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BEATYFIKACJA I KANONIZACJA
Od momentu og³oszenia daty
beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II oprócz wielkiej radoœci w
ca³ym chrzeœcijañskim œwiecie, i nie
tylko, zrodzi³o siê wiele pytañ na
temat beatyfikacji i kanonizacji.
Czym one siê ró¿ni¹? W jakim celu
œwiêtoœæ ujmuje siê w jakieœ
przepisy? Po co rozró¿niaæ kult
œwiêtych i b³ogos³awionych, je¿eli

jedni i drudzy s¹ ju¿ w królestwie
Bo¿ym? Czy zatem S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II nie móg³by zostaæ
kanonizowany z pominiêciem
beatyfikacji?
Koœció³, opieraj¹c siê na s³owach
Chrystusa wypowiedzianych na krzy¿u
do Dobrego £otra: „Dziœ jeszcze
bêdziesz ze Mn¹ w raju” (£k 23, 43), od
pocz¹tków swego istnienia dokonywa³
orzeczeñ w kwestii uznania œwiêtoœci
osób, czyli o osi¹gniêciu przez nich
królestwa Chrystusowego. W
chrzeœcijañstwie uznanie za œwiêtego
nigdy nie oznacza³o przebóstwienia
lecz
³¹czy³o siê zawsze z
doskona³oœci¹ moraln¹, wyp³ywaj¹c¹
z mi³oœci do Chrystusa lub oddaniem
za Niego swego ¿ycia (mêczennicy).
Pierwotny kult œwiêtych mêczenników i
wyznawców rodzi³ siê spontanicznie
poprzez gromadzenie siê na ich
grobach, zw³aszcza w rocznicê
œmierci, tj. w dniu ich narodzin dla
nieba. Tam wierni siê modlili,
sprawowali Eucharystiê, czytali opisy
mêczeñskiej œmierci (akta
mêczenników). Ich imiona, wpisane do
kalendarza gminy, przekazywane by³y
innym gminom. W ten sposób

roz prz est rze nia ³ siê ich kul t. Ta
spontaniczna czeœæ wiernych
zazwyczaj sz³a w parze z aprobat¹
biskupa uczestnicz¹cego w tych
zgromadzeniach i dzisiaj jest uwa¿ana
za pierwotn¹ formê kanonizacji. We
wczesnym œredniowieczu biskupi
kanonizowali albo poprzez uroczyste
przeniesienie relikwii z cmentarza do
koœcio³a lub innego godnego miejsca,
albo poprzez ich wyniesienie z grobu
ponad poziom ziemi. Aby unikn¹æ
pomy³ek lub zbyt ³atwego zaliczania w
poczet œwiêtych, papie¿ Aleksander III
w 1181 r. dekretem „Audivimus”
zarezerwowa³ w³adzê kanonizacji
Stolicy Apostolskiej. Jego dekret
wszed³ w ¿ycie w 1234 r., po w³¹czeniu
go do Dekreta³ów Grzegorza IX.
Papie¿ Sykstus V w 1588 r. utworzy³
Kongregacjê Obrzêdów, której
powierzy³ m.in. prowadzenie spraw
kanonizacyjnych. I tak fenomen
œwiêtoœci z uwagi na potrzebê lepszej
weryfikacji i dokumentacji zosta³ ujêty
w regu³y prawa.
PóŸniejsz¹ form¹ zezwolenia na
kult publiczny jest beatyfikacja, której
pocz¹tków dopatrujemy siê ju¿ w
œredniowieczu, kiedy biskupi, synody
lub nawet papie¿e zezwalali na pewne
akty kultu publicznego, ale
ograniczonego do miejsc lub form.
Pierwsze formu³y beatyfikacyjne
brzmia³y: „zarz¹dzamy (...) aby móg³
byæ czczony jako b³ogos³awiony”.
Jednak dopiero papie¿ Leon X w 1515
r. zastrzeg³ tak¿e beatyfikacjê Stolicy
Apostolskiej. Lecz w sztuce, poezji,
malarstwie jeszcze nie zawsze
rozró¿niano beatyfikacjê i kanonizacjê
oraz dalej oddawano kult publiczny
osobom, które nie zosta³y przez Stolicê
Apostolsk¹ wyniesione na o³tarze.
Dlatego Urban VIII w 1634 r. jasno
rozró¿ni³ te instytucje i okreœli³
procedurê je poprzedzaj¹c¹, uczyni³
jedynie pewne
w y j ¹ t k i w
stosunku do tzw.
d a w n y c h
œ w i ê t y c h . Ta
s u r o w a
procedura po
p e w n y c h
zmianach i
udoskonaleniach
wesz³a do
Kodeksu Prawa
Kanonicznego z
1917 r., a
papie¿e: Pius X,
Pius XI i Jan
P a w e ³
I I

przyczynili siê do jej udoskonalenia
oraz uproszczenia, nie zmieniaj¹c
sa me j ko nc ep cj i ka no ni za cj i i
beatyfikacji.
Jak dziœ wygl¹da kanonizacja i
beatyfikacja?
W prawie kanonicznym kanonizacja
jest ostatecznym aktem papieskim,
przez który osoba zaliczona uprzednio
do b³ogos³awionych zostaje wpisana
do katalogu œwiêtych i której papie¿
poleca oddawaæ kult publiczny
koœcielny, nale¿ny osobom œwiêtym.
Teologia katolicka z aktem kanonizacji
papieskiej ³¹czy nieomylnoœæ
papiesk¹, ale nie traktuje jej jako
dogmat lub prawdê wiary, bez której
nie mo¿na siê zbawiæ. Jest to jednak
orzeczenie dogmatyczne, gdy¿ papie¿
na ziemi orzeka o rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej
zbawieniu danej
osoby i poleca j¹ czciæ w ca³ym
Koœciele. Dlatego taki akt zobowi¹zuje
papie¿a do uzyskania najwy¿szego
stopnia pewnoœci moralnej. Papie¿
uzyskuje j¹ poprzez g³os Ludu Bo¿ego
(opinia œwiêtoœci), weryfikacjê s¹dow¹
(proces) i nadprzyrodzone
potwierdzenie (cud). Celem
kanonizacji jest oddanie czci Bogu w
Trójcy Jedynemu, umocnienie wiary,
popularyzacja ¿ycia œwiêtego i zachêta
do naœladowania oraz modlitw o
wsta wien nict wo pr zed B ogie m.
Kanonizacja jako akt ostateczny jest
ob ec ni e z aw sz e p op rz ed za na
beatyfikacj¹.
Przez beatyfikacjê zaœ rozumie siê
akt papieski zezwalaj¹cy na kult
publiczny, ograniczony do jakiegoœ
kraju, miasta, diecezji lub zakonu.
Beatyfikacja w rozumieniu prawnym
nie niesie nakazu, ale jedynie zezwolenie na kult lokalny i nie jest ostatecznym aktem papieskim, lecz
odpowiedzi¹ na potrzeby pastoralne
Koœcio³ów lokalnych w zakresie kultu

