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Na zdjêciach (od góry):
Odpust w Wieleniu
Jubileusz ks. Mariana Koz³owskiego
Wyjazd m³odzie¿y do Kotliny
K³odzkiej

MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
19:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem
po Mszy Œwiêtej wieczornej.
SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)

tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00
szafarz Zygmunt Buda
tel. (068) 3860 769
szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716
szafarz Miros³aw Skubiszyñski
tel. (068) 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski
tel. (068) 3869 653
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
604-637-047
STRA¯ HONOROWA
SERCA PANA JEZUSA:

NAJŒWIÊTSZEGO

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca
Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y Honorowej NSPJ. Po
mszy œwiêtej wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i krótkie
nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 wraz z
Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œwiêtej o
godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia
Maryja w salce Domu Parafialnego
ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej
BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:
Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30
CZCICIELE ŒWIÊTEGO OJCA PIO I S£UGI BO¯EGO
JANA PAW£A II
ka¿dy czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca o godz. 17:00

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o godz.
11 na salce w Domu Katolickim
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie w
koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 800 do 900.
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WNIEBOWZIÊCIE, CZYLI SPOJRZENIE W NIEBO
Jeden z tekstów
pozabiblijnych pochodz¹cych z
pocz¹tków naszej ery g³osi, ¿e w
dniu zaœniêcia Matki Bo¿ej
zjechali siê z ró¿nych stron
œwiata aposto³owie by u
podnó¿a Góry Oliwnej
pochowaæ cia³o Matki Pana, ale
nie by³o wœród nich Tomasza.
SpóŸni³ siê i poprosi³ o
otwarcie grobu Maryi. Grób
okaza³ siê pusty, a
wewn¹trz zamiast cia³a,
znaleziono zio³a i pachn¹ce
lilie. Taka jest historia
powsta³a w tradycji
ludowej. Co dzisiaj
oznaczaj¹ wi¹zanki
przynoszone do koœcio³a?
S¹ to pierwociny plonów z
naszych pól, sadów, ³¹k,
lasów: k³osy, kwiaty, zio³a,
owoce. Choæ œwiêto
na zy wa ne je st ró wn ie ¿
œwiêtem Matki Bo¿ej Zielnej,
to zwi¹zane jest bardziej z
pi er ws zy mi zb io ra mi , z
owocowaniem. Tradycja ta
ma ciekawy wymiar
t e o l o g i c z n y. M a r y j a
Wn ie bo wz iê ta to ta ki .. .
doskona³y owoc ziemi.
Zbie raj¹ c pier wsze k³os y,
letnie kwiaty, dojrza³e zio³a i
przynosz¹c je do œwi¹tyni,
³¹czymy z Ni¹, uosabiamy w
Niej to, co jest piêkne,
zdrowe, czyste w naturze, w
œwiecie.
Wniebowziêcie to
najstarsze œwiêto Matki Bo¿ej.
Wziêcie Maryi z cia³em i dusz¹
do nieba chrzeœcijanie
wspominaj¹ przynajmniej od V
wieku. Istni ej¹ dwie trady cje:
Efeska i Jerozolimska. Do Efezu
mia³ zabraæ ze sob¹ Maryjê œw.
Jan Aposto³ i tam mia³a ona
dotrzeæ do kresu swojego
ziemskiego ¿ycia. Ciekawa i trochê
zapomniana jest tradycja
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jer ozo lim ska . Dok ume ntu j¹ j¹
stare pisma pozabiblijne
(apokryfy) opowiadaj¹ce o
Wniebowziêciu. Staraj¹ siê
uzasadniæ kult grobu Maryi w
Jerozolimie. „WeŸcie Pani¹ Mariê
nakazuje Duch Œwiêty w starym
apokryfie syryjskim i wyjdŸcie z
Jerozolimy drog¹, która wiedzie do

pocz¹tku doliny Jozafata, pod
Gór¹ Oliwn¹. Tu znajduj¹ siê trzy
groty: jedna rozleg³a na skraju,
nastêpnie druga i w jej wnêtrzu
ma³a komora z ³aw¹: tam j¹
z³ó¿cie”. Niektórzy uwa¿aj¹ nawet,
¿e wspomniane teksty zosta³y one
skomponowane na u¿ytek
judeochrzeœcijañskich obchodów
Zaœniêcia Maryi w… II wieku. W V
wieku chrzeœcijanie jerozolimscy,
ju¿ pochodzenia greckiego,
obchodz¹ w Dolinie Jozafata
Pami¹tkê Theotokos. W VI wieku

bêdzie to ju¿ œwiêto Zaœniêcia, a
póŸniej Wniebowziêcia.
W prawos³awiu
uroczystoœæ Wniebowziêcia
NMP nazywana jest zaœniêciem
albo odpocznieniem. Termin
„z aœ ni êc ie ” u¿ yw an y je st na
wschodzie w kontekœcie œmierci,
„zaœniêcia w Panu”. Katechizm
Koœcio³a prawos³awnego tak
opisuje to œwiêto: „Oficjum
Zaœniêcia uczy nas, ¿e Maryja
przesz³a od œmierci do ¿ycia,
¿e raduje siê ¿yciem
wiecznym, bez uprzedniego
s¹du, poniewa¿ Matki ¯ycia
nie móg³ dotkn¹æ proces
zepsucia. Dzieñ 15 sierpnia
obchodzimy jako drug¹
W i e l k a n o c , j a k o
zmartwychwstanie Tej, która
przed S¹dem Ostatecznym,
pr ze d p ow sz ec hn ym
zmartwychwstaniem jest ju¿
dzisiaj zjednoczona z
Chrystusem”. W katolicyzmie
przez d³ugi czas toczy³a siê
dyskusja, czy Maryja umar³a,
czy te¿ nie. Jan Pawe³ II
rozstrzygn¹³ to w jednej ze
swoich katechez œrodowych w
1997 roku. Stwierdzi³ wtedy, ¿e
skoro dramatu œmierci dozna³
Jezus, trudno przyj¹æ, by nie
prze¿y ³a go równie ¿ Jego
Matka. Wniebowziêcie jest
szczególnym darem
zmartwychwsta³ego Syna dla
Jego Matki. Ona pierwsza z ludzi
korzysta w pe³ni ze zbawczych
skutków Jego Paschy,
przed powszechnym
zmartwychwstaniem jest ju¿
w pe³ni z Nim zjednoczona.
Proœmy przy okazji tego œwiêta,
aby wstawiennictwo Matki Bo¿ej
pomog³o nam równie¿ tak
doskonale jak Ona zjednoczyæ siê
z Jej Synem.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

MO¯NA SPAÆ NA STRYCHU I PRZYKRYWAÆ SIÊ
WORKIEM OD ZIEMNIAKÓW
W sierpniu br. dotychczasowy wikariusz
naszej parafii Ks. Krzysztof Borowicz
przechodzi do dalszej pos³ugi kap³añskiej w
parafii w Luboniu k/Poznania. Jest to okazja,
by bli¿ej poznaæ postaæ naszego Ksiêdza
Wikariusza.
DZIECIÑSTWO
Urodzi³em siê 39 lat temu we Lwówku. Tam te¿
zosta³em ochrzczony. Mam o 6 lat starsz¹
siostrê Magdalenê i o 5 lat m³odszego brata
Macieja. Mój Tato, Zbigniew, od 2 lat nie ¿yje.
Pracowa³ jako milicjant. Mama Stanis³awa
pracowa³a w przemyœle owocowo-warzywnym.
Wraz z rodzin¹ w wieku 5 lat
przeprowadzi³em siê do
Grodziska Wielkopolskiego.
Rodzina zamieszka³a w parafii
Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Dzieciñstwo spêdzi³em
w Grodzisku Wielkopolskim.
Tam te¿ uczêszcza³em do
Szko³y Podstawowej nr 1. W
m³odoœci nie by³em
ministrantem. Œpiewa³em za to
w dzia³aj¹cym przy parafii NSPJ
chórze „Wiolinki”. Nastêpnie
kszta³ci³em siê w Zasadniczej
Szkole Zawodowej przy
zak³adach Elektromonta¿ w
Poznaniu. Tam jednoczeœnie
pracowa³em.
Nastêpnie
podj¹³em pracê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Maturê zda³em w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Heleny Modrzejewskiej
na Matejki w Poznaniu.
POWO£ANIE
Ka¿dy o swoim powo³aniu mówi inaczej, ka¿dy
inaczej je prze¿ywa. W pewnym sensie spad³o
to na mnie jak grom z jasnego nieba. Wrzuca³em
wêgiel do piwnicy, usiad³em na chwilê, aby
odpocz¹æ i wtedy pojawi³a siê taka myœl. Potem,
doje¿d¿aj¹c do szko³y do Poznania mia³em w
czasie drogi czas na przemyœlenia. Najpierw
kierowa³em siê do Ojców Pasjonistów, ale
ostatecznie znalaz³em siê w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu. Czasem
jeszcze powraca³a myœl o zakonie. Praktyki
diakoñskie mia³em w parafii œw. Miko³aja w
Mosinie, gdzie proboszczem by³ Ks. Majka.

KAP£AÑSTWO
Sakrament Kap³añstwa otrzyma³em 30 maja
1998 r. z r¹k Ksiêdza Arcybiskupa Juliusza
Paetza. Przez lata kap³añstwa s³u¿y³em jako
wikariusz w nastêpuj¹cych parafiach:
1.
W latach 1998-2001 w parafii Ducha
Œwiêtego i NSPJ w Gostyniu.
Proboszczem by³ ksi¹dz Henryk Szwarc.
2. W latach 2001 do stycznia 2004 w parafii
œw. Antoniego w Lesznie. Proboszczem
by³ ksi¹dz Eugeniusz Grodzki, który zmar³
w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Ja mia³em
obowi¹zek go pochowaæ.
3. Od lutego 2004 sierpnia 2005 w parafii
Najœwiêtszego Serca
Jezusa w ŒremieJezioranach.
4. Od sierpnia 2005
w
najlepszej parafii, u
n a j l e p s z e g o
proboszcza…. W
Zb¹szyniu.
DUSZPASTERSTWO
Zawsze katechizowa³em w
szko³ach œrednich, teraz czeka
mnie katecheza w gimnazjum.
Praca z m³odzie¿¹ jest zawsze
bardzo trudna. Chocia¿ moim
konikiem, jeœli mo¿na tak
powiedzieæ, jest praca z chorymi.
Nawet kiedyœ chcia³em byæ
lekarzem. Mam ogromny
sentyment do chorych i starszych. Uwielbiam
odwiedzaæ chorych. Jednak przy tej iloœci osób
znów czas jest wyznacznikiem odwiedzin.
Bardzo chcia³bym byæ kapelanem szpitala.
Jednak¿e w dzisiejszych realiach jest to raczej
niemo¿liwe, znów s¹ inne obowi¹zki.
Wracaj¹c do m³odzie¿y, najtrudniejsza by³a
praca w Lesznie, w Zespole Szkó³ Technicznych i
V Liceum. Mo¿e to specyfika wielkiego miasta
…? Do koñca ¿ycia nie zapomnê natomiast
uczniów w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Gostyniu. Tam by³a œwietna atmosfera, dobra
wspó³praca. Rekompensowa³o mi to nie³atw¹
pos³ugê w parafii. Najd³u¿ej z m³odzie¿¹
pracowa³em w liceum Garczyñskiego w
Zb¹szyniu. Cz³owiek siê przywi¹zuje…
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MO¯NA SPAÆ NA STRYCHU I PRZYKRYWAÆ SIÊ
WORKIEM OD ZIEMNIAKÓW
PRACA W PARAFIACH
Gostyñ: pracowa³em z dzieæmi, m³odzie¿¹ i
osobami starszymi. Przy liceum prowadzi³em
teatr „Stajnica”, za³o¿y³em zespó³ muzyczny, a
tak¿e Wspólnotê Pomocników Matki Koœcio³a,
by³em opiekunem ministrantów i Wspólnoty
Biblijnej Starszych.
Leszno: tutaj jako redaktor naczelny „San
Antonio”. By³em tak¿e opiekunem zespo³u
muzycznego m³odzie¿owego.
Œrem: opiekun ministrantów (5 grup),
przygotowywanie do bierzmowania, praca z
m³odzie¿¹, opiekun Wspólnoty Dobrej Œmierci
(osoby starsze, modlitwa za konaj¹cych,
obecnoœæ przy nich, trwanie w potrzebie).
Zb¹szyñ: Odnowa w Duchu Œwiêtym,
Wspólnota Krwi Chrystusa, Ko³o Przyjació³
Radia Maryja, za³o¿y³em Biblijn¹ Grupê
M³odych. (red.: wspó³pracowa³ te¿ Ksi¹dz
aktywnie z pismem parafialnym).
KONFESJONA£
Konfesjona³? TAK, ale nie „z metra”. Przera¿aj¹
mnie spowiedzi „hurtowe”. Deprymuj¹ce s¹
kolejki zniecierpliwionych penitentów
czekaj¹cych do konfesjona³u.
ZB¥SZYÑ
Zb¹szyñ to niesamowicie du¿e ludzkie serca,
serdecznoœæ, otwartoœæ, swojskoœæ. Mo¿e tak
wspaniale, bo ten sam region pochodzenia?
Niesamowita osobowoœæ Ksiêdza Proboszcza,
wówczas nie wa¿ne s¹ warunki bytowe i inne
przyziemne sprawy. Mo¿na spaæ na strychu i

