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ARCHANIO£OWIE: GABRIEL, RAFA£ I MICHA£
Mi³osierny Bóg troszczy
siê o cz³owieka, dba o nas i st¹d
mamy anio³ów, którzy s¹ obecni
przy nas, chroni¹ nas i pomagaj¹

wagê do imienia, bowiem ono
wyra¿a istotê tego, kto jest tym
im ie ni em oz na cz on y, je go
szczególne powo³anie i
przeznaczenie.
Ga br ie l p o
he br aj sk u zn ac zy :
M¹¿ Bo¿y; albo Bóg
jest moj¹ moc¹. W
swej misji spe³nia rolê
pos³añca, który
pr ze ka zu je lu dz io m
przes³anie od Boga. W
Ksiêdze Daniela (8,15)
A r c h a ni o ³ G a br i e l
pojawia siê jako istota
niebiañska o wygl¹dzie
mê¿c zyzn y. Jest on
zwiastunem potê¿nego
dzia ³ani a Bog a w
sytuacjach po ludzku
niemo¿liwych. Mocy
Bo¿ej potrzeba by³o,
aby starzy i niep³odni:
El¿bieta i Zachariasz,
mogli wydaæ na œwiat
Jana Chrzciciela. Mocy
Bo¿ej potrzeba by³o,
aby d okona³o s iê
Wcielenie Syna
Bo¿ego w ³onie
dziewiczej Matki.
A
rchanio³ Gabriel
nam. Anio³y s¹ "sposobami"
s
p
e
³
n
i
³
w
ielk¹ rolê w
obecnoœci Boga objawiaj¹cego
przekazywaniu
Bo¿ej tajemnicy w
siê w œwiecie, Jego manifestacj¹
wy
da
rz
en
ia
ch
zw i¹ za ny ch z
i Jego g³osem. Wszêdzie tam,
h
i
s
t
o
r
i
¹
z
bawienia.
gdzie mo¿emy spotkaæ siê z
N
a
s
z
e
dobroci¹, mi³oœci¹, jednoœci¹,
podobieñstwo
do
tam te¿ obecny jest anio³.
Z Pisma Œwiêtego Gabriela jest
poznajemy dzia³anie i imiona n a j w i ê k s z e
trzech Archanio³ów: Gabriela, w ó w c z a s , g d y
Rafa³a i Micha³a. Bóg pragnie, aby wo³amy ca³ym sob¹:
by³y one pomocnymi nam w T y j e s t e œ m o j ¹
d¹¿eniu do Boga i w ¿yciu z m o c ¹ , g d y
bliŸnimi. Mamy zwiastowaæ s³owo zawierzamy siebie i
Boga, towarzyszyæ bliŸnim w ¿yciu i innych mocy Bo¿ej.
walczyæ ze z³em, tak jak kiedyœ Jest w tym imieniu
Gabriel zwiastowa³ Maryi radosne zawarta nadzieja i
pos³anie, a Rafa³ towarzyszy³ w p o c z u c i e
d r o d z e p o d r ó ¿ u j ¹ c e m u bezpieczeñstwa: nie
Tobiaszowi, zaœ Micha³ walczy³ z jestem sam! Moc
szatanem. Aby lepiej zrozumieæ Bo¿a jest ze mn¹!
naturê Archanio³ów, musimy Jesteœmy podobni
odszyfrowaæ znaczenie ich imion. te¿ do Archanio³a,
Pismo Œwiête przywi¹zuje wielk¹ gdy wyjaœniamy innym, ¿e: Pan jest

z nimi! z nami! z tob¹! ze mn¹! i ¿e
nie powinniœmy siê niczego lêkaæ.
Tak kiedyœ Archanio³ Gabriel
powiedzia³ do Maryi: Pan z Tob¹,
nie bój siê.
Rafa³ po hebrajsku
znaczy: Bóg uzdrawia - Bóg
uleczy³ - Uzdrowienie Bo¿e Lekarstwo Bo¿e. Rafa³ to jeden z
siedmiu Archanio³ów, którzy stoj¹ w
gotowoœci przed majestatem Pana.
Jest ksiêciem anio³ów. W Ksiêdze
Tobiasza pojawia siê pod postaci¹
ludzk¹ i przybiera popularne
¿ydowskie imiê Azariasz,
towarzysz¹c w drodze bohaterowi
ksiêgi. Uzdrowi³ ze œlepoty jego
starego ojca i uwolni³ od z³ego
ducha drêczon¹ napaœciami
szatana Sarê. Poradzi³ te¿
m³odemu Tobiaszowi, by o¿eni³ siê
z ni¹. Uzdrowienie od z³a
fizycznego i duchowego mówi nam
o Bogu uzdrawiaj¹cym.
Potrzeba nam tak¿e przewodnika
w drodze, byœmy nie chodzili jak
œlepi, b³¹dz¹c i potykaj¹c siê.
Choroba to nierzadko tak¿e
zaœlepienie, zadufanie w sobie,
nieszukanie pomocy u Boga. Bóg
poprzez Rafa³a dokona³ tylu
dobrych czynów tym, którzy przyjêli
uleg³ym sercem jego kierownictwo i
pomoc. Wielu jest takich ludzi,
którzy nios¹ ulgê w cierpieniu i w
chorobie, towarzysz¹c bliŸnim w
pos³udze, staraj¹c siê im ul¿yæ.

Jest to misja na podobieñstwo
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ARCHANIO£OWIE: GABRIEL, RAFA£ I MICHA£
Boga! Wyra¿a te¿ wdziêcznoœæ i
radoœæ za dar istnienia, za to ¿e
stworzenie mo¿e zdumiewaæ siê,
podziwiaæ i wielbiæ Boga. Jest w
tym imieniu zawarta si³a do
przezwyciê¿ania z³a. Archanio³
Micha³ i jego anio³owie walcz¹
dzielnie z anio³ami zbuntowanymi,
s¹ bowiem rozpaleni mi³oœci¹
Boga. Towarzyszy umieraj¹cym w
odejœciu ich dusz do nieba. Bior¹c z
niego wzór - tak¿e i my powinniœmy wystêpowaæ
przeciwko fa³szywym bogom,
przeciw z³u, niesprawiedliwoœci i
jakiemukolwiek zniewoleniu
cz³owieka.
Rafa³a: towarzyszyæ, troszczyæ siê
Koœció³ wzywa na pomoc
o bliŸnich, pomagaæ im w ich
Archanio³a Micha³a przeciw
potrzebach, strzec. Archanio³ Rafa³
zasadzkom szatana patronuje: pielgrzymom, chorym,
nieprzyjaciela Boga i ludzi.
chirurgom; bywa wzywany w czasie
Archanio³ Micha³ patronuje:
zarazy.
umieraj¹cym, szermierzom,
Micha³ po hebrajsku
z³otnikom, mierniczym,
znaczy: Któ¿ jak Bóg! To
rentgenologom, rytownikom,
Archanio³ Bo¿ej sprawiedliwoœci,
szlifierzom i kaplicom cmentarnym.
s¹du, ³aski i zlitowania, jeden z
n a j p o t ê ¿ n i e j s z y c h d u c h ó w Wprowadzanie w ¿ycie postaw
niebiañskich. Okrzyk „któ¿ jak Bóg” œ w i ê t y c h A r c h a n i o ³ ó w ,
ukazuje, ¿e nikt i nic nie jest ponad naœladowanie tego, co jest zawarte

