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NIECH ¯YJE JEZUSNIECH ¯YJE JEZUS

opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

Kiedy w tych dniach wejdziemy do po³¹czony ze szczerym zwróceniem serca ku 
Koœcio³a, to zobaczymy: wnêtrze ogo³ocone z Jezusowi - bo tylko wtedy ma on wartoœæ.
kwiatów, dominuje fiolet, do ucha dolatuje Z postem ³¹czy siê te¿ modlitwa - ona dodaje nam si³, 
rzewna, przepiêkna muzyka, a wszystko to tworzy uspokaja . Warto pomyœleæ o tym, aby w naszej 
niepowtarzalny klimat sk³aniaj¹cy nas do zadumy codziennoœci by³o wiêcej chwil przeznaczonych na 
i refleksji. Od œrody Popielcowej trwa bowiem refleksjê, zadumê, na obecnoœæ przed Jezusem 
Wielki Post. Utajonym w Najœwiêtszym Sakramencie, na 

Czym jest  Wielki  Post? D la  ka to lika  uczestnictwo we Mszy Œwiêtej, na udzia³ w 
podchodz¹cego powa¿nie do sprawy jest to 40 dni Nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej, Gorzkich ¯ali, oraz 
duchowej odnowy, to jedyna okazja przyjrzenia siê Liturgii Wielkiego Tygodnia. Nasz umys³ i serce 
swojemu wnêtrzu, to czas pokuty i nawrócenia, czas powinny byæ zw³aszcza teraz skierowane na 
przemiany serca, c i e r p i ¹ c e g o  
to czas wielu Chrystusa. W 
w y r z e c z e ñ  i  czasie wielkiego 
usilnego d¹¿enia P o s t u  m a m y  
do œwiêtoœci. Na wiele okazji, by 
p o c z ¹ t k u  ws³uchiwaæ siê w 
Wielkiego Postu Bo¿e S³owo na 
s ³ y s z e l i œ m y  reko lekc jach ,  
s³owa Chrystusa c z y  t e ¿  
P a n a :  K a z a n i a c h  
"Nawracajcie siê i Pasyjnych, lub 
w i e r z c i e  w  p o d c z a s  
Ewangeliê" - w czytania Pisma 
s ³ o w a c h  t y c h  Œ w i ê t e g o  -  
mamy program c z y ñ m y  t o  
n a u c z a n i a  zatem.
Chrystusa. Pan Post, to te¿ 
Jezus mówi do zaanga¿owanie 
nas abyœmy siê s iê w mi ³oœæ 
n a w r a c a l i ,  b l i Ÿ n i e g o .  
zmieniali siê od Pomyœlmy wiêc 
wewn¹trz, zmieniali swoje myœlenie, postêpowanie, o darowaniu win, wsparc iu potrzebuj¹cych i 
odmieniali swoje serce. Pokuta, wed³ug s³ów Pana zaprzestaniu wszelkich niesnasek i nienawiœci. 
Jezusa polega na radykalnym zerwaniu z grzechem , Miejmy bardziej otwarte oczy i serce na potrzeby 
odwróceniu siê od z³a i ukierunkowaniu siê na dobro. ludzi biednych ,samotnych, smutnych i cierpi¹cych. 
Ka¿dy z nas grzeszy, a trwanie w grzechu odbiera Jezus odda³ za nas Swe ¿ycie. To, co wydarzy³o siê 
nam radoœæ i pokój serca, a to nas niszczy. Aby nam dwa tysi¹ce lat temu, nie jest dziœ wspomnieniem - 
pomóc to zrozumieæ, Jezus ukazuje siê z krzy¿em na jest to rzeczywistoœæ, która ci¹gle dokonuje siê w 
ramionach, w koronie cierniowej na g³owie, z sposób bezkrwawy podczas ka¿dej Eucharystii - 
rozlicznymi ranami brocz¹cymi obficie krwi¹. Pan pamiêtajmy o tym. Jezus przyj¹³ na Siebie tysi¹ce 
wychodzi naprzeciw ka¿dego z nas i zaprasza, ran, bolesnych razów, a my tak wzbraniamy siê przed 
abyœmy obudzili siê z letargu i podjêli wielkopostne cierpieniem - sama myœl o cierpieniu nas przera¿a. 
dzie³a, a zw³aszcza post, modlitwê i mi³oœæ bliŸniego. Jezus w milczeniu znosi³ obelgi i oskar¿enia, a my 
Co zatem mamy robiæ i jak to robiæ? natychmiast bronimy w³asnego zdania. Ci¹gle o coœ 

Zacznijmy od siebie. Wielki Post trwa, mamy walczymy, to o pozycjê, to o g³os w jakiejœ sprawie, 
wiêc jeszcze czas, aby skoñczyæ z zamykaniem siê w tak, by zawsze postawiæ na swoim. Jezus zosta³ 
sobie, z egoizmem, z odwracaniem siê od Boga i odarty ze wszystkiego i zawis³ na krzy¿u, a my coraz 
ca³ym sercem przylgn¹æ do Tego zbola³ego, a jak¿e bardziej gromadzimy dobra, które maj¹ nam s³u¿yæ 
kochaj¹cego i Mi³osiernego Serca. Post oznacza niby na d³ugie lata - a sk¹d wiemy, ¿e one w ogóle 
czas powstrzymywania siê od "czegoœ"- poœciæ nadejd¹? Jezus przebacza Swoim oprawcom, a wiêc 
mo¿emy te¿ od pewnych postaw, takich jak: szybkie i nam, a my wci¹¿ sobie dokuczamy i o coœ siê 
wpadanie w gniew, ocenianie , czy obmawianie gniewamy. A, tak wcale nie musi byæ, mo¿e warto to 
innych.. Mo¿emy staraæ siê, aby wygospodarzyæ zmieniæ i ucieszyæ zbola³e Serce Jezusa Jest ku temu 
czas na pomoc innym, czy odwiedziny chorych, lub okazja.
szczer¹ serdeczn¹ rozmowê z samotn¹ osob¹. Nie 
jest wa¿ne co wybierzemy, lecz to, aby nasz post by³ 
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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 szafarz Zygmunt Buda tel. (068) 3860 769
18:00  Msza Œwiêta szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716

szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel. (068) 3869 866
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek szafarz Piotr Pruszkowski tel. (068) 3869 653

7:00 Msza Œwiêta
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:8:00 Msza Œwiêta

9:00 Msza Œwiêta
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy

10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców Plac Rybaki wg rocznego programu.
18:00 Msza Œwiêta

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
Informacji udziela:10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
Maria Suchorska tel. 3847 188

604-637-047I 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 

19:30  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.

BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem 
Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30

po Mszy Œwiêtej wieczornej.

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
SAKRAMENT POJEDNANIA: prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00, CHÓREK DZIECIÊCY:
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00, Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski

Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o 
ODWIEDZINY CHORYCH: godz. 11 na salce w Domu Katolickim
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00

PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych) 
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do GRUPA  AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda 
ksiê¿y wikariuszy. godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
  
Ksi¹dz Proboszcz tel. 3868 444 WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na 
Ksi¹dz Krzysztof (B.) tel. 3868 014 modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w 

00 00Ksi¹dz Krzysztof (K.) tel. 3869 892 godz. 8  do 9 .
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W pi¹tek 12 marca 2010 r. w parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu przy ul. 
Pi³sudskiego rozpocznie siê cykl katechez przedma³¿eñskich dla narzeczonych. Spotkania 
odbywaæ siê bêd¹ w dniach 12, 13, 14, 19, 20, 21 marca o godz. 19:00.

W Wielki Pi¹tek 2 kwietnia 2010 r. od godz. 9:00 nadzwyczajni szafarze Komunii Œwiêtej udadz¹ 
siê do chorych i starszych. Osoby pragn¹ce przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹ mo¿na zg³aszaæ u szafarzy 
bezpoœrednio lub telefonicznie.

SpowiedŸ œwiêta  wybrane koœcio³y w centrum Poznania 
Bazylika Archikatedralna, Ostrów Tumski
ca³odzienna spowiedŸ œw. w ka¿dy pi¹tek w g. 9.00-18.00 (w kaplicy Najœwiêtszego Sakramentu) 
Fara (Kolegiata Poznañska) ul. Go³êbia 1
konfesjona³ sta³ego dy¿uru - w dni powszednie: 6.30-19.30, w niedziele: 10.00-11.00, 18.00-19.00; 
w okresie kolêdowym oraz w lipcu i sierpniu w dni powszednie tylko 6.30-8.00 i 18.00-19.00, w pi¹tki 
6.30-19.30. 
Ojcowie Dominikanie  Koœció³ Akademicki pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, al. Niepodleg³oœci 20
- w dni powszednie podczas Mszy œw. o g. 7.00, 8.00, 12.00 oraz w g. 16.00- 19.30
(w lipcu i sierpniu z wyj. Mszy œw. o g. 7.00 i 8.00)
-w niedziele i uroczystoœci podczas ka¿dej Mszy œw. g. 7.00-19.00 (w lipcu i sierpniu z wyj. g. 7.00 i 
8.00) 
Ojcowie Franciszkanie  Koœció³ pw. œw. Franciszka Serafickiego, ul. Garbary 22
- dni powszednie: 7:00-11:00, 14:30-18:30
- niedziela: pó³ godz. przed ka¿d¹ Msz¹ œw. 
Ojcowie Franciszkanie Konwentualni  Koœció³ pw. œw. Antoniego z Padwy, ul. Franciszkañska 2
Dy¿ury Spowiedników („na dzwonek”) oprócz lipca i sierpnia
- dni powszednie (pn. - pt.): 10:00-12:30, 15:00-17:30
- w soboty: 15:00-17:30 ponadto podczas Mszy œwiêtej w ci¹gu ca³ego roku: w lipcu i sierpniu tylko 
podczas Mszy œw. 
Ojcowie Karmelici Bosi  Koœció³ pw. œw. Józefa, ul. Dzia³owa 25 - Wzgórze œw. Wojciecha
- od pn. do sb. (oprócz lipca i sierpnia) 8.00-12.00, 15.00-18.30
- w niedziele: podczas Mszy Œwiêtych (w lipcu i sierpniu tylko podczas Mszy œw. o godz. 11.30 i 18.00) 
Koœció³ pw. œw. Marcina, ul. Œwiêty Marcin 13
I czw. miesi¹ca g. 16.00-18.00;
I pt. miesi¹ca g. 15.00-18.00