Gabrysi i Mirkowi Skubiszyñskim
z okazji imienin moc najserdeczniejszych
¿yczeñ Bo¿ego b³ogos³awieñstwa,
radoœci, uœmiechu i ¿yczliwoœci
od ludzi sk³ada zespó³ redakcyjny
wraz z czytelnikami
" Zb¹skiego Sanktuarium “
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œwiêtych. Kult lokalny b³ogos³awionego mo¿e siê jednak samorzutnie
rozprzestrzeniaæ nawet na ca³y Koœció³
(Ojciec Pio, Matka Teresa z Kalkuty).
Wtedy do kanonizacji wystarczy
aprobata przynajmniej jednego cudu
dokonanego po beatyfikacji.
Bardzo rzadko zdarza siê obecnie
trzecia forma
przewidziana przez
Urbana VIII wyniesienia na o³tarze
przez tzw. zatwierdzenie kultu dawnych œwiêtych czczonych w latach
1181-1534 r. Do beatyfikacji na tej
drodze dowodzi siê ci¹g³oœci kultu
wyznawcy, heroicznoœci jego cnót i
cudów, a w sprawach mêczenników
faktu mêczeñstwa. Do ich kanonizacji
stw ier dza siê cud dok ona ny po
beatyfikacji lub uznaje cud staro¿ytny,
ja k w sp ra wi e œ w. S ta ni s³ aw a
Kazimierczyka z Krakowa.

Najbli¿sza jest beatyfikacja
Czcigodnego S³ugi Bo¿ego
Papie¿a Jana Paw³a II. Po
promulgacji dekretu o
heroicznoœci cnót
zosta³ wydany
dekret potwierdzaj¹cy cud
dokonany przez
Boga za jego
wstawiennictwem.
O niewyt³umaczalnoœci nag³ego uzdrowienia zdecydowali biegli
lekarze, teologowie oraz
Zebranie Zwyczajne Kardyna³ów i
Biskupów Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Po ich pozytywnej
opinii Papie¿ Benedykt XVI zdecydowa³ o beatyfikacji i wyznaczy³ jej datê
na 1 maja 2011! To wielkie i wspania³e

wyda rzen ie, b o bêd ziem y mog li
oddawaæ kult osobie,
któr¹ wiêkszoœæ
z
n a s
d o s k o na l e
pam iêt
a
!
Te r a z
tylko
po zo st
a j e
¿yczyæ
sobie i innym,
by œm y pa mi êt al i
nie tylko postaæ Jana Paw³a II,
ale przede wszystkim ca³¹ Jego osobê,
czyli to wszystko co czyni³ i czego
naucza³, i byœmy z tego wielkiego
dziedzictwa nieustannie korzystali.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

S£U¯Y SWOJEJ PARAFII
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 Pani Joanna
Ch³opkowska.
J e s t e m
rodowit¹ zb¹szyniank¹.
Po liceum w Nowym
Tomyœlu roz poczê ³am
szko³ê pomaturaln¹ 3letnie studium
katechetyczne we
Wroc³awiu. Mieszka³am
wtedy w dawnym
przedszkolu, które
zosta³o zlikwidowane, a
w zamian pracowa³am
jak o opi eku nka prz y
dzieciach. Po po³udniu o
g. 1 6 za czy na³ y si ê
wyk ³ad y. Po r oku w
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ rodzinn¹
mu si a³ am pr ze rw aæ na uk ê we
Wro c³ aw iu ko nt yn uo wa ³a m j¹ w
Po zn an iu . Co ty dz ie ñ po dc za s
wyk³adów s³ysza³am prowadzone
obok zajêcia liturgiczno-muzyczne. Po
ukoñczeniu kontynuowanych studiów
podjê³am równie¿ naukê na kierunku
liturgiczno-muzycznym. Co do dziœ
bardzo mi siê to przydaje i mocno
ceniê.
W roku 1999 kiedy katecheza
wróci³a do szko³y zabrak³o w parafii
je dn eg o ka te ch et y, a po ni ew a¿
posiada³am odpowiednie kwalifikacje,
ówczesny proboszcz Ks. Mieczys³aw
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Pohl poprosi³ mnie o podjêcie pracy z
dzieæmi. W zwi¹zku z prac¹ w szkole
podjê³am studia w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Pierwsza
prac a w Szko le Pods tawo wej w
Przyprostyni i w
oddzia³ach w Perzynach
i Stefanowie w klasach
od 0-8.
Ze wzglêdu na chorobê
mamy musia³am
zmieniæ miejsce pracy
(bli¿ej domu). Zaczê³am
uczyæ w Szkole
Podstawowej w
Zb¹szyniu. Jestem
najm³odsz¹ katechetk¹
sta¿em i wiekiem.
W momencie powstania
Gim naz jum zos ta³ am
poproszona przez Pana
Dyrektora Zenona
Matuszewskiego o podjêcie tam pracy
katechetycznej, co czyniê do dzisiaj.
Oprócz pracy w szkole prowadzê przy
parafii scholê m³odzie¿ow¹ oraz z
Pani¹ Mari¹ Olejniczak pomagam
prowadziæ spotkania dla uczestników
Eucharystycznego Ruchu M³odych.
W dzieciñstwie i latach szkolnych
sama bra³am udzia³ w spotkaniach
biblijnych grup oazowych i wiem jakie
wa¿ne jest to doœwiadczenie w ¿yciu
religijnym. Co roku jeŸdziliœmy na
rekolekcje oazowe do Kroœcienka i
Konarzewa. Na pierwszy taki wyjazd
zabra³a mnie razem z siostr¹ nasza
mama.

Mama Waleria anga¿owa³a siê te¿ przy
parafii w Duszpasterstwie Rodzin. Tata
Edward by³ ksiêgowym w
Pañstwowym Gospodarstwie
Rybackim. Oboje co roku starali siê
uczestniczyæ w rekolekcjach na
Œwiêtej Górze w Gostyniu. Mam dwie
siostry i dwóch braci. Jedna z sióstr na
sta³e zwi¹za³a siê z Ruchem Œwiat³o¯ycie. I obecnie pracuje w Kurii
Siedleckiej.
Nale¿ê te¿ do Zespo³u Wokalnego
„PAUZA” w Zb¹szyniu.
Prawie co roku wyje¿d¿am na
wypoczynek w Tatry lub nad morze.
Najbardziej odprê¿a mnie kontakt z
natur¹. Bardzo lubiê zwierzêta, wiêc
od zawsze mieszka z nami jakiœ pies.
Ostatnio „pies organisty” otrzymany w
spadku od by³ego ju¿ organisty, Pana
Paw³a Szaleñcowa.
Czy lubiê pracowaæ z m³odzie¿¹?
Gdybym jej nie lubi³a, ju¿ dawno
musia³abym z niej zrezygnowaæ, bo
jest bardzo wyczerpuj¹ca i nie³atwa,
ale daj¹ca du¿o radoœci i satysfakcji.
Ud zi el mi si ê i ch en tu zj az m,
kre aty wno œæ i poc zuc ie hum oru .
Œw ia do mi e w yb ra ³a m p ra cê z
m³odzie¿¹ w wieku gimnazjalnym.
Okres dojrzewania nale¿y do trudnych
tak¿e w procesie rozwoju wiary sama
w tym wieku doœwiadczy³am mocnego
kryzysu wiary. I cieszy mnie, ¿e mogê
towarzyszyæ im w tym momencie ¿ycia
jako katechetka.

