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¯YÆ W KOMUNII Z BOGIEM - TRUDNE ZADANIE!
Odnawianie i pog³êbianie
osobistej relacji z Bogiem, formacja
biblijna i duchowa, a tak¿e
œwiadome przyjmowanie
sakramentów
to g³ówne cele
programu
duszpaster
skiego na
r
o
k
2010/2011.
Wpisuje siê
o n
w
trzyletni
program
„Koœció³
domem i
s z k o ³ ¹
komunii”,
którego
realizacja
rozpoczê³a
siê wraz z
pierwsz¹
niedziel¹
Adwentu, 28 listopada.
„W komunii z Bogiem”, „Koœció³
naszym domem”, „Byæ sol¹ ziemi” to
has³a, które przez kolejne trzy lata
bê d¹ to wa rz ys zy ³y pr og ra mo wi
duszpasterskiemu „Koœció³ domem i
szko³¹ komunii”, który w myœl ustaleñ
Episkopatu bêdzie realizowany w
Koœciele w Polsce. Pokazuje on, ¿e
potrzeba szerokiej propozycji
duchowego rozwoju, odwagi
zapraszania do wchodzenia na drogê
doœ wia dcz eni a wi ary, s twa rza nia
mo¿liwoœci poznawania tego, czym
jest modlitwa, ¿ycie duchowe, praca
na d ks zt a³ to wa ni em su mi en ia ,
dorastania do coraz g³êbszej wiêzi z
Bogiem.
Pierwszy rok realizacji nowego
cyklu duszpasterskiego poœwiêcony
jest komunii z Bogiem. Motto biblijne
obecnie ju¿ prze¿ywanego przez nas
roku jest zaczerpniête z Ewangelii œw.
Jana, i brzmi: Wytrwajcie we Mnie, a ja
[bêdê trwa³] w was”. Te s³owa ukazuj¹
nam tajemnicz¹ wiêŸ, jaka ³¹czy Pana
Jezusa i Jego uczniów, Chrystusa i
ochrzczonych. Ta wiêŸ- komunia,
sprawia, ¿e chrzeœcijanie nie nale¿¹ do
siebie, ale s¹ w³asnoœci¹ Chrystusa,
tak jak latoroœle, które s¹ wszczepione
w winny krzew.
¯yæ w komunii z Bogiem to
bardzo trudne zadanie! Dziwnie to
brzmi, choæby dlatego, ¿e s³owa te
pisze ksi¹dz. Jednak pisze je z pe³nym
przekonaniem. Dlaczego? Bo komunia
z Bogiem to nie tylko co niedzielne

przyjmowanie Eucharystii podczas
Mszy œwiêtej. To przede wszystkim
¿yæ na co dzieñ w przekonaniu, ¿e
moje ¿ycie jest mi dane i zadane przez
Boga ( i powinienem Bogu podczas
ka¿dej modlitwy za to dziêkowaæ); ¿e
moja rodzina, czy jak w moim
przypadku parafianie, s¹ ludŸmi,
których Bóg mi postawi³ na drodze
¿ycia do wspólnego uœwiêcenia. Tak
wspólnego uœwiêcenia, czyli kroczenia
wespó³ do królestwa Bo¿ego, bo nie
ma mi³oœci Boga, bez mi³oœci bliŸniego.
Pewnie ju¿ mo¿na zauwa¿yæ dlaczego
powiedzia³em, ¿e to trudne zadanie.
Ja-Bóg, Ja-Drugi Cz³owiek. Tym dwom
relacjom trzeba w tym nowym roku
du sz pa st er sk im sz cz eg ól ni e si ê
przyjrzeæ. Ju¿ List Kongregacji Nauki
Wiary Communionis notio z 1992 r.
zwraca uwagê, ¿e owo pojêcie
koœcielnej komunii „musi byæ
roz umi ane w ko nte kœc ie c a³e go
nauczania biblijnego i tradycji
patrystycznej, gdzie komunia zak³ada
za ws ze po dw ój ne od ni es ie ni e:
wertykalne (komunia z Bogiem) i
ho ry zo nt al ne (k om un ia mi êd zy
ludŸmi)”.
Benedykt XVI, który 29 marca
2006 r., podczas audiencji generalnej,
mówi³: „Idea komunii jako uczestnictwa
w ¿yciu trynitarnym jest w sposób
szczególnie g³êboki przedstawiona w
Ewangelii œw. Jana, gdzie komunia
mi³oœci, ³¹cz¹ca Syna z Ojcem i z
ludŸmi, jest jednoczeœnie wzorem i
Ÿród³em braterskiej komunii, która
po wi nn a wz aj em ni e je dn oc zy æ
uczniów: To jest moje przykazanie,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak
Ja was umi³owa³em (J 15,12). Aby
wszyscy stanowili jedno, (...) tak jak My
jedno stanowimy (J 17, 21.22). A wiêc
komunia ludzi z Bogiem trynitarnym
oraz komunia ludzi miêdzy sob¹”.
Program
duszpasterski na
rok 2010 /2011,
W komunii z
Bogiem, stawia
so bi e za ce l:
odk ryc ie B oga
ob ja wi aj ¹c eg o
siê w s³owie
Bo¿ym, inicjacjê
do dojrza³ego
przyjêcia s³owa
B o ¿ e g o ,
odnowienie i
pog³êbienie
osobistej relacji z
B o g i e m ,

kszta³towanie wspólnotowego
wymiaru ¿ycia duchowego, otoczenie
rodziny szczególn¹ trosk¹
duszpastersk¹. Jego g³ówne treœci to:
s³owo Bo¿e, osobowa wiêŸ
ch rz eœ ci ja ni na z Bo gi em (¿ yc ie
sakramentalne i modlitwa),
wspólnotowy wymiar ¿ycia
chrzeœcijañskiego i Maryja jako
mistrzyni i wzór ¿ycia duchowego.
Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ nowe projekty
duszpasterskie, jak np. s³owo Bo¿e w
rod zin ie (za chê ta do wsp óln ego
czytania i rozwa¿ania Pisma
Œwiêtego), chrzeœcijañskie
œwiêtowanie niedzieli, liturgia godzin w
parafii (budowanie komunii z Bogiem
prz ez mod lit wê bre wia rzo w¹ we
wspólnocie), nabo¿eñstwo pokutne z
indywidualn¹ spowiedzi¹
(wprowadzenie w parafiach zwyczaju
odprawiania w Adwencie czy Wielkim
Poœcie nabo¿eñstwa pokutnego
przygotowuj¹cego do indywidualnej
spowiedzi) oraz ¿ycie duchowoœci¹
chrztu (uœwiadomienie sobie, ¿e od
przyjêcia tego sakramentu rozpoczê³a
siê nasza komunia z Bogiem, nasza
wiêŸ z Jezusem Chrystusem, któr¹
trzeba stale pielêgnowaæ i pog³êbiaæ).
W ramach diakonii (czyli s³u¿by
dru gie mu cz³ owi eko wi) pro gra m
stawia sobie za cel dostrze¿enie i
otoc zeni e opi ek¹ o fiar obec nego
kryzysu finansowego i gospodarczego
ora z pow odz ian (np . pra kty czn e
œw i¹ tec zne up om in ki dl a d zi eci
ubogich czy zbiórka ¿ywnoœci sta³ej dla
oœr odk ów dla bez dom nyc h ora z
jad³odajni), odwiedziny chorych, jak
te¿ o¿ywienie dzia³alnoœci
Parafialnych i Szkolnych Zespo³ów
Caritas b¹dŸ ich utworzenie tam, gdzie
jeszcze ich nie ma.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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S£U¯Y SWOJEJ PARAFII

W naszej parafii pos³uguje wiele
osób, których na co dzieñ nie widaæ,
ale ich praca jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ
przedstawiamy kolejn¹ z takich
osób. Jest ni¹ Pan Konrad
Maciejewski.
Moim domem rodzinnym jest
Zb¹szyn, ale urodzi³em siê w
Przyprostyni.
Pochodzê z licznej
rodziny: dwóch braci, siostra i ja. Mam
40 lat. Z zawodu jestem tapicerem.
Naukê zwodu pobiera³em u Pana
Mariana Nawrota. Od 1982 roku, kiedy
przyprowadzono mnie z ca³ym
rocznikiem szkolnym do remizy
stra¿ackiej, zosta³em jej wierny. Wtedy
jako dwunastolatek, dziœ jako
czterdziestolatek. Jednak z grona
wszystkich kolegów szkolnych razem

ze mn¹ do dziœ jest tylko Pawe³
Szczepaniak. Po ukoñczeniu nauki i
roku pracy poszed³em do wojska. Po
odbyciu s³u¿by wojskowej podj¹³em
pracê w zak³adzie „Linenfelzer” sp. z
o.o w Zb¹szynku (popularne œlimaki).
Tam w³aœnie pozna³em swoj¹ przysz³¹
¿onê. Po roku znajomoœci zawar³em
zwi¹zek ma³¿eñski z Bogumi³¹.
Jest eœmy szcz êœli wymi rodz icam i
trzech wspania³ych synów: Damiana
lat 17, Kamila lat 15 i Miko³aja lat 7.
Wszyscy troje s¹ ministrantami.
Dz iœ je st em w³ aœ ci ci el em
zak³adu us³ugowego. Zajmujê siê
g³ó wni e us ³ug ami dla oko lic zne j
ludnoœci i firm. Moja praca to
wyrabianie nowych mebli, renowacja
tapicerowanych oraz mebli antycznych
i koœcielnych. Przygoda z renowacj¹
mebli koœcielnych zaczê³a siê od
mojego zainteresowani a t¹ prac¹.
Po cz ¹t ko wo pr zy ws pó ³u dz ia le
rzemieœlników p. Szotta i p. WoŸnego,
który to wyrzeŸbi³ dwa klêczniki do
prezbiterium a ja je otapicerowa³em.
PóŸ nie j sto pni owo sto j¹c wob ec
potrzeb parafii stara³em siê na bie¿¹co
pomagaæ Ksiêdzu Kanonikowi. W
trakcie naprawy mebli w zakrystii i
konfesjona³ów mo¿na by³o stwierdziæ,
¿e by³ to ostatni okres, w którym te
meble nadawa³y siê do naprawy. Stan
dolnych szaf zakrystii by³ w 60% do
wymiany. Natomiast konfesjona³ , w
którym spowiada³ Ks. Proboszcz by³
najbardziej
zniszczony. Jestem w
trakcie pracy nad czwartym
konfesjona³em i pomimo trudu i
nerwów przynosi mi to du¿o radoœci i
satysfakcji.

Z inicjatywy Ks. Proboszcza
Zbigniewa Piotrowskiego i Pana Piotra
Zieliñskiego w parafii naszej powsta³a
grupa modlitewna Œw. Ojca Pio i S³ugi
Bo ¿e go Ja na Pa w³ a II . Je st em
przewodnicz¹cym tej grupy. Grupa ta
ma swój statut i okreœlone zasady swej
dzia³alnoœci. G³ównym zadaniem jest
modlitwa a z tego maj¹ wyp³ywaæ
nastêpne dzie³a. Nale¿ê równie¿ do
Ró¿y Ojców w Przyprostyni, której
zolatorem jest Pan Zygmunt Buda.
Czêsto
œpiewam na
nabo¿eñstwach i mszach œw. Po raz
pierwszy w koœciele zaœpiewa³em
psalm na Mszy pierwszokomunijnej
mojego syna Kamila. Do œpiewu
zachêca³ mnie poprzedni organista p.
Paw e³ S zal eñc ów, a obe cny p.
Jaros³aw Borowicz, nie tylko zachêca,
ale tak¿e kszta³ci bezinteresownie.
Poprzez œpiew wyd³u¿y³em sobie ¿ycie
o co najmniej dziesiêæ lat. Wprawia
mnie to w bardzo pozytywne prze¿ycia
i emocje. Œpiewem chwalê Pana Boga,
dlatego chcia³bym zachêciæ
wszystkich obecnych na mszach do
czy nne go udz ia³ u w œpi ewi e, a
zarazem w modlitwie.
Wszystko, co robiê wymaga
pracy, czasu i poœwiêcenia, a czyniê
to na chwa³ê Bo¿¹. Wspiera mnie
przy tym moja kochana ¿ona
Bogumi³a. Bez jej wsparcia i udzia³u,
nie udŸwign¹³ bym tyle. Za to jestem
jej bardzo wdziêczny i dziêkujê.

