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W uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana ksiêdza. Jest wzorem pobo¿noœci. W 1815 roku w 
Jezusa, w dniu 19 czerwca 2009 roku Ojciec Œwiêty wieku 29 lat Jan Maria Vianney zostaje wyœwiêcony 
Benedykt XVI og³asza Rok Kap³añski. Okazj¹ ku temu na kap³ana.
jest przypadaj¹ca 4 sierpnia Sakrament kap³añstwa 
2009 150 rocznica œmierci Œw. traktuje jako nieoceniony 
Proboszcza z Ars Jana Marii skarb, który Jezus daje dla 
Vianneya. zbawienia ludzi. Mówi on, 

Jak to siê sta³o, ¿e ten ¿e „dopiero w niebie kap³ani 
prosty ksi¹dz, g³osz¹cy ubogie w pe³ni pojm¹ samych 
kazania, zdo³a³ porwaæ za sob¹ siebie. Gdyby ktoœ ju¿ na 
nie tylko parafian, ale katolików ziemi zrozumia³ kap³añsk¹ 
z ca³ej nieomal Francji i pañstw godnoœæ, to umar³by  nie z 
oœciennych? lêku, lecz z mi³oœci.”

Tajemnica tkwi w niezwyk³ej P rzez  3  la ta  jes t  
dobroci i pobo¿noœci Œw. Jana wikariuszem u swojego 
Vianneya, w jego umi³owaniu ukochanego opiekuna ks. 
c z ³ o w i e k a ,  d l a  k t ó r e g o  Balleya, a po jego œmierci 
poœwiêca³ siê ca³kowicie swoj¹ otrzymuje nominacjê na 
s ³ u¿b¹  w  kon fes jona le ,  p roboszcza w  A rs , w  
spowiadaj¹c dziennie niekiedy o p u s z c z a n e j  w i o s c e  
po 15 godzin. l icz¹cej zaledwie 230 

Urodzi³ siê 8 maja 1786 mieszkañców. Podczas 
roku w ma³ej wiosce niedaleko wrêczania mu nominacji 
Lyonu. Ochrzczono go w dniu biskup mówi: „Jest to ma³a 
narodzin. Ju¿ od najm³odszych parafia, w której nie ma 
lat lubi chodziæ do koœcio³a i wiele mi³oœci Boga: ty im j¹ 
czêsto siê modli. Szczêœliwe przyniesiesz”. 
d z i e c i ñ s t w o  p r z e r y w a j ¹  Z a s t a j e  k o œ c i ó ³  
w y d a r z e n i a  r e w o l u c j i  zaniedbany, a obojêtnoœæ 
f rancusk ie j ,  sk ie rowane  religijna parafian jest tak 
równie¿ przeciw Koœcio³owi. wielka, ¿e na niedzieln¹ 

Pierwsz¹ Komuniê Œw. Mszê œw. przychodzi kilka 
przyjmuje potajemnie maj¹c ju¿ 13 lat. osób.

Od dzieciñstwa pragnie zostaæ ksiêdzem. Pod Z ludzkiego punktu widzenia gorzej nie móg³ trafiæ. 
okiem dobrego proboszcza z Ecully ks. Karola Balleya Œwiêty Jan czuje siê jednak na nowej placówce 
uczy siê przez 3 lata ³aciny, ale z miernym skutkiem. szczêœliwy z kilku wzglêdów: jest pozbawiony nieomal 
Jesieni¹ 1809 r. zostaje powo³any do wojska. ca³kowicie œrodków do ¿ycia co pozwala³o mu ¿yæ w 

W roku  1812 , dz iêki  popa rc iu  swojego skrajnym ubóstwie. Je tak ma³o i nêdznie, ¿e mo¿na 
nauczyciela ks. Balleya, dostaje siê do seminarium. mówiæ o wiecznym poœcie. Sypia bardzo krótko. Za to 
Nadal ma trudnoœci z ³acin¹, ale pomimo tego ks. godzinami modli siê przed Najœwiêtszym
Balley widzi w nim znakomitego kandydata na 
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MSZE ŒWIÊTE: Szafarze Komunii Œwiêtej: w ka¿d¹ niedzielê
Dni powszednie: 7:00   Msza Œwiêta od godz. 10:00

7:30    Msza Œwiêta 
18:00  Msza Œwiêta szafarz Zygmunt Buda tel. (068) 3860 769

szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel. (068) 3869 866

7:00 Msza Œwiêta szafarz Piotr Pruszkowski tel. (068) 3869 653
8:00 Msza Œwiêta

KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:9:00 Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y

Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta Plac Rybaki wg rocznego programu.
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
Informacji udziela:
Maria Suchorska tel. 3847 188I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta 

7:30    Msza Œwiêta 
S T R A ¯  H O N O R O W A  N A J Œ W I Ê T S Z E G O  16:30  Msza Œwiêta dla dzieci 
SERCA PANA JEZUSA:18:00  Msza Œwiêta 

19:00  Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy 

00 00I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta Sakrament od godz. 8  do 9 . W ka¿dy pierwszy pi¹tek 
7:30    Msza Œwiêta 00miesi¹ca Msza œw. o godz. 7  w intencjach Stra¿y 
18:00  Msza Œwiêta

Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie 20:00  Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska 
Najœwiêtszego Sakramentu  i  krótkie nabo¿eñstwo do i Apel Jasnogórski

Serca Pana Jezusa.
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
Wtorek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 
Pi¹tek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego

PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ: RODZINA RADIA MARYJA:

spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œroda 17:30 19:00
Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a 

Czwartek 17:30 19:00
Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu ParafialnegoW sprawach pilnych tel. 0 605 599 081

ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej

udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas 
wieczornej

MszyŒwiêtych o godz. 17:00.

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem 
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska

po Mszy Œwiêtej wieczornej.
CHÓREK DZIECIÊCY:

SAKRAMENT POJEDNANIA: Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00, PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych) 
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00, GRUPA  AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)

ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda 
ODWIEDZINY CHORYCH: godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00

GRUPA DDA (doros³e dzieci alkoholików) tel. 508-263-801
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na 
ksiê¿y wikariuszy. modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w 

00 00  godz. 8  do 9 .
Ksi¹dz Proboszcz tel. 3868 444
Ksi¹dz Krzysztof (B.) tel. 3868 014
Ksi¹dz Krzysztof (K.) tel. 3869 892



Sakramentem ucz¹c siê bezpoœrednio od Jezusa 
sposobów nawrócenia parafian, których urzeka 
niezmordowan¹ s³u¿b¹ w konfesjonale. Mówi¹ o nim 
„ognisko mi³oœci i mi³osierdzia”. Wszystko co ma 
rodzaje biednym. Kieruje siê zasad¹: „Przyjaciele 
ubogich s¹ przyjació³mi Boga”. To nie biedni 
przychodz¹ do niego, ale on idzie do nich z chlebem, 
pieniêdzmi, odzieniem. Dobroæ pasterza, kazania 
proste, ale przemyœlane, p³yn¹ce z g³êbi serca powoli 
nawracaj¹ oziêb³e dusze.

S³awa niezwyk³ego proboszcza wybiega daleko 
poza Ars. Przyje¿d¿aj¹ do niego ludzie z 
najodleglejszych stron przede wszystkim aby siê 
wyspowiadaæ, a maleñkie Ars prze¿ywa prawdziwe 
oblê¿enie. Przez 41 lat jego duszpasterzowania 
przez Ars przewija siê milion ludzi.

K i e d y  r o z c h o d z ¹  s i ê  p o g ³ o s k i  o  
nadprzyrodzonych charyzmatach ksiêdza Jana 
takich jak: dar czytania w sumieniach ludzkich, dar 
proroctwa ciekawoœæ ludzi wzrasta i jeszcze t³umniej 
przybywaj¹ do Ars.