Pani Joanny wys³ucha³a
Gabrysia Skubiszyñska

KOŒCIÓ£ ŒWIÊTEGO KRZY¯A
Niewiele ju¿
osób wie o tym, ¿e
w Zb¹szyniu
znajdowa³ siê
koœció³ pod
wezwaniem
Œwiêtego Krzy¿a.
Usytuowany by³ w
rozwidleniu,
miêdzy obecnymi
torami kolejowymi
wiod¹cymi do
Poznania i
Miêdzychodu, tu¿
za rzek¹, niedaleko dzisiejszego
cmentarza komunalnego. W miejscu,
w którym wybudowany by³ koœció³,
dziœ stoi ju¿ tylko samotny, drewniany
krzy¿. Bardzo ciekawa historia
koœcio³a opisana zosta³a w „Tygodnikach Parafii Zb¹szyñskiej” wydanych
w 1932 r.
Na pocz¹tku w tym miejscu by³o
tylko Ÿróde³ko, z którego korzystali
m.in. ch³opi pracuj¹cy na pobliskich
polach. Pewnego razu, w czasie ¿niw,
do Ÿród³a uda³a siê ¿niwiarka, aby siê
napiæ wody. Dziewczyna schylaj¹c siê
zobaczy³a w wodzie krzy¿, który raz
siê pokazywa³, to znów znika³. Kiedy
w to miejsce udali siê tak¿e inni
¿niwiarze cudu ju¿ nie zobaczyli.
Wkrótce: „¿eñcy powiedli ludzi
inszych, gdy byli chorzy, albo ich
dobytki (to znaczy chore byd³o),
wtedy, gdy onej wody wziêli, a obmyli
sami siebie albo dobytki, zaraz Pan
Bóg z ³aski swojej Boskiej ich pociesza³. W czem dalej i wiêcej s³ysz¹c o
tem obywatele Zb¹scy, na wszystkie
ich ratunki za¿ywali wody onej. Jak siê
postronni s¹siedzi dowiedzieli,
przyje¿d¿ali po tê wodê i brali w
st¹gwie, w s¹dki i insze naczynia,
zawsze doznawali pociechy i ³aski od
Pana Boga, ich samych i dobytki ich
Pan Bóg pociesza³”.
Poniewa¿ kult cudownego
Ÿróde³ka nie ustawa³, najprawdopodobniej w roku 1598 postawiono w
tym miejscu kaplicê. Chocia¿ kaplica
nie by³a konsekrowana, odprawiano
w tym miejscu Msze Œwiête, kiedy
ktoœ dost¹pi³ jakiejœ ³aski od Pana
Boga.
Na pocz¹tku 1613 roku
Zb ¹s zy ñ na le ¿a ³ do Ab ra ha ma
Ciœwickiego, kasztelana œremskiego.
Dziedzic mia ³ córkê Annê, która
zach orow a³a t ak po wa¿n ie, ¿ e
obawiano siê o jej ¿ycie. Wówczas

Abraham uczyni³ œlub, ¿e je¿eli córka
wyzdrowieje, on, na chwa³ê Panu
Bogu Ukrzy¿owanemu, ka¿e wymurowaæ koœció³. „I ledwie œlub uczyni³ i t¹
wod¹ z tego Ÿród³a córkê obmyto,
zaraz cudem Boskim córka wsta³a, i
tak zdrowa by³a, jakby nigdy nie
chorowa³a, o czem by³o na ten czas
wszystkim wiadomo”.
Abraham Ciœwicki w dowód
wdziêcznoœci Panu Bogu za cud i
³askê uzdrowienia, chc¹c wype³niæ
swoje œluby, nakaza³ zwo¿enie
kamieni na fundamenty oraz ceg³y z
cegielni w Strzy¿ewie. Wkrótce w
Polsce nasta³y niespokojne czasy,
rozpoc zê³a siê najciê ¿sza wojna
polsko szwedzka, zwana „potopem
sz we dz ki m” . Ni ed ³u go dz ie dz ic
Abraham umiera nie zd¹¿ywszy
wybudowaæ koœcio³a.
„Po œmierci Abrahama
Ciœwickiego owa kapliczka sta³a
spustoszona, jednak pobo¿ni ludzie
doznaj¹c ³ask i cudów Pana Boga,
bywali na ka¿dy Œw. Krzy¿, dziêkuj¹c
Panu Bogu za odebrane ³aski.”
Widz¹c kult, jakim ludzie otaczali to
œwiête miejsce i znaj¹c intencjê
A b r a h a m a
Ciœwickiego, jeden z
pobo¿ nych mieszczan, Maciej
Kawc zyc, gube rnat or w z am ku
zb¹skim, sfinansow a³ re mo nt i
rozbudowê kaplicy.
Nowy koœció³, pod
w e z w a n i e m
Œw iê te go Kr zy ¿a
ko ns ek ro wa no , a
Kawczyc: „da³ na
fundacjê dwa
tysi¹ce z³otych,
wymóg³ odpusty z
Rzymu na odprawianie nabo¿eñstwa
pod zupe³nym odpustem na lat
dziesiêæ”. Po jego œmierci ma³¿onka,
An na (L im an ów na ), uf un do wa ³a
budowê rezydencji (przy obecnej ul.
Poznañskiej i Sportowej) dla pierwszego kap³ana. Zosta³ nim ks. Marcin
Borecki (równie¿ pleban kopanicki),
który wkrótce umiera, ra¿ony piorunem w kap³añskiej rezydencji.
Po jego œmierci kapelanem Œw.
Krzy ¿a zo sta³ brat rodz ony, ks.
Stanis³aw Borecki, który dokoñczy³
budowê rezydencji kap³añskiej i
wystara³ siê o dalsze odpusty rzym-