Niektóre Rekolekcje wielkopostne w Poznaniu  2010
DLA OSÓB ¯YJ¥CYCH SAMOTNIE, PORZUCONYCH PRZEZ WSPÓ£MA£¯ONKA, W SEPARACJI 
I PO ROZWODZIE
21 - 24 marca 2010 - godz. 18.00
Prowadzi ks. Rados³aw Radek MSF 
kaplica Sióstr El¿bietanek, ul. Koœcielna 5 w Poznaniu  
REKOLEKCJE OSTATNIEJ SZANSY
29 - 31 marca 2010  godz. 19.00
Prowadzi o. Micha³ Paluch OP
Koœció³ pw. Królowej Ró¿añca Œw., O. Dominikanie  Al. Niepodleg³oœci  

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
22-24 marca 2010 - godz. 18.30
Prowadzi ks. dr Jacek Hadryœ 
koœció³ pw. œw. Wojciecha, Wzgórze œw. Wojciecha 

MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ
Sobota, 27 marca 2010 - godz. 19.00 Poznañ - Cytadela
Rozpoczêcie Msz¹ œw. o godz. 17.00 w koœciele ks. Salezjanów, ul. Warzywna 17 



6

ŒWIÊTY KAZIMIERZŒWIÊTY KAZIMIERZ

Kazimierz  urodzi³ siê w Krakowie na Wawelu Po ukoñczeniu trzynastego roku ¿ycia przyjmowa³ 
3 paŸdziernika 1458 roku. By³ wnukiem króla Komuniê Œwiêt¹ codziennie. Do sakramentu 
W³adys³awa Jagie³³y, a jego rodzicami byli król bierzmowania przygotowywa³ go sam œw. Jan 
Kazimierz Jagielloñczyk i El¿bieta Rakuszanka By³ Kanty, który by³ dla królewicza wzorem. Bardzo 
drugim z kolei synem z trzynaœciorga dzieci czêsto adorowa³ Najœwiêtszy Sakrament.
monarchy. Do dziewi¹tego roku ¿ycia ksiêcia Posiada³ nieprzeciêtne zdolnoœci i wybija³ 
wychowywa³a matka, póŸniej edukacj¹ królewiczów siê miêdzy rodzeñstwem zarówno pod wzglêdem 
zaj¹³ siê wielki historyk Jan D³ugosz, Stanis³aw umys³owym jak i moralnym. W doskona³ym 
Szyd³owiecki i s³ynny w³oski humanista Kallimach. stopniu opanowa³ ³acinê, niemiecki i litewski. 

K a z i m i e r z a  o d  Uwa¿any by³ za jednego z 
n a j m ³ o d s z y c h  l a t  najlepiej wykszta³conych 
cechowa³a niezwyk³a ksi¹¿¹t europejskich. 
pobo¿noœæ, roztropnoœæ i Kiedy w 1471 r. przyby³ do 
wra¿liwoœæ na ludzk¹ Polski legat papieski, 
biedê. Przyczyni³a siê do trzynastoletni wówczas 
tego na pewno atmosfera Kazimierz wyg³osi³ przed 
domu rodz innego  i  n im  piêkn¹  mowê po  
b u d u j ¹ c y  p r z y k ³ a d  ³acinie.
rodziców. Ojciec by³ Bêd¹c Jagiellonem, 
c z ³ o w i e k i e m  Kazimierz wiedzia³, ¿e 
niewzruszonych zasad ojciec widzia³ w nim swego 
moralnych, dotrzymuj¹cy nastêpcê. Nie ucieka³ od 
s³owa i sprawiedliwy. w³adzy i zapowiada³ siê na 
Codziennie uczestniczy³ œwietnego m onarchê. 
we Mszy Œwiêtej, a w Zanim jednak mia³ zasi¹œæ 
Wielki Czwartek umywa³ na tronie polskim, trafi³a siê 
nogi dwunastu biedakom. okazja, aby zostaæ w³adc¹ 
Królowa by³a kobiet¹ Wê gi er.  Tro n w  ty m 
nie zwy kle  pob o¿n ¹. pañstwie przys³ugiwa³ 
Wielk¹ czci¹ darzy³a dziedzicznie po matce 
Matkê  Na jœw iê tsz¹ .  E l ¿ b i e c i e ,  j e d y n e j  
Sama szy³a i haftowa³a spadkobierczyni korony 
szaty liturgiczne, obrusy czeskiej i wêgierskiej.
na o³tarz, hojnie te¿ Po œm ierc i kró la 
wspiera³a koœcio³y i  Czech, Czesi zaprosili na 
klasztory. Uchodzi³a za swój tron starszego brata 
jedn¹ z najœwiatlejszych Kazimierza, W³adys³awa. 
kobiet swojej epoki. W tym samym czasie, a 
Król ew i¹ tka chowano wiêc w 1471 r. zaproszono 
bardzo surowo, bez n a  t r o n  w ê g i e r s k i  
zbytków. Za wykroczenia Kazimierza królewicza. 
otrzymywali karê ch³osty. Król chêtnie zgodzi³ siê by 
Nosili ubrania niezwykle jego  syn panowa³  na  
p r o s t e ,  j e d l i  Wêgrzech. W kraju tym 
niewyszukane potrawy, a ucztowali tylko z okazji wybuch³, bowiem bunt przeciwko królowi, 
uroczystoœci. Na zabawê i odpoczynek mieli Maciejowi Korwinowi. Kazimierz wyruszy³, wiêc 
wyznaczony krótki czas. Na pierwszym zaœ miejscu na czele 12-tysiêcznej armii na Wêgry by poprzeæ 
by³y obowi¹zkowe zajêcia. zbuntowanych magnatów. Wyprawa nie by³a 

Kazimierzowi nie wystarcza³y surowe rygory jednak dobrze przygotowana, a wêgierscy 
wprowadzone przez rodziców, ale poddawa³ siê magnaci w wiêkszoœci wycofali siê i nie przyst¹pili 
dodatkowej ascezie. Najwiêksze szczêœcie, jak do akcji.
wyznawa³, dawa³a mu „modlitwa w koœciele u stóp Kazimierz dotar³ wprawdzie do Budapesztu, 
o³tarza, gdzie chcia³oby siê pozostawaæ jak ale zosta³ zmuszony do odwrotu. Królewicz wróci³ 
najd³u¿ej”. Mówi³, ¿e modlitwa sprawia mu wiêksz¹ do Krakowa. Kazimierz bêd¹c pod wp³ywem 
przyjemnoœæ ni¿ polowanie, tañce, czy inne uciechy. matki by³ wielkim czcicielem Maryi. Codziennie 

. 
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œpiewa³ ku Jej czci hymn. Rodzina czêsto przeniesiono do koœcio³a pw. Œw. Piotra i Paw³a na 
pielgrzymowa³a do miejsc œwiêtych, zw³aszcza do Antokolu. Jednak 4 marca 1989 roku powróci³y do 
Czêstochowy. Podczas pielgrzymki na Jasn¹ Górê zwróconej Koœcio³owi katedry.
w 1472 roku zosta³ przyjêty, tak jak jego rodzice, do Nasz ukochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II 
Konfraterni Pauliñskiej. Prawdopodobnie wtedy bardzo pragn¹³ przybyæ do Wilna na 500 rocznicê 
z³o¿y³, przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej œmierci œw. Kazimierza w 1984 roku. Jednak 
Jasnogórskiej, œlub dozgonnej czystoœci i odda³ siê granice by³y zamkniête przed Papie¿em. Kiedy 
w niewolê Najœwiêtszej Maryi Pannie. zmieni³a siê sytuacja polityczna i Jan Pawe³ II 

Kiedy ojciec Kazimierza, dla uspokojenia przyby³ wreszcie na Litwê w roku 1993, uda³ siê do 
sytuacji politycznej, uda³ siê osobiœcie na Litwê, katedry wileñskiej, aby pomodliæ siê przy grobie 
mianowa³ syna swoim namiestnikiem w Królestwie bliskiego Jego sercu Œwiêtego Królewicza.
Polskim. Kazimierz pe³ni³ ten urz¹d w latach 1481- Ojciec Œwiêty wyjaœni³, ¿e jest mu tak bliski, 
1483. Rz¹dy jego cechowa³a sprawiedliwoœæ, dlatego gdy¿ urodzi³ siê w Krakowie. Papie¿ 
troska o ubogich i bezpieczeñstwo kraju. W piêæset lat po œmierci Œw.  Kazimierza 
zadziwiaj¹cy sposób ³¹czy³ niezwyk³¹ pobo¿noœæ Jagielloñczyka odprawi³ Mszê œw. w bazylice œw. 
ze sprawowaniem w³adzy. Mia³ talent do Piotra w Rzymie. W wyg³oszonej homilii Papie¿ do 
rz¹dzenia. Œwiêtego odniós³ s³owa Psalmu: oto, ten, który 

Królowa El¿bieta wybra³a dla niego za ¿onê postêpowa³ bez skazy, dzia³a³ sprawiedliwie, a 
córkê cesarza niemieckiego Fryderyka III, ale mówi³ prawdê w sercu swoim”. Dalej powiedzia³: 
Kazimierz, z³o¿ywszy œlub czystoœci, zrezygnowa³ „Przed naszymi oczami staje postaæ œwiêtego 
z ma³¿eñstwa. Niespodziewanie zacz¹³ chorowaæ m³odzieñca, który jest przyk³adem ¿ycia modlitwy, 
na gruŸlicê. Ojciec zwolni³ go z obowi¹zków i czynów natchn ionych  mi³oœc i¹ œwiadectwa 
wiosn¹ 1483 r. wezwa³ do przyjazdu na Litwê. Chrystusowego i szczególne j mi ³oœc i do  
S¹dzi³, ¿e zmiana klimatu dobrze wp³ynie na jego Najœwiêtszej Maryi Panny”.
zdrowie. Na pocz¹tku 1484 r. stan zdrowia siê Œwiêty Kazimierza najczêœciej przedstawia 
poprawi³, a uspokojony król wyjecha³ na sejm do siê w stroju ksi¹¿êcym z lili¹ w rêku lub klêcz¹cego 
Lublina. Kazimierz przeniós³ siê z Wilna do w nocy przed drzwiami katedry, by przypomnieæ 
Grodna. Jednak wkrótce nast¹pi³o pogorszenie. jego gor¹ce nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego 
Ojciec natychmiast przerwa³ obrady i przyjecha³ do Sakramentu.
syna, ale zasta³ go ju¿ konaj¹cego. Kazimierz 
umar³ w Grodnie rankiem 4 marca 1484 roku na 
samym pocz¹tku Wielkiego Postu. Ca³y czas 
modli³ siê trzymaj¹c w rêku krzy¿ i medalik z 
wizerunkiem Matki Bo¿ej. Jego pogrzeb odby³ siê 
w Wilnie, cia³o zosta³o z³o¿one w katedrze 
wileñskiej pw. œw. Stanis³awa w kaplicy 
Najœwiêtszej Maryi Panny. Grób królewicza sta³ 
siê miejscem pielgrzymek z Litwy i Korony.

Starania o kanonizacjê, przy poparciu 
rodzonego brata Kazimierza, króla Zygmunta I 
Starego, podj¹³ trzy lata póŸniej biskup wileñski 
Wojciech Radziwi³³. Kiedy z okazji kanonizacji 
otwarto grób œw. Kazimierza, pomimo wielkiej 
wilgotnoœci grobowca, po 118 latach, cia³o 
Œwiêtego by³o w stanie nienaruszonym. Przy 
g³owie królewicza znaleziono pergamin z 
wypisanym ulubionym hymnem ku czci 
Najœwiêtszej Maryi Panny.

Papie¿ Klemens VIII, wielki czciciel œw. 
Kazimierza, og³osi³ go œwiêtym w 1602 roku. 
Natomiast papie¿ Urban VIII w 1636 r. uzna³ 
Œwiêtego Królewicza za patrona Litwy. Poniewa¿ 
komuniœci, po II wojnie œwiatowej, zamienili 
katedrê wileñsk¹ w galeriê, relikwie Œwiêtego 

Urszula Pawelska

ŒWIÊTY KAZIMIERZŒWIÊTY KAZIMIERZ
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KS. LEON LISIEWICZKS. LEON LISIEWICZ

Ksi¹dz Leon Lisiewicz urodzi³ siê 5 czerwca faworyzowa³, ale te¿ nie zaniedbywa³. Specjalnie dla 
1928 roku w Zb¹szyniu. By³ jedynym synem Apolonii i nich odprawia³ Msze Œwiête po polsku i nieustannie 
Antoniego Lisiewiczów. Mia³ szeœæ sióstr. Mama 
zmar³a w 1935 roku, gdy mia³ siedem lat, a 
najm³odsza z sióstr mia³a wtedy piêæ lat. 
Wychowaniem dzieci zajmowa³ siê ojciec, w czym 
pomaga³y mu starsze córki. Ojciec, ks. Leona by³ w 
zb¹szyñskiej parafii organist¹.

Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej w 
Zb¹szyniu doje¿d¿a³ do Gimnazjum w Wolsztynie. 
Od najm³odszych lat by³ ministrantem. Wst¹pi³ do 
Seminarium w Krakowie 8 wrzeœnia 1947 roku do 
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy Œwiêtego 
Wincentego a Paulo. To zgromadzenie, jak 
wspomina³, wybra³, dlatego, ¿e by³ w nim równie¿ ks. 
Œmidoda  zb¹szynianin, którego dobrze zna³.

Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 21 czerwca 1953 
roku w Krakowie, w koœciele pw. Nawrócenia 
Œwiêtego Paw³a. Na swoim prymicyjnym obrazku 
umieœci³ zawo³anie „OTO IDÊ, ABYM PE£NI£, O 
BO¯E WOLÊ TWOJ¥”. Temu zawo³aniu pozosta³ 
wierny do koñca swoich dni, przez prawie 57 lat 
kap³añskiego ¿ycia.

ich odwiedza³. Dociera³ do wiêkszych skupisk Po œwiêceniach zosta³ skierowany do 
Brazylijczyków polskiego pochodzenia. W czasie Warszawy, do koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a. Tam 
kolêdy trafia³ do tych rodzin gdzie przynajmniej jedna pracowa³ g³ównie, jako katecheta. W owych czasach 
strona mia³a pochodzenie polskie. Zbudowa³ dom pracowa³o siê 42 godziny tygodniowo.
paraf ia lny,  gdzie prê¿nie dzia ³a ³y grupy Uzdolniony muzycznie, gra³ na akordeonie, 
folklorystyczne  Jopol ( M³odzie¿y Polskiej i Jopol  prowadzi³ ró¿ne kó³ka artystyczne, chórki, 
Mirim ( sekcja dzieciêca ) skupiaj¹ca dzieci w wieku organizowa³ przedstawienia, a tak¿e gra³ na 
szkolnym, do lat 13. Zespo³y te, dzia³aj¹ce pod organach. W Warszawie pracowa³ równie¿ w 
kierunkiem ks. Leona, szczególnie uroczyœcie Szpitalu Dzieciêcym przy ul. Kopernika na oddziale 
obchodzi³y dzieñ 26 sierpnia  œwiêto swojej patronki. zakaŸnym, jako kapelan.
Grupa wystêpowa³a wówczas w polskich strojach Kiedy ksiê¿a misjonarze z Brazylii przyjechali 
ludowych, które by³y w³asnorêcznie wykonane, do Polski prosiæ o pomoc, ks. Leon zdecydowa³ siê na 
tañczy³a polskie tañce i œpiewa³a polskie pieœni, które wyjazd. Wyjecha³ w 1958 roku i dopiero po 10 latach 
przypomina³y mu ojczyznê.móg³ po raz pierwszy odwiedziæ Ojczyznê i rodzinê. 

Ksi¹dz Leon poœwiêci³ siê bez reszty pracy na Podró¿owa³ wtedy statkiem, a taka podró¿ trwa³a ca³y 
rzecz biednych dzieci. W obrêbie jego parafii miesi¹c.
znajdowa³y siê dwa instytuty charytatywne œw. Pierwsz¹ placówk¹ w Brazylii by³a Kurytyba, 
Wincentego a Paulo gdzie przebywa³y wszystkie gdzie pracowa³ 5 lat. Wyk³ada³ teologiê w 
dzieci, które potrzebowa³y pomocy. Zastêpowa³ im miejscowym seminarium. Uczy³ te¿ seminarzystów 
rodziców, a opiekê sprawowa³y siostry s³u¿ebniczki. gry i œpiewu, prowadzi³ chór. Pracowa³ równie¿ z 
Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, kiedy Brazyliê Polakami. Wœród dzieci zak³ada³ chóry, uczy³ gry na 
nawiedzi³a sroga zima, utworzono sierociniec, œw. akordeonie, organizowa³ przedstawienia. W czasie 
Maksymiliana. Dzieci zbierano wprost z ulicy gdy¿ kolêdy dociera³ do wszystkich rodzin niezale¿nie od 
zamarza³y       z zimna. Gdy mrozy minê³y dzieci te pochodzenia.      To zaowocowa³o I Komuniami 
nie chcia³y opuœciæ sierociñca. Ksi¹dz stworzy³ im Œwiêtymi wœród miejscowej ludnoœci.
domowe warunki, zapewni³ wychowanie i W roku 1963 otrzyma³ decyzjê przeniesienia do 
wykszta³cenie, a nade wszystko kocha³ je. One to Porto Alegre, do pracy z Polakami. Poœwiêci³ siê te¿ 
czu³y i nie ukrywa³y swojej radoœci podczas ka¿dego pracy charytatywnej wœród Brazylijczyków.
spotkania z nim. By³ dla nich jak kochaj¹cy ojciec.W czasie swojej pracy na nowej placówce 

W roku 1994 ks. Leon Lisiewicz zosta³ dokoñczy³ budowê polskiego koœcio³a pod 
odznaczony, przez ówczesnego prezydenta Polski, wezwaniem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, a o³tarz do 
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.tego koœcio³a sprowadzi³ z Polski i przewióz³ go 

Podczas jego przyjazdów do Polski mia³am statkiem do Porto Alegre.
okazjê kilkakrotnie rozmawiaæ z ks. Leonem. By³ Ksi¹dz Lisiewicz Polaków nigdy nie 
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Zb¹szyniu, wœród najbli¿szych obchodziæ 
Z³oty Jubileusz kap³añstwa. W niedzielê 22 
czerwca 2003 roku w koœciele parafialnym w 
Zb¹szyniu, gdzie przed 50 laty sprawowa³ 
Mszê Œwiêt¹ prymicyjn¹, czcigodny ks. 
Jubilat odprawi³ dziêkczynn¹ Eucharystiê.

Jeszcze raz, po Jubileuszu 50 lecia 
kap³añstwa by³ w Polsce. Spotka³ siê wtedy 
po raz ostatni ze swoimi bliskimi.

Ca³e swoje ¿ycie i pracê powierzy³ 
Matce Bo¿ej Ró¿añcowej, a z ró¿añcem nie 
rozstawa³ siê na krok. W Brazylii, z dala od 
najbli¿szych, spe³nia³ swoj¹ kap³añsk¹ 
misjê, tam ¿y³ i wiernie s³u¿y³ Panu Bogu. W 
ostatnim czasie bardzo chcia³ wróciæ do 
Polski i tu pozostaæ, ale stan zdrowia ju¿ mu 
na to nie pozwala³.

Zmar³ 22 stycznia 2010 roku w Porto 
cz³owiekiem bardzo skromnym. Bardzo chêtnie 

Alegre w Brazylii. Tam zosta³ pochowany i spocz¹³ na 
opowiada³ o „swoich” dzieciach. Bêd¹c w Polsce 

brazylijskiej ziemi, gdzie prze¿y³ wiêkszoœæ swego 
myœlami by³ ci¹gle przy nich. W roku 1996 

ziemskiego ¿ycia i prawie ca³e ¿ycie kap³añskie.
uczestniczy³ w spotkaniu Duszpasterstwa 

Wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie.
Nauczycieli, na którym równie¿ opowiada³ o pracy 
wœród tych biednych i pokrzywdzonych przez los 
dzieci. To one tam w dalekiej Brazylii by³y dla niego 
najbli¿sz¹ rodzin¹.

W roku 2003 przylecia³ do Polski, aby tu w 

KS. LEON LISIEWICZKS. LEON LISIEWICZ

Na podstawie rozmowy z najbli¿sz¹ rodzin¹
 ks. Leona i relacji w „Liœciku dla chorych” 

nr 31/2003 opracowa³a Urszula Pawelska.

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Pan Jezus powiedzia³: "... ile razy 
us³yszysz, jak zegar bije trzeci¹ 
godzinê, zanurzaj siê ca³a w 
mi³osierdziu moim, uwielbiaj¹c i 
wys³awiaj¹c je;
wzywaj jego wszechmocy dla œwiata 
ca³ego, a szczególnie dla biednych 
grzeszników, bo w tej chwili zosta³o 
na oœcie¿ otwarte dla wszelkiej duszy.
W godzinie tej uprosisz wszystko dla 
siebie i dla innych; w tej godzinie sta³a 
siê ³aska dla œwiata ca³ego 
mi³osierdzie zwyciê¿y³o 
sprawiedliwoœæ.(…)” 
(Dzienniczek 1572)
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SPOWIED• ŒWIÊTA  - DAR MI£OSIERDZIA BO¯EGO!SPOWIED• ŒWIÊTA  - DAR MI£OSIERDZIA BO¯EGO!

Sakrament spowiedzi œwiêtej jest chyba dla wielu Jezus móg³ do nas powiedzieæ: Zawsze bêdê Ciê 
najtrudniejszym duchowym doœwiadczeniem. kocha³! 
Przytoczê fragment dzienniczka s. Faustyny; jest to Przyjrzyjmy siê bli¿ej postawie  Pana Jezusa. On, 
rozmowa Pana Jezusa z dusz¹: kiedy spotyka³ grzeszników, czêsto wielkich, to nigdy 

- Dusza: Panie, s³yszê g³os Twój, który mnie ich nie wyzywa³, nigdy nie unosi³ siê gniewem  wiêcej, 
wzywa, abym wróci³a ze z³ej drogi, ale nie mam ani cieszy³ siê z ka¿dego spotkania z nimi, bo przebaczaj¹c 
odwagi, ani si³y. im grzechy pokazywa³ jak bardzo ich kocha, i ¿e s³owa, 

- Jezus: Jam jest si³¹ i¿ przyszed³ szukaæ tego co 
twoj¹, Ja ci dam moc do zginê³o, w³aœnie przez nich siê 
walki. realizuj¹! Czêsto mówiê moim 

- Dusza: Panie, lêkam penitentom, ¿e ka¿dy wyznany 
siê, czy mi przebaczysz tak grzech jest dla Pana Boga takim 
wielk¹ liczbê grzechów, trwog¹ wo³aniem o pomoc, swoistym 
mnie nape³nia moja nêdza. sygna³em sos: „Panie tu jestem 

- Jezus: Wiêksze jest s³aby, tu nie dajê rady! Wesprzyj 
mi³osierdzie Moje, ani¿eli mnie! Dodaj si³y!”. Trzeba nam 
nêdze twoje i œwiata ca³ego. uwierzyæ, ¿e serce Jezusa jest 
Kto zmierzy³ dobroæ Moj¹? tak¿e pe³ne mi³oœci mi³osiernej dla 
Dla ciebie zst¹pi³em z nieba ka¿dego z nas. Musimy pamiêtaæ, 
n a  z i e m i ê ,  d l a  c i e b i e  ¿e jeœli ¿a³ujemy i chcemy 
pozwoli³em przybiæ siê do naprawdê w³o¿yæ ca³e serce by siê 
krzy¿a, dla ciebie pozwoli³em poprawiæ, to nie ma grzechu, 
o t w o r z y æ  w ³ ó c z n i ¹  którego Jezus by nam nie 
Najœwiêtsze Serce Swoje i odpuœci³. A ta prawda ma nas 
o t w o r z y ³ e m  c i  Ÿ r ó d ³ o  mobilizowaæ przede wszystkim do 
mi³osierdzia, przychodŸ i dobrego rachunku sumienia, do 
czerp ³aski z tego Ÿród³a szczerego wyznania grzechów  
n a c z y n i e m  u f n o œ c i .  bo pamiêtajmy, ¿e spowiedŸ, w 
Uni¿onego serca nigdy nie której zataimy grzech jest 
odrzucê, nêdza twoja utonê³a spowiedzi¹ œwiêtokradcz¹ i nie 
w przepaœci Mi³osierdzia wa¿n¹! O. Jordan Œliwiñski, 
Mojego. Czemu¿ byœ mia³a przeprowadzaæ ze Mn¹ kapucyn, mówi³, ¿e robi¹c rachunek sumienia, trzeba 
spór o nêdzê twoj¹. Zrób mi przyjemnoœæ, ¿e mi sobie wyobraziæ, ¿e zasiadam wygodnie w fotelu obok 
oddasz wszystkie swe biedy i ca³¹ nêdzê, a Ja ciê Pana Boga, by obejrzeæ film z mojego ¿ycia. W tym 
nape³niê skarbami ³ask. filmie mam przede wszystkim zauwa¿aæ to co by³o 

Fragment rozmowy Pana Jezusa z dusz¹ dobre w moim ¿yciu, i za to Bogu podziêkowaæ, oraz to 
zawarty w Dzienniczku s. Faustyny wskazuje na co by³o grzechem, co by³o z³em. I w³aœnie z 
podstawê sakramentu pokuty  to wiara w nieskoñczone zauwa¿onym grzechem iœæ do kratek konfesjona³u i 
Bo¿e mi³osierdzie. Przeczyta³em niedawno wypowiedŸ oddaæ to Bogu! Jeszcze kilka rad praktycznych! Aby 
pewnej osoby, maj¹cej problem z przyst¹pieniem do sakrament by³ dobrze prze¿yty, to przy wyznaniu 
spowiedzi:  „Od 15 lat nie by³am u spowiedzi nie wiem grzechów ciê¿kich trzeba: po pierwsze powiedzieæ jaki 
czy bardziej sie wstydzê czy bojê tego ¿e nie otrzymam grzech! I tu dopowiem: nazywajmy grzechy po imieniu. 
rozgrzeszenia, ¿e zostanê potêpiona i odrzucona. Czêsto m³odzi ludzie mówi¹: „Proszê ksiêdza,  
Wydaje mi siê, ¿e nigdy nie bêdê w stanie wypowiedzieæ zgrzeszy³em przeciwko przykazaniu czystoœci, albo 
moich grzechów g³oœno a jednoczeœnie tak bardzo chce czyni³em rzeczy nieskromne! Nie, trzeba powiedzieæ 
wróciæ do Chrystusa. Jak sie przemóc, to takie trudne wprost: wspó³¿y³em przed œlubem, albo pope³nia³em 
czy siê kiedykolwiek na to zdobêdê?”. S³owa tej osoby samogwa³t! Dalej, trzeba powiedzieæ ile razy dany 
s¹ bliskie wielu z nas! A mo¿e prawie wszystkich nam. grzech by³ pope³niony i wa¿niejsze okolicznoœci! 
Bo najwiêkszym problemem naszego podejœcia do tego Dlaczego? WyobraŸmy sobie, ¿e przychodzi jedna 
sakramentu jest nasz lêk przed wyznaniem naszych osoba i mówi, ¿e nie by³a dwa razy w koœciele, a druga 
grzechów! Bo przecie¿ trzeba siê podzieliæ najbardziej nie by³a 10 razy! Pierwsza dopowiada, ¿e te dwa razy 
osobistymi sprawami! Co gorsza z drug¹ osob¹, czyli nie by³a, bo le¿a³a chora w ³ó¿ku, a druga, wprost mówi, 
ksiêdzem. Boimy siê, ¿e ksi¹dz nas nie zrozumie, ¿e ¿e z lenistwa! Zupe³nie inny ciê¿ar grzechu! Gdyby tylko 
nas byæ mo¿e Ÿle oceni! To s¹ realne i wa¿ne problemy! powiedzieæ, ¿e nie by³o siê w koœciele to obie osoby 
Jednak Pan Jezus ustanowi³ ten sakrament nie by nas zosta³yby potraktowane tak samo! A kiedy siê poda ile i 
nape³niaæ lêkiem, ale by nieustannie wype³niaæ nas dlaczego tak wysz³o, to czêsto zmienia siê postaæ 
Swoj¹ mi³oœci¹! Sakrament Pokuty ma stawaæ siê dla rzeczy! Pamiêtajmy,  Mi³osierdzie Bo¿e jest nie 
nas wydarzeniem naszego ¿ycia, w którym mo¿emy wyczerpane… nie tylko dla wybranych, ale dla ka¿dego 
oddaæ ca³¹ swoj¹ biedê i nêdzê - nie po to byæ kto zechce, podkreœlam zechce z niego czerpaæ! 
ocenionym, potêpionym czy odrzuconym! Ale po to, by Ks. Krzysztof Kaczmarek
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ZWIASTOWANIE - DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIAZWIASTOWANIE - DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA

W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do „b³ogos³awiona miêdzy niewiastami”. Jest t¹, która 
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy znalaz³a ³askê u Boga. Bo niezwyk³¹ ³ask¹ od Boga jest 

poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dar macierzyñstwa i ojcostwa. „Kobieta w stanie 
Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i b³ogos³awionym jest jak monstrancja  nosi cz¹stkê Boga 
rzek³: «B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, w sobie”. Nosi w sobie ̄ ycie.
<b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami>». Ona Wydaje siê, ¿e wspó³czesny cz³owiek, tak¿e ten 
zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby wierz¹cy, doœæ mocno zdefraudowa³ sobie wartoœæ ¿ycia 

znaczyæ to pozdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: «Nie ludzkiego i nie chce przyj¹æ rozumem i sercem prawdy o 
bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto œwiêtoœci ¿ycia ludzkiego. Wmówiono nam, wbrew 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê oczywistym faktom biologicznym i medycznym, ¿e 
Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie nazwany Synem poczête dziecko nie jest istot¹ ludzk¹, wiêc jego 

Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, unicestwienie przed narodzeniem nie jest ¿adn¹ 
Dawida. Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, zbrodni¹. Tymczasem sama natura krzyczy wbrew temu 

a Jego panowaniu nie bêdzie koñca». Na to Maryja gwa³towi dokonywanemu na ³onie kobiety. Syndrom 
rzek³a do anio³a: «Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam poaborcyjny jest bezlitosnym rachunkiem wystawianym 
mê¿a?» Anio³ Jej odpowiedzia³: «Duch Œwiêty zst¹pi przez naturê i serce kobiety, które nigdy nie pogodzi siê z 
na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ faktem, ¿e wydarto z niej kawa³ek jej samej; ¿e wydarto 

Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem jej dziecko. ¯e zawiód³ mê¿czyzna-ojciec dziecka. Bo 
Bo¿ym. A oto równie¿ krewna Twoja, El¿bieta, poczê³a moim zdaniem aborcja jest przede wszystkim klêsk¹ 
w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta, mê¿czyzny, który nie potrafi³ stan¹æ na wysokoœci 
która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma zadania; nie potrafi³ zapewniæ poczucia bezpieczeñstwa 

nic niemo¿liwego». Na to rzek³a Maryja: «Oto Ja kobiecie i dziecku. Aborcja jest nie tylko zamachem na 
s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug twego dziecko pod sercem mamy i na sam¹ kobietê, ale jest to 
s³owa!» Wtedy odszed³ od Niej anio³. (£k 1, 26-38). tak¿e akt gwa³tu na ludzkoœci, która pozbawiona 

wra¿liwoœci staje siê zdolna do najobrzydliwszych 
czynów.

Bo co siê stanie, jeœli ³ono kobiety nie bêdzie ju¿ 
najcudowniejszym i najbezpieczniejszym miejscem na 
œwiecie….? OdpowiedŸ da³a kiedyœ Matka Teresa z 
Kalkuty:

„Wiele razy to powtarza³am 
i jestem tego pewna, 
¿e najwiêkszym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym 
pokojowi 
jest aborcja.
Je¿eli matce wolno zabiæ w³asne dziecko, 
có¿ mo¿e powstrzymaæ Ciebie i mnie, 
byœmy siê nawzajem nie pozabijali ?” 

Dziewiêæ miesiêcy przed 25 grudnia obchodzimy 
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia prze¿ywany w uroczystoœæ uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego, czyli pami¹tkê 
Zwiastowania ma nam przypominaæ prawdê o tym, ¿e poczêcia Jezusa pod sercem Maryi. Dlaczego dziewiêæ 
¿ycie ludzkie jest œwiête.miesiêcy przed Bo¿ym Narodzeniem? Bo tyle czasu trwa 

ci¹¿a. Chocia¿, lata pracy z m³odzie¿¹ mog³yby 
utwierdziæ mnie w przekonaniu, ¿e ci¹¿a trwa 5 lub 6 
miesiêcy, bo nierzadko w wielu zwi¹zkach tyle czasu mija 
od œlubu do narodzin dziecka. 

Dlaczego zatem uparcie, wbrew „nowoczesnym” 
trendom, dziewiêæ miesiêcy przed Bo¿ym Narodzeniem 
obchodzimy pami¹tkê poczêcia Jezusa pod sercem 
Maryi? Bo tyle czasu trwa ci¹¿a. O ile nie zostanie 
„przerwana”, „przedwczeœnie zakoñczona” lub o ile nie 
zostanie wykonany „zabieg”. Czyli bez owijania w 
bawe³nê: o ile nie zostanie zamordowane dziecko w ³onie 
matki. 

Dlatego, ¿e fakt poczêcia dziecka przesta³ byæ 
dla rodziców zwiastowaniem, Koœció³ ustanowi³ dzieñ 25 
marca Dniem Œwiêtoœci ¯ycia. Chce nam w ten sposób 
przypominaæ, ¿e ka¿da kobieta, w której ³onie zapala siê 
iskierka ¿ycia, tak jak Maryja jest „pe³na ³aski” i 

Mirek Skubiszyñski
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Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³a nr 2 w Co by³o….
Zb¹szyniu. ! W sobotê, 30 stycznia, w Domu Katolickim im. Jana 
! W czwartek, 25 lutego, o godz. 19 odby³o siê spotkanie Paw³a II odby³a siê zabawa karnawa³owa dla rodziców 

biblijne w ramach Duszpasterstwa Nauczycieli. Dalsz¹ ministrantów i ich przyjació³. W zabawie wziê³o udzia³ 
czêœæ Ksiêgi Rodzaju przybli¿a³ nam ks. prof. Janusz 56 par. Wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie 
Nawrot. Na spotkania zapraszamy tak¿e osoby nie zabawy serdecznie dziêkujemy!
bêd¹ce nauczycielami, a które chcia³yby bli¿ej ! 3 lutego w zwi¹zku ze wspomnieniem liturgicznym œw. 
poznawaæ Œwiêt¹ Ksiêgê naszej wiary.B³a¿eja odby³o siê w naszej parafii b³ogos³awieñstwo 

œwiecami, które ma pomóc w zapobieganiu i leczeniu Co nas czeka….
chorób gard³a. ! W dniach od 8 do 10 marca odbêd¹ siê rekolekcje dla 
! 5 lutego, w zwi¹zku ze wspomnieniem œw. Agaty m³odzie¿y gimnazjalnej i szkó³ œrednich naszego 

podczas Mszy œwiêtych œwiêciliœmy chleb i wodê. miasta. Rekolekcje poprowadzi ks. Rafa³ Krakowiak, 
! 11 lutego w Koœciele obchodzono Œwiatowy Dzieñ proboszcz z £omnicy. Temat rekolekcji wi¹¿e siê z 

Chorego. W naszej parafii modliliœmy siê w tej intencji  tematem tegorocznego has³a duszpasterskiego: 
w niedzielê 14 lutego na Mszy o godz. 9.00.  Po Mszy „B¹dŸcie œwiadkami mi³oœci”. 
œwiêtej udzielaliœmy Sakramentu Namaszczenia ! W okresie Wielkiego Postu odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa 
Chorych. wielkopostne. Droga krzy¿owa w pi¹tki o godz. 17.30 
! 17 lutego obchodziliœmy Œrodê Popielcow¹. W tym oraz Gorzkie ¯ale w niedzielê o  godz. 15.00. Po 

dniu rozpoczêliœmy Wielki Post, okres przygotowania Gorzkich ¯alach jest celebrowana Msza Œwiêta. 
do œwi¹t Wielkanocnych. Wszystkich zapraszamy do udzia³u w tych 
! W pi¹tek, 19 lutego, odby³o siê spotkanie w ramach nabo¿eñstwach. 

Parafialnego Centrum Edukacji, które dotyczy³o ! SpowiedŸ œwiêta  wielkopostna w naszej parafii 
pozyskiwania œrodków unijnych. odbêdzie siê 29 i 30 marca, w godz. 9-12 oraz 14-17. 
! W niedzielê, 21 lutego, przeprowadziliœmy sk³adkê ! Objazd chorych przed œwiêtami Wielkanocnymi 

remontow¹. Zebraliœmy 9,100 z³. Wszystkim odbêdzie siê 27 marca od godz. 8.00 -bêdzie tylko ks. 
ofiarodawc¹ sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”. Krzysztof Kaczmarek, objazd ks. Borowicza bêdzie 
! W niedzielê, 21 lutego, w sali na I piêtrze Domu podany w og³oszeniach.

Katolickiego im. Jana Paw³a II odby³o siê spotkanie Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCHSAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Przyjmuj¹cy sakrament Obecnie nie udziela siê tego go w jego cierpieniach. „Cz³owiek 
chorych sakramentu cz³owiekowi zmar³emu. niebezpiecznie chory potrzebuje 

K o œ c i ó ³  p o  S o b o r z e  Kap³an po przybyciu do chorego, szczególnej ³aski Bo¿ej, aby pod 
Watykañskim II poucza, ¿e z wielk¹ przekonawszy siê, ¿e ju¿ umar³, wp³ywem lêku nie upad³ na duchu i 
gor l iwoœci¹ nale¿y udzielaæ po wi ni en  go  wr az  ob ec ny mi  podlegaj¹c pokusom nie zachwia³ 
sakramentu namaszczenia tym polecaæ Bo¿emu mi³osierdziu, siê w wierze. Dlatego Chrystus w 
wi er ny m,  kt ór yc h ¿y ci e je st  prosz¹c o wieczne jego zbawienie. sakramencie namaszczenia daje 
zagro¿one z powodu choroby lub Je¿eli natomiast by³aby w¹tpliwoœæ, swoim wiernym, dotkniêtym 
podesz³ego wieku. Uwa¿a siê, ¿e czy chory naprawdê umar³, nale¿y chorob¹, potê¿n¹ moc i obronê”. 
dla oceny choroby wystarczy udzieliæ namaszczenia w formie „Sakrament ten udziela choremu 
roztropny os¹d ze strony rodziny lub warunkowej.  ³ask i Ducha Œw iê tego , która 
samego duszpasterza. W razie Komu nie wolno udzieliæ pomaga ca³emu cz³owiekowi do 
w¹tpliwoœci mo¿na by³oby zapytaæ sakramentu namaszczenia zbawienia, a mianowicie umacnia 
lekarza. chorych? ufnoœæ w Bogu, uzbraja przeciw 

S t ¹ d  t e ¿  s a k r a m e n t  Nie wolno udziel iæ  tego pokusom szatana i trwodze œmierci. 
namaszczenia ma prawo przyj¹æ sakramentu w dwóch przypadkach, Dziêki tej pomocy chory mo¿e nie 
chory w powa¿nej chorobie, która mianowicie gdy chory ju¿ zmar³, o tylko znosiæ dolegliwoœci choroby, 
mo¿e zagroziæ jego ¿yciu. Pewn¹ czym ju¿ wspomniano. W drugim ale  tak¿e je przezwyciê¿aæ i 
nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ udzielenie wypadku, gdy chory nie okazuje odzyskaæ zdrowie, je¿eli to jest 
sakramentu przed operacj¹, jeœli jej ¿alu za grzechy lub odmawia po¿yteczne dla zbawienia jego 
przyczyn¹ jest powa¿na choroba. przyjêcia sakramentu, nie wolno duszy. Je¿eli jest to potrzebne, 
Chory nie musi tu byæ osob¹ le¿¹c¹. kap³anowi udzielaæ namaszczenia namaszczenie odpuszcza grzechy i 

Koœció³ zaleca udzielaæ tego (KPK kan. 1007). s t a j e  s i ê  d o p e ³ n i e n i e m  
sakramentu równie¿ osobom w W jaki sposób udziela siê chrzeœci jañskiej  pokuty”.  W 
podesz³ym wieku, nie okreœlaj¹c s a k r a m e n t u  c h o r y c h ? sakramenc ie  namaszczen ia  
dok³adnie liczby lat, których si³y Sakramentu tego udziela kap³an w chorych cz³owiek dostêpuje udzia³u 
opuszczaj¹ (fizyczne lub duchowe), ten sposób, ¿e namaszczaj¹c w zba wc ze j m êc e i  œm ie rc i 
nawet wtedy, gdy nie zagra¿a im chorych na czole i d³oniach olejami Chrystusa. Koœció³ zachêca 
niebezpieczna choroba. wymawia nastêpuj¹ce s³owa:  wszystkich cierpi¹cych, chorych i 

Po Soborze Watykañskim II „Przez to œwiête namaszczenie umiera j¹cych, aby œwiadomie 
pozwolono te¿, aby sakrament niech Pan w swoim nieskoñczonym ³¹czyli s iê z mêk¹ i œmierci¹ 
namaszczenia mog³y przyjmowaæ mi³osierdziu wspomo¿e ciebie ³ask¹ Ch rystusa i  w ten sposób 
ciê¿ko chore dzieci, nawet przed Ducha Œwiêtego. Amen. Pan, który przysparzali dobra ca³emu ludowi 
pierwsz¹ spowiedzi¹ i Komuni¹ œw., odpuszcza ci grzechy, niech ciê Bo¿emu, przyczyniaj¹c siê do jego 
je¿eli osi¹gnê³y taki stan swojego wybawi i ³askawie podŸwignie. zbawienia.  Sakrament ten jest 
umys³u, ¿e wiedz¹, i¿ ten sakrament Amen. niejako konsekracj¹ chorego, aby 
mo¿e im przynieœæ ulgê. Jakie ³aski otrzymuje przez swoje cierpienia skutecznie 

Chorym, którzy straci l i  c z ³ o w i e k  w  s a k r a m e n c i e  przyczynia³ siê do zbawiania œwiata 
przytomnoœæ lub u¿ywanie rozumu, n a m a s z c z e n i a  c h o r y c h ? oraz aby przez œmieræ sam wszed³ 
wolno udzieli namaszczenia, gdy Udzielenie sakramentu chorych nie do chwa³y niebieskiej. 
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e poprosiliby o ma na celu -jak siê nieraz s¹dzi- 
ten  sakrament ,  gdyby  by l i  wy³¹cznie przygotowania cz³owieka 
przytomni. na œmieræ, lecz równie¿ umocnienie 

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek 
na podstawie: teologia.pl
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SPRAWOZDANIE Z ¯YCIA PARAFII W 2009R.SPRAWOZDANIE Z ¯YCIA PARAFII W 2009R.

1.¯ycie duszpasterskie dziêki TV Zb¹szyñ msza œw. skierowana do ludzi 
Na podstawie przeprowadzonego liczenia chorych i starszych. Parafia nasza posiada stronê 

wiernych jesieni¹ ub. roku udzia³ w niedzielnych internetow¹.
praktykach religijnych wynosi niezmiennie od W parafii istniej¹:
dwóch lat 38 % .Œlubów w tym roku  by³o 66 ( 2008  Stra¿ Honorowa NSPJ, ¯ywy Ró¿aniec -  
69  ), chrztów 160   ( 2008  130 )pogrzebów 88 ( kilkadziesi¹t Ró¿ ,Odnowa w Duchu œw., Wspólnota 
2008  101 ) Krwi Chrystusa, Ko³o przyjació³ Radia Maryja, 

Msze œw. odprawiane by³y codziennie rano i Czciciele Mi³osierdzia Bo¿ego i NSPJ. Powsta³a 
wieczorem, w niedziele szeœæ mszy w koœciele nowa grupa duszpasterska pw. œw. ojca Pio i s³ugi 
parafialnym i dwie na filiach w Strzy¿ewie - Bo¿ego Jana Paw³a II wznawia dzia³alnoœæ grupa 
odprawia ks. Leon £odziñski i w Perzynach, gdzie misyjna i duszpasterstwo  nauczycieli dzia³a  
odprawia  ks. Józef Kromski. Zakoñczy³ pracê w Paraf ialne Centrum Edukacyjne i Paraf ialne 
parafii ks. wikariusz Przemys³aw Boiñski, rozpocz¹³ Studium Biblijne.
ks. Krzysztof Kaczmarek. W parafii  mamy dwóch Rada Gospodarcza Parafii / so³tysi i prezesi 
kleryków w zgromadzeniach zakonnych: Jezuitów i OSP /,Duszpasterska i Ekonomiczna, Caritas 
Oblatów. ,Biblijna Grupa M³odych.

Tradycyjnie ju¿ w pi¹tek przed Wielkim W sierpniu odby³ piknik parafialny. W czasie 
Tygodniem na ulicach miasta odby³a siê Droga wakacji zorganizowany by³ wyjazd ministrantów w 
Krzy¿owa. góry. Odby³y siê pielgrzymki do Sanktuariów 

Do Pierwszej komunii œw. przyst¹pi³o 112 Maryjnych, m³odzie¿y do Czêstochowy, dzieci 
dzieci. Pierwsza komunia œw. bêdzie zawsze w pierwszokomunijnych do Rokitna.
czasie wielkanocnym Wniebowst¹pienie Nadal czeka nas  powo³anie wspólnot m.in. 
Pañskie i  Niedziela Zes³ania Ducha œw. / w Akcji Katolickiej, oraz kolejna próba rozwiniêcia 
gablocie s¹ terminy do 2015 roku. Duszpasterstwa M³odych. W ka¿dy pierwszy pi¹tek 

Sakrament bierzmowania przyjê³o ok. 160 miesi¹ca dla m³odzie¿y jest odprawiana msza o 
m³odych ludzi, udzieli³ go bp. Zdzis³aw Fortuniak. W 19.30, m³odych niestety niewielu.
tym roku rozpoczê³y siê spotkania z m³odzie¿¹ 2. Koœció³ nasz jest ca³y czas monitorowany i 
kandyduj¹c¹ do przyjêcia sakramentu otwarty niemal ca³y dzien.
bierzmowania, który przyjm¹ na wiosnê tego W najbli¿szym czasie Wielkiego Postu w 
roku.  niedzielê po Gorzkich ¯alach bêdzie mo¿na 

Dwukrotnie goœciliœmy ks. arcybiskupa schodziæ do krypty koœcio³a
Stanis³awa G¹deckiego, podczas poœwiêcenia 3. Prace gospodarcze i remontowe to wysi³ek i 
pomnika JP II i  nadania im ien ia Domowi poœwiêcenie wielu parafian i firm po³o¿onych na 
Katolickiemu oraz podczas archidiecezjalnych terenie parafii . W dwóch trzecich wyremontowany 
do¿ynek.                                                                        j e  s  t  D   o  m     K  a  t o  l i c k  i ,   k t ó  r  y   1  0    m   a  j a   o  t r z  y  m   a  ³  i m   i ê  Jana 

W sierpniu sumê odpustowa ku czci NMP Paw³a II. Sta³ siê miejscem wielu spotkañ oraz 
Wniebowziêtej odprawi³ ks. Cezary Prusak. W spe³nia rolæ integrujàcà wspólnotæ naszej parafii,  
paŸdzierniku rekolekcje wyg³osi³ i sumê ku czci mamy uporzàdkowane ogrody parafialne z 
NMP Ró¿añcowej odprawi³ ks. prof. Janusz Nawrot ogródkiem zabaw dla dzieci, wyremontowany 
.                                                                                     z  o  s  t a  ù    ju  ý    w    ¾   w  i k  a  r i at.

Ró¿e ró¿añcowe ¯ywego Ró¿añca kobiet i 4. Pieni¹dze dziêki którym, mo¿na by³o tak 
mê¿czyzn co miesi¹c maj¹ spotkania z  wymian¹ wiele dokonaæ pochodzi³y : ze sk³adek  ka¿da 
tajemnic ró¿añca. W czerwcu prze¿ywaliœmy sk³adka remontowa wynosi od 9 do 11 tys. z³., 
spotkanie Rejonowe ¯ywego Ró¿añca w naszej indywidualnych ofiar oraz ofiar  Ró¿ Ró¿añcowych, 
archidiecezji. W parafii naszej s³u¿y przy o³tarzu ok. ofiar z kolêdy - w tym roku na cele koœcio³a 
60 ch³opców i m³odzieñców oraz dwóch ojców zebraliœmy 23.500 z³. . Za wszelk¹ goœcinnoœæ i 
ministrantów ( zachêcamy kolejnych ) , istnieje te¿ ¿yczliwoœæ bardzo dziêkujemy. Gmina przekaza³a 
mieszany zespól m³odzie¿owy  oraz chórek nam 40 tys. z³otych
dzieciêcy. Czynnie zaanga¿owanych jest czterech 5. Parafia nasza  jest zad³u¿ona tylko w Kurii i 
szafarzy nadzwyczajnych odwiedzaj¹cych z innych Instytucjach koœcielnych. Mamy nadziejê 
komuni¹ œw. w ka¿d¹ niedzielê kilkudziesiêciu otrzymaæ pomoc z ministerstwa na remont wie¿y 
chorych. koœcio³a.

Ka¿dego miesi¹ca ukazuje siê czasopismo 
p a r a f i a l n e  S a n k t u a r i u m  Z b ¹ s k i e .                             
W ka¿d¹ niedzielê o godz. 9.00 transmitowana jest 

Ks. Proboszcz
Zbigniew Piotrowski
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twoim synem: uczyñ miê choæby jednym z najemników". · 7 marca  III Niedziela Wielkiego Postu
Wybra³ siê wiêc i poszed³ do swego ojca. A gdy by³ 

£k  13, 1-9   Jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy 
jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê 

podobnie zginiecie.
g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieœli Jezusowi szyjê i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: "Ojcze, 
o Galilejczykach, których krew Pi³at zmiesza³ z krwi¹ ich zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie 
ofiar. Jezus im odpowiedzia³: «Czy¿ myœlicie, ¿e ci jestem godzien nazywaæ siê twoim synem". Lecz ojciec 
Galilejczycy byli wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni rzek³ do swoich s³ug: "Przynieœcie szybko najlepsz¹ 
mieszkañcy Galilei, ¿e to ucierpieli? Bynajmniej, sukniê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i 
powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê i 
podobnie zginiecie. Albo myœlicie, ¿e owych zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten 
osiemnastu, na których zwali³a siê wie¿a w Siloe i zabi³a mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê". 
ich, by³o wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy I zaczêli siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn 
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i 
powiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien pyta³ go, co to znaczy. Ten mu rzek³: "Twój brat powróci³, 
cz³owiek mia³ drzewo figowe zasadzone w swojej a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ 
winnicy; przyszed³ i szuka³ na nim owoców, ale nie odzyska³ go zdrowego". Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ 
znalaz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika: "Oto ju¿ trzy lata, wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz 
odk¹d przychodzê i szukam owocu na tym drzewie on odpowiedzia³ ojcu: "Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie 
figowym, a nie znajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ 
wyja³awia"? Lecz on mu odpowiedzia³: "Panie, jeszcze nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro 
na ten rok je pozostaw; ja okopiê je i ob³o¿ê nawozem; jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek 
mo¿e wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz je z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone 
wyci¹æ"». cielê". Lecz on mu odpowiedzia³: "Moje dziecko, ty 

zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie Ile¿ to ju¿ razy postanawialiœmy, ¿e ju¿ zaczniemy ¿yæ 
nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat inaczej... Lecz zamiast owoców, zamiast czynów rodzimy 
twój by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê"».dotychczas tylko zielone liœcie obietnic i p³onnych nadziei. 

Jeden, dwa, trzy, mo¿e ju¿ dziesiêæ czy kilkanaœcie lat. To Faryzeusze i uczeni w Piœmie krzywo patrzyli na Pana 
d³ugo, za d³ugo.   Jezusa: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To 

przecie¿ obraza Boska! Miêdzy Bogiem a grzesznikami Bo¿e mi³osierdzie jest bez granic. To prawda. Ale 
istnieje przecie¿ g³êboka przepaœæ. Pan Bóg nie mo¿e dok³adnie taka sama jest te¿ jego sprawiedliwoœæ!
darzyæ grzesznika sympati¹. Bóg nie chce mieæ z 

Warto wiêc skorzystaæ z rady jednego ze Œwiêtych, który grzesznikiem nic wspólnego. Taki mieli obraz Pana Boga, 
mówi³: Bóg u¿ycza nam mo¿e jeszcze roku, abyœmy mogli chocia¿ na kartach Starego Testamentu niejednokrotnie 
Mu s³u¿yæ. Nie myœl jednak o piêciu latach ani nawet o mogli wyczytaæ, ¿e Bóg nie chce œmierci grzesznika, ale 
dwóch. Skup uwagê tylko na tym jednym, który jest przed ¿eby siê nawróci³ i mia³ ¿ycie.  Natomiast Pan Jezus 
nami. twierdzi³, ¿e Pan Bóg wychodzi grzesznikowi naprzeciw z 

ca³¹ swoj¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem. Przekonywa³, ¿e Bóg · 14 marca  IV niedziela Wielkiego Postu
nie czeka bezczynnie, a¿ cz³owiek zapl¹tany w grzech i 

£k  15, 1-3, 11-32   Przypowieœæ o synu 
grzechem poraniony odmieni siê i sam do Niego wróci. 

marnotrawnym.
Dlatego jest jak  dobry pasterz, który szuka zagubionej 

W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy owcy. Jest jak zatroskana kobieta, która szuka zagubionej 
celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali monety. Pan Bóg podejmuje trud i wysi³ek, bierze na siebie 
faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Ten przyjmuje niewygody i ryzyko, aby tylko nas odnaleŸæ, aby nie sta³a 
grzeszników i jada z nimi». Opowiedzia³ im wtedy nam siê krzywda. Pan Bóg nie zmêczy³ siê nami. Takiego 
nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ Boga ukazywa³ Pan Jezus w swoim nauczaniu i takiego 
dwóch synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca: "Ojcze, daj Boga, zatroskanego o nas pozwala³ doœwiadczyæ tym 
mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada". Podzieli³ wszystkim, którzy w ¿yciu siê pogubili. Dlatego chêtnie 
wiêc maj¹tek miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy przyjmowa³ grzeszników i jada³ z nimi, nie przejmuj¹c siê 
syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tym, co powiedz¹ ludzie. 
tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy 

Czy jesteœmy gotowi naœladowaæ takiego Jezusa?
wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on 
sam zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³ do · 21 marca  V niedziela Wielkiego Postu
jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na J  8, 1-11   Od tej chwili ju¿ nie grzesz.
swoje pola, ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój 

Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale o brzasku zjawi³ ¿o³¹dek str¹kami, które jada³y œwinie, lecz nikt mu ich 
siê znów w œwi¹tyni. Wszystek lud schodzi³ siê do nie dawa³. Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: "Ilu¿ to 
Niego, a On usiad³szy naucza³. Wówczas uczeni w najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a 
Piœmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietê, ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i 
któr¹ pochwycono na cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i 
na œrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietê wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê 
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Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe wypieki, dobr¹ 

kawê i herbatê 

wg przepisu œw. Hildegardy. 

W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, prasy oraz 

wys³aæ pocztê 

czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ udostêpniamy 

Pañstwu Internet.

W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ przyjêcia 

rodzinne czy w gronie przyjació³

– s³u¿ymy pomoc¹.

Godziny otwarcia:

Wtorek-pi¹tek od 14:00

Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00

Niedziela od 10:00

tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157 

(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

tê dopiero pochwycono na cudzo³óstwie. W Prawie g³oœno: «B³ogos³awiony Król, /który Przychodzi w imiê 
Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty co Pañskie. /Pokój w niebie/ i chwa³a na wysokoœciach». 
mówisz»? Mówili to wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli Lecz niektórzy faryzeusze spoœród t³umu rzekli do 
o co Go oskar¿yæ. Lecz Jezus nachyliwszy siê pisa³ Niego: «Nauczycielu, zabroñ tego swoim uczniom». 
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali, Odrzek³ «Powiadam wam, jeœli ci umilkn¹, kamienie 
podniós³ siê i rzek³ do nich: «Kto z was jest bez grzechu, wo³aæ bêd¹». 
niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ». I powtórnie  Wszystko, co wydarzy siê w Jerozolimie w ci¹gu 
nachyliwszy siê, pisa³ na ziemi. Kiedy to us³yszeli, 

najbli¿szych dni wynika z planu Bo¿ego. Jezus objawi 
wszyscy jeden po drugim zaczêli odchodziæ, 

Bo¿¹ mi³oœæ, umieraj¹c za wszystkich ludzi. Kamienna poczynaj¹c od starszych. Pozosta³ tylko Jezus i kobieta, 
œwi¹tynia przestanie kiedyœ istnieæ, aby ludzie z wielu stoj¹ca na œrodku. Wówczas Jezus podniós³szy siê 

rzek³ do niej: «Niewiasto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê nie narodów nie byli wprowadzani w b³¹d co do miejsca , w 
potêpi³»? A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!» Rzek³ do niej którym jest Bo¿e królestwo. Uczniowie ju¿ wiedz¹, ono jest 
Jezus: «I Ja ciebie nie potêpiam. - IdŸ, a od tej chwili ju¿ 

w nich.nie grzesz». 
Jerozolima musi upaœæ, aby Bóg móg³ objawiæ swoje 

Faryzeusze czuli siê sprawiedliwi, porównuj¹c siê z 
królestwo we wszystkich narodach, tak¿e w narodzie niewiast¹ cudzo³o¿n¹. Przy Chrystusie ju¿ tak nie by³o. 

Dostrzegli, ¿e równie¿ s¹ s³abi i grzeszni. Kto nie chce Judejczyków. Tymczasem Jezus oczyœci  œwi¹tyn iê 
przyznaæ siê do swojego grzechu, ten bêdzie unika³ jerozolimsk¹, aby przywróciæ w niej Dom Boga i 
spotkania z Jezusem. Kto zaœ chce zobaczyæ, jakim jest 

wprowadziæ siê do Niej jako Syn Boga Najwy¿szego, Króla 
naprawdê, ten bêdzie stale przy Nim.

Izraela.
· 28 marca  Niedziela Palmowa

£k  19, 28-40   Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Jezus ruszy³ na przedzie zd¹¿aj¹c do Jerozolimy. 
Gdy przyszed³ w pobli¿e Betfage i Betani, do góry 
zwanej Oliwn¹, wys³a³ dwóch spoœród swoich uczniów, 
mówi¹c: «IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko, a 
wchodz¹c do niej, znajdziecie oœlê uwi¹zane, którego 
nikt jeszcze nie dosiad³. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie 
tutaj. A gdyby was kto pyta³, dlaczego odwi¹zujecie, tak 
powiecie: "Pan go potrzebuje"». Wys³ani poszli i znaleŸli 
wszystko tak, jak im powiedzia³. A gdy odwi¹zali oœlê, 
zapytali ich jego w³aœciciele: «Czemu odwi¹zujecie 
oœlê?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I 
przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe 
p³aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jecha³, s³ali swe 
p³aszcze na drodze. Zbli¿a³ siê ju¿ do zbocza Góry 
Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo uczniów poczê³o wielbiæ 
radoœnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wo³ali 

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
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 Gorzkie ̄ ale s¹ typowo polskim nabo¿eñstwem. Jest nokturnie mamy trzy psalmy. Jutrzniê koñczy³ zwykle 
to zbiór pieœni o Mêce Pañskiej, œpiewany w koœcio³ach œpiew Te Deum, na koniec "Gorzkich ̄ alów" œpiewa siê 
w niedziele okresu Wielkiego Postu. Nie znamy pieœñ "Wisi na krzy¿u" lub "Któryœ za nas cierpia³ rany". 
dok³adnej daty jego powstania, jednak uwa¿a siê, ¿e Poszczególne czêœci "Gorzkich ¿alów" dziel¹ nasze 
mia³o to miejsce na prze³omie XVII i XVIII w. Wtedy to rozwa¿anie wed³ug chronologii wydarzeñ. Czêœæ 
œpiewane pieœni zosta³y opracowane, zebrane w jedn¹ pierwsza ukazuje nam to "co Pan Jezus wycierpia³ od 
ca³oœæ i opublikowane. modlitwy w Ogrojcu a¿ do nies³usznego przed s¹dem 
  Rozwa¿anie Mêki Pañskiej ma oczywiœcie starsz¹ oskar¿enia". Czêœæ druga kieruje nasze myœli do 
tradycjê. Odprawiane na pocz¹tku XVIII w. misteria cierpieñ Pana Jezusa "a¿ do okrutnego cierniem 
pasyjne siêga³y œredniowiecza. Pobo¿noœæ ówczesnej ukoronowania". W czêœci trzeciej rozwa¿amy mêkê a¿ 
epoki potrzebowa³a nowych form nabo¿eñstw, które do"ciê¿kiego skonania na krzy¿u". 
oprócz przybli¿enia biblijnych wydarzeñ, pozwala³y   Nowe nabo¿eñstwo rozpowszechni³o siê szybko w 
ludziom ³atwiej wyobraziæ sobie to, co czu³ kraju, szczególnie dziêki Ksiê¿om Misjonarzom œw. 
Chrystus,obudziæ ludzkie uczucia. Wincentego a Paulo, którzy podró¿uj¹c po kraju g³osili 
Przyjmuje siê, ¿e autorem nabo¿eñstwa jest ks. rekolekcje, misje ludowe i prowadzili coraz wiêcej 
Wawrzyniec Stanis³aw Benik CM, (lub Boening), który seminariów duchownych.
pracowa³ w koœciele œw. Krzy¿a w Warszawie i by³   Autor sam okreœli³ sposób, w jaki odprawiano 
kapelanem szpitala œw. Rocha. W³aœnie on po raz nabo¿eñstwa "Gorzkich ¯alów". Odprawiano je w 
pierwszy w 1707r. wyda³ drukiem ksi¹¿eczkê okresie Wielkiego Postu po Sumie lub Nieszporach. W 
za ty tu ³owan¹ "Snopek Myrry  z  Ogroda wieku XVIII rozbudowano oprawê liturgiczn¹ 
Gethsemañskiego albo ¿a³osne Gorzkiey Mêki nabo¿eñstwa, przybli¿aj¹c j¹ do wspó³czesnego. 
Syna Bo¿ego [...] rospamiêtywanie".  Ow¹ datê Odt¹d "Gorzkie ¯ale" rozpoczynaj¹ siê wystawieniem 
przyjmuje siê za pocz¹tek nabo¿eñstwa. Mirra, jeden z Najœwiêtszego Sakramentu. Po odœpiewaniu trzech 
darów Trzech Mêdrców dla Nowonarodzonego czêœci (wówczas œpiewano wszystkie trzy czêœci 
Jezusa, by³a zapowiedzi¹ mêki i zbawczej œmierci jednoczeœnie, tak jak obecnie praktykowane jest to w 
Chrystusa. Pocz¹tkowo u¿ywano tego typowo Wielki Pi¹tek w wielu parafiach) kaznodzieja wyg³asza³ 
barokowego tytu³u, z czasem ukszta³towa³a siê obecna okolicznoœciowe kazanie, zwane pasyjnym. Po 
nazwa oparta na pierwszych s³owach pieœni "Gorzkie kazaniu odbywa³a siê procesja ze œwiecami wokó³ 
¿ale przybywajcie, serca nasze przenikajcie". koœcio³a. Na koniec celebrans udziela³ uczestnikom 
Jednak do dziœ zachowano oryginalny staropolski b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem.
jêzyk.   Obecnie nabo¿eñstwo "Gorzkich ¯alów" nie jest tak 
Strukturê nabo¿eñstwa u³o¿ono na wzór dawnej jutrzni rozbudowane.  Zaczyna s iê  wystawieniem 
b r e w i a r z o w e j .  N a j œ w i ê t s z e g o  
" G o r z k i e  ¯ a l e "  Sakramentu, nastêpnie 
sk³adaj¹ siê z trzech œpiewana jest Pobudka 
czêœci- tak jak jutrznia i jedna z trzech czêœci 
sk³ada siê z trzech (co trzeci¹ niedzielê ta 
n o k t u r n ó w .  s a m a ) .  N a s t ê p n i e  
R o z p o c z y n a j ¹ c a  w y g ³ a s z a n e  j e s t  
n a b o ¿ e ñ s t w o  kazanie pasyjne, a na 
Pobudka wzywa nas zakoñczenie nastêpuje 
do rozwa¿ania Mêki b ³ o g o s ³ a w i e ñ s t w o  
Pañskiej. Podobnym N a j œ w i ê t s z y m  
w e z w a n i e m  d o  Sakramentem.
modlitwy jest w jutrzni 
œ p i e w  p s a l m u     Droga Krzy¿owa - to 
we zw an ia . K a¿ d¹  nabo¿eñstwo maj¹ce 
c z ê œ æ  " G o r z k i c h  s w o j ¹  g e n e z ê  w  
¯alów" poprzedza J e r o z o l i m i e  i  
I n t e n c j a ,  n a w i ¹ z u j ¹ c e  d o  
wprowadzaj¹ca w przejœcia Pana Jezusa 
t ema t  r ozwa¿añ .  od pretorium Pi³ata na 
Mo¿na j¹ porównaæ wzgórze Golgoty. Mêka 
do czytania w liturgii rozwa¿ana jest w 14 
b rew ia rzowe j .  W  s y m b o l i c z n y c h  
ka¿dej czêœci nabo¿eñstwa mamy trzy pieœni: Hymn, stacjach. W Piœmie Œwiêtym nie ma podanej dok³adnej 
"Lament duszy nad cierpi¹cym Jezusem" i "Rozmowa trasy Drogi Krzy¿owej, a tylko 9 spoœród 14 stacji ma 
duszy z Matk¹ Bolesn¹", odpowiednio w ka¿dym sw¹ podstawê w ewangelicznych opisach mêki 
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Pañskiej. 
  Ju¿ pierwsi chrzeœcijanie otaczali czci¹ te œwiête 
miejsca w Jerozolimie. Europejczycy poznali miejsca 
zw³aszcza podczas wypraw krzy¿owych. Dwa nowo 
p o w s t a ³ e  z a k o n y ( f r a n c i s z k a n i e  i  
dominikanie)organizowali tzw. nabo¿eñstwa upadków 
Jezusa. Po przejêciu przez franciszkanów opieki nad 
jerozolimskimi sanktuariami rozwin¹³ siê kult"dróg", 
czyli przejœcia Chrystusa z pretorium Pi³ata na 
Golgotê. Z po³¹czenia tych dwóch nabo¿eñstw 
powsta³y stacje Drogi Krzy¿owej, której nazwê 
wprowadzi³ w 1458 W.wey. Na Zachodzie kult ten 
kszta³towa³ siê od czasów œredniowiecza. Celem tego 
nabo¿eñstwa by³o okazanie wspó³czucia dla 
umêczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w 
Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi 
Krzy¿owej mia³y wp³yw odpusty nadane przez Stolicê 
Apostolsk¹ dziêki staraniom franciszkanów.
  Pielgrzymi po powrocie ze Ziemi Œwiêtej starali 
stworzyæ namiastkê Jerozolimy. wznosili budowle, 
które zwano kalwariami. Zak³adano je nie tylko w 
otwartym terenie, ale tak¿e w koœcio³ach, kru¿gankach 
klasztornych i na cmentarzach. 
  Kalwarie w Polsce pojawi³y siê na pocz¹tku XVII 
wieku. Pierwsza, najwiêksza i najwspanialsza zosta³a 
za³o¿ona przez Miko³aja Zebrzydowskiego w 1604 
roku. Rozbudowa obiektu trwa³a ponad sto lat i 
prowadzi³o j¹ kilka pokoleñ Zebrzydowskich. Od 1609 
roku rozpoczêto odgrywaæ Misterium Mêki Pañskiej. 
Nied³ugo po Zebrzydowskiej powsta³y nastêpne 
kalwarie: w Pakoœci zwana Kujawsk¹ - za³o¿ona przez 
Micha³a Dzia³yñskiego, Jerozolima Kaszubska w 
Wejherowie - za³o¿ona przez Jakuba Weyhera, w 
Pac³awiu - za³o¿ona przez Maksymiliana Fredrê i 
Jerozolima Dolnoœl¹ska w Wambierzycach - za³o¿ona 
przez Daniela Osterberga. Do dzisiaj s¹ to najwiêksze i 
najbardziej rozbudowane pod wzglêdem sakralnym i 
widowiskowym obiekty. Obecnie w Polsce istniej¹ 53 
kalwarie, miêdzy innymi w G³otowie, gdzie udajemy siê 
w wakacje z dzieæmi.
   Droga Krzy¿owa powsta³a z pragnienia kroczenia 
œladami Jezusa Chrystusa i do dziœ cieszy siê du¿¹ 
popularnoœci¹. W samym zaœ nabo¿eñstwie chodzi o 
zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia, 
a nie na litowaniu siê nad cierpi¹cym Jezusem. Œmieræ 
na krzy¿u, bêd¹ca kulminacyjnym punktem Drogi 
Krzy¿owej budzi w chrzeœcijaninie nadziejê na to, ¿e 
miêdzy ofiar¹ krzy¿a a histori¹ ludzkoœci zachodzi 
g³êboka relacja zbawcza.  Dobrze prze¿yte 
nabo¿eñstwo zaowocuje wzrastaj¹c¹ ufnoœci¹ w 
mi³osierdzie Boga Ojca, objawione w Chrystusie 
ukrzy¿owanym za nas. Pozwoli nam zaakceptowaæ 
krzy¿ we w³asnym ¿yciu. Pamiêtamy te¿, ¿e "Chrystus 
jest zmartwychwsta³y i ¿yj¹cy na zawsze, dlatego Jego 
krzy¿ (oraz krzy¿ naszego ¿ycia) jest chwalebny".

Kamilla Grocholewska

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/.Sandra, Maria Gondek, Zb¹szyñ, ul. Ogrodowa
2/.Wiktoria Go³ek, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego
3/.Gabriel Janus, Przyprostynia, ul. Cegielniana
4/.Kaja, Magdalena WoŸna, Nowy Dwór
5/.Jakub, Piotr Drzyma³a, Zb¹szyñ, Rynek
6/.Magdalena, Martyna Jankowiak, Stefanowo
7/.Jakub Boch, Zb¹szyñ, ul. Poznañska
8/.Filip Go³ek, Zb¹szyñ, ul. Garczyñskich
9/.Nina Wróbel, Przyprostynia, ul. Prandoty
10/.Monika Faustyna Graj, Sulêcin, ul. Wojska Polskiego
11/.Micha³, Piotr Fleischerowicz, Przprostynia, ul. Prandoty
12/.Natalia Lichy, Zb¹szyñ, 17. Stycznia

Sakrament Œlubu zawarli:
1 /. Przemys³aw Koza - Joanna Furman
2/. Mateusz, Cyprian Bordych - Ilona Katarzyna Ramicka.

Odeszli do Wiecznoœci:
1/.Stanis³awa Korbanek, l. 94, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
2/.Kazimierz Karpicki, Strzy¿ewo
3/.Helena £ukaszewska, Zb¹szyñ, ul. ¯wirki
4/.Marianna, Kazimiera Tomys, l. 84, Zb¹szynek, ul. Bydgoska
5/.Anna Mendel, l. 87, Zb¹szyñ, pI. Dworcowy
6/.Urszula Fleiszerowicz, l. 41, Zb¹szyñ, ul. Mostowa
7/.Wojciech Osiejewicz, l. 51, Zb¹szyñ, ul. Czechowica
8/.Wanda, Maria Fr¹cek, l. 72, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa
9/.Maria Kostyra, l. 85, Zb¹szyñ, PI. Wolnoœci
10/.Maria, Krystyna Mielke, Zb¹szyñ, ul. Poprzeczna
12/.Jadwiga Furman, l. 90, Zb¹szyñ, ul. Kudliñskiego
13/.Franciszka Ruta, l. 85, Nowy Tomyœl, Os. Batorego
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Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziêtej w Zb¹szyniu  www.parafia-zbaszyn.pl 

Pieni¹dze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja 

zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl

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

Rozwi¹zanie: Krzy¿  ..........................
Wœród Czytelników, którzy do 16. Marca br. nadeœl¹ 

prawid³owe odpowiedzi na wszystkie pytania na 
adres: 

Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48

64-360 Zb¹szyñ

 rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki 

z nr 2/2010 brzmi Krzy¿ ROZMYŒLANIA 

Nagrody wylosowa³a:

Gratulujemy.

Jadwiga Okoñska, Zb¹szyñ, ul. Zielona

1.Przebywanie w okreœlonym ci¹gu, 
2. Kolacja lub œniadanie,
3. Poniesiona klêska,
4. Uczucie z uszkodzonych tkanek, 
5. Gorzkie …., nabo¿eñstwo wielkopostne,
6. Antonim dawania, 
7. Snuje refleksje o ¿yciu,
8. Rzeka, prawy dop³yw Bzury,
9. Dyskusja na okreœlony temat,
10. Uk³ad, postawa cia³a ludzkiego,
11. Zdrêtwia³a czêœæ ³odygi, 
12. Podpora starca,
13. …zbrojne, Armia Pañstwa,
14. ….Bo¿y, g³adzi grzechy œwiata,
15. Sprawa, kwestia do rozstrzygniêcia,
16. Cz³onek Koœcio³a podleg³ego Papie¿owi, 
17. Ustanie ¿ycia ludzkiego,
18. Duma, wynios³oœæ o sobie,
19. Kain dla Abla, 
20. Surowiec na chleb,
21. Okres od urodzenia do œmierci,
22. Narzêdzie mêki Pana Jezusa,
23. Niemoralny postêpek,
24. Miêdzy pych¹ a pogard¹,
25. „bije z reflektora,
26. Dar z³o¿ony innej osobie,
27. ZabliŸnianie siê skaleczonych miejsc,
28. Dokument stwierdzaj¹cy urodzenie,
29. Obiektywna rzeczywistoœæ w przyrodzie,  
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