w ich imionach i czynach, jest
dzie³em Ducha Œwiêtego i mo¿e siê
nam udaæ, gdy wsparci zostaniemy
Bo¿¹ ³ask¹. Liturgiczne
wspomnienie i modlitwa o
wstawiennictwo trzech
Archanio³ów: Gabriela, Rafa³a i
Micha³a mo¿e nam w tym pomóc.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW
W dniach od 12.07
16.07.2010 grupa zb¹szyñskich
parafian wyje¿d¿a na pielgrzymkê
pod przewodnictwem ks.
Krzysztofa Kaczmarka.
Miejscem docelowym jest
W¥WOLNICA, miejscowoœæ
po³ o¿o na n ad b rze gam i rz eki
By st re j, na tr as ie Ka zi mi er z
Na³êczów. Mamy tam trzy noclegi
w Domu Pielgrzyma przy
Sanktuarium Matki Bo¿ej
Kêbelskiej ze s³yn¹c¹ licznymi
³askami Cudown¹ Figurk¹, która
znajduje siê tu¿ obok koœcio³a w
kaplicy zamkowej. Potwierdzeniem
wielowiekowego kultu i ³ask Pani
Kêbelskiej jest koronacja
Cudownej Figurki. Odbywa siê ona
w 700-lecie objawieñ 10 wrzeœnia
1978 roku, za zgod¹ Papie¿a
Pa w³ a V I. Je st to os ta tn ia
koronacja w Polsce przed
pontyfikatem Jana Paw³a II.
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Do dnia dzisiejszego spisano
przez kustosza Sanktuarium 218
cudów. Ostatnim jest uzdrowienie
21-letniej dziennikarki Justyny
Kornatowskiej chorej na raka koœci.
Œwi¹tynia parafialna p.w. œw.
Wojciecha, obok której znajduje siê
kaplica z Cudown¹ Figurk¹, jest
zbudowana w stylu neogotyckim i
mieœci w o³tarzu g³ównym figurkê
Madonny. Jest ona wyrzeŸbiona w
drzewie lipowym, nazwana Matk¹
Bo¿¹ W¹wolnick¹, w odró¿nieniu
od Figury Matki Bo¿ej Kêbelskiej. I
tak W¹wolnica ma dwie „Matki
Bo¿e”.
W dowód uznania dla
Sanktuarium Matki Bo¿ej
Kêb els kie j Oj cie c Œw iêt y Ja n
Pawe³ II 18 lipca 2001 roku podnosi
koœció³ w W¹wolnicy do godnoœci
Ba zy li ki Mn ie js ze j. W t ej ¿e
B azylice modlimy siê i
uczestniczymy we Mszach

Œwiêtych, a tak¿e modlimy siê przy
Cudownej Figurze w kaplicy.
Drug iego dnia poby tu w
W¹wolnicy wybier amy siê na
zwiedzanie KAZIMIERZA
DOLNEGO, malowniczo
po³ o¿o neg o 3, 5 tys iêc zne go
miasteczka. Urocza, zabytkowa
zabudowa, przepiêkne wzgórza i
w¹wozy, bulwar nad Wis³¹, rzadko
spotykane walory krajoznawczo
przyrodnicze przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e Kazimierz urós³ do rangi
oœrodka ruchu turystycznego i
doceniany jest równie¿ przez
tw ór có w k ul tu ry i s zt uk i, a
sz cz eg ól ni e m al ar zy. Ce nn e
gatunki flory i fauny sprawiaj¹, ¿e
za³o¿ono tu Kazimierski Park
Krajobrazowy.
Podziwiamy to pe³ne uroku
miasto, a wiêc ruiny XIV wiecznego
z am ku , g ór ê Tr ze ch Kr zy ¿y.
Wstêpujemy na chwilê modlitwy do

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW
koœcio³a farnego p.w. œw. Jana
Chrzciciela i œw. Bart³omieja
Aposto³a, gdzie najcenniejszym
zabytkiem s¹ najstarsze w Polsce
or ga ny. Je st tu te ¿ k ap li ca
ró¿añcowa z figur¹ Najœwiêtszej
Maryi Panny.
Id¹c dalej przez kazimierski
Rynek z zabytkow¹ studni¹,
zagl¹damy do koœcio³a œw. Anny.
Przepiêkny o³tarz g³ówny zdobi¹
obrazy œw. Anny z Jezusem i
Maryj¹, œw. Józefa, œw. Joachima,
Chrystusa Króla i Boga Ojca.
D³u¿ej zatrzymujemy siê na
Wietrznej Górze. Aby tam wejœæ
trzeba pokonaæ ok. 80 stopni
w
tym 65 dêbowych os³oniêtych
dachem. To tu na tej górze znajduje
siê klasztor oo. Reformatów, a
obok koœció³. W o³tarzu g³ównym
tego¿ koœcio³a ³askami s³yn¹cy
obraz Matki Bo¿ej KaŸmierskiej
przedstawiaj¹cy scenê
Zwiastowania. Matka Bo¿a z tego
obrazu otrzyma³a w 1986 roku
koronê papiesk¹. Z histori¹ tego
Sank tuar ium z apoz na³ n as o.
Franciszkanin, który równie¿
oprowadzi³ nas po muzeum.
Uroki Kazimierza i okolic
podziwiamy tak¿e p³yn¹c
st ate cz ki em p o Wi œl e or az
spaceruj¹c jego uliczkami czy te¿
popijaj¹c kawê w kawiarnianych
ogródkach.
Jesteœmy równie¿ w
pobliskim NA£ÊCZOWIE le¿¹cym
w strefie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego, s³yn¹cego ze
swoistego mikroklimatu i wody o
leczniczych w³aœciwoœciach. Jest
to jedno z najstarszych polskich
uzdrowisk. Spacerujemy po parku,
a w Domu Zdrojowym, który jest
zarazem ma³¹ palmiarni¹, pijemy
wodê mineraln¹.
Zwiedzanie LUBLINA
kolejnego ju¿ dnia rozpoczynamy
od MAJDANKA- muzeum
upamiêtniaj¹cego jeden z
najwi êkszy ch obozó w zag³ad y,
za jm uj ¹c eg o o bs za r 9 0 h a.
Znajduj¹ siê tu obiekty takie jak:
ko mo ry ga zo we , k re ma to ri a,
³aŸnie, baraki dla wiêŸniów.

Idziemy od pomnika
n awi¹ zuj¹ cego do sy mbol iki
„Bramy Piekie³” i koñczymy przy
Mauzoleum, w którym s¹ prochy
pomordowanych i napis: „LOS
NASZ DLA WAS PRZESTROG¥”.
Trasê po terenie obozu ok. 5 km
przechodzimy w 2, 5 godziny, pe³ni
powagi i zamyœlenia.
Lublin jest jednym z
najstarszych miast Polski. Dziêki
temu mo¿na znaleŸæ tu pami¹tki
z r ó¿ ny ch ep ok od za ra ni a
pañstwowoœci, poprzez
œredniowiecze i renesans, a
szcze gólni e renes ans lubel ski,
któ ry sta now i³ z³o ty okr es w
rozwoju tego miasta.
Architektura Lublina to nie
tylko Stare Miasto i zabytkowe
kamienice, które mamy okazjê
podziwiaæ, ale równie¿
ar ch it ek tu ra ko œc ie ln a. Ob ok
Bramy Krakowskiej, przez któr¹
przechodzimy, zamek lubelski
stanowi drugi rozpoznawalny
symbol miasta.
Jesteœmy w koœciele oo.
Jezuitów, oo. Dominikanów i
przepiêknej Archikatedrze
Lubelskiej. Archikatedra jest p.w.
œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana
Ewangelisty. Warte zobaczenia s¹:
zakrystia akustyczna, krypty oraz
skarbiec, w którym zgromadzono
naczynia liturgiczne
i
monstrancje.
W katedrze te¿ znajduje siê
obraz Matki Bo¿ej P³acz¹cej. Jest
to wiernie na malowana kop ia
obrazu jasnogórskiego. W roku
19 49
4 l ip ca Ma tk a B o¿ a
zap³aka³a krwawymi ³zami. „Cud
³ez” przyniós³ liczne nawrócenia,
ale te¿ represje ze strony w³adz
komunistycznych. Kult Matki Bo¿ej
P³acz¹cej trwa³, ale dopiero w lipcu
1981 roku mo¿na by³o wyjœæ w
procesji z cudownym obrazem. W
roku 1987 nawiedzi³ Archikatedrê
Papie¿ Jan Pawe³ II, a w 1988 r.
odby³a siê uroczysta koronacja
obrazu. Koronacji, która mia³a
miejsce na Majdanku, dokona³
prymas Polski, kardyna³ Józef
Glemp.