skie. „Bywa³o ludzi wiele na ka¿dy Œw.
Krzy¿ i kap³anów do s³uchania
spowiedzi dosyæ, ¿e mieli ludzie
wygodê. (Borecki) by³ przy Œw. Krzy¿u
za kapelana lat czterdzieœci i umar³ na
pow iet rze (morowe powietrze zaraza), które by³o w Zb¹szyniu
wielkie w roku 1710”.
Po œmierci ks. Stanis³awa
Bor eck ieg o, „ Pan Bóg wzbudzi³
Duchem Œwiêtym pana natenczas na
Zb¹szyniu bêd¹cego, imci pana
Stefana Garczyñskiego, chor¹¿ego
wschowskiego”, który widz¹c koœció³ek Œw. Krzy¿a wielce zniszczony,
postanowi³ w 1723 r. go wyremontowaæ. Prace prowadzi³ cieœla Marcin
Haderek, mieszkaj¹cy wówczas w
Strzy¿ewie. Budowê zakoñczono w
roku 1725 r.
Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a nie
mia³ jednak szczêœcia do dobrych
gospodarzy. Na skutek ci¹g³ych
zmian ksiê¿y i postêpuj¹cych spustoszeñ, po niespe³na 66 latach,
œwi¹tynia by³a w takim stanie, ¿e
ówczesny proboszcz, ks. Seweryn
Sz el is ki po dj ¹³ de cy zj ê o je j
rozebraniu.
Na jeg o pol ecenie, jesieni¹ 1791 r.,
wynajêci robotnicy
przyst¹pili do rozbiórki
podupad³ego koœcio³a.
Prace jak zwykle
rozpoczêto od zdejmowania kopu³y z
wie¿y, na której szczycie
znajdowa³a siê kula
zwieñczona krzy¿em. W
czasie tych prac z kuli
wypad³a kartka papieru,
któr¹ wiatr poniós³ do
pobliskiej Obry. Ksi¹dz
Szeliski, obecny przy
rozbiórce, podszed³ do
rzeki i zaciekawiony, co
te¿ to mo¿e byæ, wy³owi³
kartkê. Znajdowa³ siê na niej napis:
„KTO TEN KOŒCIÓ£ KA¯E ROZEBRAÆ,
NIECH BÊDZIE PRZEKLÊTY". Po prze-

czytaniu tego tekstu kap³an ów zacz¹³
siê ca³y trz¹œæ i zachowywa³ siê tak a¿
do œmierci w roku 1821 r.
We d ³ u g i n n e g o p o d a n i a :
„drzewo z rozebranego koœcio³a kupili
gospodarze z Podmokli i wybudowali
z niego stodo³y. W krótkim czasie
wszystkie te stodo³y strawi³ ogieñ,
jako ¿e nie godzi³o siê, ¿eby drzewo z
domu Bo¿ego zu¿yto na taki cel”.

Anna Masiewicz
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Zapraszamy na
REKOLEKCJE DLA M A £ ¯ E Ñ S T W
„Spotkania Ma³¿eñskie - Dialog we dwoje”
w Rokitnie w dniach 1 - 3 kwietnia 2011 r.
w Sanktuarium Matki Cierpliwie S³uchaj¹cej
Na ka¿dym etapie ¿ycia ma³¿eñskiego potrzebujemy wsparcia duchowego. Tym bardziej w chwilach
nieporozumieñ, kryzysów. Serdecznie zapraszamy do zastanowienia siê nad tym, co nas ³¹czy w ma³¿eñstwie, do
pog³êbienia jednoœci i mi³oœci, do wspólnego odczucia bliskoœci Jezusa, który pragnie nas wspieraæ.
Rekolekcje s¹ prowadzone przez pary ma³¿eñskie i kap³ana. Ich œwiadectwa stanowi¹ inspiracje do dialogu
prowadzonego tylko we dwoje przez ma³¿onków.
Zg³oszenia przyjmuj¹ i dodatkowych informacji udzielaj¹:
Mariola i Piotr Narowscy
tel. 68-326-88-01 kom. 607-180-539

KOMUNIKAT Z ROZGRYWEK HALOWYCH
Zakoñczy³y siê
rozgrywki
Zb¹szyñskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej.
W tym roku nosi³y one nazwê " Kuvert
liga ". To dziêki du¿emu wsparciu i
zaanga¿owaniu siê w dzia³alnoœæ na
rzecz rozwoju halowej pi³ki no¿nej w
naszej gminie firmy "Kuvert Polska".
Do V ju¿ edycji rozgrywek
zg³oszono a¿ 26 dru¿yn ze Zb¹szynia,
Zb ¹s zy nk a, Kr êc ka , Ko si ec zy na ,
Zakrzewa, Przyprostyni Jastrzêbska,
Strzy¿ewa i Trzciela. Zosta³y one
podzielone na I, II i po raz pierwszy III
ligê. W lidze III graj¹ wy³¹cznie nowe
zespo³y, które zg³osi³y chêæ udzia³u w
bie¿¹cym sezonie. Liga I i II to dru¿yny
ju¿ dobrze znane w zb¹szyñskich
rozgrywkach.
Ro zg ry wk i ro zp oc zê to w
niedzielê 28 listopada 2010.
Kontynuowane by³y one prawie w

ka¿dy weekend i zakoñczy³ siê w
niedzielê 23stycznia 2011 roku. We
wszystkich ligach poziom by³ bardzo
wyrównany, a o koñcowej kolejnoœci
zd ec yd ow a³ y os ta tn ie po je dy nk i.
Pierwsz¹ ligê wygra³ Ogieñ w Szopie
po zwyciêstwie nad Blokersami 4 do 1
w ostatniej kolejce spotkañ. Drugie
miejsce przypad³o Old Boy, trzecie
Blokersom. Liga druga zakoñczy³a siê
zwyciêstwem Promila Zakrzewo przed
Kuvert - Woda w Stodole i Poszli z
Dymem. Trzecia ligê wygra³ zespó³ Lux
Torpeda, przed RJ i Skorumpowanymi.
Dwa pierwsze zespo³y z II i III
ligi uzyska³y prawo gry w przysz³ym
sezonie w wy¿szej klasie rozgrywek.
Ponad 300 zg³oszonych zawodników
rozegra³o w sumie 100 meczy ligowych. Najlepsze zespo³y zosta³y nagrodzo ne p ami ¹tk owy mi d ypl oma mi i

pucharami, które wrêczali Burmistrz
Zb¹ szy nia , Prz ewo dni cz¹ cy Rad y
Miejskiej oraz szefowie firmy Kuvert.
Wyró¿niono tak¿e zawodników
w kla syf ika cja ch ind ywi dua lny ch.
Na js ku te cz ni ej sz ym i
st rz el ca mi
okazali siê kolejno w lidze I Szymon
Szulc w lidze II Janusz Œmia³ek w lidze
III Marcin Marchlewski. Najlepszymi
bramkarzami zostali wybrani w lidze I
£ukasz Weimann w lidze II £ukasz
Rosiñski w lidze III Tomasz Flak.
Na jb ard zie j wa rto œci ow ymi
zawodnikami wybrano zaœ w lidze I
Krzysztofa Fleischera w lidze II Piotra
Za li sz a
w li dz e II I Kr zy sz to fa
WoŸniaka. Organizatorami zawodów
byli: Zb¹szyñskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Miêdzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” i firma "Kuvert Polska".

