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OCAL ¯YCIE CZEKAJ¥C NA PANA...
W ³¹cznoœci z Ojcem
Œwiêtym Benedyktem XVI,
pragniemy podj¹æ z ca³ym
Koœcio³em, szczególnie w
Adwencie, modlitwê w intencji
poczêtego ¿ycia, aby daæ
œwiadectwo na rzecz cywilizacji
¿ycia i mi³oœci.
W tym roku œwieca roratnia
jest ozdobiona symbolami
podkreœlaj¹cymi najwy¿sz¹
wartoœæ ludzkiego ¿ycia. W sposób
szczególny przypomina nam, ¿e
Œwiat³oœæ, któr¹ jest sam Chrystus,
wskazuje nam drogê przez nasze
¿ycie. Adwent jest czasem, w
którym mamy okazjê na nowo
odkryæ nasz¹ drogê do Boga,
abyœmy potrafili wykorzystaæ dany
nam przez Pana dar.
Benedykt XVI zaprasza
nas byœmy w tym Adwencie na
nowo zrozumieli, ¿e ¿ycie ludzkie
jest œwiête i zawsze winniœmy
stawaæ w jego obronie. Adwent i
Bo¿e Narodzenie to taki wyj¹tkowo
rodzinny czas. Mówi siê, ¿e Bo¿e
Narodzenie to œwiêta dzieci. A wiêc
i temat obrony najmniejszych i
bezbronnych jest przy tej okazji jak
najbardziej uzasadniony. Jest to
szczególnie wa¿ne w czasie, gdy
nasilaj¹ siê walki przeciwko ¿yciu,
co wyra¿a siê obecnie w
d¹¿eniach do wprowadzenia
ustawy legalizuj¹cej in vitro.
Koœció³ wzywa wiêc do modlitwy o
zgodne z prawem Bo¿ym uchwa³y
w tej sprawie. Nade wszystko
wzywa do modlitwy, by ludzie
odpowiedzialni za ¿ycie, a wiêc
ma³¿onkowie, lekarze,
pielêgniarki, ¿yli w prawdzie - by
pamiêtali, ¿e cz³owiek istnieje od
chwili poczêcia i odt¹d winien byæ
otoczony ochron¹.
Papie¿ od pocz¹tku pontyfikatu,
podobnie jak Jan Pawe³ II, wiele
miejsca w swoim nauczaniu
poœwiêca obronie ¿ycia ludzkiego.
Przypomina œwiatu, ¿e ¿ycie
ludzkie jest œwiête od momentu
poczêcia do naturalnej œmierci, a
jego Panem jest Bóg. Cz³owiek w
¿adnej sytuacji nie mo¿e
uzurpowaæ sobie tego prawa.

Podczas swej ostatniej pielgrzymki
do Hiszpanii, Benedykt XVI
wzywa³, "aby mê¿czyzna i kobieta
zawieraj¹cy ma³¿eñstwo i
tworz¹cy rodzinê byli
zdecydowanie
wspierani przez
pañstwo; aby
broniæ ¿ycia dzieci
jako œwiêtego i
nienaruszalnego
od chwili jego
poczêcia; aby
rozrodczoœæ
cieszy³a siê
godnoœci¹, by³a
doceniana i
w s p i e r a n a
p r a w n i e ,
spo³ecznie i
ustawodawczo".
Zwraca³ uwagê, ¿e
"Koœció³ sprzeciwia
siê wszelkim
formom odrzucania
¿ycia ludzkiego i
p o p i e r a t o
wszystko, co
wspiera porz¹dek
naturalny w
œrodowisku
i n s t y t u c j i
rodzinnej".
Równoczeœnie
Ojciec Œwiêty
przypomnia³ nam w ostatnich
dniach o potrzebie
"jednoznacznego zaanga¿owania
w obronê ¿ycia ludzkiego na
ka¿dym jego etapie - od poczêcia
a¿ do naturalnej œmierci,
krzewienia stabilnego ¿ycia
rodzinnego, zgodnie z normami
prawa naturalnego, i budowanie
pokoju i sprawiedliwoœci tam,
gdzie jest konflikt". Wszyscy
b¹dŸmy obroñcami ¿ycia od
momentu poczêcia do naturalnej
œmierci. Jest to dzisiaj
najwa¿niejsze zadanie ka¿dego
cz³owieka.
P a n i e J e z u , z a
wstawiennictwem Twojej Matki,
Maryi która z mi³oœci¹ przyjê³a
Ciê do swego ¿ycia i nape³niona
Duchem Œwiêtym, sta³a siê

Twym najdoskonalszym
Miejscem Zamieszkania, oraz za
wstawiennictwem Œwiêtego
Józefa, cz³owieka zawierzenia,
który przez swe wierne trwanie u

boku Bogarodzicy, budowa³
wokó³ Ciebie prawdziwy Dom
Mi³oœci - prosimy Ciê w intencji
nienarodzonych dzieci,
szczególnie w intencji tych,
których ¿ycie z ró¿nych
powodów jest w tej chwili
zagro¿one.
Prosimy Ciê, daj Rodzicom tych
dzieci mi³oœæ i odwagê, si³ê i
gorliwoœæ, zaufanie i nadziejê,
aby uczynili wszystko co w ich
mocy, aby otoczyæ swoje
dziecko trosk¹ i autentyczn¹
atmosfer¹ mi³oœci, tak aby
mog³o rozwijaæ swoje ¿ycie,
które Ty sam uczyni³eœ Œwiêtym.
Który ¿yjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen

Opr.
Ks. Krzysztof Kaczmarek
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S£U¯Y SWOJEJ PARAFII
koœciele w Zb¹szyniu. Wraz z ¿on¹ zrobiæ dla naszej parafii, jaki jest
mamy czworo dzieci: trzech synów serdeczny dla ludzi, nie przeszed³
i córkê, którzy pozak³adali ju¿ obojêtnie obok potrzebuj¹cych.
swoje rodziny i maj¹ swoje dzieci, a Dlatego postanowi³em, ¿e i ja
my wnuki.
pomogê przy zbieraniu sk³adki na
P o s ³ u g ê w k o œ c i e l e Mszach Œw. S³u¿ê do dnia
rozpocz¹³em w 1989, kiedy to dzisiejszego.
najm³odszy syn przystêpowa³
Nale¿ê do pierwszej Ró¿y
Urodzi³em siê w
do Pierwszej Komunii Oj có w w No wy m D wo rz e.
Zb¹szyniu. Mam 62 lata.
Œwiêtej. Wtedy po raz Zelatorem jest Pan Lucjan Mai. W
Wraz z rodzicami
pierwszy s³u¿y³em do Nowym Dworze sprawujê pos³ugê
zamieszka³em w
M s z y Œ w . j a k o zachrystianina, przygotowujê
Nowym Dworze (po
m i n i s t r a n t . Z a wszystko do Mszy Œw. Jestem
prawej stronie, a w
c z a s ó w k s . ministrantem.
latach powojennych
Mieczys³awa Pohla Moje zainteresowanie to
strona ta by³a
s³u¿y³em na Mszach grzybobranie, a tak¿e w wolnych
nazwana ul.
Œwiêtych (suma). chwilach wêdkowanie (dawniej
Poznañsk¹). W
S³u¿yli wtedy doroœli
wyje¿d¿a³em na zawody do
wiosce tej mieszkam
mê¿czyŸni. Razem ze
Niemiec).
Je¿eli mi tylko zdrowie
do dziœ. Z zawodu
mn¹ przy o³tarzu stali:
jestem murarzem. W
p. G¹dek, p. Basiñski i p. pozwoli chcia³bym jak najd³u¿ej
m³odoœci pracowa³em w
Orzechowski. Nastêpnie sprawowaæ tê pos³ugê w naszym
firmie „Las” w Zb¹szyniu.
zacz¹³em pomagaæ zbieraæ koœciele. Jestem wdziêczny Ks.
Nastêpnie w Gospodarce
sk³adkê (z ma³ymi przerwami) by³o Proboszczowi za wszelk¹
K o m u n a l n e j , a p o t e m w to kiedy w parafii by³ Ks. Zbigniew
¿yczliwoœæ i dobroæ, która okazuje
Spó³dzielni Us³ug Rolniczych. Zieliñski.
nam ka¿dego dnia.
Teraz jestem emerytem.
W roku 2005 opiekê nad
O d r o k u 1 9 7 2 j e s t e m parafi¹ przej¹³ Ks. Zbigniew
szczêœliwym mê¿em mojej ¿ony Piotrowski. Od pierwszych chwil,
Pana Adama wys³ucha³a
Heleny. Przysiêgê ma³¿eñsk¹ kiedy pozna³em Ks. Zbigniewa
Gabrysia Skubiszyñska
sk³adaliœmy sobie w naszym widzia³em jak wiele dobrego stara

W naszej parafii pracuje
wiele osób, których na co
dzieñ nie widaæ, ale ich praca
jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ
przedstawiamy kolejn¹ z
takich osób. Jest ni¹ Pan
Adam Stachowiak.