C e l e m n a s z e g o
pi el gr zy mo wa ni a j es t t ak ¿e
SANKUARIUM
KRZY¯A
ŒWIÊTEGO wzniesione na £ysej
Górze w Górach Œwiêtokrzyskich.
Udajemy siê tam w drodze z
W¹ wo ln ic y do Cz ês to ch ow y.
Sanktuarium opiekuje siê
Zgromadzenie Misjonarzy
O bl at ów Ma ry i N ie po ka la ne j.
Ucz est nic zym y tam we Msz y
Œwiêtej i mamy okazjê uczciæ przez
uc a³ ow an ie Œw iê te Re li kw ie
Krzy¿a Œwiêtego. Dodatkow¹
at ra kc j¹ na wi ed ze ni a t eg o
sanktuarium stanowi wjazd i zjazd
wozami konnymi. Jest to teren
Œwiêtokrzyskiego Parku
Narodowego i autobus nie mo¿e
têdy jechaæ.
Ostatnim celem pielgrzymki
jest CZÊSTOCHOWA
Sanktuarium Królowej Polski. Tam
po przyjeŸdzie uczestniczymy w
Apelu Jasnogórskim. W
Czêstochowie mamy nocleg w
Domu Pielgrzyma. Rano jesteœmy
na œpiewie Godzinek i ods³oniêciu
Cudownego Obrazu. Zaraz te¿
uczestniczymy we Mszy Œwiêtej,
któr¹ w koncelebrze sprawuje ks.
Krzysztof. Jesteœmy blisko obrazu
Jasnogórskiej Pani, przez
wstawiennictwo, której prosimy o
potrzebne ³aski dla nas
i
naszych bliskich. Wspólnie
odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, a
potem ju¿ ka¿dy indywidualnie
gospodaruje swoim czasem.
Z Czêstochowy nasza trasa
wiedzie ju¿ do Zb¹szynia. Na ca³ej
pielgrzymkowej drodze
towarzyszy nam modlitwa,
œpiewamy pieœni. Wspominamy
te¿ nasze wspólne pielgrzymkowe
wyjazdy, których by³o ju¿ osiem. W
drodze powrotnej planujemy
pr zy sz ³o ro cz n¹ pi el gr zy mk ê.
Dziêkujemy przede wszystkim
Panu Bogu, ale te¿ sobie
wzajemnie za wspólne
pielgrzymowanie, za tych kilka
wspania³ych dni spêdzonych
razem.

Halina Fritsche
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MITY I FAKTY...
ogniem i
m i e c z e m
nawr acaj ¹ceg
o w Ameryce
zastraszonych
tubylców.
Tyl ko os ob y
interesuj¹ce
siê histori¹
s³ysza³y o tzw.
redukcjach:
pro wad zon yc
h p r z e z
je zu it ów w
A m e r y c e
Po³udniowej
mi sj ac h, w
k t ó r y c h
In di an ie ¿y li
bezpiecznie i
dostatnio, byli
M i t 5 : K o œ c i ó ³ j e s t chronieni przed wyzyskiem ze
o d p o w i e d z i a l n y z a strony œwieckich magnatów, mogli
wyniszczenie Indian, których pielêgnowaæ sw¹ kulturê i jêzyki.
przymusowo nawraca³.
Najprê¿niejsze redukcje istnia³y w
Wci¹¿ pokutuje wizja Paragwaju. I w³aœnie tam dziœ
f an at y c z n e g o k a z n o d z i e i , wi êk sz oœ æ sp o³ ec ze ñs tw a to
Indianie, a jêzyk
guarani jest –
o
b
o
k
hi sz pa ñs ki eg o
– jêzykiem
urzêdowym.
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
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Przyczyn
y zag³ady
cywilizacji
prekolumbijskic
h by³yby lepiej
znane, gdyby
nie istniej¹ca do
dziœ czarna
l e g e n d a
hiszpañskiego
p o d b o j u .
Wiadomo, ¿e w
ci¹gu 100
pierwszych lat
panowania
Hiszpanów
populacja
I n d i a n
zmniejszy³a siê
a¿ o 90 procent.
Mówiono wiêc o
m a s o w e j
eksterminacji, o

zbiorowych mordach. W
rzeczywistoœci hiszpañscy
zdobywcy nie mordowali Indian,
zale¿a³o im przecie¿ na sile
roboczej. Zmniejszanie siê
populacji Indian oznacza³o dla
wielu Hiszpanów bankructwo i
nêdzê.
A jednak Indianie masowo
wymierali. Dlaczego? Prawdê
odkryto stosunkowo niedawno.
Indian w XVI wieku nêka³y
straszliwe epidemie. Grypa,
malaria, ospa by³y chorobami
nieznanymi w Ameryce.
Europejczycy nieœwiadomie
przynieœli ze sob¹ zarazki. Indianie
nie byli na nie uodpornieni.
Mitem jest równie¿
przymusowe nawracanie.
Hiszpañscy misjonarze byli wrêcz
zaskoczeni, ¿e przychodz¹ do nich
ty si ¹c e In di an pr os z¹ cy ch o
chrzest. Ci ludzie szukali sensu
¿ycia, sensu, jaki odbiera³a im
dotychczasowa religia, g³osz¹ca,
¿e œwiat odradza siê przez œmieræ,
a ludzkie cia³o jest pokarmem
bogów. Na przyk³ad Aztekowie
sk³adali rocznie w ofierze oko³o 20
tys. ludzi. Uprawiali tak¿e kultowy
kanibalizm.
Indianie nie mogli siê
nadziwiæ, ¿e Bóg chrzeœcijañski
jest dobry i umar³ za nich na krzy¿u.
Nie ¿ywi siê ich krwi¹ i chce, by byli
szczêœliwi. Dlatego masowo sami
prosili o chrzest. Ich potomkowie
tworzyli kulturê chrzeœcijañskiej
Ameryki £aciñskiej.

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

Mity i fakty
Andrzej Grajewski,
Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa

M£ODZIE¯ A KOŒCIÓ£
M³odzie¿, pe³na entuzjazmu,
zawsze chêtnie s³ucha³a nauczañ
Jana Paw³a II, licznie przybywa³a i
przybywa na Pola Lednickie,
nale¿y do ró¿nych duszpasterstw.
Problem pojawia siê w chwili
zetkniêcia ze zwyk³¹
rzeczywistoœci¹, gdzie pojawia siê
s³aboœæ cz³owieka i grzech. Bardzo
wa¿ne jest wiêc, aby od
najm³odszych lat, poprzez
w³aœciwe wzorce ze strony
rodziców, nauczycieli i katechetów
kszta³towaæ sumienie oraz wpajaæ
zasady moralne, aby dorastaj¹cy
cz³owiek zrozumia³, ¿e sumienie a
przykazania to jedno.
Jaka wiêc powinna byæ
rola ludzi m³odych w Koœciele?
Papie¿ Jan Pawe³ II w swoim
Orêdziu do M³odych na XVII
Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y zwraca³
siê tymi s³owami:

Œw. Stanis³aw Kostka

"Wy jesteœcie sol¹ dla
ziemi...
Wy jesteœcie œwiat³em
œwiata" (Mt 5, 13-14)
Sol¹, dziêki której
to¿samoœæ chrzeœcijañska nie
traciswojej natury, jest ³aska
Chrztu, która nas odrodzi³a, która
nas odrodzi³a i uczyni³a ¿yj¹cymi w
Chrystusie bêd¹c zdolnymi do
odpowiedzi na Jego wezwanie.
Ojciec œw. wzywa³ m³odzie¿

do odkrycia swoich
chrzeœcijañskich korzeni, uczenia
siê historii Koœcio³a, pog³êbiania

znajomoœci przekazanego
duchowego dziedzictwa,
naœladowania œwiadków i mistrzów
Koœcio³a.
Œwiat³em, o którym mówi
Jezus w Ewangelii, jest œwiat³o
wiary, które przychodzi, aby
oœwieciæ serce i rozjaœniæ umys³.
Spotkanie z Chrystusem rozjaœnia
¿ycie nowym œwiat³em i
wprowadza na w³aœciw¹ drogê,
zobowi¹zuj¹c do bycia Jego
œwiadkami.
Papie¿ nawo³ywa³ tak¿e do
œwiêtoœci, która nadaje pe³ny sens
¿yciu i czyni je odblaskiem Chwa³y
Bo¿ej.
Czy m³odzie¿ jest
œwiadoma, ¿e nale¿y do
wspólnoty Koœcio³a?
Wjaki
sposób wyra¿aj¹
swoj¹ wiarê w ¿yciu
codziennym? Jak to
wygl¹da w naszej parafii?
Mo¿naby powiedzieæ,
¿e m³odzie¿ dzisiejszych
czasów nie anga¿uje siê w
d u ¿ e j m i e r z e w
funkcjonowanie Koœcio³a w
parafii. Czêsto znika zaraz
po ierzmowaniu, by powróciæ
tu¿ przed zawarciem zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Jednak takie
stwierdzenie nie jest do koñca
odpowiednie. Wœród tej m³odzie¿y,
która spycha sprawy wiary i
Koœcio³a na boczny tor, znajduj¹
siê i tacy, dla których owe sprawy
s¹ priorytetowe w ¿yciu. Dlatego