Pana Konrada wys³ucha³a
Gabrysia Skubiszyñska

RYTUA£, OBRZÊD, ŒWIÊTO W KULTURZE
Za nami najpiêkniejszy okres w
ca³ym roku
czas Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Warto wiêc, w ramach
odpoczynku, zastanowiæ siê, dlaczego
s¹ one dla nas tak wa¿ne, ¿e
przygotowania do nich rozpoczynamy
z du¿ym wyprzedzeniem. Dlaczego
tak wiele wysi³ku wk³adamy we
w³aœciwe ich przygotowanie i oprawê?
Có¿ jest takiego w tych œwiêtach, ¿e
czekamy na nie z niecierpliwoœci¹? W
czym tkwi ich magia i czar?
Œwiêta to dla wiêkszoœci z nas
okres wzajemnego obdarowywania siê
prezentami, sk³adania sobie ¿yczeñ,
wybaczania dawnych uraz i
przewinieñ, wystrzeliwania
sylwestrowych fajerwerków, a przede
wszystkim œwi¹tecznej, rodzinnej
atmosfery.
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Œ w i ê t a t o r ó w n i e ¿ okresie odtwarzamy czas pocz¹tku,
przeciwieñstwo czasu œwieckiego, c z y l i p o w s z e c h n e j r ó w n o œ c i .
czyli naszej codziennoœci. Czas œwi¹t Tworz ymy œwi ¹te czn ¹ wsp óln otê ,
to w pewnym sensie czas zaœwiatów, któr¹ szkocki antropolog Victor Turner
który wymaga dok³adnego n a z w a ³ c o m m u n i t a s . Ta
prze strz egan ia w³ aœci wych zasa d w s p ó l n o t o w o œ æ m o ¿ e b y æ
postêpowania, czyli obrzêdów. W tym podkreœlana, np. przez dzielenie siê
dobrami materialnymi, wspólne
uc zt ow an ie , co ma uw yp uk li æ
powszechn¹ równoœæ. Podczas œwi¹t
zapominamy o œwieckiej hierarchii
spo³ecznej i ¿yjemy we wspólnocie.
Pozwalaj¹ nam j¹ stworzyæ ró¿ne
rytua³y, czyli dzia³ania o charakterze
symbolicznym, które integruj¹ grupê,
spo³ecznoœæ.
Nie zawsze sobie
uœwi adam iamy, j ak wa ¿ne s ¹ w
naszy m ¿yci u rytu a³y. Zdan iem
francuskiego socjologa E. Durkheima

RYTUA£, OBRZÊD, ŒWIÊTO W KULTURZE
to one w³aœnie zespalaj¹ jednostkê do
¿yc ia z bio row ego . Na co d zie ñ
odda lamy siê od sieb ie, ¿yje my
samotnie, zamkniêci w krêgu w³asnych
spraw. Tymczasem obchodzone co
jakiœ czas œwiêta, podczas których
wszyscy wykonujemy te same rytua³y,
takie jak generalne porz¹dki, ubieranie
choinki, spo¿ywanie wieczerzy
wigilijnej, ³amanie siê op³atkiem,
wrêczanie prezentów, œpiewanie kolêd
… wymieniæ mo¿na d³ugo, sprawiaj¹,
¿e na nowo „regeneruj¹ siê” zerwane
wiêzi spo³eczne. Spo³eczeñstwo
odbudowuje sw¹ jednoœæ. Przyjrzymy
siê kilku rytua³om, które zwi¹zane s¹
ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Istotn¹ czêœci¹ ka¿dego œwiêta
jest ucztowanie. Czêstowanie
jedzeniem lub piciem wyra¿a dobre
intencje chêæ zawi¹zania wspólnoty.
Jak wiadomo jeden z niepisanych
zwyczajów religijnych wymaga
pozostawienia pustego miejsca i
nakrycia dla samotnej osoby,
zb³¹kanego wêdrowca,
niespodziewanego goœcia. Zwyczaj
ten ma jeszcze przedchrzeœcijañskie
korzenie. Zwi¹zany by³ z
zaduszkowym charakterem tych œwi¹t.
Wówczas wolne miejsce
pozostawiano dla dusz zmar³ych
przodków. Chrzeœcijanie przejêli ten
zwyczaj i nadali mu nowe znaczenie.

Pozostawianie wolnego nakrycia ma
wyra¿aæ nasz¹ pamiêæ o przodkach, o
nieobecnych bliskich. Chodzi te¿ o to,
¿e nikt tego dnia nie powinien byæ
samotny. Czêsto dopiero w
o k r e s i e œ w i ¹ t
dostrzegamy, ¿e obok
nas jest ktoœ
nieszczêœliwy, chory,
opuszczony.
Otwieramy siê wiêc
na drugiego
c z ³ o w i e k a ,
okazujemy mu serce
i ¿yczliwoœæ.
Zapraszamy na
wigiliê. Integracja
spo³eczna zacieœnia siê.
Jak wielu jednak jest ludzi
gotowych bezinteresownie przyj¹æ pod
swój dach ca³kowicie nieznanego
cz³owieka? Jak wielu z nas staæ na to,
by zaufaæ ludziom?
Najwa¿niejszym momentem
wieczerzy wigilijnej jest dzielenie siê
op³atkiem, co jest zwyczajem typowo
polskim. Symbolizuje on powszechne
pojednanie i braterstwo. Jednoczeœnie
to œlad po starochrzeœcijañskich
eulogiach (w j. gr. eulogia znaczy tyle
co wys³awianie, b³ogos³awienie). By³y
to specjalne chleby ofiarne sk³adane
na o³tarzu, które sta³y siê symbolem
mi³oœci i jednoœci wszystkich
chrzeœcijan oraz znakiem ich
zjednoczenia z Bogiem. Podkreœla³y
te¿ wiêŸ ze wspólnot¹. Ten rytua³ to
pr zy k³ ad pr ze kr ac za ni a sa me go
siebie, w³asnego egoizmu i
wychodzenia w kierunku drugiego
cz³owieka. £ami¹c siê op³atkiem,
zbli¿aj¹c siê do drugiego cz³owieka
jednoczeœnie w jakiœ sposób
poznajemy siebie. Do dzisiaj w wieczór
wigilijny dzielimy siê op³atkiem na znak
pokoju, pojednania, przebaczenia,

mi³oœci, prze¿ywanej wspólnie radoœci
Bo ¿e go Na ro dz en ia i w ie rn oœ ci
naszym tradycjom.
Na koniec jeszcze jeden rytua³
wr êc za ni e pr ez en tó w ta k
oczekiwane zw³aszcza przez
dz ie ci . Wa rt o je dn ak
pamiêtaæ, ¿e to równie¿
jeden ze sposobów
umacniania wiêzi
spo³ecznych. Bez
wz gl êd u na re al n¹
wartoœæ daru,
wrêczenie go
symbolizuje chêæ
nawi¹zania lub
zacieœnienia relacji.
Nieprzy padkowo wiêc tak
du¿o wysi³ku wk³adamy w to, by
zn al eŸ æ w³ aœ ci wy i od po wi ed ni
po da ru ne k. Ws zy sc y l ub im y j e
dostawaæ, ale tak¿e lubimy je dawaæ.
Radoœæ wiêc jest podwójna.

Na koniec jeszcze jedna uwaga.
Ka¿dy rodzaj przestrzeni i ka¿dy rodzaj
c z a s u w y m a ga o d c z³ o w i ek a
okreœlonego typu dzia³añ i to dzia³añ
steatralizowanych, podlegaj¹cych
formalizacji. Wi¹¿e siê to z
wyra¿aniem uczuæ i podkreœleniem
uroczystego charakteru wydarzenia,
jakim s¹ œwiata.

Katarzyna Kubiak

HISTORIA WIE¯ ZB¥SZYÑSKIEGO KOŒCIO£A
Koœció³ zb¹szyñski przez d³ugie
wieki by³ drewniany i nie posiada³
wie¿y. W roku 1761 ze wzglêdu na z³y
stan i groŸbê zawalanie, budynek
musiano rozebraæ.
W 1765 r. rozpoczêto budowaæ
nowy murowa ny koœció ³. Budowê
podj¹³ Stefan Garczyñski, dziedzic
zb ¹s zy ñs ki . Je dn ak za wi er uc hy
wojenne, rozbiory Polski, upadek
fortuny Garczyñskich, a w koñcu
œmieræ fundatora, spowodowa³y, ¿e
prace budowlane przerwano. Budowê

wznowi³ w 1777 r. Edward Garczyñski,
brat Stefana. Konsekracja nowego
koœcio³a odby³a siê w 1796 r. przez
biskupa Ignacego Raczyñskiego.
Koœció³ wygl¹da³ wówczas
nieco inaczej ni¿ obecnie. Wie¿e by³y
ni¿sze, bez kopu³, proste i œpiczaste,
pokryte bla ch¹ „mocn¹, czerwono
farbowan¹”. W takiej formie przetrwa³y
do 12 marca 1850 roku, kiedy to
koœció³ strawi³ po¿ar. Sp³onê³y
wówcz as wie¿e , stopi one zosta ³y
dzw ony, zap ad³ o siê skl epi eni e.