ZAGRALI PO RAZ KOLEJNY
W niedzielne popo³udnie, 16 stycznia,
w Domu Katolickim wyst¹pi³a dla nas
Orkiestra Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Zb¹szyniu. Uczniowie i
absolwenci po raz kolejny zaprezentowali swój ta lent. Melod ia kolêd i

pastora³ek sprawi³a, ¿e wróciliœmy
myœlami do wigilii, do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia...prze¿yliœmy je na nowo.
Ka¿dy wykonany utwór by³ wynagradzany gromkimi brawami. Nie oby³o siê
te¿ bez bisu. Wszystkim cz³onkom

orkiestry za koncert, a goœciom za
przybycie, za stworzenie wspania³ej
at mo sf er y- sk ³a da mY se rd ec zn e
podziêkowania.
Kamilla Grocholewska

91 LAT PO POWROCIE...
Przy³¹czenie Zb¹szynia do Macierzy to bardzo wa¿na data dla nas Zb¹szynian. Dla nas wnuków i prawnuków tych ludzi,
Których znamy tylko ze starych fotografii w kolorze sepii, stoj¹cych na rynku, wdrapuj¹cych siê na latarnie ¿eby lepiej
widzieæ i s³yszeæ zdarzenia z 1920 roku. My dzisiaj mo¿emy tylko domyœlaæ siê dreszczy przebiegaj¹cych po plecach,
radoœci odczuwanej w sercach, emocji towarzysz¹cych tamtym dniom i tamtym ludziom. Co roku staramy siê uczciæ to
wydarzenie koncertem muzyki powa¿nej. Muzyka zwykle jest tym co mo¿e ³agodziæ nasz stan ducha, tym co pozwala nam
pod zamkniêtymi powiekami odnaleŸæ obrazy i zdarzenia które minê³y. Muzyka wznosi nas na wy¿sze poziomy naszej
w³asnej duchowoœci. Stajemy siê lepsi, odczuwamy wiêcej, wiêcej rozumiemy i ³atwiej wybaczamy. W tym roku, z okazji 17
stycznia, pomóg³ nam w tym kwartet smyczkowy Delos oraz solistka Iwona Kowalkowska w piêknym "Koncercie
Wiedeñskim", którego wys³uchaliœmy po wieczornej mszy œw. w domu katolickim. Ksiêdzu Zb. Piotrowskiemu za
wspó³pracê a Pañstwu za uczestnictwo serdecznie dziêkujê.
Katarzyna Kutzmann-Solarek
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ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO MA BUDZIÆ
NASZE SERCA
…”Cierpienie nie
ominie tak¿e twojego ¿ycia,ale
pamiêtaj, ¿e ból i
smutek s¹ niczym
innym, jak poca³unkiem Jezusa
znakiem, ¿e jesteœ
tak blisko Niego i¿
m o ¿ e c i ê p o c a ³owaæ”…
[Matka Teresa z Kalkuty]

jako Uzdrowicielki Chorych i Lourdes
jako miejsce, w którym od pocz¹tku
Jego objawieñ od 1858 r. po dziœ dzieñ
dochodzi do wielu uzdrowieñ.
Wokó³ nas s¹ ludzie mo¿e
bardziej cierpi¹cy ni¿ my, którzy
licz¹ na ¿yczliwoœæ i konkretn¹
pomoc. Œwiatowy Dzieñ
Chorego w zamyœle Papie¿a
Jana Paw³a II, a tak¿e Benedykta
XVI, to nie tylko œwiêto chorych,
ale te¿ dzieñ modlitwy za tych,
którzy pomagaj¹ ul¿yæ cierpieniu
tj. lekarzy i ca³y personel
medyczny.
Do chorych przychodzimy
czêsto ze wspó³czuciem. Odwiedzamy
ich w szpitalach, domach, opiekujemy
siê nimi, nie zdaj¹c sobie sprawy, jakiej
³aski dostêpujemy od Boga. To nie my
niesiemy im pomoc; to raczej oni
udostêpniaj¹ nam siebie jako okazjê
do czynienia dobra! Toleruj¹ nasz¹
obecnoœæ, chocia¿ ¿yj¹ w zupe³nie
innym œwiecie - obcym dla nas ludzi
zdrowych. Ludzie dotkniêci krzy¿em
cierpienia czêstokroæ przez swoj¹
chorobê uœwiêcaj¹ siebie i otoczenie.
£¹cz¹c swoje cierpienia z cierpieniami
Chrystusa s¹ w stanie wyjednaæ dla
œwiata nieprzebrane ³aski. Niestety dla
„zdrowych” niejednokrotnie s¹
niewygodni, stanowi¹ przeszkodê na

Cierpienia nikt nie wypatruje,
nie oczekuje i nie têskni za nim, wrêcz
przeciwnie odsuwa od siebie myœl o
nim i ³udzi siê, ¿e ono go nie dosiêgnie.
Jednak czêsto jest inaczej - pojawia siê
nagle, spada jak grom z jasnego nieba,
wciska w nasze serce i umys³, odbiera
radoœæ ¿ycia i pokój. Cierpienie nas
dosiêga i komplikuje ¿ycie.
Wspó³czesny œwiat odrzuca prawdê o
cierpieniu i œmierci. Zachowuje siê tak,
jakbyœmy mieli ¿yæ wiecznie, ci¹gle
m³odzi, bez chorób, bez bólu. Aby nam
uzmys³owiæ co w ¿yciu jest wa¿ne i
uwra¿liwiæ na potrzebê pomocy
cierpi¹cym, co roku 11 lutego we
wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes
obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Jan Pawe³ II ustanawiaj¹c w 1992 r. to
Œwiêto chcia³ podkreœliæ rolê Maryi

drodze do kariery. A nawet wrêcz dla
wielu wyrzutem sumienia . Czêsto
wtedy zostaj¹ „wypchniêci” do hospicj-

ów, domów starców, domów pomocy
spo³ecznej czy szpitali byle jak najdalej
od siebie; byle by ju¿ zapomnieæ o
chorobie. Pod pozorem dobra wyrzuceni z domu, ich domu!
A przecie¿ opieka nad chorym
mo¿e zaowocowaæ nasz¹ osobist¹
œwiêtoœci¹! Przyk³ady widzieliœmy na
w³asne oczy, jak choæby b³. Matka
Teresa z Kalkuty czy Ojciec Marian
¯elazek. Œwiatowy dzieñ chorego ma
nam pomóc rozejrzeæ siê w wokó³
siebie, i znaleŸæ ludzi potrzebuj¹cych
pomocy. Chorzy zawsze czekaj¹ na
nasz¹ pomoc, a my zawsze mo¿emy
im j¹ okazaæ nawet wtedy, gdy nie
mamy nic oprócz swoich r¹k.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

www.pio.parafia-zbaszyn.pl

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
6 luty V niedziela zwyk³a
Mt 5,1316
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
„Wy jesteœcie sol¹ ziemi. Lecz jeœli sól
utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ? Na
nic siê ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie mo¿e siê
ukryæ miasto po³o¿one na górze. Nie
zapala siê te¿ œwiat³a i nie stawia pod
korcem, ale na œwieczniku, aby œwieci³o
wszystkim, którzy s¹ w domu. Tak niech
œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie”.
Ja, ty, oni... my wszyscy zostaliœmy
wezwani przez Chrystusa, by byæ sol¹