t e¿ ni e m o¿ na je dn og ³o œn ie
stwierdziæ, ¿e: dzisiejsza m³odzie¿
jest ca³kowicie zdemoralizowana,
zeps uta i oboj êtna na lo sy
Koœcio³a.
W n as ze j z b¹ sz yñ sk ie j
parafii mo¿emy zaobserwowaæ, ile
dawaj¹ z siebie m³odzi
Zb¹szynianie. Czêsto poœwiêcaj¹
swój wolny czas, który z pewnoœci¹
m og li by wy ko rz ys ta æ w in ny
sposób.
W parafii funkcjonuje
m³ od zi e¿ ow a gr up a "G os pe l
Theo", kierowana przez £ukasza
Kocura. Podczas m³odzie¿owych
Mszy œw. mo¿emy przys³uchiwaæ
siê œpiewie m³odzie¿owej scholi
parafialnej, prowadzonej przez p.
Joannê Ch³opkowsk¹. Istnieje
tak¿e Biblijna Grupa
M³odych"LOGOS', za³o¿ona przez
ks. Krzysztofa Borowicza, gdzie na
spotkaniach rozwa¿a siê
niedzielne Ewangelie. M³odzie¿
udziela siê tak¿e w Caritasie.
Zachêcam Was- M³odych,
abyœcie brali aktywny udzia³ w
¿yciu naszej parafii. Nale¿y z³amaæ
stereotyp, ¿e udzielaja siê tylko
"Starsi", co nie jest do koñca
prawd¹. To my m³odzi jesteœmy dla
Koœcio³a jak serce dla cz³owiekabez nas nie têtni³by tak bardzo

¿yciem. To w³aœnie my musimy
podbudowywaæ Koœció³ naszym
m³odzieñczym zapa³em i hartem
ducha, bo"...od polskiej modzie¿y
zale¿y nastêpne tysi¹c lat".
Kamilla Grocholewska
Kamila Piosik
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ŒWIÊTY OJCZE PIO, MÓDL
W miesi¹cu wrzeœniu
wspom inamy posta æ o. Pi o
kap³ana, stygmatyka i œwiêtego. To
dobra okazja, do napisania kilku
s³ów o nieformalnej jeszcze grupie
modlitewnej Œw. Ojca Pio i S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II.
Ojcu Pio, ju¿ kiedy spotka³ siê
z zakonnikiem przy konfesjonale,
duchowo bardzo bliski by³ m³ody
ks. Karol Wojty³a. Zadziwiaj¹ce
by³o to, jak bratnie by³y ju¿ wtedy
ich dusze; dusze, które bardzo
mocno s³ucha³y Boga, wype³niaj¹c

jego wolê; dusze, które pragnê³y
poci¹gn¹æ i poci¹gnê³y do Boga
ca³e rzesze ludzi. Ich nauka
opiera³a siê na filozofii œw.
Proboszcza z Ars (zbawienie jak
najwiêkszej iloœci dusz).
Nasz ks. Proboszcz wraz z
parafianami, zafascynowani
dzia³alnoœci¹ i przes³aniem Tych
dwóch œwiêtych (bo przecie¿
wszyscy modlimy siê wspólnie i
liczymy na szybkie og³oszenie
œwiêtoœci Jana Paw³a II) postanowi³
na pocz¹tku 2009r., aby w naszej
parafii powsta³a grupa na wzór
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innych grup modlitwy rozsianych
po ca³ym œwiecie. G³ównym
zadaniem grupy modlitewnej, jak
sama nazwa wskazuje, jest pomoc
przez modlitwê cz³owiekowi, jak
równie¿ dziêkczynienie Bogu, bo
przecie¿ ka¿dy z nas ma za co
dziêkowaæ. Dopiero z rozmowy z
Bogiem rodziæ siê maj¹ inne
inicjatywy.
Do tej pory Grupa
modlitewna Œw. Ojca Pio i S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II nie dzia³a
formalnie tzn. ¿e nie jest jeszcze
formalnie zg³oszona, co
jest tylko kwesti¹ czasu.
Nie przeszkadza to
jednak spotykaæ siê nam
na comiesiêcznych
A d o r a c j a c h
Eucharystycznych w
ka¿dy czwartek przed
pierwszym pi¹tkiem
miesi¹ca oraz na
comiesiêcznych Apelach
Jasnogórskich przy
pomniku Jana Paw³a II.
Na oba te spotkania
wszystkich serdecznie
zaprasza m y .
Podczas
naszych
modlitw,
adoruj¹c
Pana Jezusa,
zanosimy ró¿ne
intencje
te
najwa¿niejsze
odczytywane s¹
przed Koronk¹ do
Serca Pana
Jezusa (t¹, któr¹
ka¿dego dnia
odmawia³ œw. Ojciec Pio). Adoruj¹c
nie zapominamy o Kap³anach,
siostrach zakonnych oraz nowych
powo³aniach. Oni najbardziej
wra¿liwi s¹ na ataki Z³ego („Uderz
w Pasterza a owce siê rozprosz¹).

W tych intencjach odmawiamy
Litaniê do Chrystusa Kap³ana i
¯ertwy. Ca³oœæ modlitw
przeplatana jest wezwaniami
duchowymi wraz ze œpiewem
wiernych. Po zanoszonych
intencjach w namacalny sposób
czuæ obecnoœæ Tych Dwóch
Patronów
czuæ jak pomagaj¹.
Dlatego jako grupa prosimy o

zg³aszanie siê z ewentualnymi
œwiadectwami do zapisu w
specjalnej Ksiêdze Œwiadectw,
natomiast intencje do Koronki do
Serca Pana Jezusa sk³adamy
przed i podczas adoracji. Na
adoracjê warto zabraæ, o ile s¹

SIÊ ZA NAMI!
potrzebne, okulary,
p o n i e w a ¿
œpiewamy z tekstu
pieœni mniej znane,
m.in. do œw. Ojca
Pio, jak równie¿ te,
które uwielbia³ Jan
Pawe³ II.
A p e l
Jasnogórski ma
trochê inn¹ formu³ê,
p o n i e w a ¿
zwracamy siê
koñcz¹c dzieñ poprzez Matkê do Syna. W Apelach
szczególnie staramy siê przekazywaæ Matce Bo¿ej
bie¿¹ce problemy Koœcio³a i Naszej Ojczyzny
problemy, którymi ¿yjemy.
Ka¿demu z nas Bóg przewidzia³ miejsce w
Koœciele, ka¿dego zapraszaj¹ œw. Ojciec Pio i Jan
Pawe³ II, ka¿dy niezale¿nie od wieku i stanu
sprawnoœci mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu naszej
parafii (równie¿ poprzez wzrost grupy). Dlatego w
niedalekiej przysz³oœci grupa po sformalizowaniu,
bêdzie poprzez odwiedzaj¹cych Ksiê¿y i Szafarzy
zwracaæ siê szczególnie do chorych, o ich duchowomodlitewne wsparcie, stawiaj¹c jednoczeœnie na
wsparcie wszystkich sprawnych, a przede wszystkim
ludzi m³odych (zachêcaj¹c ich pamiêtajmy, ¿e Oni
czekaj¹ na nasz przyk³ad).

„Wymagajcie od siebie choæby inni od was nie
wymagali”(Jan Pawe³ II). B¹dŸmy wszyscy m³odzi
duchem na wzór Naszego œp. Ojca Œwiêtego. Niech
Nas prowadzi WIARA, NADZIEJA i MI£OŒÆ!