ADWENT - RADOSNY CZAS OCZEKIWANIA
Pamiêtasz jak by³eœ
dzieckiem? Na co tak bardzo siê
czeka³o? Ja czeka³am z
utêsknieniem na wakacje, ferie,
sw oj e im ie ni ny i oc zy wi œc ie
œwiêta… dziœ ju¿ nie jestem
dzieckiem i jak s¹dzê wiêkszoœæ z
nas nieco zatraci³am tê radoœæ
oczekiwania w codziennym
zabieganym dniu pracy. Adwent
czas oczekiwania, czy to ju¿ tylko
slogan …..
A przecie¿ adwent to taki czas
wyczekiwania. To taki magiczny
czas „ci¹¿owy”- oczekiwania na
narodziny. Jeœli byliœcie w ci¹¿y, (bo
przecie¿ tatusiowie te¿
doœwiadczaj¹ „bycia” w ci¹¿y w
wiêkszym lub mniejszym stopniu),
to przypomnijcie sobie jak to mama i
jej nienarodzone maleñstwo s¹
oczkiem w g³owie taty i wiêkszoœci
reszty rodziny. Jak czule siê z nimi
obchodz¹, jak dogadzaj¹,
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zabiegaj¹ o spokój. Ja z
przyjemnoœci¹ wspomina m czas
kiedy by³am w ci¹¿y, mog³am bez
wy rz ut ów po zw ol iæ so bi e na
leniuchowanie, oddawaæ siê swoim
przyjemnoœci¹, byæ w tak cudowny i
wyj¹tkowy sposób z moim
maleñstwem. A ile jeszcze w tym
okresie innych przygotowañ i tych
domowych: nowe meble, nowe
ubranka, ale i te nowe rodzinne
zwyczaje i no i te przygotowania,
które dziej¹ siê w g³owie jak to
bêd zie byæ mam ¹, c zy z dam
egzamin z tej najwa¿niejszej w
¿yciu roli, i przecie¿ mam¹ siê jest
ju¿ na ca³e ¿ycie a¿ do grobowej
deski i nie ma od tego wakacji….
A n as z a de nt ow y c za s
wyczekiwnia do czego jest
pod obn y? C zy p ami êta my, ¿e
czekamy na narodziny
naj wa¿ nie jsz ego Mal eñs twa w
naszym ¿yciu, ¿e Ono te¿ zmieni

nasze ¿ycie, bo przecie¿ siê narodzi
w n as ze j r od zi ni e, ¿e ma my
przygotowaæ siê na Jego narodziny
i s¹dzê, ¿e nikt nie zaprzeczy, ¿e tak
tradycyjnie œwi¹tecznie te¿, ale i tak
metafizycznie by w nas znalaz³o
chêtnych do przyjêcia Go tak bez
zastrze¿eñ ca³ego z tym co siê nam
podoba i z tym co nie tak do koñca
aprobujemy.
A Maryja jak pamiêtamy o
Matce, o Brzemiennej czy
wystarczaj¹co czêsto J¹
odwiedzamy? Czy nie przes³ania
nam Jej pogoñ za nieistotnym…?
Zaczynamy adwent czas
radosnego oczekiwania na nasze
Maleñstwo, nie zawiedŸmy Go i
po st ar aj my si ê j ak na jl ep ie j
owocniej oczekiwaæ Jego narodzin,
by znalaz³o miejsce w naszym ¿yciu
takie wyj¹tkowe i specjalne na jakie
zas³uguje.

HONORATA

S£UCHAÆ NIEPOKALANIE POCZÊTEJ MARYI

U r o c z y s t o œ æ
Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny
stawia przed nami Kogoœ
wyj¹tkowego, a zarazem
bardzo bliskiego Maryjê jedn¹
z ludzi, najbli¿sz¹ Bogu, Matkê
Jezusa i nasz¹ Matkê.
Niepokalane Poczêcie
Najœwiêtszej Maryi Panny
oznacza, ¿e Matka Syna
Bo¿ego od pierwszej chwili
Swego istnienia nie mia³a
grzechu. Ten wielki przywilej
otrzyma³a tylko Ona. Maryja ma
wobec nas powa¿n¹ misjê,
wyznaczon¹ Jej przez samego
Boga. Ta misja to,
zaprowadziæ ka¿dego z nas
do Jezusa. Z tej racji zas³uguje
na to by byæ poznawan¹,
czczon¹, mi³owan¹, oraz
s³uchan¹.
8 grudnia 1947 r.

objawiaj¹c siê po raz ”Jest Moim ¿yczeniem, aby ta
k o l e j n y w ³ o s k i e j Godzina £aski zosta³a
pielêgniarce Pierini Gilli i rozpowszechniona i ca³y
zapowiadaj¹c Go dz in ê œwiat siê o niej dowiedzia³.
£aski dla Ca³ego Œwiata W k r ó t c e l u d z i e p o z n a j ¹
Matka Bo¿a przedstawia wielkoœæ tej Godziny £aski”
siê jako Niepokalane
Jak mo¿emy odprawiaæ
P o c z ê c i e , j a k o R ó ¿ a Godzinê £aski? Maryja,
Duchowna, o raz j ako obieca³a, ¿e wszystko o co
M a t k a B o ¿ e g o S y n a ludzie J¹ poprosz¹ w Godzinie
Cz ³o wi ec ze go i Ma tk a £aski, bêdzie im dane, o ile tylko
K o œ c i o ³ a . Z a p o w i a d a jest to zgodne z Wola Ojca.
wielk¹ Godzinê £aski dla Mo¿emy wiêc prosiæ o ³askê
Ca³ego Œwiata ujawniaj¹c nawrócenia dla tych, którzy jej
¿yczenia z tym zwi¹zane: najbardziej potrzebuj¹, dla
¿ y c z ê S o b i e , a b y siebie i najbli¿szych. Bêd¹
ka¿dego roku w dniu 8 wœród nas i tacy, którzy
grudnia w po³udnie [ od pomodl¹ siê za dziecko, które
godz.12 do godz.13 ] zagubi³o drogê, za chor¹
obchodzono uroczyœcie najbli¿sz¹ osobê, czy nawet za
Godzinê £aski dla Ca³ego swoich wrogów. Ci którzy bêd¹
Œ w i a t a . P r z e z t o pamiêtali o nawróceniu
n a b o ¿ e ñ s t w o m o ¿ n a grzeszników, ocaleniu dusz
otrzymaæ niezliczone ³aski id ¹c yc h d o p ie k³ a
bê d¹
dla cia³a i duszy; bêd¹ najcenniejsi w oczach Maryi,
wielkie i liczne nawrócenia; bowiem Ona ma za cel wyrwaæ
Pan, mój Boski Syn Jezus, œwiat spod panowania szatana.
o k a ¿ e p r z e o b f i t e Nie zapomnijmy podziêkowaæ
mi³osierdzie, je¿eli dobrzy za ³askê! Mo¿emy rozmawiaæ z
ludzie bêd¹ modliæ siê za Maryj¹ modlitwami, które s¹
grzesznych braci; dusze oziêb³e bliskie naszemu sercu, czy to
zostan¹ poruszone ³ask¹.
odmawiaj¹c Ró¿aniec,
M a t k a N a j œ w i ê t s z a przeplataj¹c go aktami mi³oœci,
w y j a œ n i a t e ¿ z a s a d ê ¿ a l e m z a g r z e c h y, c z y
nabo¿eñstwa: „ Jeœli ktoœ nie wyznaniem wiary w Boga, lub
mo¿e w tym czasie nawiedziæ œpiewem pieœni.
koœcio³a, a bêdzie siê modli³ w
Mo¿emy oddaæ siê pod
po³udnie w domu, ten tak¿e opiekê Maryi wypowiadaj¹c
o t r z y m a z a M o i m s³owa „Ca³y jestem Twój
poœrednictwem wiele ³ask, Maryjo”. Warto mówiæ o tej
znajdzie pewn¹ pomoc i uzyska s z c z e g ó l n e j G o d z i n i e .
od Mojego Serca opiekê”.
Sp ró bu jm y w ty m cz as ie
Maryja oznajmia: „ Z zamkn¹æ trzymany nad g³ow¹
powodu Mego wstawiennictwa parasol niewiary s³uchaæ Maryi,
Pan wci¹¿ powstrzymuje czas zaufaæ, przytuliæ siê do Jej
w i e l k i e j k a r y ” . Z a p e w n i a S e r c a i z w d zi ê c z no œ c i ¹
równie¿, ¿e ju¿ przygotowa³a odbieraæ tyle szans…, tyle
dla Swoich dzieci morze ³ask. ³ask…, tyle mi³oœci które Bóg
Jest ono dla tych, którzy „ nam daje.
s³uchaj¹ Moich s³ów i
z a c h o w u j ¹ j e w s w o i c h Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
na podstawie
sercach”. Matka Bo¿a powie:
http://adonai.pl/maryja
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CHRYSTUS KRÓL!
Œwi ebo dzi n 21 lis top ada piê kny pog odn y dz ieñ . Œw iêt o
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechœwiata. Wielkie œwiêto dla
parafii, diecezji i ca³ego Koœcio³a, bo
oto Chrystus Król
zostan ie uczczo ny w
postaci monumentalnej
figury, która powsta³a na
skraju miasta (1,5
k i l o m e t r a o d
S a n k t u a r i u m
Mi³osierdzia Bo¿ego),
gdzie o godzinie 15:00
rozpoczê³a siê Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Po modlitwie utworzono
ol br zy mi ¹ pr oc es jê ,
która uda³a siê na plac
modlitwy przy figurze.
Ten ogromny potok ludzi
widziany ze wzniesienia
robi³ niesamowite
wra¿enie- wra¿enie w
którym mo¿na znaleŸæ
analogiê tylko w Piœmie
Œwiêtym.
Uczestnikami
Dziêkczynienia byli
goœcie z ca³ej Polski i z
zagranicy. Z ich wnêtrza
bi³a wiara. Wyra¿a³y to
t y s i ¹ c e f l a g ,
transparentów, a tak¿e sam sposób
entuzjastycznego zachowania siê
po ³¹ cz on y z za ch wy te m n ad
gabarytami , estetyk¹ i wymow¹
dzie³a, w kt óre to mo ¿na siê
wpatrywaæ jak w ikonê i tylko
podziwiaæ. Kiedy czo³o procesji by³o
ju¿ przy figurze, to nie wszyscy
jeszcze wyszli z pod Œwi¹tyni. Ca³y
plac celebry zape³ni³o kilkadziesi¹t
tysiêcy ludzi, z zapalonymi
okolicznoœciowymi lampionami.
Kiedy zapad³ zmrok figurê
oœwieca³y olbrzymie reflektory,
podkreœlaj¹c estetykê i dodatkow¹
wymowê widoku W³adcy. Od
poœwiêcenia zaczê³a siê nastêpna
czêœæ Œwiêta, którego dokonali bp.
Stefan Regmunt w towarzystwie
pomys³odawcy ks. pra³ata Sylwestra
Zawadzkiego, podczas którego
podnios³y siê okrzyki: „CHRYSTUS
KRÓL, CHRYSTUS KRÓL!!!”
Owacje przerwa³ znak Krzy¿a
Œwiêtego rozpoczynaj¹cy Mszê
Œwiêt¹, której przewodniczy³ ks.
kard. Henryk Gulbinowicz. Witaj¹c
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zgro madz onyc h, ks . bp S tefa n
Re gm un t, or dy na ri us z d ie ce zj i
zielonogórsko-gorzowskiej,
przypomnia³, ¿e pomnik powsta³ dla
up am iê tn ie ni a fa kt u od da ni a