dla ziemi i œwiat³em œwiata. Do ka¿dego
z nas nale¿y troska o jakoœæ tego œwiata,
o jego smak, o jego blaski i cienie. O to w
jaki sposób siê rozwija, które wartoœci s¹
dla niego najwa¿niejsze. To misja przed
ka¿dym i ka¿d¹ z nas. Ale jak mamy
ró¿ne odmiany soli i ró¿ne przedmioty,
które daj¹ œwiat³o tak ka¿dy z nas jest
inny, ale ka¿dy potrzebny. To nasze
bogactwo: w ró¿noœci si³a, ka¿dy z nas
dok³ada swój smak soli i swoj¹ g³êbiê
œwiat³a. Potrzebujemy siebie nawzajem.
13 luty VI niedziela zwyk³a
Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeœli wasza spra-

wiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿
uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego.
S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom:
«Nie zabijaj», a kto by siê dopuœci³
zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam
powiadam: Ka¿dy, kto siê gniewa na
swego brata, podlega s¹dowi.
S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Nie
cudzo³ó¿». A Ja wam powiadam : Ka¿dy,
kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w
swoim sercu dopuœci³ siê z ni¹ cudzo³óstwa. S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz
fa³szywie przysiêga³», «lecz dotrzymasz
Panu swej przysiêgi». A Ja wam
powiadam: Wcale nie przysiêgajcie.
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak;
nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego
pochodzi”.
Ka¿dy z nas ma jakieœ pojêcie sprawiedliwoœci, czêsto mówimy, ¿e coœ jest,
a coœ nie jest sprawiedliwe. Ale
sprawiedliwoœæ nasza czêsto jest
przykrojona na nasz¹ miarê. Czêsto
zauwa¿amy, ¿e to, co ktoœ uwa¿a za
sprawiedliwe, nie jest takie w naszych
oczach. Sam Jezus zdaje siê porównywaæ sprawiedliwoœæ u ró¿nych ludzi,
gdy zachêca swoich uczniów, by ich
sprawiedliwoœæ by³a wiêksza od tej
uczonych w Piœmie i faryzeuszów. A
zatem, o jak¹ miarê sprawiedliwoœci
chodzi Jezusowi. W tym fragmencie
Ewangelii Jezus na nowo podaje
ro zu mi en ie pi ¹t eg o pr zy ka za ni a.
Dobrze wiemy, co znaczy zabiæ kogoœ.
Ale Jezus rozszerza rozumienie tego
przykazania na inne sytuacje, takie, w
których zabija siê s³owem. Chyba bez
trudu potrafimy przywo³aæ sytuacje z
naszego podwórka, gdzie ktoœ (a jak¿e
czêsto my sami) rani drugiego z³ym
s³owem, obraz¹, obmow¹ itp.
Fragment ten ukazuje, o co chodzi w
przes trzeg aniu Bo¿yc h przyk azañ.
Mo¿na czasem us³yszeæ, jak ktoœ
mówi: „Jestem wobec Boga w porz¹dku. Nikogo nie zabi³em, nie okrad³em
itd.” Ale czy na pewno?
Sprawiedliwoœæ, o której mówi Jezus,
wykracza poza czysto literalne rozumienie przykazañ. Wchodzi ona na
poziom mi³oœci, na poziom wielkodusznoœc i. Jeœli rzeczyw iœcie przestrzegam np. pi¹tego przykazania, to
bêdê staraæ siê unikaæ sytuacji, w
których mogê zraniæ drugiego cz³owieka... A jak ja pojmujê sprawiedliwoœæ? Do czego Jezus w tej Ewangelii
mnie zaprasza? Jakie wyzwania stawia
przede mn¹ na dzisiaj, w mojej obecnej
sytuacji?
20 luty VII niedziela zwyk³a
Mt 5,38-48
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
„S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Oko za
oko i z¹b za z¹b». A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu z³emu. Lecz jeœli
ciê kto uderzy w prawy policzek,
nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce
prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹
szatê, odst¹p i p³aszcz. Zmusza ciê kto,
¿eby iœæ z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa
tysi¹ce. Daj temu, kto ciê prosi, i nie
odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Bêdziesz mi³owa³ swego
bliŸniego», a nieprzyjaciela swego
bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam
powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyj-
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ació³ i módlcie siê za tych, którzy was
przeœladuj¹; tak bêdziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; poniewa¿
On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi
nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie tych,
którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ
bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie
czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych
braci, có¿ szczególnego czynicie?
Czy¿ i poganie tego nie czyni¹?
B¹d Ÿci e wiê c wy dos kon ali , jak
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski”.
Ko me nt ar z do te go fr ag me nt u
Ewangelii ks. Kazimierz Milczarski
roz poc zyn a od tak iej opo wia stk i.
"Pewien mê¿czyzna, spaceruj¹c
brzegiem oceanu, spostrzeg³ m³od¹
kobietê, która zbiera³a z pla¿y wyrzucone przez sztorm rozgwiazdy i wrzuca³a je z powrotem do wody. Pla¿a
ci¹gnie siê kilometrami, a na niej le¿y
wiele rozgwiazd. Czy mo¿e to cos
zmieniæ, gdy uratujesz niewielk¹ liczbê
tych stworzeñ? - spyta³. M³oda kobieta,
trzymaj¹c w rêku rozgwiazdê, powiedzia³: Dla tej jednej mogê wiele zrobiæ. I z
tymi s³owami wrzuci³a ja do oceanu”.
Nie zawsze o tym pamiêtamy, ale
nawet najmniejsze dobro przemienia
œwiat. Czyniæ dobrze! Przyjacio³om i
nieprzyjacio³om, dobrym i z³ym,
¿yczliwym i nie¿yczliwym - wszystkim
bez wyj¹tku! W ten sposób chrzeœcijañska mi³oœæ bliŸniego obejmuje
wszystkich ludzi. Oczywiœcie z tego nie
wynika, ¿e my, uczniowie Chrystusa,
nie mo¿emy dochodziæ swoich praw, ¿e
mamy pozwalaæ innym, aby robili z
nami, co im siê ¿ywnie podoba. Nie
wolno nam jednak nikogo nienawidziæ.
Chrzeœcijanin widzi z³o i je potêpia,
nigdy jednak nie odp³aca z³em za z³o.
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II mówi³:
„Stopieñ osobistej œwiêtoœci nie zale¿y
od pozycji zajmowanej w spo³eczeñstwie, ani w Koœciele, lecz jedynie od
tego, w jakiej mierze cz³owiek ¿yje
mi³oœci¹. Œwiecki, przyjmuj¹c wielkodusznie mi³oœæ Bo¿¹ do swego serca i
¿ycia, jest bardziej œwiêty ni¿ kap³an lub
biskup, przyjmuj¹cy j¹ w sposób
przeciêtny”.
27 luty VIII niedziela zwyk³a
Mt 6,24-34
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
„Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo
albo jednego bêdzie nienawidzi³, a
drugiego bêdzie mi³owa³; albo z jednym
bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie
mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co

