem Arcybiskupiego
Seminarium w Poznaniu, w okresie
wak acy jny m ws pó³ org ani zow a³
r e k o l e k c j e d l a o s ó b
niepe³nosprawnych w Buku.
Ks. Krzysztofa bardzo
serdecznie witamy i ¿yczymy aby w
naszej parafii, która jest zarazem jego
pierwsz¹, czu³ siê jak najlepiej. Matka
Bo ¿a Wn ie bo wz iê ta i Kr ól ow a
Ró¿añca Œwiêtego, która patronuje
zb¹szyñskiej parafii, niech otacza go
swoj¹ opiek¹.
Szczêœæ Bo¿e!

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŒWIÊTEJ
Dzieñ ósmy, 8 lutego pi¹tek

BETANIA

BETANIA, MORZE MARTWE, ELAT

Z Jerozolimy udajemy siê do Betanii,
znajduj¹cej siê na wschodniej stronie Góry Oliwnej.
Miejscowoœæ ta le¿y w odleg³oœci ok. 3 km od
Jerozolimy. Betania do dnia dzisiejszego pozosta³a
wiosk¹ (w jêz. arabskim zachowa³a nazwê El-Azarije
tzn. miejsce zwi¹zane z £azarzem).

Dzieñ zaczynamy od Mszy œw. w kaplicy ss.
El¿bietanek na terenie sierociñca na Górze Oliwnej.
Podziwiamy te¿ piêknie zagospodarowany teren
wokó³. Rosn¹ tu drzewa oliwne, cytrynowe z
dojrza³ymi owocami. Siadamy pod drzewem
cytrynowym, robimy pami¹tkowe zdjêcia. Wiêkszoœæ
z nas po raz pierwszy widzia³a jak rosn¹ cytryny.
Opuszczamy Jerozolimê ze s³owami Psalmu 137:
„Jeruzalem, jeœli zapomnê o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech jêzyk mi przyschnie do podniebienia,
jeœli nie bêdê pamiêta³ o tobie,
jeœli nie postawiê Jeruzalem
ponad najwiêksz¹ moj¹ radoœæ.”

Jezus przechodzi³ têdy id¹c z Jerycha do
Jerozolimy. Tu, w Betanii, Jezus znalaz³ kochaj¹ce
serca przyjació³ Marii, Marty i £azarza, które zawsze z
utêsknieniem oczekiwa³y Go i obdarza³y goœcin¹.
„Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjê³a Go
do swego domu. Mia³a ona siostrê imieniem Maria,
która siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego
mowie.(...) Maria obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie
bêdzie pozbawiona.” (£k 10,38-42)

Wspó³czesna Jerozolima liczy ok. 550 tys.
mieszkañców (w tym 400 tys. ¯ydów i 150 tys.
Arabów). Zbudowana jest z bia³ego kamienia. Stare
miasto otoczone jest kilku kilometrowymi murami
obronnymi i poprzecinane 8 bramami. Jerozolima jest
œwiêtym miastem dla trzech wielkich religii: judaizmu,
chrzeœcijañstwa i islamu. Istnieje ju¿ 3 tysi¹ce lat. By³a
17 razy burzona i odbudowywana. Na kartach Pisma
œw. w Starym Testamencie pojawia siê oko³o 700 razy,
a w Nowym Testamencie 139 razy.

Jezus w Betanii dokona³ niezwyk³ego cudu
wskrzeszenia. „£azarzu, wyjdŸ na zewn¹trz.” (J 11,43)
Na te s³owa ³azarz wsta³ i wyszed³ z grobu. Koœció³
p.w. œw. £azarza jest to budowla bez okien i
przypomina du¿y grobowiec. •ród³em œwiat³a jest
jedno oko w kopule, wokó³ której ³aciñski napis g³osi:

Jerozolima zwana jest Miastem Dawidowym
(tu bowiem król Dawid ustanowi³ stolicê Izraela), przez
swe umocnienia nazywana jest Syjonem (co siê
t³umaczy: warownia).

Nad g³ównym o³tarzem znajduje siê wielka
postaæ Chrystusa i kolejne s³owa, z którymi zwróci³ siê
do Marty: „JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I
¯YCIEM.”
cd na str. 7
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„KTO WE MNIE WIERZY, CHOÆBY I UMAR£, ¯YÆ
BÊDZIE. KA¯DY, KTO ¯YJE I WIERZY WE MNIE,
NIE UMRZE NA WIEKI”.

cd ze str. 6
Na zewn¹trz Koœcio³a, na mozaikach postaæ
£azarza i jego sióstr Marii i Marty. Grób £azarza
znajduje siê dzisiaj pod muzu³mañskim meczetem.
Wydarzeniem ewangelicznym zwi¹zanym z tym
miejscem jest te¿ uczta u Szymona Trêdowatego, na
której Maria namaœci³a Jezusowi nogi olejkiem. Jezus
powiedzia³ wtedy: „Przechowa³a to, aby mnie
namaœciæ na dzieñ mojego pogrzebu. Bo ubogich
zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie,” (J
12,7-8)
Uczta ta mia³a miejsce w szabat tu¿ przed mêk¹ i
œmierci¹ Jezusa.