Konrad Maciejewski

Panu

Rados³awowi Sobczakowi
W dniu imienin sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz pogody ducha na co dzieñ

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Marcel Marcin Przyby³a, Zb¹szyñ, ul. Sportowa,
2/. Samanta Jadwiga Ciszak, Zb¹szyñ, ul. Kolonia,
3/. Aleksander Nowak, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
4/. Honorata Ewelina Ludwiczak, Zb¹szyñ ul.
Przedmieœcie œw. Wojciech,
5/. Kacper Artur Ludwiczak, Zb¹szyñ, ul.
Przedmieœcie œw. Wojciech,
6/. Jagoda Radna, Stefanowo,
7/. Oliwia Banach, Perzyny,
8/. Lena Anna Ganczarek, Strzy¿ewo
9/. Antonina Maria S³ociñska, N¹dnia,
10/. Sara Luiza Napiera³a, Anglia,
11/. Kamil Piechowiak, N¹dnia,
12/. Diego O' Cadiz Sanabria Tuczyk, Pary¿,
13/. Mia, Magdalena Radwañska, Zb¹szyñ.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Krzysztof Jaros³aw Podpieniak – Dominika
Aleksandra Szar³ata,
2/. Dariusz Andrzej Dasiak – Paulina,Maria
Matuszewska,
3/. £ukasz Marian £akomy – Paulina Maria Krystianz,
4/. S³awomir Micha³ Pluskota – Patrycja Maria
Jankowiak,
5/. Pawe³ Obst – Anna Monika Ch³opek,
6/. Karol Stefan Maciejewski – Anna Hirt.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Regina Borucka, l. 67, ¯agañ, ul. D³uga,
2/. Bronis³aw Ma³ycha, l. 66, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
3/. Krystyna Bronis³awa Lehmann, l. 53, Zb¹szyñ,
ul.17. Stycznia,
4/. Leszek Józef Michocki, l. 68, Nowy Dwór,
5/. Krystyna Œliwa, l. 80, Zb¹szyñ, ul. Krakowska,
6/. Józef Œwib, l. 86, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
7/. Irena Urszula Dulat, l. 83, Nowy Dwór,
8/. Bronis³aw Zbigniew Mirek, l. 67, Szczecin, ul.
Chopina,
9/. Tomasz Gabryel Matysiak, l. 59, Jelcz –
Laskowice,
10/. Walerian Karaban, l. 80, Stefanowo,
11/. Grzegorz Chlepa, l. 57, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
12/. Micha³ Basiñski, l. 88, Przyprostynia, ul.
Prandoty,
13/. Wiktoria Burdziñska, l. 88, Przyprostynia, ul.
Prandoty,
14/. W³adys³awa Ostrowska, l. 83, Zb¹szyñ, ul.
Sportowa,
15/. Piotr Michalczak, l. 97, Zbaszyñ, ul. Mostowa.
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PIELGRZYMKA DO WILNA
Wczesnym rankiem, 9
sierpnia, w Solcu Nowym zosta³a
odprawiona Msza œw., która by³a
pocz¹tkiem kilkudniowego wyjazdu
na Litwê. Wraz z ks. Marianem

Brdysiem(opiekunem duchowym)
oraz parafianami ze Solca na
pielgrzymkê uda³o siê tak¿e kilkoro
osób ze Zb¹szynia. By³o to
spotkanie z religi¹, histori¹, kultur¹.
Zwiedziliœmy Stare Miasto w
Kownie. Znajduje siê tam Katedra
Œw. Piotra i Paw³a, koœció³ Œw.
Jerzego, Seminarium Duchowne, a
tak¿e Rynek i riuny zamku.
Udaliœmy siê tak¿e do Szyd³owa, do
Sanktuarium Maryjnego- zwanego
¯mudzk¹ Czêstochow¹ oraz na

Górê Krzy¿y pod Szawlami.
W Wilnie zwiedzaj¹c miasto
na wi ed zi li œm y
Ka pl ic ê M at ki
Boskiej Ostrobramskiej, w której
ostat niego dnia pobyt u zosta ³a
odprawiona Msza œw. Obraz
Bogurodzicy Ostrobramskiej by³
otaczany szczególn¹ czci¹.
Odbywa³y siê przed nim codzienne
nabo¿eñstwa przy licznym udziale
wiernych. Gdy wybuch³o powstanie
styczniowe (1863 r.) Ostra Brama
st a³ a si ê g³ ów ny m mi ej sc em
zgromadzeñ powstañczych.
Wyrazem kultu Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej by³y liczne wota.
Wotum w kszta³cie pó³ksiê¿yca,
które umieszczono u do³u
obrazu jest jego integraln¹
c z ê œ c i ¹
i
charakterystycznym
elementem tego obrazu.
Zwiedziliœmy tak¿e
Klasztor Bazylianów, Górê
Trzech Krzy¿y, Cmentarz
na Rossie, a tak¿e Koœció³
Œw. Ducha, który obecnie
jest tzw. koœció³em
polskim jest jedynym, w
którym nie sprawuje siê
liturgii w jêzyku litewskim.
T a m
t a k ¿ e
u c z e s t n i c z y l i œ m y w
koncelebrowanej Mszy œw. Na
szlaku naszej wêdrówki stan¹³ te¿
Uniwersytet ufundowany przez
króla Stefana Batorego. Na
Starówce Wilna nawiedziliœmy

Katedrê, Koœció³ Œw. Piotra i Paw³a,
Cmentarz na Antokolu, Katedra z
Kapli c¹ Œw. Józ efa i G robam i
Królewskimi. Udaliœmy siê równie¿
pod pomnikAdama Mickiewicza.
W drodze powrotnej
zatrzymaliœmy siê w Trokach, aby i
t am zo ba cz yæ wa ¿n e m ie js ca .
Przede wszystkim udaliœmy siê do
Koœcio³a Nawiedzenia NMP. Nasz¹
uwagê poœwiêciliœmy tak¿e
odrestaurowanemu Zamkowi
Ksiêcia Witolda. Po piêciu dniach,
póŸnym wieczorem, zakoñczyliœmy
swoje pielgrzymowanie.
Historiê zwiedzanych miejsc
przybli¿a³ nam litewski przewodnik.

Braliœmy te¿ udzia³ w poetyckim
"Wieczorze Wileñskim". Anna
PoŸlewicz graj¹c na gitarze
œpiewa³a poezje oraz piosenki, a jej
mama recytowa³a wiersze.

Marta Grocholewska

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
5 wrzeœnia XXIII Ndz. zwyk³a
£k 14, 25-33 Kto nie wyrzeka siê
wszystkiego, nie mo¿e byæ
uczniem Jezusa.
Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On
zwróci³ siê i rzek³ do nich: «Jeœli kto
przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie m o¿e byæ moim
uczniem. Kto nie nosi swego krzy¿a,
a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ
moim uczniem. Bo któ¿ z was, chc¹c
zbu dow aæ wie ¿ê, nie usi ¹dz ie
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy
ma na wykoñczenie? Inaczej gdyby
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za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by
wykoñczyæ, wszyscy patrz¹c na to
zaczêliby drwiæ z niego: "Ten
cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie
zdo³a³ wykoñczyæ". Albo który król,
maj¹c wyruszyæ, aby stoczyæ bitwê z
drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i
nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ tysiêcy
ludzi mo¿e stawiæ czo³o temu, który z
dwudziestu tysi¹cami nadci¹ga
przeciw niemu? Jeœli nie, wyprawia
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze
daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak
wiêc nikt z was, kto nie wyrzeka siê
wszystkiego, co posiada, nie mo¿e
byæ moim uczniem».

Komentarz do tego fragmentu
Ewangelii wyjêty z Pisma Œwiêtego
Edycji Towarzystwa Œwiêtego
Paw³a. "Ka¿dy, kto chce wejœæ w
za¿y³¹ wiêŸ z Bogiem, musi w swoim
sercu zgodziæ siê na porzucenie
wszystkiego, jeœli Bóg tego od niego
za¿¹da. Bóg oczywiœcie nigdy nie
oczekuje od nas bezsensownych
wyrzeczeñ, wychowuje jedynie do
tego, abyœmy w swoim sercu byli
proœci, ubodzy i prawdziwi, dziêki
czemu ca³e swoje ¿ycie bêdziemy
traktowaæ jako dar od Boga. Pan
Jezus pragnie, aby ten, kto jest Jego
uczniem, by³ naprawdê wolny.