macie jeœæ i piæ; ani o swoje cia³o, czym
siê macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie
znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o
wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê
ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i
nie zbieraj¹ do spichrzów, a Ojciec
wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie
jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one? Kto z was
przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby
jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku swego
¿ycia? A o odzienie czemu siê zbytnio
troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na
polu, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹.
A powiadam wam: nawet Salomon w
ca³ym swoim przepychu nie by³ tak
ubrany jak jedna z nich. Jeœli wiêc ziele
na polu, które dziœ jest, a jutro do pieca
bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy¿ nie o wiele pewniej was,
ma³ej wiary? Nie troszczcie siê wiêc
zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy
jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy
siê przy odziewaæ? Bo o to wszystko
poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec
wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê
naprzód o królestwo Boga i o Jego
sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie
wam dodane. Nie troszczcie siê wiêc
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam
o siebie troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ ma
dzieñ swojej biedy”.
Jezus zwraca nam uwagê, ¿e prawdziwy uczeñ Jezusa powinien nieustannie czuwaæ nad swoim sercem.
Bog u ni e mo ¿na s³u ¿yæ jed yni e
ze wn êt rz ni e, sp e³ ni aj ¹c pe wn e
czynnoœci, modlitwy czy rytua³y. Bóg
domaga siê mi³oœci i to ca³ym swoim
sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym
swoim umys³em (Mt 22,37). Ksiêga
Powtórzonego Prawa wyra¿a tê mi³oœæ
w niez wykl e konk retn y i barw ny
sposób: Niech pozostan¹ w twym
sercu te s³owa, które ja ci dziœ nakazujê. Wpoisz je twoim synom, bêdziesz
o nich mówi³ przebywaj¹c w domu, w
czasie podró¿y, k³ad¹c siê spaæ i
wstaj¹c ze snu. Przywi¹¿esz je do
twojej rêki jako znak. Niech one ci bêd¹
ozdob¹ przed oczami. Wypisz je na
odrzwiach swojego domu i na twoich
bramach (Pwt 6,6-9). S³u¿ba Bogu ma
anga¿owaæ wszystkie w³adze cz³owieka, jego umys³, wyobraŸniê, uczucia i
wolê. Bo¿e Prawo ma kszta³towaæ jego
pracê i odpoczynek, ¿ycie rodzinne i
sposób rozporz¹dzania maj¹tkiem.
S³owo Boga „przywi¹zane do rêki”
powinno kierowaæ ka¿d¹ jego aktywnoœci¹. Maj¹c je stale „przed oczami”,
powinien przez jego pryzmat patrzeæ
na œwiat.

Ks. Krzysztof Kaczmarek

M
IE
JS
C
E
NA
KA
LE
ND

AR

Z

"ZB¥SKIE SANKTUARIUM" DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN

"ZB¥SKIE SANKTUARIUM" DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN

ŒWIÊTA JÓZEFINA BAKHITA - SZCZÊŒCIARA
Kiedy zapytano j¹, co
uczyni³aby, spotkawszy swoich
przeœladowców, powiedzia³a: „
Uklêk³abym, aby uca³owaæ ich rêce,
gdy¿, gdyby siê to nie sta³o, nie
by³abym dzisiaj chrzeœcijank¹ i
zakonnic¹. „
Urodzi³a siê w 1869 roku w
Olgossie w Sudanie. Rodzice byli doœæ
zamo¿nymi rolnikami . Pochodzi³a z
li cz ne j r od zi ny : 3 ch ³o pc ów i 4
dziewczynki. Maj¹c siedem lat zosta³a
porwana przez arabskich handlarzy
niewolników. To dramatyczne w ¿yciu
dziewczynki wydarzenie
spowodowa³o, ¿e zapomnia³a
naw et w³a sne go imi eni a.
Porywacze nadali jej nowe
imiê wo³aj¹c na ni¹
szyd ercz o: Bakh ita co
znaczy po arabsku
maj¹ca szczêœcie,
szczêœciara.
Przez 10 lat
n i e w o l n i c t w a
przechodzi³a jak towar z
r¹k do r¹k. Sprzedawano
j¹, licz¹c wartoœæ jej cia³a i
si³ do pracy. By³a ch³ostana
do kr wi za na jm ni ej sz e
pr ze wi ni en ie . W re sz ci e
wy ta tu ow an o j¹ w sp os ób
szczególnie okrutny. Wytyczono m¹k¹
na ciele linie, a potem nacinano je
brzytw¹. Powsta³e rany, których by³o
ponad 120, zasypano sol¹. Ma³a ofiara
zemdla³a z bólu. Choæ prze¿y³a ten
straszny zabieg, to jednak ciê¿ko go
odchorowa³a. Nadzieja na odmianê losu
pojawi³a siê z
chwil¹, gdy m³od¹
niewolnicê zakupi³ w Chartumie w³oski
konsul Callisto Legnani. Bakhita po raz
pierwszy od dnia porwania
doœwiadczy³a, ¿e ktoœ traktuje j¹ po
ludzku, a nawet z serdecznoœci¹. W tym
domu pozna³a spokój , ¿yczliwoœæ i
chwile radoœci. Stale jednak têskni³a za
swoj¹ rodzin¹.
Po kilku miesi¹cach odwo³ano
konsula z Sudanu i Bakhita wraz z nim
tra fi³ a do W³o ch, zam ies zka ³a w
okolicach Wenecji. Powierzono jej tam
opiekê nad dzieckiem przyjaciela pana
Legn ani, ma³¹ Mimm in¹. Rodz ice
Mimminy musieli s³u¿bowo wyjechaæ i
dlatego córkê i Bakhitê oddali pod
opiekê sióstr kanosjanek (
Zgromadzenie Sióstr Córek Mi³oœci
S³u¿ebnic Ubogich œw. Magdaleny z
Canossy ). To w³aœnie tam ta m³oda
Afrykanka poprosi³a o pomoc
w
poznaniu tego Boga, którego od dziecka
„ odczuwa³a w sercu nie wiedz¹c , kim
O n j es t ” . P o z na w s zy
wiarê
chrzeœcijañsk¹ 9 stycznia 1890 roku w