„Moj¿esz wyci¹gn¹³ rêkê nad morze, a Pan cofn¹³
wody gwa³townym wiatrem wschodnim, który wia³
przez ca³¹ noc, i uczyni³ morze such¹ ziemiê. Wody
siê rozst¹pi³y, a Izraelici szli przez œrodek morza po
suchej ziemi, maj¹c mur z wód po prawej i po lewej
stronie. (Wj 14, 21-22)

MORZE MARTWE

Dzieñ dziewi¹ty 9 lutego sobota

Z Betanii jedziemy nad Morze Martwe. Morze
otaczaj¹ od wschodu Góry Moabu, którego jeden ze
szczytów to góra Nebo (z tej góry Moj¿esz przed swoj¹
œmierci¹ ogl¹da Ziemiê Obiecan¹).
M. Martwe ma 76 km d³ugoœci, 16 km
szerokoœci i 400 m g³êbokoœci. Le¿y w wielkiej depresji
400 m poni¿ej Morza Œródziemnego. Jest najg³êbiej
po³o¿onym miejscem na ziemi.
Tu nie trzeba umieæ p³ywaæ, potwierdzamy to,
bo korzystamy z k¹pieli, która jest prawdziw¹
przyjemnoœci¹ i ma dzia³anie lecznicze. Rekordowe
zasolenie wynosi ok. 28% to jest ok. 11 razy wiêcej ni¿
w przeciêtnych wodach oceanu. Nie ma tu ¿adnych
istot ¿ywych, z wyj¹tkiem niektórych bakterii.
Wp³ywaj¹ce wody Jordanu nie s¹ w stanie
rozcieñczyæ gêstej od soli i innych zwi¹zków wody
Morza Martwego. Parowanie wody utrzymuje w miarê
sta³y jej poziom.
Naszym miejscem odpoczynku nad M.
Martwym jest miejscowoœæ En Bokek. Ewangelie
bezpoœrednio nie mówi¹ o Morzu Martwym, ale
nawi¹zuj¹ do ukaranych miast Sodomy i Gomory,
które znajdowa³y siê w pobli¿u tego morza.

Morze Czerwone, przy zachodz¹cym s³oñcu,
przybiera kolor purpury przechodz¹cej w fiolet.
Przekraczamy granicê izraelsko-egipsk¹, wsiadamy
do autokaru i jedziemy do hotelu „Regina” w okolicach
Taby, nad samym Morzem Czerwonym. Czeka na nas
obiadokolacja i czas na odpoczynek.

SYNAJ KLASZTOR ŒW. KATARZYNY,
MORZE CZERWONE
Z hotelu wyje¿d¿amy bardzo wczeœnie.
Otrzymujemy œniadanie w formie suchego prowiantu.
Jedziemy najpiêkniejsz¹ na Synaju Dolin¹ Gazeli.
Synaj kojarzy siê z wydarzeniami biblijnymi i tak z
miejscem, w którym Bóg ukazuje siê Moj¿eszowi w
Krzewie Gorej¹cym (zob. Wj 3,1-4,17) i posy³a go do
uratowania ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Tutaj
Moj¿esz otrzyma³ Tablice Dekalogu.
„Gdy skoñczy³ rozmawiaæ z Moj¿eszem na górze
Synaj, da³ mu dwie tablice Œwiadectwa, tablice
kamienne, napisane palcem Bo¿ym” (Wj 31,18)

ELAT
Z nad Morza Martwego, po krótkim
odpoczynku, udajemy siê do przejœcia granicznego z
Egiptem. Jad¹c Pustyni¹ Negeb, zatrzymujemy siê w
miejscowoœci Elat nad Morzem Czerwonym
w
szlifierni kamieni szlachetnych i pó³szlachetnych.
Ogl¹damy najpierw film, pokazuj¹cy cykl produkcyjny,
a na koniec jest mo¿liwoœæ zakupu tych wyrobów,
gdy¿ droga do wyjœcia prowadzi przez sklep jubilerski.
Tylko nieliczni kupuj¹ jakieœ drobiazgi, bo ceny s¹
zawrotne. (Mo¿na kupiæ diamenty, rubiny, szmaragdy,
szafiry).
Elat to bardzo popularny oœrodek turystyczny z
rozwiniêt¹ sieci¹ hotelow¹. Czysta woda, piaszczyste,
s³oneczne pla¿e, przyci¹gaj¹ turystów z ca³ego
œwiata.
Jedziemy dalej wzd³u¿ Morza Czerwonego,
którego wody rozst¹pi³y siê, przepuszczaj¹c
Moj¿esza i Izraelitów uciekaj¹cych z niewoli egipskiej.