Ówczesny proboszcz ks. Wojciech
Pietraszewski opisuje w taki sposób to
wydarzenie:
"Wielkie nieszczêœcie spotka³o
nasze miasto i ca³¹ parafiê
Zb¹szyñsk¹. Z poniedzia³ku na wtorek,
dnia 12 marca 1850 r. o godz. 1:30 w
nocy pokaza³ siê w rynku ogieñ,
poch³on¹³ 45 budynków, a pomiêdzy
tymi i nasz piêkny koœció³, te wspania³e
wie¿e, ta ozdoba miasta i ca³ej okolicy
sta³a siê ofiar¹ po¿aru, tak, ¿e same
tylko poboczne mury zosta³y, bo nawet
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sklepienie ju¿ czêœciowo siê zapad³o, a
reszta jeszcze zapadnie. O godz. 2:00
wie¿e koœcio³a zaczê³y siê paliæ.
Ratunek dla nadzwyczaj wielkiego
wiatru by³ niepodobny. Wed³ug
wszelkiego prawdopodobieñstwa
niegodziwy cz³owiek zapali³ miasto.
Dzwonnica spalona, dzwony nasze
piêkne stopione, jesteœmy teraz bez
domu Bo¿ego, bez dzwonów tak rêka
Boska srodze nas dotknê³a."
Po po¿arze przyst¹piono do
budowy nowych wie¿, których kszta³t
barokowy zachowa³ siê po dzieñ
dzisiejszy.
Pierwszy remont wie¿
przeprowadzono w 1925 r., gdy
proboszczem parafii by³ ks. Leon
P³otka. W czasie prac remontowych
zdarzy³ siê wypadek. Spadaj¹cy
element tak nieszczêœliwie uderzy³ w
krêgos³up jednego z cieœli, ¿e na
skutek odniesionych obra¿eñ zmar³ on
9 wrzeœnia 1925 r., maj¹c 46 lat. By³ to
mój pradziadek, Hieronim Stachecki,
który mieszka³ wówczas w £omnicy.
Osieroci³ ¿onê i czwórê dzieci, z
których najm³odsze mia³o niespe³na
dwa miesi¹ce.
Kilka lat póŸniej, w roku 1931,
wyremontowane wie¿e budzi³y podziw
goœci zjazdu katolickiego archidiecezji
gnieŸnieñsko poznañskiej, któremu
przewodniczy³ Jego Eminencja Ks.
Kardyna³ August Hlond Prymas Polski.
Podczas drugiej wojny
œwiatowej, w roku 1942, œwi¹tyniê
zamieniono na magazyn map i
dokumentów. W styczniu 1945 r. przy
zdobywaniu Zb¹szynia przez wojska
radzickie, he³my wie¿ i czêœciowo
same wie¿e zosta³y znacznie
uszkodzone przez pociski
artyleryjskie. W jakim stanie
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znajdowa³y siê wie¿e koœcio³a,
pokazuje zdjêcie wykonane
potajemnie przez p. Kazimierza
Olejniczaka przez dziurê w strychu
budynku stoj¹cego obok koœcio³a.
Po zakoñczeniu wojny koœció³
zosta³ odbudowany staraniem ks. kan.
dr Jana Œciesiñskiego i dziêki
ofiarnoœci wiernych. Remont koœcio³a
przeprowadzany by³ przez
przedsiêbiorstwo budowlane
W i n c e n t e g o B i a ³ e c k i e g o . Ta k
wspomina jego syn, Henryk Bia³ecki:
„Wybuchy pocisków bardzo zniszczy³y
nie tylko wie¿e, ale ca³y koœció³. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e z wie¿ pozosta³y tylko
szkielety kopu³. Poza tym, na skutek
osiadania budynku, jedna z wie¿
wykazywa³a odchylenie od pionu oko³o
50 cm. Prace remontowe
rozpoczêliœmy w sierpniu 1945 r. i
trwa³y one, z przerw¹ w okresie
zimowym, do maja 1946 r. W
porównaniu z dzisiejszymi
technologiami by³y one
nieporównywalnie trudniejsze. Przy
obu wie¿ach, a¿ po same krzy¿e na
szczytach, ustawiliœmy drewniane
rusztowania. Ca³a konstrukcja wie¿,
wszystkie prace ciesielskie,
blacharskie wykonywaliœmy rêcznie,
na rusztowaniach.
Bra k by ³o p r¹d u, o gro mn¹
trudn oœæ stano wi³ zakup drewn a,
blachy i innych materia³ów. Na dworcu
kolejowym na torach sta³y
poniemieckie sk³ady towarowe,
których Niemcy nie zd¹¿yli
przetransportowaæ przed koñcem
wojny w g³¹b Niemiec. W niektórych
wagonach znajdowa³a siê blacha
aluminiowa, która by³a przeznaczona
do budowy samolotów.
Wykorzystaliœmy czêœæ tej blachy do
odbudowy wie¿. W przedsiêbiorstwie
ojca zatrudnionych by³o oko³o 50
pracowników, z czego 15 osób
pracowa³o przy remoncie koœcio³a.”
W po³owie lat 60-tych
zainteresowano siê licznymi
uszkodzeniami konstrukcji budynku
koœcio³a. Zgodnie z zaleceniami, od
1965 r., raz na dwa lata, wykonywano
inwentaryzacjê architektonicznokonstrukcyjn¹ budynku wraz z
rejestracj¹ zauwa¿onych uszkodzeñ,
jak równie¿ pomiary geodezyjne
geometrii kszta³tu budynku koœcio³a.
Dokonywano wówczas m. in.
pomiarów geodezyjnych odkszta³ceñ
wie¿ koœcielnych.
W sprawozdaniu z wizji lokalnej
koœcio³a w dniu 12 sierpnia 1968 r.

czytamy m. in.: „Pomiary ujawni³y, ¿e
odchylenie wie¿ z pionu jest znaczne i
tak: (…) wzajemne rozchylenie wie¿
wynosi 25 cm, a he³mów 82 cm.
Wychylenie samych he³mów o
konstrukcji drewnianej wynosi 32 cm i
25 cm, poza tym he³my wykazuj¹
skrêcenie konstrukcji.”
Po kontroli przeprowadzonej rok
póŸniej zalecono, aby zosta³: „w
najbli¿szym okresie skontrolowany
szczegó³owo stan konstrukcji he³mów
na wie¿ach koœcielnych. Po rozciêciu
os³ony blaszanej sprawdziæ nale¿y
sta n dre wna i po³ ¹cz eñ miê dzy
elementami konstrukcji he³mów na
obydwu wie¿ach.”
Poniewa¿ badania wskazywa³y
na pogarszaj¹cy siê stan budynku
koœcio³a, ówczesny proboszcz ks. mgr
Mieczys³aw Pohl, w roku 1970, podj¹³
siê przeprowadzenia bardzo pilnych i
trudnych prac, maj¹cych na celu
wzmocnienie konstrukcji ca³ej bry³y
oraz zabezpieczenie odchylaj¹cych
siê wie¿.
Remont wie¿ rozpoczêto w roku
1972. W Kronice Parafialnej zapisano:
„Ca³y ciê ¿ar koszt ów spocz¹ ³ na
parafii, która da³a dowody niezwyk³ej
ofiarnoœci i poœwiecenia. Wstêpne
prace przy wie¿y wschodniej prowadzi³
Florian Nowaczyk, który zabezpieczy³
zagro¿ony mur nad zegarem. Dalsze
prace murarskie i ciesielskie
prowadzi³a firma Hermanowicz z
Gorzowa. (…) Prace blacharskie
prowadzi³ przy wie¿y wschodniej p.
Jagaciak z Nowego Tomyœla. Prace
kowalskie wykonywa³a firma Jana

Ks. Prob.
prob. M.M.
Pohl
orazoraz
pracownicy
wykonuj¹cy
remont wie¿
–z
Ks.
Pohl
pracownicy
wykonuj¹cy
archiwum
parafii. parafii
remont wie¿
- archiwum

Ko³aty ze Zb¹szynia (…) Prace przy
drugiej wie¿y prowadzi³ mistrz
blacharski Boles³aw Bordych ze
Zb¹szynia.”
W czasie trwania prac przy
wie¿ach wszystkie nabo¿eñstwa
odprawia³y siê w koœciele normalnym

HISTORIA WIE¯ ZB¥SZYÑSKIEGO KOŒCIO£A
trybem. Wejœcie do koœcio³a
zabezpieczono ze wzglêdu na lec¹ce z
góry od³amki i odpryski, wykonuj¹c
tunel z desek, pod którym mo¿na by³o
wejœæ bezpiecznie do koœcio³a.
Ksiêdza proboszcza oprócz
ró¿norakich spraw finansowomateria³owych zwi¹zanych z
prowadzonymi remontami, drêczy³y
(jak¿e aktualne tak¿e w dzisiejszych
czasach) k³opoty z pracownikami. W
Kronice zapisa³: „Niektórzy uprawiali
nadmiernie kult kieliszka i trzeba by³o
nieraz ostrej perswazji, by w takim
stanie nie wchodzili na górne
rusztowania. By³y te¿ dwa wypadki, ale
na szczêœcie niegroŸne. Poza tym
doœæ k³opotliw¹ spraw¹ by³y czêste
wyjazdy pracowników nie wiadomo
gdzie i po co. Niektórzy wyje¿d¿ali na
trzy czy cztery tygodnie.”
Prace przerwano w listopadzie
1972 r. ze wzglêdu na wczesne
przymrozki i wznowiono je w maju
1973 r. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tych
prac, oprócz oblachowania i prac
tynkarskich, by³o po³¹czenie przy
pomocy bloku ¿elbetowego obydwu
wie¿. Opasano je od strony
wewnê trzne j koœci o³a tak, ¿e na
zewn¹trz opasanie by³o zupe³nie
niewidoczne. Osi¹gniêto przez to
zabezpieczenie obydwu wie¿, gdy¿
du¿a, oko³o 10-centymetrowa
szczelina, która powsta³a na fasadzie
koœcio³a, mog³a doprowadziæ do

katastrofy budowlanej. Przyst¹piono
równie¿ do umocnienia belkowania
wie¿. Niektór e element y by³y ju¿

zbutwia³e i straci³y si³ê noœn¹.
Ks. proboszcz Pohl w Kronice
zapisa³: „Remont wie¿ koœcio³a by³
problemem bardzo z³o¿onym i
wymaga³ wiele pomocy i ofiarnoœci ze
strony parafian, bo nak³ady pieniê¿ne

by³y wielkie. Zainteresowanie parafian
pracami przy koœciele by³o du¿e.
Spieszyli z pomoc¹ wed³ug swych
mo¿liwoœci. Ilekroæ zachodzi³a
potrzeba ¿wiru, cementu, drzewa
budulcowego - zawsze mo¿na by³o na
nich liczyæ. Pomoc ta i ¿yczliwoœæ
pobudza³a ekipê budowlan¹ i
kierownictwo do tym wiêkszych
wysi³ków.”
Kiedy w 2005 roku proboszczem
parafii zosta³ ks. Zbigniew Piotrowski,
podejmowano coraz to nowsze prace
remontowe. W 2010 r. przysz³a kolej na
wie¿e, których stan od ostatniego
remontu systematycznie siê
pogarsza³. Po wielu staraniach Parafia
otrzyma³a dofinansowanie w kwocie
300 tys. z³otych ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Dziêki tym œrodkom oraz
wsparciu parafian rozpoczêto
kapitalny remont wie¿y wschodniej,
który jest obecnie na ukoñczeniu.
Druga z wie¿, ze wzglêdu na swój stan,
równie¿ wymaga remontu kapitalnego.
Mamy nadziejê, ¿e z pomoc¹
Bo¿¹, sprzyjaj¹ce warunki pogodowe i
f in an so we po zw ol ¹ n a s zy bk ie
zakoñczenie remontów, bo nie ma co
ukrywaæ, ¿e doje¿d¿aj¹c do
Zb¹szynia, jakoœ „dziwnie inaczej”
wygl¹da panorama miasta z j e d n ¹
wie¿¹ koœcio³a.

Anna Masiewicz

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
·9 stycznia Niedziela Chrztu Pañskiego Mt 3,13-17
Œw. Cyryl Jerozolimski (+ 386) tak komentowa³ tê
ewangeliê:
„Jak Chrystus po chrzcie i zst¹pieniu Ducha Œwiêtego,
wyszed³szy, pokona³ przeciwnika, tak i wy po chrzcie
œwiêtym i duchowym namaszczeniu winniœcie przywdziaæ
ca³¹ zbrojê Ducha Œwiêtego, stan¹æ przeciw potêdze wroga
i z ni¹ walczyæ, mówi¹c: «Wszystko mogê w Chrystusie,
który mnie umacnia» (Flp 4, 13). Uznani za godnych tego
œwiêtego namaszczenia zwiecie siê chrzeœcijanami wasze
odrodzenie potwierdza s³usznoœæ tego imienia. Zanim
bowiem zaszczycono was chrztem i ³ask¹ Ducha Œwiêtego,
nie zas³ugiwaliœcie w³aœciwie na tê nazwê. Byliœcie raczej
dopiero w drodze, by zostaæ chrzeœcijanami”.
·16 stycznia II niedziela zwyk³a J 1, 29-34
Jan Chrzciciel stwierdza dziœ w Ewangelii, ¿e Pan Jezus jest
tym, który chrzci Duchem Œwiêtym. Wiemy te¿, ¿e sam
Zbawiciel na pocz¹tku swej publicznej dzia³alnoœci
oœwiadczy³: Jeœli ktoœ nie narodzi siê z Ducha Œwiêtego, nie
mo¿e wejœæ do Królestwa niebieskiego. Mowa tu o tym
w³aœnie narodzeniu, które sprawia, ¿e stajemy siê dzieæmi
Bo¿ymi. I mia³o to miejsce w dzieñ naszego chrztu. By³ to