KOMENTARZE cd.
Wolnoœæ tê zdobywa siê jednak z
wielkim wysi³kiem. Jest ona czêsto
okupiona cierpieniem, bo nie ³atwo
jes t na m wy zby æ si ê sw oje go
egoizmu. Jeœli kto œ uwa¿a, ¿ e
mo¿na byæ uczniem Jezusa bez
poniesieni a konkretnego trudu i
ofiar, ten jest w wielkim b³êdzie.
Prawdziwi uczniowie s¹ dla œwiata
tym, czym sól dla pokarmów. Soli nie
widaæ w pokarmach, ale czuje siê jej
smak i konserwuj¹ca moc. Utrata
przez sól swoich w³aœciwoœci jest
symbolem zobojêtnienia, któremu
mog¹ ulec uczniowie, jeœli nie bêd¹
cz uw aæ , a by ci ¹g le , z co ra z
wiêkszym zapa³em, ponad wszystko
kochaæ Boga."

gr ze ch i gr ze ch em po ra ni on y
odmieni siê i sam do Niego wróci.
Dlatego jest jak dobry pasterz, który
szuka zagubionej owcy. Jest jak
zatroskana kobieta, która szuka
za gu bi on ej mo ne ty. Pa n Bó g
podejmuje trud i wysi³ek, bierze na
siebie niewygody i ryzyko, aby tylko
nas odnaleŸæ, aby nie sta³a nam siê
krzywda. Pan Bóg nie zmêczy³ siê
nami. Takiego Boga ukazywa³ Pan
Jezus w swoim nauczaniu i takiego
Boga, zatroskanego o nas pozwala³
doœwiadczyæ tym wszystkim, którzy
w ¿yciu siê pogubili. Dlatego chêtnie
przyjmowa³ grzeszników i jada³ z
nimi, nie przejmuj¹c siê tym, co
powiedz¹ ludzie. Czy jesteœmy
gotowi naœladowaæ takiego Jezusa?

Jezus powiedzia³ do faryzeuszów:
«¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który
ubiera³ siê w purpurê i bisior i dzieñ w
dzieñ œwietnie siê bawi³. U bramy
jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak okryty
wrzodami, imieniem £azarz. Pragn¹³
on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u
bogacza; nadto i psy przychodzi³y i
liza³y jego wrzody. Umar³ ¿ebrak i
anio³owie zanieœli go na ³ono
Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i
zosta³ pogrzebany. Gdy w Otch³ani,
pogr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy,
ujrza³ z daleka Abrahama i £azarza
na jego ³onie. I zawo³a³: "Ojcze
Abrahamie, ulituj siê nade mn¹ i
poœlij £azarza; niech koniec swego
palca umoczy w wodzie i och³odzi
mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym
12 wrzeœnia XXIV Ndz. zwyk³a
p³omieniu". Lecz Abraham odrzek³:
£k
15 , 1 -1 0
Ra do œæ z 19 wrzeœnia XXV Ndz. zwyk³a
"Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia
nawrócenia grzesznika.
£k 16, 10-13 Nie mo¿na s³u¿yæ otrzyma³eœ swoje dobra, a £azarz
Zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy Bogu i mamonie.
przeciwnie, niedolê; teraz on tu
celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Je zu s po wi ed zi a³ do sw oi ch doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w uczniów: «Kto w drobnej rzeczy jest A prócz tego miêdzy nami a wami
Piœmie: «Ten przyjmuje grzeszników wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; zionie ogromna przepaœæ, tak ¿e
i jada z nimi». Opowiedzia³ im wtedy a kt o w dr ob ne j rz ec zy je st nikt, choæby chcia³, st¹d do was
nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Któ¿ z ni eu cz ci wy, te n i w wi el ki ej przejœæ nie mo¿e ani stamt¹d do nas
was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹ nieuczciwy bêdzie. Jeœli wiêc w siê przedostaæ". Tamten rzek³:
z n i c h , n i e z o s t a w i a zarz¹dzie niegodziw¹ mamon¹ nie "Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na okazaliœcie siê wierni, prawdziwe domu mojego ojca. Mam bowiem
pustyni i nie idzie za zgubion¹, a¿ j¹ dobro kto wam powierzy? Jeœli w piêciu braci: niech ich przestrze¿e,
znajdzie? A gdy j¹ znajdzie, bierze z zar z¹d zie cud zym dob rem nie ¿eby i oni nie przyszli na to miejsce
radoœci¹ na ramiona i wraca do okazaliœcie siê wierni, kto wam da mêki". Lecz Abraham odpar³: "Maj¹
domu; sprasza przyjació³ i s¹siadów wasze? ¯aden s³uga nie mo¿e Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich
i mówi im: "Cieszcie siê ze mn¹, bo dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo s³uchaj¹". Tamten odrzek³: "Nie,
znalaz³em owcê, która mi zginê³a". jed neg o bêd zie nie naw idz i³, a ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z
Powiadam wam: Tak samo w niebie drugiego mi³owa³; albo z tamtym umar³ych poszed³ do nich, to siê
wiêksza bêdzie radoœæ z jednego bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi. Nie nawróc¹". Odpowiedzia³ mu: "Jeœli
grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i mamonie».
Moj¿esza i Proroków nie s³uchaj¹, to
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu Jeden z ksiê¿y zauwa¿y³, ¿e choæby kto z umar³ych powsta³, nie
s p r a w i e d l i w y c h , k t ó r z y n i e pieni¹dz jest dobry, ale w przemyœle, uwierz¹"».
potrzebuj¹ nawrócenia. Albo jeœli w portfelu, w banku, w handlu, w W ¿yciu doczesnym, mimo tak
jakaœ kobieta, maj¹c dziesiêæ ruchu, ale nie w œrodku mózgu i wielkich spo³ecznych nierównoœci,
drachm, zgubi jedn¹ drachmê, czy¿ serca. Demokryt z Abdery stwierdzi³ granica miêdzy bied¹ i bogactwem
nie zapala œwiat³a, nie wymiata zaœ, ¿e nigdy niewolnik pieni¹dza mo¿e byæ niekiedy bardzo w¹ska i w
domu i nie szuka starannie, a¿ j¹ nie bêdzie uczciwym cz³owiekiem.
pewnym sensie ruchoma: przez
znajdzie? A znalaz³szy j¹, sprasza Chrys tus obdar za nas dobra mi zrz¹dzenie losu biedak mo¿e siê
przyjació³ki i s¹siadki i mówi: duchowymi, które wymagaj¹ wiêcej s t a æ m i l i o n e r e m , a b o g a c z
"Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³am troski ni¿ zarz¹dzanie dobrami tego bankr utem. Ale ju¿ po œmier ci
drachmê, któr¹ zgubi³am". Tak wiata. Nie mo¿na s³u¿yæ Bogu i granica miêdzy zbawieniem i
samo, powiadam wam, radoœæ m a m o n i e . D l a w i e r z ¹ c e g o potêpieniem jawi siê jak "ogromna
powstaje u anio³ów Bo¿ych z najwiêkszym dobrem jest Bóg. On przepaœæ". A ca³y dramat potêguje
jednego grzesznika, który siê jest pe³ni¹ dobra. On nam ofiaruje fakt, ¿e przepaœci tej nie tworzy Bóg,
nawraca».
¿ycie wieczne, najwiêksze dobro, lecz sam cz³owiek kopie j¹ w czasie
Pan Jezus twierdzi³, ¿e Pan Bóg jakie mo¿emy osi¹gn¹æ.
ziemskiego, "lekkiego" ¿ycia".
wychodzi grzesznikowi naprzeciw z
ca³¹ swoj¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem. 26 wrzeœnia XXVI Ndz. zwyk³a
Przypowieœæ o Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
Przekonywa³, ¿e Bóg nie czeka £k 16, 19-31
bezczynnie, a¿ cz³owiek zapl¹tany w bogaczu i £azarzu.
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MATKA TERESA Z KALKUTY
5 wrzeœnia 2010 roku minie
13 lat od œmierci b³. Matki Teresy
za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Mi³oœci. Urodzi³a siê 26
sierpnia 1910 r. ( w tym roku jest,
wiêc 100 rocznica Jej urodzin) w
Skopje nale¿¹cym wówczas do
Serbii, obecnie stolica Macedonii,
jako Gaxhe Agnes Bojaxhiu, w
doœæ zamo¿nej rodzinie albañskich
emigrantów i by³a jednym z trojga
dzieci. W roku 2006 by³am na
pielgrzymce, której trasa