Krzew Gorej¹cy

W pobli¿u klasztoru Œw. Katarzyny, na
ska³ach, uczestniczymy w ostatniej pielgrzymkowej
Eucharystii. Msza œw. w takiej scenerii, w górach
Synaju, jest ogromnym prze¿yciem. O³tarzem jest
du¿y kamieñ.
Zwiedzamy te¿ prawos³awny Klasztor Œw.
Katarzyny le¿¹cy w samym sercu Synaju, u podnó¿a
potê¿nej Góry Moj¿esza
cd na str. 8
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cd ze str. 7

uto¿samianej z biblijn¹ Gór¹ Horeb. Na terenie
klasztornym zatrzymujemy siê przy studni Moj¿esza.
Jak przekazuje tradycja, to przy niej Moj¿esz spotka³
córki Jetro, z których najstarsza Sefora zosta³a jego
¿on¹.
Bazylika, któr¹ zwiedzamy zawiera wiele
bardzo cennych dzie³ sztuki, bogat¹ kolekcjê ikon.
Znajduje siê tutaj Kaplica Gorej¹cego Krzewu
stanowi¹ca czêœæ klasztornej bazyliki. Wzniesiono j¹
opodal miejsca, gdzie wg tradycji Bóg mia³ po raz
pierwszy ukazaæ siê Moj¿eszowi pod postaci¹
p³on¹cego krzewu.

Œwiêt¹ odwiedzi³o na 264 Papie¿y tylko trzech.
Oczywiœcie Œw. Piotr, który by³ zwi¹zany z tym
miejscem, a poza tym Pawe³ VI w 1964 r. i nasz
umi³owany Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w roku 2000.
Jak¿e inaczej jest teraz odbierana Ewangelia, mo¿na
oczyma wyobraŸni wracaæ do tamtych miejsc. Nasza
wiara zosta³a odnowiona i umocniona.
Pielgr zymkow e wspomn ienia i prze¿y cia
zakoñczê s³owami:
Z PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŒWIÊTEJ WRACAMY
- z Ziemi¹ Œwiêt¹ w oczach,
- ze S³owem Bo¿ym w sercach,
- ze sposobem ¿ycia tak jak Jezus i Maryja,
- szczêœliwi pozostañmy wierni otrzymanej ³asce.
Wielu z nas postanawia codziennie, regularnie
czytaæ Pismo œw., wys³aæ tutaj swoich bliskich, a jeœli
Bóg pozwoli wróciæ tu jeszcze raz!
ZA WSZYSTKO BOGU NIECH BÊD¥ DZIÊKI !!!

Urszula Pawelska

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Msza œw u podnó¿a Synaju naprzeciw klasztoru
œw. Katarzyny

Miejsce to odwiedzi³ równie¿ Papie¿ Jan
Pawe³ II 26 lutego 2000 r. Modli³ siê w Kaplicy
Gorej¹cego Krzewu zdejmuj¹c buty, jak to uczyni³
Moj¿esz na rozkaz Boga: „Rzek³ mu: „Nie zbli¿aj
siê tu! Zdejm sanda³y z nóg, gdy¿ miejsce na
którym stoisz jest ziemi¹ œwiêt¹.” (Wj 3,5)
W homilii zatrzyma³ siê nad Dekalogiem,
mówi¹c m.in.: „Dziesiêæ Przykazañ nie jest czymœ
arbitralnie narzuconym przez tyrañskiego Pana,
ale zapisane na kamieniu, a przede wszystkim w
sercu cz³owieka jako powszechne prawo moralne,
wa¿ne zawsze i wszêdzie.”
Wracaj¹c z Synaju jedziemy pustyni¹ Egiptu.
To tutaj dzia³y siê wielkie wydarzenia Starego
Testamentu (m.in. manna na pustyni, wyprowadzenie
wody ze ska³y). W autokarze dowiadujemy siê, ¿e
jedziemy nad Morze Czerwone, bo opóŸnia siê odlot
samolotu. Odpoczywamy na pla¿y prawie 4 godziny.
Siedzimy pod parasolami, opalamy siê, kosztujemy
k¹pieli.
Czas jednak udaæ siê na lotnisko. Odrywamy
siê od ziemi i po 4 godzinach lotu, samolotem
Egipskich Linii Lotniczych „LOTUS AIR”, l¹dujemy
szczêœliwie na Lotnisku im. Jana Paw³a II w Krakowie
Balicach. Jaka to radoœæ i szczêœcie, ¿e mogliœmy te
kilka dni prze¿yæ w Ziemi Œwiêtej, chodziæ po œladach
Chrystusa, dotkn¹æ œladów naszej wiary. Ziemiê
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S³owa Pana Jezusa do Œwiêtej Siostry
Faustyny:
„Dusze d¹¿¹ce do doskona³oœci niech
szczególnie uwielbiaj¹ Moje mi³osierdzie,
bo hojnoœæ ³ask, które im udzielam, p³ynie z
mi³osierdzia Mojego. Pragnê, aby te dusze
odznacza³y siê bezgraniczn¹ ufnoœci¹ w
Moje mi³osierdzie. Uœwiêceniem takich
dusz Ja sam siê zajmujê, dostarczê im
wszystkiego, czegokolwiek bêdzie
potrzeba dla ich œwiêtoœci. £aski z Mojego
mi³osierdzia czerpie siê jednym naczyniem,
a nim jest - ufnoœæ. Im dusza wiêcej zaufa,
tym wiêcej otrzyma. Wielk¹ Mi s¹ pociech¹
dusze o bezgranicznej ufnoœci, bo w takie
dusze przelewam wszystkie skarby swych
³ask. Cieszê siê, ¿e ¿¹daj¹ wiele, bo Moim
pragnieniem jest dawaæ wiele, i to bardzo
wiele. Smucê siê natomiast, je¿eli dusze
¿¹daj¹ ma³o, zacieœniaj¹ swe serca.”
( „Dzienniczek” 1578 )