dzieñ naszych narodzin dla Boga, dzieñ, w który weszliœmy
do Królestwa niebieskiego. Ale jednoczeœnie by³ to moment,
w którym zobowi¹zaliœmy siê do œwiadomego podjêcia
wszystkich wynikaj¹cych z tego konsekwencji. Przyjêty na
chrzcie dar synostwa Bo¿ego musi byæ codziennie
œwiadomie akceptowany i potwierdzany, przede wszystkim
chrzeœcijañskim ¿yciem.
I na koniec dodajmy s³owa œw. Leona Wielkiego z "Mowy na
Bo¿e Narodzenie": Dziêki sakramentowi chrztu œwiêtego
zamieni³eœ siê w œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego. Obyœ nigdy nie
wypêdzi³ przez swe z³e uczynki tak zacnego Goœcia, ani te¿
nie podda³ siê niewoli diab³a; poniewa¿ posiadasz wartoœæ
Krwi Chrystusa.
·23 stycznia III niedziela zwyk³a Mt 4, 12-23
Chrystusowi nie chodzi³o o to, ¿eby zgromadziæ
przy sobie t³umy, które by Go podziwia³y. Objawiaj¹c siê
coraz wyraŸniej œwiatu, jednoczeœnie coraz mocniej
podkreœla³, ¿e czeka na odpowiedŸ tych, którym siê objawia.
St¹d od samego pocz¹tku stawia³ wszystkim wyraŸne
wymagania. Dziœ wo³a: Nawracajcie siê, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie. To wezwanie wielokrotnie
powtarza Ewangelia i zachowuje ono zawsze swoj¹
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aktualnoœæ. Chrystus przyszed³ na œwiat po to, abyœmy
mogli zrzuciæ z siebie starego cz³owieka i przyoblec siê w
nowego cz³owieka, ukszta³towanego na wzór, jaki ukaza³
nam Chrystus. Ale nie stanowi to jednorazowego aktu.
Trzeba ci¹gle odwracaæ siê od z³a i przezwyciê¿yæ w sobie
ró¿ne s³aboœci.
·30 stycznia IV niedziela zwyk³a Mt 5, 1-12a
Jezus rozpocz¹³ swoje Kazanie na Górze od skierowania
do uczniów kilku zdañ rozpoczynaj¹cych siê od s³owa
„b³ogos³awieni”, co w jêzyku greckim znaczy równie¿:
„szczêœliwi, rozradowani”. Musi byæ jakiœ powód bycia
b³ogos³awionym czy szczêœliwym. S³uchaczami Kazania

na Górze byli pierwsi ludzie, którzy uwierzyli, ¿e Jezus jest
Królem Izraela, Mesjaszem, Synem Bo¿ym. To ci, którzy
us³yszeli i zrozumieli wezwanie Jezusa: "Nawracajcie siê,
bo blisko ju¿ jest królestwo niebieskie." S¹ szczêœliwi nie
dlatego, ¿e siê urodzili jako Judejczycy, lecz dlatego, ¿e
uwierzyli i stali siê uczniami Jezusa! Uczniowie Jezusa s¹
ju¿ ludŸmi innymi ni¿ wiêkszoœæ wspó³czesnych. Oni ju¿ nie
s¹ uczniami faryzeuszów ani innych judejskich nauczycieli
religijnych. S¹ uczniami Jezusa. Musz¹ siê jeszcze wiele
nauczyæ, lecz ju¿ s¹ szczêœliwi, b³ogos³awieni,
rozradowani, bo spotkali ¯ywego Boga.

Ks. Krzysztof Kaczmarek

TATUA¯ I PIERCING
Prawdopodobnie ka¿dy z nas spotka³ w swoim
¿yciu mê¿czyzn lub kobiety z tatua¿em. Czasami równie¿
m³odzieñców z kolczykami w uszach, z ig³ami w ró¿nych
czêœciach cia³a, nosie, wargach, a nawet pod jêzykiem. S¹
to zjawiska dosyæ powszechne nie tylko w Polsce, ale w
ró¿nych czêœciach Œwiata. Piercing i tatuowanie ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹ zarówno wœród
m³odzie¿y ¿eñskiej jak i mêskiej.
Ju ¿ st ar o¿ yt ni Eg ip cj an ie
zajmowali siê tatuowaniem swoich cia³.
Na œlady tatua¿u natrafiono tak¿e w
wykopaliskach we Francji, Mongolii,
Brazylii, a zw³aszcza na wyspach
Polinezyjskich na Pacyfiku, gdzie
odkrywca James Cook spotka³ wielu
mieszkañców z tego typu ozdobami.
Mo¿emy siê zastanawiaæ jakie
s¹ g³ ów ne pr zy cz yn y na k³ uw an ia
swojego cia³a? Istniej¹ nawet specjalne
salony tatua¿y i piercingu. Lu dy
prymitywne u¿ywa³y czêsto tatua¿u podczas polowania, a
tak¿e aby przejœæ bezpiecznie okres dojrzewania, nawi¹zaæ
³¹cznoœæ ze zmar³ymi. Kobiety w Polinezji u¿ywaj¹ tatua¿y
naoko³o ust, by z³y duch nie wszed³ przez nie do „wnêtrza”
cz³owieka. Bardzo popieraj¹ te praktyki sataniœci. Jeden z
za³o¿ycieli koœcio³a Szatana Anton La Vey w Stanach
Zjednoczonych oœwiadczy³: „Tatua¿ i piercing s¹ wprawdzie
potêpiane w Piœmie Œwiêtym, ale ja chcia³bym pochwaliæ to
jako zjawisko przeciwstawiaj¹ce siê religii chrzeœcijañskiej.
W czasopiœmie „Tatao” z roku 1994 czytamy m.in.: „We
Zgodnie z kanonem 1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego w
niedzielê oraz w inne dni œwi¹teczne nakazane, wierni s¹
zobowi¹zani uczestniczyæ we mszy œwiêtej oraz
powstrzymaæ siê od wykonywania tych prac i zajêæ, które
utrudniaj¹ oddawanie Bogu czci, prze¿ywanie radoœci
w³aœciwej dniowi Pañskiemu oraz korzystanie z nale¿nego
odpoczynku duchowego i fizycznego. W Polsce œwiêtami
nakazanymi s¹:
·Wszystkie niedziele roku
·Wielkanoc (œwiêto ruchome)
·Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)
·Objawienie Pañskie ( Trzech Króli - 6 stycznia)
·Wniebowst¹pienie Pañskie (œwiêto ruchome) - od
2003 roku uroczystoœæ zosta³a przeniesiona na 7.
Niedzielê Wielkanocn¹
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wszystkich prawie ludach prymitywnych te praktyki s¹
po³¹czone z oddaniem czci bo¿kom szatanom, aby
usposobiæ je przyjaŸnie. W tych obrzêdach wielkie
znaczenie ma wyp³ywaj¹ca krew, poniewa¿ razem z ni¹
wyp³ywaj¹ z³e moce.
Mo¿emy zapytaæ co na temat tatua¿u mówi Pismo
Œwi ête ? Pr akt yki te b y³y zna ne
przecie¿ wœród ludów pogañskich
otaczaj¹cych Izraelitów. Czytamy w
Ksi êdz e kap ³añ ski ej 19, 28: „Ni e
bêdziesz nacina³ swojego cia³a po
zmar³ym na znak ¿a³oby”. W Ksiêdze
powtórzonego prawa 14,1, Pan Bóg
przestrzega: „Wy jesteœcie dzieæmi
Bo¿ymi, nie bêdziecie nacinaæ sobie
skóry”. W nowym Testamencie œwiêty
Pawe³ w pierwszym liœcie do Koryntian
mówi: „Czy¿ nie wiecie, ¿e jesteœcie
œwi¹ tyni ¹ Duch a Œwiê tego , któr y
mieszka w Was?!” Podobn¹
interpretacjê odnajdujemy w I liœcie œw. Piotra, w liœcie œw.
Paw³a do Efezjan w czyApokalipsie œw. Jana.
Podsumowuj¹c mo¿emy powiedzieæ, ¿e wiele tak
naprawdê zale¿y od naszej intencji. Je¿eli ktoœ u¿ywa
tatua¿u albo nak³uwa ig³ami, by przypodobaæ siê innym lub
dla w³asnej satysfakcji to trudno mu tego zabroniæ. Istniej¹
jednak przecie¿ inne sposoby czêsto mniej bolesne i
uci¹¿liwe ni¿ ranienie swojego cia³a ig³ami.

Ks. Leon £odziñski
·Bo¿e cia³o - (œwiêto ruchome)
·Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
·Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny (15
sierpnia)
·Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych (1 listopada)
ŒWIÊTA RUCHOME:
·Popielec 9marca
·Wielkanoc 24 kwietnia
·Wniebowst¹pienie 5 czerwca
·Zes³anie Ducha Œwiêtego 12 czerwca
·Bo¿e Cia³o 23 czerwca
·Pierwsza niedziela Adwentu 27 listopad
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PRO MEMORIA
dotycz¹ce rodziców chrzestnych

W zwi¹zku z licznymi pytaniami duszpasterzy, niestety czasem tak¿e w kontekœcie praktyki niezgodnej z
obowi¹zuj¹cymi zasadami, przypominamy:
1. Rodzice winni wybraæ dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy bêd¹ wspomagaæ rodziców
naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. Spe³nia siê ten wymóg prawa tak¿e
wówczas, gdy w obrzêdzie chrztu œw. uczestniczy tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie mo¿e
natomiast byæ dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraŸnie: „Nale¿y
wybraæ jednego tylko chrzestnego lub chrzestn¹, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie.
2. Chrzestni winni mieæ ukoñczone 16 lat, przyjêty sakrament bierzmowania i byæ katolikami wyznaj¹cymi sw¹
wiarê ¿yciem zgodnym z nauk¹ Koœcio³a. Rodzicami chrzestnymi nie mog¹ byæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku
niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez ¿adnych zobowi¹zañ prawnych) oraz m³odzie¿, która nie
uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie maj¹ przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w
czasie obrzêdu chrztu œw. przyst¹piæ do Komunii œw.
3. Katolicy, którzy nie spe³niaj¹ warunków wymaganych do pe³nienia funkcji rodzica chrzestnego nie mog¹ te¿
pe³niæ funkcji œwiadka chrztu. Funkcja œwiadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, nale¿¹cych
do niekatolickich wspólnot chrzeœcijañskich (protestanci, anglikanie), które nie mog¹ byæ chrzestnymi. Mog¹
one jednak pe³niæ zadanie œwiadka chrztu pod warunkiem, ¿e jest ju¿ wyznaczony chrzestny
katolik lub chrzestna katoliczka. Podobnie jak kandydaci na chrzestnych, kandydaci na œwiadków chrztu winni
przedstawiæ dokument, ¿e s¹ wierz¹cy i praktykuj¹cy w swoim Koœciele. Nastêpnie w parafialnej ksiêdze
ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna przekreœla siê s³owo „chrzestny” „chrzestna” i
wpisuje siê s³owo „œwiadek”.
4. Wyj¹tkiem od powy¿szej zasady s¹ osoby nale¿¹ce do Koœcio³a prawos³awnego. Ze wzglêdu na œcis³¹
komuniê istniej¹c¹ miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³ami prawos³awnymi, dla s³usznej przyczyny wolno
dopuœciæ wiernego prawos³awnego do pe³nienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki
chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub doros³ego katolika pod warunkiem jednak wystarczaj¹cego
zabezpieczenia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, ¿e dany chrzestny nadaje siê do tej roli (por. statuty
511-513 Synodu Archidiecezji Poznañskiej 2004-2005).
Ks. dr Jan Glapiak
Przewodnicz¹cy Referatu Prawnego,
Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów
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ŒWIÊTY TOMASZ Z AKWINU, PREZBITER I DOKTOR KOŒCIO£A
Tomasz urodzi³ siê niedaleko
Akwinu w 1225 r. Kiedy mia³ 5 lat,
rodzice oddali go w charakterze oblata
do opactwa na Monte Cassino. Z
niewyjaœnionych przyczyn opuœci³ on
klasztor i uda³ siê do Neapolu, gdzie
studiowa³ na tamtejszym
uniwersytecie. Tam zapozna³ siê z
ni ed aw no za ³o ¿o ny m p rz ez œw.
Dominika Zakonem Kaznodziejskim.
Œwiêty mia³ wtedy ok. 20 lat. Spotka³o
si ê to z de za pr ob at ¹ ro dz in y.
Wszelkimi sposobami , w³¹cznie z
dw ul et ni m ar es zt em do mo wy m,
próbowano zmieniæ jego decyzjê;
bezskutecznie. Wys³ano nawet jego
w³asn¹ siostrê, Marottê, by mu
dominikanów "wybi³a z g³owy".
Tomasz jednak umia³ tak do
niej przemówiæ, ¿e sama
wst¹pi³a do benedyktynek.
Prze³o¿eni
wys³ali go na studia do
Rzymu, a stamt¹d
oko³o roku 1248 do
Kolonii. Tam przyj¹³
œ w i ê c e n i a
kap³añskie. Po
ukoñczeniu wys³ano
Tomasza do Pary¿a,
by na
Sorbonie
wyk³ada³ teologiê. By³
baka³arzem nauk
biblijnych . Zadziwia³
wszystkich jasnoœci¹
wyk³adów, wymow¹ i
g³êbi¹. Stworzy³ w³asn¹
metodê, w której najpierw
wysuwa³ trudnoœci i argumenty
przeciw danej prawdzie, a potem je
kolejno zbija³ i dawa³ pe³ny wyk³ad.
Tomasz po siedmiu latach powróci³ do
W³och. Na kapitule generalnej zosta³
mianowany kaznodziej¹ . Przez
pewien czas prowadzi³ tak¿e wyk³ady
na dworze papieskim Urbana IV . W
roku 1274 papie¿ b³. Grzegorz X zwo³a³
do Lyonu sobór powszechny. Zaprosi³
tak¿e Tomasza z Akwinu. Tomasz
jednak, maj¹c 48 lat, po krótkiej
chorobie zmar³ w drodze na sobór w
opactwie cystersów w Fossanuova
dnia 7 marca 1274 roku. Z tego w³aœnie
powodu do roku 1969 doroczn¹
pa mi ¹t kê œw. Toma sz a Ko œc ió ³