Œwiebodzina Chrystusowi Królowi w
2000 roku. - Chcieliœmy, aby ten
pomnik przypomnia³ ludziom, by
zawierzali w³asne ¿ycie
Chrystusowi, uznaj¹c w nim Pana i
Króla, i budowali ¿ycie na prawdzie
Ewangelii - podkreœla³. Na pocz¹tku
uroczystoœci zosta³ te¿ odczytany
list, który na rêce ks. bp. Stefana
Regmunta skierowa³ ks. abp Józef
Michalik, przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski.
W homilii ks. abp Andrzej
Dziêga ubolewa³, ¿e dzisiejszy œwiat
wielkich polityków, wielkich
in¿ynierów spo³ecznych pokazuje,
¿e chce zagospodarowywaæ
przestrzenie ludzkich serc i
ludzkiego myœlenia, ale nie po
Bo¿emu. Dlatego ta figura staje siê
znakiem nadziei dla nas, ¿e
Chrystus uczyni nas jedn¹ rodzin¹,
obdarzy bezpieczeñstwem, uczyni
swoim ludem. - Niech ta figura
góruje i patrzy na to miasto, które
poprzez intronizacjê przyjê³o Go za
Króla, i niech przypomina, ¿e Jezus
jest Królem, ¿e jest Panem, który

daje nadziejê. Polsko, nie lêkaj siê!
Narody œwiata, nie lêkajcie siê! mówi³ metropolita szczeciñskokamieñski. Przypomnia³, ¿e ile razy
w historii cz³owiek budowa³ na Bogu
- choæby nawet w cierpieniu budowa³ dzie³a trwa³e i piêkne. Kiedy
budowa³ na piasku, jego dzie³a by³y
krótkotrwa³e i rozsypywa³y siê w
proch i py³, a wspominane by³y
niechlubnie i odchodzi³y w
zapomnienie. Nawi¹zuj¹c do
obchodzonego wczoraj œwiêta,
podkreœla³, ¿e Królestwo Bo¿e, choæ
nie z tego œwiata, jest dla tego
œwiata. - To ³ad, w którym œwiat siê
pocz¹³, zaistnia³ i ma szansê byæ
harmonijnym i owocnym. To dlatego
na imiê Jezusa ma ugi¹æ siê ka¿de
kolano. Dlatego jest Panem ku
chwale Boga Ojca i wszelki jêzyk
powinien to uznaæ, jeœli w tej
harmonii chce mieæ udzia³ - mówi³
kaznodzieja.
Pomnik to wotum
wdziêcznoœci za intronizacjê
Chrystusa Króla w Œwiebodzinie Figura to symbol religijny. Niektórzy
siê pytaj¹, czy nie jest za du¿a. Nie
jest za du¿a. Kierowaliœmy siê
symbolem 33 lat ¿ycia Pana Jezusa
- t³umaczy ks. pra³at Sylwester
Zawadzki. Pomnik ma wiêc 33 metry
wy so ko œc i, do te go do ch od zi
jeszcze trzymetrowa korona, która
symbolizuje trzy lata publicznej
dzia³alnoœci Chrystusa. Kopiec, na
którym umieszczona jest figura, ma
16,5 metra (razem daje to 52,5 m),
rozpiêtoœæ ramion to 25 metrów, a
ciê¿ar figury to 440 ton. Ca³y pomnik
podzielony jest na piêæ pierœcieni,
które symbolizuj¹ piêæ kontynentów.
-

CHRYSTUS KRÓL!
Jesteœmy szczêœliwi i dumni, ¿e
Œwiebodzin, tak ma³a spo³ecznoœæ,
postawi³a ten piêkny pomnik. Jako
chrzeœcijanie chcieliœmy przyczyniæ
siê do tego, ¿eby pokazaæ œwiatu, ¿e
nasze miasto odda³o siê pod opiekê

Chrystusa Króla - powiedzieli nam
Robert Skowron i Leszek Pietrasik,
którzy wraz z rzesz¹ innych ludzi
ufundowali monument w
Œwiebodzinie.
Tak oto doby Bóg pos³uguje

si ê lu dŸ mi dl a ic h w³ as ne go
zbawienia i dla zbawienia ca³ego
œwiata.

KONRAD MACIEJEWSKI
zdj. KRZYSZTOF KURYŒ

MODLITWA O POWO£ANIA
W niedzielê 7 listopada 2010 goœciliœmy kleryków Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tego dnia modliliœmy siê o
powo³ania kap³añskie i zakonne szczególnie w naszej parafii. Obecni
klerycy zbierali ofiary na potrzeby ASD.
Kazania g³osi³ kleryk Daniel Trocholepszy z Nowej Wsi Zb¹skiej.
Wraz z nim przybyli do Zb¹szynia jeszcze dwaj klerycy. Oboje z IV roku i
oboje nosz¹ imiê Piotr. Jeden pochodzi z Szamotu³ jego parafi¹ jest
Kolegiata Szamotulska p.w. Matki Bo¿ej Pocieszenia i œw. Stanis³awa
Biskupa. Drugi Piotr by³ z Poznania z parafii œw. Andrzeja Boboli na
Junikowie.

Sakrament Chrztu przyjêli:
1. Gabriel Taberski, Zb¹szyñ ul. Powstañców Wlkp.
2. Nadia Maria Kêdziora, Zb¹szyñ ul. Senatorska
3. Karol Dulat, Zb¹szyñ ul. M. D¹browskiej
4. Aleks Mateusz Kaiser, Przyprostynia ul. Prandoty
5. Tomasz Rogoziñski, Sulechów Os. Zacisze
6. Igor £ukasz Goœciniak, Zb¹szyñ
7. Zuzanna Nolka, Zb¹szyñ
8. Mateusz Koza, Stefanowo
9. Aurelia Szymañska, Zb¹szyñ
10. Roksana Ruga³a, Zb¹szyñ ul. Kraszewskiego.

Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz na
nadchodz¹cy Nowy Rok
du¿o radoœci i dobroci od ludzi,
szczêœcia rodzinnego oraz nios¹cego
pokój b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
¿ycz¹ Ksi¹dz Proboszcz,
Ksiê¿a wikariusze
oraz Redakcja.

PRZEPIS NASZEJ BABCI
PIERNIKI ŒWI¥TECZNE

Odeszli do Wiecznoœci:
1. Stefania Tratwal l.83 Zb¹szyñ ul. Rejtana
2. Irena Kucz l.79 N¹dnia
3. Janina Szczepañska l. 88 Zb¹szyñ ul. Sienkiewicza
4. Jan Karpierz l. 68 Zb¹szyñ Rynek
5. Ewa Marianna Majchrzak Zb¹szyñ ul. Senatorska
6. Jan Poprawa l. 61 Zb¹szyñ ul. Wypoczynkowa
7. Krystyna Idzikowska Zb¹szyñ ul. Przedmieœcie
œw. Wojciech
8.Bogdan Kazimierz Nowak l.68 Leszno
ul. Narutowicza
9. Gertruda Draga l.85 Zb¹szynek ul. Kosieczyñska
10. Maria Teresa Derenda l.63 Zb¹szyñ
ul. 17. Stycznia.

OG£OSZENIE!
W wigiliê Nadzwyczajni Szafarze Komunii
Œwiêtej bêd¹ odwiedzali chorych od godziny
9.00

SK£ADNIKI:
1½ kg màki, ½ kg margaryny (Kasia), ½ kg cukru,
2 ³y¿eczki amoniaku, 2½ ùyýki kawy mielonej,
5 dag kakao, 3 jajka, ½ kg miodu sztucznego,
1 szklanka mleka
PRZYPRAWY (zmieliæ):
1 ³y¿ka ziele angielskiego, 1 ³y¿ka goŸdzika, 1 ³y¿ka
cynamonu, 1 ³y¿ka ga³ki muszkato³owej, 1 ³y¿ka
herbaty ( lub przyprawy do pierników)
WYKONANIE:
Suche produkty wymieszaæ w misce. Mleko, cukier,
miód, margarynê stopiæ i ostudziæ. Ostudzon¹ masê
wlaæ do suchych produktów. Wbiæ jajka, wymieszaæ
wstawiæ do ch³odnego miejsca. Nastêpnie
rozwa³kowaæ na stolnicy i formowaæ pierniki. Piec
ok. 20 minut. Po upieczeniu polukrowaæ.