Pos³uguj¹c po kilkanaœcie godzin na dobê w 
konfesjonale Œwiêty Jan Vianney nie ma czasu na 
przygotowanie kazañ. Wychodzi bezpoœrednio z 
konfesjona³u na ambonê. Jak pisze naoczny œwiadek 
o. Alfred Monnin SJ „Wiara by³a ca³¹ wiedz¹ 
Proboszcza z Ars; Jezus Chrystus by³ jego jedyna 
ksiêg¹.”

Z odwag¹ piêtnuje wszelkie przejawy z³a. 
Odpowiedzialnoœæ bowiem za zbawienie swoich 
parafian jest jego najwa¿niejsz¹ trosk¹.

Ten œwi¹tobliwy kap³an jest nocami nêkany przez 
szatana, który nie pozwala mu odpocz¹æ. Ks. Vianney 
wiedz¹c, ¿e szatana mo¿na pokonaæ modlitw¹ i 
postem, ca³ymi dniami prawie nic nie je, modli siê 
natomiast, a nawet biczuje swoje cia³o. Przyjmuje to 
wszystko jako zadoœæuczynienie za w³asne winy, jak 
te¿ grzeszników, których spowiada.

Jego i tak ju¿ wyczerpany organizm os³abiaj¹ 
jeszcze nadmierne pokuty. Ten heroiczny s³uga 
grzeszników umiera 4 sierpnia 1859 roku. W jego 
pogrzebie uczestniczy 200 ksiê¿y  i 6 tysiêcy 
wiernych. Doczesne szcz¹tki Œwiêtego z³o¿ono nie 
na cmentarzu, ale w koœciele w Ars.

W roku 1905 papie¿ Pius X dokona³ beatyfikacji 
S³ugi Bo¿ego, a papie¿ Pius XI w jubileuszowym roku 
1925 wyniós³ go do chwa³y Œwiêtych. Po 4 latach ten 
sam papie¿ Pius XI og³asza Œw. Jana Vianneya 
patronem wszystkich proboszczów.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II pozostawa³ równie¿ 
pod urokiem Œw. Jana Vianneya. Jest on jednym z 
niewielu œwiêtych, których wymienia w swojej ksi¹¿ce 
„Dar i tajemnica”. Dowiadujemy siê, ¿e w 
paŸdzierniku 1947 r. ks. Wojty³a po raz pierwszy 
odwiedzi³ Ars. By³o to dla niego jak powiedzia³ 
„doœwiadczenie g³êbokie i przejmuj¹ce”. Ojciec 
Œwiêty napisa³, ¿e by³ „szczególnie wstrz¹œniêty 
heroiczn¹ pos³ug¹ konfesjona³u Proboszcza z Ars”. 
Dziêki tej pos³udze dokona³a siê tak wielka duchowa 

cd ze str. 1

rewolucja we Francji i w krajach oœciennych.
Papie¿, przekraczaj¹c granicê swojej pierwszej 

parafii w Niegowici, ukl¹k³ i poca³owa³ ziemiê. Jak 
póŸniej powie, powtórzy³ wtedy gest Œw. Jana Marii 
Vianneya, kiedy ten dochodzi³ do swojej parafii w Ars.

Œw. Jan Vianney wywar³ te¿ olbrzymi wp³yw na 
formacjê kap³añsk¹ Karola Wojty³y. W ksi¹¿ce „Dar i 
tajemnica” czytamy:

„Z zetkniêcia z jego postaci¹ wynios³em 
przekonanie, ¿e kap³an realizuje zasadnicz¹ czêœæ 
swego pos³annictwa poprzez konfesjona³. Poprzez 
kap³ana Chrystus sam oœwieca, leczy, przebacza. 
P³on¹ca mi³oœci¹ dusza Proboszcza z Ars by³a 
podatnym i doskona³ym narzêdziem tego dzia³ania 
Chrystusa”.

Do Ars Jan Pawe³ II jako Papie¿ przyby³ 6 
paŸdziernika 1986 r. i wyg³osi³ rekolekcje dla kap³anów, 
diakonów i seminarzystów. Przypomnia³ znamienne 
zdanie Œw. Jana Marii Vianneya: „Kap³an nie jest dla 
siebie, jest dla was”. Ukaza³ Proboszcza z Ars jako 
przyk³ad duchownego, który w sposób heroiczny 
realizuje misjê kap³añsk¹ zawart¹ w s³owach: 
nawracanie, uzdrawianie, zbawianie.

Papie¿ na przyk³adzie Œw. Jana Marii t³umaczy³ jak 
wiele mo¿na zdzia³aæ poprzez kap³añsk¹ postawê i 

przyk³ad. Dziêki przyk³adowi, jego mi³osierdziu, 
kazaniom wielu zrozumia³o donios³oœæ sakramentu 
przebaczania i zapewnienie zbawienia, które jest w 
Jezusie Chrystusie.

Ars obecnie nale¿y, obok Lourdes, do najliczniej 
odwiedzanych sanktuariów we Francji.

W Poznaniu na So³aczu ju¿ od 80 lat istnieje, chyba 
jedyna w Polsce, parafia pod wezwaniem Œw. Jana 
Marii Vianneya. Myœlê, ¿e obecna „popularnoœæ” tego 
Œwiêtego sprawi, i¿ parafii pod jego wezwaniem bêdzie 
wiêcej.

Postaæ tego œwiêtego mo¿na lepiej poznaæ siêgaj¹c 
do lektur m.in. Alfreda Monnina SJ „Zapiski z Ars”. Autor 
bêd¹cy jezuit¹ by³ naocznym œwiadkiem dzia³alnoœci 
duszpasterskiej Œwiêtego. Bardzo ciekawy jest równie¿ 
zbiór myœli Œw. Jana Vianneya „Mi³oœæ za mi³oœæ”  
wydawnictwo Michalineum.
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OJCIEC CEZARY PRUSAK  OBLAT ZE ZB¥SZYNIAOJCIEC CEZARY PRUSAK  OBLAT ZE ZB¥SZYNIA

W sierpniu przebywa³ w swojej rodzinnej 
parafii Ks. Cezary Prusak. O powo³aniu, 
pracy duszpasterskiej i rodzinnym domu 
rozmawia³a Gabriela Skubiszyñska.

1. Jak d³ugo jest Ksi¹dz kap³anem?
KS. Cezary: Kap³anem jestem 15 lat.

2. Gdzie przyj¹³  Ksi¹dz œwiêcenie 
kap³añskie?
      KS. Cezary: Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³em 
w roku 1994 w Obrze.

3. Jak trafi³ Ksi¹dz do seminarium? 
Jak odkrywa³ swoje powo³anie?
KS. Cezary: W trzeciej klasie liceum 
dowiedzia³em siê o istnieniu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej. Lecz po maturze najpierw 
kontynuowa³em studia prawnicze. Dopiero w 

KS. Cezary: Rodzice s¹ mieszkañcami Zb¹szynia. 1987 roku wst¹pi³em do zgromadzenia. 
Mam brata Roberta, który jest ¿onaty, ma jedno 
dziecko, mieszka w Kaliszu. 4. W jakich parafiach Ksi¹dz do tej pory 

pracowa³?
7. Rodzinna parafia Ksiêdza to Zb¹szyñ. Skoro KS. Cezary: Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich 
jesteœmy przy naszej parafii, co szczególnie studiowa³em 7 lat  w Warszawie prawo kanoniczne 
urzek³o Ksiêdza w Zb¹szyniu ju¿ jako kap³ana?(klasztor). Nastêpnie jeden rok by³em w Kodniu nad 
KS. Cezary: Co mnie urzek³o, zachwyci³o?.....Myœlê, Bugiem (Sanktuarium Maryjne). PóŸniej jeden rok 
¿e najbardziej ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski. przeby³em na Œwiêtym Krzy¿u w Górach 
Jest wyj¹tkowy, bardzo dobry i serdeczny dla ludzi. Œwiêtokrzyskich, a nastêpne 4 lata w Lubliñcu na 
Cieszê siê, ¿e mamy tutaj takiego proboszcza.Œl¹sku w parafii Œw. Stanis³awa Kostki. Od 1 lipca tego 

roku jestem w Gdañsku, jest to koœció³ rektoralny Œw. 
8. Co by Ksi¹dz chcia³ przekazaæ naszym Józefa na terenie parafii Œw. Brygidy. 
czytelnikom?
KS. Cezary: Drodzy Czytelnicy. Chcia³bym, abyœcie 5. Bêd¹c na parafii i klasztorze jakie funkcje 
zawsze szanowali i ho³ubili waszego ksiêdza Ksi¹dz tam pe³ni³?
proboszcza, poniewa¿ ks. Proboszcz Zbigniew to KS. Cezary: S³u¿ê parafianom w roli wikariusza i 
wielki skarb.rekolekcjonisty. 