obchodzi³ w³aœnie 7 marca, w dzieñ
œmierci. Ten dzieñ przypada jednak
zawsze w Wielkim Poœcie. Dlatego
reforma liturgiczna doroczne
wspomni enie œwiêteg o przesun ê³a
wyj¹tkowo na 28 stycznia - dzieñ
przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w
1369 r.
Jest patronem dominikanów,
ksi êga rni , stude ntó w i t eol ogó w;
opiekun podczas sztormów. Papie¿
Jan XXII zaliczy³ go do grona œwiêtych
18 lipca 1323 roku. Papie¿ œw. Pius V
og³osi³ go 11 kwietnia 1567 roku pi¹tym
dokt orem Koœc io³a zach odni ego.
Papie¿ Leon XIII ustanowi³ go 4
sierpnia 1880 roku
patronem wszystkic h
uniwersytetów i
szkó³ katolickich.
Ni ez by t
d³ugie ¿ycie
Tomasza by³o
niezwykle
pracowite,
po zo st aw i³
on po sobie
d³ug¹ listê
d z i e ³
teolo giczn y
c h
i
filozoficznyc
h, naucza³ w
w i e l u
szko³ach, bra³
czynny udzia³ w
¿ y c i u
publicznym,
znajduj¹c siê
przewa¿nie w centrum
wydarzeñ, a jednoczeœnie by³
cz³owiekiem ogromnej wiary, którego
¿ycie podporz¹dkowane by³o
su ro wy m r eg u³ om za ko nn ym ,
nakazuj¹cym pokorê i ubóstwo.
Papie¿ Urban IV, który ¿ywi³
doñ wielk i szacu nek, polec i³ mu
u³o¿enie tekstów liturgicznych na
uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a ; œw.
Tomasz z Akwinu nap isa³ na tê
oko lic zno œæ piê kne : tzw. ofi cja
mszalne i brewiarzowe. Stanowi¹ one
wspania³y pomnik - zarówno
teologiczny, jak i poetycki - kultu
eucharystycznego, jaki o¿ywia³ ludzi

tamtej epoki. Opowiadano, ¿e papie¿
Urban IV poleci³ u³o¿enie tych oficjów
jednoczeœnie dominikaninowi
Tomaszowi z Akwinu oraz uczonemu
franciszkaninowi Bonawenturze, aby
móg³ wybraæ najpiêkniejsze z nich.
Kiedy w obliczu papieskiego dworu
jako pierwszy zacz¹³ czytaæ swój tekst
œw. Tomasz, Bonawentura s³ucha³
zac hwy con y i w mia rê c zyt ani a
ukradkiem dar³ swój rêkopis na drobne
kawa³ki. Gdy papie¿ poprosi³ go o
zaprezentowanie jego tekstu, wskaza³
na podarte szcz¹tki i oœwiadczy³, ¿e
nie czuje siê na si³ach
wspó³zawodniczyæ z Tomaszem. By³y
to s³owa :
Chwal Syjonie Zbawiciela,
Chwal hymnami wœród wesela
Wodza i Pasterza rzesz!
Ile zdo³asz s³aw Go œmia³o,
Bo przewy¿sza wszystko chwa³¹,
Co wyœpiewaæ pieœni¹ chcesz!
Chwa³y przedmiot nad podziwy,
Chleb ¿yj¹cych, pokarm ¿ywy,
Dzisiaj siê przedk³ada nam.
Za wieczerzy œwiêtym sto³em
Pan go ³ami¹c z braæmi spo³em,
Iœcie da³ Dwunastu sam.
Z pe³nej piersi niech brzmi¹ pienia,
Wdziêcznym ho³dem uwielbienia
S³awmy gromko Króla chwa³! [...]
Z poda rtych kawa³ ków te ksu œw
Bonawentury odczytano czêœæ s³ów:
Duszo Chrystusowa, uœwiêæ mnie.
Cia³o Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj
mnie.
Mêko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wys³uchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuœæ mi oddaliæ siê od Ciebie.
Od z³ego ducha broñ mnie.
W godzinê œmierci wezwij mnie.
I ka¿ mi przyjœæ do siebie,
Abym z œwiêtymi Twymi chwali³ Ciê,
Na wieki wieków. Amen.

Tomasz Jazdon

www.pio.parafia-zbaszyn.pl
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MA£GORZATA KO¯UCHOWSKA KOBIETA O WIELU
TWARZACH I WIELKIM JEDNYM SERCU…
Na co dzieñ widujemy wielu ludzi, nawet nie
zastanawiaj¹c siê jacy s¹, co czuja i co robi¹. Czêsto
widujemy w³aœnie aktorów oceniaj¹c ich z charakteru,
ale z charakteru, który graj¹ we filmach, serialach, czy
przedstawieniach. Chcia³bym przedstawiæ Pañstwu
osobê, która z dobroci¹ i wiar¹ w Boga idzie przez
œwiat… a jest ni¹ pani Ma³gorzata Ko¿uchowska.
Znamy j¹ z
serialu "M
jak Mi³oœæ"
- j a k o
H a n k a
Mostowi ak
i takich
filmów jak
"Kiler" czy
"Kiler-ów 2-óch", gdzie gra³a Ewê Szañsk¹. Aby bli¿ej
przedstawiæ czytelnikom "Zb¹skiego Sanktuarium" jej
postaæ, zag³êbi³em siê bardziej w jej postaæ oraz
skorzysta³em z wywiadu p. A. Puœcikowskiej
przeprowadzonego dla „Goœcia Niedzielnego” 38/2009 2009-2009.
Pani Ma³gorzata Ko¿uchowska urodzi³a siê 27
kwietnia 1971 we Wroc³awiu, a wychowywa³a i uczy³a siê w
Toruniu. Dalej szkoli³a siê w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Teatralnej we Warszawie, a w 1994 r. zosta³a jej
absolwentk¹. PóŸniej nale¿a³a do zespo³u warszawskiego
Teatru Dramatycznego, a od 2005 roku do Teatru
Narodowego. Zosta³a laureatk¹ nagród "Z³otej Kaczki" w
kategorii "Najlepsza polska aktorka 2004”. Otrzyma³a te¿
"Telekamery" w 2004 i 2005 oraz nominacjê w 2006.
Obecnie jest ¿on¹ prezentera Bart³omieja Wróblewskiego po tym jak poœlubi³a swego mê¿a w koœciele pod
wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a w Warszawie.
¯yj¹c wœród ludzi, w swojej rodzinie, jak i w œwiecie
gwiazd na pytanie czy czuje siê odpowiedzialna za tych,
którzy j¹ obserwuj¹, podziwiaj¹ i wzoruj¹ siê na niej?
odpowiedzia³a: „W jakimœ sensie tak. To taka nalecia³oœæ
rodzinna: mam rodziców nauczycieli, wiêc jakieœ tam
zaciêcie pedagogiczne we mnie jest (œmiech). Ale nie
wierzê, ¿eby zachowanie osoby publicznej od razu
wywo³ywa³o masowe naœladownictwo. (…) Czy mo¿na
jednak czuæ siê odpowiedzialnym za wybory innych? Ka¿dy
sam kieruje w³asnym ¿yciem. I wybiera dobrze albo Ÿle.
Ka¿dy, równie¿ ja, ma prawo do b³êdów. Nie czujê siê ikon¹,
wzorcem. Nie prowadzê ¿ycia pod publiczkê(…) W ¿yciu
nie umiem i nie chcê graæ. Tak naprawdê moim celem jest
branie udzia³u w rzeczach wa¿nych. W ¿yciu prywatnym i
zawodowym nie chcê marnowaæ czasu.” Zaœ na pytanie, ¿e
jej rola w serialu „M jak Mi³oœæ”, który leci ju¿ 9 lat na
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ekranach naszych telewizorów, jest serialow¹
ewangelizacj¹ powiedzia³a: „(œmiech) Mo¿e. W domu nie
mam wyszytych w³asnorêcznie sztandarów „wiara,
nadzieja, mi³oœæ” i nie biegam z nimi po Warszawie. Ale
wydaje mi siê, ¿e ka¿da osoba z konkretnym
œwiatopogl¹dem, wyznawanymi wartoœciami ma prawo,
czy wrêcz obowi¹zek, siê nimi dzieliæ. A gdy trzeba, broniæ
ich. Nie bojê siê i nie wstydzê swoich przekonañ, wiary.
Ma³o mnie obchodzi, czy to siê komuœ podoba, czy nie. To
zastanawiaj¹ce, ¿e w kraju, w którym ponad 90 proc.
obywateli deklaruje katolicyzm, publiczne przyznanie siê do
tej wiary uwa¿ane jest za akt odwagi. Szanujê pogl¹dy
innych i przera¿a mnie zacietrzewienie w wyra¿aniu
pogl¹dów, fanatyzm.” Pani Ma³gosia, kiedy zmar³ papie¿
Jan Pawe³ II publicznie otworzy³a siê na kwestie wiary. Po
tym zdarzeniu przyzna³a siê: „posz³am do koœcio³a œw.
Anny. Usiad³am w ³awce i
mo dl i³ am si ê ¿ ar li wi e,
¿ebym siê dosta³a do tej
wymarzonej szko³y [PWST
we Warszawie].
Obiecywa³am, ¿e kiedy
zostanê a ktork¹, t o
ud ow od ni ê, ¿e w ty m
za wo dz ie mo ¿n a by æ
do br ym cz ³o wi ek ie m i
przy k³ad em dla inny ch.
Tak¹ za pr op on ow a³ am
Bogu wymianê.”
Je j mo tt em ¿y ci ow ym ,
którym powinien siê ka¿dy
kierowaæ jest: "Kochaj i rób
co chcesz" (Œw. Augustyn). Te s³owa i jej wiara sprawi³y, ¿e
wspiera wiele fundacji i akcji charytatywnych, w pomocy
dzieciom, s³abym i opuszczonym chc¹c sp³aciæ swój d³ug
dobra, które dosta³a od Boga. Jest ambasadorem Fundacji
Mam Marzenie (od 2007) i cz³onkiem (od 2010) Rady
Programowe j tej fundacji. Dubbing'uj e wiele filmów
animowanych dla dzieci, z czego domyœlam siê, ¿e lubi
dzieci i m³odzie¿. „Prowadzê program [„My, wy, oni”], z
którego wiele siê dowiadujê. Poznajê ludzi, których historie,
chocia¿ czêsto dramatyczne, daj¹ nadziejê. A to jest chyba
w ¿yciu najwa¿niejsze: dawaæ nadziejê.”
„Dobro, które wyzwalamy, zawsze do nas wraca.
Tak samo jak z³o czy krzywda,
któr¹ komuœ wyrz¹dzimy.”

Opr. Grzegorz Jasku³a

MARYJA Z NAZARETU
Matka Syna Bo¿ego i ca³ego Koœcio³a
Maryja Najœwiêtsza ze œwiêtych, S³u¿ebnica Pañska,
Matka Jezusa Chrystusa. Ta, któr¹ Pan Bóg wyniós³ ponad
wszystkie stworzenia w godnoœci i przywilejach. To w³aœnie
z Maryj ¹ rozpo czyna my ka¿dy kolej ny Nowy Rok
obchodz¹c 1 stycznia UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTEJ BO¯EJ
RODZICIELKI. Jak wiele mo¿emy nauczyæ siê od Maryi!
By³a pokorna, poniewa¿ ca³a by³a oddana Bogu. By³a pe³na
³aski i wprowadza³a w ¿ycie tê wszechmocn¹ potêgê, jak¹
jest ³aska Bo¿a. Najpiêkniejszym momentem ¿ycia Maryi
by³a chwila, w której zgodzi³a siê zostaæ Matk¹ Jezusa.
I. WA¯NIEJSZE PRZYWILEJE, JAKIMI PAN BÓG
OBDARZY£ MARYJÊ
1) Na pie rws zym mie jsc u jes t Bos kie
Macierzyñstwo Maryi. Jako dogmat, czyli
prawdê wiary, w któr¹ nale¿y wierzyæ,
Koœció³ orzek³ na Soborze Efeskim w
431 roku. Papie¿ Jan Pawe³ II w
1550 roku w rocznicê tego¿
Soboru zainicjowa³
uroczystoœci. Zebrani biskupi
Koœcio³a orzekli zgodnie, ¿e
nale¿y Matkê Bo¿¹ nazwaæ
Bogurodzic¹. Ta godnoœæ i ten
przywilej wynosi Maryjê ponad
wszystkie stworzenia i jest
Ÿród³em wszystkich innych Jej
przywilejów.
2) Jedyn ym ludzk im przyw ileje m
Maryi jest Jej dziewiczoœæ. Prawda ta zosta³a
uroczyœcie og³oszona na Synodzie Laterañskim w roku 649
za Papie¿a œw. Marcina.
3) Niepokalane Poczêcie Maryi to Jej wielki
i
wyj¹tkowy przywilej. Prawdê tê jako dogmat og³osi³
uroczyœcie Papie¿ Pius IX w 1854 roku. Stwierdza, ¿e
Najœwiêtsza Maryja Panna „ od pierwszej chwili swego
poczêcia” moc¹ szczególnej ³aski Bo¿ej i przewidzianych
zas³ug Jezusa Chrystusa „ zosta³a zachowana, nietkniêta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.”
4) Przywilej Wniebowziêcia Maryi.
W dzieñ
Wszystkich Œwiêtych 1950 roku Papie¿ Pius XII og³osi³
dogmat o Wniebowziêciu Matki Bo¿ej, stwierdzaj¹c, ¿e
Niepokalana Matka Boga „ po zakoñczeniu ziemskiego
¿ycia z dusz¹ i cia³em zosta³a wziêta do chwa³y niebieskiej.”
5) „£aski pe³na.” W tych dwóch s³owach Archanio³a
Gabriela kryje siê ca³e bogactwo Jej darów
nadprzyrodzonych. Dotyczy to na pierwszym miejscu ³aski
uœwiêcaj¹cej i ³ask uczynkowych, cnót nadprzyrodzonych i
darów Ducha Œwiêtego.
6) Wszechpoœredniczka ³ask. Koœció³ nie wyrazi³ tej
prawdy jako dogmatu, ale w powszechnym nauczaniu to
wyra¿a. Pan Jezus uczyni³ Swoj¹ Matkê poœredniczk¹
pomiêdzy ludŸmi a sob¹. St¹d tak wiele zanoszonych do
Niej modlitw b³agalnych, tak wiele sanktuariów i miejsc
pielgrzymkowych Jej poœwiêconych. Ka¿da modlitwa
zanoszona do Matki Bo¿ej zawiera w sobie proœbê. Jak
skuteczne jest orêdownictwo Maryi potwierdza pierwszy
cud Jezusa uczyniony w Kanie Galilejskiej.
7) Ostatni tytu³ i przywilej to: Wspó³odkupicielka.
Oznacza to, ¿e ma Ona swój udzia³ w odkupieniu rodzaju
ludzkiego.
II. KULT MATKI BO¯EJ I WA¯NIEJSZE ŒWIÊTA KU
JEJ CZCI

Maryja zosta³a wyró¿niona szczególn¹
godnoœci¹ i to Jej Koœció³ oddaje wyj¹tkow¹ czeœæ. Od IV
wieku mo¿emy ju¿ mówiæ o kulcie Matki Bo¿ej w Koœciele.
Od Soboru Efeskiego (431) kult ten wzrasta³. Zaczêto
stawiaæ koœcio³y ku Jej czci, uk³adaæ modlitwy i obchodziæ
Jej œwiêta. W ca³ym roku jest ich wiele, nie ma nieomal
miesi¹ca, w którym nie przypada³oby œwiêto Matki Bo¿ej,
wspomnienie czy te¿ uroczystoœæ. I tak:
1 stycznia -Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, uroczystoœæ
2 lutego - Ofiarowanie Pañskie, œwiêto zwane równie¿
œwiêtem MB Gromnicznej
11 lutego - wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes
25 marca - Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
3 maja - Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski, uroczystoœæ. Biskupi wybrali tê datê
dlatego, aby po³¹czyæ j¹ z rocznic¹
og³oszenia Konstytucji 3 Maja.
24 maj a - Wsp omo ¿en ie
Wiernych, wspomnienie
obowi¹zuj¹ce w Polsce
31 maja - Nawiedzenie
Naj œwi êts zej M ary i Pan ny,
œw iê to . J es t t o p am i¹ tk a
nawiedzenia œw. El¿biety przez
Maryjê.
Uroczystoœæ Niepokalanego
Serca Maryi, wspomnienie
obowi¹zuj¹ce w ca³ym Koœciele obchodzone w sobotê po uroczystoœci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
16 lipca - Matki Bo¿ej Szkaplerznej, wspomnienie
5 sierpnia - Matki Bo¿ej Œnie¿nej, wspomnienie
15 sierpnia - Wniebowziêcie Maryi, uroczystoœæ.
Bardzo wiele koœcio³ów w Polsce wzniesiono ku czci MB
Wniebowziêtej. Tak¿e nasza parafia tego dnia prze¿ywa
odpust, gdy¿ nasza œwi¹tynia jest p.w. NMP Wniebowziêtej.
Uroczystoœæ ma równie¿ w Polsce nazwê Matki Bo¿ej
Zielnej.
22 sierpnia - Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej,
œwiêto
26 sierpnia - Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, uroczystoœæ
8 wrzeœnia - Narodzenie Najœwiêtszej Maryi, œwiêto
12 wrzeœnia - wspomnienie Imienia Maryi
15 wrzeœnia - Matki Bo¿ej Bolesnej, wspomnienie
obowi¹zkowe
7 paŸdziernika - Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. W
naszej parafii prze¿ywamy je szczególnie uroczyœcie.
Czcimy bowiem Zb¹szyñsk¹ Królow¹ Ró¿añca Œwiêtego w
Jej cudownym wizerunku.
21 listopa da - Ofiarow anie Najœwiê tszej Maryi,
wspomnienie
8 grudnia - Niepokalane Poczêcie Maryi, uroczystoœæ
Matka Bo¿a czczona jest na ca³ym œwiecie. Od dawna
znane s¹ Jej liczne sanktuaria, w których mia³y miejsce
objawienia. Nale¿¹ do nich LOURDES, FATIMA, LA
SALETTE, GUADALUPE to te najbardziej znane. Ka¿dy
kraj ma swoje narodowe sanktuarium Maryjne.
POLSKA nale¿y do czo³ówki narodów wyró¿niaj¹cych
siê szczególnym nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej. Dlatego
zas³u¿y³a sobie na zaszczytny tytu³ „ narodu Maryjnego”.
Nie ma chyba w naszym kraju domu katolickiego gdzie nie
by³oby wizerunku Maryi. Przy drogach i dró¿kach mo¿na
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MARYJA Z NAZARETU
spotkaæ kapliczki i figury Maryjne. Symbolami pobo¿noœci
Maryjnej s¹ RÓ¯ANIEC I SZKAPLERZ.
Istnieje u nas ponad 700 sanktuariów Maryjnych gdzie
wierni czcz¹ Jej wizerunki i otrzymuj¹ ³aski. Ponad 100 tych
wi ze ru nk ów do st ¹p i³ o ch wa ³y ko ro na cj i ko ro na mi
papieskimi. Do wa¿niejszych sanktuariów w Polsce nale¿y:
Kalwaria Zebrzydowska, Gietrzwa³d, Œwiêta Lipka, Licheñ,
Wambierzyce, Gostyñ, Kodeñ. Sercem serc jest jednak
CZÊSTOCHOWA - Jasnogórskie Sanktuarium Królowej
Polski.
Polska swoje losy polityczne równie¿ zwi¹za³a z
Maryj¹. Rycerstwo na bój pod Grunwaldem sz³o z pieœni¹
Bogu rodz ica D ziew ica, z imi enie m Mar yi od nosi ³o
zw yc iê st wa p od W ie dn ie m. N a br am ac h mi as t
umieszczano Jej wizerunki.
Dla ojców naszych by³a czêstochowsk¹, kalwaryjsk¹,
piekarsk¹, gidelsk¹, ostrobramsk¹, by³a Zieln¹, Siewn¹,
Gromniczn¹. Zosta³y po niej pieœni, legendy, obrazy, rzeŸby
przydro¿ne, ryngrafy rycerskie i szkaplerze. My, nowe
pokolenie, patrzymy z za¿enowaniem na to przywi¹zanie
ojców naszych do Matki Najœwiêtszej.
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê Godzinkami. Oparty by³
o trzy punkty: Anio³ Pañski rano, Anio³ Pañski w po³udnie,
Anio³ Pañski wieczorem. Gdy do tego dodaæ wszystkie

œwiêta Maryjne w roku, maj z jego nabo¿eñstwami,
paŸdziernik z ró¿añcem i adwent z roratami, to trudno siê
dziwiæ, ¿e kult do Niej potrafi³ przemieniæ najbardziej
zatwardzia³e serca przodków naszych. Oby Matka Bo¿a
wesz³a równie¿ w nasze ¿ycie i przemieni³a serca nasze.
Maryja zajmowa³a szczególne miejsce w ¿yciu i
nauczaniu naszego ukochanego Papie¿a Jana Paw³a II.
Nabo¿eñstwo do Maryi zakorzenione by³o w nim od czasów
dzieciñstwa. Matce Bo¿ej poœwiêci³ osobn¹ encyklikê „
Redemptoris Mater „ ( Matka Odkupiciela). Nie rozstawa³ siê
z ró¿añcem. Zachêca³ do odmawiania tej modlitwy rozdaj¹c niezliczon¹ iloœæ ró¿añców. Jak mawia³, modlitwa
ró¿añcowa ma szczególne znaczenie „gdy¿ odmawiaj¹c
ró¿aniec, wpatrujemy siê oczyma Maryi w tajemnice
Chrystusa”.
Na trasie papieskich podró¿y do Polski prawie
zawsze znajdowa³o siê Sanktuarium w Czêstochowie.
Matce Bo¿ej powierzy³ siê ca³kowicie TOTUS TUUS Ca³y Twój. Zawierzy³ Jej tak¿e Ojczyznê i ca³y naród.
Papie¿ Jan Pawe³ II zachêca³ do rozwijania kultu
Matki Bo¿ej poprzez pielgrzymowanie do Jej sanktuariów,
modlitwê. Abyœmy w Matce Bo¿ej widzieli wzór zaufania i
prostoty ¿ycia, i chcieli J¹ w tym naœladowaæ.