TAK WIÊC TRWAJ¥: WIARA, NADZIEJA I MI£OŒÆ
otrzyma³y imiona : wiara, nadzieja, mi³oœæ, odwaga
i m¹droœæ, a nieroztropne: zw¹tpienie, nienawiœæ,
strach... I by³a wreszcie poezja Karola Wojty³y
w interpretacji m³odzie¿y. W ten szczególny wieczór
Jego wiersze, w po³¹czeniu z fragmentami testamentu
i Ewangelii, nabiera³y nowych znaczeñ i treœci.
Wieczorna pora sprzyjaj¹ca refleksji, œwiat³o
niesionych przez panny lamp, oraz pochodni
trzymanych w d³oniach p³ywaj¹cych po rzece
kajakarzy, muzyka oraz pieœni œpiewane przez scholê
parafialn¹, sprawi³y, ¿e s³owo przemówi³o szczególnie
mocno i ³atwiej ni¿ zazwyczaj trafia³o do serc, a to
przecie¿ szczególnie wa¿ne dzisiaj, gdy wokó³ tyle
komercyjnego i medialnego ha³asu.
FOTO: M. Pluskota

W obchody zwi¹zane z poœwiêceniem
pomnika Jana Paw³a II mocno zaanga¿owa³a siê
zb¹szyñska m³odzie¿. W pi¹tek wieczorem goœci³a
mieszkañców na spektaklu teatralnym odegranym na
jednej z g³ównych ulic Zb¹szynia w pobli¿u rynku
przed firm¹ jubilersk¹
pp. Michalczaków. Spektakl
opiera³ siê na fragmentach
sztuki teatralnej Karola
Wojty³y ”Przed sklepem
jubilera”. Przedstawienie to
dostarczy³o wielu wzruszeñ
tak widzom, jak
i m³odym aktorom, dla
których tematyka tej sztuki
by³a szczególnie bliska.
Sztuka ta jest w³aœciwie nie
tyle dramatem, co
m e d y t a c j ¹ n a d
sakramentem ma³¿eñstwa
i nad tajemnic¹ ludzkiej
mi³oœci, która jak pisze sam
Autor porywa ludzi jak absolut, a przecie¿ brak jej
absolutnych wymiarów. „Oni zaœ, kieruj¹c siê
z³udzeniem, nie usi³uj¹ zaczepiæ tej mi³oœci
o Mi³oœæ, która ma taki wymiar. Nie podejrzewaj¹
nawet tej potrzeby...” A przecie¿ „cz³owiek nie
przetrwa w cz³owieku i nie wystarczy cz³owiek”! Przy
pracy nad tekstem m³odzi stwierdzili, ¿e najbardziej
przemawia do nich autentyzm prze¿yæ bohaterów
i realizm ich postaci. WyraŸnie wyczuli, ¿e wcale nie
³atwe refleksje Karola Wojty³y o mi³oœci s¹ o wiele
bli¿sze prawdy o ¿yciu ni¿ historie mi³osne, które
mo¿emy œledziæ na „szklanych” ekranach.
Na sobotni wieczór m³odzie¿ gimnazjalna
przygotowa³a czuwanie na placu przy pomniku,
zatytu³owane „Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja
i mi³oœæ”. By³y fragmenty testamentu papie¿a, by³a
przypowieœæ o pannach m¹drych i g³upich, by³y
w koñcu i owe panny oraz poetycka interpretacja
Aleksandra Rozenfelda przypowieœci, gdzie panny

Nosimy w sobie tak¹ nadziejê, ¿e miejsce to
bêdzie sprzyja³o wyciszeniu i refleksji - kiedy wrócimy
do w naszej zwyk³ej codziennoœci. I mo¿e stanie siê
jednym z miejsc, które ocal¹ w nas Cz³owieka na
miarê i za przyk³adem Jana Paw³a Wielkiego, który
„przecie¿ z nas, jako i my z Niego, jak drzewo
z korzeni, a korzenie
z ziemi”, jak czyta³a
m³odzie¿. Mo¿e stanie
siê tak, ¿e id¹cy naszymi
ulicami „przechodnie
w krótkich bluzach,
z w³osami, które spadaj¹
na kark” bêd¹ nosili
w sobie œwiadomoœæ, ¿e
„przecinaj¹ ostrzem
swoich kroków
przestrzeñ WIELKIEJ
T A J E M N I C Y, j a k a
rozci¹ga siê w ka¿dym
FOTO: M. Pluskota
z nich”, jak pisa³ pe³en
nadziei Karol.
I cz³owieczeñstwo
ocaleje...
Joanna Ch³opkowska

FOTO: M. Pluskota
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PROBOSZCZOWSKIE
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¯ona, syn oraz córka z rodzin¹

Opracowa³a: A.S. Zbierska
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SYMBOLIKA CHRZEŒCIJAÑSKA
Liczby
Dla ludzi staro¿ytnego œwiata liczby by³y zawsze
tajemniczymi wielkoœciami, które same w sobie
wprawdzie nie maj¹ ¿ycia, a jednak wszêdzie s¹
obecne. W praktyce liczby maj¹ charakter czysto
œwiecki s¹ œrodkiem s³u¿¹cym do uporania siê z
wielorakoœci¹, z któr¹ ma siê do czynienia w ¿yciu
codziennym.