wypowiedzianej przez ni¹
modli twy. W Maced onii, gdzie
ogromn¹ przewagê stanowi
prawos³awie ( ok. 70 %) nie ma
wielkiego zainteresowania
Aposto³k¹ Mi³oœci, jak J¹
nazywano.
Pierwsze 18 lat ¿ycia Agnes
spêdza w domu, a nastêpnie
osi emn aœc ie w Zgr oma dze niu
Loretanek. Po krótkim
przygotowaniu w Irlandii przybywa
do Indii, do Kalkuty i tu rozpoczyna
Nowicjat, sk³ada pierwsze œluby,
pracuje, jako nauczycielka. 24
maja 1937 roku sk³ada œluby
wieczyste; ubóstwa,
pos³uszeñstwa i czystoœci. 10
wrzeœnia 1946 roku prze¿ywa coœ,
co nazwa³a „powo³anie w
powo³aniu”. S³yszy wezwanie, aby
zostawiæ wszystko i pójœæ
poœwieciæ siê s³u¿bie
najbiedniejszym. Dopiero po 2
latach otrzymuje zgodê
arcybiskupa na opuszczenie
zakonu loretanek. Zmienia wtedy
swój dotychczasowy habit na bia³e
sari z najtañszej tkaniny, z
brzegiem w niebieskie paski i
opuszcza zakon. Koñczy kurs
pielêgniarstwa i rozpoczyna
prowadzi³a przez kraje ba³kañskie dzia³alnoœæ, jako Misjonarka
do Medjugorie. Jednym z g³ównych Mi³oœci. Do³¹czaj¹ do niej pierwsze
celów pielgrzymki by³o Skopje wspó³towarzyszki, a Matka Teresa
miejsce narodzin b³. Matki Teresy. pisze pierwsz¹ regu³ê.
Podstaw¹ wspólnoty ma byæ
Miasto to w 1963 roku zosta³o
modlitwa
i praca. W 1950 roku
niemal ca³kowicie zniszczone
Papie¿
Pius
XII zatwierdza
przez trzêsienie ziemi. Jak nas
Zgromadzenie
Misjonarek
Mi³oœci.
poinformowa³a miejscowa
Zgromadzenie
za³o¿one
przez
przewodniczka, zniszczeniu uleg³o
Matkê
Teresê
opiekuje
siê
przede
4/5 budynków mieszkalnych.
Obecna zabudowa miasta, którego wszystkim najbiedniejszymi, a
ulicami szliœmy, aby dotrzeæ do tak¿e ludŸmi odrzuconymi przez
domu, w którym urodzi³a siê Matka spo³eczeñstwo: chorymi na AIDS,
Teresa, jest ca³kowicie nowa. wiêŸniami, bezdomnymi, dzieæmi.
Zatrzymaliœmy siê najpierw przy Trzydzieœci jeden lat po wyjœciu na
pomniku tej niezwyk³ej zakonnicy. ulice Kalkuty, w 1979 roku, Matka
W g³êbi niewielkiego placu tu¿ za Teresa przyjmuje w Oslo Pokojow¹
pomnikiem stoi dom, w którym siê Nagrodê Nobla. Czym ta skromna
urodzi³a. Dowiedzieliœmy siê, ¿e to zakonnica zas³u¿y³a sobie na takie
jedyny dom, w tej czêœci miasta, wyró¿nienie?
Jeden z dziennikarzy nazwa³
który zosta³ nienaruszony podczas
Matkê
Teresê i za³o¿one przez ni¹
trzêsienia ziemi. Czy¿ to nie cud?
Z
g
r
o
m
adzenie, elektrowni¹
W domu tym znajduje siê muzeum,
„produkuj¹c¹”
energiê mi³oœci. Ta
a na jednej ze œcian ogromny
z
a
œ
t
w
i
e
r
d
zi³
stanowi³a
portret Matki Teresy i s³owa
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przeciwwagê do ¿¹dzy w³adzy,
chciwoœci i egoistycznych d¹¿eñ, z
których rodz¹ siê wszelkie formy
przemocy. Gdy odbiera³a Nagrodê
Nobla, jej wyst¹pienie poruszy³o
chyba ca³y œwiat. Najpierw prosi³a
Portret Matki Teresy umieszczony
na rodzinnym domu w Skopie

wszystkich zebranych o wspóln¹
modlitwê w intencji
nienarodzonych dzieci, a potem
stwierdzi³a, ¿e „nie wojny, ale
aborcja jest dziœ najwiêkszym
zagro¿eniem dla pokoju œwiata”.
Stwierdza te¿, ¿e powodzenie
dzia³alnoœci Misjonarek Mi³oœci „nie
jest jej zas³ug¹, ale innych”. Ja
jestem tylko ma³ym o³ówkiem w
rêku Boga
mówi albañska
zakonnica.
Z jej inicjatywy powsta³o
mêskie zgromadzenie Misjonarzy
Mi³oœci, dwa zgromadzenia
kontemplacyjne oraz
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
Wspó³pracowników Matki Teresy.
Gdy umiera to w 560 domach
zgromadzenia dzia³aj¹cych w 126
krajach œwiata pracuje prawie 5 tys.
sióstr. W Polsce zgromadzenie jest
obecne w Zaborowie, Warszawie,
Katowicach, Szczecinie i £odzi.
Matka Teresa do Polski przybywa³a
wielokrotnie pocz¹wszy od 1983
roku, czyli od otwarcia pierwszego
Domu Sióstr Misjonarek Mi³oœci w

MATKA TERESA Z KALKUTY
œwiecie. Gd y spotkali s iê z
Papie¿em Janem Paw³em II, 8
czerwca 1987 roku, w katedrze
wa rs za ws ki ej , Oj ci ec Œw iê ty
powiedzia³ wówczas: „Jest te¿ z
nami dzisiaj niezwyk³y goœæ
Matka Teresa z Kalkuty, która
wiemy dobrze, co reprezentuje w
Koœciele dzisiejszym. A oprócz
tego od siebie chcê dodaæ, ¿e pod
wzglêdem podró¿y apostolskich
ba rd zo wy da tn ie i c hy ba z
sukcesem konkuruje z
Papie¿em”.
Matka Najubo¿szych z
Ub og ic h o de sz ³a do Sw eg o
umi³owanego Pana 5 wrzeœnia
Przy pomniku Matki Teresy
1997
roku. Tego dnia ca³y œwiat
w Skopie w Macedonii
pogr¹¿y³ siê w ¿a³obie, a Ojca
Zaborowie pod Warszaw¹, potem Œ w i ê t e g o J a n a P a w ³ a I I
w Katowicach i Szczecinie. By³a te¿ wiadomoœæ o œmierci poruszy³a do
obecna podczas sk³adania œlubów g³êbi. Bardzo d³ugo tego dnia
modli³ siê w swojej prywatnej
wieczystych przez nowicjuszki.
kaplicy.
W³adze Indii wyprawi³y
Nasz ukochany Ojciec
Matce
Teresie
pogrzeb z honorami
Œwiêty Jan Pawe³ II zna³ Matkê
nale¿nymi
tylko
g³owie pañstwa.
Teresê osobiœcie i wielokrotnie siê
Sta³a
siê
ona
symbolem
pokoju,
z ni¹ spotyka³. Ta niewielka cia³em,
mi³oœci
i
pojednania.
Po
6
latach
od
a wielka duchem zakonnica by³a
jej
œmierci,
podczas
obchodów
25bardzo bliska jego sercu. Tych
dwoje niezwyk³ych ludzi ³¹czy³a lecia swojego pontyfikatu, Jan
wspieraj¹ca modlitwa podczas Pawe³ II wyniós³ na o³tarze Matkê
choroby i cierpienia. Matka Teresa Teresê z Kalkuty. Bêd¹c w Rzymie
nie mia³a czasu chorowaæ, ale na na uroczystoœciach zwi¹zanych z
proœbê Papie¿a Jana Paw³a II obchodami 25 rocznicy wyboru
kaza³a siê odwieŸæ do szpitala. Ta Jana Paw³a II, pamiêtam jak wiele
papieska interwencja uratowa³a jej sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek
¿ycie i pozwoli³a dzia³aæ jeszcze 14 Mi³oœci, za³o¿onego przez Matkê
Teresê, by³o obecnych na Placu
lat.
Œwiêtego
Piotra. Przyjecha³y one
Sporo te¿ podró¿owa³a po
wc ze œn ie j na
beatyfikacjê
swojej Matki
Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
Te r e s y i
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
uczestniczy³y
"Dzieciê moje, najwiêcej mi siê podobasz przez cierpienie.
równie¿ w
W cierpieniach swoich fizycznych czy te¿ moralnych
uroczystoœcia
córko moja, nie szukaj wspó³czucia u stworzeñ.
c
h
Chcê, aby woñ cierpieñ twoich by³a czysta, bez ¿adnych
rocznicowych
przymieszek. ¯¹dam, ¿ebyœ siê nie tylko oderwa³a od
Papie¿a.
stworzeñ, ale i sama od siebie. Córko moja, chcêsiê
Beatyfikacja
napawaæ mi³oœci¹ serca twego
M a t k i
mi³oœci¹ czyst¹, dziewicz¹,
nieskalan¹, bez ¿adnego
Naj ubo ¿sz yc
przyæmienia. Córko moja, im wiêcej
h
b y ³ a
ukochasz cierpienie, tym mi³oœæ
wydarzeniem
twoja ku mnie bêdzie czystsza”.
wyj¹tkowym
(Dziennniczek 279 ).
w historii
Koœcio³a,