Urszula Pawelska

INTERNET: SZANSA CZY ZAGRO¯ENIE
Internet miêdzynarodowa sieæ
kom put ero wa, mie jsc e, w któ rym
znaleŸæ mo¿na odpowiedŸ na ka¿de
pyta nie. Masz pyta nie
„zap ytaj ”
GOOGLE. W mgnieniu oka dostajemy

zbiór danych, zawieraj¹cych
odpowiedzi na postawiony przez nas
problem. Miliony gigabajtów informacji
zebranych w jednym miejscu,
dostêpnych za jednym klikniêciem
myszki.
W dzisiejszych zabieganych
czasach Internet sta³ siê bardzo
wygodny. Korzystaæ z jego
dobrodziejstw mo¿e ka¿dy
m³ody,
starszy, bez wzglêdu na p³eæ czy
przynale¿noœæ spo³eczn¹. Skupmy siê
jednak na tej pierwszej grupie
odbiorców. Co Internet oferuje dzieciom
i m³odzie¿y? Czy jest dla nich szans¹ na
rozwój? Czy te¿ mo¿e zagro¿eniem?
Zastanówmy siê…
Internet to w g³ównej mierze
informacje. Jeœli m³ody cz³owiek szuka
pomocy naukowych, to sieæ www
dobrze siê do tego nadaje. Setki
opracowañ, internetowych s³owników i

12

encyklopedi i. Wszystko zebrane w
jednym miejscu, oddalonym zaledwie o
jedno „klik!”. M³odzie¿ szuka informacji
o szkole œredniej, wymarzonej uczelni?
To ¿ade n prob lem. Cora z wiêc ej
placówek posiada w³asne strony
internetowe, na których umieszcza siê
w³asn¹ ofertê edukacyjn¹. Bez ruszania
siê z domu mo¿emy wybraæ szko³ê,
przes³aæ wstêpne dokumenty lub
sprawdziæ plany zajêæ czy otrzymane
oceny. A co w wolnym czasie? Kilka
klikn iêæ, t rochê pisan ia i wi emy
wszystko o wa¿niejszych wydarzeniach
kulturalnych w naszej okolicy.
Jesteœ m³ody i szukasz pracy?
Zagl¹daj¹c do Internetu znajdujemy
bardzo du¿o ofert pracy. Nie stanowi
równie¿ problemu dodanie w³asnej
oferty podjêcia pracy. Szybkoœæ i
ogólnodostêpnoœæ sprawia, ¿e
znacznie wzrastaj¹ szanse
bez rob otn ych na jej zna lez ien ie.
Niektóre uczelnie w swojej ofercie
edu kac yjn ej pro pon uj¹ stu den tom
zajêcia dodatkowe z zakresu metod
ak ty wn eg o po sz uk iw an ia pr ac y,
wykorzystuj¹c Internet jako
podstawowe narzêdzie.
Jakie jeszcze szanse stwarza
Internet? Jest on chyba najszybszym
sposobem przekazu informacji
zarówno z kraju jak i ze œwiata. Portale
internet owe oferuj¹ wiadomoœ ci „z
ostatniej chwili” w zaledwie kilka chwil
po ich zaistnieniu. „Chwytliwe”, czasami

przesadzone tytu³y maj¹ za zadanie
zachêcenie czytelnika do przeczytania
ca³ego artyku³u. Portale
sp o³ ec zn oœ ci ow e ja k nk.pl czy
FACEBOOK daj¹ szansê na
naw i¹z ani e no wyc h zn ajo moœ ci
spotkanie ludzi o podobnych
zainteresowaniach, nale¿¹cych do tych
samych grup spo³ecznych.
Ale co z t¹ drug¹ wrog¹ sfer¹
Internetu? Czy coœ o niej wiemy? Jakie
zagro¿enia niesie dla m³odych ludzi z
niego korzystaj¹cych? Czêsto nie
zdajemy sobie z nich sprawy, lecz nie
zapominajmy, ¿e istniej¹.
Zd ol no œc i ha ke ró w si êg aj ¹
niekiedy daleko poza nasze
wyobra¿enia. Znaj¹c niezliczon¹ liczbê
trików i chwytów s¹ w stanie w³amaæ siê
do naszego komputera bez naszej
wiedzy. Kim s¹ hakerzy? To zazwyczaj
m³odzi ludzie, bêd¹cy mi³oœnikami
poruszania siê po sieci, którzy dla
rozrywki lub w celach przestêpczych
staraj¹ siê odgadn¹æ kody komputerów
i ³ami¹ ich zabezpieczenia. Najczêœciej
wydaje siê nam, ¿e nic nam nie grozi…
Zastanówmy siê jednak
robi¹c
nastêpnym razem przelew przez
Internet czy mo¿emy byæ pewni, ¿e nikt
w tym momencie nie jest w stanie
w³amaæ siê na nasze konto?
Wracaj ¹c do relac ji Inter net
m³odzi ludzie zadajmy sobie pytanie:
Czy korzystanie z prostego
komunikatora GaduGadu jest

INTERNET: SZANSA CZY ZAGRO¯ENIE
bezpieczne? Istniej¹ sposoby
„pods³uchiwania” rozmów. Potrafi to
chyb a ka¿ dy po cz¹t kuj¹ cy ha ker.
Przegl¹daj¹c Internet mo¿na natkn¹æ
siê na ró¿ne poradniki
„pods³uchiwania”. Schemat jest czêsto
taki sam. Ofiara dostaje maila
zainfekowanego plikiem-robakiem,
który przesy³a³ bêdzie treœæ rozmów
pods³uchuj¹cemu. Nawet nie bêdzie
œwiadoma ukrytej w wiadomoœci
„niespodzianki”.
Chyba najwiêkszym
zagro¿eniem czyhaj¹cym na m³odych
ludzi w sieci jest pornografia.
Niezliczone strony ze zdjêciami czy
filmami kusz¹ swoj¹ ofert¹.
Ad mi ni st ra to rz y os tr ze ga j¹ pr ze d
wejœciem stosownym komunikatem o
zawartoœci nieprzeznaczonej dla
niepe³noletnich, jednak nie s¹ w stanie
stwi erdz iæ re alne go wi eku g oœci a
przegl¹daj¹cego stronê. Tym samym
treœci niew³aœc iwe dla oczu
m³odego cz³owieka nie s¹
od niego odizolowane i
nie ma ¿adnych
przeszkód w
dostêpie do nich.
O d r ê b n ¹
spraw¹ s¹ czaty
internetowe. Dostêpne
s¹ na stronach najbardziej
znanych portali internetowych.
Zagl¹daj¹c tam daje siê zauwa¿yæ, ¿e
najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
„pokoje”, w których motywem
przewodnim jest SEKS. Co kieruje
m³odym cz³owiekiem wchodz¹cym w
ten œwiat? Zazwyczaj jest to ciekawoœæ,
chêæ poznan ia czegoœ no wego
zakazanego, sprawdzenia, czy jest to

rzeczywiœcie „takie z³e, jak mówi¹
doroœli”. Korzystaj¹c z czatów trzeba
zdaæ sobie sprawê z
jeszcze jednej rzeczy.
Nigdy nie mo¿emy
byæ pewni, ¿e nasz
rozmówca ma
faktycznie tyle lat ile
podaj e. Nie maj¹c
m o ¿ l i w o œ c i
podejrzenia jak nasz
„towarzysz” rozmowy
wygl¹da, musimy
uwierzyæ na s³owo.
Przygotowuj¹c
siê do napisania tego
ar ty ku ³u pr ze pr ow ad zi ³e m p ew ne
doœwiadczenie. Odwiedzi³em jeden z
takich czatowych „pokoi” i podaj¹c siê
za m³od¹ dziewczynê lub ch³opaka
zacz¹³em wyra¿aæ chêæ poznania ,
proponowaæ popularn¹ na czacie formê
„cybersexu” czy te¿ spotkania siê w celu
„odbycia z r ozmówc¹ sto sunku
p³ciowego bez zobowi¹zañ”.
Wyniki mojego badania
by³y zastrasza j¹ce. Na
moje propozycje
odpowiadaæ zaczêli
ludzie w ka¿dym wieku,
od m³odych (poni¿ej 18 lat)
do pe³noletnich.
Wy st ar cz y³ o wy br aæ so bi e
„nazwê u¿ytkownika z erotycznym
podtekstem”, a odpowiedŸ by³a prawie
natychmiastowa. W jednym przypadku
moim rozmówc¹ okaza³a siê mê¿atka,
bêd¹ca, jak wynik³o z naszej czatowej
r o z m o w y, w c i ê ¿ k i e j s y t u a c j i
finansowej. Rozwa¿a³a ona mo¿liwoœæ
sprzedawania swojego cia³a za
pieni¹dze, motywuj¹c to tym, ¿e jest to

„dochodowe przedsiêwziêcie”. Pomimo
moich zapewnieñ, ¿e nie jest to ¿adne
wyjœcie, o tym, ¿e
pojawi¹ siê póŸniej
u niej wyrzuty
su mi en ia wo be c
mê¿a, wyr aŸnie
sk³ania³a siê do
takiej w³aœnie formy
zarobku.
Czy jest
ja ka œ mo ¿l iw oœ æ
obrony przed
zagro¿eniami
Internetu? Mo¿emy
zastosowaæ ró¿ne
doraŸne œrodki ostro¿noœci. Czêsto
zmieniajmy has³o dostêpu do naszego
konta w ramach bankowoœci
interneto wej. Nie przechowu jmy
poufnych danych, takich jak has³a,
nu me ry PI N n a d ys ku na sz eg o
komputera. Usuwajmy pocztê e-mail
niewiadomego pochodzenia. Stosujmy
programy œledz¹ce ruchy m³odych
u¿ytkowników naszego komputera
(mo¿e nie ka¿dy wie, ale system
Windows wyposa¿ony jest w funkcjê
Kontrola rodzicielska).
Reasumuj¹c: Internet jest szans¹
rozwoju tylko wtedy, gdy m¹drze siê z
niego korzysta! W przeciwnym razie
szybko mo¿e staæ siê zagro¿eniem lub
Ÿród³em demoralizacji spo³eczeñstwa.
Mam nadziejê, ¿e osoby czytaj¹ce ten
artyku³, a w szczególnoœci rodzice,
zdaj¹ sobie z tego sprawê. Niech
bêdzie on przestrog¹ i Ÿród³em do
refleksji.

Marcin Pluskota

ZB¥SZYÑSKA
ZB¥SZYÑSKA ORKIESTRA
ORKIESTRA DÊTA
DÊTA
W kwietniu 1985 roku zaproponowano
mi prowadzenie orkiestry dêtej z³o¿onej
z uczniów i absolwentów Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Zb¹szyniu. Po kilku
organizacyjnych spotkaniach
u s t a l i l i œ m y, ¿ e o d w r z e œ n i a
rozpoczniemy regularne próby. W taki
oto sposób zaczê³a swoj¹ dzia³alnoœc,
do dziœ istniej¹ca orkiestra im. Antoniego
Janiszewskiego. Za patrona wybraliœmy
za³o¿yciela i wieloletniego dyrektora
na sz ej sz ko ³y, cz ³o wi ek a wi el ce
zas³u¿onego dla spo³ecznoœci
zb¹szyñskiej. Pierwotnie mieliœmy byæ
orkiestr¹ marszow¹, ale po przemianach
politycznych i spo³ecznych w naszym
kraju, które nast¹pi³y w 1989r. trzeba
by³o zmi eniæ rów nie¿ pro fil nasz ej
dzia³alnoœci. Dziœ rzadko gramy w
ma rs zu , a pr ze de ws zy st ki m

wystêpujemy z repertuarem
koncertowym. Wiele lat pracy wymaga³
dzisiejszy poziom zespo³u i ró¿norakoœæ
rep ert uar u. Wie lk¹ prz esz kod ¹ w
osi¹gniêciu dobrego poziomu
wyk ona wcz ego jes t ci ¹g³ a ro tac ja
cz³onków orkiestr y. Dlatego bard zo
sobie ceniê wspó³pracê z tymi osobami,
które pozostaj¹ na d³u¿szy okres. W
szczególny sposób wyra¿am uznanie i
podziêkowanie dla p. Henryka
Skotarczyka, p. Alojzego Krefty i p.
Eugeniusza S mardza, któr zy s¹ w
zespole od samego pocz¹tku po dzieñ
dzisiejszy. Ciesz¹ mnie tak¿e tacy
absolwenci szko³y jak np. Marcin i
Kr zy sz to f Kl or ko wi e, cz y Sa nd ra
Na pi er a³ a, kt ór zy na da l s wo im i
um ie jê tn oœ ci am i w sp ie ra j¹ na sz ¹
orkiestrê. Swoim muzykowaniem

uœ wi et ni am y ró ¿n e ur oc zy st oœ ci
œwi eck ie i koœ cie lne , zar ówn o w
Zb¹szyniu jak i w okolicach. W ci¹gu
roku szkolnego wystêpujemy od 8 do 10
razy. Tradycj¹ ju¿ siê sta³y nasze
coroczne koncerty wiosenne i koncerty
kol êd. Na p odk reœ len ie z as³ ugu j¹
bardzo dobre relacje wspó³pracy z ks.
proboszczem Zbigniewem. Wyj¹tkowo
sympatyczne kontakty mamy od lat z
w³adzami gminy Zb¹szynek. Jesteœmy
zawsze bardzo serdecznie zapraszani i
goszczeni. Koñcz¹cy siê rok 2010 by³
dla nas szczególny z uwagi na obchody
25- lecia istnienia orkiestry. Do dziœ
wspominam gor¹ce oklaski wspania³ej
zb ¹s zy ñs ki ej pu bl ic zn oœ ci . Ma m
nadziejê, ¿e taka atmosfera bêdzie nam
towarzyszy³a na nastêpnych
spotkaniach.
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ZB¥SZYÑSKA
ZB¥SZYÑSKA ORKIESTRA
ORKIESTRA DÊTA
DÊTA
Najbli¿sza okazja ku temu ju¿ 16
stycznia 2011r. o godz. 16.00 na
Koncercie Kolêd w Domu
Parafialnym. Wszystkich mi³ych

s³uchaczy serdecznie zapraszam.
W i mien iu wszy stki ch cz³o nków
Orkiestry oraz swoim w³asnym
sk ³a da m s er de cz ne ¿y cz en ia

noworoczne: zdrowia, pomyœlnoœci
oraz wielu sukcesów w ¿yciu.

kapelmistrz Kazimierz Kostyra

WIECZOREK POETYCKI

1 1 g r u d n i a 2 0 1 0 r. , w
kawiarence- Cafe Hildegarda- odby³
siê wieczorek poetycki, podczas
którego zosta³a przedstawiona
twórczoœæ mieszkanki Zb¹szynia, p.
Zofii Grudziñskiej- D¹browskiej. Jej

poezjê zaprezentowa³y: Kinga
Bielaszewska oraz Joanna
Pijanowska. Autorkê oraz przyby³ych
goœci powita³ ks. Krzysztof. Zebrani z
g³êbok¹ uwag¹ ws³uchiwali siê w treœæ
przedstawianych utworów, wczuwali
siê w piêkno opisywanej przyrody...Na
zakoñczenie wszyscy wyrazili uznanie
dla p. Zofii, sk³adaj¹c swoje
podziêkowania.
Mo¿na by³o nabyæ jej tomik
pt."Na wiatr pieje kogut".
Autorka sama o sobie: Od
45 lat mieszkam w Zb¹szyniu, mój m¹¿
jest rodowitym Zb¹szynianinem.
Jestem matk¹ trójki doros³ych dzieci
oraz szczêœliw¹ babci¹ trzech wnóków
i jednej wnuczki.

Przez 10 lat prowadzi³am
Stowarzyszenie Diabetyków w "
Regionie Koz³a". To dziêki mnie
wzros³a œwiadomoœæ tej choroby wœród
chorych w Zb¹szyniu, Zb¹szynku,
Babimoœcie i Kargowej. Jestem
emerytk¹. Swój wolny czas poœwiêcam
na pisanie" smakowanie" poezji,
czytam du¿o ksi¹¿ek. Mam swój piêkny
ksiêgozbiór, po¿yczam te¿ ksi¹¿ki z
biblioteki publicznej. Moj¹ pasj¹ jest
równie¿ gotowanie, robienie na
drutach, kocham kwiaty i pracê w
przydomowym ogrodzie. Od wielu lat
biorê udzia³ w wielu konkursach
poetyckich i nie tylko.
Pow iem nie skr omn ie- mam
sukcesy.

KAP£AÑSKA DROGA KS. KANONIKA HENRYKA RÊKOSIA
W naszej parafii od trzech
miesiêcy rezyduje KS.
KANONIK HENRYK
RÊKOŒ. Wszyscy
parafianie zd¹¿yli ju¿
poznaæ ks. kanonika.
Szczególnie znany
jest z pos³ugi w
konfesjonale. Jest
niestrudzonym spowiednikiem. Chcê
przybli¿yæ osobê ks. kanonika
parafianom i dlatego poprosi³am go o
rozmowê.
Rodzinn¹ parafi¹ ks. Henryka jest
Brenno w dekanacie przemêckim. Jest
to ten sam dekanat, do którego nale¿y
Wieleñ Zaobrzañski. Ks. kanonik jest
tam ka¿dego roku na odpuœcie. Tego
roku gdy byliœmy z parafialn¹
pielgrzymk¹ chorych i starszych w
Wieleniu to mieliœmy okazjê go tam
spotkaæ. W domu by³o ich piêcioro
rodzeñstwa: brat i trzy siostry. Brat ks.
Henryka ju¿ nie ¿yje. Najm³odsza z
sióstr bêdzie w nied³ugim czasie
obchodzi³a jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego. Jak wspomina ks.
kanonik, bêd¹c uczniem szko³y
podstawowej, by³ ministrantem. Po
ukoñczeniu podstawówki w 1950 roku
postanowili z kolegami ministrantami,
we czterech kontynuowaæ naukê w
Ni¿szym Seminarium w Wolsztynie. Po
jego ukoñczeniu i zdaniu matury w1954
r. wst¹pi³ do Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Ni¿sze Seminarium w Wolsztynie
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ukoñczy³o 80 uczniów, a do seminarium
w Poznaniu wst¹pi³o 15. Do seminarium
zosta³ przyjêty przez abpa Walentego
Dymka, a wyœwiêcony przez abpa
Antoniego Baraniaka.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 26
maja 1960 roku, a Mszê œw. prymicyjn¹
odprawi³ 1 czerwca. Wyœwiêconych
wraz z ks. kanonikiem zosta³o 45
diakonów, w tym 39 ksiê¿y kursowych, a
pozostali to zakonnicy. Obecnie zosta³o
ich 20. W bie¿¹cym roku ks. kanonik
obchodzi³ z³oty jubileusz kap³añstwa. W
50 ro cz ni cê
pr zy jê ci a œw iê ce ñ
kap³añskich ksiê¿a jubilaci przybyli do
Poznania na wspóln¹ Mszê œw. z ks.
arcybiskupem Stanis³awem G¹deckim.
W jakich parafiach pos³ugiwa³ ks.
kan oni k? Po œwi êce nia ch by³ na
zast êpst wach kole jno w para fiac h
Tomice, Konarzewo, Goœcieszyn.
Potem by³y wikariaty w Kicinie, w
Poznaniu – parafia œw. Marcin. W 1973
roku obj¹³ pierwsz¹ samodzieln¹
placówk ê jako probosz cz. By³a to
parafia Kot³ów k/Ostrowa. Po siedmiu
latach w 1980 roku zosta³ proboszczem
parafii œw. Mateusza w Opalenicy. W tej
parafii by³ do roku 1985. Natomiast w
latach 1985 do 2006 by³ proboszczem
parafii p.w. Wszystkich Œwiêtych w
Tarnowie Podg órnym w dekana cie
szamotulskim. W roku 1999 zosta³
ka no ni ki em ho no ro wy m Ka pi tu ³y
Kolegiackiej w Poznaniu. Od roku 2006
do 2009 kierowa³ jako proboszcz parafi¹
Rusko k/Jarocina. Ze wzglêdów

zdrowotnych musia³ zrezygnowaæ z
pracy w tej parafii i zamieszka³ przy
parafii w Szamotu³ach.
Obecnie rezyduje w Zb¹szyniu.
Zosta³ bardzo serdecznie przyjêty przez
naszego ks. Proboszcza, z którym ³¹cz¹
go wiêzy rodzinne. Równie¿ dobrze
uk³ada siê wspó³praca z wikariuszami.
To w³a œni e nim i zam ies zku je na
wikariacie.
W naszej parafii s³u¿y pomoc¹
duszpastersk¹ odprawiaj¹c Msze œw.,
rozdzielaj¹c Komunie œw., odwiedzaj¹c
chorych w pierwsze soboty miesi¹ca, a
nade wszystko spowiadaj¹c. Ks. Henryk
lubi to zajêcie, a co najwa¿niejsze stara
siê z rozumi eæ drug iego cz ³owiek a.
Prow adz¹c w para fii w Tarnowie
Podgórnym Oazê Rodzin wiele widzia³ i
s³ysza³. Wie co prze¿ywa³y niektóre
rodziny,
z jakimi problemami siê
boryka³y.
Naszym parafianom ks. Henryk
¿yczy abyœmy z Panem Bogiem
budowali swój domowy koœció³ i w³aœnie
w rodzinach uczyli siê ¿ycia religijnego.
Abyœmy potrafili uœwiadomiæ sobie, ¿e
ka¿dy jest odpowiedzialny za siebie.
Dziêkujê ks. kanonikowi
Henrykowi za rozmowê i ¿yczê, w
imieniu swoim i zb¹szyñskich parafian,
zdrowia, ³ask Bo¿ych, opieki Matki
Bo¿ej Zb¹szyñskiej – Królowej Ró¿añca
Œwiêtego i aby ksi¹dz czu³ siê wœród nas
jak najlepiej.

rozmawia³a Urszula Pawelska

Krzy¿ówka noworoczna

Litery w polach z cyfr¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które
prosimy nadsy³aæ na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,
64-360 Zb¹szyñ
1. transporter
8. choroba œwiñ
9. jedna ze specjalnoœci szermierczych
10. imiê genera³a ze Zb¹szynia
11. umowa kupna lub sprzeda¿y
13. tkanina bawe³niana
16. tam flota brytyjska w 1805 r. pokona³al fotê hiszpañska
21. chwali siê swoimi przys³ugami
22. materia³ u¿ywany w budownictwie
23. paryski ulicznik

27. zbiorowisko drzew w terenie
30. Strach. obawa
31. np. kurczak w galarecie
33. milioner
35. upiorny sen
37. dziecko klaczy
38. ekwipunek ¿o³nierza
40. tetryk
41. tam spaceruj¹ wiêŸniowie
45. trzy miesi¹ce
48. nadawanie - nadajnik, odbieranie - ....
50. czêsto zdarza siê zim¹
51. hodowca kwiatów
55 . królewski powóz
58. lubi¹ bawiæ siê tym dzieci
60. opieka
61. po pomyœle
62. na o³tarzu
63. pracownik komunikacji miejskiej.
Pionowo:
1. wyrób garma¿eryjny
2. za us³ugê
3 . na pla¿y dla nietekstylnych
4. t³ok
5. nó¿ stolarski
6. g³os konia
7. ciasto na kolejne ciasto
12. kiepskie pieczywo
14. czêœæ marynarki
15. wysoki w „szpilkach”
17. naczynie laboratoryjne
18. wakacje zimowe
19. lider Budki Sufera
20. ni¿sza kapitana od majora
24. uchwyt na bramach
25. mieszkaniec jednego z „festiwalowych” miast
polskich
26. nie lubi ch³odu
28. kompromituj¹ca pomy³ka
29. mieszkanka Turcji
31. wbijany ma³ym m³otkiem
32. pisze j¹ krytyk
34. mówca
36 .t³uszcz
39.pokrywa szkliwem wyroby ceramiczne
42. siedziba PKN ORLEN
43. nazwa kabaretu z Wroc³awia
44. drogie futro
46. w wielopiêtrowym budynku
47. groŸna choroba zakaŸna
49. od niego pobrano narz¹dy do
52. np. Martina Navratilova
53. dawna nazwa lotnictwa
54. zwyk³y ......... chleba
55. znajdziesz j¹ w kuchni
56. bielsza biel
57. ………telefoniczny
58. 13 lew w bryd¿u.
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Remont wie¿y krok po kroku

Pasterka w N¹dni

Koncert kolêd w wykonaniu
m³odych uczniów szko³y muzycznej

Wieczorek poetycki
w Cafe Hildegarda
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