6. Czy mo¿na zapytaæ Ksiêdza o rodziców, 
Dziêkujê bardzo za rozmowê.rodzeñstwo.
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HOMILIA ARCYBISKUPA POZNAÑSKIEGO
DO¯YNKI, 23 SIERPNIA 2009 

prawie 20 lat.

Kamerun  jak mówi³ misjonarz  to przepiêkny 

afrykañski kraj, le¿¹cy tu¿ nad równikiem nad Zatok¹ 

Gwinejsk¹. Chrzeœcijañstwo dotar³o tam ponad 100 lat 

temu. 8 grudnia 2890 roku w ma³ej wiosce nad 

Oceanem Atlantyckim niemieccy Pallotyni odprawili po 

raz pierwszy Mszê œw. Po³udnie Kamerunu jest 

chrzeœcijañskie, a pó³noc muzu³mañsk¹, opanowana 

przez islam.

Ludzie tam s¹ bardzo radoœni, ¿yczliwi, chêtnie 

uczestnicz¹ w liturgii, ubogacaj¹ j¹ g³oœnym œpiewem. 

Gdy jednak przychodzi moment za³amania, próby, 

trudnoœci nie wiedz¹ komu zaufaæ  misjonarzowi, czy 

czarownikowi jak nakazuje tradycja i kultura 

Afrykañska. S¹ rozdarci, a przecie¿ nie mo¿na s³u¿yæ 

dwom bogom.

Ks. Misjonarz bardzo prosi³ o modlitwy, 

ofiarowanie komunii œw. za jego parafian nad 

równikiem, aby zostali oœwieceni przez Ducha œw.

Dziêkowa³ bardzo ks. Proboszczowi za 

zaproszenia, a by³ tu po raz drugi, oraz jego 

zaanga¿owanie i zatroskanie o sprawy misji. 
W niedzielê 30 sierpnia 2009 roku goœci³ w 

Dziêkowa³ równie¿ tym, którzy op³acaj¹ szko³ê 
naszej parafii i g³osi³ kazania ks. Henryk Jêdrzejak  

afrykañskim dzieciom. Zapewnia³ o swojej modlitwie za 
misjonarz.

naszych kap³anów i ca³¹ nasz¹ wspólnotê parafialn¹.
Ks. Henryk jest koleg¹ kursowym naszego ks. 

Proboszcza. Na misjach w Kamerunie jest ju¿ 

MISJONARZ Z KAMERUNUMISJONARZ Z KAMERUNU

HOMILIA ARCYBISKUPA POZNAÑSKIEGO
DO¯YNKI, 23 SIERPNIA 2009 

Urszula Pawelska

Abp Stanis³aw G¹decki podziêkowaæ rolnikom za ich trudy, i wreszcie, by 
Czego chcesz od nas, Panie, wspomnieæ 130-lecie Kó³ka Rolniczego Ziemi Zb¹skiej, 

Do¿ynki Archidiecezjalno-Samorz¹dowe bêd¹cego prostym wyrazem ducha solidarnoœci 
(Zb¹szyñ - 23.08.2009) rolniczej. 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Zgromadziliœmy siê dzisiaj w Zb¹szyniu przed 
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? pomnikiem Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, aby wspólnie - 

1.     ŒWIÊTO DZIÊKCZYNIENIA w imieniu ca³ej Archidiecezji Poznañskiej i tutejszego 
Ty pragniesz naszego dziêkczynienia. Z Powiatu - podziêkowaæ Stwórcy za tegoroczne plony i 

dziêkczynieniem wiêc przychodzimy w do¿ynkowe prosiæ o b³ogos³awieñstwo na przysz³y rok, aby 
œwiêto, w³¹czaj¹c siê jak nastêpne ogniwo wielkiego 
³añcucha ludzkoœci, w tradycjê, która nie jest dla nas 
niczym nowym. ̄ ydzi - a s¹dzê, ¿e tak¿e wszystkie inne 
kultury - obchodzili œwiêto dziêkczynienia przynajmniej 
dwa i pó³ tysi¹ca lat temu. Do¿ynki to przecie¿ nic innego 
jak dalszy ci¹g starotestamentalnego Œwiêta Namiotów, 
o którym mówi Pismo: „Tak wiêc piêtnastego dnia 
siódmego miesi¹ca [a wiêc na prze³omie sierpnia-
wrzeœnia], kiedy zbierzecie plony ziemi, bêdziecie 
obchodziæ œwiêto Pana przez siedem dni. Pierwszego 
dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia tak¿e uroczysty 
szabat. WeŸcie sobie pierwszego dnia owoce piêknych 
drzew, liœcie palmowe, ga³¹zki 
g ê s t y c h  d r z e w  i  w i e r z b  cd na str. 6
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nadrzecznych. Bêdziecie siê weseliæ przed Panem, która wyda³a najpiêknie jszy owoc naszej ziemi , 
Bogiem waszym, przez siedem dni. Bêdziecie obchodziæ Zbawiciela ludzkoœci, szacunek dla ¿ycia, rodziny i 
to œwiêto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest pracy. 
ustawa wieczysta dla waszych pokoleñ" (Kp³ 23,39-42; Tej - wymaganej przez Bo¿e Prawo - postawy 
por. 29,12-39: o ofiarach). wdziêcznoœci i radoœci rolników wobec Boga nie mog¹ 

Ksiêga Powtórzonego Prawa uzasadni szerzej zawiesiæ ¿adne problemy nêkaj¹ce wieœ; nie da siê jej 
przyczynê tego œwiêta: „Przez siedem dni bêdziesz znieœæ ze wzglêdu na s³abe zbiory, ani trudnoœci w ich 
œwiêtowaæ ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sprzeda¿y. Tej wdziêcznoœci nigdy nie mo¿e zabrakn¹æ, 
sobie obierze Jahwe, za to, ¿e ci b³ogos³awi Bóg twój, podobnie jak nie powinna ustaæ wdziêcznoœci dzieci 
Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w ka¿dej pracy wobec w³asnych rodziców. „To jest ustawa wieczysta dla 
twych r¹k, i abyœ by³ pe³en radoœci" (Pwt 16,13-15). waszych pokoleñ" (Kp³ 23,41); „W ka¿dym po³o¿eniu 

W odruchu wdziêcznoœci  nasze delegacje dziêkujcie" (1 Tes 5, 18). A wiêc nie tylko w szczêœciu, ale 
przynosz¹ wiêc na do¿ynki wieñce ¿niwne. i wtedy, gdy nas spotyka nieszczêœcie lub krzywda. 

