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CZYM JEST PIELGRZYMOWANIE?
Sens pielgrzymowania
Pielgrzymka dla wielu ludzi
to przede wszystkim trud, droga,
mo dl it wa , w al ka z p ra ¿¹ cy m
s³oñcem lub uci¹¿liwymi opadami.
A wszystko to po to, aby... no
w³aœnie.

mêczenników zaczêto chowaæ w
koœcio³ach, w pobli¿u o³tarza.
Odt¹d p¹tnicy zmierzali do miast, w
których przechowywano relikwie.
Niejednokrotnie celami pielgrzymki
by³y pustynne odludzia, miejsca
¿ycia i modlitwy pobo¿nych
p us te ln ik ów, kt ór zy
porzucili spo³eczeñstwo,
by w ten sposób dawaæ
œw ia de ct wo sw eg o
zawierzenia Bogu. Taki
r uc h p ie lg rz ym ko wy
musia³ byæ doœæ
intensywny, skoro Antoni
Pus tel nik wie lok rot nie
zmienia³ miejsce pobytu
na pustyni, poniewa¿ nie
móg³ spokojnie modliæ
siê z powodu licznych
odwiedzin. W wiekach
Pielgrzymowanie jest form¹ œr ed ni ch zr od zi ³y si ê t ak ¿e
p o b o ¿ n o œ c i p r z e j ê t ¹ p r z e z pielgrzymki do takich miejsc, w
chrzeœcijan od ¯ydów. Za czasów których by³y figurki lub obrazy
J e z u s a p o b o ¿ n i ¯ y d z i s³yn¹ce ³askami. Prowadzi³y do
pielgrzymowali do Œwiêtego Miasta n i c h s p e c j a l n e t r a s y
trzy razy w roku (w Œwiêto p i e l g r z y m k o w e . P r z y n i c h
Przaœników, Œwiêto Tygodni, budowano koœcio³y, klasztory i
Œwiêto Namiotów). Podczas drogi specjalne schroniska, by p¹tnicy
pielgrzymi œpiewali psalmy, mogli otrzymaæ konieczn¹ im
rozmawiali, tworzyli wspólnotê pomoc duchow¹ i materialn¹.
ludzi wiary. Dla ¯ydów wspólnota Pielgrzymka jest obrazem ¿ycia
b y ³ a g ³ ó w n y m c e l e m ludzkiego, które jest niczym innym
pielgrzymowania.
jak w³aœnie codziennym
Jezus, choæ pozosta³ p i e l g r z y m o w a n i e m d o
wierny idei pielgrzymowania ostatecznego celu - spotkania z
wypracowanej przez tradycjê Bog iem . Sob ór Waty kañ ski II
¿ydowsk¹, nada³ pielgrzymowaniu dowartoœciowa³ wspólnotowy
n o w y s e n s . C e l e m wymiar pielgrzymowania.
pielgrzymowania przesta³o byæ Cz³owiek nie idzie do Boga w
jakieœ miejsce, nawet najbardziej pojedynkê, lecz we wspólnocie
uœwiêcone przez tradycjê, ale sta³ i nie inaczej, ale w³aœnie we
siê nim sam Bóg, centrum wspólnocie bêdzie kiedyœ
wszelkiego pielgrzymowania.
dzieli³ radoœæ przebywania z
Pielgrzymki towarzyszy³y Bogiem.
chrzeœcijañstwu od jego zarania.
P i e r w s i c h r z e œ c i j a n i e Pielgrzymka czy wycieczka?
pielgrzymowali do miejsc pobytu
Wysi³ek fizyczny,
Chrystusa. W III w. pewien p¹tnik z z w i ¹ z a n y z p i e s z y m
Galii opisywa³, ¿e widzia³ kamieñ, pielgrzymowaniem, choæ jest
przy którym Judasz zdradzi³ wa¿n y prz ez sw ój zw i¹ze k z
J e z u s a . W e w c z e s n y m osobist¹ ofiar¹ pielgrzyma, nie
œredniowieczu miejscem czci wy da je si ê b yæ ko ni ec zn ym
p¹tników sta³y siê tak¿e groby warunkiem pielgrzymowania.
mêczenników. Gdy minê³a epoka R ó w n i e ¿ p i e l g r z y m k i
p r z e œ l a d o w a ñ , p o e d y k c i e wykorzystuj¹ce przeró¿ne œrodki
K o n s t a n t y n a ( 3 1 3 r . ) , lokomocji wi¹¿¹ siê z jak¹œ ofiar¹,

ch oæ by fi na ns ow ¹, z ja ki mœ
fizycznym dyskomfortem.
Pielgrzymka piesza, choæ
najbardziej pierwotna i najlepiej
oddaj¹ca sens pielgrzymowania
nie jest jedyn¹ jego form¹.
Pielgrzymka zawsze jest
podejmowana z pobudek
religijnych. Choæ nie wyklucza siê
turystycznych walorów
pielgrzymowania, to jednak
turystyka jest œciœle
podporz¹dkowana celowi
religijnemu. Dlatego nie mo¿na
nazwaæ pielgrzymk¹ wyjazdu,
podczas którego w krótkim czasie
„nawiedza siê” albo raczej
„zwiedza” wielk¹ iloœæ sanktuariów
czy innych miejsc szczególnie
wa¿nych dla chrzeœcijañstwa.
Pielgrzymi musz¹ mieæ czas na
wspólnotow¹ i osobist¹ modlitwê
czy refleks jê. Podobni e celem
pielgrzymki nie mo¿e byæ tylko
wspólnota l udzi, a tmosfera
wzajemnego zrozumienia czy
akceptacji. To wszystko jest dobre,
o ile s³u¿y spotkaniu cz³owieka z
Bogiem.
Zrozumienie idei
pielgrzymowania jest nieodzowne
w owocnym prze¿ywaniu
jakiejkolwiek pielgrzymki. Ruch
pielgrzymkowy, aby pozostaæ
¿ywym, musi byæ otwarty na
dz ia ³a ni e Du ch a Œw iê te go i
odczytywaæ znaki czasów. Z ca³¹

pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e
idea pielgrzymowania obecna w
Koœciele od jego zarania, nie
umiera, ale staje siê coraz
bogatsza, zarówno w formie jak i w
treœci.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

3

Z WIZYT¥ U B£OGOS£AWIONEGO KS. JERZEGO
6 czerwiec 2010 Niedzielajedna z wa¿niejszych dat w Naszej
OjczyŸnie. Data, która szczególn¹
wagê ma dla ciê¿ko
doœwiadczonych podczas rz¹dów
w³adz komunistycznych, a tak¿e
dla ka¿dego z nas ¿yj¹cych w tych
la ta ch - mo cn o og ra ni cz on ej
wo ln oœ ci i og ól ne go br ak u
towarów na pó³kach, po³¹czone z

przy Grobie Nieznanego
¯o³nierza. Da³o siê zauwa¿yæ
du¿¹ liczbê Koœcielnej S³u¿by
Po¿¹dkowej, bardzo wielu
stra¿aków (wyró¿nionych
specjalnie za dzia³ania w trakcie
powodzi) ¿o³nierzy, policjantów.
Ciesz¹c sie z faktu bycia ludzie nie
kryli wzruszenia i ³ez- mogli oddaæ
ho³d ks. Jerzemu oraz innym

poczet b³ogos³awionych
Czcigodnego s³ugê Bo¿ego ks.
Jerzego Popie³uszkê i ustanowi³
dzieñ Jego
liturgicznego
wspomnienia 19 paŸdziernika. List
odczyta³ najpierw po ³acinie ks.
abp. Amato, a nastêpnie po polsku
ks. abp. Kazimierz Nycz. Po ca³ym
placu rozleg³y sie oklaski, które
zdawa³y sie nie mieæ koñca,
towarzyszy³y one tak¿e procesji
do o³tarza z relikwiami
B³ogos³awionego niesione przez
Mamê ksiêdza Jerzego wniesione
przed o³tarz, kiedy zosta³
ods³oniêty du¿y obraz z Jego
wizerunkiem. Gromkie brawa
zebra³a rodzina zbli¿aj¹ca siê do
o³tarza z Mam¹ Mariann¹ na
czele. Po udzieleniu
pontyfikalnego b³ogos³awieñstwa
przez ks.abp. Angelo Amato i
odœpiewania pieœni "My chcemy
Boga " utworzy³a sie procesja,
która przesz³a bardzo d³ug¹ trasê
do Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w
Wilanowie.

³amaniem podstawowych praw
pracowniczych i ludzkich. Dobry
Bóg na te trudne czasy zes³a³ nam
wielkich ludzi Ojca Œw. Jana
Pa w³ a I I, ks .k ar d. St ef an a
Wyszyñskiego prymasa Polski i
ks. Jerzego Popie³uszko, który w
tym piêknym pogodnym dniu
z o s t a ³ o g ³ o s z o n y
B³ogos³awionym. Ze Zb¹szyñskiej
parafii by³o siedmioro
uczestników. Ju¿ samo dojœcie z
Dworca Centralnego na Plac
Pi³sudskiego(miejsce
uroczystoœci) budowa³o podnios³¹
atmosferê.
Widz¹c potok ludzi z
transparentami, flagami,
œpiewaj¹cych pieœni czuje siê
prawdziwego Ducha Koœcio³a
czyli jednej wielkiej wspólnoty- to
po prostu czu³o siê wchodz¹c w
sektor ostatni w Parku Saskim,
pod du¿ymi piêknymi drzewami,
przez które nic albo prawie nic nie
widzieliœmy , ale nie widok by³
najw a¿ni ejsz y. By³y tam ca³e
r o d z i n y, d u ¿ o h a r c e r z y,
kombatantów z naszego sektora
wypatrzyliœmy pe³ni¹cych wartê

ofiarom systemu a tak¿e idea³om
które g³osili . Przed Msz¹ Œw.
odmówiliœmy Dziesi¹tkê Ró¿añca
œwiêtego, której przewodniczy³a
Pani Marianna Popie³uszko.
Mszê koncelebrowa³o 100
bi sk up ów i 16 00 ka p³ an ów.
Przewodniczy³ legat Ojca
Œ w i ê t e g o
Benedykta XVI ks.
abp. Angelo Amato ,
prefekt kongregacji
s
p
r
a
w
Kanonicznych. Na
M s z y Œ w. b y l i
przedstawiciele
w³ ad z, wo js ka ,
s tr a¿ y i in ny ch
s ³ u ¿ b , b y l i
zwi¹zkowcy NSZZ
Solidarnoœæ.
M u z y c z n i e
zapewni³o oprawê
szeœæ po³¹czonych
c h ó r ó w .
Rozpoczêto Litani¹ do Wszystkich
Œwiêtych- w tym czasie do o³tarza
procesyjnie weszli kap³ani z
Listem apostols kim Benedykt a
XVI w którym Papie¿ wpisa³ w

Powody odwiedzin setek
tysiêcy ludzi.
Naczelnym powodem
bycia razem niezliczonych t³umów
w tej Œwiêtej Chwili- to sama
œwiêtoœæ ks.Jerzego-(jeszcze
oficjalnie nie stwierdzona), która
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podparta by³a ¿elazn¹
konsekwencj¹ d¹¿enia do niej
przez ca³e Jego ¿ycie w wiernoœci
Bogu, przyci¹gaj¹c do dobra ca³e
masy ludzi. A to wszystko za

Z WIZYT¥ U B£OGOS£AWIONEGO KS. JERZEGO
spraw¹ rodziców i domu ,w którym
panowa³a prosta rolnicza
religijnoœæ. Takie powinny byæ
wsz yst kie rod zin y w P ols ce!

Módlmy sie do ks.Jerzego o to
piêkno! Niech Polska bêdzie
szczêœliwa i wspania³a!
Zostawi³ nam wa¿ne
przes³anie:
"Z£O DOBREM

ZWYCIÊ¯AJ" (s³owa œw.Paw³a do
Rzymian) Mówi³ te¿: " Im lepsi
bedziemy- tym lepiej nam bêdzie"
Ta beatyfi kacja zbi eg³a siê z
d
w
o
m
a
nieszczêœciami- po
kat ast rof ie -po top .
Ni ec h zg od ni e z
p o w y ¿ s z y m
przes³aniem roœnie
wielka
fala
solidarnoœci. Niech
ta uroczystoœæ
bêdzie iskr¹ do tego.
P a m i ê t a j m y, ¿ e
szatan jest i nie chce
ludzi zjednoczonych i
umocnionych w
Jezusie - On siê
takich ludzi boi. Musimy tak jak
b³ogos³awiony ks. Jerzy
konsekwentnie wierzyæ. Niech
sytuacje z Pisma Œwiêtego maj¹

dobre przelo¿enie na nasze ¿ycie.
To nie jest b ajani e. To by³y
konkretne fakty, które prze³o¿y³y
sie na ¿ycie ks.Jerzego. Dziœ On
wo³a do nas abyœmy wiêcej byli!
Parê dni wczeœniej przy
Pomniku JP II 2 czerwca odby³ siê
uroczysty Apel Jasnogórski, w
którym wspominaliœmy œp.ks.
Jerzego. Grupa Modlitewna
Œw.Ojca Pio i S³.Bo¿ego JP II
zaprasza na comiesiêczny Apel
Jasnogórski przy pomniku JP II
godz. 21:00 a tak¿e Adoracjê
Eucharystyczn¹ ka¿dego
czwartku przed Pierwszym
Pi¹tkiem miesi¹ca godz.17:00
Wykorzystano niektóre
fragmenty z artyku³u w Naszym
Dzienniku oraz myœli na gor¹co
uczestników uroczystoœci

Konrad Maciejewski

PATRIARCHA MNICHÓW - ŒWIÊTY BENEDYKT
Z e œ w. B e n e d y k t e m
³¹czymy trzy miejscowoœci: Nursjê
oddalon¹ od Rzymu ok. 170 km w
kierunku pó³nocnym, to miejsce
uro dze nia Œwi ête go, Sub iac o
miejsce odosobnienia i
pierwszego za³o¿onego przez œw.
Benedykta klasztoru oraz Monte
Cassino
gdzie zbudowa³
opactwo, g³ówn¹ siedzibê
benedyktynów.
Œwiêty Benedykt i jego
bliŸniacza siostra œw. Scholastyka
przychodz¹ na œwiat ok. 480 roku
w zamo¿nej rodzinie szlacheckiej.
M³odziutki Benedykt udaje siê po
nauki do Rzymu, zniechêca go
jednak beztroska kolegów.
Porzuca szko³ê i chroni siê w
grocie w pobli¿u miasta Subiaco
ok. 60 km od Rzymu. Wiedzie tam
¿ycie pustelnika
czyta Pismo
Œwiête i ¿ywi siê tylko chlebem,
podawanym mu przez mnichów
n a l i n i e . P o s t y , m o d l i t w y,
umartwienia, czuwania i
nieustanna walka z szatanem
wype³nia³y bez reszty dnie i noce
Benedykta. Do Subiaco
przybywaj¹ ludzie chc¹cy ¿yæ pod

jego duchowym przewodnictwem.
W dolinie nieopodal swojej jaskini
Benedykt zak³ada 12 ma³ych
klasztorów. Mnisi prosz¹ go, aby
zosta³ ich przeorem. On zgadza
siê, lecz nieprzyzwyczajeni do tak
wielkiej dyscypliny zakonnicy
buntuj¹ siê i postanawiaj¹ otruæ
Benedykta. Legenda g³osi, ¿e gdy
Œwiêty chcia³ pob³ogos³awiæ

puchar z zatrutym winem, kielich
rozpad³ siê, ocalaj¹c mu ¿ycie.
Benedykt pozostawia niedosz³ych
trucicieli samych sobie i zaczyna
zak³adaæ nastêpne klasztory. W
roku 529 dociera na Monte
Ca ss in o, gd zi e ro zp oc zy na
budowê opactwa, które staje siê
g³ówn¹ siedzib¹ benedyktynów.
Rodzina mnichów opata
Benedykta zaczyna siê rozrastaæ.
Benedykt nie sprawuje, wiêc
pieczy nad pojedynczym
zgromadzeniem, ale ca³¹ sieci¹
w s p ó l n o t . W i e r z y, ¿ e d l a
zachowania w ¿yciu równowagi
trzeba modliæ siê i pracowaæ.
W³aœnie na Monte Cassino tworzy
s³ynn¹ Regu³ê Œwiêtego
Benedykta, czyli zasady, wed³ug
których mnisi powinni ¿yæ, na co
dzieñ, aby osi¹gn¹æ œwiêtoœæ.
„O ra et la bo ra ”- mó wi œw .
Benedykt „módl siê i pracuj”.
Zaleca swoim uczniom
zakonnikom modlitwê, pracê,
umiar i wstrzemiêŸliwoœæ. Tak oto
rodzi siê Zakon œw. Benedykta benedyktyni. Regu³a zaœ sta³a siê
po ds ta w¹ or ga ni za cj i ¿y ci a
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PATRIARCHA MNICHÓW - ŒWIÊTY BENEDYKT
klasztornego w ca³ej Europie
Zachodniej. Od tego czasu mnisi
dziel¹ swój czas miêdzy modlitwy,
studiowanie Pisma Œwiêtego i
pracê fizyczn¹.
Œwiêty Benedykt Regu³ê,
któr¹ stworzy³ równie¿ stosuje w
¿yciu. Nigdy nie zaniecha
surowoœci wzglêdem siebie, czy to
w samotni, czy wœród mnichów.
Zawsze prost¹ drog¹ kroczy ku
œwiêtoœci. W nagrodê Pan objawia
mu , k ie dy um rz e. Be ne dy kt
uprzedza o œmierci swoich braci,
¿egna ich i b³ogos³awi. Umiera 21
marca 547 roku, podczas
modlitwy po Komunii Œwiêtej,
stoj¹c podtrzymywany przez kilku
mnichów. W chwili jego œmierci
dwóch braci zakon nych m a
widzenie. Widz¹ drogê
prowadz ¹c¹ do ni eba us³a n¹
kobiercami i drogimi kamieniami.
S³ysz¹ równie¿ g³os anio³a: „To
jest droga, któr¹ Benedykt, drogi
Panu, pod¹¿a do nieba”. Œmieræ
Œwiêtego nast¹pi³a w klasztorze
na Monte Cassino. Mnisi,
spe³niaj¹c jego ¿yczenie, sk³adaj¹
cia³o w kaplicy œw. Jana obok cia³a
œw. Scho lastyki, przyby³ej na
Monte Cassino za swoim bratem.
Monte Cassino nazywane
jest mnisz¹ stolic¹. Przez swoje
bu rz li we dz ie je i zn ac ze ni e
zas³uguje jednak na to, by staæ siê
sy mb ol em ca ³e j eu ro pe js ki ej
kultury. Rozs³awione przez godne
podziwu ¿ycie oraz grób swego
za³o¿yciela prze¿ywa na
przestrzeni wieków bogat¹
historiê œwiêtoœci, kultury i sztuki,
która czyni to miejsce s³awne na

ca³ym œwiecie.
Dla nas Polaków to
miejsce ma szczególne
znaczenie, bowiem w walkach o
Monte Cassino mieli swój udzia³
Polacy, którzy jako jedyni zdobyli
ten klasztor. Przypomina o tym
po³o¿ony nieopodal cmentarz, na
którym wraz ze swoim dowódc¹
W³adys³awem Andersem,
spoczywa przesz³o tysi¹c
¿o³nierzy polskich. Klasztor na
Monte Cassino po³o¿ony jest na
wysokoœci 516 m.
Otoczony jest górami, s¹
to w³oskie Apeniny, dochodz¹cymi
do wysokoœci ponad 2 tys. metrów.
Kiedy w 1964 roku przybywa na to
wzgórze Papie¿ Pawe³ VI, aby
dokonaæ konsekracji
odbudowanej z gruzów wojennych
œwi¹tyni, og³asza równie¿ œw.
Benedykta patronem Europy.
Dla Papie¿a Jana Paw³a II
œw. Benedykt z Nursji jest „Ojcem i
Nauczycielem Europy”. Podaje go
za wzór cnót chrzeœcijañskich,
wskazuje na uosabiany przez
niego model œwiêtoœci
realizowany w ¿yciu codziennym.
Nasz Papie¿ widzia³ zbie¿noœæ
miêdzy benedyktyñsk¹ zasad¹
„módl siê i pracuj”, a prawd¹ œw.
Paw³a Aposto³a, który mówi o
pozbyciu siê ze wszystkiego dla
Chrystu sa. Benedykt, dowodzi
Jan Pawe³ II, widzia³ potrzebê,
„a by te n ra dy ka ln y pr og ra m
œwiêtoœci ewangelicznej
wyra¿onej s³owami œw. Paw³a
móg³ byæ realizowany pod
postaci¹ zwyczajn¹, pod postaci¹
¿ycia codzi enneg o wszys tkich

ludzi”.
Pogodne braterstwo
benedyktyñskich wspólnot
wy wi er a o lb rz ym i w p³ yw na
ksz ta³ tow ani e chr zeœ cij añs kie j
œwi ado moœ ci. To ben edy kty ni
pokaz uj¹, ¿e „chrz eœcij añstw o
zmierza równoczeœni ku Bogu i ku
zadaniom ziemskim w ten sposób,
¿e modlitwa wzywa do pracy
bê d¹ ce j ni e ty lk o po st aw ¹
utrzymania siê przy ¿yciu
zako nnik ów, ale równ ie¿ j est
wa¿nym czynnikiem dyscypliny
osobistej i rozwoju spo³ecznego”.
W Polsce obecnie istnieje
jedno opactwo benedyktynów w
Tyñcu i przeorat w Lubiniu ko³o
Koœciana. S¹ równie¿ klasztory
benedyktynek. Ich najstarszy
klasztor znajduje siê w
St an i¹ tk ac h p od Kr ak ow em .
Dziedzictwo Œwiêtego Benedykta
trwa do dzisiejszych czasów, a
Regu³a, któr¹ stworzy³ zachowuje
sw¹ moc, nawet po piêtnastu
stuleciach.

Urszula Pawelska

MODLITWA
Bo¿e, Ojcze Nasz,
pokornie Ciê prosimy
abyœmy od Œwiêtego
Benedykta
nauczyli siê ¿yæ w
wierze i dobroci
i mi³owaæ swoich braci
i siostry. Amen

OG£OSZENIE
Msza Œwiêta od Czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji:
Z proœb¹ do Matki Bo¿ej Zb¹szyñskiej oraz Serca Pana Jezusa
o zdrowie, opiekê Bo¿¹, dary Ducha Œwiêtego w pracy duszpasterskiej
dla Czcigodnych ks. Krzysztofa Borowicza oraz ks. Krzysztofa Kaczmarka
z okazji imienin.

26 lipiec 2010r. o godz. 7:00.
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CZAR PÓL LEDNICKICH
Nasza przygoda z Lednic¹
rozpoczê³a siê o godzinie 6:00 na
placu rybaki w Zb¹szyniu.
Zebraliœmy siê tam aby zwart¹
grupa Zb¹szyniaków ruszyæ na

godzinach intensywnej spowiedzi
œwiêtej nasz ksi¹dz Krzysztof K.
wróci³ do nas w kolorze biskupiej
purpury, na szczêœcie Marcin K.
przyby³y z
Da ri ¹ W.
posiada³
krem z
filtrem 10 i
po³¹czy³
siê z nim w
cierpieniu.
W miedzy

pola Lednickie. Dotarliœmy do
wsioki w okolicach pól Lednickich.
Z tamt¹ marsz 4 km i wreszcie
upragniona meta- Pola Lednickie.
Na horyzoncie pierwsza pojawi³a
siê „Ryba” która od wieków
symbolizuje
chrzeœcijañstwo.
Przy wejœciu ka¿dy z uczestników
otrzyma³: szkaplerz, ksi¹¿kê wraz
z p³yt¹ „eros iuvetntus!” pani prof.
Wandy Pó³tawskiej oraz s³oiczek
miodu. ZnaleŸliœmy miejsce w
sektorze E, na którym
pozostaliœmy do póŸnych godzin
wieczornych. W tym czasie kap³ani
udali siê na opustosza³e sektory i
drogi by spowiadaæ m³odych, w

czasie m³odzie¿ czêsto
up ra wi a³ a in te ns yw ne
pogo bez b³ota, ze
s z c z e g ó l n y m
zainteresowaniem
s³ucha³a wyk³adu pa ni
prof. Wandy Pó³tawskiej,
D z i ê k i n a s z y m
wspania³ym fotoreportera
Asi G. oraz Adrianowi Sz.
po si ad am y ni ez li cz on ¹
i l o œ æ
z d j ê æ
dokumentuj¹cych ka¿da
chwilê spêdzon¹ wspólnie
z przyjació³mi przy Bramie
Lednickiej. Ku naszemu
zdziwieniu na drogach Ledickich
panowa³ ruch
prawostronny,
pierwszeñstwo
na krzy¿ówkach
mia³ wiêkszy i
silniejszy - Daria
W. która nie raz
spowodowa³a
zak³ócenia
komunikacyjne.
N a s z a
kole¿anka Asia
G. z zimn¹ krwi¹
z a g r y z ³ a
hamburgera po
czym bez
skrupu³ów uda³a
siê do hydrantu z wod¹ by zmyæ

trudnych warunkach
atmosferycznych. Po paru

dowody zbrodni. W tym samym
czasie nasza niestrudzona
katechetka Joanna Ch.
pr zy wo ³y wa ³a de sz cz sw oi mi
szamañskimi tañcami, niestety nie
wysz³o (nie wiemy czy to wina
deszczu czy katechetki).Oko³o
godziny 21:00 wszyscy uczestnicy
pielgrzymki pochodz¹cy ze
Zb¹szynia i okolic zebrali siê w
swoim sektorze, by wspólnie ze
wszystkimi uczestnikami
spotkania lednickiego uczestniczy

w uroczystej Mszy Œwiêtej. Po
adoracji nast¹pi³ akt zawierzenia
Mari a nastêpnie oczekiwane
przez wszystkich przejœcie przez
Bramê- Rybê. Niesieni wœciek³ym i
rozentuzjazmowanym t³umem
dotarliœmy pod progi Bramy, gdzie
przywita³ nas Ojciec Jan Góra
s³owami „Zb¹szyñ, Region
Koz³a”.Po niesamowitym
prze¿yciu, jakim jest przejœcie
przez Rybê, poproszono nas
abyœmy udali siê w stronê œwiat³a .
I tak koñczy siê wspania³y czar Pól
Lednickich, 4km marszu po
ciemku, autobus, dom.

Daria Winiecka
Joanna Galas
Marcin Klorek
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Dziesiêcioosobowa grupa
zb¹szyñskich parafian, co
stanowi³o 1/5 pielgrzymkowej
grupy, wyruszy³a na pielgrzymkê, w
dniach od 9 do 16 maja 2010 r.,
zorganizowanej przez parafie
Chobienice. Trasa pielgrzymki
wiod³a do Mariazell w Austrii,
Padwy, Rzymu, na Monte Cassino,
do Turynu, przez Alpy w³oskie i
szwajcarskie do Ksiêstwa
Lichtenstein, dalej do bawarskich
miejscowoœci Altótting i Marktl. Po
Mszy œw. w Chobienicach,
sprawowanej przez ks. Proboszcza
Tade us za Ja sk u³ ê, kt ór y b y³
g³ównym organizatorem i
duchowym opiekunem pielgrzymki,
wyruszamy na nasz pielgrzymi
szlak.

MARIAZELL Austria
Jak g³osi legenda, opat
pobliskiego klasztoru
benedyktynów wys³a³ mnicha o
imieniu Magnus, w okolice
obecnego Mariazell, celem pracy
duszpasterskiej wœród
zamieszka³ej tam ludnoœci. To
wydarzenie mia³o miejsce 21
grudnia 1157 roku. Mnich zabra³ ze
sob¹ w drogê figurkê Maryi
wyrzeŸbion¹ z lipowego drzewa.
Gdy ju¿ zbli¿a³ siê do celu, drogê
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za st ¹p i³ a m u s ka ³a . M ag nu s
poprosi³ o pomoc Matkê Bo¿¹, a
ska³a natychmiast siê rozst¹pi³a.
Po przybyciu na miejsce ustawi³
figurkê na œciêtym pniu drzewa i
ro zp oc z¹ ³ bu do wa ni e „c el i”
pomieszczenia, które mia³o s³u¿yæ,
jako kaplica, a tak¿e mieszkanie.
„Maryja w celi” da³a
miejscowoœci jej obecn¹ nazwê, a
fig urka sta³a siê s³awna, jako
cudowna i jest czczona po dzieñ
dzisiejszy. Jest nazwana Magna
Mater Austriae tzn. Wielka Matka
Austrii. Rozwój tego sanktuarium, a
przede wszystkim budowa
koœ cio³a , ³¹cz y siê z cudam i.
Henryk margrabia Moraw, który
przyby³ wraz z ma³¿onk¹ prosiæ
Matkê Bo¿¹ o uzdrowienie, zosta³
zarówno on jak i ma³¿onka
uleczony z ciê¿kiej choroby
goœæcowej. W podziêkowaniu
za cu down e uzd rowi enie
poleci³ w 1200 r. wybudowaæ
doo ko³ a cel i kap lic ê. Do
budowy koœcio³a
sanktuarium przyczyni³ siê te¿
król Polski i Wêgier Ludwik I
Wêgierski, który w 1365 r.
odn iós³ zwyc iêst wo n ad
Turkami.
Cudowna figurka
Matki Bo¿ej nadal znajduje siê
w kaplicy poœro dku nawy
g³ ów ne j, kt ór ej d³ ug oœ æ
wynosi 84 m i 30 m
sz er ok oœ ci . Œw i¹ ty ni ni e
oszczêdzi³y rozporz¹dzenia
wojenne na odstawê srebra.
Wiele skarbów znajduj¹cych
siê w koœciele zosta³o
st op io ny ch . Wy mu sz on o
nawet oddanie miedzianego
dachu. Koœció³ uleg³ zniszczeniu
tak¿e podczas po¿aru w 1827 roku.
Zosta³ odbudowany i obecnie
mo¿na podziwiaæ jego wspania³e
wnêtrze. Równie¿ na zewn¹trz
prezentuje siê bardzo okazale.
W roku 1907 koœció³ zosta³
podniesiony do rangi bazyliki
mniejszej, a w roku 1908 Cudowna
Figurka Matki Bo¿ej ot rzyma³a
korony papieskie. Mariazell jest
najbardziej znanym miejscem

pielgrzymkowym w Austrii, a tak¿e
jednym z najwiêkszych w Europie
Œrodkowej. To w³aœnie cudowna
kaplica Matki Bo¿ej jest najbardziej
widoczna po przekroczeniu progów
bazyliki. W tej to kaplicy, przy
o³tarzu z Cudown¹ Figur¹ Matki
Bo¿ej, ks. Tadeusz przewodniczy³
M szy œw., w której wszyscy
uczestniczyliœmy. Figurka Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem ubierana jest
w ro¿ne sukienki. Ma ich a¿ 105. Na
jednej z nich widnieje god³o Polski.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
podczas swojej 20 zagranicznej
pielgrzymki odwiedzi³ Austriê. Na
zakoñczenie wizyty 13 wrzeœnia
19 83 r. t en Ma ry jn y P ap ie ¿
nawiedzi³ równie¿ Sanktuarium w
Mariazell i modli³ siê przy Cudownej
Figurce. Zapoznanie siê z histori¹
po ws ta ni a te go sa nk tu ar iu m
zawdziêczamy o. Bogus³awowi,
benedyktynowi z Polski, który
bardzo ciekawie opowiada³ i stara³
siê pokazaæ to, co by³o mo¿liwe.
PADWA
To drugie na pielgrzymim
szlaku miasto, ju¿ we W³oszech, w
którym siê zatrzymujemy. Miasto to
ka¿demu kojarzy siê ze œw.
Antonim i s³usznie. My jednak
najpierw wstêpujemy do Bazyliki
œw. Justyny m³odej miejscowej
mêczenniczki, na której grobie
zbudowano koœció³. Oprócz grobu
œw. Justyny chcemy te¿ pomodliæ
siê przy grobach dwóch wa¿nych
œwiêtych, œw. £ukasza ewangelisty
i œw. Macieja aposto³a.
Da le j u da je my si ê d o
Bazyliki œw. Antoniego zbudowanej
w XIII wieku, jako ho³d dla tego
niezwyk³eg o franciszkanina.
Zas³yn¹³ on przede wszystkim, jako
znakomity kaznodzieja i gorliwy
wyznawca Chrystusa.
Na wi ed za my Ka pl ic ê Re li kw ii
zw an ¹ t e¿ Ka pl ic ¹ S ka rb u.
Przechowywane s¹ tu liczne
pami¹tki historyczne oraz
bezce nne re likwi e. Cen traln e
mi ej sc a za jm uj ¹ pr ze pi êk ne
relikwiarze zawieraj¹ce jêzyk œw.
Antoniego, podbródek i k oœæ,
element aparatu g³osowego.
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W centrum lewej nawy,
patrz¹c od strony wejœcia, wznosi
siê o³tarz
g r o b o w i e c œ w.
Antoniego.
Modl¹c siê dotykamy
grobowca i wstawiennictwu
Œw iê te go po le ca my pr oœ by i
intencje, z którymi tu przybyliœmy.
Na wi ed za my li cz ne ka pl ic e.
Napotykamy tu równie¿ akcent
polski, a mianowicie o³tarz œw.
Maksymiliana Kolbe z du¿ym
ob ra ze m uk az uj ¹c ym
jego mêczeñsk¹ œmieræ.
RZYM
Rz ym , R om a,
Wieczne Miasto, Œwiête
Miasto, Stolica Œwiata …
Mo¿na mno¿yæ
okreœlenia, które przez
wieki ca³e podkreœla³y
wyj¹tkowy charakter tego
miejsca. Rzym by³
potê¿n¹ aglomeracj¹
jeszcze wiele stuleci
przed narodzinami
Chrystusa. Do tego
miasta, po³o¿onego na
wzgórzach nad Tybrem,
przyby³ Aposto³ œw. Piotr
i on to zosta³ jego
pierwszym biskupem.
Wkrótce potem przyby³ do Rzymu
œw. Pawe³. Obaj ponieœli tutaj
œmieræ mêczeñsk¹.
Bazylika Œwiêtego Piotra to
jeden z g³ównych celów przybycia
do Rzymu. Na pocz¹tku udajemy
si ê d o g ro bu na sz eg o O jc a
Œwiêtego, S³ugi Bo¿ego, Jana
Paw³a II. Pielgrzymów jest ma³o i
mo¿emy ze spokojem przyklêkn¹æ
i pomodliæ siê. Z³o¿y³am te¿
karteczki z intencjami, które polecili
mi moi bliscy. Nie ma, co ukrywaæ,
¿e chwile spêdzone przy grobie
Jana Paw³a II dostarczy³y nam
wzruszeñ, ale te¿ ubogaci³y nas
duchowo. Te chwile na zawsze
poz ost an¹ w nas zej pam iêc i.
Modlimy siê równie¿ przy grobie
œw. Piotra. Z grot watykañskich
idziemy do Bazyliki, której budowê
rozpoczêto na polecenie papie¿a
Juliusza II w roku 1506. Budowano
j¹ podczas pontyfikatu a¿ 20

papie¿y, a ukoñczono za czasu
Urbana VIII, który w 1626 roku
dokona³ konsekracji. Bazylika œw.
Piotra jest najd³u¿szym koœcio³em
œwiata. Jej d³ugoœæ wynosi 186 m.
Po si ad a t e¿ na jw sp an ia ls z¹
kop u³ê , za pro jek tow an¹ prz ez
Micha³a Anio³a, umieszczon¹ na
wysokoœci 132, 5 metra. Micha³
Anio³ to twórca s³ynnej Piety, któr¹
równie¿ ogl¹damy. W Bazylice
modlimy siê te¿ przy grobach

papie¿y: b³ogos³awionego Jana
XXII, œw. Piusa X i b³. Innocentego
XI.
Jesteœmy te¿ oczywiœcie na
olbrzymim Placu Œwiêtego Piotra.
Szukamy znanych miejsc: balkonu
sk¹d Papie¿ udziela
b³ogos³awieñstwa Urbi et Orbi,
papieskiego okna, w którym
ukazuje siê i przemawia do
pielgrzymów, miejsca gdzie
dokonano zamachu na Jana Paw³a
II.
Bazylika Œwiêtego Paw³a
za Murami to druga pod wzglêdem
wielkoœci bazylika. Ma wymiary
131 m d³ugoœci i 65 m szerokoœci.
Zosta³a zbudowana w miejscu
gdzie pochowano œw. Paw³a.
Modlimy siê, wiêc przy grobie
kolejnego œwiêtego. Wielkie
wra¿enie robi¹ owalne portrety
wszystkich papie¿y. Portret
obecnego papie¿a Benedykta XVI
jest podœwietlony. Do bazyliki

prowadzi ogromny dziedziniec
otoczony kru¿gankami. Na
dziedziñcu góruje olbrzymia postaæ
Aposto³a Narodów.
Bazylika Œwiêtego Jana na
Lateranie jest prawie tak samo
d³uga jak bazylika œw. Paw³a-130
m. Jest na drugim miejscu pod
wzglêdem znaczenia. Jest katedr¹
biskupa Rzymu, czyli ka¿dego
papie¿a. Jest jedn¹ z czterech
bazylik patriarchalnych. Napis na
fasadzie g³osi, ¿e jest
to matk a i g ³ow a
w s z y s t k i c h
koœcio³ów. S¹ tu
przepiêkne posadzki,
g o t y c k i e
tabernakulum. Nad
o ³ t a r z e m w
relikwiarzach
znajduj¹ siê g³owy
Aposto³ów Piotra i
Paw³a.
Prz y Pl acu
Œwiêtego Paw³a na
Lateranie znajduje
budynek a w nim
Œw iê te Sc ho dy (
Scala Santa). To 28
marmurowych
stopni, po których wg
tradycji Jezus wchodzi³ do pa³acu
Poncjusza Pi³ata. Schody s¹ w
ca³oœci pokryte drewnem.
Wiêkszoœæ pielgrzymów
przemierza je na kolanach modl¹c
siê podczas wchodzenia oraz
przed kaplic¹ œw. Wawrzyñca, w
której umieszczono ikonê
Zbawiciela ( tradycja mówi, ¿e nie
zosta³a ona namalowana rêk¹
cz³owieka).
Ba zy li ka Sa nt a Ma ri a
Maggiore, Matki Bo¿ej Wiêkszej to
czwarta z bazylik patriarchalnych,
któr¹ nawiedzamy w Rzymie. W
absydzie nad o³tarzem mozaika
przedstawia Koronacjê Matki
Bo¿ej. Jest to najwiêkszy koœció³ w
Rzymie poœwiêcony Matce Bo¿ej.
Pod o³tarzem papieskim znajduj¹
siê relikwie ¿³óbka betlejemskiego.
Ta bazylika ma d³. 86, 5 metra.
Bazylikê Œwiêtego Piotra w
Okowach musieliœmy nawiedziæ,
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gdy¿ chobienicka parafia jest pod
tym samym wezwaniem.
Wchodzimy schodami na Górê
Polaków i dochodzimy do koœcio³a,
którego nazwa pochodzi od relikwii
³añcuchów, którymi mia³ byæ skuty
œw. Piotr w czasie pobytu w
wiêzieniu w Rzymie i w Jerozolimie.
Te okowy siê cudownie po³¹czy³y.
Znajduje siê tu tak¿e jedno z
najbardziej znanych dzie³ sztuki
w³oskiej niedokoñczony grobowiec
Papie¿a Juliusza II dzie³o Micha³a
Anio³a. Mia³ siê sk³adaæ z 40
pos¹gów, ale wykonano tylko kilka.
Wœród nich s³ynny pos¹g Moj¿esza
schodz¹cego z góry Synaj.
Koœció³ Œwiêtego Ducha to
sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
dla Rzymu, znajduj¹cy siê bardzo
blisko Watykanu. W tym koœciele
uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej
sprawowanej przez ks. Tadeusza.
Koœció³ Œwiêtego Alfonsa
Liguori za³o¿yciela

Redemptorystów. Znajduje siê on
na Wzgórzu Eskwiliñskim,
nieopodal Bazyliki Matki Bo¿ej
Wiêkszej. Koœció³ ten jest licznie
nawiedzany przez pielgrzymów, bo
znajduje siê tu oryginalna ikona
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Spaceruj¹c po Rzymie poznajemy
tak¿e kilka charakterystycznych
symboli tego miasta.
Ko lo se um to am fi te at r
Flawiusza jest symbolem
mêczeñstwa chrzeœcijan. Nazwa
po ch od zi od po s¹ gu Ne ro na
zwanego kolosem.
Forum Romanum, Forum
Cezara i Forum Trajana do resztki
zachowanych budowli
wspania³oœci antycznych œwi¹tyñ,
monumentalnych kolumn.
O³tarz Ojczyzny ogromny
pomnik Wiktora Emanuela II, za
panowania którego W³ochy zosta³y
zjednoczone. Stanowi te¿ symbol
Ojczyzny gdy¿ przechowywane s¹

tam prochy Nieznanego ¯o³nierza.
Lœni biel¹ marmurów, ozdobiony
licznymi rzeŸbami.
Fontanna di Trevi uwa¿ana
za jedn¹ z naj³adniejszych na
œwie cie. Tu koni eczn ie trze ba
wrzuciæ pieni¹¿ek, aby do Rzymu
powróciæ. Jest miejscem spotkañ o
ka¿dej porze roku.
Plac Hiszpañski jedno z
najbardziej znanych miejsc Rzymu.
Miejsce spotkañ cudzoziemców,
artystów i m³odzie¿y. Znajduj¹ siê
tu s³ynne Schody Hiszpañskie
prowadz¹ce do koœcio³a Trójcy
Przenajœwiêtszej. Schody zyskuj¹
na atrakcyjnoœci, gdy urz¹dza siê tu
ekspozycje azalii.
Dwa dni przeznaczone na
zwiedzanie Rzymu dobieg³y koñca.
Uda³o siê wiele zobaczyæ, ale
chcia³oby siê wiêcej. Trzeba tu
koniecznie powróciæ. ( cdn.)

Urszula Pawelska

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
·
4 lipca XIV Ndz. zwyk³a
£k 10, 1-9
Pokój królestwa
Bo¿ego.
Jezus wyznaczy³ jeszcze innych,
siedemdziesiêciu dwóch uczniów i
wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do
ka¿dego miasta i miejscowoœci,
dok¹d sam przyjœæ zamierza³.
Powiedzia³ te¿ do nich: «¯niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników
ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, aby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo.
IdŸcie, oto was posy³am jak owce
miêdzy wilki. Nie noœcie z sob¹
trzosa ani torby, ani sanda³ów; i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie,
najpierw mówcie: "Pokój temu
domowi". Jeœli tam mieszka cz³owiek
godny pokoju, wasz pokój spocznie
na nim; jeœli nie, powróci do was. W
tym samym do mu zostañcie, jedz¹c i
pij¹c, co maj¹; bo zas³uguje robotnik
na zap³atê. Nie przechodŸcie z domu
do domu. Jeœli do jakiego miasta
wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie, co
wam podadz¹; uzdrawiajcie chorych,
którzy tam s¹, i mówcie im:
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"Przybli¿y³o siê do was królestwo
Bo¿e"».
Chrystus zawsze modli³ siê przed
po wo ³a ni em uc zn ió w i ic h
wys³aniem. Dlaczego? Jest Panem
¿niwa; ¿niwo królestwa Bo¿ego jest
Jego ¿niwem. Powo³anie jest ³ask¹. A
³askê dla siebie i dla innych mo¿na
tylko wymodliæ. Powo³ania w
Koœciele s¹ zale¿ne od iloœci, jakoœci
i intensywnoœci modlitwy wszystkich
wiernych.
W ¿yciorysie œw. Teresy Benedykty
(Edyty Stein), nawróconej z
judaizmu, wybitnej uczonej,
karmelitanki zamordowanej przez
Niemców w Oœwiêcimiu, spotykamy
ciekawe zdarzenie. Zwiedza³a z
przyjació³k¹ miasto. Najwiêksze
wra¿enie wywar³a na niej katedra:
nie piêkno architektury, rzeŸb czy
obrazów, ale samotna, uboga
kobieta zatopiona w modlitwie. Dla
Edyty by³o to pierwsze objawienie siê
Boga obecnego w koœcio³ach
katolickich. Po latach swoje
nawrócenie i powo³anie ³¹czy³a z
modlitw¹ tej prostej nieznanej jej

kobiety.
Koœció³ ci¹gle potrzebuje nowych
powo³añ kap³añskich i zakonnych, by
móg³ nadal prowadziæ dzie³o
g³oszenia Ewangelii ca³emu œwiatu.
Proœmy wiêc wspólnie Jezusa, by
pos³a³ robotników na swoje ¿niwo.
·
11 lipca XV Ndz. zwyk³a
£k 10, 25-37
Przypowieœæ o
mi³osiernym Samarytaninie.
Powsta³ jakiœ uczony w Prawie i
wystawiaj¹c Jezusa na próbê,
zapyta³: «Nauczycielu, co mam
czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne?» Jezus mu odpowiedzia³:
«Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz?» On rzek³: «Bêdziesz
mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym
swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹,
ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim
umys³em; a swego bliŸniego jak
siebie samego». Jezus rzek³ do
niego: «Dobrzeœ odpowiedzia³. To
czyñ a bêdziesz ¿y³». Lecz on, chc¹c
siê usprawiedliwiæ, zapyta³ Jezusa:
«A kto jest moim bliŸnim?» Jezus,
nawi¹zuj¹c do tego, rzek³: «Pewien
cz³owiek schodzi³ z Jerozolimy do

KOMENTARZE cd.
Jerycha i wpad³ w rêce zbójców. Ci
nie tylko ¿e go obdarli, lecz jeszcze
rany mu zadali i zostawiwszy na pó³
umar³ego, odeszli. Przypadkiem
przechodzi³ t¹ drog¹ pewien kap³an;
zobaczy³ go i min¹³. Tak samo lewita,
gdy przyszed³ na to miejsce i
zobaczy³ go, min¹³. Pewien zaœ
Samarytanin, bêd¹c w podró¿y,
przechodzi³ równie¿ obok niego. Gdy
go zobaczy³, wzruszy³ siê g³êboko:
podszed³ do niego i opatrzy³ mu rany,
zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem
wsadzi³ go na swoje bydlê, zawióz³
do gospody i pielêgnowa³ go.
Nastêpnego zaœ dnia wyj¹³ dwa
denary, da³ gospodarzowi i rzek³:
"Miej o nim staranie, a jeœli co wiêcej
wydasz ja oddam tobie, gdy bêdê
wraca³". Który¿ z tych trzech okaza³
siê, wed³ug twego zdania, bliŸnim
tego, który wpad³ w rêce zbójców?»
On odpowiedzia³: «Ten, który mu
okaza³ mi³osierdzie». Jezus mu
rzek³: «IdŸ, i ty czyñ podobnie».
Owocem zbli¿enia siê do Boga i
zas mak owa nia jeg o mi ³os ier nej
mi³oœci jest przemiana ¿ycia.
Prz eja wia siê ona w wi êks zej
wra¿liwoœci na dobro i zbawienie
drugiego cz³owieka. Wzorem mo¿e
by æ Sa ma ry ta ni n z dz is ie js ze j
przypowieœci. Nieznajomy
podró¿nik, który bezinteresownie
pomaga potrzebuj¹cemu i staje siê
na zawsze symbolem mi³osierdzia,
niech stanie siê i naszym wzorem.

wa¿niejsze okazuje siê od
wype³niania pos³ugi, obowi¹zków.
Maria wybra³a „S³owo”. Maria
wybra³a Mi³oœæ. Ten wybór pozornie
zwyczajny, ma bardzo g³êbokie
znaczenie. Bowiem to „s³uchanie” w
jakie zamieni³a siê Maria, gdy
przyszed³ Jezus, sta³o siê jej ¿yciem.
Maria doœwiadczy³a Mi³osierdzia.
Ono przemieni³o totalnie jej ¿ycie. Od
tej pory kocha³a coraz bardziej i
co ra z wi êc ej Je zu sa i Je mu
poœwiêca³a wszystko. Pragnê³a Go
nieustannie s³uchaæ. Jego nauka
zapada³a g³êboko w jej serce. Ona
¿y³a S³owem Jezusa, ona ¿y³a Jego
mi³oœci¹, ona ¿y³a Nim. Poniewa¿
Jezus jest Bogiem, poniewa¿ daje
¿ycie wieczne, ona w ten sposób
dokona³a wyboru, który skutkuje
wi ec zn oœ ci ¹. Ni e bê dz ie te go
pozbawiona. To jest najlepsze, co
mo¿e wybraæ cz³owiek- Jezusa!
S³uchanie Go i ¿ycie Jego nauk¹!
Umi³owanie tak wielkie, ¿e poœwiêca
siê Jemu wszystko, ca³e ¿ycie!
·
25 lipca XVII Ndz. zwyk³a
£k 11, 1-13
Chrystus uczy
modlitwy.
Gdy Jezus przebywa³ w jakimœ
miejscu na modlitwie i skoñczy³ j¹,
rzek³ jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas siê modliæ, jak i
Jan nauczy³ swoich uczniów». A On
rzek³ do nich: «Kiedy siê modlicie,
mówcie: Ojcze, niech siê œwiêci
Twoje imiê; niech przyjdzie Twoje
królestwo. Naszego chleba
powszedniego dawaj nam na ka¿dy
·
18 lipca XVI Ndz. zwyk³a
dzieñ, i przebacz nam nasze
£k 10, 38-42
Marta i Maria
grzechy, bo i my przebaczymy
przyjmuj¹ Chrystusa.
ka¿demu, kto nam zawini; i nie
Jezus przyszed³ do pewnej wsi. Tam
dopuœæ, byœmy ulegli pokusie». Dalej
niejaka niewiasta, imieniem Marta,
mówi³ do nich: «Ktoœ z was, maj¹c
przyjê³a Go do swego domu. Mia³a
przyjaciela, pójdzie do niego o
ona siostrê, imieniem Maria, która
pó³nocy i powie mu: "Przyjacielu,
siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a
u¿ycz mi trzech chlebów, bo mój
siê Jego mowie. Natomiast Marta
przyjaciel przyby³ do mnie z drogi, a
uwija³a siê ko³o rozmaitych pos³ug.
nie mam co mu podaæ". Lecz tamten
Przyst¹pi³a wiêc do niego i rzek³a:
odpowie z zewn¹trz: "Nie
«Panie, czy Ci to obojêtne, ¿e moja
naprzykrzaj mi siê! Drzwi s¹ ju¿
siostra zostawi³a mnie sam¹ przy
zamkniête i moje dzieci le¿¹ ze mn¹
us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby mi
w ³ó¿ku. Nie mogê wstaæ i daæ tobie".
pomog³a». A Pan jej odpowiedzia³:
Mówiê wam: Chocia¿by nie wsta³ i
«Marto, Marto, troszczysz siê i
nie da³ z tego powodu, ¿e jest jego
niepokoisz o wiele, a potrzeba ma³o
przyjacielem, to z powodu jego
albo tylko jednego. Maria obra³a
natrêctwa wstanie i da mu, ile
najlepsz¹ cz¹stkê, której nie bêdzie
potrzebuje. I Ja wam powiadam:
pozbawiona».
Proœcie, a bêdzie wam dane;
Co takiego wybra³a Maria, ¿e szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

otworz¹ wam. Ka¿dy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a ko³acz¹cemu otworz¹. Je¿eli
którego z was ojców syn poprosi o
chleb, czy poda mu kamieñ? Lub te¿
gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli
jesteœcie, umiecie dawaæ dobre dary
swoim dzieciom, o ile¿ bardziej
Ojciec z nieba da Ducha Œwiêtego
tym, którzy Go prosz¹».
Œw. Jan Maria Vianney tak mówi w
jednym z kazañ o modlitwie: S¹ tacy,
którzy jak ryby w falach ca³kowicie
zatapiaj¹ siê w modlitwie. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e ca³ym sercem s¹
oddani Bogu. W ich sercu nie ma
rozdwojenia. (...) Myœlê czêsto, ¿e
gdy przychodzimy, aby pok³oniæ siê
Panu, otrzymamy wszystko, czego
pragniemy, jeœli tylko poprosimy z
¿ywa wiar¹ i czystym sercem.
¯ywa wiara i czyste serce - to
funda ment prawd ziwej modli twy.
Pan Jezus przypomina nam, ¿e
adresatem naszych modlitw jest
mi³uj¹cy Ojciec. Przyzwyczailiœmy
siê do tego, ¿e mo¿emy do Boga
mówiæ: Ojcze. Ale przecie¿ sami z
siebie jesteœmy biednymi
grzesznikami i bez pomocy Boga nie
jesteœmy w stanie zbli¿yæ siê do
Niego.
·
1 sierpnia
XVIII Ndz.
zwyk³a
£k 12, 13-21
Marnoœæ dóbr
doczesnych.
Ktoœ z t³umu powiedzia³ do Jezusa:
«Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, ¿eby siê podzieli³ ze mn¹
spadkiem». Lecz On mu
odpowiedzia³: «Cz³owieku, któ¿ Miê
ustanowi³ sêdzi¹ albo rozjemc¹ nad
wami?» Powiedzia³ te¿ do nich:
«Uwa¿ajcie i strze¿cie siê wszelkiej
chciwoœci, bo nawet gdy ktoœ op³ywa
we wszystko, ¿ycie jego nie jest
zale¿ne od jego mienia». I powiedzia³
im przypowieœæ: «Pewnemu
zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze
obrodzi³o pole. I rozwa¿a³ sam w
sobie: "Co tu pocz¹æ? Nie mam gdzie
pomieœciæ moich zbiorów". I rzek³:
"Tak zrobiê: zburzê moje spichlerze,
a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê
wszystko zbo¿e i moje dobra. I
powiem sobie: Masz wielkie zasoby
dóbr, na d³ugie lata z³o¿one;
odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj". Lecz
Bóg rzek³ do niego: "G³upcze,

11

KOMENTARZE cd.
jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej
duszy od ciebie; komu wiêc
przypadnie to, coœ przygotowa³?"
Tak dzieje siê z ka¿dym, kto skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
przed Bogiem».
Bo ha te r dz is ie js ze j Je zu so we j
przypowieœci mocno podkreœla, co
jest jego w³asnoœci¹: moje
spichlerze, moje dobra. Co wiêcej, w
nich upatruje gwarancjê szczêœcia i
zabezpieczenie na przysz³oœæ. To, co

powinno byæ œrodkiem do celu, sta³o
siê dla niego celem samym w sobie.
Pr ze ce ni an ie zn ac ze ni a dó br
materialnych jest pu³apk¹, w która
wp ad a w ie lu . C za sa mi na we t
nieœwiadomie: pracuj¹, oszczêdzaj¹,
gromadz¹ i ani siê obejrz¹, gdy mija
im ¿ycie, a oni nie zd¹¿yli odpocz¹æ,
ani zabawiæ siê, ani nacieszyæ siê
swoim maj¹tkiem. Chcia³oby siê
powtórzyæ s³owa Jezusa: Tak dzieje
siê z ka¿dym, kto skarby gromadzi

dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem.
Dlatego b³ogos³awiony jest cz³owiek,
który doœwiadczy³, ¿e jeœli podzieli³
siê czymœ z serca, to otrzyma³
jesz cze w iêce j. Dz iele nie s iê i
dawanie sprawia, ¿e doznajemy
radoœci i roœniemy wewnêtrznie:
Cz³owiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest i nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli siê z innymi. - Jan Pawe³ II.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

ZB¥SZYÑSKA NOC MUZEÓW- CHROÑMY HISTORIÊ OD ZAPOMNIENIA
„Tajemnice zb¹szyñskiej
kolegiaty” to tytu³ ekspozycji,
któr¹ zaprezentowano podczas
tegorocznej Nocy Muzeów
14. 05. 201 0 w M uze um Z iem i
Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a.
Inicjatorami tego
przedsiêwziêcia byli Katarzyna
Kutz mann -Sol arek i Ire neus z
Solarek, pracownicy
Zb¹szyñskiego Oœrodka Kultury,
którzy wpadli na pomys³
wyeksponowania skarbów
na sz eg o k oœ ci o³ a w po st ac i
or na tó w u¿ yw an yc h ni eg dy œ
podczas sprawowania liturgii i
wykorzystaæ to podczas zbli¿aj¹cej
siê Nocy Muzeów. Najwiêksze
wra¿enie zrobi³y piêkne ornaty
ozdobione haftami pochodz¹ce z
XVII, XVIII , XIX i XX wie ku.
Podczas inwentaryzacji, któr¹
przeprowadzi³y panie Urszula
Wilkoñska, Renata Kurasiñska i
Ma³gorzata Bielaszewska, pad³
po my s³ , a by sz at y t e m og li
zobaczyæ nasi parafianie. ¯eby
zachwyt ludzki przybra³ WIÊKSZE

Parafia
wykorzystaæ piêkne wnêtrze
udostêpni³a
naszego koœcio³a parafialnego a
zwied zaj¹c ym
tak¿e cmentarnego koœcio³a œw.
Miko³aja.
równie¿ ró¿ne
pa ra me nt al ia
Spotkanie rozpoczê³o siê o
tzn. naczynia
19.00 otwarciem wystawy
gobelinów Katarzyny Mantaj pt.
liturgiczne,
kielichy,
"Zrozumieæ kolory” oraz Gra¿yny
mo ns tr an cj e,
Kutzmann (ekspozycja zosta³a
lichtarze i
przygotowana w dwóch salach na
k r z y ¿ e
piêtrze), o 20.00 mia³ miejsce
u¿ywane w
koncert akordeonowy w wykonaniu
zb¹szynianina, studenta Akademii liturgii a tak¿e stare XIX i XX
Muzycznej w Poznaniu, Piotra wie czn e ms za³ y, cz yli ksi êgi
Struga³y. O godz. 21.00 sakralna s t o s o w a n e o n g i œ p o d c z a s
nabo¿eñstw i mszy œw. Z muzeum
rzesza zwiedzaj¹cych ruszy³a w
stronê koœcio³a œw. Miko³aja, gdzie
um ie sz cz on o or na ty i ka py
p o g r z e b o w e . T a m
zaprezentowano krótk¹ historiê
koœcio³a, która siêga XV wieku.
Dalszym punktem programu by³
koœció³ parafialny, gdzie Grzegorz
Koniecki przedstawi³
zwiedzaj¹cym historiê koœcio³a i
sztuka u¿ytkowa od XVII wieku parafii a tak¿e zwrócono uwagê na
skarby zb¹szyñskiej parafii, a o n i e k t ó r e c i e k a w e r z e c z y
g o d z . 2 2 . 0 0 t a j e m n i c e znajduj¹ce siê w koœciele, które na
zb¹szyñskich koœcio³ów.
co dzieñ s¹ przez parafian mo¿e
Z w i e d z a j ¹ c c a ³ ¹ nawet niedostrzegalne.
ekspozycjê nale¿a³o zacz¹æ od
Organizuj¹c Noc Muzeów
budynku muzeum przechodz¹c po mo¿na wiele rzeczy ustrzec przed
w s z y s t k i c h t a m t e j s z y c h zapomnieniem i obojêtnoœci¹,
pomieszczeniach. Poniewa¿ która wkrada siê w nasze
chodzi o nocn¹ prezentacjê, spo³eczeñstwo. Szkoda, aby
w y s t a w a s a k r a l n e j s z t u k i piêkne rzeczy ginê³y pod ciê¿arem
u¿ytkowej mia³a niepowtarzaln¹ kurzu dlatego chroñmy historiê od
R O Z M I A R Y w y s t a w ê oprawê, m.in. w postaci oœwietlenia zapomnienia.
postanowiono zorganizowaæ nie œw ie ca mi u st aw io ny mi n a…
tylko na terenie muzeum ale lustrach.
Ks. Krzysztof Borowicz
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KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

Jak co roku uczniowie
Gimnazjum w Zb¹szyniu wziêli
udzia³ w konkursie wiedzy
religijnej organizowanym w
Po zn an iu . W ty m r ok u
poœwiêcony on by³
sakramentowi kap³añstwa, a
mottem by³y s³owa œw. Jana

Vianney :”Bez
kap³ana mêka
i œmieræ
naszego
Pana nie
zda³yby siê na
n i c ” .
U cz ni ow ie
m u s i e l i
dog³êbnie
przeanalizow
a
æ
wy zn ac zo ne
teksty z
Ka te ch iz mu
Koœcio³a
Katolickiego oraz zapoznaæ siê
z sylwetkami znanych
kap³anów ziemi wielkopolskiej.
Po zwyciêstwie w etapie
szkolnym trzy uczennice klasy
III wziê³y udzia³ w rozgrywkach
rejonowych w Poznaniu, a dwie

z nich - siostry ( i do tego
bliŸniaczki!) Ola i Joasia
Gassem - przesz³y do etapu
diecezjalnego. Obejmowa³ on
dwie czêœci, a nasze obie
zb¹szynianki zakwalifikowa³y
siê do œcis³ego fina³u.
Aleksandra Gassem
wywalczy³a II miejsce, a jej
s i o s t r a J o a n n a I V. O b u
dzielnym zawodniczkom
serdecz nie gratulujemy i
¿yczymy „Szczêœæ Bo¿e” na
dalsz¹ drogê edukacji - za dwa
miesi¹ce przekrocz¹ próg
nowej szko³y i stoi przed nimi
zapewne du¿o nowych
wyzwañ.
Joanna Ch³opkowska

BIERZMOWANIE
W d ni u 8 cz er wc a
m³odzie¿ z naszej parafii
przyjê³a Sakrament
Bierzmowania z r¹k Ks. bp.
Marka Jêdraszewskiego. Na
pocz¹tku uroczystej Mszy œw.
de le ga cj a r od zi có w o só b
przystêpuj¹cych do
bierzmowania oficjalnie
poprosi³a Biskupa, aby udzieli³
M³odzie¿y tego sakramentu.
P o d c z a s M s z y œ w. n i e
zabrak³o równie¿ scholi
parafialnej, która piêknym
œpiewem wzbogaca³a
uroczystoœæ. Bierzmowani

ofiarowali jako Dary O³tarza:
CHLEB, WINO, KWIATY, STU£Ê
I ŒWIECÊ. Chêtni z³o¿yli te¿
przysiêgê, ¿e nigdy nie siêgn¹ po
narkotyki.
Bardzo podziwiam ich
za odwagê podjêcia siê tak
du¿ego wyzwania. Ka¿dy z
nas przecie¿ wie, i¿ w
dzisiejszych czasach nie
trudno o kontakt z tymi
u¿ywkami. Chc¹c
dotrzymaæ obietnicy bêd¹
musieli przeciwstawiæ siê
presji kolegów, kole¿aneknara¿aj¹c siê jednoczeœnie

na poœmiewisko i odrzucenie.
Mam nadziejê, ¿e w ¿yciu
wiêkszoœci sk³adaj¹cych
przysiêgê ci¹gle obecny bêdzie
Duch Œwiêty, który pomo¿e
dochowaæ im obietnicy, a tak¿e
przezwyciê¿aæ inne trudnoœci
¿yciowe.
Na koniec uroczystoœci
p r z e d s t a w i c i e l e
Bi er zm ow an yc h, w do wó d
wdziêcznoœci za udzielenie
Sakramentu wrêczyli Biskupowi
Jêdraszewskiemu kwiaty.

Kamila Piosik
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25-LECIE ORKIESTRY
Katolickim du¿e grono
p u b l i c z n o œ c i , r o d z i n y,
przyjaciele i znajomi muzyków
mieli przyjemnoœæ wys³uchania
przepiêknego koncertu, pod
dyrekcj¹ p. Kazimiera Kostery,

Obchody 25-lecia Orkiestry
Dêtej im. Antoniego
Janiszewskiego Pañstwowej
Szko³y Muzycznej rozpoczê³y
siê uroczyst¹ msz¹ œw. Licznie
zebrani muzycy i wierni
zgromadzeni w koœciele modlili
siê ze ¿yj¹cych i zmar³ych
cz³onków orkiestry. Tego samego
dnia w
godzinach
popo³udniowych w Domu

brakuje tak¿e muzyków starych,
tych, którzy graj¹ w orkiestrze ju¿
od bardzo dawna. S¹ to miêdzy
innymi p. Henryk Skotarczak, p.
Eugeniusz Smarch oraz p. Alojzy
Kreft.
Orkiestrze ¿yczymy dalszych
sukcesów oraz kolejnych
jubileuszy.

Gabrysia Skubiszyñska
Zdjêcia: Beata Klorek

przygotowanego w³aœnie na t¹
okazjê. W zespole przewagê
stanowi¹ ludzie m³odzi,
uczniowie i absolwenci, ale nie

„WYBRZE¯A PE£NE CISZY”
„Dalekie wybrze¿a ciszy
zaczynaj¹ siê tu¿ za progiem.
Nie przefruniesz tamtêdy jak ptak.
Musisz stan¹æ i patrzeæ coraz
g³êbiej i g³êbiej,
a¿ nie zdo³asz ju¿ odchyliæ duszy
od dna.”
(K. Wojty³a,
Pieœñ o Bogu ukrytym”)

Wojty³y
poezj¹ nie³atw¹, bo
dotykaj¹c¹ w swej zasadniczej
treœci naszej pe³nej tajemnic
egzystencji, otwartej na
Nieskoñczonoœæ. Okaza³o siê, ¿e
jest ona jednak¿e poezj¹ pe³n¹

W pi¹tek 11 czerwca w
przeddzieñ sp³ywu kajakowego
im. Jana Paw³a II - póŸnym
wieczorem, na skwerze przy
pomniku naszego Papie¿a,
mieszkañcy Zb¹szynia mogli

obejrzeæ spektakl przygotowany
przez m³odzie¿ gimnazjaln¹.
M³odzi kolejny raz podjêli próbê
zmierzenia siê z poezj¹ Karola
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urody i dziêki towarzysz¹cym jej
obrazom, muzyce oraz
symbolicznym scenom,
odegranym przez m³odych
aktorów, ca³kiem przystêpn¹
dzisiejszemu wspó³czesnemu
cz³owiekowi, tak dojrza³emu, jak i
m³odemu nie nudzi³o siê nawet
najm³odszym, którzy przyszli
popatrzeæ na swoje starsze
rodzeñstwo. Mamy nadziejê, ¿e
wieczór ten trwale wpisa³ siê do

ca³ego szeregu
piêknych i
pe³nych g³êbokich prze¿yæ
wydarzeñ artystycznych, które
doœæ czêsto staj¹ siê udzia³em
naszych mieszkañców oraz
zawsze mile widzianych goœci.
Korzystaj¹c z okazji jeszcze raz
serdecznie dziêkujemy wszystkim
naszym Przyjacio³om, bez których
takie przedsiêwziêcia by³yby
trudne do zrealizowania.
Dziêkujemy te¿ naszemu Ksiêdzu
Proboszczowi, który nie tylko
obejrza³ spektakl, ale pod koniec
do³¹czy³ do m³odych narratorów i
przeczyta³ jeden z wierszy Karola
Wojty³y, za co otrzyma³ serdeczne
brawa od publicznoœci.

Joanna Ch³opkowska

M£ODZI BIBLIŒCI
Zaanga¿owanie m³odych w dzia³alnoœæ parafialn¹
jest doœæ mierna widaæ to na kanwie funkcjonowania
wspólnot w Koœciele. Spowodowane jest to wachlarzem
mo¿liwoœci, które daje im otaczaj¹cy œwiat. Wybieraj¹ to, co
jest "atrakcyjniejsze ", bardziej "kolorowe" i mo¿e bardziej
rozkrzyczane. Zaanga¿owanie duchowe zostawiaj¹ na
pó¿niej, na "stare lata", bo modlitwa i to, co zwi¹zane jest z
Koœcio³em jest dla babæ i dziadków. To jest czêst¹
odpowiedzi¹ na to, dlaczego nie chce siê im anga¿owaæ.
Biblijna Grupa M³odych "LOGOS"- z j. grec. s³owodzia³aj¹ca w naszej parafii powsta³a w 2006 roku , kiedy to
zauwa¿y³em, ¿e wk³ad m³odzie¿y w ¿ycie parafialne jest
nik³y. Maj¹c zajêcia katechezy w tutejszym Liceum
Garczyñskiego zacz¹³em pytaæ, czy ktoœ chcia³by wzi¹æ
udzia³ w spotkaniach z bibli¹? Na pocz¹tku by³o to doœæ
trudne, poniewa¿ znalezienie chêtnych do tego typu
przedsiêwziêcia nie nale¿a³o do naj³atwiejszych.
Pierwszymi cz³onkami tej grupy zostali: Marta
Grocholewska, Micha³ Janusz, Micha³ Fleiszerowicz,
Patrycja Weber, Adrianna Grocholewska, Joanna Galas,
Alicja Prêtka. PóŸniej do³¹czyli inni: Natalia Kierzek, Joanna
Szaferska. Jakub Szott, Miko³aj Opic, Mateusz Michalczak,
£ukasz Kocur, Ewelina Miko³ajczyk, Joanna Pawelska.
Pierwsze nasze spotkania mia³y miejsce na wikariacie
poniewa¿ Dom Katolicki i salki tam siê znajduj¹ce by³y
wstanie "rozk³adu". Nasze spotkania opieraj¹ siê na
rozwa¿aniu fragmentu ewangelii z nadchodz¹cej niedzieli.
Ka¿dy ma prawo podzieldzieæ tym, co mówi do niego Pan
Bóg. Wa¿na jest obecnoœæ kap³ana, który t³umaczy trudne
do zrozumienia kwestie biblijne.
Podczas naszego spotkania jest czas na modlitwê
spontaniczn¹, podczas której jest mo¿liwoœæ wyra¿enia
swoich myœli, próœb. Ka¿de spotkanie koñczy siê
b³ogos³awieñstwem.Grupa kilkakrotnie bra³a udzia³ w
dniach skupienia, które mia³y miejsce w klasztorze Ojców
Franciszkanów w WoŸnikach k/Grodziska Wlkp. Zdarza siê
jeœli oczywiœcie wszyscy wyra¿¹ chêæ, organizujemy
spotkania przy ognisku albo wybieramy siê razem na pizzê
jest to równie¿ czas zacieœniania wiêzi, które potrzebne s¹
do dobrego funkcjonowania grupy.
> Cieszê siê, ¿e nale¿ê do grupy biblijnej. Na
pierwsze spotkanie posz³am z czystej ciekawoœci. Zosta³am
i nie ¿a³ujê. Pozna³am wspania³ych ludzi, z którymi wspólnie
modlimy siê. Dziêki temu bardziej otwieramy siê i stajemy
siê sobie bli¿si. Potrafimy wyciszyæ siê zatrzymaæ w
codziennym biegu ¿ycia i poœwiêciæ czas Bogu. Czytanie
Pisma Œwiêtego oraz zastanawianie siê nad Jego treœci¹
powoduje, ¿e bardziej rozumiemy przes³anie Pana.
Uczêszczanie na spotkania jest du¿ym u³atwieniem w
dostrzeganiu wskazówek z Pisma Œwiêtego, dziêki którym
³atwiej jest rozwi¹zywaæ nasze problemy, zarówno te du¿e
jak i te mniejsze. Robimy to, bo chcemy siê modliæ do Pana
Boga i byæ bli¿ej Niego.< Asia
> Wst¹pi³em do grupy, poniewa¿ chcê poznaæ bli¿ej Pismo
Œwiête oraz wspólnie modliæ siê ze znajomymi. Mo¿liwoœæ
wypowiadania siê na ró¿ne tematy dotycz¹ce naszego
¿ycia, porównywane z ¿yciem osób biblijnych jest bardzo
ciekawym sposobem relacji i wiêzi z Panem Bogiem. Odk¹d
uczestniczê w spotkaniach Biblijnej Grupy M³odych moje
¿ycie siê zmieni³o: sta³em siê bardziej otwarty dla ludzi,
codziennie walczê ze swoimi s³aboœciami, dziêki wspania³ej
modlitwie czujê wiêŸ z Chrystusem. Po jakimœ czasie
nauczy³em siê jak powinienem odbieraæ S³owo Bo¿e

zawarte w Piœmie Œwiêtym. Chcia³bym bardziej
rozbudowanych dyskusji i wiêcej wspólnych wyjazdów
poœwiêconych medytacjom nad ¿yciem Chrystusa.<
£ukasz
> Postanowi³am wst¹piæ do "Biblijnej Grupy M³odych",
poniewa¿ ciekawi³o mnie jak inni m³odzi ludzie rozumiej¹
Pismo Œwiête. Uczêszczam na te spotkania równie¿
dlatego, gdy¿ bardzo podoba mi siê to, ¿e mogê wspólnie z
moimi Kole¿ankami i Kolegami rozwa¿aæ niedzielne
ewangelie. Spotkania s¹ dla mnie wa¿ne i wyj¹tkowe.
Wa¿ne jest te¿ dla mnie, gdy inni odczuwaj¹ to podobnie.<

Opiekun Ks. Krzysztof Borowicz

Sakrament Chrztu przyjêli:
Kornelia Maækowska, Przyprostynia, ul. Prandoty
Bartosz Zboralski, Zb¹szyñ, ul. Warszawska
Aleksandra, Zuzanna D¹browska, Zb¹szynek,
ul.Wojska Polskiego
Franciszek Maliñski, Zb¹szyñ, ul.Miel¿yñskiego
Patryk Janeczek, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.
Nikodem Zdanowicz, Zb¹szyñ, pl. Dwocowy
Paulina, Wiktoria Janeczek, Zb¹szyñ, ul. Zau³ek Tkacki
Alan, Sebastian Go³ek, Zb¹szyñ, ul. Krótka
Maksymilian Feliœ, Zb¹szyñ, ul. Zielona
Vanessa, Joanna Koza, Stefanowo
Ksawery Rych³y, Przyprostynia, ul. Wawelska
Zuzanna Drzyma³a, Strzy¿ewo
Oktawia, Franciszka Waligóra, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna
Nikodem, Piotr Bielaszewski, Przyprostynia,
ul. Prandoty

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
Mariusz Obst - Katarzyna Szwerbel
Robert, Piotr GoŸdziewicz - Agnieszka Jankowiak
Jacek, Czes³aw Szyptowski - Justyna, Jolanta Kania
Dawid Wachowski - Patrycja Ch³opek
£ukasz Ko³aski - Marzena Fleisherowicz
Dariusz, Krzysztof Królik - Monika, Anna Maszner
Bartosz Po³omka - Natalia Bordych
Adam Huchwajda - Karolina Szymañska
Grzegorz Bia³ecki - Ewelina, Dorota Matuszczak
Tomasz Feliœ - Magdalena, Teresa Stró¿yñska
£ukasz WoŸniak - El¿bieta, Maria Andrzejewska

Odeszli do Wiecznoœci:
Bronis³aw Fleischerowicz, l. 89, Strzy¿ewo
Leokadia Œliwa, l. 91, Zb¹szynek, ul. Gdañska
Edmund, Stanis³aw Michalszczak, l. 80, Zb¹szyñ,
ul.Senatorska
Jan Mirek, l. 69, Strzy¿ewo
Lechos³aw Kromski, l. 66, Perzyny
Henryk Bock, l. 79, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.
Wojciech Konieczek, l. 62, Stefanowo
Andrzej Adamczak, l. 43, Przyprostynia, Prandoty
Stanis³aw Pluskota, l. 67, Zb¹szyñ,
ul. Zygmunta I Starego
Agnieszka Wolna, l. 96, Stefanowo
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Miesi¹c czerwiec podobnie jak maj obfitowa³ w
uroczystoœci. Znacz¹cymi s¹ dwie zwi¹zane:
- z Beaty fikacj¹ ks. Jerz ego Popi e³uszki oraz
- zakoñczenie roku kap³añskiego
W dniach 5-6 czerwca prze¿ywaliœmy Beatyfikacjê ks.
Jerzego Popie³uszki, która to uroczystoœæ przebiega³a
w Warszawie na Placu J. Pi³sudskiego.
Ks. Jerzy Popie³uszko przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie 28 maja 1972r., Z r¹k ks. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego.
28 lutego 1982r. Celebrowa³ Mszê œw. Za
Ojczyznê, wyg³aszaj¹c kazania patriotyczne w œwietle
Ewangeli i nauki Koœcio³a.
W m-cu wrzeœniu 1983r. Przewodniczy³
pielgrzymce robotników Huty Warszawa na Jasn¹
Górê (corocznie w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia odbywa³a
siê ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn¹
Górê).
19 paŸdziernika 1984r. Ks. Jerzy Popie³uszko
uczestniczy³ w spotkaniu maodlitewnym
Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii pw. Œwiêtych
Polskich Braci Mêczenników. Tam te¿ celebrowa³
swoj¹ ostatni¹ Msze œw.

Znamienna jest dla nas ostatnia modlitewna
zachêt a Kap³a na Jerz ego; (z a kilka godzin
mêczennika zamordowanego w okrutny sposób przez
funkcjonariuszy SB) - “Módlmy siê, byœmy byli wolni od
lêku, zastraszenia, ale przede wszystkim od ¿¹dzy
odwetu i przemocy.”
Przebywaj¹c w Domu Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skalimowie w wpisie do Ksiêgi
Pami¹tkowej poza piêkn¹ dedykacj¹ dla
niehabitowanych Sióstr ze zgromadzenia
Wynagrodzicielek Najœwiêtszego Oblicza, przytoczy³
wiersz Marii Konopnickiej:
Garstka szlachetnych, co przysz³oœæ zdobywa,
Jest jako luŸne, s³oneczne ogniwa,
Które siê w ca³oœæ po³¹czyæ nie mog¹...
I brak im mo¿e w³aœnie twego ducha,
By zamkn¹æ krêgi wielkiego ³añcucha,
Co glob opasz¹ i now¹ pchn¹ drog¹.
Z perspektywy kolejno nastêpuj¹cych
dramatycznych wydarzeñ ten polski Kap³an proroczo
u¿y³ s³ów Marii Konopnickiej. Módlmy siê i dziêkujmy
za Beatyfikowanego ks. Jerzego, aby jego
mêczeñstwo zaowocowa³o.

11 czerwca 2010r. W uroczystoœæ Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa zakoñczy³ siê Rok Kap³añski.
Papie¿ Jan Pawe³ II w swej III-ciej Pielgrzymce
do Polski w Szczecinie stawiaj¹c za wzór ks. Jerzego
Popie³uszkê mówi³;
“ Musicie byæ wierni. Musicie byæ solidarni z
Narodem, stylem ¿ycia, bliscy przeciêtnej, owszem
raczej ubo¿szej rodzinie. Z tego Was bêdzie s¹dzi³ Bóg
i wasze sumienie.”
Módlmy siê za kap³anów, by na nowo odkryli
piêkno powo³ania kap³añskiego. Módlmy siê aby w
osobie kap³ana widzieæ zawsze obecnego Chrystusa,
który przebacza, uzdrawia, pociesza, bierze za rêkê
mówi¹c; “Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto

we mnie wierzy, choæby umar³ ¿yæ bêdzie. Ka¿dy kto
¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11,25-26)”

Z Tomiku - Po wszystkie dni - J. Twardowskiego
Z woda œwiêcon¹ na czubkach palców
z g³ow¹ Jezusa na sumieniu
Kamila Piosik
oddechem odgarnia³em stronice brewiarza
szuka³em tylko jednego
obrazka
z dawna wypisanym czterowierszem;
- Matko Najœwiêtsza daj mi
serce czyste i proste
w koœciele zimnym chuchaæ
Jest
tuliæ zmarzniêt¹ hostiê
Bogu
nie potrzeba
dowodów, doktoratów te¿
Bogu tak jak mi³oœci
wystarczy, ¿e jest.

Wyjaœnienie

¯yczenia od
ks. bp. Marka Jêdraszewskiego
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Nie przyszed³em pana nawracaæ
Zreszt¹ wylecia³y mi z g³owy wszystkie m¹dre kazania
Jestem od dawna obdarty z b³yszczenia
Jak bohater w zwolnionym tempie
Nie bêdê panu wierciæ dziury w brzuchu
Pytaj¹c co pan s¹dzi o Mertonie
Nie bêdê podskakiwa³ w dyskusji jak indor
Z czerwon¹ kapk¹ na nosie
Nie wypiêkniejê jak kaczor w paŸdzierniku
Nie podyktujê ³ez które siê do wszystkiego przyznaj¹
Nie zacznê panu wlewaæ do ucha œwiêtej teologii ³y¿eczk¹
Po prostu usi¹dê przy panu
I zwierzê swój sekret
¯e ja, ksi¹dz
Wierzê Panu Bogu jak dziecko

MITY I FAKTY...
Mit 3: Koœció³ podchodzi z
nieufnoœci¹ do wielkich
zdobyczy rewolucji francuskiej
i jest przeciwnikiem praw
cz³owieka.
A mo¿e Koœció³ ma wci¹¿ w
pamiêci tysi¹ce zamordowanych
ksiê¿y, t³um zgwa³conych
zakonnic i stosy u³o¿one z
ch³opów poæwiartowanych w
czasie ludobójstwa w prowincjach
Francji, które stanê³y pod
sztandarem „Bóg i król”?
„Obywatele republikanie, Wandea
ju¿ nie istnieje! Dziêki naszej
wolnej szabli umar³a wraz ze
swoimi kobietami i dzieæmi – pisa³
do Pary¿a jakobiñski genera³
We st er ma nn . – Sk oñ cz y³ em
grzebaæ ca³e miasto w lasach i
bagnach Savenay. Wykorzystuj¹c
dane mi uprawnienia, dzieci
rozdepta³em koñmi i
wymordowa³em kobiety, by nie
m o g ³ y dalej p³odziæ bandytów.
N i e ¿al mi ani jednego wiêŸnia.

Zniszczy³em
wszystkich”.
W odpowiedzi
o t r z y m a ³
pochwalny list.
Od tych, którzy
wyznawali
has³o: „Liberté,
é g a l i t é ,
fraternité” albo
œmieræ.
Powstanie
Wandejczyków
wybuch³o w
marcu 1793
r o k u ,
w
de pa rt am en ci e
Francji, który wyst¹pi³ w obronie
Koœcio³a i monarchii. 1 sierpnia
Komitet Ocalenia Publicznego
nakaza³ bezwzglêdnie
spacyfikowaæ zbuntowany
departament, zalecaj¹c, by
wymo rdow aæ wszy stki ch jego
mieszkañców. Dziœ historycy
pisz¹cy o powstaniu nie wahaj¹
siê u¿ywaæ s³owa
„ludobójstwo”.

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

Genera³ Carrier,
odpowiedzialny
za operacjê, w
ten sposób
przemawia³ do
swoich ¿o³nierzy:
„Niech nam nie
m ó w i ¹
o
humanitaryzmie
wobec tych bestii
z Wandei:
wszyscy zostan¹
wykoñczeni, nie
wolno zostawiæ
przy ¿yciu ani
j e d n e g o
powstañca”.
Puszczono z
dymem dziesiêæ
tysiêcy domów,
czyli 20 procent
budynków,
wybito ca³e byd³o
i ca³kowicie
z d e wa s t o wa n o
uprawy rolne. Ile
ludzi straci³o

¿ycie? Szacuje siê ¿e w ci¹gu
osiemnastu miesiêcy
zamordowano 120 tysiêcy osób,
czyli oko³o 15 proc. ca³ej populacji.
Trudno w kilku zdaniach napisaæ o
oporach Koœcio³a wobec
zdobyczy rewolucji. Nale¿y
przypomnieæ skrajnie
antyklerykalny, racjonalny do bólu
oœwieceniowy klimat, w jakich siê
rodzi³a, czy powo³ywanie siê w
Deklaracji Praw Cz³owieka z 1789
roku na nieokreœlony „Najwy¿szy
Byt”. Czy Koœció³ jest
przeciwnikiem praw cz³owieka? –
martwi¹ siê w medialnych
debatach „¿yczliwi”. Nic
podobnego. Nauczanie Koœcio³a
znakomicie wyrazi³ w jednym
zdaniu Jan Pawe³ II. W 1987 roku
w Monachium powiedzia³: „Tam,
gdzie nie respektuje siê Boga i
Jego prawa, cz³owiek nie jest
zdolny sprawiæ, aby
respektowano prawa cz³owieka”.
•ród³o: Goœæ Niedzielny 06/2010
14-02-2010

Mity i fakty
Andrzej Grajewski,
Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa
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DROGA 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

1. Pomoc w nag³ych wypadkach,
2. Kazalnica w koœciele,
3. Odprawia nabo¿eñstwa,
4. Roœnie w lesie,
5. Piêkna szata,
6. Modlitewnik kap³ana,
7. Wytê¿ona praca,
8. Wielki smutek, ¿al,
9. Mo¿liwoœæ sukcesu,
10. Oczekiwanie dobra,
11. W szpitalu lub w wojsku,

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki
z nr 6/2010 brzmi Krzy¿
UBÓSTWA

Nagrodê wylosowa³a
Pani Krystyna Frasz ze Zb¹szynia .
GRATULUJEMY!

Wœród Czytelników, którzy do 17. LIPCA br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody
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Jaros³aw Olszewicz
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Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
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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

18

Na zdjêciach (od góry):
Bo¿e Cia³o
Zakonczenie Oktawy Bo¿ego Cia³a