Poza realn¹ wartoœci¹ liczb spotykamy siê z ich
mistyk¹ w magii i we wszystkich religiach. Istniej¹
„œwiête” liczby, to znaczy takie, które zosta³y
objawione przez bogów, albo takie, dziêki którym jak
wierzono mo¿na by³o uzyskaæ w³adzê nad
zjawiskami natury.
Wczesne chrzeœcijañstwo przyjê³o biblijn¹ i
œwieck¹ tradycjê symboliki liczb i rozbudowa³o j¹ w
duchu chrzeœcijañskim.

1

Jedynka
Ca³y system liczbowy opiera siê wed³ug
pitagorejczyków na parzystoœci i
nieparzystoœci. Liczba nieparzysta jest
doskona³a, poniewa¿ nie da jej siê podzieliæ
bez reszty na równe czêœci, posiada pocz¹tek, œrodek
i koniec. Natomiast liczba parzysta jest niedoskona³a,
gdy¿ jest podzielna, nie ma œrodka, a jedynie pocz¹tek
i koniec. Jedynka jest zatem symbolem
niepodzielnoœci, jednoœci, Ÿród³em, „matk¹”
wszystkich pozosta³ych liczb. Jest wiêc symbolem
Najwy¿szej Istoty Boga.

2

Dwójka
Dwójka, pierwsza liczba parzysta,
oznacza oddzielenie od jednoœci nie jest
ca³a, bo podzielona i dlatego jest
niedoskona³a. U Ojców Koœcio³a pojawia siê
tak¿e pozytywne wyjaœnienie liczby dwa: odnosz¹ j¹
do dwóch Testamentów, dwóch tablic Prawa, dwóch
g³ównych przykazañ, dwóch natur w Chrystusie.

3

Trójka
Je¿eli jakakolwiek liczba mo¿e roœciæ prawo
do œwiêtoœci i znaczenia symbolicznego, to
bez w¹tpienia jest ni¹ trójka. Najwiêksz¹ z
prawd objawionych jest przecie¿ ta, która
mówi, ¿e Bóg w swej istocie jest trójjednoœci¹.
W judaizmie trójka oznacza³a po trzykroæ
œwiêtego Boga. W starym Testamencie czêsto
pojawia siê liczba trzy: np. trzech m³odzieñców w
piecu ognistym, trzech synów Noego, trzy rodzaje
zwierz¹t ofiarnych. Jednak dopiero objawienie Boga
w trzech osobach przypieczêtowa³o œwiêtoœæ liczby
trzy. Ojcowie Koœcio³a ³¹cz¹ tradycyjne interpretacje
liczby trzy z tajemnic¹ Trójcy Przenajœwiêtszej. Trójka
od dawien dawna odgrywa³a te¿ wa¿n¹ rolê w
misteriach. Gdy lud wyszed³ z Egiptu, wówczas
trzeciego dnia z³o¿y³ ofiarê i trzeciego dnia zosta³ te¿
oczyszczony, a Chrystus zmartwychwsta³ równie¿
trzeciego dnia.
Czwórka
Liczba cztery oznacza³a dla ca³ej
staro¿ytnoœci uniwersum, rozci¹gaj¹ce siê
w cztery strony œwiata. Uniwersum tworz¹
cztery elementy: woda, powietrze, ogieñ,
ziemia. Cztery pory roku rz¹dz¹ biegiem
czasu, cztery wiatry w³adaj¹ powietrzem, a cztery
epoki œwiata obejmuj¹ ca³oœæ ziemskich wydarzeñ.
Tak wiêc czwórka jest typow¹ liczb¹ dla œwiata, w
przeciwieñstwie do trójki, symbolu Boga.

4

5

Pi¹tka
Wed³ug pitagorejczyków liczba piêæ
oznacza wesele, zaœlubiny. Liczba ta sk³ada
siê z pierwszej liczby parzystej i
nieparzystej: 2+3 i w ten sposób jest obrazem
po³¹czenia dwóch ró¿nych elementów, mêskiego i
¿eñskiego. Œw. Augustyn odnosi liczb¹ piêæ do
zmys³ów cz³owieka.
Szóstka
Pitagorejczycy uwa¿ali liczbê szeœæ za
doskona³¹, gdy¿ znajduje siê w œrodku liczb
parzystych, miêdzy dwójk¹ i dziesi¹tk¹.
W Piœmie œw. szóstka ma znaczenie
jako liczba dni stworzenia, zw³aszcza szósty
dzieñ jako dzieñ stworzenia cz³owieka.