wi ek u 21 la t
pr zy jê ³a ch rz es t,
bierzmowanie i pierwsz¹ komuniê, a
tak¿e nowe imiê Józefina.
P o c h r z c i e œ w. c a ³ u j ¹ c
chrzcielnicê powiedzia³a: „ Tu sta³am siê
dzieckiem Bo¿ym „. Tak samo, wiek
póŸniej, czci³ swoj¹ chrzcielnicê Papie¿
z Wadowic. Kilka lat póŸniej wst¹pi³a do
zakonu. Zgodnie z prawem w³oskim nie
by³a ju¿ niewolnic¹, ale nie chcia³a
wyjechaæ do Afryki. Szeœæ lat póŸniej
z³o¿y³a œluby zakonne , a profesj ê
wieczyst¹ w 1927 r. Chrystusa nazwa³a
swoim Panem - Tota Tua. Jak to blisko
okreœlenia naszego ukochanego
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Totus Tuus.
Przez ponad 50 lat
¿y ci a z ak on ne go by ³a
wie rn¹ , pe³ n¹ mi³ oœc i,
ciep³a i troski s³u¿ebnic¹.
„ Czarna „ siostra
wykonywa³a ró¿ne
prace, przede wszystkim
fiz ycz ne, w dom u w
Schio . Miesz kañcy tej
miejs cowoœ ci mów ili o
niej: nasza ciemnoskóra
matka. Wspó³siostry
szanowa³y j¹ za jej
³agodnoœæ i s³odycz, za dobroæ
i g³êbokie pragnienie poznania
Jezusa. Nadesz³a staroœæ, a z ni¹ d³uga
i bolesna choroba. Bakhita jednak nie
narzeka³a, wci¹¿ œwiadczy³a o g³êbokiej
wierze i chrzeœcijañskiej nadziei. Tym,
którzy pytali j¹ jak siê czuje odpowiada³a
z uœmiechem „ Tak jak chce tego Pan
Bóg „.
Na ³o¿u œmierci jeszcze raz
prze¿ywa³a straszliwe chwile
niewolnictwa. B³aga³a pielêgniarkê: „
poszerz mi ³añcuchy, s¹ ciê¿kie! „. A
potem z radoœci¹ zawo³a³a: „ Madonna!
Madon na! „ i przes z³a na stron ê
œwiat³oœci. Jej uœmiech œwiadczy³ o
spotkaniu z Matk¹ Zbawiciela. Siostra
Józefina Bakhita odesz³a do Pana - 8
lutego 1947 roku w domu w Schio, we
W³ os ze ch
ot oc zo na ws pó ln ot ¹
pogr¹¿on¹ w p³aczu i modlitwie. Przed
domem zaraz zebra³ siê t³um ludzi,
którzy chcieli po raz ostatni zobaczyæ „
œwiêt¹ Matkê Czarnuszkê „ oraz prosiæ
j¹ o wstawiennictwo w niebie.
Siostrê Józefinê Bakhitê mo¿na
nazwaæ Œwiêt¹ dwóch papie¿y:
- naszego Papie¿a S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II ,który j¹ beatyfikowa³
i
kanonizowa³
- obecnego Papie¿a Benedykta XVI, dla
którego by³a inspiracj¹ do napisania
jednego z punktów encykliki „ Spe salvi
„ poœwiêconej refleksji nad
ch rz eœ ci ja ñs k¹ na dz ie j¹ . Je st to

nadzieja, która jak pisze œw. Pawe³ w
Liœcie do Efezjan zbawia i przywraca
wolnoœæ ka¿demu cz³owiekowi.
Œw. Józefina Bakhita pozna³a
Boga. Dowiedzia³a siê, ¿e Pan jest
dobry, ¿e zna tak¿e j¹ i j¹ kocha.
Dowiedzia³a siê równie¿, ¿e Pan pozna³
osobiœcie los bitego cz³owieka. Jak
pisze Papie¿ Benedykt XVI w encyklice:
„ Od tej pory mia³a „nadziejê” ju¿ nie
nik³¹ nadziejê na znalezienie panów
mniej okrutnych, ale wielk¹ nadziejê:
jestem do koñca kochana i cokolwiek
siê zdarzy, jestem oczekiwana przez tê
MI £OŒ Æ”. Jak ju¿ wsp omn ia³ am,
Pa pi e¿ Ja n Pa we ³ II os ob iœ ci e
beatyfikowa³ i kanonizowa³ niewolnicê
z Sudanu, Œwiêt¹ zakonnicê koœcio³a
katolickiego. Niespe³na dwa miesi¹ce
po konklawe, 10 grudnia 1978 roku,
Papie¿ Jan Pawe³ II wyda³ dekret o
heroicznoœci cnót S³u¿ebnicy Bo¿ej,
Józefiny Bakhita.
Uroczystoœæ beatyfikacyjna
mia³a miejsce 17 maja 1992 roku w
Rzymie. Nieoficjalnie dot¹d czczona
Józefina Bakhita zostaje og³oszona
b³ogos³awion¹. W rok póŸniej podczas
wizyty apostolskiej do Afryki Ojciec
Œwiêty powiedzia³:” Ciesz siê Afryko,
Bakhita wróci³a do ciebie: córka
Sudanu, sprzedana w niewolê, cieszy
siê ju¿ wolnoœci¹ wolnoœci¹ wiekuist¹
œwiêtych”.
1 paŸdziernika 2000 Józefina
Bakhita zostaje wpisana do albumu
Œwiêt ych Jana Paw³a II. W dniu
kanonizacji rzymskie niebo p³aka³o.
Równie przepe³nione ³zami by³y oczy
œw. Jó ze fi ny na ka no ni za cy jn ym
por tre cie . W t ych ³za ch z ast yg³ o
doœwia dczeni e jej ciê¿ki ego ¿ycia.
Podcza s Mszy œw. kano nizac yjnej
Papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: ''Œwiêta
Józefina Bakhita zyska³a zrozumienie
g³êbokiej prawdy, ¿e to Bóg, a nie
cz³o wiek jest praw dziw ym Pane m
ka ¿d ej lu dz ki ej is to ty, ka ¿d eg o
ludzkiego ¿ycia. To doœwiadczenie sta³o
siê Ÿród³em wielkiej m¹droœci dla tej
pokornej córy Afryki (…). Zachêcam
ca³y Koœció³, aby prosi³ œw. Józefinê o
wstawiennictwo w intencji wszystkich
przeœladowanych (…) aby mogli zaznaæ
pokoju i pojednania.
Œwiêto liturgiczne œw. Józefiny Bakhita
przypada 8 lutego, w dniu jej narodzin
dla nieba.
Œwiêta Józefino Bakhito, módl siê za
ca³y œwiat i wyproœ dla niego dar
pokoju oraz radoœæ s³u¿enia twemu
„Panu”.

Urszula Pawelska
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WYCHOWANIE DO SPOWIEDZI
W dokumencie „Reconciliatio et
paenitentia” (adhortacja apostolska o
pojednaniu i pokucie w dzisiejszym
pos³annictwie Koœcio³a z 1984 roku)
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II przypomnia³
pe³n¹ nazwê spowiedzi, a mianowicie,
¿e jest to Sakrament Pokuty i
Pojednania. Nazwa ta podkreœla dwa
wa¿ne asp ekty tego sakramen tu:
pokutê czyli niejako dzia³anie ze strony
cz³owieka i pojednanie, którego
udzieliæ mo¿e tylko Bóg: pojednaæ nas
z Sob¹ i drugim cz³owiekiem.
Zastanawiaj¹c siê nad tematem,
jaki podj¹æ w nowym roku w rozwa¿ania ch nasz ej para fial nej gaze ty,
stwierdziliœmy na spotkaniu redakcyjnym, ¿e dobrze by³o by przypomnieæ
znaczenie spowiedzi oraz warunki,
jakie nale¿y spe³niæ, by by³a ona dobrze
prze¿yta i wa¿na. Zreszt¹ sama nazwa
5 Warunków Dobrej Spowiedzi Œwiêtej
(rachunek sumienia, ¿al za grzechy,
mocne postanowienie poprawy,
szczera spowiedŸ i zadoœæuczynienie
Bogu i bliŸniemu) mówi nam ju¿, ