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BO¯E CIA£O - SYMBOL CZY RZECZYWISTOŒÆ?BO¯E CIA£O - SYMBOL CZY RZECZYWISTOŒÆ? 
Historia Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a siêga Krew Jezusa. Drugie rozwi¹zanie by³o zdecydowanie 

œredniowiecza: zosta³o ustanowione przez papie¿a trudniejsze  zarówno dla wiary,  jak dla 
Urbana IV w 1264 roku pod wp³ywem objawieñ d u s z p a s t e r s t w a  
b³ogos³awionej Julianny z Cornillon i powoli (trzeba bowiem by³o 
rozprzestrzeni³o siê na ca³y Koœció³. Procesja z un ikaæ  wsze lk ich  
Najœwiêtszym Sakramentem, która dla nas jest in te rp re tacj i,  k tó re  
nieod³¹cznym znakiem tego œwiêta, zosta³a w i d z i a ³ y b y  w  
wprowadzona jeszcze póŸniej  w Polsce mniej wiêcej Eu ch ar ys ti i wr êc z 
w XV wieku. jak¹œ formê magii ) i 

Jednak by zrozumieæ rzeczywiste powody i teologii (koniecznoœæ 
znaczenie ustanowienia uroczystoœci Bo¿ego Cia³a w y j a œ n i e n i a  j a k  
nale¿y spojrzeæ nieco poza te wydarzenia. Otó¿ w mo¿l iwa jest  taka  
wiekach XII i XIII w Koœciele katolickim ogromnie przemiana). Trudno 
rozros³a siê pobo¿noœæ Eucharystyczna. Wszelkie siê zatem dziwiæ, ¿e 
formy kultu Jezusa Chrystusa obecnego w n i e k t ó r z y   j a k  
Najœwiêtszym Sakramencie sta³y siê niezwykle B e r e n g a r i u s z   
popularne  zreszt¹ wiele w³aœnie wtedy powsta³o. p r ó b o w a l i  p ó j œ æ  
Jakie by³y przyczyny tej fali pobo¿noœci? Œmia³o p r o s t s z ¹  d r o g ¹ ,  
chyba mo¿emy stwierdziæ, ¿e najwa¿niejsz¹ by³o u t r z y m u j ¹ c ,  ¿ e  
pog³êbienie œwiadomoœci tego, czym jest wszystko dokonuje 
Eucharyst ia ,  a  szczególn ie ,  ¿e poprzez s i ê  w  s f e r z e  
przeistoczenie chleb i wino staj¹ siê w niej prawdziwie s y m b o l i c z n e j  i  
Cia³em i Krwi¹ Jezusa Chrystusa i tym samym On, duchowej.
Bóg-Cz³owiek sam staje siê rzeczywiœcie obecny „Przeistoczenie”
poœród swego ludu. Oczywiœcie Koœció³ t¹ drog¹ pójœæ nie móg³: 

Czy¿by zatem wczeœniej nie by³o w Koœciele tej s³owa Jezusa „to jest Cia³o moje”, „to jest Krew moja” 
œwiadomoœci? Przecie¿ Eucharystia sprawowana nie pozwala³y na symboliczn¹ interpretacjê. Symbol 
by³a przez chrzeœcijan od samego pocz¹tku… Jeœli zreszt¹ nie mo¿e nas zbawiæ  jesteœmy zbawieni 
jednak przyjrzymy siê historii Koœcio³a, nietrudno przez zjednoczenie z Chrystusem. A do zjednoczenia 
bêd zie  nam  zau wa¿ yæ,  ¿e d o po g³ê bie nia  konieczna jest prawdziwa obecnoœæ. Pogl¹dy 
œw iadomoœc i znaczenia wiel u prawd wiar y Berengariusza zosta³y zatem odrzucone, a Koœció³ 
przyczyni³o siê ich… odrzucanie przez kogoœ. Tak te¿ przyj¹³, i¿ w Eucharystii dokonuje siê rzeczywista 
by³o w przypadku Eucharystii. przemiana chleba i wina w Cia³o i Krew Jezusa 
Bardzo krótka historia pewnej herezji Chrystusa, mimo, i¿ ani wygl¹d, ani sk³ad chemiczny 

Musimy zatem cofn¹æ siê jeszcze nieco w chleba i wina nie podlega jakiejkolwiek zmianie. Ten 
czasie. Oto mniej wiêcej w po³owie XI wieku niejaki sz cz eg ól ny  ty p pr ze mi an y na zw an y zo st a³  
Berengariusz z Tours, archidiakon tamtejszego „przeistoczeniem”, czyli „przemian¹ istoty”. 
Koœcio³a, zacz¹³ nauczaæ, i¿ chleb i wino w trakcie W Eucharystii nastêpuje taka przemiana chleba 
Mszy pozostaj¹ w zasadzie tym, czym by³y, nie i wina, w której ich istoty zostaj¹ zast¹pione istot¹ 
ulegaj¹ ¿adnej istotnej przemianie, a tylko staj¹ siê Cia³a i Krwi  Jezusa  Chrystusa.  Pozostaj¹ 
szczególnymi symbolami Cia³a i Krwi Chrystusa. niezmienione jedynie zewnêtrzne, drugorzêdne 
Reakcja na to nauczanie by³a natychmiastowa  w cechy  kszta³t, barwa, smak. Ale nie ma ju¿ istoty 
czasie kolejnych synodów biskupi przypominali chleba, ani istoty wina  ci¹g³oœæ ich to¿samoœci 
tradycyjn¹ naukê o rzeczywistej przemianie chleba i zosta³a przerwana. Po „przeistoczeniu” to, co 
wina w Cia³o i Krew Chrystusa. Sam Berengariusz wygl¹da i smakuje jak chleb, jest ju¿ i pozostaje 
kilkakrotnie odwo³ywa³ swoje pogl¹dy, by potem na prawdziwym Cia³em Jezusa, a to, co wygl¹da i 
nowo do nich powracaæ  taka zabawa w kotka i smakuje jak wino  Jego krwi¹.
myszkê trwa³a ponad 30 lat. Interpretacja ta mo¿e nie nale¿y do 

Na czym jednak w³aœciwie polega³ problem? najprostszych, ale ma tê zaletê, ¿e z jednej strony 
Otó¿ sam Berengariusz, jak i inni teologowie starali pozwala zachowaæ tradycyjne, dos³owne rozumienie 
siê wówczas wyjaœniæ co w³aœciwie dzieje siê z s³ów Jezusa „to jest Cia³o moje…”, a z drugiej pozwala 
chlebem i winem w czasie Eucharystii. Tradycja nam sobie wyrobiæ jakieœ pojêcie o tym, jak to jest 
mówi³a, ¿e staj¹ siê one Cia³em i Krwi¹ Chrystusa. Ale mo¿liwe. Jednak i to wyjaœnienie niczym jest bez 
co nale¿y w tym przypadku rozumieæ przez „staj¹ wiary  bo ostatecznie to tylko ona pozwala rozpoznaæ 
siê”? Mo¿liwoœci by³y dwie: albo przyjmiemy, ¿e Chrystusa przychodz¹cego do nas w swoim Ciele i 
chodzi o czynnoœæ tylko symboliczn¹, w której z Krwi. I tylko ona prowadzi do prawdziwego 
chlebem i winem nic siê nie dzieje, albo ¿e dokonuje zjednoczenia z Nim w Eucharystii.
siê przemiana „materialna” chleba i wina w Cia³o i Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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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 miesi¹ca 
7:30    Msza Œwiêta 00Msza œw. o godz. 7  w intencjach Stra¿y Honorowej NSPJ. Po 
18:00  Msza Œwiêta

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

BIURO PARAFIALNE: NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 wraz z 
Wtorek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
Pi¹tek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

RODZINA RADIA MARYJA:

PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ: spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œwiêtej o 

godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Œroda 17:30 19:00
Maryja w salce Domu Parafialnego

Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081 ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:

spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO: wieczornej
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas 
MszyŒwiêtych o godz. 17:00. BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:

Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem 

po Mszy Œwiêtej wieczornej. CZCICIELE ŒWIÊTEGO OJCA PIO I S£UGI BO¯EGO JANA 
PAW£A II

SAKRAMENT POJEDNANIA: ka¿dy czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca o godz. 17:00
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowskaw Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,

CHÓREK DZIECIÊCY:ODWIEDZINY CHORYCH:
Prowadz¹cy: p. Piotr PluciñskiKap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o godz. 
11 na salce w Domu KatolickimUwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do

chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
P O R A D N I C T W O  A A  ( d l a  o s ó b  u z a l e ¿ n i o n y c h )  ksiê¿y wikariuszy.
GRUPA  AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)  
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda Ksi¹dz Proboszcz tel. 3868 444
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406Ksi¹dz Krzysztof (B.) tel. 3868 014

Ksi¹dz Krzysztof (K.) tel. 3869 892
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie w 

00 00koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 8  do 9 .



5

SERCE JEZUSA - •RÓD£O WSZELKIEJ POCIECHYSERCE JEZUSA - •RÓD£O WSZELKIEJ POCIECHY

Czerwiec jest miesi¹cem kiedy w Koœciele Jedno z wezwañ Litanii do Serca Jezusowego 
codziennie odprawiane s¹ nabo¿eñstwa, a  do nas okreœla Serce Jezusa jako Ÿród³o wszelkiej  
dolatuje œpiew Litanii do Serca Jezusowego. A tak w pociechy. Ka¿dy z nas potrzebuje pociechy, 
ogóle, to wtedy du¿o mówi siê o Tym Sercu. Czasem poniewa¿ wszyscy ¿yj¹cy na tym œwiecie mamy 
te¿ s³yszymy, zw³aszcza jak starsze osoby mówi¹: mniejsze, lub wiêksze zmartwienia i problemy. 
”idê na czerwcowe”. Doœwiadczamy ró¿nych cierpieñ fizycznych  

Czym jest „czerwcowe”. choroba, g³ód, zmêczenie, zimno; a czasem nawet 
Nabo¿eñstwo ku czci Serca Jezusowego, cierpieñ duchowych  pokusy, w¹tpliwoœci, lêk, 

popularnie zwane „czerwcowym” sk³ada siê z upokorzenie, strach przed œmierci¹, nienawiœæ ze 
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, oraz œpiewu lub strony bliskich. Oczekujemy wiêc pociechy, która da  
recytacji Litanii do Najœwiêtszego trochê radoœci, podtrzyma na 
Serca Pana Jezusa. Czerwiec duchu i pomo¿e dalej ¿yæ.
jest miesi¹cem szczególnego  Wielu z nas szuka zatem 
k u l t u   S e r c a  B o ¿ e g o .  pociechy, ale nie zawsze trafnie. 
P r a w d o p o d o b n i e  d l a t e g o  N i e k t ó r z y  j e j  s z u k a j ¹  w  
czerwiec, ¿e najwa¿niejsze z a b a w a c h ,  n a r k o t y k a c h ,  
objawienie œw. Ma³gorzacie Marii alkoholu, zmys³owoœci; czyli po 
Alacogue mia³o miejsce w³aœnie prostu w grzechu. Ale ta droga 
w czerwcu. Wtedy te¿ przypada nigdy nie da pocieszenia, wrêcz 
Uroczystoœæ Serca Jezusowego. odwrotnie. Inni  zaœ próbuj¹ 

Litaniê do Serca Pana znaleŸæ ukojenie u ludzi, ale jak¿e 
Jezusa u³o¿y³a francuska wizytka rzadko udaje  spotkaæ dobrego, 
s. Joanna Magdalena Joly. Litania ¿yczliwego, a zarazem m¹drego 
sk³ada siê z 33 wezwañ dla cz³owieka. Ile¿ to razy natrafiamy 
upamiêtnienia ka¿dego roku na f a³s zyw ego  prz yja cie la.  
ziemskiego ¿ycia Chrystusa. Ich N a t o m i a s t  ,  g d y  n a w e t  
treœæ wyra¿a zbawczy plan znajdziemy nam ¿yczliwych, to s¹ 
mi³oœci Boga do cz³owieka. oni czêsto bezradni, boj¹ siê 

Nabo¿eñstwo czerwcowe cierpienia, s¹ przera¿eni i w ogóle 
jest pobo¿n¹ praktyk¹ przez któr¹ nie potrafi¹ dodaæ otuchy.
wyra¿amy nasze dziêkczynienie Gdzie zatem mo¿emy 
za wielk¹ mi³oœæ, któr¹ Pan Jezus znaleŸæ prawdziw¹ pociechê?
n a s  o b d a r z a ,  o r a z   Pociechê , wsparcie i 
wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy zrozumienie mo¿emy znaleŸæ tylko i wy³¹cznie w 
jakich doznaje  z naszej strony, gdy odrzucamy Jego Sercu Pana Jezusa. To Sam Jezus chce dzieliæ siê 
mi³oœæ. Swoj¹ mi³oœci¹ z ka¿dym z nas. Do jej naœladowania 

W tradycji Koœcio³a za pocz¹tek kultu Serca wzywa tak¿e i nas: ”PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, 
Bo¿ego uwa¿a siê moment przebicia  Jezusowego którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was 
Serca na krzy¿u, a tymi którzy wtedy uczcili to Serce pokrzepiê”. Pan Jezus da³ te¿ œw. Ma³gorzacie 
byli aposto³owie. obietnicê: „Bêdê pociech¹ dla wszystkich dusz 

Pierwszy raz w Polsce nabo¿eñstwo maj¹cych nabo¿eñstwo do mojego Serca”. Czy 
czerwcowe by³o sprawowane 1 czerwca 1857 r. w maj¹c a¿ takie zapewnienie mo¿na z niego nie 
koœciele Sióstr Wizytek w Lublinie. Nale¿y te¿ skorzystaæ?  Mo¿na je odrzuciæ, ale jednak warto w 
pamiêtaæ, ¿e Papie¿ Leon  XIII poœwiêci³ ca³y rodzaj ka¿dym utrapieniu zwracaæ siê  do Serca Jezusa, bo 
ludzki Najœwiêtszemu Sercu Jezusa 11 czerwca wtedy mo¿na us³yszeæ w duszy g³os Jezusa .”Nie 
1899 r. a sto lat póŸniej, nasz Rodak Ojciec Œwiêty bój siê, nie lêkaj siê”
Jan Pawe³ II ponowi³ ten akt  podczas nabo¿eñstwa „Kocham ciê”. A to da nam si³y. Tylko Jezus 
czerwcowego odprawionego  7 czerwca  1999 r. w mo¿e nam tak naprawdê pomóc, bo tylko On jeden 
Toruniu. zna wszelkie nasze problemy i utrapienia. On je 

W czerwcu zag³êbiamy siê nad tajemnic¹ zawsze widzi, tylko Jego Serce jest czu³e i chce nam 
Serca Jezusa, w którym jest miejsce dla ka¿dego, bo bez interesownie  pomagaæ. Jezus powiedzia ³ 
Ono jest pe³ne dobroci i mi³oœci,  jest te¿ Ÿród³em przecie¿ „ Nie zostawiê was sierotami” i obietnicy 
wszelkiej pociechy. Patrz¹c na Serce Jezusa dotrzyma³.  Zosta³  z nami w Najœwiêtszym 
uœwiadamiamy sobie, ¿e to Jego mi³oœæ nas wybra³a i Sakramencie, abyœmy Go mieli w zasiêgu  naszego 
powo³a³a. Niczym nie zas³u¿yliœmy sobie na to wzroku, serca i duszy.
wyró¿nienie. To Bóg bez naszej zas³ugi otwiera dla 
nas Swoje Serce. opr. Maria Pelc 
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ŒW. ALBERT CHMIELOWSKI
ZA£O¯YCIEL ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW I SIÓSTR ALBRTYNEK

ŒW. ALBERT CHMIELOWSKI
ZA£O¯YCIEL ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW I SIÓSTR ALBRTYNEK

To ju¿ kolejny Œwiêty Polak kanonizowany 
przez S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II. W naszym cyklu- 
Œwiêty miesi¹ca- byli to œw. Sebastian Pelczar i œw. 
Urszula Ledóchowska. Nie sposób pomin¹æ brata 
Alberta tego heroicznego naœladowcê œw. Franciszka 
w s³u¿bie potrzebuj¹cym. Jego ¿ycie by³o barwne i 
wspania³e. Walczy³ w oddzia³ach powstañczych o 
niepodleg³oœæ Polski, co przyp³aci³ amputacj¹ nogi. 
Zas³yn¹³ te¿, jako bardzo dobrze zapowiadaj¹cy siê 
malarz. Zanim sta³ siê bratem Albertem, prze¿y³ 
g³êbok¹ depresjê, która by³a przyczyna wydalenia go 
z nowicjatu jezuitów. W koñcu znalaz³ swoje miejsce 
w ¿yciu. Za³o¿y³ zgromadzenie albertynów i 
albertynek s³u¿¹ce ludziom, których inni omijali z 
daleka.

Brat Albert jest dla nas wszystkich przyk³adem 
jak byæ „dobrym dla innych jak chleb” oraz jak 
stosowaæ siê do jego s³ów „ Nigdy nie mamy tak ma³o, 
by nie podzieliæ siê z innymi”. Ten niezwyk³y Œwiêty 
urodzi³ siê 20 sierpnia 1845 roku w Ig³omii pod 
Krakowem, gdzie jego ojciec otrzyma³ posadê 
naczelnika Komory Celnej. Urodzi³ siê, jako pierwszy 
z czworga dzieci Wojciecha i Józefiny z 
Borzys³awskich. Szeœæ dni póŸniej na Chrzcie œw. z 
wody, dano mu imiona Adam, Bernard. W czasie zaœ 
uroczystego Chrztu œw. 17 czerwca 1947 roku w 
warszawskim koœciele Matki Bo¿ej na Nowym 
Mieœcie dodano jeszcze imiê Hilary. Podczas 
pielgrzymki do Mogi ³y,  mama poœwiêci ³a pocz¹tkowo na motywach œwieckich, a potem czerpa³ 
szeœcioletniego Adama Bogu. W roku 1853 zmar³ natchnienie z tematów religijnych. Katalog dzie³ 
ojciec Adama, a w 1859 umar³a jego matka. Opiekê malarskich Adama Che³moñskiego obejmuje 61 
nad czworgiem sierot sprawowa³a rodzina i obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Wiele z 
przyjaciele. tych dzie³ brat Albert zniszczy³ w³asnorêcznie. Za 

Ch³opiec kszta³ci³ siê kolejno w szkole kadetów jedno z najwybitniejszych dzie³ uchodzi „Ogród 
w Petersburgu, w gimnazjum w Warszawie, a w latach mi³oœci”znajduj¹cy siê w zbiorach Muzeum 
1861-1863 studiowa³ w Instytucie Rolniczo-Leœnym w Narodowego w Warszawie. Malowa³ pejza¿e, 
Pu³awach. Razem z kolegami ze studiów wzi¹³ udzia³ portrety, sceny rodzajowe, w tym o treœci 
w Powstaniu Styczniowym. 30 wrzeœnia 1863 roku patriotycznej, jak „Biwak powstañców w lesie” czy 
zosta³ ciê¿ko ranny w bitwie pod Me³chowem i dosta³ „Powstaniec na koniu”.
siê do niewoli rosyjskiej. W bardzo prymitywnych Tworzy³ tak¿e obrazy religijne, z których 
warunkach przeszed³ amputacjê, zdruzgotanej najbardziej znacz¹cym, obok s³ynnego „Ecce homo” 
granatem, lewej nogi. Operacjê przeprowadzono bez wstrz¹saj¹cego wizerunku Chrystusa cierniem 
œrodków znieczulaj¹cych. ukoronowanego, jest „Wizja œw. Ma³gorzaty”. Dzie³o 

Przez pewien czas przebywa³ w wiêzieniu w przedstawia objawienie, jakiego dozna³a, œw. 
O³omuñcu, z którego zosta³ zwolniony dziêki Ma³gorzata Alacoque (1647-1690), francuska 
interwencji rodziny. Aby unikn¹æ represji w³adz wizytka. Inne obrazy religijne Adama Chmielowskiego 
carskich wyjecha³ do Pary¿a i tam podj¹³ studia to: „Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem”, „Niepokalana”, 
malarskie. Nastêpnie przeniós³ siê do Belgii i „Œwiêta Weronika” i „Œwiêty Franciszek z Asy¿u”. 
studiowa³ in¿ynieriê. Wróci³ jednak do malarstwa i Bêd¹c w pe³ni si³ twórczych w 1880 roku porzuca 
ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Monachium. malarstwo i wstêpuje do nowicjatu jezuitów. 
Obraca³ siê w œrodowisku s³ynnych malarzy jak bracia Przyczyni³y siê do tego rekolekcje, które odby³ u ojców 
Gierymscy, Leon Wyczó³kowski czy Józef jezuitów w Tarnopolu. Po kilku miesi¹cach zostaje 
Che³moñski. wydalony z nowicjatu z powodu g³êbokiej depresji. Po 

Wszêdzie gdzie przebywa³ wyró¿nia³ siê pewnym czasie, dziêki wsparciu rodziny, wraca do 
postaw¹ chrzeœcijañsk¹. W 1874 roku wróci³ do ca³kowitej równowagi.
Polski, sporo malowa³ i wystawia³. Prace oparte by³y Zim¹ 1887 roku po odwiedzeniu krakowskiej 



7

Urszula Pawelska

Ogrzewalni dla bezdomnych, z mi³oœci do Boga i ludzi, grudnia 1916 roku o godz. 12:00, gdy dzwony bi³y na 
Adam Chmielowski po raz drugi rezygnuje z Anio³ Pañski, w krakowskim przytulisku dla ubogich. 
malarstwa i obejmuje  zarz¹d ogrzewalni dla Umar³ w opinii œwiêtoœci i zosta³ pochowany w 
bezdomnych. Krakowie na Cmentarzu Rakowickim. W historii 

Adam staje siê Albertem. Koœcio³a zapisa³ siê, jako cz³owiek, który nie tylko 
25 sierpnia 1887 roku, w kaplicy loretañskiej odczytywa³ i przyj¹³ Ewangeliê Chrystusowego 

ojców kapucynów w Krakowie, przywdziewa szary mi³osierdzia, ale potrafi³ j¹ w pe³ni realizowaæ. 
habit i przybiera imiê ALBERT. Dok³adnie rok póŸniej Podczas swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny 22 
sk³ada œluby zakonne na rêce biskupa Albina czerwca 1983 roku Papie¿ Jan Pawe³ II dokona³ na 
Dunajewskiego. Dzieñ ten uwa¿any jest za datê B³oniach Krakowskich beatyfikacji BRATA ALBERTA.
za³o¿enia Zgromadzenia Braci III Zakonu œw. Œwiêty brat Albert i nasz ukochany Jan Pawe³ II 
Franciszka Pos³uguj¹cych Ubogim zwanego to niew¹tpliwie pokrewne dusze. Obaj w m³odoœci 
popularnie „albertynami”. W nieca³y rok póŸniej brat stanêli przed wyborem  czy dalej s³u¿yæ sztuce, czy 
Albert wzi¹³ równie¿ pod swoj¹ opiekê Ogrzewalnie raczej rzuciæ wszystko i ca³kowicie poœwiêciæ siê 
dla kobiet,  a grupa jego pomocnic, którymi kierowa³a Bogu. Ojcu Œwiêtemu podjêcie decyzji u³atwi³ 
siostra Bernardyna Jab³oñska sta³a siê zal¹¿kiem przyk³ad Adama Chmielowskiego, który zrezygnowa³ 
„albertynek”. z malarstwa, aby staæ siê s³ug¹ najubo¿szych, 

Jak wiele wspólnego mia³ brat Albert ze œw. odtr¹conych przez spo³eczeñstwo. W ksi¹¿ce 
Franciszkiem? Tak jak on wyrzek³ siê wszystkiego, co autobiograficznej „Dar i tajemnica” tak napisa³: „W 
doczesne i tak jak Œwiêty z Asy¿u spotka³ œw. Klarê. dziejach polskiej duchowoœci, œw. brat Albert posiada 
Brata Alberta Opatrznoœæ zetknê³a z Maryni¹ wyj¹tkowe miejsce. Dla mnie jego postaæ mia³a 
Ja b³ oñ sk ¹,  pó Ÿn ie js z¹  ma tk ¹ Be rn ar dy n¹ , znaczenie decyduj¹ce, poniewa¿ w okresie mojego 
beatyfikowan¹ 6 czerwca 1997 r.w Zakopanem przez w³asnego odchodzenia od sztuki, od literatury i od 
Jana Paw³a II. Ile¿ brat Albert musia³ mieæ w sobie teatru, znalaz³em w nim szczególne duchowe oparcie 
mi³oœci, ¿eby s³u¿yæ, a nawet zamieszkaæ z tymi, i wzór radykalnego wyboru drogi powo³ania”.
których ludzie omijali szerokim ³ukiem. Jedna z sióstr Brat Albert znalaz³ inne doskonalsze piêkno. 
pisa³a: „W odra¿aj¹cych postaciach w³óczêgów Powiedzia³ o tym Jan Pawe³ II podczas jego 
widzia³ okiem wiary sponiewieranego Chrystusa. Jak beatyfikacji 22 czerwca 1983 roku w Krakowie, 
Weronika pragn¹³ otrzeæ Jego twarz, jak Cyrenejczyk przytaczaj¹c wyznanie opiekuna najubo¿szych: 
podeprzeæ Go, jak Maryja towarzyszyæ Mu”. To „Patrzê na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego 
w³aœnie brat Albert powiedzia³ s³owa, „¿e powinno siê mi³oœæ obmyœli³a coœ jeszcze piêkniejszego?” Doda³ 
byæ dobrym jak chleb, który dla wszystkich le¿y na tak¿e za B³ogos³awionym „Skoro jest chlebem i my 
stole”. b¹dŸmy chlebem (…). Dawajmy siebie samych”. 

Formac ja d la kandyda tów  albert ynów i Wspania³a postaæ brata Alberta fascynowa³a Karola 
kandydatek albertynek organizowana by³a w domach Wojty³ê od m³odoœci. Sztukê poœwiêcon¹ jemu, m³ody 
pustelniczych. Najbardziej znana jest tzw. Samotnia ks. Wojty³a zatytu³owa³ „Brat naszego Boga”. Czy¿ 
na Kalatówkach pod Zakopanem, w drodze na mo¿e byæ piêkniejszy i godniejszy tytu³ dla cz³owieka? 
Giewont. Tereny na Kalatówkach, gdzie powsta³a Czy mo¿na bardziej wyraziæ uznanie drugiemu 
s³ynna pustelnia, podarowa³ bratu Albertowi hrabia cz³owiekowi?
W³adys³aw Zamoyski. Nowicjat by³ bardzo surowy, bo Jeszcze wyraŸniej ukaza³ Papie¿ Jan Pawe³ II 
do  ta k t ru dn ej  pr ac y p ot rz eb a b y³ o l ud zi  brata Alberta, jako przyk³ad dla Polaków, podczas 
zahartowanych duchowo i fizycznie. audiencji dla uczestników jego kanonizacji 12 

Pomimo swego kalectwa brat Albert wiele listopada 1989 r. w Rzymie. Ojciec Œwiêty przedstawi³ 
podró¿owa³, zak³ada³ domy dla potrzebuj¹cych, brata Alberta, jako tego, który najubo¿szych i 
sierociñce dla dzieci, domu starców, domy dla opuszczonych uczy³ „odbudowywaæ swe ¿ycie z 
nieuleczalnie chorych, a tak¿e tzw. Kuchnie ludowe. pomoc¹ Bo¿¹ i w³asnymi si³ami”.  Wszystkim 
Za jego ¿ycia powsta³o 21 takich domów, którymi ukazywa³, ¿e „dobro wspólne stanowi nie tylko owoc 
opiekowa³o siê 40 braci i 120 sióstr. Zaleca³ sprawiedliwoœci, ale i mi³oœci bezinteresownej. W imiê 
wspó³braciom i wspó³siostrom krañcowe ubóstwo, tej mi³oœci s³u¿y³ heroicznie i niestrudzenie najbardziej 
którego sam by³ przyk³adem. Pomimo dolegliwoœci upoœledzonym i wydziedziczonym.
¿o³¹dkowych, jada³ ze wspólnego kot³a to, co jego Koœció³ katolicki wskazuje nam jego sylwetkê i 
podopieczni. dzie³o, jako wci¹¿ aktualny wzór mi³oœci do Boga 

Od 1915 roku powa¿nie chorowa³, zostaje przejawiaj¹cej siê w s³u¿bie bliŸniemu. Chciejmy, 
dotkniêty czêœciowym parali¿em, ale nie oszczêdza³ choæ w niewielkiej czêœci braæ przyk³ad i naœladowaæ 
siê. Wyniszczony ciê¿k¹ chorob¹ i trudami ¿ycia, œw. BRATA  ALBERTA.
umiera w pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia 25 

ŒW. ALBERT CHMIELOWSKI
ZA£O¯YCIEL ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW I SIÓSTR ALBRTYNEK

ŒW. ALBERT CHMIELOWSKI
ZA£O¯YCIEL ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW I SIÓSTR ALBRTYNEK
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POZYTYWNE PRZYKAZANIEPOZYTYWNE PRZYKAZANIE

26 maja obchodziliœmy Dzieñ Matki, z kolei kierownictwo rodziców, dobre rady, zw³aszcza w 
23 czerwca bêdziemy œwiêtowali Dzieñ Ojca. Te trudnych ¿yciowych sprawach, i wsparcie, którego 
dni przypominaj¹ nam o Tych, którzy przekazali udzielaj¹ rodzice, s¹ niczym niezast¹pionym 
nam ¿ycie,  którzy kszta³ towal i  nasze bogactwem dzieci. Œmieræ rodziców nie zwalnia 
cz³owieczeñstwo i wprowadzili nas w doros³y dziecka z obowi¹zku mi³oœci, modyfikuje tylko formê 
œwiat. Z tej okazji chcielibyœmy przypomnieæ czci i szacunku przez godziwy pogrzeb, dba³oœæ o 
ka¿demu z nas przes³anie jakie niesie ze sob¹ grób, a szczególnie modlitwê za nich.
Czwarte przykazanie Bo¿e. Przykazanie „czcij ojca swego i matkê swoj¹” 

Nikogo nie dziwi widok dziecka tul¹cego siê do nie bez racji otwiera drug¹ czêœæ Dekalogu. Okreœla 
swoich rodziców. Z uœmiechem spogl¹damy na bowiem relacje, jakie powinny towarzyszyæ ¿yciu 
malca nios¹cego im pracowicie ludzi (por. KKK 2197). Odnosi siê 
narysowan¹ laurkê, jednak do tak¿e do innych relacji w rodzinie: 
l a m u s a  o d c h o d z i  o b r a z  wzajemna mi³oœæ powinna byæ 
doros³ego syna lub córki ok az yw an a t ak ¿e  wo be c 
ca³uj¹cej spracowane rêce ojca rodzeñstwa, dziadków, równie¿ 
czy matki. Gdzie podzia³a siê pozostali cz³onkowie rodziny 
czeœæ, ca³kowite zaufanie i  zas³uguj¹ na wiêkszy szacunek 
g³êboka wiêŸ, która ³¹czy³a ich n i ¿  i n n i  l u d z i e .  C z w a r t e  
niedawno? Mi³oœæ dzieci do przykazanie Bo¿e obejmuje tak¿e 
rodziców jest z jawiskiem stosunki pomiêdzy uczniem a 
na tu ra ln ym . W  pi er ws zy m nauczycielem, pracownikiem a 
okresie ¿ycia opiera siê g³ownie pracodawc¹, podw³adnym a 
na silnie rozwiniêtym zwi¹zku prze ³o¿onym, obywatelem a 
u c z u c i o w y m .  N a s t ê p n i e  ojczyzn¹ i rz¹dz¹cymi pañstwem, 
powinna prowadziæ do g³êbokiej nak³adaj¹c na nich obowi¹zek 
i u cz yn ne j m i³ oœ ci  wo be c wzajemnej odpowiedzialnoœci i 
rodziców. Przejawem tej wiêzi poszanowania godnoœci osoby 
jest chocia¿by modlitwa za ludzkiej (por. KKK 2199).
rodziców, uczestniczenie i Wskazuj¹c na hierarchiê 
towarzyszenie w radoœciach i mi ³oœci  w spo³eczeñstwie,  
cierpieniach, pomoc okazywana czwarte przykazanie Bo¿e 
w chorobie i trudach ¿yc ia. Czynna mi³oœæ rozpoczyna od podstawowej jednostki, jak¹ jest 
zobowi¹zuje dziecko do przyjœcia z pomoc¹ rodzina  to w niej rodz¹ siê wszystkie pozosta³e 
materialn¹ i duchow¹ wtedy, kiedy tego potrzebuj¹ relacje i zachowania. Bóg wskazuj¹c na czeœæ, jak¹ 
rodzice. jesteœmy zobowi¹zani okazywaæ naszym rodzicom, 

Mi³oœæ wobec rodziców powinna przejawiaæ siê pragn¹³, abyœmy zaraz po Nim okazywali nasz¹ 
p o s ³ u s z e ñ s t w e m ,  c z c i ¹ ,  s z a c u n k i e m  i  mi³oœæ tym, którzy dali nam ¿ycie; rodzice zaœ jako 
wdziêcznoœci¹. W Ewangel ii wed³ug œwiêtego pierwsi powinni przekazaæ swoim dzieciom prawdy 
Mateusza Chrystus przypomina „Czcij ojca i matkê” wiary i mi³oœæ do Boga. Wiêzi rodzinne  jak wskazuje 
(15,4). Obowi¹zek ten nie wynika w ¿aden sposób z nauka Koœcio³a  s¹ dobrem wa¿nym, ale nie 
osobistych przymiotów rodziców,  ale ze absolutnym (Komp. KKK 462). Rodzice powinni z 
szczególnego miejsca, jakie rodzice zajmuj¹ w uszanowaniem i radoœci¹ odnieœæ siê do decyzji 
stwórczym planie Bo¿ym. Ich godnoœæ rodzicielska swego dziecka o wyborze drogi kap³añskiej czy 
wi¹¿e dziecko niepisan¹ umow¹, na mocy której zakonnej (por. KKK 22322233).
powinno okazywaæ im szacunek wiêkszy ni¿ innym Zapamiêtamy: Przykazanie „czcij ojca swego i 
osobom. Up³ywaj¹cy czas wp³ywa na formê tego matkê swoj¹” ma charakter pozytywny, ukazuje 
szacunku, ale nie znosi samego obowi¹zku. Nawet bowiem, ¿e mi³oœæ okazywana rodzicom, osobom 
niegodne postêpowanie rodziców nie mo¿e byæ starszym, tym wszystkim, których Bóg postawi³ jako 
usprawiedliwieniem dla aktów moralnie niegodnych, prze³o¿onych, jest obowi¹zkiem cz³owieka (por. KKK 
takich jak: obelgi, wyzwiska, uw³aczaj¹ce gesty i 2198). Wi¹¿e siê z nagrod¹, jak¹ Bóg obieca³ daæ 
s³owa. tym, którzy je wype³niaj¹. „Poszanowanie tego 

Wy razem czci  wobec rodziców jest  przykazania zapewnia, wraz z owocami duchowymi, 
pos³uszeñstwo. Przez przyk³ad ¿ycia Najœwiêtszej doczesne owoce pokoju i pomyœlnoœci. Natomiast 
Rodziny w Nazarecie Jezus daje nam œwiadectwo niezachowywanie go przynosi wielk ie szkody 
doskona³ego wype³niania czwartego przykazania. wspólnotom i osobom ludzkim” (KKK 2200).
Zakres pos³uszeñstwa zmienia siê wraz z up³ywem 
lat i usamodzielnianiem siê dziecka, jednak m¹dre Katechizm P³ocki, Teresa Pietrzak
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W tym roku nasza parafia ubogaci³a siê pos³ug¹ r. w Zb¹szyniu. Od czwartego roku ¿ycia uczêszcza³ do 
nowych czterech nadzwyczajnych szafarzy Komunii Ochronki Anio³a Stró¿a przy koœciele parafialnym w 
Œwiêtej. Ksi¹dz proboszcz Zbigniew Piotrowski Zb¹szyniu prowadzonej przez Siostry El¿bietanki. W 
zaprosi³ do tej pos³ugi naszych parafian: Piotra klasie drugiej szko³y podstawowej zosta³ przyjêty w 
Bia³eckiego, Eugeniusza Piocha, S³awomira Króla i szeregi ministrantów. Do Pierwszej Komunii Œw. 
Tomasza Jazdona. przyst¹pi³ w 1972 r. Pod koniec lat 70-tych bra³ udzia³ w 

Panowie od marca uczestniczyli w studium teatralnym przedstawieniu pt. "Mêka Chrystusa" 
przygotowawczym w Poznaniu, a pod koniec maja re¿yserowanym przez by³ego tutejszego wikariusza. 
prze¿ywali trzydniowe rekolekcje w Zaborówcu. W Kontynuowa³ naukê w Zespole Szkó³ Zawodowych w 
sobo tê  5 cze rwca  br.  po  wy ra¿eniu p rzed  Zb¹szynku i w Technikum Budowlanym w Rudzie 
Arcybiskupem Metropolit¹ Poznañskim woli podjêcia Œl¹skiej. 
siê tej pos³ugi ustanowieni zostali szafarzami. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z ¿on¹ Mari¹. 
Uroczystoœæ mia³a miejsce w sobotê, podczas Mszy Wychowuj¹ piêcioro dzieci: Kingê, Patrycjê, Mateusza, 
œwiêtej w koœciele Bo¿ego Cia³a w Poznaniu. Podczas £ukasza, Ksawerego. W latach 80-tych bra³ czynny 
tej samej uroczystoœci zobowi¹zanie do pe³nienia udzia³ w pieszych pielgrzymkach ze Zb¹szynia do 
pos³ugi przez kolejny rok odnowili dotychczasowi Czêstochowy. W latach 90-tych by³ animatorem 
zb¹szyñscy szafarze: Zygmunt Buda, Krzysztof diecezjalnym Wspólnoty Krwi Chrystusa. Praca 
Kubiak, Piotr Pruszkowski i Miros³aw Skubiszyñski. zawodowa to m.in.  D.O.M Poznañ, firma "Prodryn" w 
Szafarze Zygmunt i Mirek pe³ni¹ tê pos³ugê ju¿ 11 rok. Rudzie Œl¹skiej, w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza, 

Potrzeba ustanowienia kolejnych szafarzy piekarnia w Zb¹szyniu i firma Kuvert Polska.
wynika z faktu, i¿ nasi parafianie coraz chêtniej 
korzystaj¹ z tej pos³ugi. W ka¿d¹ niedzielê Komunia Szafarz Tomasz Jazdon
œwiêta zanoszona jest do oko³o 40  45 osób. To Urodzi³ siê 14.04.1964 r w 
praktycznie sprawia, ¿e ka¿dy szafarz odwiedza Chob ieni cach , w rodz in ie  o d 
ponad 10 osób. Nie ma te¿ mo¿liwoœci, aby szafarze pokoleñ zwi¹zanej z rolnictwem. 
pomagali kap³anom podczas niedzielnych Mszy Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
œwiêtych. Wiêksza liczba szafarzy pozwoli dotrzeæ do w Wo lsztynie,  odby³  s ³u¿bê 
wiêkszej liczby starszych i chorych parafian, poœwiêciæ wojskow¹.  Od 1990 roku prowadzi 
im wiêcej czasu oraz zapewni sta³¹ pomoc kap³anom w wspóln ie  z  rodzeñstwem w 
œwi¹tyni. Przedstawiamy pokrótce sylwetki nowych r o d z i n n y m  Z a k r z e w i e  i  
szafarzy. Chobienicach gospodarstwo rolne oraz firmê 

zajmuj¹c¹ siê przetwórstwem rolnym. 6 maja 1995 
Szafarz Piotr Bia³ecki roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Wraz z ¿on¹ El¿biet¹ 
Urodzi³ siê 23.06.1953 r. w wychowuj¹ córkê Annê, obecnie uczêszczaj¹c¹ do 

N¹dni. Tam te¿ ukoñczy³ Szko³ê szko³y podstawowej w Zb¹szyniu. Od 2002 roku 
podstawow¹. Nastêpnie kontynuowa³ mieszka w Zb¹szyniu i zwi¹zany jest z tutejsz¹ parafi¹.
naukê w szkole zawodowej przy 
Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych w Szafarz Eugeniusz Pioch
Nowym Tomyœlu. W 1973 r. rozpocz¹³ Ma 45 lat,  od urodzenia 
p r a c ê  w  k o l e j n i c t w i e ,  w  mieszka w Zb¹szyniu. Zaraz po 
lokomotywowni Zb¹szynek. W latach ukoñczeniu szko³y podj¹³ pracê w 

1973 1975 zosta³ powo³any do wojska do szko³y kolejnictwie. Obecnie, od wielu lat, 
podoficerskiej w Oleœnicy. Po wojsku kontynuowa³ pr ac uj e w sp ó³ ce  „P rz ew oz y 
pracê na kolei. Pracowa³ jako pomocnik maszynisty, a R e g i o n a l n e ”  w  Z a k ³ a d z i e  
nastêpnie jako maszynista lokomotyw. W 1980 r. Przewozów Reg ionalnych  jako 
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Halin¹. Po œlubie kierownik poci¹gów osobowych. Od 
zamieszka³ z ¿on¹ w Chlastawie, gdzie te¿ pracowa³ w 15 sierpnia 1990 roku jest  
gospodarstwie. Jest ojcem Barbary, £ukasza, Daniela i szczêœliwym mê¿em Doroty. Wspólnie z ¿on¹ 
Katarzyny. Od roku 2000 pracowa³ w PKP Cargo w wychowuj¹ dwoje dzieci. Od kilku lat zaanga¿owany w 

Czerwieñsku. W 2009 r. przeszed³ koœciele, jako lektor-senior. 
n a  e m e r y t u r ê .  W  p a r a f i i  
zaanga¿owany jest w pomoc 
podczas nabo¿eñstw oraz w Przyjmijmy nowych szafarzy z ¿yczliwoœci¹ i 
ró¿nych pracach bie¿¹cych. otoczmy wszystkich zb¹szyñskich szafarzy, a tak¿e ich 

rodziny modlitw¹. Niech pos³uga Chrystusowi sprawi, 
Szafarz S³awomir Król ¿e wszyscy bêdziemy bli¿ej Pana Jezusa.
Urodzi³ siê 22 wrzeœnia 1962 

NOWI SZAFARZE W ZB¥SZYNIUNOWI SZAFARZE W ZB¥SZYNIU

(Red.)
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
· 6 czerwca  X Ndz. zwyk³a nich bêdzie go bardziej mi³owa³»? Szymon 
£k  7, 11-17   Wskrzeszenie m³odzieñca z Nain. odpowiedzia³: «S¹dzê, ¿e ten, któremu wiêcej darowa³». 
Jezus uda³ siê do pewnego miasta, zwanego Nain: a szli On mu rzek³: «S³usznie os¹dzi³eœ». Potem zwróci³ siê do 
z Nim Jego uczniowie i t³um wielki. Gdy zbli¿y³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: «Widzisz tê kobietê? 
bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego, Wszed³em do twego domu, a nie poda³eœ mi wody do 
jedynego syna matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej nóg, ona zaœ ³zami obla³a Mi stopy i swymi w³osami je 
spory t³um z miasta. Na jej widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i otar³a. Nie da³eœ mi poca³unku; a ona odk¹d wszed³em, 
rzek³ do niej: «Nie p³acz». Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê nie przestaje ca³owaæ nóg moich. G³owy nie namaœci³eœ 
mar, a ci, którzy je nieœli, stanêli, i rzek³: «M³odzieñcze, Mi oliw¹; ona zaœ olejkiem namaœci³a moje nogi. Dlatego 
tobie mówiê, wstañ». Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i powiadam ci: Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy, 
odda³ go matce. A wszystkich ogarn¹³ strach; wielbili poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu ma³o siê 
Boga i mówili: «Wielki prorok powsta³ wœród nas i Bóg odpuszcza, ma³o mi³uje». Do niej zaœ rzek³: «Twoje 
³askawie nawiedzi³ lud swój». I rozesz³a siê ta wieœæ o grzechy s¹ odpuszczone». Na to wspó³biesiadnicy 
Nim po ca³ej Judei i po ca³ej okolicznej krainie. zaczêli mówiæ sami do siebie: «Któ¿ On jest, ¿e nawet 
 Wskrzeszenie dokonane przez proroka, podobnie grzechy odpuszcza»? On zaœ rzek³ do kobiety: «Twoja 
przywrócenie do ¿ycia m³odzieñca z Nain to znaki. wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju». 
Wa¿ne i potrzebne znaki. Jeszcze mocniejszy w swej Jezus nie przygniata cz³owieka, nie niszczy go, nie 
wymowie by³ znak wskrzeszenia £azarza, którego Jezus unicestwia. Pozwalaj¹c zrozumieæ i uznaæ winê 
wywo³a³ z grobu (J 11). Znaki mówi¹ wiele, znaki s¹ pope³nionego grzechu, wyzwala cz³owieka z jego 
konieczne, by przekazaæ jak¹œ prawdê, czêsto w³asnej niewoli i obdarza przebaczeniem: „Twoje 
tajemnicz¹ prawdê. Znakami pos³uguj¹ siê ludzie. grzechy s¹ odpuszczone... idŸ w pokoju”. Tak by³o 
Znakami pos³uguje siê wobec ludzi Bóg. Istnieje kiedyœ, tak jest i dziœ. Promieniowanie Dobra trwa. 
niebezpieczeñstwo, ¿e zostan¹ Ÿle, opacznie Katechizm nazywa to ³ask¹ Bo¿¹. Czy jednak z ka¿d¹ 
odczytane. Patrz¹c na wskrzeszenia opowiedziane w win¹ mo¿na iœæ do Boga i o przebaczenie prosiæ? 
Biblii, mo¿emy je Ÿle zrozumieæ. Bo w g³êbi naszych serc Odpowiedzi¹ jest ca³a Jezusowa Ewangelia: tak, z 
drzemie têsknota za zatrzymaniem ¿ycia takim, jakie ka¿d¹ win¹, z ka¿dym grzechem mo¿esz przyjœæ i o 
ono jest. Nieœmiertelnoœæ? Tak, marzy siê cz³owiekowi przebaczenie prosiæ. Promieniowanie Dobra czyli Bo¿a 
nieœmiertelnoœæ poœród znajomego mu œwiata. A dobrze ³aska jest wiêksza i potê¿niejsza od najwiêkszych nawet 
wiemy, ¿e to niemo¿liwe. Materialny œwiat jest zbyt zbrodni.
ciasny, biologiczne ¿ycie zbyt kruche, by trwaæ bez 

· 20 czerwca  XII Ndz. zwyk³akoñca. Nawet jeœli by mia³o byæ ¿yciem tylko dla 
£ k  9 , 1 8 - 2 4  Z a  k o g o  m n i e  u w a ¿ a c i e ?wybranych. Co wiêc znacz¹ owe wydarzenia zwane 
Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim wskrzeszeniami? Tylko tyle  i a¿ tyle  ¿e ponad 
uczniowie, zwróci³ siê do nich z zapytaniem: ”Za kogo nieub³agan¹ koniecznoœci¹ kresu biologicznego ¿ycia, 
uwa¿aj¹ Mnie t³umy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana jest Ktoœ, dla kogo prawo œmierci nie jest prawem 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówi¹, ¿e ostatecznym i najwy¿szym. Jest Ktoœ, kto mo¿e 
któryœ z dawnych proroków zmartwychwsta³”. Zapyta³ obdarowaæ czymœ wiêcej, ni¿ wynika³oby to z naszych 
ich: ”A wy, za kogo Mnie uwa¿acie ?”. Piotr odpowiedzia³: doœwiadczeñ. Próbujemy nazywaæ to wszystko naszym 
”Za Mesjasza Bo¿ego”. Wtedy surowo im przykaza³ i niedoskona³ym jêzykiem i mówimy o ¿yciu wiecznym, 
napomnia³ ich, ¿eby nikomu o tym nie mówili. I doda³: mówimy o zmartwychwstaniu, mówimy o niebie i 
”Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie wiecznoœci. 
odrzucony przez starszych, arcykap³anów i uczonych w · 13 czerwca  XI Ndz. zwyk³a
P i œ m i e ;  b ê d z i e  z a b i t y ,  a  t r z e c i e g o  d n i a   £k  7, 36-50   Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy, 
zmartwychwstanie”. Potem mówi³ do wszystkich: ”Jeœli poniewa¿ bardzo umi³owa³a.
kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Jezusa do siebie na 
niech co dnia weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie naœladuje. posi³ek. Wszed³ wiêc do domu faryzeusza i zaj¹³ miejsce 
Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci za sto³em. A oto kobieta, która prowadzi³a w mieœcie 
swe ¿ycie z mego powodu, ten je zachowa”.¿ycie grzeszne, dowiedziawszy siê, ¿e jest goœciem w 
Dziœ wielu ludzi wola³oby, ¿eby pytanie brzmia³o jak w domu faryzeusza, przynios³a flakonik alabastrowy olejku 
teleturnieju ”Kto to jest Jezus Chrystus?”. Mo¿na by i stan¹wszy z ty³u u nóg Jego, p³acz¹c, zaczê³a oblewaæ 
wtedy odpowiedzieæ jak¹œ formu³k¹ wyczytan¹ w Jego nogi i w³osami swej g³owy je wycieraæ. Potem 
encyklopedii albo w gazecie, us³yszan¹ w radiu lub w ca³owa³a Jego stopy i namaszcza³a je olejkiem. Widz¹c 
telewizji, znalezion¹ w Internecie. Ale nie. Ono brzmi to faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam do siebie: 
inaczej. To jest pytanie osobiste. Chrystus pyta wprost: «Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co za jedna i jaka 
”Kim jestem dla ciebie?”. Trzeba bardzo siê zastanowiæ jest to kobieta, która siê Go dotyka, i ¿e jest grzesznic¹». 
nad odpowiedzi¹. Jej skutki dotycz¹ nie tylko Na to Jezus rzek³ do niego: «Szymonie, muszê ci coœ 
najbli¿szych dni, miesiêcy, lat. Siêgaj¹ w wiecznoœæ.  powiedzieæ». On rzek³: «Powiedz Nauczycielu». 
Mo¿na Jezusowi odpowiedzieæ, ¿e jest dla mnie nikim, «Pewien wierzyciel mia³ dwóch d³u¿ników. Jeden winien 
najwy¿ej jakimœ nadzwyczajnym cz³owiekiem, który ¿y³ mu by³ piêæset denarów, a drugi piêædziesi¹t. Gdy nie 
dwa tysi¹ce lat temu gdzieœ daleko st¹d, i ¿yæ tak, jakby mieli z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z 







Boga nie by³o, jakby nie pos³a³ swojego Syna, aby 
przyniós³ ludziom Dobr¹ Nowinê i ich zbawi³. Taka 
odpowiedŸ na krótko, tylko na czas ziemskiego ¿ycia, 
daje poczucie niezale¿noœci od przykazañ i g³osu 
sumienia, mo¿liwoœæ robienia wszystkiego, co mi 
przyjdzie do g³owy, swobodê dokonania ka¿dego 
drañstwa, bez potrzeby poczuwania siê do grzechu. 
Jest te¿ inna odpowiedŸ. Taka, jakiej udzieli³ œw. Piotr. 
”Jesteœ dla mnie Mesjaszem, Synem Bo¿ym”. 
Udzielenie takiej odpowiedzi jest wyznaniem wiary. 
Przyjêciem Chrystusa do swego ¿ycia. Uznaniem Go za 
swego Pana. Zgod¹, ¿e odt¹d bêdê ¿yæ wed³ug Jego 
Ewangelii, ¿e pójdê za Nim. Pytanie zosta³o postawione. 
I nie da siê unikn¹æ na nie odpowiedzi. Nie mo¿na jej te¿ 
odwlekaæ w nieskoñczonoœæ. Wiêc jak odpowiesz 
Jezusowi?

· 27 czerwca  XIII Ndz. zwyk³a
£k  9, 51-62   Trzeba porzuciæ wszystko, aby iœæ za 
Jezusem.
Gdy dope³nia³ siê czas wziêcia Jezusa z tego œwiata, 
postanowi³ udaæ siê do Jerozolimy i wys³a³ przed sob¹ 
pos³añców. Ci wybrali siê w drogê i przyszli do pewnego 
miasteczka samarytañskiego, by Mu przygotowaæ 
pobyt. Nie przyjêto Go jednak, poniewa¿ zmierza³ do 
Jerozolimy. Widz¹c to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
«Panie, czy chcesz, a powiemy, ¿eby ogieñ spad³ z 
nieba i zniszczy³ ich»? Lecz on odwróciwszy siê zabroni³ 
im. I udali siê do innego miasteczka. A gdy szli drog¹, 
ktoœ powiedzia³ do Niego: «Pójdê za Tob¹, 
dok¹dkolwiek siê udasz». Jezus mu odpowiedzia³: «Lisy 
maj¹ nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Cz³owieczy nie ma miejsca, gdzie by g³owê móg³ 
wesprzeæ». Do innego rzek³: «PójdŸ za Mn¹». Ten zaœ 
odpowiedzia³: «Panie, pozwól mi najpierw pójœæ i 
pogrzebaæ mojego ojca». Odpar³ mu: «Zostaw umar³ym 
grzebanie ich umar³ych, a ty idŸ i g³oœ królestwo Bo¿e». 
Jeszcze inny rzek³: «Panie, chcê pójœæ za Tob¹, ale 
pozwól mi najpierw po¿egnaæ siê z moimi w domu». 
Jezus mu odpowiedzia³: «Ktokolwiek przyk³ada rêkê do 
p³uga, a wstecz siê ogl¹da, nie nadaje siê do królestwa 
Bo¿ego».

Bóg ka¿demu cz³owiekowi wyznacza pewn¹ misjê do 

wype³nienia. Naszym zadaniem jest nieustanne 

szukanie woli Bo¿ej i realizowanie jej w codziennym 

¿yciu. Istot¹ naszego powo³ania, niezale¿nie od tego, 

czy zostaliœmy wezwani do ¿ycia w ma³¿eñstwie, w 

zakonie, w kap³añstwie czy jako cz³owiek samotny w 

œwiecie, jest zawsze pójœcie za Chrystusem. Jezus nie 

oczekuje od nas podejmowania pochopnych, 

nieprzemyœlanych decyzji. Nie obiecuje nikomu, ¿e 

wybór Jego drogi zapewni ¿ycie ³atwe i przyjemne, bez 

k³opotów, problemów, wysi³ku, cierpienia. Obietnica jest 

inna krocz¹c za Jezusem otrzymasz wieniec chwa³y 

przygotowany dla Ciebie w Niebie! 
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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

KOMENTARZE cd.KOMENTARZE cd.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

PIELGRZYMKAPIELGRZYMKA
We wtorek, 11 maja- grupa Parafian uda³a siê na 
pielgrzymkê do Czêstochowy. Opiekê duchow¹ 
sprawowa³ ks. Krzysztof Kaczmarek. Dotarliœmy na 
miejsce wczesnym rankiem, aby uczestniczyæ w 
porannej Mszy œw. z ods³oniêciem Cudownego 
Obrazu Jasnogórskiej Pani. Podczas Drogi 
K r z y ¿ o w e j  n a  W a ³ a c h ,  z a k o ñ c z o n e j  
b³ogos³awieñstwem, rozwa¿aliœmy mêkê i œmieræ 
Pana Jezusa. By³ tak¿e czas na indywidualne 
modlitwy i adoracje oraz zwiedzanie i wspóln¹ 
fotografiê. Podró¿ autokarem up³ynê³a nam na 
wspólnej modlitwie, œpiewie oraz dzieleniu siê 
refleksjami z pielgrzymki.  

opr. Kamilla 
Grocholewska
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Co by³o…. ! 31 maja odby³ siê zjazd kole¿eñski Ksiê¿y 
wyœwiêconych z Ks. Krzysztofem Borowiczem. O 

! W niedzielê 2 maja, odby³a siê „majówka” dla godz. 11.00 Ksiê¿a odprawili Mszê œwiêt¹. 
Rodziców ministrantów. Rodzice i dzieci mieli !
mo¿liwoœæ zjedzenia „kie³baski z ogniska” oraz Co nas czeka….
spêdzenia czasu przy ró¿nych zabawach i grach, a od ! 5 czerwca odbêdzie siê Kongregacja dekanalna. Raz 
godz. 20 Rodzice wziêli udzia³ w  wieczorze do roku Ksiê¿a z dekanatu koncelebruj¹ Msze œwiêt¹ 
tanecznym w Domu katolickim.  za zmar³ych Ksiê¿y, którzy pracowali w Dekanacie. 
! 4 maja o godz. 18.00 z okazji wspomnienia œw. ! 5 czerwca m³odzie¿ naszej parafii weŸmie udzia³ w XIV 

Floriana zosta³a odprawiona Msza œwiêta w intencji Ogólnopolskim Spotkaniu M³odych nad Lednic¹. Has³o 
Stra¿aków. Po Mszy œwiêtej odby³a siê „majówka” w tegorocznego spotkania brzmi „Kobieta - dar i 
ogrodach parafialnych. tajemnica”. o. Jan Góra bêdzie zachêca³ m³odych do 
! W niedzielê 9 maja o godz. 12.00, z okazji refleksji nad rol¹ kobiety, podkreœla³ wartoœæ ¿ycia w 

uroczystoœci œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika, w czystoœci i wychowania do piêknej i prawdziwej 
Przyprostyni zosta³a celebrowana uroczysta suma mi³oœci.
odpustowa, której przewodniczy³ ks. Krzysztof ! W niedzielê 6 czerwca nasza parafia organizuje 
Borowicz. wyjazd na beatyfikacjê Ksiêdza Jerzego Popie³uszki. 
! 10 maja by³ obchodzony Dzieñ Godnoœci Osób Tego dnia o 15.00 w Domu Katolickim wyœwietlimy film 

Niepe³nosprawnych Intelektualnie. Z tej okazji, o pt. „Popie³uszko  wolnoœæ jest w nas” opowiadaj¹cy o 
godz. 10.00 zosta³a odprawiona Msza œwiêta, a po nowym polskim b³ogos³awionym.
niej odby³o siê spotkanie przy koœciele i w ogrodach ! We wtorek, 8 czerwca, odbêdzie siê w naszej parafii 
parafialnych. uroczystoœæ przyjêcia przez m³odzie¿ klas III 
! 11 maja odby³a siê parafialna pielgrzymka na Jasn¹ gimnazjum sakramentu bierzmowania. M³odzie¿ 

Górê. O godz. 6.00 wziêliœmy udzia³ we Mszy œwiêtej, przyjmie ten sakrament z r¹k Ks. bp Marka 
któr¹ koncelebrowa³ równie¿ Ks. Krzysztof Jêdraszewskiego. 
Kaczmarek w intencji wszystkich naszych parafian. O ! VI Sp³yw Kajakowy Szlakiem Karola Wojty³y rzek¹ 
godz. 10.00 odprawiliœmy Drogê krzy¿ow¹ na Wa³ach Obr¹ w tym roku odbêdzie siê w dniach 12/13/14 
Jasnogórskich. czerwca. Zg³oszenia do dnia 31 maja przyjmowane s¹ 
! W niedzielê 16 i 23 maja o godz. 10.00 odby³y siê I w siedzibie Zb¹szyñskiego Centrum Sportu (hala 

Komunie œwiête. s p o r t o w a  " Z b ¹ s z y n i a n k a " ) .  
! W niedzielê, 16 maja, przeprowadzona zosta³a W niedzielê 13 czerwca o godzinie 9.00 na terenie 

sk ³adka remontowa.  Zebral iœmy  10 ,400  z³ . Campingu przy Baszcie odprawiona zostanie polowa 
Wszystkim, którzy wspieraj¹ nas modlitewnie jak i Msza Œwiêta, na któr¹ zapraszamy równie¿ parafian.
materialnie bardzo dziêkujemy. ! W niedzielê, 20 czerwca, swój Z³oty Jubileusz 
! 26 maja o godz. 18.00 zosta³y odprawione Msze Kap³añstwa bêdzie œwiêtowa³ w naszej parafii       Ks. 

œwiê te z okazj i 25- lecia kap ³añstwa Ksiêdza Marian Koz³owski, który pochodzi ze Zb¹szynia. 
Proboszcza oraz 55-lecia kap³añstwa Ksiêdza Leona Jubilat bêdzie celebrowa³ Mszê œwiêt¹ jubileuszow¹ o 
£odziñskiego. godz. 9.00. 
! 30 maja o 12.00 zosta³a odprawiona Msza œwiêta w ! 26 czerwca ministranci oraz dzieci z naszej parafii 

intencji Orkiestry z okazji 25-lecia istnienia. Po wyrusz¹ na swój wakacyjny wyjazd do Kotliny 
po³udniu na sali w Domu katolickim im. Jana Paw³a II K³odzkiej. 
odby³ siê koncert do godz. 15.00. O 14.30 rozpocz¹³ 
siê Festyn parafialny. Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ

„Podajê ludziom naczynie, z którym 
maj¹ przychodziæ po 
³aski do Ÿród³a 
mi³osierdzia.
Tym naczyniem jest 
ten 
obraz z podpisem: 
Jezu, ufam Tobie.” 
( Dzienniczek 327 ) 

KATECHEZY 
PRZEDMA£¯EÑSKIE

W pi¹tek 11 czerwca br. o godz. 19:00 w 
parafii pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 

w Nowym Tomyœlu rozpocznie siê cykl 
katechez przedma³¿eñskich dla 

narzeczonych. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ 
w pi¹tki, soboty i niedziele przez dwa 

weekendy.

KATECHEZY 
PRZEDMA£¯EÑSKIE
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GODNOŒÆGODNOŒÆ

Œ w i a t o w y  D z i e ñ  G o d n o œ c i  O s ó b  ks.Dziekana Zbigniewa Piotrowskiego(który wraz z 
Niepe³nosprawnych od wielu lat by³ obchodzony na Pañstwem El¿biet¹ i Tomaszem Jazdonem by³ 
œwiecie. Ludzie niepe³nosprawni intelektualnie i g³ównym organizatorem i sponsorem). Mszê œw. 
fizycznie walczyli o godne ¿ycie. W Polsce zaczêto swoim piêknym œpiewem uœwietni³ chórek"Shola".
myœleæ o tym dniu wraz z wejœciem do Unii. W Po Mszy œw. dalsza czêœæ uroczystoœci  
Zb¹szyniu obchodziliœmy go ju¿ po raz trzeci. odbywa³a siê w ogrodach przy Domu Katolickim. Goœci 

powita³ S³awomir Weihs wraz z dyrektorem Robertem 
Winiarzem. Pani psycholog Aldona Ahmed Mahmod 
udzieli³a wyk³adu na temat godnoœci cz³owieka:                  

"Osoby niepe³nosprawne intelektualnie chc¹ byæ 
traktowane tak jak sprawne. One tego potrzebuj¹ i 
maj¹ do tego prawo.Powinniœmy codziennie staraæ siê 
wyrównywaæ ich szanse. 

Czêsto uwa¿amy, ¿e to rodzina powinna przede 
wszystkim siê nimi opiekowaæ i pomagaæ; póŸniej 
wymieniamy s³u¿bê zdrowia i pracowników pomocy 
spo³ecznej, pañstwo i organizacje pozarz¹dowe.A 
gdzie inni, gdzie My, gdzie spo³ecznoœci lokalne, 
wreszcie ca³e spo³eczeñstwo?! To my ludzie zdrowi, 
powinniœmy d¹¿yæ do tego, aby dzieci, ludzie doroœli 
dotkniêci tym rodzajem  niepe³nosprawnoœci byli 
otoczeni mi³oœci¹, aby napotykali na swojej drodze Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 10 maja 2010r. 
szczêœcie, akceptacjê.przemarszem z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego 

Dla osoby niepe³nosprawnej godnoœæ to wielka pod pomnik Jana Paw³a II. Udzia³ w przemarszu wziê³a 
sprawa - to mo¿liwoœæ pracy, nauki, bycia potrzebnym ca³a spo³ecznoœæ oœrodka wraz z rodzicami, a tak¿e 
nawet w niewielkim stopniu. To naturalne, ka¿dy z nas warsztaty terapii, w³adze lokalne, powiatowe, m³odzie¿ 
tego pragnie i ma prawo czuæ siê szczêœliwie.wszystkich szkó³ zb¹szyñskich oraz z Belêcina i 

Rzeczywistoœæ zmieniamy my wszyscy - to od Wolsztyna. Po z³o¿eniu kwiatów pod pomnikiem 
naszej œwiadomoœci zale¿y jakoœæ ¿ycia innych. Nie Papie¿a uczestnicy udali siê na Mszê œw., odprawion¹ 
zapominajmy, ¿e wokó³ nas s¹ ró¿ni ludzie, ka¿dy z w intencji osób niepe³nosprawnych i ich rodzin- przez 

Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca 
“K¹cik poetycki” zostanie zamieszczony 

w kolejnym numerze.

Czytelników uprzejmie przepraszamy.

PIELGRZYMKA DO PARADY¯APIELGRZYMKA DO PARADY¯A

W sobotni wieczór 22 maja, w wigiliê Zes³ania 
Ducha Œwiêtego, kilkuosobowa grupa z naszej 
parafii wraz z Parafianami ze Zb¹szynka uda³a 
siê na nocne czuwanie modlitewne do 
Parady¿a. Rozpoczê³o siê ono o godz. 19:00 
nabo¿eñstwem majowym wraz z konferencj¹. 
Bezpoœrednio po nim by³a sprawowana 
Uroczysta Msza œw. pod przewodnictwem ks. 
Bpa Paw³a Sochy. Nastêpnie odœpiewano 
akatyst do Ducha Œwiêtego, którym zakoñczono 
czuwanie. 

opr. Kamilla Grocholewska
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nich ma prawo do dobrego godnego ¿ycia i do 
szczêœcia.

Wiêc co robiæ, ¿eby nie zwariowaæ?
Usi¹œæ i pos³uchaæ, us³yszeæ co chcieliby robiæ, o 

czym marz¹, czego nie lubi¹, pos³uchaæ ich skarg, a 
czasem i milczenia. Obserwowaæ i patrzeæ: zobaczyæ 
co mog¹ robiæ, co ju¿ potrafi¹, czego unikaj¹. Ka¿dego 
dnia coraz bardziej ich odkrywaæ. Zdobyte w ten 
sposób informacje pozwol¹ stawiaæ im realne 
wymagania. Realne czyli takie, które nie s¹ zbyt 
wygórowane, ale i - co bardzo wa¿ne - nie zani¿aj¹ ich 
mo¿liwoœci. Nie skupiaæ siê tylko na wadach i 
deficytach, których byæ mo¿e nie da siê zlikwidowaæ, 
ale szukaæ tego, co mo¿na w osobie niepe³nosprawnej 
intelektualnie  rozwijaæ.

osób, bo sami mo¿emy siê znaleŸæ na ich miejscu."
Po czêœci oficjalnej goœcie i uczestnicy obejrzeli B¹dŸmy  wiêc architektami- jak pisze  swym wierszu 

program artystyczny w wykonaniu uczniów oœrodka, 10 -letnia Ewa Bender
warsztatów terapii oraz pozosta³ych szkó³. Podczas 
"sycenia" siê piêkn¹ muzyk¹, tañcem i œpiewem, by³o "Zbudujê dom z cegie³ mi³oœci
mo¿na czêstowaæ siê smaczn¹ kie³bas¹ z grila i Po³¹czê z cementem radoœci
soczkami.Dach u³o¿ê z dachówek serdecznoœci

Na  znak  poparc ia  i de i -  wspó ln ie  z  Szyby bêd¹ ze szk³a przyjaŸni
niepe³nosprawnymi œwiêtowa³y tak¿e polskie gwiazdy. Pomalujê je farb¹ wyobraŸni
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Bohdan Smoleñ, Fundamenty zrobiê  z betonu zrozumienia
Jacek Mejer, Krzysztof Kalwat, Remigiusz Pospiech, I dodam ma³e ziarenko cierpienia
Dominik Grabowski. Chêtnie rozdawali autografy i P³ot zrobiê z desek prawdomównoœci
pozowali do zdjêæ. A furtkê z prêtów czu³oœci

W ogrodzie posadzê  ró¿e ¿yczliwoœci
Zaœ obok nich tramê wyrozumia³oœci
Tu zawsze bêdê mia³a schronienie
Mieæ taki dom to moje marzenie."

   Myœl¹c o osobach niepe³nosprawnych 
intelektualnie spostrzegamy je czêsto w kontekœcie 
opieki, nie próbuj¹c ukazaæ ich mo¿liwoœci. 
Kszta³towanie spo³ecznej wra¿liwoœci, zrozumienia dla 
ró¿nych form aktywnoœci osób niepe³nosprawnych 
intelektualnie oraz respektowania prawa do ich 
aktywnego ¿ycia w obywatelskim spo³eczeñstwie jest 
pierwszoplanowym zadaniem i obowi¹zkiem ka¿dego 
z nas.Mam nadziejê, ¿e czas spêdzony razem z ludŸmi 
niepe³nosprawnymi tego dnia, bêdzie krokiem na tej 
drodze i zarazem lekcj¹ dla m³odych, nas doros³ych, 
jak mo¿na razem godnie ¿yæ.Pamiêtajmy, miar¹ 
wartoœci spo³eczeñstwa jest, jak mówi Jan Pawe³ II, 
sposób w jaki traktuje tych najs³abszych. 

Ka¿dy z nas uwa¿a, ¿e mnie to nie dotyczy... Ale 
do czasu, gdy w rodzinie pojawi siê dziecko 
wymagaj¹ce wiêkszej opieki. Œwiat potrafi siê zmieniæ 
w u³amku sekundy, po jednej diagnozie lekarza... 
Kochajmy dzieci bez wzglêdu, jakie s¹. Bo s¹ 
niepowtarzalne i jedyne.

Nie ka¿dy zdaje sobie sprawê, ¿e problem 
niepe³nosprawnoœci  in te lektualnej  dotyczy 
bezpoœrednio jego osoby. Ka¿dy bowiem z nas mo¿e 
staæ siê osob¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie. 
Wypadki, choroby, czy po prostu staroœæ mog¹ 
sprawiæ, ¿e do³¹czymy do grona niepe³nosprawnych 
intelektualnie. Nie upoœledzajmy wiêc dodatkowo tych 

GODNOŒÆGODNOŒÆ

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Antonina Kupiñska, Zb¹szyñ,
2/. Roksana, Maria Mielke, Zb¹szyñ,
3/. Stanis³aw Arcimowicz, Stefanowo,
4/. Marcin, Maksymilian P³aszewski, Zb¹szyñ, ul, Sportowa,
5/. Robert, Pawe³ Fr¹cek, N¹dnia,
6/. Kornelia Maækowska, Przyprostynia, ul. Prandoty,
7/. Oliwier, Piotr Molenda. Przyprostynia, ul. Prandoty,
8/. Roksana Zboralska, Przyprostynia, ul. Prandoty,
9/. Natalia Rosolska, Zb¹szyñ, ul. Mostowa, 
10/. Kacper, Piotr Rzepa, Zb¹szyñ, ul. Gen. 

Muœnickiego, 
11/. Nelly, Maria Szyszka, Anglia,
12/. Miko³aj, Adrian Owczarczak, Przyprostynia, ul. Prandoty,
13/. Miko³aj, Henryk Knycha³a, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza,
14/. Gabriela, Jadwiga Przyby³a, N¹dnia,
15/. Aleksandra Tobys, Zb¹szyñ, ul. Piotrowskiego,
16/. Nikodem Konkiewicz, Zb¹szyñ, ul. Senatorska,
17/. Maciej Mirek, Perzyny.

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Damian S³owiñski - Patrycja, Teresa Rucioch
2/. Szymon Piosik - Aneta, Urszula Eichhorst,
3/. Marek, Marian Springer - Miros³awa, Mariola Klorek-Brajerek,
4/. Robert, Piotr Solarczyk - Maria Boch,
5/. Tomasz Samuel - Patrycja Rybicka,
6/. Tomasz Górczewski  Anna Ba³chan,
7/. Micha³ Tobys - Justyna Kromska.

Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Antoni Adamek, 1. 93, Strzy¿ewo,
2/. Teresa Piter, 1. 40, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
3/. Kazimierz Kostera, 1. 83, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Cecylia Szott, 1. 84, Przyprostynia, ul. Œwiêtojañska,
5/. Stanis³awa, Martyna So³tysik, 1. 73, Stefanowo.

opr. Kamilla Grocholewska
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W niedzielê 23 maja br. Ksi¹dz Kanonik Pañskiego na Wichrowym Wzgórzu u ksiêdza 
Zbigniew Piotrowski obchodzi³ srebrny jubileusz proboszcza Jana Szczepaniaka. 

kap³añstwa. Droga Natomiast w latach 2000-2005 by³ proboszczem w 
do kap³añstwa parafii Wniebowziêcia NMP w Dêbnie nad Wart¹. Od 
rozpoczê³a siê w roku 2005 jest proboszczem w parafii NMP 
domu rodzinnym, Wniebowziêtej w Zb¹szyniu. Od roku 2008 jest tak¿e 
g d z i e  m a m a  dziekanem dekanatu zb¹szyñskiego. W tym czasie 
Kazimiera i tata wikariuszami w Zb¹szyniu byli ksi¹dz Marian Brdyœ i 
H i e r o n i m  ksi¹dz Przemys³aw Boiñski. Obecnie jako 
p r z y k ³ a d e m  wikariusze pracuj¹ ksi¹dz Krzysztof Borowicz i 
w³ as ne go  ¿y ci a ksi¹dz Krzysztof Kaczmarek. 
okazywal i mi³oœæ 17 maja 2010 r. Arcybiskup Metropolita 
Bogu ,  sob ie  i  Poznañski Stanis³aw G¹decki nada³ Ksiêdzu 

dzieciom. Przysz³y kap³an od pi¹tego roku ¿ycia by³ Proboszczowi tytu³ Kanonika Kapitu³y Kolegiackiej w 
ministrantem. Do szko³y podstawowej syn Pañstwa Szamotu³ach.  Uroczystoœæ mia ³a mie jsce w 
Piotrowskich uczêszcza³ w rodzinnej Opalenicy, Poznaniu po Mszy œwiêtej w Katedrze celebrowanej 
nastêpnie kontynuowa³ naukê w Liceum w intencj i kap³anów-jubi latów.
Ogólnokszta³c¹cym w Grodzisku Wielkopolskim. Po Ksiêdzu Kanonikowi Zbigniewowi Piotrowskiemu 
maturze w 1977 r. z³o¿y³ podanie o przyjêcie na ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych na kolejne lata 
studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jednak¿e kap³añstwa. Szczêœæ Bo¿e.
dzieñ przed egzaminami wstêpnymi przeniós³ 
dokumenty do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego. Zaraz po przyjêciu do Seminarium 
zosta³ wraz z kolegami kursowymi wcielony do 
kleryckiej Jednostki Wojskowej w Brzegu nad Odr¹. 
Tam spêdzi³ 2 lata. Warto dodaæ, ¿e ta jednostka 
wcale nie by³a pod nadzorem Ministerstwa Obrony 
Narodowej, ale G³ównego Zarz¹du Politycznego. 
Klerykom starano siê wpoiæ „jedynie s³uszny” 
œwiatopogl¹d. Ksi¹dz Kanonik wspomina, ¿e jego 
ojciec pracuj¹cy wówczas w bazie budowlanej 
spotyka³ siê z szykanami i inwigilacj¹ ze strony 
s³u¿by bezpieczeñstwa. Podobne represje 
spotyka³y s¹siadów i znajomych kleryka. 

W latach osiemdziesi¹tych pielgrzymowa³ na 
Jasn¹ Górê wraz z grupami poznañskimi, potem 
opalenickimi i leszczyñskimi. Z tych czasów pamiêta 
krzy¿e pielgrzymkowe, które zawsze grupa 
zb¹szyñska pozostawia³a w Opalenicy, gdy¿ dalej 
sz³a z grup¹ opalenick¹. Te krzy¿e co roku ojciec 
ksiêdza zabiera³ do swego domu. 

W dniu 23 maja 1985 r. kleryk Zbigniew 
Piotrowski otrzyma³ Sakrament Kap³añstwa w 
Katedrze Poznañskiej z r¹k ówczesnego 
Arcybiskupa Metropolity Jerzego Stroby. Tak 
rozpoczê³a siê kap³añska droga Ksiêdza Jubilata.
W latach 1985-1987 by³ wikariuszem w Brennie u ks. 
Proboszcza Zbigniewa Zieliñskiego. W latach 1987-
1990 pe³ni³ obowi¹zki wikariusza w parafii œw. Jana 
Chrzciciela w Lesznie, gdzie proboszczem by³ ks. 
Proboszcz Kazimierz Pietrzak. W latach 1990-1994 
pracowa³ jako wikariusz w parafii Narodzenia NMP w 
Lubaszu u ks. Proboszcza Jerzego Kêdzierskiego. 
Lata 1994-1998 by³ wikariuszem w parafii NSPJ w 
Œremie, gdzie proboszczem by³ ks. Bogdan 
Elegañczyk. W latach 1998-2000 pracowa³ jako 
wikariusz w poznañskiej parafii Wniebowst¹pienia 
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KS. JERZY POPIE£USZKOKS. JERZY POPIE£USZKO
W ostatnim swym kazaniu, wyg³oszonym przemocy. Idea, która potrzebuje broni, by siê 

podczas mszy œw. w koœciele pw. Œwiêtych utrzymaæ, sama obumiera. (...) Idea, która 
P o l s k i c h  B r a c i  utrzymuje siê tylko przy €¿yciu 
M ê c z e n n i k ó w  w  przemocy, jest wypaczona."
Bydgoszczy, ks. Jerzy " P r a w d a  j e s t  
Pop ie ³uszko  wzywa ³  niezmienna. Prawdy nie da 
s³owami œw. Paw³a (Rz siê zniszczyæ tak¹ czy inn¹ 
12 ,21 )  "Z ³o  dobrem decyzj¹, tak¹ czy inn¹ ustaw¹. 
zwyciê¿aj". S³owa te Na tym polega w zasadzie 
mo¿na uznaæ za istotê nasza niewola, ¿e poddajemy 
jego kap³añstwa i za siê panowaniu k³amstwa, ¿e 
duchowy testament dla go nie demaskujemy i nie 
narodu polskiego. protestujemy przeciw niemu 

K s .  J e r z e g o  na co dzieñ. Nie protestujemy, 
c e c h o w a ³ a  p r z e d e  milczymy lub udajemy, ¿e w 
wszystkim wielka wiara i nie wierzymy. ̄ yjemy wtedy w 
patriotyzm. Jako bojownik z a k ³ a m a n i u .  O d w a ¿ n e  
za wiarê i ojczyznê by³ œwiadczenie prawdy jest 
gotów do cierpienia za d r o g ¹  p r o w a d z ¹ c ¹  
ni¹."(...). ale oczywiœcie bezpoœrednio do wolnoœci." 
zdajê sobie sprawê, ¿e za Ks. Jerzy Popie³uszko 
prawdê trzeba cierpieæ. broni³ naszej wiary i ojczyzny 
Je¿eli ludzie, którzy maj¹ do koñca, a¿ do mêczeñskiej 
rodz iny, maj ¹ dzi eci,  œmierci. Mia³ powiedzieæ 
odpowiedzialnoœæ jak¹œ- mi es i¹ c p rz ed  œm ie rc i¹ : 
byli w wiêzieniach, cierpi¹, "Przez œmieræ i pogrzeb 
to  dl ac ze go  ja , ja ko  mo¿na wiêcej zrobiæ ni¿ za 
Ksi¹dz, nie mam równie¿ ¿ycia.”
do³o¿yæ mojego cierpienia-liczê siê z tym jak 
najbardziej".

Jako Kapelan "Solidarnoœci" nawo¿ony by³ 
na ró¿ne komunistyczne upresje. W³adze zaczê³y 
rozg³aszaæ oszczerstwa na temat ks. Jerzego, 
nazywaj¹c go wrogiem narodu. W prasie 
komunistycznej  ukazywa³y s iê artyku³y 
oczerniaj¹ce jego dzia³alnoœæ duszpastersk¹ oraz 
jego samego. Homilie ks. Popie³uszki mia³y 
rzekomo znies³awiaæ w³adze pañstwowe, 
pomawiaj¹c je, i¿ pos³uguj¹ siê "fa³szem, ob³ud¹ i 
k³amstwem, poprzez antydemokratyczne 
ustawodawstwo niszcz¹ godnoœæ cz³owieka, a 
tak¿e pozbawiaj¹ spo³eczeñstwa swobody myœli 
oraz dzia³ania."

Pomimo represji, oraz przeœladowañ, 
inwigilacji d¹¿enia ks. Popie³uszki do "prawdy" by³y 
niezachwianie. Nigdy te¿ nie odpowiada³ na nie z 
agresj¹, przemoc¹. Jedyn¹ jego obron¹ by³a 
wytrwa³a modlitwa i zawierzenie Polski 
Najœwiêtszej Maryi Pannie.

"Nie walcz przemoc¹. Przemoc nie jest 
oznak¹ si³y lecz s³aboœci. Komu nie uda³o siê 
zwyciê¿yæ sercem lub rozumem, usi³uje zwyciê¿yæ 
przemoc¹. Ka¿dy przejaw przemocy dowodzi 
moralnej ni¿szoœci. Najwspanialsze i najtrwalsze 
walki, jakie zna ludzkoœæ, jakie zna historia, to walki 

W pi¹tek 2 lipca br. o godz. 9:00 wyruszy 
autokarowa Pielgrzymka Chorych i Starszych 

do Wielenia. W tym dniu w Wieleniu 
prze¿ywany bêdzie dzieñ chorych oraz V 
rocznica  Koronacji Figury Matki Bo¿ej. 

Nasza grupa uczestniczyæ bêdzie we Mszy 
œwiêtej o godz. 11:15. 

Koszt pielgrzymki 20 PLN/osoby.
Zg³oszenia przyjmuje: 
szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel.   68 - 3869 866  

Kamila Piosik

OG£OSZENIEOG£OSZENIE

Szafarzom 

Piotrowi Pruszkowskiemu 

i Piotrowi Bia³eckiemu 

sk³adamy najserdeczniejsze 

¿yczenia imieninowe.

Niech Matka Bo¿a prowadzi 

Was do swego Syna.

Redakcja i szafarze.
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„KOBIETA - DAR I TAJEMNICA” „KOBIETA - DAR I TAJEMNICA” 
XIV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE M£ODYCH NAD LEDNIC¥ 

„Kobieta - dar i tajemnica” to has³o spotkania nad Lednic¹ skierowa³y do nich listy, 
czternastego ju¿ spotkania m³odych nad Lednic¹, przypominaj¹ce o tym, jak istotn¹ rolê pe³ni¹ i jak wa¿ni 
które odby³o siê 5 czerwca. Tym razem o. Jan Góra s¹ w dzisiejszym œwiecie kierownicy duchowi. Nowo 
zachêca³ m³odych do refleksji nad rol¹ kobiety, wyœwiêceni ksiê¿a otrzymali dodatkowo specjalne 
podkreœla³ wartoœæ ¿ycia w czystoœci i wychowania ornaty lednickie. 
do piêknej i prawdziwej mi³oœci. „Jest to ho³d Ka¿dy z przyby³ych nad jezioro lednickie 
z³o¿ony przede wszystkim Maryi”  zaznaczaj¹ otrzyma³ zaœ ksi¹¿kê dr Wandy Pó³tawskiej pt. „Eros et 
organizatorzy spotkania. iuventus!” podkreœlaj¹c¹ godnoœæ kobiety i ucz¹c¹ 

panowania nad cia³em oraz wielobiegunowego 
rozwoju. Symbolicznym akcentem, nawi¹zuj¹cym do 
tematu spotkania by³ te¿ ... s³oik miodu  dar od 
karpackich pszczelarzy. 

Podczas tegorocznego spotkania lednickiego 
nie zabrak³o modlitwy w zwi¹zku z tragicznymi 
wydarzeniami z 10 kwietnia. Zebrani oddali ho³d 
ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem, obserwuj¹c w 
ciszy, jak 96. spadochroniarzy l¹duje na Polach 
Lednickich. 

Dla upamiêtnienia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II - 
wielkiego przyjaciela Lednicy - jego imieniem zosta³a 
nazwana nowa odmiana tulipanów. W trakcie 
nabo¿eñstwa kwiaty w³aœnie tej odmiany zdobi³y 
podnó¿e Bramy Ryby.

LEDNICA jest modlitewnym spotkaniem 
m³odych, które od 1997 roku na pocz¹tku czerwca „Pragniemy zg³êbiæ tajemnicê kobiety, 
gromadzi ok. 100 tys osób. M³odzie¿ zbiera siê przy uœwiadomiæ sobie donios³oœæ obecnoœci kobiet poœród 
Jeziorze Lednickim, miejscu chrztu Polski, aby nas, poznaæ lepiej archetyp Ewy, misjê Maryi, a w nich 
wspólnie wybraæ Chrystusa, jak to uczyni³ Mieszko I ka¿dej kobiety, naszych matek i sióstr, a ostatecznie 
przed tysi¹cem lat. Modl¹ siê tañcem i œpiewem. Koœcio³a, który równie¿ jest kobiet¹, ma³¿onk¹ 
Koñcowym elementem ka¿dego spotkania jest Chrystusa”  tak tegoroczny temat lednickiego 
przejœcie przez Bramê-Rybê nawi¹zuj¹c¹ do spotkania, które rozpoczê³o siê w sobotê 5 czerwca, 
pierwszych chrzeœcijan. wyjaœni³ dominikanin o. Jan Góra. 

W tym roku o. Jan Góra postanowi³ przekazaæ 5 Organizatorzy spotkania jako wzór kobiety 
czerwca uczestnikom Spotkania "Uroczysty akt wskazali Matkê Bo¿¹. Iloœæ i ró¿norodnoœæ aspektów 
nadania ziemi lednickiej m³odzie¿y polskiej". Jak jej mi³oœci zosta³a ukazana m.in. poprzez delegacje z 
t³umaczy, w ten sposób ka¿dy mo¿e czuæ, ¿e to miejsce wizerunkami Matki Bo¿ej z ca³ej Polski. Nie zabrak³o 
nale¿y do niego i zawsze mo¿e tu powracaæ - do siebie. te¿ innych przyk³adów kobiet œwiêtych. Zosta³a 

przywo³ana postaæ Marii Magdaleny - nawróconej 
grzesznicy; Weroniki, która otar³a twarz cierpi¹cego 
Chrystusa; Edyty Stein - uczonej i Jadwigi - królowej. O 
tym, jak wa¿ne jest ¿ycie w czystoœci przypomnia³a 
natomiast b³. Karolina Kózkówna, której relikwie w 
stworzonym specjalnie na tê okazjê relikwiarzu 
przekaza³a do Oœrodka Jana Paw³a II na Polach 
Lednickich m³odzie¿ z diecezji tarnowskiej, gdzie 
mieœci siê sanktuarium B³ogos³awionej. 

Obok sta³ych punktów lednickiego spotkania - 
jak przes³anie do m³odych wyg³oszone przez Ojca 
Œwiêtego i przejœcie o pó³nocy przez Bramê III 
Tysi¹clecia - jego uczestnicy wzieli udzia³ m.in. w 
o d d a j ¹ c y m  c z e œ æ  p o œ w i ê c e n i u  k o b i e t  
"B³ogos³awieñstwie r¹k kobiecych”. Podczas niego, 
kobiety wznios³y rêce ku górze, a mê¿czyŸni W celu aktywowania aktu w³asnoœci nale¿y 
przyklêknêli. Pozdrowienie do m³odych wyg³osi³a te¿ zarejestrowaæ siê po Spotkaniu na stronie internetowej 
za poœrednictwem po³¹czenia wideo matka ks. Jerzego lednica2000.pl. 
Popie³uszki, który 6 czerwca zosta³ beatyfikowany. (jl © Biuro Prasowe KEP 2010) 

W zwi¹zku z Rokiem Kap³añskim w szczególny 
sposób zostali uhonorowani ksiê¿a. Uczestniczki Kamila Piosik
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Antysemita Pius XII sprzyja³ nazistom, 
œwiêta inkwizycja wymordowa³a setki tysiêcy 
ludzi, konkwistadorzy maj¹ na sumieniu krew 
miliona po³udniowoamerykañskich Indian, 
a Galileusz sp³on¹³ na stosie. Stosie bzdur.

Czym ró¿ni siê hiszpañska wojna domowa od 
wielu innych wojen? Tym, ¿e nie chodzi³o w niej ani 
o interesy ekonomiczne, ani o spory narodowe. To 
by³a wojna dwóch ideologii, dwóch wizji œwiata, dwóch 
systemów wartoœci. Dlatego wci¹¿ budzi emocje i jest 
przedmiotem ideologicznej manipulacji. 

Wrogowie chrzeœcijañskiej wizji œwiata 
wynajduj¹ w dziejach takie wydarzenia, które maj¹ 
w z³ym œwietle przedstawiæ Koœció³. Chc¹ udowodniæ, 
¿e jeœli myli³ siê kiedyœ, mo¿e te¿ myliæ siê i teraz, jeœli 
pope³nia³ kiedyœ zbrodnie, mo¿e pope³niaæ je i teraz.

Oczywiœcie Koœció³ myli³ siê w przesz³oœci 
wielokrotnie. Bardzo czêsto przypisuje mu siê jednak 
winy, których nie pope³ni³. A te rzeczywiste wyrywa siê 
z historycznego kontekstu, by je wyolbrzymiæ. W ten 
sposób powsta³y mity uznawane przez opiniê 
publiczn¹ za dowiedzione prawdy. Postanowiliœmy 
skonfrontowaæ te mity z rzeczywist¹ wiedz¹ naukow¹ 
na ich temat. 

Papie¿ Hitlera
Andrzej Grajewski

Mit 1: Galileusz zosta³ spalony na stosie 
przez inkwizycjê.

Piusa XII w okresie wojny, rabin David G. Dalin z USA 
przypomnia³ zdanie z Talmudu, ¿e kto zachowuje 
jedno ¿ycie, jest mu to policzone, jak gdyby zachowa³ 
ca³y œwiat. „Pius XII wype³ni³ to talmudyczne 
powiedzenie bardziej ni¿ którykolwiek XX-wieczny 
przywódca, kiedy wa¿y³ siê los europejskich ̄ ydów”.

Sk¹d siê wziê³a czarna legenda Piusa XII? 
Pocz¹tek haniebnej kampanii da³a w 1963 r. w Berlinie 
premiera dramatu niemieckiego pisarza Rolfa 
Hochhuta pt. „Namiestnik. Tragedia chrzeœcijan”. 
Hochhut, opieraj¹c siê na rzekomo autentycznych 
dokumentach ,  p rzeds taw i ³  pap ie¿a  jako  
bezwzglêdnego cynika ca³kowicie obojêtnego na 
ludzkie dramaty. Sztuka, przet³umaczona na wiele 
jêzyków, traktowana by³a nieomal jak historyczny 
dokument. W 2002 r. na jej podstawie znany re¿yser 
Costa Gavras nakrêci³ film „Amen”. W styczniu 2007 r. 
w amerykañskim piœmie „National Review” ukaza³ siê 
artyku³ gen. Iona Mihaia Pacepy, wysokiej rangi 
funkcjonariusza rumuñskiej tajnej policji politycznej 
Securitate, który w 1968 r. uciek³ na Zachód.

Uczestniczy³ on osobiœcie w operacji maj¹cej 
zdyskredytowaæ autorytet Piusa XII. Aby to osi¹gn¹æ, 
sfa³szowano oryginalne dokumenty watykañskie. 
Czêœæ z nich podrzucono m.in. Hochhuthowi. Tak¿e 
wielu zachodnich historyków, jednostronnie 
interpretuj¹cych Ÿród³a lub ignoruj¹cych dokumenty 
dla nich niewygodne, stawia³o tezê, ¿e antykomunizm 
Piusa XII doprowadzi³ go do wspierania Hitlera. W 
rzeczywistoœci by³o odwrotnie. 

Papie¿ wstrzyma³ s iê od potêpienia Ataki na Piusa XII 
komunizmu, aby u³atwiæ aliantom pokonanie Hitlera. rozpoczê³y siê po jego 
Ci¹gle pojawiaj¹ siê tak¿e informacje, jakoby œmierci. Wczeœniej nikt 
Watykan ukrywa³ w swoich archiwach niewygodne dla n i e  k w e s t i o n o w a ³  
tego papie¿a Ÿród³a. Dzieje siê tak, pomimo ¿e w 1964 znaczenia pomocy tego 
r. z inicjatywy Paw³a VI zespó³ historyków rozpocz¹³ papie¿a dla œrodowisk 
wydawanie dokumentacji Sekretariatu Stanu z okresu ¿ydowskich, zw³aszcza 
II wojny œwiatowej. Zawarte s¹ w 12 opas³ych tomach. gdy jesieni¹ 1943 r. 

n i em ieck ie  wo j ska  
zajê³y Rzym i znaczn¹ 
czêœæ W³och. Pius XII 
p o p r o s i ³  w ó w c z a s  
koœcio³y i klasztory w 
ca³ym kraju, by dawa³y 
schronienie ¯ydom. 
Oceniaj¹c dzia³alnoœæ 

•ród³o: Goœæ Niedzielny 06/2010 
14-02-2010

Mity i fakty

Andrzej Grajewski, Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa
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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

Rozwi¹zanie: Krzy¿  ..........................
Wœród Czytelników, którzy do 18. CZERWCA br. 

nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie 
pytania na adres: 
Zygmunt Buda

Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ

 Rozlosujemy atrakcyjn¹ nagrodê

ksi¹¿kê: „104 Pielgrzymki Jana Paw³a II”

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki 

z nr 5/2010 brzmi Krzy¿ 

UPADKU

Nagrodê wylosowa³a 
Pani Krystyna Machul z N¹dni. 

GRATULUJEMY!

1. Komfortowe ¿ycie,
2. Skrêcony rzemieñ na patyku, 
3. Wysokie wzniesienie,
4. Rudy chytrus,
5. Ogó³ przedmiotów realnych,
6. Czêœæ cia³a z mózgiem,
7. Na talerzu lub w  misce,

1.

2.
3.

4.
5.

6.

JUBILEUSZ WESO£EJ FERAJNYJUBILEUSZ WESO£EJ FERAJNY
Rajewskiego, na któe zaproszono równie¿ 
Zespó³ Zb¹szyñskich Seniorów, na czele z 
Paniami Mari¹ Leœnik i Regin¹ Go³ek. Na 
pocz¹tku spotkania odebrno wiele ¿yczeñ i 
kwiatów. Wœród zaproszonych goœci byli: 
Burmist rz  Zb¹szynia Leszek Leœny,  
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw 
Chlebowski, Ks. Proboszcz Zbigniew 
P io t rowsk i  o raz  za ³o¿yc ie l  Zespo ³u  
Zb¹szyñskich Seniorów - Pan Czes³aw Paku³a. 
Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ przewodnicz¹cej 
organizacji Seniorów oraz seniorki zespo³u 
Weso³a Ferajna, Florentyny Kulawiak.

Po Poczêstunku szampanem, kaw¹ i 
wypiekami w³asnymi cz³onkiñ zespo³u, 
bawiono siê przy muzyce m³odego muzyka z 
Siedlca, przy melodiach ludowych i nie tylko. 

17 maja br. zorganizowano spotkanie 
Przygrywa³a te¿ Pani Regina Go³ek, przy której 

jubileuszowe zespo³u Weso³a Ferajna. Najpierw o 
rozœpiewa³y siê oba zespo³y. O godzinie 19.00 podano 

godz. 16.00 odprawiona zosta³a Msza œw. w intencji 
obiad, po którym bawiono siê dalej przy muzyce 

cz³onków zespo³u i ich rodzin, w której to mszy 
kierownika zespo³u Weso³a Ferajna - Jaros³awa 

uczestniczy³ zespó³ Zb¹szyñskich Seniorów, który 
Borowicza. Rozstaliœmy siê ok. godziny 21.00 przy 

zrobi³ nam mi³a niespodziankê, œpiewaj¹c dla nas w 
ogólnym œpiewie i po wspólnym po¿egnaniu obu 

koœciele po Mszy œw. Nastêpnie odby³o siê 
zespo³ów.

spotkanie w restauracj i  “Zacisze” Pana 

7.

Krystyna Akonom
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