6
7

Siódemka
Z liczb¹ siedem ³¹czy siê pojêcie pe³ni i
uto¿samia z podzia³em biegn¹cego czasu na
okresy: siedem dni daje jakiœ pe³ny okres. Tak
wiêc siódemka oznacza chcian¹ przez Boga i
przez Niego uporz¹dkowan¹ ca³oœæ. W Starym
Testamencie siódemka zajmuje pozycjê dominuj¹c¹,
jest po prostu liczb¹ œwiêt¹. Równie¿ i w Nowym
cd na str. 14
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cd ze str. 13

Testamencie zaznacza siê tradycja o œwiêtoœci liczby
si ed em . Si ed em dz ie si ¹t si ed em ra zy tr ze ba
przebaczyæ (Mt 18,22; £k 17,4), siedem demonów
wypêdzi³ Jezus z Magdaleny (Mk 16,9), a tak¿e liczba
siedmiu diakonów (Dzieje Apostolskie 6,3) nawi¹zuje
do tej tradycji.
Apokalipsa przesi¹kniêta jest symbolik¹ liczby
siedem: siedem listów zostaje wys³anych do siedmiu
Koœcio³ów, którymi kieruje siedmiu diakonów.
Tajemnicze wizje mówi¹ o siedmiu pieczêciach,
siedmiu grzechach, siedmiu tr¹bach, siedmiu rogach
smoka, siedmiu wzgórzach, siedmiu królach, siedmiu
plagach itd.
Wed³ug nauki Ojców Koœcio³a liczba siedem jest
œwiêt¹, poniewa¿ Bóg po stworzeniu œwiata odpocz¹³
w³aœnie dnia siódmego.

8

Ósemka
Ca³y staro¿ytny Koœció³ jest zgodny w
interpretacji liczby osiem, widz¹c w niej
„pierwszy dzieñ tygodnia” nastêpuj¹cy po
siedmiu - dzieñ, w którym Chrystus
zmartwychwsta³. Wielka jest tajemnica tego ósmego
dnia, który „nie przestaje byæ równoczeœnie
pi er ws zy m” w in te rp re ta cj i Oj có w Ko œc io ³a .
Pierwszym, bo wówczas zajaœnia³o z grobu nowe
œwiat³o Chrystus i porwa³o wszystko ze sob¹ w górê
do nowego istnienia poza sfer¹ tego wszystkiego, co
ziemskie. £aska ósmego dnia wynios³a cz³owieka
poza ten œwiat, aby nie ¿y³ wiêcej w³asnym ¿yciem, ale
¿y³ w Chrystusie.
Tajemnica liczby osiem wype³ni siê dopiero w
dniu s¹du ostatecznego. W ósmym dniu dokona siê
s¹d, na którym ka¿demu zostanie zap³acone wed³ug
jego uczynków (œw. Augustyn).
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Dziesi¹tka
Liczba dziesiêæ stanowi
podstawê systemu dziesiêtnego. W
Starym Testamencie dziesi¹tka jest
liczb¹ czêsto u¿ywan¹ dla okreœlenia
za ok r¹ gl on ej wi el ko œc i. Dz ie si êæ pr zy ka za ñ
obejmowa³o wszystkie przykazania Bo¿e. Dziesiêæ
plag spuœci³ Bóg na Egipcjan. Izraelici byli
zobowi¹zani do oddawania dziesiêciny. Tak¿e
Ewangelia pos³uguje siê czêsto sum¹ dziesiêæ:
dziesiêæ talentów, dziesiêæ dziewic, dziesiêciu
trêdowatych.
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Dwunastka
Poganie, ¯ydzi i chrzeœcijanie
uwa¿ali dwunastkê za liczbê
szczególnie cenion¹, liczbê zupe³n¹ i
ca³¹. Z podzia³em roku na dwanaœcie
miesiêcy spotykamy siê najpierw w Babilonie, potem
w Egipcie, a póŸniej tak¿e i u Rzymian. Dwanaœcie
znaków zodiaku dzieli niebo na dwanaœcie regionów,
dzieñ sk³ada siê z dwunastu godzin, tak samo noc.
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Stare Przymierze zbudowane by³o na dwunastu
synach Jakuba, ojca dwunastu pokoleñ. Chrystus
wybra³ dwunastu Aposto³ów, a w Apokalipsie liczba ta
wystêpuje a¿ 22 razy: min. mur œwiêtego miasta ma
dwanaœcie bram, na których stoi dwunastu anio³ów,
bramy nosz¹ imiona 12 pokoleñ synów Izraela. Ci¹g³e
powtarzanie tych samych miar ma na celu ukazaæ
przejrzysty porz¹dek i wspaniale wywa¿on¹ piêknoœæ
Œwiêtego Miasta ma oznaczaæ Koœció³ doskona³oœci.
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Czterdziestka
Liczba czterdzieœci jest bardzo
czêsto wymieniana w Piœmie œw., a
oznacza nieomal zawsze czas
pokuty, postu i modlitwy albo kary.
Wody potopu spada³y na ziemiê czterdzieœci dni i nocy
(Rdz. 7,12) Moj¿esz wst¹pi³ na górê Synaj, aby
otrzymaæ tablice przykazañ i pozostawa³ tam „przez
czterdzieœci dni i przez czterdzieœci nocy” bez
jedzenia i picia (Wj. 24,18)> Chrystus poœci³ na pustyni
przez czterdzieœci dni, a po swoim zmartwychwstaniu
ukazywa³ siê uczniom tak¿e przez dni czterdzieœci.
Nawi¹zuj¹c do tych przyk³adów biblijnych Koœció³
przygotowuje siê do œwi¹t Wielkanocy równie¿ przez
czterdziestodniowy czas pokuty.
Zdanie œw. Augustyna liczba czterdzieœci
oznacza ¿ycie ziemskie, w czasie którego musimy
znosiæ udrêkê na tym œwiecie dopóty, dopóki
wêdrujemy jako pielgrzymi z dala od Pana.
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Piêædziesi¹tka
Liczba piêædziesi¹t ma w Piœmie
œw. szczególnie radosny, pogodny
charakter. Wszêdzie oznacza czas
radoœci.
W Starym Przymierzu piêædziesi¹ty dzieñ po
œwiêcie Paschy jest radosnym œwiêtem zbiorów.
Wszyscy mê¿czyŸni i ch³opcy musieli pielgrzymowaæ
do Jerozolimy, aby Panu ofiarowaæ pierwociny plonów
i „cieszyæ siê w obliczu Pana, Boga” (Pwt 16,11).
Ka¿dy piêædziesi¹ty rok by³ dla Hebrajczyków
„rokiem jubileuszowym”. Zdaniem Hipolita
„piêædziesi¹ty” oznacza wybawienie z trudu, radoœæ i
dlatego te¿ rok piêædziesi¹ty by³ w Izraelu rokiem
wyzwolenia niewolników, rokiem darowania d³ugów.
Pierwszy dzieñ Zielonych Œwi¹t Nowego
Przymierza by³o piêædziesi¹tym dniem po
zmartwychwstaniu Pana. Dzieñ ten jest w³aœciwie
dni em n aro dzi n Ko œci o³a pow sze chn ego . W
pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa ca³e piêædziesi¹t
dni czasu wielkanocnego by³y nieprzerwanym
œwiêtem radoœci.