Owszem, wolno nam b³agaæ Boga o odsuniêcie 
I to tak¿e nie jest niczym nowym. W liturgii ¿ydowskiej nieszczêœæ, ale i w z³ych okolicznoœciach nie mo¿emy 
ka¿dy mê¿czyzna przynosi na Œwiêto Namiotów bukiet zapomnieæ o postawie dziêkczynnej, bo jeœli Bóg 
sk³adaj¹cy siê z czterech rodzajów roœlin: owoc dopuszcza na nas coœ z³ego, to jednoczeœnie udziela 
cytrusowy (etrog), ga³¹zkê palmow¹ (lulaw), trzy liœcie daru, by przeciwnoœci nas umocni³y. 
mirtu (hadasa) oraz dwie ga³¹zki wierzby (arawa). Lulaw, Rolnicy Archidiecezji Poznañskiej - ze swojej 
hadasa i arawa zwi¹zane s¹ w jeden bukiet, którym natury - s¹ ludŸmi dziêkczynienia. Dlatego przychodz¹ 
potrz¹sa siê na cztery strony œwiata oraz ku górze i ku dzisiaj prosiæ Boga, aby umieli podnieœæ ziarno z ziemi, 
do³owi, aby w ten sposób symbolicznie wyraziæ myœl¹c z wdziêcznoœci¹: To jest z-bo¿e, czyli z-Bo¿ego 
wszechobecnoœæ Boga. Ka¿da z tych roœlin ma g³êbok¹ dane dzieciom Bo¿ym. „Ka¿de dobro, jakie otrzymujemy, 
symbolikê, a wszystkie razem reprezentuj¹ wierz¹cych i wszelki dar doskona³y zstêpuj¹ z góry, od Ojca œwiate³" 

(Jk 1,17). 
Rolnicy wiedz¹, ¿e swoim dziêkczynieniem nie 

uczyni¹ Boga szczêœliwszym ani doskonalszym, to nam 
jest potrzebna modlitwa dziêkczynna, poniewa¿ przy jej 
pomocy uczymy siê przyjmowaæ dary Bo¿e zgodnie z 
zamiarem Dawcy. 
B. Ale do¿ynki s¹ nie tylko okazj¹ do dziêkowania 
Stwórcy, to tak¿e okazja do wyra¿enia naszej 
wdziêcznoœci i szacunku dla Was, rolników. Tê 
wdziêcznoœæ winniœmy wielu ludziom. Przecie¿ kromka 
chleba, któr¹ podnosimy do ust dociera do nas dziêki 
zbiorowemu wysi³kowi i ofiarnoœci wielkiej rzeszy ludzi: 
rolników, magazynierów, m³ynarzy, piekarzy, 
transportowców i sprzedawców. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e 
- w jakimœ sensie - chleb zamyka w sobie wysi³ek 

ludzi, którzy studiuj¹ Prawo Bo¿e. Owoc cytrusowy znacz¹cej czêœci spo³eczeñstwa. To rzeczywisty symbol 
(etrog) ma mocny zapach i intensywny smak - solidarnoœci jednego cz³owieka z drugim cz³owiekiem. 
reprezentuje ludzkie serce. Ga³¹zka palmowa (lulaw) nie 2. 130-ROCZNICA KÓ£KA ROLNICZEGO ZIEMI 
ma zapachu lecz wydaje owoce - reprezentuje ludzki ZB¥SKIEJ 
krêgos³up. Trzy liœcie mirtu (hadasa) intensywnie pachn¹ Przyk³ad godnej pochwa³y ducha solidarnoœci 
lecz nie maj¹ owoców - reprezentuj¹ ludzkie oczy. Dwie rolniczej narodzi³ siê na polskiej ziemi 145 lat temu. 
ga³¹zki wierzby (arawa) nie maj¹ zapachu ani owoców - Pierwsze kó³ko rolnicze na ziemiach polskich - bêd¹cych 
reprezentuj¹ ludzkie usta. Wspólnie przedstawiaj¹ one wtedy pod zaborem pruskim - powsta³o 1 paŸdziernika 
ludzkie zobowi¹zanie do s³u¿enia Panu ca³ym swoim 1862 r. By³o to kó³ko rolnicze pod nazw¹ "W³oœciañskie 
sercem, umys³em i wol¹ (ca³ym sob¹). Towarzystwo Rolnicze" w Piasecznie ko³o Gniewu, na 
  A. Z tej w³aœnie przyczyny - dziêki pracy tutejszego Pomorzu Gdañskim. 
Komitetu Organizacyjnego - gromadzimy siê razem: Kó³ko Rolnicze na terenie Ziemi Zb¹skiej powsta³o 
duchowieñstwo, przedstawiciele Sejmu i Senatu, W³adz (najpierw w Przyprostyni) siedemnaœcie lat póŸniej, czyli 
rz¹dowych i samorz¹dowych, rektorzy szkó³ wy¿szych, w 1879 roku. Solidarnoœæ, jak¹ proponowa³o, daleko 
prezesi i cz³onkowie Izb Rolniczych, osoby zajmuj¹ce siê wykracza³a poza jej dzisiejsze czysto rolnicze 
dzia³alnoœci¹ dooko³arolnicz¹, zespo³y artystyczne. rozumienie. W sk³ad Kó³ka Rolniczego wchodzili bowiem 
Przede wszystkim zaœ wójtowie, so³tysi i delegacje tak¿e adwokaci, lekarze, kupcy, handlowcy, rzemieœlnicy 
rolników, hodowców i sadowników ca³ej naszej - razem z ówczesnym proboszczem zb¹szyñskim. 
archidiecezji. Stan rolniczy przynosi przed o³tarz wieñce Nie dokonywano tego bez zewnêtrznych i 
do¿ynkowe i bochny chleba; plony pól, ogrodów, sadów i wewnêtrznych trudnoœci, ale i radoœci. Ich œwiadectwem 
przypomina nam o darach duchowych; o trwa³ych jest przemówienie patrona Kó³ek Rolniczych 
wartoœciach, pielêgnowanych przez roztropne Maksymiliana Jackowskiego na walnym zebraniu 
œrodowisko rolnicze, do których nale¿¹: naturalne prezesów i delegatów w Poznaniu 
otwarcie na Boga, czeœæ dla Najœwiêtszej Marii Panny, 
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jest nie tylko siewc¹ i ¿niwiarzem, ale równie¿ uprawn¹ 
dnia 23 marca 1887 roku. rol¹ Bo¿¹ (por. Mt 13). On ma przed swoimi oczyma 

„Co do uczêszczania na miesiêczne zebrania, ¿niwa ziemskie, po to, by ³atwiej móg³ sobie wyobraziæ 
ma³a zasz³a poprawa; jak w zesz³ym tak i w bie¿¹cym ¿niwa niebieskie; przybycie boskiego ¯niwiarza, który 
roku wielu prezesów skar¿y siê na opiesza³oœæ odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w 
cz³onków, na których wszelkie nawo³ywania oraz dobry boskich spichlerzach (por. Mt 21,33). 
przyk³ad, jaki daj¹ pilniejsi cz³onkowie na zebrania „Serce" rolnika pozostaje najcenniejsz¹ gleb¹, 
uczêszczaj¹cy, pozostaj¹ bez wp³ywu. [...] jak¹ on posiada. Maj¹c to na uwadze, jeden z Ojców 

W uprawie roli znaczna zasz³a co do ulepszania Koœcio³a napomina rolnika: „Kiedy zatem przechadzasz 
zmiana, mianowicie tam, gdzie gospodarze sadz¹ buraki siê po polu i ogl¹dasz swojej ziemi, zwa¿, ¿e ty tak¿e 
cukrowe. W wielu Kó³kach nabieraj¹ cz³onkowie jesteœ polem Chrystusa, i dbaj tak¿e o siebie jak o swoje 
zami³owania do robienia prób z ulepszonymi gatunkami pole. Tak jak domagasz siê od swego rolnika, aby 
zbó¿, roœlin pastewnych i ziemniaków. Niskie, zimne, troszczy³ siê o piêkno twojego pola, tak te¿ uprawiaj 
sapowate ziemie, na których wymaka³o zbo¿e, a w³asne serce, aby by³o piêkne dla Pana" (Œw. Paulin z 
zagêszcza³y siê chwasty, osuszone rowami, a Noli, List 39, 3 do Aprusa i Amanda). 
gdzieniegdzie i s¹czkami, zamieni³y siê w urodzajne role, b.     Jezus - w dzisiejszej Ewangelii - tak¿e 
piêknym okryte dzisiaj zbo¿em. Zagêszczaj¹ siê domaga siê od swych uczniów uprawy serca. Wzywa do 
p³odozmiany, jak te¿ rozpowszechniaj¹ siê koniczyny, tego w niezwykle prowokacyjny - wyraŸnie zabroniony 
seradela, kukurydza i rozmaite trawy. [...] Cz³onkowie przez Prawo Moj¿eszowe - sposób: „Kto spo¿ywa moje 
sprowadzili w zesz³ym roku 5360 cetnarów superfosfatu, Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja go 
prócz tego kilkaset cetnarów gipsu pod koniczyny i wskrzeszê w dniu ostatecznym". Ka¿dy ¯yd doskonale 

wiedzia³, ¿e nie tylko ze wzglêdów higienicznych, ale 
tak¿e ze wzglêdów rytualnych, kontakt z cia³em osoby 
zmar³ej czyni cz³owieka nieczystym (por. Kp³ 21,1-4.11; 
Lb 5,2; 6,6-11; 19,11-20). Tymczasem Jezus - jakby na 
przekór ¿ydowskiej wra¿liwoœci - zachêca uczniów do 
spo¿ywania Cia³a Syna Cz³owieczego (por. J 6,51-54). 

Podobnie ma siê rzecz z nakazem picia Jego Krwi 
(por. J 6,53-56). Ka¿dy ¯yd wiedzia³ doskonale, ¿e picie 
krwi jest absolutnie zabronione (por. Kp³ 7,26-27; 17,10-
14; 19,16; Pwt 12,16.23-25; 15,23). Wiedzia³ to tak¿e 
nawrócony faryzeusz, œwiêty Pawe³, który w swoich 
tekstach eucharystycznych unika³ obrazu picia krwi, 
zastêpuj¹c go nieco dziwnym wyra¿eniem „picia 
kielicha" (1 Kor 11,26-27; por. tak¿e £k 22,20). 
Tymczasem jakby na przekór ¯ydom i ich wra¿liwoœci, 

kainitu na ³¹ki z dobrym skutkiem. Poprawne p³ugi Jezus wyraŸnie nie domaga siê picia kielicha, ale 
ciê¿sze przesta³y byæ rzadkoœci¹, jako te¿ trzy i w³aœnie Jego Krwi (por. J 6,53-56). 
czteroskibowce ju¿ gospodarze wypróbowali i uznali, ¿e Nakazuj¹c to, napotyka na zgorszenie i opór 
trzyskibowcom nale¿y siê pierwszeñstwo. Najwiêcej s³uchaczy. Co by³o przyczyn¹ tego zgorszenia? Otó¿ 
ulepszonych narzêdzi rolniczych wesz³o w u¿ycie w g³ówn¹ przyczyn¹ by³a i nadal ni¹ pozostaje darmowoœæ 
Inowroc³awskim powiecie, których u¿ytecznoœæ i zbawienia udzielonego cz³owiekowi przez Boga, której 
poznanie zawdziêczaj¹ cz³onkowie wystawie rolniczej, najwa¿niejszym przejawem jest krzy¿ Chrystusa (por. 1 
urz¹dzonej w Inowroc³awiu w 1882 r." (M. Jackowski, Kor 1,23). Oto bowiem ka¿dy z nas - zamkniêty we 
Przemówienie Patrona Maksymiliana Jackowskiego w³asnym egoizmie - spotyka Mi³oœæ, która nic nie chce 
przy zagajeniu Walnego Zebrania Delegatów Kó³ek zachowaæ dla siebie, ale w ca³oœci wydaje siê dla innych; 
rolniczo-w³oœciañskich w Poznaniu, 1884, s. 8-10). w której nie ma cienia interesownoœci ani egoizmu. Takie 
Potrzeba podobnego ducha solidarnoœci rolniczej spotkanie jest oczywiœcie wezwaniem do adekwatnej 
istnieje tak¿e dzisiaj. Potrzeba mianowicie rozwijania odpowiedzi. Ale w cz³owieku pe³nym egoizmu taka 
wiêzi miêdzyludzkich, postaw pomocy, wspó³dzia³ania i Mi³oœæ rodzi lêk, bo staje siê jasne, ¿e na Mi³oœæ 
s³u¿by. Trzeba wspierania samorz¹dnoœci, uczestnictwa objawion¹ przez krzy¿ mo¿na odpowiedzieæ tylko 
w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Potrzeba szerszego poprzez mi³oœæ, wyra¿on¹ przez branie w³asnego 
³¹czenia si³ w sferze politycznej, spo³ecznej, krzy¿a. A to budzi opór. 
gospodarczej. Trzeba wspierania wspó³dzia³ania Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam zgorszenie 
rolników z instytucjami faktycznie wspomagaj¹cymi krzy¿em jako najwa¿niejszy powód odejœcia od 
rolnictwo. Podtrzymywania i tworzenia dobrych tradycji. Zbawiciela. To krzy¿ nas gorszy i dlatego nie dajemy 
Budzenia wy¿szych aspiracji, zw³aszcza wœród wiary Chrystusowi, uciekaj¹c w grzech. Teoretycznie nie 
m³odzie¿y rolniczej. odrzucamy krzy¿a Chrystusa, on pozostaje dla nas 
3.  UPRAWA LUDZKICH SERC czcigodnym znakiem zbawienia. My odrzucamy nasz 

a.      Kiedy nadchodz¹ do¿ynki ka¿dy m¹dry krzy¿ codzienny; odrzucamy go w praktyce. 
gospodarz przypomina sobie o tym, ¿e sprawa ta nie Lecz odrzucenie krzy¿a, którym jest mi³oœæ do 
dotyczy tylko materii, ale i ducha. Nie tylko tego, co na nieprzyjació³, sprzyja obmowom, 
zewn¹trz, ale i tego, co we wnêtrzu rolnika. Przecie¿ on podejrzeniom, zarzutom i wojnom. 
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Odrzucenie krzy¿a, którym jest wiernoœæ ma³¿eñska, jest 
przyczyn¹ zdrad, rozwodów, rozbitych rodzin, cierpienia 
dzieci i ich deprawacji. Odrzucenie krzy¿a, którym jest 
wychowywanie dzieci, przeradza siê w wiele patologii 
spo³ecznych, uzale¿nieñ, przestêpstw. Odrzucenie 
krzy¿a, którym jest post, powoduje, ¿e coraz bardziej 
stajemy siê spo³eczeñstwem konsumpcyjnym, o którym 
dos³ownie i w przenoœni mo¿na powiedzieæ: „Ich losem - 
zag³ada, ich bogiem - brzuch, a chwa³a - w tym, czego 
winni siê wstydziæ. To ci, których d¹¿enia s¹ przyziemne" 
(Flp 3,19). Odrzucenie krzy¿a, którym jest niedostatek, 
rodzi kradzie¿e, nieuczciwoœci. Odrzucenie krzy¿a, 
którym jest w³asny charakter, s³aboœci, ograniczenia, 
powoduje wiele udawania, pozowania na kogoœ, kim siê 
nie jest. 
„Kto bowiem spo¿ywa i pije nie zwa¿aj¹c na Cia³o 
Pañskie, wyrok sobie spo¿ywa i pije" (1 Kor 11,29). 
Rolnikowi nie wolno braæ udzia³u we Mszy œwiêtej bez 
wiary, w sposób czysto zewnêtrzny. W taki sposób - bez 
wiary i komunii z Chrystusem - uczestniczy³ w Ostatniej 
Wieczerzy Judasz, koñcz¹c mizernie swój ¿ywot 
doczesny.  
ZAKOÑCZENIE 

Nie zapominajmy o tym, ¿e zgromadzi³ nas tutaj 

duch wdziêcznoœci wobec Stwórcy i wobec Jego 

stworzenia. Zgromadzi³ nas duch wiary, który ka¿e nam 

z³o¿yæ na mszalnej patenie ziemski chleb, oczekuj¹c od 

Boga cudownej przemiany. 

33/. Mateusz Koz³owski, Swindown /Anglia/,
34/. Kornel Boch, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
35/. Nikodem Rybak, Zb¹szyñ, ul. Marciñca,
36/. Aleksander Janowski, Perzyny,
37/. Dariusz, Leszek WoŸniak, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
38/. Igor, Gabriel Sprywa, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia
39/. Kamil Karol Kubiak, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
40/. Liliana Krzy¿aniak, N¹dnia,
41/.Micha³, Jan Czy¿, Zb¹szyñ, ul. Polna,
42/.Wojciech, Henryk Gwiazda, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza,
43/.Micha³ Piwecki, Perzyny,
44/.Oskar, Gabriel Kluczek, Zb¹szyñ, ul. £¹kowa,
45/.Bartosz Kleszka, Strzy¿ewo,
46/.Dawid Gu³a, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
47/.Aaron, Krzysztof Kotlarski.

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Maciej WoŸny - Magdalena, El¿bieta Furman,
2/. Maciej Kalemba - Anna Grzeszkowiak,
3/. Piotr Skotarczyk - Kinga, Maria Pi¹tek,
4/. Tomasz Pucek - Izabela, El¿bieta Klorek,
5/. Krzysztof Nowak - Anna, Maria Bordych,
6/. £ukasz Bok - Renata, Joanna Merda,
7/. Marek Wejkszner - Ewelina, Monika Lachmann
8/. £ukasz, Grzegorz Nowak - El¿bieta Kostera,
9/. Marek Œliwa - Renata Przyby³a,
10/. Jaros³aw, Marek Go³ek - Mirona Stodó³ka,
11/. Szymon, Bart³omiej Janus - Kinga, Maria Rucioch,
12/. Daniel Fleischerowicz - Ewa, Joanna Domañska,
13/. Piotr, W³adys³aw Szuszkiewicz - Anna, Agnieszka Kandu³a,
14/. Marek, Krzysztof Gassem - Danuta Buszkiewicz,
15/. Marek, Józef Kocur - Agnieszka, Ma³gorzata Szaferska,
16/. Marcin Kaczmarek - Ewelina So³tysik,
17/. Pawe³, Piotr Setny - Agnieszka Pluciñska,
18/. Tomasz, Grzegorz Siepak - Ewelina, Arma Krystianc,
19/. Przemys³aw, Krzysztof Szulc - Sylwia Niemiec,
20/. Andrzej Tofliñski - Ewelina, Maria Trawiñska,
21/. Adrian, Jacek Stachecki - Agnieszka, Anna Piosik,
22/. Pawe³, Grzegorz Urbañski - Kinga Malkiewicz,
23/. Kamil, Krzysztof M³odystach - Monika Jankowiak,
24/. Marian, Krzysztof Raczkowiak - Iwona, Maria Janczarek,
25/. Piotr, Marcin Wróbel - Weronika Rosolska,
26/. Pawe³ Ceglarek - Zofia, Dominika Sobiak,
27/. Adam, Zenon Nowak - Aleksandra, Anna KaŸmierczak,
28/. £ukasz Goœciniak - Anna, Urszula Smolarek,
29/. Stefan, £ukasz Krajcer - Magdalena Utrata,
30/. £ukasz, Dariusz Michalski - Anna Adamczak,
31/. Dariusz Wittig - Karolina Wygrys,
32/. Mateusz, Adam Hasiak - Bernadeta, Krystyna Król,
33/. Maciej Nazim - Anna, Krystyna Kocur,
34/. Krzysztof, Andrzej £akomy - Natalia, Maria Modrzyk.

Odeszli do wiecznoœci:
1/. Danuta, Teresa Silska, 1. 64, Zb¹szyñ, ul. Senatorska,
2/. Marianna Szukalska, 1. 94, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
3/. £ukasz, Piotr Waœkowiak, 1. 25, Przyprostynia, ul. Cegielniana,
4/. Irena Miebs, 1. 75, Strzy¿ewo,
5/. Daniel D¹browski, 1. 63, Zb¹szyñ, ul. Miodowa,
6/. Henryk Mirek, 1. 59, Strzy¿ewo,
7/. Zofia, Ewa Mania, 1. 69, N¹dnia,
8/. Grzegorz, Marian Pig³as, 1. 53, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
9/. Kazimiera, Zuzanna Jaroszyk, 1. 59, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
10/. Andrzej Gassem, 1. 56, Zb¹szyñ, ul. Senatorska,
11/. Kazimiera Kolecka-Olszak, 1. 61, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
12/. Ek¿bieta Fleischerowicz, 1. 86, Przyprostynia, ul. Prandoty,
13/. Józef Górawski, 1. 64, Przyprostynia, u. Prandoty,
14/. Jadwiga Koza, 1. 93, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
15/. Barbara, Urszula Mochort, 1. 48, Perzyny,
16/. Kazimierz, Wincenty Marek, 1. 69, Zb¹szyñ, ul. In¿. Wigury,
17/. Edward Jankowiak, 1. 87, Zb¹szyñ, Sienkiewicza,
18/. Krzysztof Madaj, 1. 53, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
19/. Józef Jaroszyk, 1. 60, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
20/. Feliks Gaertner, 1. 86, Zb¹szyñ, ul. Sportowa,

Sakrament chrztu przyjêli:
1/. Alicja Go³ek, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
2/. Marcel, Marek Artf, Stefanowo,
3/. Oliwier Nowacki, Perzyny,
4/. Dawid Klimecki, Zb¹szyñ, PI. Reymonta,
5/. Szymon Mañkowski, Zb¹szyñ, ul. Ch³odna,
6/. Roksana Opio³a, Zb¹szyñ, ul. £azienki,
7/. Bartosz, Wiktor So³tysik, Zb¹szyñ, ul, 17.Stycznia,
8/. Hubert, Dawid Pukacki, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza,
9/. Nikodem Rybak, Zb¹szyñ, ul. Senatorska,
10/. Julia Zelmer, Zb¹szyñ, ul. Topolowa,
11/. Marcel Ochocki, N¹dnia,
12/. Mateusz, Stanis³aw Miler, Stefanowo,
13/. Marcin, Stanis³aw Miler, Stefanowo,
14/. Oliwia Stachecka, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
15/. Patryk Stachecki, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
16/. Krzysztof, Tomasz Tomiñski, Strzy¿ewo,
17/. Bartosz Rutkowski, N¹dnia,
18/. Bartosz Zuza, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
19/. Martyna Ro¿ek, Zb¹szyñ, ul. Ks. Wawrzyniaka,
20/. Kalina Krakowiak, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
21/. Weronika Kulus, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,
22/. Patrycja Szopna, Zb¹szyñ, ul. Kudliñskiego,
23/. Filip £ukaszewski, Zb¹szyñ ul. Kawczyñskiego,
24/. Igor Bujnowski, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
25/. Antonia Cholewiñska, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
26/. Filip Stachowiak, Nowy Dwór,
27/. Zuzanna Buda, Nowy Dwór,
28/. Jakub Kukla, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,

729/. Kamil Kromski, Zb¹szyñ, ul. W arszawska,
30/. Mateusz Kaczmarek, Stefanowo,
31/. Jakub Czechowski, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,
32/. Oliwier Jankowiak, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
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KRONIKAKRONIKA
! W niedzielê 30 sierpnia goœciliœmy w naszej Co by³o….

parafii misjonarza z Kamerunu ks. Henryka 

Jendrzejaka. Ksi¹dz Misjonarz wyg³osi³ S³owo 
! W niedzielê 2 sierpnia o godz. 21.00 odby³o siê 

Bo¿e, a po Mszach Œwiêtych zbiera³ ofiary na 
spotkanie modlitewne pod pomnikiem Jana 

potrzeby swojej parafii. Wszystkim darczyñcom 
Paw³a II. Modliliœmy siê szczególnie za 

w Jego imieniu sk³adamy najserdeczniejsze 
wszys t k i ch  po l eg ³ ych  w  pows tan iu  

„Bóg zap³aæ”.
warszawskim  Wieczny odpoczynek racz im 

daæ Panie….

! We wtorek 4 sierpnia zakoñczy³ siê Turniej Co nas czeka….
siatkówki o Puchar Ksiêdza Proboszcza. 

Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z Nowego 
! W niedzielê, 27 wrzeœnia, bêdziemy goœciæ w 

Tomyœla, ale ju¿ drugie miejsce zajêli 
naszej parafii ks. Proboszcza Andrzeja Herkta, 

reprezentanci naszej Parafii. Wszystkim 
który bêdzie g³osi³ kazania o œwiêtym Ojcu Pio. 

medalistom gratulujemy! 
! W sobotê, 3 paŸdziernika, odbêdzie siê 

! W niedzielê 9 sierpnia odby³a siê parafialna 
pielgrzymka parafialna wokó³ jeziora. Bêdzie 

akcja krwiodawstwa. W godzinach od 9 do 15 
ona bezpoœrednim przygotowaniem do 

ka¿dy móg³ oddaæ krew, która jest darem 
rekolekcji  parafialnych, które odbêd¹ siê w 

ratuj¹cym ¿ycie. Wszystkim, którzy wziêli udzia³ 
dniach od 4-7 paŸdziernika.  Podczas tych dni 

w tym wielkim dziele dziêkujemy i zapraszamy 
poprowadzi nas duchowo ks. prof. Janusz 

innych do w³¹czenia siê w kolejn¹ akcjê 
Nawrot. Rekolekcje zwieñczy suma odpustowa 

krwiodawstwa w naszej parafii.
w Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. 

! W sobotê 15 sierpnia w uroczystoœæ NMP 

Wniebowziêtej obchodziliœmy imieniny naszej 

parafii czyli odpust oraz parafialne do¿ynki. 

Sumê opustow¹ celebrowa³ o. Cezary Prus 

OMI, który tak¿e wyg³osi³ dla nas S³owo Bo¿e, a 

Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za tegoroczne plony 

ziemi odprawi³ Ksi¹dz Proboszcz.

! W niedzielê 16 sierpnia odby³ siê Piknik, 

podczas którego mo¿na by³o mile spêdziæ czas 

przy kie³basce z grilla, kawie lub ogl¹daj¹c 

fascynuj¹ce pojedynki, w rozgrywanym w tym 

samym  czasie, turnieju rodzinnym w siatkówce 

pla¿owej. Pierwsze miejsce zajê³a rodzina 

Kramskich z Przyprostyni, której serdecznie 

gratulujemy! 

! Równie¿ 16 sierpnia przeprowadzono podczas 

wszystkich Mszy Œwiêtych zbiórkê remontow¹. 

Zebrano 9,150 z³. Wszystkim darczyñcom 

wielkie „Bóg zap³aæ”.  

! W dniach od 18 do 20 sierpnia goœciliœmy w 

naszej parafii m³odzie¿ z Brodów Poznañskich 

z ksiêdzem proboszczem S³awomirem 

Groœtym na czele. 

! W niedzielê 23 sierpnia w naszym mieœcie 

odby³y siê Do¿ynki Archidiecezjalno-

powiatowo-gminne pod przewodnictwem J.E. 

ks. Abp Stanis³awa G¹deckiego. Wszystkim, 

którzy w³¹czyl i  siê w przygotowanie 

uroczystoœci serdeczne podziêkowania. 

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

S³owa Pana Jezusa do Œwiêtej Siostry 
Faustyny:

"...córko Moja, mów œwiatu ca³emu o 

niepojêtym mi³osierdziu Moim. Pragnê, aby 

œwiêto mi ³os ierdz ia by ³o uc ieczk¹ i  

schronieniem dla biednych grzeszników. W 

dniu tym s¹ otwarte wnêtrznoœci mi³osierdzia 

Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, 

które siê zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia Mojego; 

która dusza przyst¹pi do spowiedzi i Komunii 

œw., dost¹pi pe³nego odpuszczenia win i kar; w 

dniu tym, otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, 

przez które p³yn¹ ³aski; niech siê nie lêka zbli¿yæ 

do Mnie ¿adna dusza, chocia¿by grzechy jej 

by³y jako szkar³at. Mi³osierdzie 

Moje jest tak wielkie, ¿e 

przez ca³¹ wiecznoœæ 

nie zg³êbi go ¿aden 

umys³, ani ludzki, ani 

anielski.”

(Dzienniczek, 699)
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH

6 wrzeœnia - Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwyk³a

Mk  7, 31-37   Uzdrowienie g³uchoniemego.

Jezus opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ na Jezioro Galilejskie, przemierzaj¹c posiad³oœci Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na niego rêkê. On wzi¹³ go na bok osobno od t³umu, 
w³o¿y³ palce w jego uszy i œlin¹ dotkn¹³ mu jêzyka, a spojrzawszy w niebo, westchn¹³ i rzek³ do niego: «Effatha», to 
znaczy: «Otwórz siê». Zaraz otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y i móg³ prawid³owo mówiæ. Jezus 
przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywa³, tym gorliwiej to rozg³aszali. I pe³ni zdumienia 
mówili: «Dobrze uczyni³ wszystko. Nawet g³uchym s³uch przywraca i niemym mowê».

Na uwagê w tym fragmencie Ewangelii zas³uguje fakt, i¿ do Jezusa g³uchoniemy zostaje przyprowadzony 

przez innych. Sam chory nie wypowiada ani s³owa przed uzdrowieniem, ani po nim. Mo¿na by zapytaæ, czy w ogóle 

on chcia³ tego uzdrowienia…? My tak czêsto dostrzegamy innych ludzi, i widzimy przede wszystkim ich z³e strony! A 

przy tym nie potrafimy tego zostawiæ dla siebie, lecz biegniemy do innych by t¹ wiedz¹ siê podzieliæ! Grzech obmowy 

jest jednym z popularniejszych i chyba nierzadko traktowany jest przez nas z przymru¿eniem oka… Dzisiejsza 

Ewangelia wskazuje nam inne rozwi¹zanie ni¿ obmowa  ka¿e nam przyprowadzaæ tych, których widzimy (choæby 

najbardziej pogubionych ¿yciowo) przed oblicze Jezusa! Nawet mog¹ tego nie chcieæ albo o tym nie wiedzieæ - bo 

modliæ mo¿na siê zawsze i za ka¿dego! 

13 wrzeœnia - Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwyk³a

Mk  8, 27-35   ZapowiedŸ mêki Chrystusa.

Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare¹ Filipow¹. W drodze pyta³ uczniów: «Za kogo 
uwa¿aj¹ Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z 
proroków». On ich zapyta³: «A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Odpowiedzia³ Mu Piotr: «Ty jesteœ Mesjaszem». Wtedy 
surowo im przykaza³, ¿eby nikomu o Nim nie mówili. I zacz¹³ ich pouczaæ, ¿e Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ, 
¿e bêdzie odrzucony przez starszych, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie zabity, ale po trzech dniach 
zmartwychwstanie. A mówi³ zupe³nie otwarcie te s³owa. Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok i zacz¹³ Go upominaæ. Lecz On 
obróci³ siê i patrz¹c na swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owami: «ZejdŸ Mi z oczu, szatanie, bo nie myœlisz o tym, co 
Bo¿e, ale o tym, co ludzkie». Potem przywo³a³ do siebie t³um razem ze swoimi uczniami i rzek³ im: «Jeœli kto chce 
pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje. Bo kto chce 
zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa».

W dzisiejszej Ewangelii Piotr zupe³nie nie rozumie s³ów Mistrza. Myœli po swojemu, czyli po ludzku. Wyznaje 

wiarê w Mesjasza, jednak nie przyjmuje bolesnej a zarazem koniecznej misji Jezusa  misji, która ma przynieœæ 

ludzkoœci wolnoœæ od grzechu i prawo nazywania siê dzieæmi Bo¿ymi. Piotr widzia³ w Jezusie osobê, która zrealizuje 

jego marzenia, która zaspokoi jego ludzkie pragnienia. Jak¿e czêsto w naszych modlitwach jesteœmy bliscy myœleniu 

Piotra  Panie uczyñ dla mnie to… pomó¿ mi w tym… A przecie¿ On ju¿ dla nas uczyni³ wszystko co w naszym 

chrzeœcijañskim ¿yciu najwa¿niejsze  ZBAWI£ NAS! Czy jednak przyjmuje ten dar? 

20 wrzeœnia - Dwudziesta Pi¹ta Niedziela Zwyk³a

Mk  9, 30-37   Jeœli kto chce byæ pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich.

Jezus i Jego uczniowie podró¿owali przez Galileê, On jednak nie chcia³, ¿eby kto wiedzia³ o tym. Poucza³ 
bowiem swoich uczniów i mówi³ im: «Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce ludzi. Ci Go zabij¹, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych s³ów, a bali siê Go pytaæ. Tak przybyli do Kafarnaum. Gdy 
by³ w domu, zapyta³ ich: «O czym to rozmawialiœcie w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali siê 
miêdzy sob¹ o to, kto z nich jest najwiêkszy. On usiad³, przywo³a³ Dwunastu i rzek³ do nich: «Jeœli kto chce byæ 
pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich i s³ug¹ wszystkich». Potem wzi¹³ dziecko; postawi³ je przed nimi i 
obj¹wszy je ramionami, rzek³ do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imiê moje Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie pos³a³».

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wyjaœnia aposto³om, co to znaczy byæ pierwszym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e 

liczy siê ten, kto jest drugim potrzebny. Im bardziej ktoœ jest potrzebny, tym cenniejsza jest jego pozycja.  ¯ona, 

matka, m¹¿ czy ojciec  - jednym s³owem, ka¿dy kto s³u¿y drugiemu cz³owiekowi, sk³adaj¹ swe niezliczone ofiary, bez 

których nie obejdzie siê rodzina czy pañstwo. Mo¿e czuj¹ siê na ostatniej pozycji. Lecz w oczach Boga s¹ pierwszymi. 

W czasie ka¿dej Mszy œw. Zbawiciel przypomina nam, ¿e w³aœnie z Jego pos³uszeñstwa a¿ do œmierci krzy¿owej, 
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wyp³ywaj¹ wnioski, którymi musi siê przej¹æ ka¿dy Jego uczeñ. Dotycz¹ one postawy ka¿dego z nas. Ma to byæ 

postawa s³u¿by, ofiary, zapomnienia o sobie, o w³asnej wygodzie, a szukanie tego, co przynosi korzyœæ drugim. Jeœli 

kto chce byæ pierwszym - niech s³u¿y.

27 wrzeœnia - Dwudziesta Szósta Niedziela Zwyk³a

Mk  9, 38-43. 45. 47-48   Zazdroœæ. Zgorszenie.

Jan powiedzia³ do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imiê wyrzuca³ 
z³e duchy, i zabranialiœmy mu, bo nie chodzi³ z nami». Lecz Jezus odrzek³: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni 
cuda w imiê moje, nie bêdzie móg³ zaraz Ÿle mówiæ o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto 
wam poda kubek wody do picia, dlatego ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody. Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu by³oby lepiej uwi¹zaæ 
kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze. Jeœli twoja rêka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla 
ciebie u³omnym wejœæ do ¿ycia wiecznego, ni¿ z dwiema rêkami pójœæ do piek³a w ogieñ nieugaszony. I jeœli twoja 
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie chromym wejœæ do ¿ycia, ni¿ z dwiema nogami 
byæ wrzuconym do piek³a. Jeœli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy³up je; lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejœæ do królestwa Bo¿ego, ni¿ z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do piek³a, gdzie robak ich nie umiera i ogieñ nie 
gaœnie».

S³owa Jezusa wydaj¹ siê nierozs¹dne. Który cz³owiek o zdrowych zmys³ach odetnie sobie rêkê, czy wy³upie 
oko? Przecie¿ dziêki naszym d³oniom, nogom czy oczom funkcjonujemy w naszej codziennoœci, mo¿emy 
wykonywaæ pracê, cieszyæ siê piêknymi widokami, uprawiaæ sport! Ale tak¿e nasze d³onie, nogi czy oczy mog¹ byæ 
powodem naszych grzechów. Jezus tak kategorycznie siê dziœ wypowiada by nas uwra¿liwiæ, by zaapelowaæ do 
naszych sumieñ. Grzech nie mo¿e staæ siê naszym chlebem powszednim  nie wolno siê nam do niego 
przyzwyczajaæ. Trzeba nam z nim walczyæ  i to wszystkimi si³ami! Bo cen¹ naszej obojêtnoœci wobec grzechu mo¿e 
byæ niestety miejsce... gdzie robak nie umiera i ogieñ nie gaœnie! 

Wariatowisko

Do torby kawa³ek chleba
Dwie cebule w³o¿yæ
I w las g³êboki z dala od ludzi
I jeszcze dalej od telewizora uciec

Sam na sam z Bogiem
Sam na sam z sob¹

Œmiaæ siê do krzaków
Krzyczeæ w niebog³osy
Jêzyk wywalaæ do dêbów i klonów

Na go³ej ziemi spaæ ko³o mrowiska
Z mchu mieæ poduszkê
I œniæ o raju
Siebie zobaczyæ wœród archanio³ów

W te piêkne s³oneczne dnia lata korzystajmy z odpoczynku na 
œwie¿ym powietrzu w naszych ogrodach i lasach.
Niebawem nadejdzie jesieñ(21.iX) a wtedy wszystkich chêtnie 
zapraszam do Czytelnio-Kawiarni “Hildegarda”, gdzie przy herbatce 
lub kawie mo¿na siê oddaæ lekturze.

ZESPÓ£ WOKALNY PAUZA
 ZAPRASZA 

NA KONCERT W DOMU KATOLICKIM 
KAWIARNIA HILDEGARDA 

W DNIU 19.09.2009r. 
O GODZINIE 19.00
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SANKTUARIUMSANKTUARIUM

Nieca³e dwa tygodnie temu zrobi³em sobie 
jednodniow¹ pielgrzymkê do Lichenia. Poniewa¿ jednym 
z moich zainteresowañ jest fotografia, chcia³bym 
przedstawiæ Pañstwu kilka zdjêæ wykonanych 
w licheñskiej bazylice i jej pobli¿u.
 Marcin Pluskota
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LICHEÑSKIELICHEÑSKIE
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DROGA DUCHOWA KAP£AÑSKADROGA DUCHOWA KAP£AÑSKA
Jest wiele dróg na œwiecie. Ka¿dy cz³owiek idzie w³asn¹ niepowtarzaln¹ œcie¿k¹ do Boga. Ale 

wszystkie drogi musz¹ siê zejœæ na tej samej jednej jedynej, prowadz¹cej do celu: na drodze krzy¿a 
Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Tym bardziej droga ucznia musi siê pokrywaæ z drog¹ Mistrza. Do 
kap³anów, przed innymi, powiedzia³ Chrystus: Kto chce za mn¹ iœæ, niech weŸmie krzy¿ swój i naœladuje 
Mnie. Spraw, Panie, by dzisiejsze rozwa¿ania Twojej krwawej Mêki zbli¿y³o mnie choæ o jeden krok ku 
drodze prowadz¹cej do Twego Arcykap³añskiego Serca.  

Opracowa³:
Zygmunt NiedŸwiecki 
ul. Hetmañska 22/68
35-045 Rzeszów

Wœród Czytelników, którzy nadeœl¹ 
prawid³owe odpowiedzi na wszystkie pytania 

na adres: 

ks. Krzysztof Kaczmarek
pl. Rybaki 2

64-360 Zb¹szyñ

do dnia 25. wrzeœnia br. rozlosujemy nagrody.
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