SMACZNEGO!
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TAJEMNICE NIKOTYNIZMU
Pewien profesor przeprowadzi³
wo be c s tu de nt ów na st êp uj ¹c e
doœwiadczenie: Wyj¹³ z koszyka
go³êbia i specjaln¹ rurk¹ wpuœci³ mu do
ok a kr op el kê cz ys te go wy ci ¹g u
nikotyny. Nastêpnie podrzuci³ ptaka do
góry. Go³¹b wzbija siê pod sufit sali,
zatacza kilka krêgów i nagle … spada
martwy na pod³ogê. Dzia³anie trucizny
na organizm jest piorunuj¹ce.
Podobny skutek daje próba u psa czy
kota. Budzi to wrêcz przera¿enie u
widzów.
Ni ko ty na g³ ów ny sk ³a dn ik
tytoniu jest bezbarwn¹ , oleist¹ ciecz¹
zmieniaj¹ca pod wp³ywem powietrza
kolor na ¿ó³ty. Jest to bardzo silna
trucizna, a 1 kropla stanowi¹ca wyci¹g
z 1 pa cz ki pa pi er os ów mo ¿e
sp ow od ow aæ na ty ch mi as t z go n
cz³owieka.
„N a sz cz êœ ci e” cz ³o wi ek
wch³ania tylko 17% tego zwi¹zku,
reszta ulatuje z dymem. Nikotyna
wywiera na uk³ad nerwowy
pocz¹tkowo wp³yw pobudzaj¹cy , a
nastêpnie parali¿uj¹cy. Wdychana jest
bardzo szybko absorbowana przez
p³uca i dostarczana do mózgu w ci¹gu
kilku sekund. Chwilowe oszo³omienie
jakie czuj¹ palacze, brane przez nich
za objaw uspokojenia jest wywo³ana
innym sk³adnikiem dymu tytoniowego:
tlenkiem wêgla (czadem). Poniewa¿
nikotyna ulega szybkiemu rozk³adowi,
jej poziom w mózgu szybko spada i
palacz odczuwa g³ód nikotynowy w 3045 minut od wypalenia ostatniego
papierosa.
Dodatkowa obecnoœæ w dymie
oko³o 10 zwi¹zków rakotwórczych:
polon, wêgiel radioaktywny, fosfor,
ben zop ire n… prz ycz yni a siê do
powstania i rozwoju nowotworó w,
najczêœciej z³oœliwych. 90% raka p³uc
wystêpuje u osób pal¹cych (tak samo
raka jamy ustnej, gard³a, prze³yku, co
powoduje zwykle szybk¹ œmieræ )!
Ogólnie nowotwory wystêpuj¹ 15 razy
czêœciej u osób pal¹cych. Palenie
powiêksza te¿ mocno niedotlenienie
organizmu, co znacznie przyœpiesza
proces obumierania tkanek, starzenia
siê o 10-15 lat. Tylko 1 wypalony
pa pi er os po wo du je zw iê ks ze ni e
niedotlenienia kory mózgowej na 3060 minut. Powoduje to, szczególnie
je¿e li w t ym cz asie wypa la si ê
nastêpne papierosy ci¹g³e
nied otle nien ie kory mózg owej , a
zarazem otêpienie umys³u, czyli
os³abienie pracy mózgu.
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Palenie odpowiedzialne jest za
rozwój choroby wieñcowej przez
sprzyjanie odk³adaniu siê
cholesterolu. Palacze choruj¹ czêœciej
na zawa³y, a œmiertelnoœæ z powodu
mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych jest u
nich 70% wy¿sza ni¿ u niepal¹cych.
Nikotyna jest œrodkiem
psychotropo wym, psychoaktyw nym.
To znaczy, ¿e wp³ywa na procesy
myœlowe i psychiczne tak, ¿e ulegaj¹
one zmianie. Wywiera bowiem wp³yw
na oœrodkowy uk³ad nerwowy. Bardzo
szybko uzale¿nia, i staje siê g³ównym,
czêsto jedynym sposobem na stres,
nudê, wyrzuty sumienia… staje siê
sposobem na ¿ycie.
Osoba pal¹ca powoli ale bardzo
skutecznie zabija siebie, a tak¿e
innych, których zatruwa dymem,
dlatego palenie jest grzechem
przeciwko V przykazaniu Bo¿emu
(Nie zabijaj).
DROGI WYJSCIA:
Trzeba od razu stwierdziæ, ze
¿adna metoda nie zast¹pi œwiadomej i
stano wczej decyz ji, ¿e napra wdê
chcesz skoñczyæ z paleniem. Ka¿da
metoda ma tobie bowiem dopomóc w
chwili s³aboœci, a nie w cudowny
sposób uzdrowiæ. Chocia¿ Bóg mo¿e
to zrobiæ, ale robi to zwykle wtedy,
kiedy widzi chêæ wspó³pracy, szczery
wysi³ek wiary. Zreszt¹ ka¿dy wysi³ek
przybli¿a nas do wyznaczonego celu.
Na pocz¹tek du¿o daje, chocia¿ jedna
ma³a zmiana, np. decyzja: w domu nie
palê ! Krótka modlitwa w momencie
g³odu (1 Zdrowaœ Maryjo), ofiarowanie
g³odu (jak monety) Bogu w intencji
ko go œ po tr ze bu j¹ ce go . Tr ze ba
pamiêtaæ, ze g³ód nikotynowy nie trwa
d³u¿ej ni¿ 3 minuty. Tyle wytrwasz na
pewno. Potrzeba tylko decyzji: Chcê
nie paliæ! Dobrze powtarzaæ to sobie w
momencie, kiedy przychodzi myœl o
paleniu.
Dobrze jest tez wtedy
przypomnieæ sobie parê negatywnych
skutków palenia: Cuchn¹cy oddech,
gorzki smak w ustach, duszenie w
p³ucach, straty finansowe (oblicz),
zniewolenie twego cz³owieczeñstwa
przez 1 ma³y papieros. Wypisz to i
powieœ w widocznym miejscu. Bardzo
pomocne jest oczyszczenie
organizmu z nikotyny. Dlatego: pij 6-8
szklanek wody dziennie, oddychaj
g³êboko przez nos podczas spaceru
15-30 min. WeŸ prysznic gor¹cy, zimny
i z no wu go r¹ cy, je dz pe st ki
s³onecznika, dyni, ¿uj gumê?.

¯ywienie jarskie (warzywa, owoce,
ziarna...) jest tu bardzo pomocne.
Jeszcze bardziej pomaga zajêcie siê
u l u b i o n y m h o b b y, k o n t a k t z
prz yja cie lem . Jed nak naj bar dzi ej
pomaga (program dla wierz¹cych)
g³êbokie, trwa³e odniesienie do Boga i
roz wój duc how y. Akt odd ani a ofiarowania problemu, g³odu Bogu w
in te nc ji ko go œ p ot rz eb uj ¹c eg o,
reg ula rna szc zer a spo wie dŸ œw.
Najlepiej co 2-4 tyg. S¹ to czêsto
momenty prze³omowe.
PS
Trudno jest radziæ innym skoro sam
mam problem aby skutecznie poradziæ
sobie z tym na³ogiem. Ale staram siê i
walczê.
Ufaj¹c Twojej mi³oœci Panie Jezu
postanawiam nie paliæ !

RZUCAJ¥CY PALENIE
PALACZ

OG£OSZENIA
Msze œwiête w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia, czyli Pasterki
celebrowane bêd¹:
- Przyprostynia o godz. 21.30
- Stefanowo o godz. 23.00
- N¹dnia o godz. 21.30
- Nowy Dwór o godz. 23.00
- Strzy¿ewo o godz. 22.00
- Perzyny o godz. 22.00
- Zb¹szyñ o godz. 22.00 i 24.00
Po Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia
Ksiê¿a rozpoczn¹ odwiedziny
duszpasterskie zwane Kolêd¹.
Pocz¹tek zazwyczaj o godz. 14.00.
W dniach gdy Ksiê¿a wikariusze s¹
d³u¿ej w szkole, rozpoczn¹
kolêdowanie po zakoñczonych
zajêciach. Na wioskach kolêda w
soboty od godz. 10.00
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
5 grudnia
II Niedziela Adwentu,
Mt 3,112
W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na
Pustyni Judzkiej te s³owa: "Nawróæcie siê, bo bliskie
jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi siê
s³owo proroka Izajasza, gdy mówi: "G³os wo³aj¹cego
na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, prostujcie
œcie¿ki dla Niego”. Sam zaœ Jan nosi³ odzienie z
sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a jego
pokarmem by³a szarañcza i miód leœny. Wówczas
ci¹gnê³y do niego Jerozolima oraz ca³a Judea i ca³a
okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznaj¹c przy tym swe
grzechy. A gdy widzia³, ¿e przychodzi do chrztu wielu
spoœród faryzeuszów i saduceuszów, mówi³ im:
"Plemiê ¿mijowe, kto wam pokaza³, jak uciec przed
nadchodz¹cym gniewem? Wydajcie wiêc godny
owoc nawrócenia, a nie myœlcie, ¿e mo¿ecie sobie
mówiæ: »Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam
wam, ¿e z tych kamieni mo¿e Bóg wzbudziæ dzieci
Abrahamowi. Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest
przy³o¿ona. Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone.
Ja was chrzczê wod¹ dla nawrócenia; lecz Ten, który
idzie za mn¹, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem
godzien nosiæ Mu sanda³ów. On was chrzciæ bêdzie
Duchem Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku i
oczyœci swój om³ot: pszenicê zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Jan Chrzciciel ca³ym sob¹ nastawiony jest na
oczekiwanie Zbawiciela! Pragnienie spotkanie
Mesjasza owocuje radykalizmem i
bezkompromisowoœci¹; czyni z niego cz³owieka
modlitwy. I dlatego w Adwencie to On staje przed nami
jako wzór do naœladowania. Chrzeœcijanin musi byæ
radykalny i bezkompromisowy w sprawach wiary i
moralnoœci! Czasem musi siê zgodziæ na
niepopularnoœæ wœród swej spo³ecznoœci; czasem
nawet musi siê zgodziæ na z³e spojrzenie swoich
bliskich…
12 grudnia III Niedziela Adwentu,
Mt 11,2-11
Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach
Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: „Czy
Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy
oczekiwaæ?”. Jezus im odpowiedzia³: „IdŸcie i
oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹,
trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê. A
b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o
Janie: „Coœcie wyszli ogl¹daæ na pustyni? Trzcinê
ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale coœcie wyszli
zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie szaty ubranego? Oto