Opracowa³ ZM

W OSTATNIM CZASIE
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Borys, Piotr Ganczarek, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
2/. Eliasz, Filip Micha³owski, Zb¹szyñ, ul. Garczyñskich,
3/. Julianna Walentowska, Strzy¿ewo,
4/. Lena, Natalia Woœko, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5/. Nadia, Joanna Raczkowiak, Zb¹szyñ, ul. Mostowa,
6/. Agata, Maria Adamczak, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
7/. Marta Mirek, Przyprostynia, ul. Prandoty,
8/. Pawe³ Pruszkowski, Zb¹szyñ, ul. Zygmunta I Starego,
9/. Jakub Karpierz, Zb¹szyñ, Rynek,
10/. Vanessa Rych³a, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia
11/. Kacper, Artur Bronkowski, Zb¹szyñ, Pl. Dworcowy,
12/. Oskar, £ukasz Kocur, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
13/. Ma³gorzata, Ewa Rokoszewska, Przyprostynia, ul.
Miko³aja K³oczka,
14/. Zofia Zieliñska, Przyprostynia, UL. LIMBACHA,
15/. Amelia Ma³gorzata Kluj, Zb¹szyñ, ul. Orzeszkowej,
16/. Marcela Grychta, Zb¹szyñ, ul. £¹kowa,,
17/. Igor, Kazimierz Szkudlarek, Przyprostynia, ul.
Œwiêtojañska,
18/. Maja Kamiñska, Zb¹szyñ, ul. Kolejowa,
19/. Julia Michniewicz, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
20/. Dariusz, Dawid Potrawiak, Zb¹szyñ,
ul. Powstañców Wlkp.,
21/. Oliwia Obst, Zb¹szyñ, ul. Zielona,
22/. Karol Wiœniewski, Nowy Dwór,
23/. Szymon Pluskota, Zb¹szyñ, ul. Klemczaka,
24/. Szymon G³uszek, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
25/. Borys Korbanek, Chroœnica,
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.

Spotykamy siê po wakacyjnej przerwie, zdajê sobie
sprawê z kolejnego opóŸnienia lecz nasze pisemko to owoc
pracy wielu ludzi. Trudno im odmówiæ prawa do wakacyjnego
odpoczynku.
S¹dzê, ¿e jest to zrozumia³e i wybaczycie te nasze
opóŸnienie.Chcia³bym tak¿e wyjaœniæ dlaczego ostatni
numer Sanktuarium ukaza³ siê w trochê zmienionej formule
tj. zawiera³ g³ównie zdjêcia i króciutki zapis danego dnia.
Otó¿ wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e tak niezwyczajne
wydarzenie jakim by³o ods³oniêcie i poœwiêcenie pomnika
Karola Wojty³y zas³uguje na wyró¿nienie chocia¿by w
postaci „specjalnego” numeru Sanktuarium. S¹dzê, ¿e dla
wielu pozostanie swoist¹ pami¹tk¹ i zapisem tych dni.
Korzystaj¹c z okazji, nadal proszê o przesy³anie swoich
sugestii odnoœnie Sanktuarium i wspó³pracê w jego
redagowaniu.
Z najlepszymi ¿yczeniami pogodnej koñcówki lata.