bowiem proces beatyfikacyjny
rozpocz¹³ siê ju¿ 24 miesi¹ce po jej
œmierci. Zwykle nie dzieje siê to
wczeœniej ni¿ piêæ lat po œmierci
kandydata na o³tarze.
Matkê Teresê wspomina
ca³y œwiat. Jan Pawe³ II, którego z
Matkê Teres¹ ³¹czy³a duchowa
bliskoœæ i wspólne cierpienie, mówi³
o niej podczas beatyfikacji: „Mimo
up³ywu lat pamiêæ o niej nadal jest
¿ywa. Pamiêtamy jej uœmiech, jej
g³êbokie spojrzenie, jej Ró¿aniec.
Wydaje siê nam, ¿e j¹ widzimy, jak
idzie przez œwiat, poszukuj¹c
najubo¿szych z ubogich, zawsze
gotowa, by tworzyæ nowe
przestrzenie mi³osierdzia i by
wszystkich przygarn¹æ niczym
prawdziwa matka. (…) Jej wielkoœæ
polega na zdolnoœci dawania bez
obliczania kosztów, dawania a¿ do
bólu. Jej ¿ycie by³o radykalnym
prze¿ywaniem i œmia³ym
g³oszeniem Ewangelii. (…) Jestem
osobiœcie za wszystko wdziêczny
tej mê¿nej kobiecie, której
obecnoœæ czu³em zawsze blisko
siebie”.
Niech B³ogos³awiona
Matka Teresa bêdzie dla nas
wszystkich wzorem i uczmy siê od
niej postawy mi³oœci wzglêdem
ka¿dego i w ka¿dym czasie. Na
koniec chcia³am poleciæ dwie
ksi¹¿ki Matki Teresy:
1.
MAT KA TE RE SA
„Pó jdŸ , b¹d Ÿ moi m œwi at³ em”
Wy da wn ic tw o ZN AK . S¹ to
prywatne pisma Œwiêtej z Kalkuty, z
których mo¿emy poznaæ
motywacjê jej dzia³ania, Ÿród³o, si³y
i powód jej radoœci.
MATKA TERESA Z KALKUTY
„Rozwa¿ania na ka¿dy dzieñ”
Wydawnictwo Ksiê¿y Marianów.
Ksi¹¿ka ta mówi o mi³oœci mi³oœci
Boga do nas i naszej potrzebie
mi³owania siê nawzajem. S³owa
codziennych rozwa¿añ
wypowiedzia³a Matka Teresa, ale
inspirowa³ je Ten, który jest
Mi³oœci¹.

opr. Urszula Pawelska
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POTRZEBNA JEST PRACA, KTÓRA POSIADA RÓ¯NORAKI KSZTA£T,
PRACA FIZYCZNA I UMYS£OWA, ABY CZ£OWIEK MÓG£ WYPE£NIAÆ
SWOJE POS£ANNICTWO OTZRYMANE OD BOGA.

| Jan Pawe³ II |

I znów minê³y bezpowrotnie kolejne wakacje. Rozpocz¹³ siê nastêpny rok szkolny dla dzieci i
m³odzie¿y – czas, który Bóg daje jako dar do wykorzystania na naukê, przy pomocy Ducha Œwiêtego,
który oœwieca nasze umys³y.
Dziêkujemy te¿ rolnikom, którzy czas wakacji i urlopów mieli zajety ciê¿k¹ prac¹, aby nie zabrak³o
nam wszystkim chleba powszedniego. Wszystkim ludziom pracy fizycznej i umys³owej staropolskie; Bóg
Zap³aæ! I Szczêœæ Bo¿e!
KRZY¯ JEST TAJEMNIC¥, WYMAGA WIARY. KRZY¯ JEST ŒWIAT£EM, KTÓRE OŒWIECA
UMYS£; SZCZÊŒLIWY, KTO MI ODDA SERCE I DOSTANIE £ASKÊ MI£OWANIA.
| BRAT ALBERT
/ -/ Adam Chmielowski.
We wtorek 14. wrzeœnia obchodzimy Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Genez¹ Œwiêta
podwy¿szenia Krzy¿a jest znalezienie przez Cesarzow¹ Helenê 14. wrzeœnia 335r. Krzy¿a na którym
Chrystus odda³ swe ziemskie ¿ycie w rêce swojego Ojca.
Krzy¿ ten wzniós³ z wielk¹ czci¹ nad g³owami ludu uwczesny Biskup w Jerozolimie, gdzie
poprzedniego dnia 13. wrzeœnia 335 roku, wierni Jerozolimy œwiêtowali zakoñczenie budowy i
poœwiêcenie ich Koœcio³a Zmartwychwstania i Mêczeñstwa – zwanego tez Koœcio³em Krzy¿a.
Bóg wskazuje nam Krzyz jako Ÿród³o wielkich energii ¿yciowych. Bez Krzy¿a prawda o ¿yciu jest
niepe³na. Po zaistnia³ych w Polsce przemianach i wydarzeniach, borykamy siê ze znalezieniem prawdy
(Przyk³adów mo¿na by przytoczyæ wiele). Dojœcie do prawdy to znalezienie Krzy¿a, który ma na imiê
poniesienie odpowiedzialnoœci, ale i przebaczania.

SMUTNA BALLADA

/ Grudzieñ 1985/ E.D
Gdañsk

Nie pytaj córeczko, gdzie tatuœ twój poleg³
historia ci kiedyœ opowie
Tam ka¿dy kamieñ jest oddechem ciszy
œwiat coraz smutniejszy
dotykiem wiatru
w nienawiœæ przyodzia³ go cz³owiek
KRZY¯
ko³ysanka duszy
nie pytaj córeczko...
mój Krzy¿ ma d³ugie ramiona
zwiastunem prawdy i prostym milczeniem... tam maki nie rosn¹
noc i dzieñ
piasek gor¹cy krew li¿e
nazywano po imieniu
Noc i dzieñ takie same
chodŸ – Kupimy Kwiaty
ból i cierpienie
I Ty pójdziemy je z³o¿yæ
stroj¹ serce
zab³¹kany wêdrowcze
pod pomnik – gdzie stoj¹ trzy Krzy¿e.
jak
stare
skrzypce
z przemoczon¹ do suchej nitki wiar¹
dobre d³onie Mistrza
z podartym plecakiem
w którym dŸwigasz tylko nadziejê
uœmiech
to promieñ s³oñca
Idziesz
na którym cicho
aby poœród starych limb
siada drz¹cy motyl
znaleŸæ miejsce
na wieczn¹ adoracjê Boga.
dok¹d siê spieszycie
poczekaj – krzyczy wiatr
pod gór¹ nie podcinaj Krzy¿a
„Jeszcze nigdy nie szed³em tak
ca³y z pewnoœci¹
ciê¿ko, jakbym dŸwiga³ w sobie
bêdzie piêkniejszy na szczycie.
ca³¹ Bibliê, pustynie, jej góry,
i morza, by wszystko podnieœæ
/ Anna Kamieñska /
na wysokoœæ Krzy¿a.”

ZAMYŒLENIE GÓRSKIE
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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. Energia duchowa lub
fizyczna,
2. Przychylnoœæ Boga do
cz³owieka,
3. Matka … z Kalkuty,
4. Okropne cierpienie,
5. Bia³a broñ rycerza,
6. Dop³yniêcie do l¹du,

7. Strach, przera¿enie,
8. Usta milkn¹ … œpiewa,
9. Jeden ze Œwiêtych
Sakramentów,
10.Dba³oœæ o w³asne dobro,
11.Odzew za doznan¹
przykroœæ,
12.Literacka forma
opracowania,,

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki
z nr 8/2010 brzmi Krzy¿
ŒMIERCI

Nagrodê wylosowa³a
Pani Maria Madaj Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia .
GRATULUJEMY!

Wœród Czytelników, którzy do 17. Wrzeœnia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody
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