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Dziœ obudzi³a mnie wielka burza. Wicher szala³ i deszcz,
jakby siê chmura oberwa³a. Co chwila uderza³y pioruny.
Zaczê³am siê modliæ, aby burza nie wyrz¹dzi³a ¿adnej
szkody. Wtem us³ysza³am te s³owa: - Odmów tê koronkê,
której ciê nauczy³em, a burza ustanie. Zaczê³am
odmawiaæ tê koroneczkê i nawet jej
nie skoñczy³am, a burza nagle
usta³a i us³ysza³am s³owa:
Przez ni¹ uprosisz
wszystko, je¿eli to, o co
prosisz, bêdzie zgodne z Wol¹
Moj¹.
( Dzienniczek 1731 )
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przykrywaæ siê workiem od ziemniaków. Jestem
za to dozgonnie wdziêczny. Parafiê bêdê
wspomina³ przez pryzmat Ksiêdza Proboszcza i
zb¹szyñskich parafian.
PRZYSZ£OŒÆ
Najbli¿sza to parafia pw. Œwiêtego Jana Bosko w
Luboniu. A szerzej? Myœlê o ludziach, którzy
pot rze buj ¹ ka p³a na. Poj awi a si ê my œl o
misjach…. Chcia³bym byæ pomocny, potrzebny.
Chcia³bym byæ przy cz³owieku.
PRZES£ANIE
¯YJCIE W ZGODZIE Z W£ASNYM
SUMIENIEM. B¥D•CIE OTWARCI I CHÊTNI
D O W S P Ó £ P R A C Y. T W Ó R Z C I E
WSPÓLNOTÊ, A NIE T£UM OBCYCH SOBIE
LUDZI. DZIÊKUJÊ WAM ZA WSZYSTKO!
POZOSTANIECIE ZAWSZE W MOJEJ
PAMIÊCI. NIECH BÓG WAM B£OGOS£AWI.
Ks. Krzysztof Borowicz.
Ksiêdza Krzysztofa Borowicza
mieli zaszczyt wys³uchaæ
Gabrysia i Mirek Skubiszyñscy

Sakrament Chrztu przyjêli:
Nikola Witkiewicz, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza
Maurycy Kucner, Warszawa, ul. Obroñców Tobruku
Oliwier, Tomasz Markuc, Zb¹szyñ, ul. Rejtana
Zofia Staniszewska, Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia
Kacper, £ukasz Napiera³a, Anglia
Szymon, Jan Muchajer, Nowy Dwór
Nikola Bañdur, Zb¹szynek, ul. Szeroka
Julia Rybicka, Stefanowo
Natasza Siecha, Zb¹szyñ, ul. Folwarczna
Ró¿a Kwaœnik, Zb¹szyñ, ul. Sportowa
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
Daniel Diaczuk - Joanna WoŸny
Marcin, Piotr Ch³opek - Jagoda, Kinga Król
£ukasz Imbierowicz - Agnieszka, Barbara Furmaniak
Waldemar, Jan Flis - Agnieszka, Magdalena
Ratajczak
Przemys³aw Banach - Agnieszka Kaczmarek
Krzysztof, Micha³ Prz¹dka - Weronika, Maria Kmiecik
Odeszli do Wiecznoœci:
Ryszard, Czes³aw Moska, l. 58, Zb¹szyñ, ul. Leœna
Józefa Wolarska, l. 85, Zb¹szyñ, ul. Rejtana
Maria Szymota, l. 57, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.

BEZPIECZNIE W WAKACJE
Okres letni to czas relaksu,
wypoczynku, wycieczek pieszych
jak i rowerowych a dla niektórych
to okres ciê¿kiej i wytê¿onej
pracy. W zwi¹zku z tym, i¿ w
ostatnich latach w tym w³aœnie
okresie zauwa¿alny jest wzrost
wypadków i to zarówno lekkich jak
i ciê¿kich a nawet i œmiertelnych,
chcia³bym przekazaæ kilka
wskazówek, które warto
przemyœleæ by unikn¹æ tragedii
rodzinnych.
Niezaprzeczalnie
pierwsz¹ kwesti¹ jak¹ chcia³bym
poruszyæ jest bezpieczeñstwo na
wodach i terenach przywodnych.
Tym najm³odszym chcia³bym
powiedzieæ, aby k¹pa³y siê tylko i
wy³¹cznie na pla¿ach
strze¿onych gdzie widoczny jest
ratownik oraz powiewaj¹ca flaga
w kolorze bia³ym co zezwala na
k¹piel. PAMIÊTAJMY, ¿e flaga w
kol orz e cz erw ony m za bra nia
k¹pieli (powody tego mog¹ byæ
ró¿ne). Nie wskazana jest k¹piel
nad rzekami, wyrobiskami
kopalnianymi i gliniankami. Na
tych w ³aœnie z biornikach
dochodzi najczêœciej do utoniêæ
lub ró¿nego rodzaju tragicznych
w s k u t k a c h w y p a d k ó w.
Obserwujmy te¿ brzegi jezior i nie
skaczmy bez zbadania terenu z
pomostów. Jeden skok na p³ytk¹
wo dê po wo du je pr ze wa ¿n ie
kalectwo na ca³e ¿ycie a niekiedy i
œmieræ.
Doros³ym urlopowiczom
chcia³bym przekazaæ, i¿
spo¿ywanie alkoholu na pla¿ach
przy k¹pieliskach oczywiœcie nie
w miejscach wyznaczonych jest
zabronione. Przypadki takie s¹
su ro wo ka ra ne ma nd at am i
karn ymi l ub sp orz¹ dzan e s¹
wnioski o ukaranie do s¹du.
Œmiem twierdziæ, ¿e ka¿dy z nas
chocia¿by raz w swoim ¿yciu
s³ysza³ o tym, i¿ alkohol ujemnie
wp³ywa na organizm cz³owieka
korzystaj¹cego z k¹pieli.
Niej edno krot nie s ³ysz ymy w
przekazach telewizyjnych czy te¿
prasowych o utoniêciach osób,
które przed wejœciem do wody

sp o¿ yw a³ y a lk oh ol . M us im y
p a m i ê t a æ , ¿ e t a k
nieodpowiedzialny krok bêdzie
tragiczny w skutkach dla ca³ej
rodziny.
Nastêpn¹ sytuacj¹ na
któr¹ chcia³bym zwróciæ uwagê
jest nieprawid³owe poruszanie siê
po drogach podczas wycieczek
pieszych i rowerowych. Przepisy
do t. ru ch u p ie sz yc h j as no
„m ów i¹ ”, i¿ po za ob sz ar em
zabudo wanym porusz amy siê
LEWYM POBOCZEM. Dlatego
wyrazy te podkreœli³em poniewa¿
niejednokrotnie podczas patrolu
oraz jazdy swoim samochodem
poza miastem widzê
spacerowiczów, którzy chodz¹ po
jezdni i to nie zawsze lew¹ stron¹.
Dlaczego zwracam na to uwag? A
dl at eg o, ¿e ki ed y id zi em y
poboczem lewej strony jezdni to
mamy szansê zareagowaæ na
pojazd jad¹cy ze strony
przeciwnej. Takiej szansy nie
mam y, kie dy i dzi emy pra w¹
stron¹ jezdni i to po jezdni, a nie
po po bo cz u. Wó wc za s ni e
mo¿emy zaobserwowaæ jad¹cych
z ty³u pojazdów.
Jad¹c rowerami jedŸmy jak
najbli¿ej prawej krawêdzi jezdni,
nie wykonujmy gwa³townych
ruchów podczas mijania siê z
pojazdami nas wyprzedzaj¹cymi,
a po zmroku w³¹czajmy œwiat³o.
Tutaj chcê przypomnieæ, i¿ rower
powinien byæ wyposa¿ony w bia³e
œwiat³o z przodu(nie odblaskowe),
czerwone œwiat³o z ty³u oraz
œwiat³o odblaskowe. Wskazane
jest równie¿ u¿ywanie kamizelek
odblaskowych zarówno w dzieñ
jak i w nocy.
Okres letni jest równie¿
okazj¹ do wypadów w okoliczne
lasy, których u nas nie brakuje. W
tej kwestii zwracam uwagê na to
by p ikniki o rganizowaæ w
miejscach do tego
pr ze zn ac zo ny ch . W ok re si e
letnim panuje susza i zagro¿enie
przeciwpo¿arowe jest bardzo
wysokie. Dlatego te¿ zwracam
uwagê by w lasach nie u¿ywaæ
otwartego ognia i nie wje¿d¿aæ

samochodami do lasu. Pojazdy
pozostawiajmy na parkingach
leœnych, które s¹ do tego celu
przygotowane.
Ostatnim tematem na jaki
zwracam uwagê to prace rolne. W
okresie letnim wykonywana jest
wiêkszoœæ prac polowych ¿niwa,
sianokosy a potem orka. Przy
pracach tych najczêœciej
dochodzi do wypadków gdzie
przewa¿nie pokrzywdzonymi s¹
dzieci. Wypadki te s¹ tragiczne w
skutkach. Chcê tu wskazaæ na
takie przypadki gdzie dziecko
zo st a³ o „w ci ¹g ni êt e” pr ze z
przekaŸnik mocy ci¹gnika na
ma sz yn ê r ol n¹ , u pa de k z
przyczepy lub ci¹gnika wprost
pod ko³a ci¹gnionej przyczepy lub
ci¹gnionej maszyny. Zwracam
uwagê na to by dzieci nie bra³y
udzia³u w pracach polowych, a
je¿eli ju¿ w tych pracach bior¹
udzia³, to prosi³bym o baczne ich
obserwowanie i szybk¹ reakcjê
na wszelkie zauwa¿one
nieprawid³owoœci.
Zdajê sobie sprawê, i¿
moje wskazówki i porady nie
opisuj¹ wszystkich
niebezpiecznych sytuacji do
jakich mo¿e dojœæ w okresie
letnim, bo przecie¿ nie odnios³em
si ê do be zp ie cz eñ st wa na
kolejach, drogach
kieruj¹cy
pojazdami-, a tak¿e zachowañ
przy spotkaniu z niebezpiecznym
zwierzêciem,- ale gdybyœmy
zastosowali siê do niektórych z
nich, to pewnie chocia¿by jakiœ
procent wypadków byœmy
uniknêli.
Na koniec wszystkim
mieszkañcom naszego piêknego
Miasta, ¿yczê du¿o s³oñca, ciep³ej
wod y w j ezi ora ch, mnó stw a
grzybów w lasach i szczêœliwych
powrotów do domu.

KOMENDANT
Komisariatu Policji w Zb¹szyniu
asp.szt. Robert Bielaszewski

7

PIELGRZYMKA DO GROBU S£UGI BO¯EGO JANA PAW£A II ,
DO CA£UNU TURYÑSKIEGO I WYBRANYCH SANKTUARIÓW CZ. II
Czym jest pielgrzymowanie i
jaki jest jego sens mogl iœmy
dowiedzieæ siê z artyku³u ks.
Krzysztofa Kaczmarka,
zamieszczonego w poprzednim
numerze naszej parafialnej gazety.
Jaki jest sens i cel naszej
pielgrzymki? Na naszym
pielgrzymim szlaku codziennie
modlimy siê wspólnie, ale jest
równie¿ czas na refleksjê i osobist¹
modlitwê, choæby jak pisa³am w
poprzedniej czêœci, przy grobie
Ojca Œwiêtego, S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II. Przed nami drugi g³ówny
cel naszego pielgrzymowania
Ca³un Turyñski.
TURYN Ca³un Turyñski
Do Turynu przybywamy w
pi ¹t ym dn iu pi el gr zy mk i.
Wystawienie Ca³unu ma
miejsce w Katedrze
Turyñskiej. Koœció³ ten jest
poœwiêcony œw. Janowi
Chrzcicielowi. Chc¹c
adorowaæ tê Relikwiê stoimy
ponad trzy godziny w kolejce.
St oj ¹ z na mi pi el gr zy mi
nieomal z ca³ego œwiata
ró¿nych ras i kolorów skóry.
Przed wejœciem do katedry
ogl¹damy filmowe zbli¿enia
poszczególnych fragmentów
tego Œwiêtego P³ótna. Jak
po wi ed zi a³ ki ed yœ ka rd .
Joseph Ratzinger „Ca³un Turyñski
pozwala nam mieæ wyobra¿enie o
niewiarygodnym okrucieñstwie”.
Na Ca³unie badacze
odnaleŸli 120 œladów po
uderzeniach biczami
zakoñczonymi metalem lub
koœæmi. Chrystus otrzyma³
podwójny wymiar kary biczowanie i
œmieræ krzy¿ow¹. Doliczono siê te¿
13 ran na czole i 20 z ty³u g³owy po
koronie cierniowej, a do tego trzeba
dodaæ rany po bokach g³owy, które
siê nie odbi³y na Ca³unie. S¹ te¿
liczne œlady ran na nogach i rêkach.
Badania wykaza³y, ¿e rany po
gwoŸdziach wbitych w stopy i rêce
s¹ du¿e i pozosta³y otwarte.
P³ótno, które mieliœmy
mo¿liwoœæ zobaczyæ ma wymiary
4, 42 m na 1, 13 m. Ta unikalna na
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skalê œwiatow¹ Relikwia poruszy³a
chyba ka¿dego z nas do g³êbi.
Niech wyrazem naszych prze¿yæ
przy Ca³unie, który przez trzy
mi nu ty og l¹ da li œm y z bl is ka ,
modliliœmy siê i kontemplowaliœmy
ogromne cierpienie Chrystusa,
bêd¹ s³owa Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, wyg³oszone podczas
homilii 24 maja 1998 r. w Turynie:
„Dla cz³owieka wierz¹cego
istotne jest przede wszystkim to, ¿e
Ca³un to zwierciad³o Ewangelii.
Refleksja nad nim ka¿e, bowiem
uœwiadomiæ sobie, ¿e widniej¹cy
na nim wizerunek jest tak œciœle
zwi¹zany z tym, co Ewangelie
opowiadaj¹ o mêce i œmierci
Jezusa, ¿e ka¿dy cz³owiek

po ku sê ro zp ac zy. (… ) Ni ec h
kontemplacja Ca³unu sprawi, ¿e w
wierz¹cych zrodzi siê pragnienie,
by nieustannie szukali oblicza
Pana: Jego oblicza tajemniczego,
które widz¹ oczy wiary; Jego
oblicza ludzkiego, które mo¿emy
rozpoznaæ w naszych bliŸnich,
zw³a szcz a tyc h naj ubo¿ szyc h
i na jb ar dz ie j po tr ze bu j¹ cy ch .
Oblicze, które kontemplujemy w
Ca³unie przemawia do nas poprzez
swoje milczenie i spokój: niech
stanie siê ono dla ka¿dego z nas
Ÿró d³e m duc how ego pok oju i
nadziei!”
Po opu szc zen iu Kat edr y
Tur yñ sk ie j m am y m o¿ li wo œæ
zobac zenia miast a wraz z
miejscow¹ pani¹ przewodnik.
Bazy lika p.w. Mar yi
Wspomo¿ycielki Wiernych
Ost atn im mie jsc em w
Tur yn ie , k tó re ch ce my
nawiedziæ jest przepiêkna
Bazylika p.w. Maryi
Ws po mo ¿y ci el ki Wi er ny ch .
Modlimy siê tu przy relikwiach
œw. Jana Bosko.
Boczny o³tarz w bazylice
poœwiêcony jest temu
Œwiêtemu. Obraz w o³tarzu
przedstawia œw. Jana Bosko w
otoczeniu ch³opców, którym
œwiêty
wskazuje Maryjê. W
wra¿liwy, kontempluj¹c go, doznaje
tylnej
œcianie
o³tarza z³o¿ono w
wewnêtrznego poruszenia i
szklanej
trumnie
cia³o Œwiêtego.
wstrz¹su. (…)
Œlad udrêczonego cia³a Jest on za³o¿ycielem oratorium dla
Ukrzy¿owanego jest œwiadectwem ubogiej i zaniedbanej m³odzie¿y
strasznej ludzkiej zdolnoœci mêskiej, a w 1864 r. zak³ada
zadawania bólu i œmierci bliŸnim, a Towarzystwo œw. Franciszka
tym samym jawi siê, jako ikona Salezego zajmuj¹ce siê biedn¹,
cierpienia niewinnych ka¿dej epoki. o p u s z c z o n ¹ i z a g r o ¿ o n ¹
(…) Ukazuje on Jezusa w chwili m³od zie¿ ¹. Sale zjan ie obec nie
n a j w i ê k s z e j b e z s i l n o œ c i i pracuj¹ w 90 krajach œwiata. Jest to
p r z y p o m i n a n a m , ¿ e w najliczniejsze zgromadzenie
unicestwieniu tej œmierci kryje siê zakonne w koœciele.
W jednej z kaplic przy
zbawienie ca³ego œwiata. Ca³un
bazylice
uczestniczymy
we Mszy
staje siê w ten sposób zachêt¹, by
œw.
sprawowanej
jak
codziennie
prze¿ywaæ ka¿de doœwiadczenie,
w tym tak¿e doœwiadczenie przez ks. Tadeusza.
Po noclegu spêdzonym w
cierpienia i skrajnej bezsilnoœci, z
okolicach
Turynu udajemy siê,
wiar¹ w to, ¿e mi³osierna mi³oœæ
przedostatniego
ju¿ dnia naszej
Boga zwyciê¿a wszelkie ubóstwo,
pielgrzymki,
do
Sanktuarium
Matki
wszelkie ograniczenia, wszelk¹
Bo¿ej Bawarskiej. W drodze
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spêdzamy ca³y dzieñ, ale jesteœmy
pod wra¿eniem przepiêknych,
niezapomnianych widoków.
Jedziemy przez Alpy W³oskie, a w
po³udnie jesteœmy na granicy
szwajcarskiej. Teraz jedziemy
wœród Alp Szwajcarskich pokrytych
œniegiem
krajobrazy bajeczne.
Mijamy bardzo liczne tunele. Tego
dnia jedziemy przez 5 krajów. S¹
to: W³ochy
Szwajcaria
Lichtenstein Austria Niemcy.
Oko³o godziny 15:00
jesteœmy w LICHTENSTEINIE.

Vaduz to stolica Lichtensteinu.
Nad miastem góruje zamek, w
którym mieszkaj¹ ksi¹¿êta.
Pañstwo to zajmuje obszar ok. 160
km kw. i ma niespe³na 30 tys.
mieszkañców. Nale¿y do
najbogatszych w Europie. Na jego
terytorium dzia³a zaledwie 10
parafii. Obowi¹zuje tu waluta
szwajcarska. Mieszkañcy ¿yj¹ z
turystyki, rolnictwa oraz podatków,
które p³ac¹ firmy. Robimy spacer
po tym urokliwym mieœcie z
piêknymi ogrodami i wspania³ymi
budowlami. Nawiedzamy równie¿
miejscowy koœció³, gdzie modlimy
siê Litani¹ Loretañsk¹. Trwa,
bowiem miesi¹c maj.
Schaan to kolejne miasto w
Ksiêstwie Lichtenstein. Uchodzi
ono za najwiêksze w tym pañstwie.
To miasto nawiedzi³ równie¿ 8
wrzeœnia 1985 r. nasz Papie¿ Jan
Pawe³ II. Spotka³ siê tu z m³odzie¿¹
i modli³ w narodowym sanktuarium
maryjnym przed cudownym
wizerunkiem Maryi Pocieszycielki.
Odczyta³ wtedy akt poœwiêcenia
tego kraju Matce Bo¿ej. W koœciele
w Schaan uczestniczymy we Mszy

Œwiêtej.
P o o p u s z c z e n i u
Lichtensteinu wje¿d¿amy do
AUSTRII w miejscowoœci Mader.
Jedziemy najd³u¿szym tunelem 6,
7 km. Oko³o godz. 18:00 jesteœmy
w N IE MC ZE CH . C ze ka na s
jeszcze ponad 3 godzinna jazda
przez Niemcy i zatrzymujemy siê
na kolacjê i nocleg w Altotting.
Jest to Sanktuarium Matki
Bo¿ej Królowej Bawarii „Unsere
Liebe Frau”. Œpimy w hotelu o
nazwie „ Dwunastu Aposto³ów”,
bardzo blisko sanktuarium.
Nastêpnego dnia ju¿ na
godzinê 6:00 udajemy siê do
Cudownej Kaplicy zwanej Kaplic¹
£ask, bo póŸ niej n ie by³ oby
mo¿liwoœci odprawienia Mszy œw.
przy o³tarzu, w którym znajduje
siê Cudowna Figurka Matki
Bo¿ej. W tym miejscu pulsuje
pe³ne mi³oœci i ciep³a serce Maryi.
Chyba ka¿dy z nas by³ pod
urokiem tego cudownego
miejsca. Jak dosz³o do powstania
tego sanktuarium?
Kult maryjny datuje siê na VII
wiek, rok, 680 kiedy to œw. Rupert z
Salzburga, aposto³ Bawarii
nawróci³ jednego z pogañskich
ksi¹¿¹t bawarskich, Ottona i
ochrzci³ go. W³aœnie Otton poleci³
wybudowaæ ma³y koœció³ek, zwany
Kaplic¹ £ask, na miejscu dawnego
kultu pogañskiego i przekaza³
Cudown¹ Figurkê Matki Bo¿ej.
Przedstawia ona Maryjê, która
na lewej rêce trzyma Jezusa.
Du¿a d³oñ Jezusa symbolizuje
ogrom rozdawanych ³ask. W
d³oniach Maryi umieszczone
jest z³ote ber³o.
Figurka ma wysokoœæ 65
cm i otoczona jest 21 urnami z
sercami ksi¹¿¹t bawarskich,
którzy byli wielkimi czcicielami
Maryi. Po œmierci równie¿
chcieli byæ blisko niej.
B a w a r i a
t o
najpiêkniejszy region Niemiec.
Stolic¹ jest Monachium zwane
niemieckim Rzymem. Altotting
nale¿y do diecezji Passau, gdzie
jest najwiêkszy procent katolików.

Okolice te zosta³y cudownie
uchronione od g³odu, zarazy, a
tak¿e ominê³a je wojna
trzydziestoletnia.
W roku 1623 ksi¹¿ê bawarski
Maks ymil ian I wybr a³ tute jsz¹
Czarn¹ Madonnê, jako patronkê
Bawarii. O ogromie uzyskanych, za
Jej przyczyn¹, ³ask œwiadcz¹ liczne
wota, jako dowody uzdrowieñ. Z
sanktuarium zwi¹zana jest postaæ
œw. zakonnika Konrada, który
przez 41 lat s³u¿y³ do Mszy œw. przy
o³tarzu Królowej Bawarii. Zmar³ w
1894 roku, a w 1934 r. papie¿ Pius
XI wyniós³ go na o³tarze.
Prze³omem w historii sanktuarium
by³ rok 1489. Utopi³ siê wtedy 3letni ch³opiec. Zrozpaczona matka
po³o¿y³a go pod drewnian¹ figurk¹ i
w chwilê potem ch³opiec o¿y³. To
wydarzenie rozs³awi³o
sanktuarium. Altotting bardzo siê
rozros³o, powsta³y domy
pielgrzyma i inne obiekty. Znajduje
siê te¿ kilka koœcio³ów okalaj¹cych
rynek i Cudown¹ Kaplicê, gdzie
pielgrzymi spowiadaj¹ siê i
uczestnicz¹ we Mszach Œwiêtych.
Cu do wn a Ka pl ic a ni e mo ¿e
pomieœciæ wszystkich. Nie ka¿dy
tak jak nasza pielgrzymkowa grupa
uczestniczy w tym szczególnym
miejscu w Eucharystii.
W Altotting Matka Bo¿a jawi
siê, jako przemo¿na Orêdowniczka
i Matka czu³a na g³osy swoich
dzieci. W sanktuarium bawarskim

modlili siê trzej papie¿e: w roku
1782 Papie¿ Pius VI, w listopadzie
1980 roku by³ nasz Papie¿ Jan
Pawe³ II, trzecim by³ oczywiœcie
Benedykt XVI, obecny Papie¿,
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który podczas swojej pielgrzymki
do Ojczyzny nie móg³ omin¹æ tak
bliskiego sobie miejsca. Ze swoim
ojcem m³ ody Ratz inger cz êsto
wêdrowa³ do s³ynnego miejsca
pielgrzymek Sanktuarium
Maryjnego w Altotting. Ojciec
Œwiêty Benedykt XVI podkreœla, ¿e
„ nie odcina siê od korzeni, jest
Bawarczykiem. (…) Altotting jest
sercem Bawarii i jednym z serc
Europy. Tutaj te¿ dojrzewa³ do
decyzji zostania duchownym”.
Ma tk a Bo ¿a ³¹ cz y ob u
papie¿y, naszego ukochanego
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który
urodzi³ siê i wzrasta³ w pobli¿u
znanego Sanktuarium Maryjnego,
jakim jest Kalwaria Zebrzydowska,
a obecny Papie¿ Benedykt XVI
niedaleko Altotting- Sanktuarium
Matki Bo¿ej Królowej Bawarii.
Marktl
To m i e j s c e u r o d z e n i a
obecnego Papie¿a Benedykta XVI,

w którym spêdzi³ pierwsze dwa lata
¿ycia. Jest niewielkim
miasteczkiem nad rzek¹ Inn w
Bawarii. Tutaj zosta³ ochrzczony i
przyjêty do wspólnoty parafialnej.
Jesteœmy w koœciele p.w. œw.
Oswalda imiê to oznacza „Bóg
panuje”. Nie jest to koœció³, w
którym zosta³ ochrzczony Papie¿.
Zosta³ on ca³kowicie
pr ze bu do wa ny. Je dn ak o³ ta rz
boczny oraz chrzcielnica pochodz¹
z ówczesnego koœcio³a. Modlimy
siê w tym miejscu Litani¹ do Matki
Bo¿ej.
Jesteœmy tak¿e przy domu, w
którym urodzi³ siê Benedykt XVI.
Na œc iani e teg o dom u w 70
rocznicê urodzin 13 lipca 1997 r.
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, a
kardyna³owi Ratzingerowi nadano
tytu³ Honorowego Obywatela
Miasta Marktl.
Opuszczamy Marktl,
jedziemy mostem nad Dunajem,

mijamy miasto Passau z
monumentalnymi budowlami,
okaza³¹ katedr¹. Nad miastem
wznosz¹ siê wie¿e licznych
koœcio³ów. Dalej droga prowadzi
przez Czechy i ok. godz. 16:30
wje¿d¿amy do Polski.
Chobienice Tu w koœciele
p.w. œw. Piotra w Okowach
uczestniczymy w ostatniej,
wspólnej Mszy Œwiêtej. Mamy, za
co Panu Bogu dziêkowaæ.
Pielgrzymka umocni³a nas
duchowo, dostarczy³a radoœci ze
wspólnego prze¿ywania, modlitwy,
wspólnego pokonywania trudów
pielgrzymowania, poznania
wspania³ych miejsc. Jesteœmy za
wszystko wdziêczni Panu Bogu i
ju¿ myœlimy o tym, aby spotkaæ siê
znów na kolejnym pielgrzymim
szlaku.

Urszula Pawelska

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
·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, jeszcze tej
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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».
Cz³owiek, który zwraca siê do
Jezusa z proœb¹ o interwencjê
czuje siê wykorzystany i ograbiony
przez swego brata, który
prawdopodobnie bêd¹c
s p r y t n i e j s z y, s i l n i e j s z y i
pozbawiony skrupu³ów, zabra³
swoj¹ czêœæ ojcowizny i czêœæ
swego brata.
Pan Jezus nie
przyszed³ na ziemiê, by nagradzaæ
dobrych i potêpiaæ z³ych, ale by
dokonywaæ s¹du zbawienia. S¹d
zbawienia polega w tym przypadku
najpierw na doprowadzeniu
cz³owieka do odkrycia tego, co
rzeczywiœcie g³êboko tkwi w jego
sercu i go wewnêtrznie zabija, aby
otworzyæ go na zbawcz¹
interwencjê Boga. "Któ¿ Mnie
ustanowi³ sêdzi¹ lub rozjemc¹
miêdzy wami" - tymi s³owami Jezus

zdaje siê mówiæ: cz³owieku, ty
mówisz o swym bracie, ¿e jest
chciwy i zabra³ to, co ci siê prawnie
nale¿a³o. Dlaczego tak uczyni³?
Poniewa¿ uwa¿a, ¿e jego ¿ycie
zale¿y od pieniêdzy, które posiada
b¹ dŸ ni e. To o ne st an ow i¹
gwarancjê jego ¿ycia. Ale ty masz
ten sam problem, poniewa¿ ¿al,
który masz w sercu i gorycz z faktu
ograbienia ciê przez brata
zdradzaj¹, ¿e ty tak¿e uwa¿asz, ¿e
te dobra stanowi¹ fundament
twego ¿ycia, bez którego ono nie
przetrwa.
8 sierpnia XIX Ndz. zwyk³a
£k 12, 35-40 Gotowoœæ na
przyjœcie Pana.
Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: Niech bêd¹ przepasane
biodra wasze i zapalone
pochodnie. A wy podobni do ludzi,
oczekuj¹cych swego pana, kiedy z
uczty weselnej powróci; aby mu
zaraz otworzyæ, gdy nadejdzie i
zako³acze. Szczêœliwi owi s³udzy,
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których pan zastanie czuwaj¹cych,
gdy nadejdzie. Zaprawdê
powiadam wam: Przepasze siê i
ka¿e im zasi¹œæ do sto³u, a
obchodz¹c bêdzie im us³ugiwa³.
Czy o drugiej, czy o trzeciej stra¿y
przyjdzie, szczêœliwi oni, gdy ich
tak zastanie. A to rozumiejcie, ¿e
gdyby gospodarz wiedzia³, o której
godzinie z³odziej ma przyjœæ, nie
pozwoli³by w³amaæ siê do swego
domu. Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿
o godzinie, której siê nie
domyœlacie, Syn Cz³owieczy
przyjdzie».
Bertolome Esteban Murillo
namalowa³ kiedyœ dziwny obraz.
Przedstawia³ on œw. Jana Bo¿ego,
jak niesie na plecach jakiegoœ
chorego. Przed nim idzie z latarni¹
Ch ry st us . O œw ie ca dr og ê. A
przec ie¿ w n aszej wyobr aŸni
pokutuje zupe³nie inny schemat:
œwiêty powinien nieœæ Chrystusa, a
ten cho ry b ied ak m óg³ by c o
najwy¿ej - i to w przyzwoitej
odleg ³oœci - nieœæ przed nimi
œ w i e c ê . . . C h r y s t u s
wynagradzaj¹cy swojego s³ugê, ba
wr êc z u s³ ug uj ¹c y m u. Ot o
prawdziwa pokora. Pokora, która,
nie patrzy na zajmowane
stanowiska, ale na to, jak mo¿na
innym pomóc.
15 sierpnia XX Ndz. zwyk³a
£k 12, 49-53 Wymagania
s³u¿by Bo¿ej.
Je zu s po wi ed zi a³ d o sw oi ch
ucz nió w: « Prz ysz ed³ em r zuc iæ
ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo
pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³!
Chrz est m am pr zyj¹ æ i ja kiej
doznajê udrêki, a¿ siê to stanie.
Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ
ziemi pokój? Nie, powiadam wam,
le cz ro z³ am . Od t¹ d bo wi em
piêcioro bêdzie rozdwojonych w
jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
ojciec prz eciw synow i, a syn
przeciw ojcu; matka przeciw córce,
a córka przeciw matce; teœciowa
przeciw synowej, a synowa przeciw
teœciowej».
Zdania z dzisiejszej Ewangelii: Czy
myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi

pokój? Nie, powiadam wam, lecz
roz³am. wydaj¹ siê zaprzeczaæ
innym wypowiedziom Chrystusa:
Pokój mój dajê wam, pokój
zostawiam wam, nie tak, jak œwiat
daje ja wam dajê. Czy rzeczywiœcie
istnieje sprzecznoœæ miêdzy tymi
dwoma wypowiedziami
Chrystusa? Czy Chrystus chce
nam daæ pokój, czy roz³am? Pokój
proponowany przez Chrystusa nie
jest œwiêtym spokojem. Nie jest
konformistyczn¹ zgod¹ na grzech.
Nie jest na pewno przymykaniem
oczu na z³o. Pokój, który Chrystus
c hce nam daæ wyp³ywa z
g³êbokiego zjednoczenia z Nim i z
¿ycia w ³asce uœwiêcaj¹cej, z ¿ycia
uczciwego i poddanego Bogu. Nie
jest on tolerancj¹ wobec fa³szu,
zak³amania i ob³udy. Nie jes t
"œwiêtym spokojem", jaki daje
œwiat. Nie jest unikaniem
konfrontacji za wszelk¹ cenê i dla
œwiêtego spokoju, bo tolerancja
wo be c f a³ sz u j es t f a³ sz yw ¹
tolerancj¹.

przywo³a³ pana m³odego i
powiedzia³ do niego: «Ka¿dy
cz³owiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy siê napij¹, wówczas
gorsze. Ty zachowa³eœ dobre wino
a¿ do tej pory». Taki to pocz¹tek
znaków uczyni³ Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Cz ym je st m¹ dr oœ æ? Wi el u
zdefiniuje ja jako umiejêtnoœæ
radzenia sobie w ¿yciu. Jaka wiêc
ma byæ nasza m¹droœæ? M¹droœæ
to poznanie prawdy: o sobie i o tym,
co poza mn¹. Prawda o nas mówi
nam, ¿e jesteœmy tylko s³abymi
lu dŸ mi . Kt o te j pr aw dy ni e
przyjmuje - wczeœniej czy póŸniej
bêdzie musia³ j¹ uznaæ,
potkn¹wszy siê o w³asn¹ s³aboœæ.
Tej m¹droœci uczy nas Maryja. W
scenie z Kany Galilejskiej nie
próbuje interweniowaæ sama, ale
prosi o pomoc Syna i do Niego
odsy³a tych, którzy potrzebowali
pomocy. Sytuacja z Kany powtarza
siê do dziœ. Dziœ równie¿ matka
odsy³a nas do Jezusa. Zróbcie
22 sierpnia XXI Ndz. zwyk³a
wszystko, cokolwiek wam powie.
J 2, 1-11 Wesele w Kanie
Tej m¹droœci uczyli nas nasi
Galilejskiej.
przodkowie. Uczmy siê jej i my, i
W Kanie Galilejskiej odbywa³o siê uczmy jej siebie nawzajem.
wesele i by³a tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele tak¿e 29 sierpnia XXII Ndz. zwyk³a
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy £k 14, 1. 7-14 Kto siê
zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a
do Niego: «Nie maj¹ ju¿ wina». kto siê poni¿a, bêdzie
Jezus Jej odpowiedzia³: «Czy¿ to wywy¿szony.
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Gdy Jezus przyszed³ do domu
Jeszcze nie nadesz³a godzina pewnego przywódcy faryzeuszów,
m o j a » . W t e d y M a t k a J e g o aby w szabat spo¿yæ posi³ek, oni
powiedzia³a do s³ug: «Zróbcie G o œ l e d z i l i . I o p o w i e d z i a ³
wszystko, cokolwiek wam powie». zaproszonym przypowieœæ, gdy
St a³ o z aœ ta m s ze œæ st ¹g wi zau wa¿ y³, jak sob ie w ybi era li
kamiennych przeznaczonych do pierwsze miejsca. Tak mówi³ do
¿ydowskich oczyszczeñ, z których nich: «Jeœli ciê kto zaprosi na ucztê,
ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub nie zajmuj pierwszego miejsca, by
trzy miary. Rzek³ do nich Jezus: czasem ktoœ znakomitszy od ciebie
«Nape³ nijcie st¹gwi e wod¹». I nie by³ zaproszony przez niego.
nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do Wówczas przyjdzie ten, kto was
nich powiedzia³: «Zaczerpnijcie obu zaprosi³, i powie ci: "Ust¹p
teraz i zanieœcie staroœcie temu miejsca"; i musia³byœ ze
weselnemu». Ci zaœ zanieœli. A gdy wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce.
starosta weselny skosztowa³ wody, Lecz gdy bêdziesz zaproszony, idŸ
która sta³a siê winem, i nie wiedzia³, i usi¹dŸ na ostatnim miejscu.
sk¹d ono pochodzi, ale s³udzy, Wtedy przyjdzie gospodarz i powie
którzy czerpali wodê, wiedzieli, ci: "Prz yjac ielu , pr zesi ¹dŸ siê
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wy¿ej"; i spotka ciê zaszczyt wobec
wszystkich wspó³biesiadników.
Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza,
bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a,
bêdzie wywy¿szony». Do tego zaœ,
który Go zaprosi³, rzek³: «Gdy
wydajesz obiad albo wieczerzê, nie
zapraszaj swoich przyjació³ ani
braci, ani krewnych, ani
zamo¿nych s¹siadów, aby ciê i oni
nawzajem nie zaprosili, i mia³byœ
odp³atê. Lecz kiedy urz¹dzasz
przyjêcie, zaproœ ubogich,
u³omnych, chromych i

niewidomych. A bêdziesz
szczêœliwy, poniewa¿ nie maj¹
czym tobie siê odwdziêczyæ;
odp³atê bowiem otrzymasz przy
z m a r t w y c h w s t a n i u
sprawiedliwych».
Uni¿enie, pokora Jezusa osi¹ga
swój punkt kulminacyjny w ofierze
zbawczej na krzy¿u, która
nieustannie uobecnia siê na ka¿dej
Mszy œw. Tak mówi³ o tym Jan
Pawe³ II: Sprawowaæ Eucharystiê,
(...) znaczy przyj¹æ logikê krzy¿a i
s³u¿by. Znaczy zatem dawaæ

œwiadectwo w³asnej gotowoœci do
poœwiêcenia siê dla drugich, tak jak
On uczyni³. Gdy patrzymy na drogê
Maryi, œw. Józefa i wszystkich
œwiêtych, widzimy wyraŸnie, ¿e
poprzez uni¿enie, pokorê, s³u¿bê
doszli do wywy¿szenia w chwale
zbawionych. Nie ma innej drogi za
Jezusem, bo jest to droga mi³oœci
s³u¿ebnej i gotowej do najwiêkszej
ofiary.

Opr. Ks. Krzysztof
Kaczmarek

ALKOHOLIZM TO ZAWSZE £ZY
Tem at tr ze Ÿw oœ ci je st ra cz ej
tematem niewdzi êcznym. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e s³owa: trzeŸwy,
ab st yn en t, ni ep ij ¹c y s ¹ n aw et
odbier ane prz ez otoc zenie j ako
okreœlenia osób nieco
wy œm ie wa ny ch . „ Ja k t o? Ni e
wypijesz?”, „daj spokój, wypij
jednego”, „tylko kapuœ nie pije”, „co to
za mê¿czyzna, co nie pije?” takie
czy podobne okreœlenia s¹ udzia³em
naszego codziennego ¿ycia. Poza
tym istnieje spo³eczne przyzwolenie
na spo¿ywanie alkoholu w ró¿nych
sytuacjach, w których absolutnie on
ni e po wi ni en by æ sp o¿ yw an y.
Jesteœmy sk³onni przymkn¹æ oko
zarówno na nieletniego kupuj¹cego
alk oho l ja k i n a ni euc zci weg o
spr zed awc ê, p rzy czy m pi sz¹ c
nieuczciwego mam na myœli nie tylko
nieuczc iwoœæ wobec prawa, ale
przede wszystkim potworn¹
nieuczciwoœæ wobec kupuj¹cego
nieletniego, dla którego ta jedna
butelka mo¿e ca³kowicie utopiæ jego
dalsze ¿ycie. Nie mamy wiêkszych
oporów w akceptowaniu
nietrzeŸwych kieruj¹cych. Mo¿e
na we t z e œ mi ec he m b yl iœ my
pasa¿erami nietrzeŸwego
kieruj¹cego, chocia¿ w rêce
nietrzeŸwego pilota lub lekarza nie
chcielibyœmy siê oddaæ. Tolerujemy
nietrzeŸwoœæ w ¿yciu publicznym i
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politycznym. I nie ma znaczenia czy
pije radny czy pose³. Najwiêksz¹
jednak tolerancjê wykazujemy w
zakresie nietrzeŸwoœci w rodzinnych
domach. Czymœ naturalnym jest to,
¿e m¹¿ pije i bije.
Alkoholem

„ubogacamy” ka¿d¹ rodzinn¹
uroczystoœæ: urodziny, imieniny,
awans, chrzest, Pierwsz¹ Komuniê
Œwiêt¹, œlub, pogrzeb. Ma³o jest
wydarzeñ, gdy nasz znajomyalkohol
nam nie towarzyszy.
Nadu¿ywanie alkoholu ostatecznie
zawsze oznacza ³zy. £zy osoby
uzale¿nionej, ³zy poniewieranej
¿ony, ³zy dzieci.
Koœció³ od lat proponuje, aby
sierpieñ by³ miesi¹cem trzeŸwoœci.
Dlaczego sierpieñ? Gdy¿ sierpieñ
jest dla nas, Polaków, miesi¹cem
niezwyk³ym. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w

sierpniu wydarzy³o siê bardzo wiele
istotnych zdarzeñ maj¹cych wp³yw
na to kim dzisiaj jesteœmy jako naród.
Si er pi eñ to wy bu ch i w al ka
Powstania Warsza wskiego, czas
strajków niepodleg³oœciowych i
solidarnoœciowych, czas Cudu nad
Wis ³¹. Wre szc ie s ier pie ñ to
najwiêksze uroczystoœci maryjne:
uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP,
œwiêto Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Pona dto czas piel grzy mowa nia,
zw³aszcza pieszego do Matki Bo¿ej.
Wreszcie czas urlopów, pobytu nad
wod¹ , wyja zdów i powr otów z
wakacji, czas spêdzany z rodzinami.
To w szy stk o sk³ oni ³o Pas ter zy
Ko œc io ³a do za pr op on ow an ia
wierz¹cym Polakom, aby w sierpniu
na trzeŸwo wyraziæ wdziêcznoœæ
Bogu za wszelkie ³aski, jakie nasz
Naród otrzyma³ i zap³aci³ za to cenê
¿ycia wielu pokoleñ.
Dlaczego trzeŸwoœci?
Dlatego, ¿e Polacy wypijaj¹ niema³e
hektolitry alkoholu w ci¹gu ca³ego
roku.
Dlatego, by problem nadu¿ywania
alkoholu nag³oœniæ.
Aby rodzinne uroczystoœci religijne
odbywa³y siê bez alkoholu.
Aby ¿ony i dzieci alkoholika nie lêka³y
siê powrotu mê¿czyzny do domu.
Aby nie by³o ¿on i dzieci, które maj¹
nieprzespane noce.

ALKOHOLIZM TO ZAWSZE £ZY
Aby rodziny nie mia ³y awantur
domowych.
Aby mniej by³o ¿on i kobiet bitych i
targanych za w³osy.
Aby nie by³o ¿on kopanych przez
pijanych mê¿czyzn.
Aby alko holi cy nie demo lowa li
mieszkañ, mebli i sprzêtów
domowych.
Aby ¿ony alkoholików nie musia³y
sprz¹taæ ich wymiocin.
Aby dzieci nie widzia³y p³acz¹cej
mamy.
Aby pijani mê¿owie nie krzyczeli na
swoich bliskich.
Aby sprawców przemocy w rodzinie
spotyka³a nieodwracalna kara.
Aby nie by³o przyzwolenia na
siadanie pod wp³ywem alkoholu za
kierownic¹.

Aby nie by³o spo³ecznej tolerancji
dla handlowców sprzedaj¹cych
alkohol nieletnim.
Aby sprzedaj¹cy alkohol „na
krechê” nigdy nie odzyskali tych
pieniêdzy.
Aby rodziny nie popada³y w d³ugi
alkoholowe.
Aby rodziny alkoholików nie
ukrywa³y problemu alkoholowego.
Aby ¿ony alkoholików nie ba³y siê
pójœæ po pomoc na zewn¹trz domu.
Aby ofiary alkoholizmu i alkoholików
mia³y odwagê szukaæ pomocy tam,
gdzie j¹ mo¿na znaleŸæ.
Nie m a ¿ad nego racj onal nego
uz as ad ni en ia dl a to le ro wa ni a
agresji alkoholika, zawsze nale¿y
¿¹daæ pomocy.
Pomoc w Zb¹szyniu mo¿na m.in.

uzyskaæ:
! w œwietlicy terapeutycznej przy
ulicy Mostowej,
! na komisariacie Policji przy ul.
17 Stycznia,
! w Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych (w Urzêdzie
Miejskim p. Teresa Di³aj),
! w S¹dzie Rejonowym w Nowym
Tomyœlu.
Zawsze jest to pomoc anonimowa.
Nie zapominajmy te¿ o wsparciu
emocjonalnym i modlitewnym ofiar
alkoholizmu, tj. samych alkoholików
i ich najbli¿szych.
Pamiêtajmy:
alkoholizm to zawsze ³zy.

Mirek Skubiszyñski

PRZEMIENIENIE PAÑSKIE
Zdarzenie na Górze Tabor
nie jest czarodziejsk¹ sztuczk¹ ani
ma gi cz ny m t ri ck ie m. Je zu s
objawia swoj¹ prawdziw¹, bosk¹
naturê. Sam Bóg Ojciec
potwierdza ten fakt s³owami: "To
jest Syn Mój umi³owany". Pytanie po co? O co chodzi³o Jezusowi w
tym - b¹dŸ co b¹dŸ
spektakularnym - wydarzeniu?
Wielu podkreœla fakt, ¿e w ten
sposób Jezus chcia³ przygotowaæ
Aposto³ów na wielkie dni Triduum
Pa sc ha ln eg o. Wy br a³ tr ze ch
spoœród nich (Piotra, Jakuba i
Jana). Tych trze ch, którzy w
pierwotnym Koœciele uznawani
byli za filary. I mimo, ¿e kiedy
schodzili ju¿ z Góry Tabor wyraŸnie
zabroni³ im o tym mówiæ, a¿ do
swojeg o zmartw ychwst ania, to
wiedzia³, ¿e tych trzech musi byæ
umocnionych takim objawieniem,
aby oni z kolei mogli "umacniaæ
braci w wierze". Czy jest w tym
niezwyk³ym wydarzeniu, w tym

objawieniu jakiœ inny sens, jakieœ
inne znaczenie? Co wiêcej s³owa
us³yszane prze Aposto³ów s¹
powtórzeniem tego co zosta³o
o bj aw io ne w c za si e C hr zt u
Chrystusa w Jordanie.
Objawienie Chrystusa,
objawienie Jego Bóstwa w czasie
Chrztu w Jordanie i podobne
objawienie w czasie
Przemienienia na Górze Tabor,
jest zapowiedzi¹ i zwiastunem
ostatecznego objawienia bóstwa
Chrystusa w Zmartwychwstaniu.
Dlatego Moj¿esz i Eliasz w czasie
przemienienia na Górze Tabor
rozmawiaj¹ z Chrystusem o Jego
mêce, œmierci i zmartwychwstaniu
i dlatego Chrystus nakazuje swoim
uczniom milczenie a¿ do
zmartwychwstania. Mo¿na te¿ w
wy da rz en iu na Gó rz e Tabo r
zn al eŸ æ w ie le ws pó ln eg o z
objawieniem siê Boga na górze
Synaj. "Prawo i Prorocy" daj¹
œwiadectwo o Jezusie, a sam

Ojciec poœwiadcza to co
powiedzia³ w czasie Chrztu w
Jor dan ie: "To jes t Sy n mó j
mi³owany, jego s³uchajcie". To w
sposób niew¹tpliwy mia³o umocniæ
uczniów i Aposto³ów i przygotowaæ
ich na najwa¿niejsze i
najtrudniejsze dni Tr iduum
Pas cha lne go Ale jes t to te¿
zapowiedŸ rzeczywistoœci
przysz³ej, w której wszystko
zostanie przemienione i zajaœnieje
pe³nym blaskiem. Kiedy to ka¿dy z
nas us³yszy od Ojca s³owa "Tyœ
jest syn mój umi³owany".
Œwiêto Przemienienia
Pañskiego jest wiêc tak¿e niejako
zapowiedzi¹ ¿ycia przysz³ego i
wi ec zn ej ch wa ³y ws zy st ki ch
zbawionych. Jest wprowadzeniem
do tego, co dokona siê przy "koñcu
czasów", kiedy wszystko zostanie
przemienione, aby powróciæ do
swojej pierwotnej doskona³oœci,
sprzed grzechu pierworodnego.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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BEZPIECZNY PRZEJAZD „Zatrzymaj siê i ¿yj!”
Kolej
na edycja
kampanii
spo ³ec zne j
Be zp ie cz n
y Przejazd
„Za trz yma j
siê i ¿yj” ju¿
t r w a .
Postanowili
œmy nasze
dzia³ania
pro wad ziæ
przez ca³y
rok oraz szukaæ nowych
pomys³ów zwrócenia uwagi na
pr ob le m be zp ie cz eñ st wa na
przejazdach kolejowo-drogowych.
Nie brakuje kieruj¹cych,
którzy nie czuja strachu przed
starciem z lokomotyw¹, zespo³em
trakcyjnym czy poci¹giem.
Odsetek wypadków na
przejazdach, do których dosz³o z
winy kierowców samochodów
wynosi we wszystkich krajach od
95 do 99 procent.
Zadziwia tak¿e inna
prawid³owoœæ. We wszystkich
kr aj ac h na jw y¿ sz y ws ka Ÿn ik
wypadkowoœci dotyczy
przejazdów wyposa¿onych w
sygnalizacjê œwietln¹ i dŸwiêkow¹
informacjê o zbli¿aniu siê poci¹gu.
To o z n a c z a t y l k o j e d n o ,

lekcewa¿enie sygna³ów
ostrzegawczych na przejazdach
ni ew yp os a¿ on yc h w ro ga tk i
(zapory) jest nagminnym
zjawiskiem.
W tej sytuacji pozostaje
przypomnieæ: w razie wtargniêcia
samochodu na przejazd
maszynista nie ma ¿adnych szans
unikniêcia wypadku. Mo¿e
w ³ ¹ c z y æ t y l k o t z w. n a g ³ e
hamowanie i czekaæ na zderzenie.
Droga hamowania poci¹gu z
prêdkoœci 100-120 km/h do zera
wynosi 700-1000m.
Oto w skrócie najgroŸniejsze
stereotypy zachowañ kierowców:
Na tej linii o tej porze nie je¿d¿¹
¿adne poci¹gi.
Zawsze i na ka¿dej linii kolejowej
mo¿e jechaæ poci¹g spóŸniony,
nadzwyczajny czy s³u¿bowy.
Poci ¹g prze jech a³ wiêc nie
warto czekaæ na wy³¹czenie
sygnalizacji.
Dzia ³aj¹ ca nada l sygn aliz acja
oznacz, ¿e do przejazdu zbli¿a siê
inny pojazd szynowy. Wjechanie
na przejazd kolejowy tuz po
zjechaniu poci¹gu jest nagminn¹
przyczyn¹ wypadków na liniach
wielotorowych.
Sygnalizacja dzia³a, ale nie
widaæ ¿adnego poci¹gu. Nie ma
co czekaæ, zapewne jest

uszkodzona.
Jeœli sygnalizacja dzia³a, to na
pewno nadje¿d¿a poci¹g, lecz byæ
mo¿e z jakiœ powodów jedzie np.
wolniej ni¿ zwykle, co wyd³u¿a
oczekiwanie.
Ni gd y ni e pr ze je ¿d ¿a j ob ok
sygnalizatora z czerwonym
œwiat³em bez zgody pracownika
kolei, w ostatecznoœci bez asysty
osoby, która bêdzie obserwowaæ
szlak, stoj¹c na torach.
Rogatki s¹ podniesione wiêc na
pewno mo¿na jechaæ.
Mo¿esz trafiæ na pierwsz¹ w ¿yciu
pomy³kê dró¿nika albo zwyk³¹
awariê sygnalizacji.
On przejecha³, wiêc i ja mogê
wjechaæ na przejazd.
Mo¿esz byæ tym pierwszym, który
jednak nie zd¹¿y.
Kierowco!
W spotkaniu z poci¹giem Twoje
auto jest bez szans!
Maszynista nie ma szansy
zatrzymaæ rozpêdzonego
poci¹gu nawet wtedy, kiedy
zauwa¿y Ciê na przejeŸdzie!
Kierowco! Zatrzymaj siê i ¿yj!
Ostro¿noœæ, rozwaga, trzeŸwa
ocena sytuacji mog¹ uratowaæ
¿ycie. Zatrzymaj siê i ¿yj!

Mariusz Olejniczak
Rzecznik prasowy
PKP PLK S.A. Zielona Góra

WAKACJE Z BOGIEM
26 czerwca grupa ministrantów i
mlodzie¿y pod opiek¹ ks. Krzysztofa
Kaczmarka oraz kilka osób doros³ych
rozpoczê³a swoje wakacje.Wakacje
rozpoczê³y siê wyjazdem do Kotliny K³odzkiej.
Po porannej Mszy œw. odprawianej tak¿e w
intencji osób wyje¿d¿aj¹cych, po po¿egnaniu
siê z bliskimi ciekawi najbli¿szych
wyruszyliœmy autokarem do Wójtowic-wsi
po³o¿onej w gminie Bystrzyca K³odzka. Po
przyjeŸdzie-w godzinach popo³udniowych
poszliœmy na nasz pierwszy spacer
podziwiaj¹c piêkne okolice.
W niedzielê po Mszy œw., w której
uczestniczyliœmy w pobliskim Koœciele p.w.
œw. Marii Magdaleny i po œniadaniu
pojechaliœmy siê do Bystrzycy K³odzkiej.
Spaceruj¹c zapoznawaliœmy siê z zabytkami
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WAKACJE Z BOGIEM
miasta. Po obiedzie wêdruj¹c podziwialiœmy dalsze
okolice Wójtowic.
Nast êpne go dnia pod opie k¹ prze wodn ika
rozpoczêliœmy "objazd" Kotliny K³odzkiej. Udaliœmy siê
do Kaplicy Czaszek, która jest zabytkiem sakralnym
znajduj¹cym siê w Czermnej, a tak¿e do Wambierzyctzw. Œl¹skiego Jeruzalem. Znajduje siê tam m.in.
Sanktuarium Maryjne, Bazylika Nawiedzenia NMP z
pocz¹tku XVIII w. wybudowana w miejscu drewnianej
kaplicy z 1263r. NIe ominêliœmy tak¿e Szczeliñca
Wielkiego-najwy¿szego i najatrakcyjniejszego widokowo
i krajobrazowo szczytu Gór Sto³owych (919m n.p.m.),
wznosz¹cego siê nad Kar³owem w Parku Narodowym
Gór Stolowych.
We wtorek 29.06. udaliœmy siê w okolice
Miêdzygórza. Nawiedziliœmy Koœciól Matki Bo¿ej
Œnie¿nej, który zosta³ wzniesiony na zboczu Iglicznej w
XVIII stuleciu. Kultem jest figurka MB Œnie¿nej,
sprowadzona w 1750r. jako kopia figury z Mariazell,
koronowana przez papie¿a Jana Paw³a II we Wroc³awiu
w 1983r. Ks. Krzysztof celebrowa³ tam Msze œw. Id¹c
szlakiem zatrzymaliœmy siê te¿ przy Wodospadzie
Wilczki, drugim co do wielkoœci wodospadu w Sudetach.
W œrodê udaliœmy siê do Klodzka. Tam
zapoznaliœmy siê z histori¹ tego miasta oraz jego
zabytkami. Szczególn¹ uwagê poœwiêciliœmy Koœcio³owi
p.w. Wniebowziêcia NMP, zapoznaj¹c siê z jego

architektur¹.
Nastêpnie w Polanicy Zdrój, w Wielkiej
Pieniawie,znajduj¹cej siê w Parku Zdrojowym mieliœmy
okazjê dekustowaæ wodê lecznicz¹. W drodze powrotnej
zatrzymaliœmy siê przy letnim torze saneczkowym,który
by³ niesamowit¹ atrakcj¹ dla dzieci i m³odzie¿y.
Uwiñczeniem dnia by³o wspólne ognisko przy oœrodku
wypoczynkowym.
Czwartek-nadszed³ czas wyjazdu. Z ³ezk¹ w oku
ale jednoczeœnie radoœni i niecierpliwi spotkania z
rodzin¹ opuœciliœmy "nasz dom". W drodze powrotnej
nawiedziliœmy Sanktuarium Matki Bo¿ej-Stra¿niczki
Wiary Œwiêtej w Bardo. Znajduje siê tam s³yn¹ca z cudów
figurka MB z Dzieci¹tkiem. Oko³o 18.00 wróciliœmy do
Zb¹szynia, gdzie na pl. Rybaki z utêsknieniem
oczekiwali nas nasi bliscy.
Podczas pobytu codziennie uczestniczyliœmy we
Mszy œw. sprawowanej w Koœciele lub te¿ w naszej
œwietlicy. Czas na wspóln¹ modlitwê mieliœmy tak¿e
podró¿uj¹c autokarem lub przystaj¹c przy kapliczkach
przydro¿nych.
Wspólnie spêdzony czas szybko dobieg³ koñca,
ale w sercu ka¿dego z nas zostawi³ jakieœ wspomnienia,
a oprócz wspomnieñ-na pewno te¿ marzenia...gdzie
pojedziemy za rok ?

Kamilla Grocholewska

LITANIA DO B£OGOS£AWIONEGO KS. JERZEGO POPIE£USZKI
Kyrie eleison. Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, us³ysz nas.
Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo¿e, zmi³uj siê nad
nami.
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
Duchu Œwiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad
nami.
Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj
siê nad nami.
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl
siê za nami.
B³ogos³awiony Jerzy Mêczenniku,
Odwa¿ny wyznawco Chrystusa,
Wierny œwiadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzy¿ Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciñstwa Bogu,
Wychowany w pobo¿nej rodzinie,
Gorliwy w s³u¿bie o³tarza,
Pragn¹cy naœladowaæ œwiêtych,
Wierny g³osowi powo³ania,
Apostole godnoœci cz³owieka,
Obroñco nienarodzonych,
Mi³osierny dla cierpi¹cych,
Wra¿liwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,

Ucz¹cy z³o dobrem
zwyciê¿aæ,
Wzywaj¹cy do mêstwa
i solidarnoœci,
Broni¹cy wartoœci
ewangelicznych,
Przestrzegaj¹cy przed
chêci¹ odwetu,
Wzywaj¹cy do trwania
w nadziei,
Niesprawiedliwie
oskar¿any,
Okrutnie umêczony,
Kap³anie wierny a¿ do
koñca,
Mêczenniku prawdy i
wolnoœci,
Orêdowniku spraw
Koœcio³a i narodu,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, przepuœæ nam,
Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, wys³uchaj nas,
Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz
grzechy œwiata, zmi³uj siê nad nami.

w wielkim
zgromadzeniu.
W. I nie
powœci¹ga³em ust
moich, o czym Ty
wiesz, Panie.
Módlmy siê:
Wszechmog¹cy
wieczny Bo¿e, Ty w
swojej Opatrznoœci
uczyni³eœ
b³ogos³awionego
Jerzego, prezbitera,
niez³omnym
œwiadkiem Ewangelii
mi³oœci t wejrzyj na
jego mêczeñsk¹
œmieræ w obronie wiary oraz
godnoœci cz³owieka t i przez jego
przyczynê spraw, byœmy ¿yli w
prawdziwej wolnoœci i z³o dobrem
zwyciê¿ali. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa Syna Twojego,
który z Tob¹ ¿yje i króluje w
jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

K. G³osi³em Twoj¹ sprawiedliwoœæ
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A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, wczasy, s³oñce, pogoda,
gor¹cy piasek, szum morskiej fali,
kusz¹cy zapach lasu z oddali.
(Czes³aw Janczarski)

Wraz z woni¹ polnych kwiatów,
Z gasn¹cym blaskiem zórz
Cicha poezja œwiatów
W g³¹b ludzkich sp³ywa dusz.
(A.Asnyk)

M-c sierpieñ jest dla naszej parafii miesi¹cem szczególnym, ze wzglêdu na uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP; pod
którym to wezwaniem jest nasz koœció³.
W niedzielê 15. Sierpnia - uroczystoœæ odpustowa - imieniny parafii. W tradycji ludowej uroczystoœæ
Wniebowziêcia Maryi nazywana jest œwiêtem Matki Boskiej Zielnej - œwiêcimy zio³a, zbo¿a siewne, trawy i kwiaty.
Prze¿yjmy tê uroczystoœæ radoœnie, z modlitw¹ dziêkczynn¹ i proœb¹ o wiele £ask Bo¿ych i opieki
Niepokalanej, Wniebowziêtej Królowej nieba i ziemi, dla naszych kap³anów, Szafarzy, chorych, cierpi¹cych i dla
wszystkich parafian.

„Kiedy nasze rêce dotkn¹ pachn¹cych zió³, wszystko, czego potem
tkn¹, przechodzi z kolei ich woni¹. Przekazujmy nasze modlitwy przez
rêce Maryi, Ona nasyci je woni¹.”
Œw. Jan Maria Vianney
Najœwiêtsza Maryja Panna
Po cichym chodzi sadzie
Na grusze na jab³onie
Swe œwiête rêce k³adzie
Nad zió³ rzêdami staje,
Nad kwieciem siê pochyla,
Gdy ujrzy g¹sienicê,
Prze mienia j¹ w motyla.
Drzewom dodaje si³y,
Owocom zaœ s³odyczy
Warzywa barwi têcz¹,
I ro¿e pilnie liczy.
(Ewa Szelburg-Zarembina)

Trwaj¹ wakacje, czas wypoczynku; tegoroczne lato darzy nas
dniami pe³nymi gor¹cego s³oñca. Jak odpoczywaæ, aby siê nie
zmêczyæ
Pomimo upa³ów œwiat jest piêkny, kolorowy. Odpocznijmy od
mediów!
“Czytanie œwiata - pryrody” jest poznawaniem dobroci,
m¹droœci i mocy Boga. Przypatruj¹c siê kolorowym ³¹kom, kwiatom,
b³êkitowi nieba, morza; s³uchaj¹c trelu ptaków i poszumu lasu i ciszy
gór, mo¿emy dostrzec piêkno i dobro, które nas mo¿e zachwyciæ i
prowadziæ do uwielbienia Stwórcy.
Uczmy siê od ca³ego stworzenia, jak poj¹æ Stwórcê. Dla
wszystkich - Dobrego wypoczynku! - gdziekolwiek bêdziesz
w te Piosik
Kamila
letnie miesi¹ce.

Za ka¿dym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz siê Dusza ludzka rozprzestrzenia,
I wiêkszym Staje siê Bóg!
(A.Asnyk)

Ta jedna licha drzewina Nie trzeba dêbów tysiêcy! Z szeptom siê ku mnie przegina:
"Jest Bóg - i czegó¿ ci wiêcej?!"
(J. Kasprowicz)
W sierpniu wszystkie polskie drogi naznaczone s¹ przemieszczaj¹cymi siê grupami ludzi; m³odzi,
starzy, dzieci. Cel: Jasna Góra, to Maryja - Czarna Madonna zaprasza nas na ten szlak
pielgrzymkowego dojrzewania.
(26. Sierpnia - Czwartek - Uroczystoœci NMP Czêstochowskiej)

O czarna Matko Boska,
uwiêziona w srebrnej ikonie
Która trzymasz nad g³ow¹ dzieci¹tka w¹skie,
mocno z³o¿one d³onie,
spójrz na nêdzê mego po³owu,
na dno moich podartych sieci,
I niech z r¹k Twych nagle rozwartych
ptak œwietlisty ca³y, ku mnie zleci!
(K. I³³akowiczówna)
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Niech siê znajd¹ ci co z dala rozdzieleni gin¹
Matko Boska Czêstochowska za Twoj¹ przyczyn¹
Nieraz potop nas zalewa³ krew siê strug¹ la³a
A wci¹¿ klasztor w Czêstochowie stoi jako ska³a
(J. Lechoñ)

ŒW. TERESA BENEDYKTA OD KRZY¯A
Urodzi³a siê 12 paŸdziernika
1891 r. w niemieckim wówczas
Wroc³awiu ( Breslau ), w pobo¿nej
rodzinie ¿ydowskiej, jako najm³odsze
dziecko Zygfryda i Augusty Stein.
Edyta mia³a szeœcioro rodzeñstwa:
siostry Elizê, Elfrydê, Ró¿ê i Ernê
oraz braci Paw³a i Arno.
Mimo bardzo religijnej
atmosfery w domu Edyta popad³a w
zobojêtnienie religijne i przesta³a siê
modliæ. Maj¹c 20 lat uwa¿a³a siê za
ateistê. Zapowiada³a siê na wielkiego
filozofa. Studiowa³ a najpierw we
Wroc³awiu, a potem w Getyndze.
Eg za mi n pa ñs tw ow y zd a³ a z
wyró¿nieniem, zaœ stopieñ doktora
uzyska³a z najwy¿sz¹ ocen¹. Edyta
Stei n spot ka³a na swej drod ze
naukowej wielkiego filozofa Maxa
Schellera, który niedawno sta³ siê
katolikiem. Dziêki niemu Edyta po raz
pierwszy mia³a kontakt ze œwiatem
wiary, który zacz¹³ j¹ interesowaæ, a
po pewnym czasie
fascynowaæ.
Wspó³pracuj¹c z Schellerem Edyta
zetknê ³a siê z katoli ck¹ myœl¹
filozoficzn¹ i teologiczn¹. Odnalaz³a
w chrzeœcijañstwie piêkno, którego
nie dostrzegaj¹ chrzeœcijanie.
Na skruszenie muru niewiary
du¿y wp³yw mia³a przyjaŸñ z ¯ydem
Adolfem Reinachem, który przeszed³
na ewangel icyzm. Edyta bardzo
prze¿y³a jego œmieræ na froncie w
1917 roku. Wiedz¹c, ¿e jej przyjaciel
bardzo kocha³ swoj¹ ¿onê i to z
wzajemnoœci¹, pe³na obaw uda³a siê
do wdowy. Myœla³a, ¿e bêdzie ona w
ro zp ac zy , a le An na po tr af i³ a
zachowaæ pogodê ducha i nawet j¹
pocieszyæ. Edyta powiedzia³a o tym
po latach: „To by³o moje pierwsze
zetkniêcie z krzy¿em i Bosk¹ si³¹,
udzielon¹ tym, którzy go dŸwigaj¹.
Pierwszy raz zobaczy³am na w³asne
oczy narodzony z cierpienia Zbawcy
Koœció³ w jego zwyciêstwie nad
cierniem œmierci. By³ to moment, w
którym rozkruszy³ siê mur mojej
niewiary, straci³a na znaczeniu wiara
¿ydowska, a pojawi³ siê w blasku
pro mie ni C hry stu s, C hry stu s w
tajemnicy krzy¿a”. Pod wp³ywem
dy sk us ji z m ¹d ry mi ka to li ka mi
dochodzi³a do przekonania, ¿e wiara
to nie wiedza, lecz pokorne przyjêcie
prawdy objawionej przez Boga.
W lecie 1921 r. siêgnê³a po
ksi ¹¿k ê „¯yc ie Tere sy z Avila”
napisanej przez ni¹ sama.

Przeczyta³a j¹ w ci¹gu jednej nocy i
stwierdzi³a: „To jest prawda”.
Nied³ugo po tym 1 stycznia 1922 r.
przyjê³a chrzest w Koœciele
katolickim. Przybra³a wówczas imiê
Teresa. Swoim zapa³em poci¹gnê³a
tak¿e siostrê Ró¿ê, która równie¿
przyjê³a chrzest. W latach 1923-1931
wyk³ada³a w liceum i seminarium
nauczycielskim w Spirze, a w roku
1932 w Instytucie Pedagogiki w
Monasterze. Stara³a siê ³¹czyæ naukê
z wia r¹ i tak je prz eka zyw aæ
s³uchaczom. W tym czasie ¿y³a jak
za ko nn ic a, z³ o¿ y³ a tr zy œl ub y
prywatne i wiele czasu poœwiêca³a
mod lit wie . Wni kli wie stu dio wa³ a
dzie³a œw. Tomasza z Akwinu.
Doktor Edyta Stein w roku
19 33 po st an ow i³ a ws t¹ pi æ do
Karmelu. Arcyopat karmelitów w
Ko lo ni i o ba wi a³ si ê, cz y t ak
wykszta³cona kandydatka bêdzie siê
do br ze cz u³ a w to wa rz ys tw ie
prostych zakonnic. Ona jednak nie
waha³a siê i z ochot¹ podejmowa³a
wykonywanie codziennych
obowi¹zków n iemaj¹cych n ic
wspól nego z jej dotyc hczas ow¹
dzia³alnoœci¹.
Karmel w Kolonii przyj¹³ Edytê
Stein, mimo, ¿e by³a ¯ydówk¹, nie
mia³a po sagu i li czy³a 42 lata.
Podczas ob³óczyn 15 kwietnia 1934
ro ku , kt ór yc h œw ia dk am i by li
znamienici goœcie, staje siê TERES¥
BENEDYKT¥ OD KRZY¯A.
Ro zt ro pn i pr ze ³o ¿e ni za ko nn i
pozwalaj¹ Edycie na kontynuowanie
dzia³alnoœci naukowej w murach
kla szt orn ych . Pow sta je tam jej
g³ówne dzie³o „Byt skoñczony, a byt
wieczny”. Równie¿ jej siostra Ró¿a
po przejœciu na katolicyzm zostaje
karmelitank¹.
Poniewa¿ w Niemczech
wzmaga³y siê przeœladowania osób
pochodzenia ¿ydowskiego, w³adze
zakonne zdecydowa³y o
przeniesieniu Edyty i jej siostry Ró¿y
w be zpi ecz nie jsz e mi ejs ce, do
klasztoru w Echt w Holandii. Tam
siostra Teresa Benedykta pracuje
intensywnie nad studium o œw. Janie
od Krzy¿a. Niestety, dzie³o „ Wiedza
Krzy¿a” pozosta³o niedokoñczone.
Aresztowana przez Gestapo 2
sierpnia 1942 r. i osadzona w obozie
zbiorczym w Westerbok.
Opuszczaj¹c klasztor wziê³a za rêkê
swoj¹ siostrê Ró¿ê, mówi¹c: „ChodŸ,

id zi em y za
nasz naród”.
W
t e n
sposób da³a
œwia dect wo,
¿e swoje
cierpienia
³ ¹ c z y ³ a
œwiadomie z
ofiar¹ Chrystusa. Wraz z innymi
wiêŸniami ¿ydowskimi 7 sierpnia
1942 roku zosta³a deportowana do
Oœwiêcimia, a w dwa dni póŸniej 9 lub
10 sierpnia 1942 r. obie wraz z siostr¹
Ró¿¹ zginê³y w komorze gazowej.
Œwiêta Teresa Benedykta od
Krzy¿a by³a bardzo bliska naszemu
Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. To
on j¹ beatyfikowa³ 1 maja 1987 r. w
Kolonii, kanonizowa³ w Rzymie w
1998, a 1 paŸdziernika 1999 r. og³osi³
wsp ó³p atr onk ¹ Eu rop y. Prz e te
wszystkie akty Ojciec Œwiêty chcia³
nam powiedzi eæ jak wa¿ne j est
umi³owanie krzy¿a Chrystusowego.
Tyl ko dz iê ki mi ³o œc i ci er pi en ie
przynosi owoce. Jan Pawe³ II o œw.
Edycie Stein, podczas Mszy œw.
kanonizacyjnej, powiedzia³ m. in. „
Edyta Stein by³a œwiadoma
konsekwencji swojego ¿ydowskiego
po ch od ze ni a i wy ra zi ³a to w
pr ze jm uj ¹c yc h s ³o wa ch : „ Po d
Krzy¿em zrozumia³am los narodu
wybranego przez Boga. (…) Dzisiaj,
bowiem rozumiem du¿o lepiej, co
znaczy byæ oblubienic¹ Chrystusa w
znaku krzy¿a. Poniewa¿ jednak jest
to tajemnica, sam rozum nigdy nie
zdo³a jej poj¹æ”.
Tajemnica krzy¿a stopniowo
ogarnê³a jej ca³e ¿ycie, a na koniec
doprowadzi³a j¹ do najwy¿szej ofiary.
Jako oblubienica Ukrzy¿owanego s.
Teresa Benedykta nie tylko napisa³a
g³ êb ok ie ro zw a¿ an ia o w ie dz y
krzy¿a, ale przesz³a a¿ do koñca
sz ko ³ê kr zy ¿a . W ie lu na sz yc h
wspó³c zesnyc h chcia³ oby zmusiæ
krzy¿ do milczenia. Ale nie ma nic
bar dzi ej w ymo wne go n i¿ k rzy ¿
zmuszony do milczenia!
Prawdziwym przes³aniem cierpienia
jest mi³oœæ. Dziêki mi³oœci cierpienie
st aj e s iê ow oc ne , s am o z aœ
cierpienie pog³êbia mi³oœæ. Przez
doœwiadczenie krzy¿a Edyta Stein
zdo³a³a otworzyæ sobie drogê do
nowego spotkania z Bogiem(…).
Dostrzeg³a, ¿e wiara i krzy¿ s¹
nierozdzielne”.
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ŒW. TERESA BENEDYKTA OD KRZY¯A
Papie¿ Jan Pawe³ II
us ta na wi aj ¹c j¹ ws pó ³p at ro nk ¹
Eu ro py wr az ze œw . B ry gi d¹
Szwedzk¹ i Katarzyn¹ Sieneñsk¹,
ukaza³ nam jej dojrza³oœæ w szkole
krzy¿a. Œwiêta Edyta Stein córka
narodu ¿ydowskiego, która przyjê³a
katolicyzm by³a jedn¹ z pierwszych,
kt ór zy za cz êl i b ud ow aæ mo st
porozumienia miêdzy
chrzeœcijañstwem, a judaizmem.

Niech pamiêæ o jej najwy¿szym akcie
mi³oœci powiedzia³ Jan Pawe³ II w
Castel Gandolfo 12 sierpnia 2001
roku- pomaga dzisiejszej ludzkoœci
coraz lepiej zrozumieæ, jak
donios³ymi wartoœciami s¹ ¿ycie i
godnoœæ cz³owieka”. Noœmy zawsze
w sercu te wspania³e s³owa naszego
umi³owanego Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II.

MODLITWA
Œwiêtej Teresy Benedykty od Krzy¿a

O Panie, daj mi, proszê, wszystko,
Co prowadzi mnie do Ciebie
J weŸ mi wszystko, Panie Bo¿e,
Co mnie od Ciebie mo¿e odwieœæ.
Zabierz te¿ ode mnie mnie sam¹
Urszula Pawelska I ca³¹ mnie przyjmij na Twoj¹ w³asnoœæ.

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. Popielcowa w Koœciele,

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki
z nr 6/2010 brzmi Krzy¿
UMARTWIENIA

Nagrodê wylosowa³a
Pani Krystyna Glinka ze Zb¹szynia .
GRATULUJEMY!

2. Pami¹tka po Ostatniej
Wieczerzy,
3. Ocalenie od potêpienia
wiecznego,
4. ¯yciodajny p³yn,
5. Wodnista kulka,
6. Górne koñczyny,
7. Przedmiot badañ w
laboratoriach,

Wœród Czytelników, którzy do 15. sierpnia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody

Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, ks. Krzysztof Borowicz, Zygmunt Buda, Krzysztof Kubiak,
Urszula Pawelska, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy, Kamilla Grocholewska, Zenon Matuszewski,
Jaros³aw Olszewicz, Kamila Piosik, Joanna Galas
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziêtej w Zb¹szyniu www.parafia-zbaszyn.pl
Pieni¹dze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl
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MITY I FAKTY...
Mit 4: Inkwizycja spali³a na
stosie setki tysiêcy, a mo¿e
nawet miliony ludzi, uprzednio
ich torturuj¹c. Wykazywa³a siê
przy tym wyj¹tkowym
okrucieñstwem.

jednak zapominaæ, ¿e istnia³a w
czasach, w których kara œmierci za
her ezj ê wy daw a³a siê czy mœ
normalnym, równie¿ w krajach
protestanckich. Podobnie by³o ze
stosowaniem tortur.

In kw iz yc ja
ró ¿n i³ a si ê od
i n n y c h
ówczesnych
s ¹ d ó w …
³agodnoœci¹.
Przekazaniem
w ³ a d z o m
cywilnym w celu
w y k o n a n i a
e g z e k u c j i
koñczy³o siê tylko
3–5 procent
p r o c e s ó w. N a
ogó³ koñczy³o siê
n a k a r a c h
Gdy oceniamy inkwizycjê z koœcielnych. Wbrew legendom,
dzisiejszego punktu widzenia, jej ofiar inkwizycji by³o wiêc znacznie
dzi a³a lnoœæ mo¿e nas oburzaæ. mniej ni¿ ofiar s¹dów œwieckich.
Kr yt yk uj¹c j¹, nie powinniœmy W i e l k i e p r z e œ l a d o w a n i a
innowierców w
j a k i e j œ
mi ej sc ow oœ ci
k oñ cz y³ y s iê
n a
o g ó ³
sp
ek
ta
ku
la rn y
Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe
m
spaleniem
na
wypieki, dobr¹ kawê i herbatê
stosie kilku lub
wg przepisu œw. Hildegardy.
kilkunastu ludzi,
którzy do koñca
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru,
nie chcieli
prasy oraz wys³aæ pocztê
wyrzec siê
s w y c h
czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿
pogl¹dów.
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

przeœladowano z kolei katolików.
Inkwizycja by³a te¿ pierwszym
s¹dem, który wprowadzi³ ustalone
regulaminem procedury œledztwa
(st¹d nazwa, pochodz¹ca od ³ac.
inquisitio – œledztwo). Stosowanie
tortur by³o bardzo rzadkie (kilka
procent spraw) i ograniczone
regulaminem. Inne s¹dy takich
ograniczeñ nie stosowa³y. Mitem
jest tak¿e obci¹¿anie inkwizycji
odpowiedzialnoœci¹ za procesy
czarownic. Wiêkszoœæ procesów o
czary odbywa³a siê w krajach
protestanckich, zw³aszcza w
pó³nocnych Niemczech. Tam,
gdzie dzia³a³a inkwizycja, by³o ich
najmniej.

Dlaczego wszyscy s³yszeli o
zbrodniach inkwizycji, a nikt nie
pamiêta, ¿e w krajach
protestanckich katolicy równie¿
ginêli na stos ach? In kwizyc ja
kojarzy³a siê z Hiszpani¹, gdzie
by³a najmocniejsza. To pañstwo w
XVI w. zbudowa³o pierwsze
œwiatowe imperium. W XVII w. jego
potêga zaczê³a siê jednak
rozpadaæ. Hiszpania sta³a siê
obiektem ataków swych
politycznych rywali, chêtnych do
zagarniêcia imperium. Poniewa¿
przewa¿a³y wœród nich pañstwa
protestanckie, atak na katolick¹
Hiszpaniê po³¹czono z atakiem na
Koœció³. Inkwizycja sta³a siê
symbolem ciemnoty, nietolerancji,
okrucieñstwa. A potem, w okresie
oœwiecenia, pisane przez
protestantów paszkwile odkurzyli
antykleryka³owie równie¿ w
O b l i c z a krajach katolickich.
siê, ¿e w ci¹gu
600 lat istnienia
•ród³o: Goœæ Niedzielny 06/2010
tego trybuna³u
14-02-2010
we wszystkich
krajach ³¹cznie
spalono nie
kilkaset tysiêcy,
lecz kilka
tysiêcy osób.
Podobne stosy
p³onê³y tak¿e w
Mity i fakty
k r a j a c h
Andrzej Grajewski,
protestanckich,
Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa
g d z i e
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