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
£ukasz Sadowski - Malwina, Maria Radom,
Tomasz Dekiert - Patrycja Patalas,
Jerzy Przygocki - Paulina, Stanis³awa Szulc,
Micha³ Pawe³ Wyrwa - Barbara Radna,
Marcin Kluj - Aneta Dura,
£ukasz Zboralski - Katarzyna Wawrzyñska,
Mariusz Marian Matysiak - Marta Go³ek.

Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Edmund Marciniec, l. 74, Strzy¿ewo,
2/. Magdalena, Izabela Kurlus, l. 69, Zb¹szyñ, ul.
Garczyñskich,
3/. S³awomir Karaban, l. 38, Stefanowo,
4/. Konstancja, Stanis³aw Harm, noworodek, Perzyny,
5/. Wanda, El¿bieta Springer, l. 60, Zb¹szyñ, ul. Gen,
Dowbor-Muœnickiego,
6/. Maria Murdza, l. 61, Zb¹szyñ, ul. Topolowa,
7/. Stanis³aw, Franciszek Rybak, l. 57, Perzyny,
8/. Stanis³awa Tomiak, l. 58, Przyprostynia, ul. Prandoty,
9/. Marta Kwaœnik, l. 84, Zb¹szyñ, Rynek,
10/. Cecylia, Pelagia Konieczek, l. 88, Przyprostynia, ul.
Prandoty,
11/. Ryszard, Micha³ Muñko, l. 62, Zb¹szyñ, ul. Batorego,
12/. Grzegorz, Stanis³aw £akomy, l. 56, Zb¹szyñ, ul.
Piotrowskiego,
13/. Ireneusz, Jan Wañski, l. 52, Zb¹szyñ, ul. Rejtana,
14/. Irena Szulczyk, l.78, Przyprostynia, ul. Zakrzewska,
15/. Adam Ratajczak, noworodek,
16/. Marta Stefan, l. 100, Zb¹szynek, ul. Kosieczyñska,
17/. Walerian, Piotr Pi¹tek, l. 59, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
18/. Stanis³aw Skrzyszewski, l. 72, Zb¹szyñ, ul..
Wypoczynkowa,
19/. Czes³awa, Leokadia Siwecka, l. 87, Zb¹szyñ, ul.
Graniczna,
20/. Kryspin, Franciszek Nawotnik, l. 61, Strzy¿ewo.

Jaros³aw Olszewicz
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QUIZ WAKACYJNY
W tym miesi¹cu zamiast krzy¿ówki proponujemy naszym Czytelnikom ma³y sprawdzian
wiadomoœci o naszym koœciele i parafii.
1/. W którym roku ukoñczono prace zwi¹zane
z budow¹ naszego koœcio³a?
2/. W którym roku odby³ siê w Zb¹szyniu Zjazd Katolicki
Archidiecezji Poznañskiej i GnieŸnieñskiej pod
czyim przewodnictwem?
3/. Podaj dok³adn¹ datê nawiedzenia Matki Bo¿ej
w kopii obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii.
4/. W którym roku zosta³a utworzona parafia
w £omnicy?
5/. Podaj nazwiska co najmniej piêciu proboszczów,
którzy kierowali parafi¹ zb¹szyñsk¹.
6/. Kto jest fundatorem naszej zb¹szyñskiej œwi¹tyni?
7/. Co zawiera relikwiarz znajduj¹cy siê na g³ównym
o³tarzu w naszym koœciele?
8/. Pod czyim wezwaniem jest nasza parafia
i œwi¹tynia?
9/. Podaj adres pocztowy naszej parafii.
10/. Podaj imiona i nazwiska naszych duszpasterzy
ks. Proboszcza i ksiê¿y wikariuszy.
11/. Jak nazywa siê twórca pomnika Jana Paw³a II
w Zb¹szyniu?
Wœród Czytelników, którzy nadeœl¹ prawid³owe
odpowiedzi na wszystkie pytania na adres:
Zugmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,
64-360 Zb¹szyñ
do dnia 20. Wrzeœnia br. rozlosujemy nagrody.
Poprawne rozwi¹zanie „Krzy¿ówki Majowej” brzmi:
Pomnik Jana Paw³a II w Zb¹szyniu.
Nagrody wylosowali:
1/. Piotr Sobiech, Zb¹szyñ, ul. Dowbor-Muœnickiego,
2/. Hanna Furman, Zb¹szyñ, ul. Czechowica.
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pismo parafii zb¹szyñskiej

SANKTUARIUM

ZB¥SKIE

GRATULUJEMY.
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