w domach królewskich s¹ ci, którzy miêkkie szaty
nosz¹. Po coœcie wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ?
Tak, powiadam wam, nawet wiêcej ni¿ proroka. On
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego
wys³añca przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê.
Zaprawdê powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z
niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim wiêkszy
jest ni¿ on”.
Pytanie, jakie wys³annicy Jan Chrzciciela
postawili Jezusowi, dowodzi, ¿e w Mistrzu z Nazaretu
nie rozpoznano Mesjasza. W tym, co czyni³ i mówi³,
nie wszyscy rozpoznawali nadejœcie czasów od
dawna oczekiwanych. Nie wszyscy z radoœci¹
przyjmowali Jezusa i Jego naukê o królestwie
niebieskim. Byli tacy, którzy stawiali Mu zarzutu, ¿e
bluŸni, ¿e pos³uguje siê moc¹ ksiêcia demonów. Od
samego pocz¹tku Chrystus mia³ zaciêtych wrogów…
a¿ po dziœ dzieñ! I to siê nie zmieni do koñca istnienia
œwiata.
Czas Adwentu to czas budowania wiary; czas w
którym ka¿dy chrzeœcijanin ma dokonaæ przemiany
swego ¿ycia, tak by Bóg by³ najwa¿niejszy! Tylko
wtedy bêdziemy gotowi na przyjœcie Mesjasza. A
wtedy, mo¿e uda nam siê œwiadectwem
chrzeœcijañskiego ¿ycia przekonaæ innych!
19 grudnia IV Niedziela Adwentu,
Mt 1,18-24
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po
zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw
nim zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienna za
spraw¹ Ducha Œwiêtego. M¹¿ Jej, Józef, który by³
cz³owiekiem prawym i nie chcia³ naraziæ Jej na
znies³awienie, zamierza³ oddaliæ J¹ potajemnie. Gdy
powzi¹³ tê myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê we
œnie i rzek³: ”Józefie, synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ
do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z Ducha
Œwiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o. Porodzi Syna,
któremu nadasz imiê Jezus, On bowiem zbawi swój
lud od jego grzechów”. A sta³o siê to wszystko, aby siê
wype³ni³o s³owo Pañskie powiedziane przez proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.
Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, jak mu
poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie.
Œwiêty Józef stale wystêpowa³ w tle, nigdy nie by³
postaci¹ pierwszoplanow¹. Tê rolê przyj¹³
œwiadomie, zgodzi³ siê na przebywanie w cieniu tych,
którzy byli wiêksi od niego. By³ przede wszystkim w
cieniu Boga. Bardzo w tym przypomina Jana
Chrzciciela, który po pojawieniu siê Jezusa ustêpuje
Mu miejsca i sam schodzi na drugi plan. To tak¿e
wezwanie dla dzisiejszych chrzeœcijan mamy stawaæ
w cieniu Boga, graæ drugorzêdn¹ rolê w sprawach
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
Bo¿ych wtedy, kiedy dzia³a Bóg! W naszym codziennym
¿yciu powinniœmy kierowaæ siê Bo¿ym S³owem, a nie
naszym „widzimisie”! Jeœli to nam siê uda, wówczas
oka¿e siê, ¿e nasz Adwent by³ czasem prawdziwego
oczekiwaniem na Pana!
26 grudnia Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego, Mt
1, 18-25
Adwent dobieg³ do koñca czas na jednoznaczne
opowiedzenie siê za lub przeciw Bogu; za lub przeciw
Bogu, który przyszed³ na œwiat DLA NASZEGO
ZBAWIENIA!
Ks. Krzysztof Kaczmarek

Z adwentowym wyczekiwaniem i refleksj¹ w czasie nabo¿eñstw roratnych, przygotowujemy siê na przyjœcie Boskiego
Dzieciêcia Œwiat³oœci.
Niech dobre prze¿ycie adwentu oczyœci blaskiem Bo¿ej jasnoœci nasze dusze, a Radoœæ i Pokój z Narodzenia Jezusa
wejdzie w nasze serca i domy.
Ojczyznê Nasz¹ niech Nowonarodzony ma w Swej Opiece i ochrania od dziejowych wydarzeñ.
/ L. Herdegen /
Grudzieñ 1949
Bóg siê urodzi³
i moc truchleje
zadrutowane
dni s¹ i dzieje
jestem jak pszczo³a
co k¹sa i ginie
kolêda kolêda
przeze mnie p³ynie
organy graj¹
króle witaj¹
ulice biegn¹
i nie wracaj¹
noc jak cynober
vincent van Gogha
milknê ju¿ milknê
trwoga ….

/ U. Michalak /
Pejza¿ XIII
zmarzniêty puszysty grudzieñ
srebrem prószy
rodz¹ siê p³atki gwiezdne
bielone i bose
Kolêda miejsca szuka
noc mrozem skuta
w okno zagl¹da
-w kominku skwierczy ogieñ palonego drzewa
choinka zieleni siê lasem
herbata lip¹ pachnie
a na bia³ym obrusie
na sianie op³atek le¿y
zegar dobiega pó³nocy-nie œpi ktoœ
bo Syn ma siê narodziæ

Weso³ych Œwi¹t !

/E. Bryll/
Kantyczka II
Ptacy ju¿ lec¹ w drogê
Czuj¹cy zimn¹ pogodê

Bez zmartwieñ, z barszczem, z
grzybami, z karpiem,
z goœciem co niesie szczêœcie!
Czeka nañ przecie¿ miejsce.
A w Œwiêta niech siê snuje kolêda.
I ga³¹zki œwierkowe niech Wam
pachn¹ na zdrowie. Weso³ych
Œwi¹t.

Grudzieñ siê w wiatrach oznajmia
Wiêc przetrwaæ Bo¿e - daj nam
To nag³e skamienienie
co ustatecznia ziemiê
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
To zjednoczenie na mrozie,
gdzie krzepnie woda i ogieñ
Gdzie w miejsce z³ego, dobrego
Wielka bezbarwnoœæ œniegu.
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/J. Kasprowicz/
Przy wigilijnym stole,
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty.
¯e, jak mówi Wam wszystkim
Dawne, odwieczne orêdzie
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w Waszym domu zasi¹dzie.

UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTEJ RODZINY
Koœció³ niezmiennie
przypomina, ¿e ma³¿eñstwo i
rodzina jest jedn¹ z dróg, które maj¹
cz³owieka zaprowadziæ do nieba.
Rodzina, jeœli w ogóle ma byæ
winna to byæ Œwiêta rodzina. A
œwiêta to nic innego jak rodzina
ewangelicznie normalna. Relacje
ewangeliczne i ludzkie panuj¹ce w
rodzinie opisane s¹ w czytaniach
proponowanych przez Koœció³ na
ten dzieñ: Syr 3,2-6.12-14, Psalm
128(127) oraz Kol 3,12-21.
Ewangelia zaœ, Mt 2,13-15.19-23
pokazuje, ¿e tak naprawdê tylko
Bóg zapewnia poczucie
bezpieczeñstwa ca³ej rodzinie i
chroni j¹ przed tymi, którzy chcieliby
za wszelk¹ cenê j¹ zniszczyæ. W
tym miejscu analogia do
wspó³czesnoœci nasuwa siê sama.
Ka¿dego roku, w pierwsz¹
niedzielê po Bo¿ym Narodzeniu

liturgia koœcio³a proponuje nam
uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa. W tym roku
przypada to w drugi dzieñ œwi¹t.
Klimat wspólnie prze¿ywanych dni
sprzyja rodzinnemu spêdzaniu
czasu, zw³aszcza we
wspó³czesnych, zabieganych
czasach. Uroczystoœæ Œwiêtej
Rodziny w po³¹czeniu z
uroczystoœciami Narodzenia
Jezusa wydaje siê czymœ
naturalnym, gdy¿ poczêcie i
przyjœcie na œwiat dziecka powinno
odbywaæ siê w kochaj¹cym siê
ma³¿eñstwie. To jest najbardziej
uczciwa, obiektywna i bezpieczna

sytuacja dla przychodz¹cego na
œwiat cz³owieka. Nawet, a mo¿e
zw³aszcza w czasach, w których
wiele ma³¿eñstw zawieranych jest
„na szybko”, a rodzinê buduje siê nie
na g³ êb ok ie j, pi êk ne j, cz ys te j
mi³oœci, ale na teœcie ci¹¿owym
daj¹cym w ynik „ pozytywny”.
Chocia¿ s³owo „pozytywny” w tych
okolicznoœciach nie zawsze ma dla
„z as ko cz on yc h” na rz ec zo ny ch
znaczenie szczêœliwe i radosne.
Dziwi mnie czêsto niezmiernie owe
zaskoczenie zaskoczonych, którzy
od wielu lat czy miesiêcy mieszkaj¹
ze sob¹ i wspó³¿yj¹. Zdaje siê, ¿e
odbywa siê to nawet przy akceptacji
ich (katolickich?) rodziców. ¯e niby
takie czasy. ¯e niby wszyscy tak
robi¹. Na szczêœcie nie wszyscy,
naprawdê.
Nieraz zastanawiam siê, czy
obecnie wiêcej jest ma³¿eñstw
sakramentalnych budowanych na
grzechu czy na piêknej, czystej,
autentycznej mi³oœci. Zastanawiam
siê, jaki odsetek narzeczonych
k³amie w konfesjonale lub w
protokóle przedœlubnym w biurze
parafialnym. Albo czy wielu
m³odo¿eñców na w³asnym œlubie
przystêpuje do Komunii Œwiêtej w
sposób niegodziwy. Jeœli siê mylê to
dlaczego wielu z tych, którzy tak
bardzo usilnie biegaj¹ za szybkim
œlubem, po jakimœ czasie z wiêksz¹
jeszcze intensywnoœci¹ ¿¹daj¹
orzeczenia o tym, ¿e ma³¿eñstwo
by³o niewa¿ne, przymuszone; ¿e
zostali oszukani? Jeœli siê mylê, to
dlaczego liczba rozwodów jest
dramatycznie wysoka?
Zastanawiaj¹ce jest tak¿e
dlaczego ludzie prosz¹cy Koœció³ o
sakrament ma³¿eñstwa nie maj¹
zamiaru zrezygnowaæ z
antykoncepcji? Smutkiem napawa
te¿ fakt, ¿e wiele ma³¿eñstw po
œlubie nie przystêpuje latami do
Komunii œwiêtej.
A w³aœciwie dlaczego
Koœció³ tak siê upar³ z t¹
antykoncepcj¹? Ksiê¿a chc¹ nam
zagl¹daæ do sypialni? Czy Koœció³
ka¿e mieæ du¿o dzieci? Co to jest
odpowiedzialne rodzicielstwo? Jak
Koœció³ rozumie ma³¿eñstwo? Kto
mo¿e, a kto nie mo¿e zawieraæ

ma³¿eñstwa? Co to jest naturalne
pla now ani e ro dzi ny? Dla cze go
akceptujemy Naprotechnologiê?
Na te i podobne zagadnienia
dotycz¹ce ma³¿eñstwa i rodziny
spróbujemy sobie w przysz³ym roku
odpowiadaæ na ³amach „Zb¹skiego
Sanktuarium”.
Œwiêta rodzina ma szansê
zaistnieæ na fundamencie
œwietnego ma³¿eñstwa. W
prze¿ywaniu uroczystoœci Œwiêtej
Rod zin y AD 2 010 nie ch n am
pomo¿e zamieszczony obok wiersz
Ga³czyñskiego.

Miros³aw Skubiszyñski
Ocaliæ od zapomnienia
Ile razem dróg przebytych,
ile œcie¿ek przedeptanych,
ile deszczów, ile œniegów,
wisz¹cych nad latarniami,
ile listów, ile rozstañ,
ciê¿kich godzin w miastach
wielu,
i znów upór ¿eby powstaæ,
i znów iœæ i dojœæ do celu.
Ile w trudzie nieustannym,
wspólnych zmartwieñ,
wspólnych d¹¿eñ,
ile chlebów rozkrajanych,
poca³unków, schodów,
ksi¹¿ek,
oczy Twe jak piêkne
œwiece,
a w sercu Ÿród³o promienia,
wiêc ja chcia³abym
Twoje serce ocaliæ od
zapomnienia!
U Twych ramion p³aszcz
powisa,
krzykliwy, z leœnego
ptactwa,
d³ugi przez ca³y korytarz,
przez podwórze a¿ gdzie
gwiazda,
a Tyœ lot i górnoœæ
chmurn¹,
blask wody i kamienia,
chcia³abym oczu Twoich
chmurnoœæ
ocaliæ od zapomnienia!
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Konkurs
Z uwagi, ¿e mamy jesieñ i jest to trudna pora roku musimy nosiæ elementy odblaskowe.
Aby zachêciæ do noszenia odblasków o zmierzchu wymyœliliœmy konkurs na has³o reklamuj¹ce
noszenie elementów odblaskowych. Pamiêtajmy, ¿e ma³y element odblaskowy mo¿na za³o¿yæ na
kurtkê, rêkaw, plecak. To poprawia widocznoœæ, a wiêc bezpieczeñstwo. Nagrody za
najciekawsze has³a zostan¹ ufundowane przez Zak³ad Linii Kolejowych w Zielonej Górze.
Nagrodami w konkursie bêd¹ zestawy elementów odblaskowych.
Has³a mo¿na nadsy³aæ do dnia 15 grudnia 2010 na adres:
Mariusz Olejniczak, ul. £¹kowa 4/B, 64-360 Zb¹szyñ,
oraz e-mail: m.olejniczak@plk-sa.pl

STANIS£AW KAZIMIERCZYK NOWY POLSKI ŒWIÊTY
W ostatnich numerach naszej
gazetki stara³am siê przybli¿yæ
sylwetki œwiêtych beatyfikowanych
lub te¿ kanonizowanych przez Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Równie¿
nowy polski œwiêty zosta³
beatyfikowany w roku 1993 przez
naszego ukochanego Papie¿a Jana
Paw³a II. Kanonizacji œwiêtego
Polaka dokona³ 17 paŸdziernika 2010
roku Papie¿ Benedykt XVI.
W jakich czasach ¿y³ nasz
Œwiêty? Jak ¿y³, co robi³, jakim by³
cz³owiekiem, ¿e zas³u¿y³ sobie na
miano Œwiêtego? By³ kanonikiem
regularnym, który osi¹gn¹³
doskona³oœæ w ¿yciu zakonnym to
jako pierwsze podkreœlaj¹ wszyscy
znawcy jego ¿ycia. By³ wybitnym
spowiednikiem i kaznodziej¹, ascet¹,
wielkim czcicielem Najœwiêtszego
Sakramentu i Matki Bo¿ej, zwanym
„aposto³em Eucharystii”. By³
wychowawc¹ nowicjuszy zakonnych,
opiekunem ubogich i chorych, których
nie opuœci³ nawet w czasach zarazy,
kied y nie mal w szys cy uc iekl i z
miasta. Stanis³aw Kazimierczyk,
w³aœciwie Stanis³aw So³tys zwany
Kazimierczykiem, urodzi³ siê 27
wrzeœnia 1433 roku w
podkrakowskim Kazimierzu. Jego
rodzicami byli Kazimierz Maciej
So³tys z zawodu tkacz, który by³
równie¿ rajc¹ i przewodnicz¹cym
s¹du ³awniczego. Matka mia³a na imiê
Jadwiga.
Stanis³aw by³ ich jedynym
dzie ckie m wyb³ agan ym u Boga .
Rodzice byli bardzo religijni, o czym
œwiadczy przynale¿noœæ matki do
Bractwa Najœwiêtszego Sakramentu.
Pocz¹tkowe nauki Stanis³aw pobiera³
w szkole parafialnej przy koœciele
Bo¿ego Cia³a. Naukê kontynuowa³
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studiuj¹c na Akademii Krakowskiej.
By³ wybitnym studentem. Na wydziale
teologicznym uzyska³ doktorat.
M³ody, zdolny, wykszta³cony jedynak
z dobrej rodziny zamiast kariery
wybra³ ¿ycie zakonne. W 1456 roku
wst¹pi³ do klasztoru kanoników
laterañskich przy koœciele Bo¿ego
Cia³a na Kazimierzu, gdzie odby³
nowicjat. Wiele czasu poœwiêca³
modlitwie i studiowaniu ksi¹g. Z
niezwyk³¹ wprost pokor¹ i radoœci¹
oddawa³ siê pos³udze wspó³braciom.
Nastêpnie z³o¿y³ œluby zakonne i
przygotowywa³ siê do kap³añstwa.
Gdy 1462 roku zosta³ ksiêdzem,
zgodnie ze zwyczajem kanoników,
odby³ piêcioletni okres
przygotowawczy do w³aœciwej s³u¿by.
Pracowa³ wówczas w skryptorium
wykonuj¹c bardzo ciê¿k¹ pracê
przepisywacza ksi¹g. Pomimo bólu
pleców, r¹k i oczu nie narzeka³, a
pracê wykonywa³ sumiennie i
starannie.
Jak wspomnia³am na pocz¹tku
Stanis³awa Kazimierczyka nazywano

APOSTO£EM EUCHARYSTII. W
wielkim skupieniu sprawowa³ ofiarê
Mszy œw. W czasach, w których ¿y³
nasz Œwiêty panowa³ zwyczaj, ¿e do
koœcio³a przychodzi³o siê jedynie na
czas podniesienia i zaraz potem
wychodzi³o. Stanis³aw bêd¹c
duszpasterzem krakowskim w
koœciele Bo¿ego Cia³a pe³ni³ funkcjê
mistrza nowicjatu, przeora,
spowiednika, a nade wszystko
realizowa³ siê jako kaznodzieja. W
g³oszonych przez siebie kazaniach,
zarówno w jêzyku polskim jak i
niemieckim, podnosi³
znaczenie
uczestniczenia w c a ³ e j Mszy œw.
Mówi³ do wiernych m.in. „Ty, który
s³uchasz Mszy œwiêtej i wychodzisz
przed jej zakoñczeniem nie
otrzymasz ¿adnej nagrody, gdy¿
wa¿noœæ obowi¹zku wys³uchania
Mszy œwiêtej stwierdza siê na koñcu.”
J e g o p o s ta w a bu d z i³ a u
wiernych zaufanie, zwracali siê do
ni eg o o ra dy i p om oc lu dz ie
ws zy st ki ch st an ów. Re gu la rn ie
odwiedza³ chorych parafian otaczaj¹c
ich opiek¹ zarówno duchow¹ jak i
materialn¹. Odbiera³ sobie czêœæ
po¿y wien ia by podz ieli æ siê z
potrzebuj¹cymi. Jako jedyny spoœród
kanoników nie opuœci³ miasta gdy
naw ied zi³ a je zar aza mor owa .
Pomaga³ wtedy przy opiece nad
chorymi, udziela³ namaszczenia,
grzeba³ zmar³ych. ¯y³ wierny regule
œw. Augustyna. Wielk¹ czci¹ otacza³
swego patrona œw. Stanis³awa
biskupa i mêczennika i dlatego czêsto
nawiedza³ koœció³ na Ska³ce. W³aœnie
w tym koœciele mia³ mieæ widzenie
Ma tk i B o¿ ej , p od cz as kt ór eg o
wyrazi³a Ona radoœæ z jego
pob o¿n oœc i i zac hêc a³a go do
wytrwania w niej. Drugie objawienie

STANIS£AW KAZIMIERCZYK NOWY POLSKI ŒWIÊTY
mia³ mieæ przy koñcu ¿ycia, wówczas
Chrystus wraz z Maryj¹ zapowiedzieli
mu rych³¹, ale szczêœliw¹ œmieræ.
Jak podaj¹ przekazy, zmar³ w
klasztorze w postawie klêcz¹cej.
P oc ho wa ny zo st a³ , n a w ³a sn ¹
pro œbê , po d po sad zk¹ koœ cio ³a
Bo¿e go Ci a³a w Krak owie , by
„wszyscy mogli go deptaæ”. Wkrótce
jednak wdziêczni parafianie
przenieœli jego cia³o do specjalnie
wybudowanego mauzoleum, a grób
jego sta³ siê miejscem kultu.
Zmar³ w opinii œwiêtoœci, a
pierwszy cud za jego przyczyn¹ mia³
miejsce niemal natychmiast po jego
œmierci . W kilka lat po œm ierci
odnotowano 176 cudów dokonanych
za jego przyczyn¹. Jak wysoko ceni³
sobie Eucharystiê potwierdzaj¹
relacje uzdrowionych. Uzdrowienie
lub otrzymanie szczególnych ³ask
dokonywa³o siê nie tylko poprzez
nawiedzenie grobu naszego
Œwiêtego, ale ³¹czy³a siê z tym
specjalnie odprawiana Msza œw.
Zabiegi maj¹ce doprowadziæ
do beatyfikacji Stanis³awa
rozpoczêto w 1767 roku, a po
odzyskaniu niepodleg³oœci podj¹³ je
ks. Augustyn B³achut. Po II wojnie
œwiatowej proces ten rozpoczêto
ponownie i w 1969 roku w czasie

wizytacji parafii kanoników
regularnych Bo¿ego Cia³a, kardyna³
Ka ro l Wo jt y³ a pr ze d o³ ta rz em
Stanis³awa odprawi³ Mszê œw. 15
grudnia 1972 r. powo³a³ on Komisjê
Historyczn¹, która zbiera³a
dokumenty œwiadcz¹ce o œwiêtoœci
Stanis³awa. Kardyna³ Franciszek
Macharski w 1986 roku wypowiedzia³
siê o legalnoœci kultu oddawanego
Stanis³awowi Kazimierczykowi.
18 kwietnia 1993roku na Placu
œw. Piotra w Rzymie, Papie¿ Jan
Pawe³ II beatyfikowa³ Stanis³awa
Kazimierczyka wraz z Mari¹ Angel¹
Truszkowsk¹
za³o¿ycielk¹ Sióstr
Felicjanek, dokonuj¹c potwierdzenia
jego kultu, mówi¹c o nim m.in. :
„S³uga Bo¿y Stanis³aw ¿y³ w XV
w., a wiêc w czasach bardzo
odleg³ych. W dziejach Krakowa by³ to
wiek wyj¹tkowy
wiek œwiêtych,
epoka szczególnego rozkwitu ¿ycia
duchowego i religijnego. (…).
B³ogos³awiony wiek! Jego duchowe
oblicze tworzyli œwiêci i
b³ogos³awieni, a wœród nich
Stanis³aw z Kazimierza: ¿arliwy
czciciel Eucharystii, nauczyciel i
obroñca prawdy ewangelicznej,
wychowawca, przewodnik na
drogach ¿ycia duchowego, opiekun
ubogich.

Pamiêæ o œwiêtoœci s³ugi
Bo¿ego ¿yje i owocuje do dzisiaj. Tej
pamiêci lud Krakowa, a zw³aszcza lud
Kazimierza, dawa³ wyraz przez
modlitwê u jego relikwii nieprzerwanie
a¿ do naszych czasów. Jako
arcybiskup krakowski nieraz tym
modlitwom przewodniczy³em.”
19 grudnia 2009 roku Papie¿
Benedykt XVI podpisa³ dekret o
cudzie za wstawiennictwem
St an is ³a wa Ka zi mi er cz yk a co
umo¿liwi³o jego kanonizacjê, która
nast¹pi³a w Rzymie 17 paŸdziernika
2010 roku. Wspomnienie liturgiczne
Stanis³awa Kazimierczyka
obchodzone jest w Koœciele
katolickim 5 maja. Œw. Stanis³aw jest
kandydatem na patrona
nadzwyczajnych szafarzy Komunii
œw. w Archidiecezji Krakowskiej.
Bardzo wiele osób zamawiaj¹c
intencje mszalne w koœciele Bo¿ego
Cia³a w Krakowie prosi Boga o
zdrowie przez wstawiennictwo œw.
Stanis³awa Kazimierczyka. W
szczególny sposób ludzie przyzywaj¹
jego pomocy w przypadku ró¿nego
rodzaju chorób oczu. Módlmy siê
przez wstawiennictwo naszego
nowego Œwiêtego o potrzebne dla
nas ³aski.

URSZULA PAWELSKA

EUCHARYSTYCZNY
EUCHARYSTYCZNY RUCH
RUCH M£ODYCH
M£ODYCH NASZEJ
NASZEJ PARAFII
PARAFII
W niedzielê 21 listopada, w
ur oc zy st oœ æ Ch ry st us a kr ól a
Wszechœwiata tradycyjnie grupa
dzieci i gimnazjalistów z
Eucharystycznego Ruchu M³odych
z naszej parafii obchodzi³a swoje
patronalne œwiêto. Na Mszy œw. o
godz. 12.00 czêœæ z nich odnowi³a
swoje przyrzeczenia, a 11- œcioro
zosta³o przyjêtych na kandydatów
ERM. Jako zewnêtrzny znak tej
prz yna le¿ noœ ci otr zym ali ¿ó³ te
chusty.
Trochê historii
Na miêdzynarodowym
Kon gre sie Euc har yst ycz nym w
Lourdes w 1914 r. stwierdzono
potrzebê utworzenia dla dzieci
organizacji o profilu
eucharystycznym. Krucjata

Eucharystyczna zostaje za³o¿ona
przez o. Bessier'sa TJ w 1916 r. jako
organizacja dla dzieci w ramach
A p o s t o l s t w a M o d l i t w y,
pr ow ad zo ne go pr ze z K si ê¿ y
Je zu it ów . Pi er ws ze od dz ia ³y
powsta³y we Francji a nastêpnie
Krucjata szybko rozszerzy³a siê w
innych krajach. w 1921 r. Benedykt
XV dokona³ oficjalnego
zatwierdzenia Krucjaty.
Na terenie Polski Krucjata
zosta³ a za³o¿o na przez Œwiêt¹
Urszulê Ledóchowsk¹, za³o¿ycielkê
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
SJK. Zetkn¹wszy siê z Krucjat¹ we
Fr an cj i, z ap ra gn ê³ a ob j¹ æ je j
dzia³aniem dzieci w Polsce. Po
porozumieniu siê z o.Bessier'sem
TJ i otrzymaniu aprobaty na to

dzie³o, Matka Ledóchowska
zak³ada pierwsze ko³o Krucjaty w
Pniewach k. Poznania 1 stycznia
1925r. Druga wojna œwiatowa
prze rwa³ a w Po lsce wspa nia³ y
rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach
1945-49 w niektóryc h rejonach
Po ls ki po ws ta ³y je sz cz e ko ³a
Krucja ty. Dalsze wydarz enia w
Polsce uniemo¿liwi³y prowadzenie
Krucjaty jako oficjalnej organizacji
dla dzieci.
Od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna
zaczyna dzia³aæ w nowym stylu,
jako nowy ruch. Za rad¹ Jana XXIII
przybiera on nazwê:
Eucharystyczny Ruch M³odych.
Ak tu al ni e E RM je st ru ch em
miêdzynarodowym i obejmuje 3
miliony m³odych na ca³ym œwiecie.
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EUCHARYSTYCZNY
EUCHARYSTYCZNY RUCH
RUCH M£ODYCH
M£ODYCH NASZEJ
NASZEJ PARAFII
PARAFII
Formacja
Zg od ni e z za ³o ¿e ni am i
fo rm ac ji , E RM st aw ia sw oi m
cz³onkom zadania, zwi¹zane z
realizacj¹ 4 zasad:
1.
Czytaj Ewangeliê
2.
¯yj Msz¹ œwiêt¹
3.
Kochaj bliŸnich
4.
B¹dŸ trzynastym aposto³em
U C Z N I O W I E
JEZUSA to gr up a
najm³odszych dzieci,
które rozpoczynaj¹
formacjê w ERMie .
Zapoznaj¹ siê
wówczas z zasadami,
ja ki mi ki er uj ¹ s iê
Rycerze Jezusa. Ten
etap koñczy siê
z ³ o ¿ e n i e m
przyrzeczenia. Dzieci
otr zym uj¹ wów cza s
¿ó³t¹ chustê, bêd¹c¹ znakiem
w³¹czenia ich w szeregi Rycerzy i
Rycerek Chrystusa.
Dzieci, które z³o¿y³y przyrzeczenie,
kontynuuj¹ formacjê w grupie

APOSTO£ÓW DZISIAJ. Poznaj¹c
Jezusa Eucharystycznego, staraj¹
siê tak¿e stawaæ 13-stymi
Aposto³ami, by wnosiæ Bo¿¹ Mi³oœæ i
Rad oœæ do s woi ch œ rod owi sk.
Aposto³ów Dzisiaj wyró¿nia
odznaka Eucharystycznego Ruchu
M³odych.
Kolejn¹ grupê - M£ODYCH

ŒWIADKÓW - tworz¹ gimnazjaliœci.
Owocem nieustannie pog³êbianej
przyjaŸni z Jezusem - Hosti¹, ma
byæ œwiadczenie o Nim ca³ym
swoim ¿yciem. Szczególnym

znakiem, jaki otrzymuj¹ M³odzi
Œwiadkowie, jest krzy¿yk M³odzi
Œwiadkowie mog¹ przygotowywaæ
siê do pe³nienia roli animatora w
swojej wspólnocie.
Grupy ERM dzia³aj¹ w Zb¹szyniu
od roku 2007. Oprócz
cotygodniowych spotkañ
formacyjnych dzieci, odbywaj¹ siê
tak¿e z okazji ró¿nych uroczystoœci
spotkania rodzinne. Wyje¿d¿aliœmy
tak¿e na Ogólnopolskie Dni
Wspólnoty ERM do Gdañska i
Poznania oraz na pielgrzymki w
ró¿ne miejsca Polski.
Cieszymy siê, ¿e mimo licznych
obowi¹zków szkolnych dzieci i
m³odzie¿ znajduj¹ czas i chêci
przychodz¹c na spotkania. Mamy
nadziejê, ¿e Pan Jezus na dobre
zagoœci w ich ¿yciu i ka¿dy z nich
stanie siê Jego 13 Aposto³em.

MARIA OLEJNICZAK

ŒW. CECYLIA – DZIEWICA I MÊCZENNICA,
PATRONKA MUZYKI KOŒCIELNEJ
W przeddzieñ œwiêta Œw.
Cecylii patronki chórów i muzyki
koœcielnej, mogliœmy pos³uchaæ w
naszym koœciele wspólnego œpiewu
po³¹czonych zespo³ów œpiewaczych

„Zb¹szyñskich Seniorów”, „Weso³ej
Ferajny” i chóru „Pauza”. Œpiewacy
wspólnie wykonali na rozpoczêcie
mszy Œw. pieœñ „W chwale Bo¿ej, na
niebiosach”. Na ofiarowanie zespo³y
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zaœpiewa³y pieœñ „Cecylio, Panno
œpiewna”. Pieœñ ta zosta³a
zaœpiewana w uk³adzie
jednog³osowym z towarzyszeniem
organów.
Do uczestnictwa w liturgii
za pr os i³ em £u ka sz a Ko cu ra ,
studenta I roku wydzia³u wokalnoaktorskiego Akademii Muzycznej w
Poznaniu. £ukasz zaœpiewa³ swym
niepo wtarz alnym – basow ym –
g³osem „Psalm responsoryjny”, chór
„Pauza” wykona³ uroczyste „Alleluja”
w uk³adzie czterog³osowym
a'capella.
W c z a s i e k o m u n i i Œ w.
zaœpiewa³ Konrad Maciejewski dwie
pieœni. Pierwsz¹ by³a pieœñ „Panis
Angelicus” - Cezara Froncka, któr¹
wykona³ wspólnie w z chórem
„Pauza”. Druga to amerykañska
pieœñ „Nim œwit”. Tê pieœñ Konrad

zaœpiewa³ solo z towarzyszeniem
organów. Czêœci sta³e mszy Œw.
Kyrie, Sanctus, Agnu Dei, zespo³y i
chór wykona³y wspólnie.
Dy ry go wa ³a Ka ta rz yn a Jo pe k.
Ca³oœæ przygotowa³ i akompaniowa³
na organach Jaros³aw Borowicz.
Œw. Cecylia uwa¿ana jest za
patronkê œpiewu, muzyki koœcielnej,
chórów i organistów. Wg. legendy
gra³a na organach i harfie. Do Œw.
Ce cy li i ki er uj em y pr oœ bê , by
pomaga³a nam dostrzegaæ
rzeczyw iste piê kno muzy ki
tworzonej na chwa³ê Bo¿¹. Prosimy
równie¿, aby otacza³a modlitewn¹
o p i e k ¹ w s z y s t k i c h t w ó r c ó w,
kompozytorów oraz osoby
œpiewaj¹ce i graj¹ce przepiêkn¹
muzykê Koœcieln¹.

Organista Parafii Zb¹szyñ

RODZICE SKUPIENI NA BOGU
W dniach 19-20 listopada w Obrze ko³o Wolsztyna odby³ siê „I Dzieñ Skupienia
dla rodziców ministrantów”. Wziê³o w nim udzia³ 10 osób. Dzieñ skupienia mia³
nam pomóc znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie: „Jak odpowiedzieæ na mi³oœæ Boga?”.
Na pocz¹tku staraliœmy siê zobaczyæ jak wielkim darem od Boga jest ¿ycie
ka¿dego z nas. Do rozwa¿añ pos³u¿y³ nam fragment Ksiêgi Rodzaju mówi¹cy o
stworzeniu cz³owieka. Nastêpnie na podstawie opowiadania o królu Dawidzie
przeanalizowaliœmy etapy prowadz¹ce do grzechu. Staraliœmy siê równie¿
zobaczyæ jak Bóg w swojej trosce, by cz³owiek przez grzech nie zgin¹³, pos³a³ na
œwiat Swojego umi³owanego Syna, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy mia³ ¿ycie
wieczne!
Ka¿dego dnia by³a celebrowana Eucharystia, by³ równie¿ czas na osobist¹
adoracjê Pana Jezusa, oraz pojednanie siê z Bogiem w sakramencie pokuty.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w Dniu Skupienia, sk³adam serdeczne
podziêkowanie! Niech owoce tego Skupienie na Bogu ci¹gle w Was wzrastaj¹!

Ks. Krzysztof Kaczmarek

Krzy¿ówka

VIII POZNAÑSKIE

10-12 GRUDNIA 2010r.

1. nowo pozyskany, gorliwy wyznawca jakiejœ religii
2. placek z nie kwaszonego ciasta bez soli pieczony przez
¯ydów na œwiêta Pesach
3. wyobra¿enie Marii, matki Chrystusa w rzeŸbie lub na
obrazie
4. ksi¹dz katolicki w wojsku, wiêzieniu itp.
5. wg Biblii prawodawca i wódz narodu izraelskiego (XIV
w p.n.e.), wyprowadzi³ ¯ydów z Egiptu, otrzyma³ od
Jahwe dekalog
6. cz³onek zgromadzenia zakonnego za³o¿onego w 1835
r., którego celem by³y misje apostolskie
7. uœwiêcona przez Koœció³ wojna z niewiernymi;
Wyprawa Krzy¿owa
8. publiczna forma kultu religijnego, ogó³ zrytualizowanych
czynnoœci sakralnych danej religii
9. w liturgii katolickiej; fragment Biblii czytany i objaœniany
podczas mszy
10. szcz¹tki osób uznawanych za œwiête lub przedmiotów z
nimi zwi¹zanych stanowi¹ce przedmiot czci religijnej
11. biskup podlegaj¹cy wy¿szemu biskupowi np.
ordynariusz metropolicie
12. oddawanie czci boskiej wyobra¿eniom bóstw;
ba³wochwalstwo
13. dawniej na sutannê
14. w Koœciele rzymskokatolickim czêœæ koœcio³a w której
znajduje siê o³tarz
15. wie¿a Meczetu z której muezin zwo³uje wiernych na
modlitwê
16. w Koœciele katolickim; duchowny urzêdnik przy biskupie
sprawuj¹cy w³adzê sêdziowsk¹
17. duchowny katolicki nie bêd¹cy biskupem ale maj¹cy
prawo noszenia bia³ej, pozbawionej ozdób infu³y
podczas uroczystych obrzêdów
18. cz³owiek, który niedawno przyj¹³ nowe wyznanie,
zwykle chrzeœcijañskie
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Remont wie¿y krok po kroku

stawianie drewnianej konstrukcji

stawianie konstrukcji c.d.
konstrukcja drewniana gotowa

trwa obijanie drewnem

rozpoczêcie obijania blach¹

kula i krzy¿ zosta³y
osadzone

Pobyt naszej m³odzie¿y z ks. Paw³em nad
morzem

Zespó³ wokalny PAUZA w czasie mszy
Foto:
Urszula Pawelska
Kamilla Grocholewska

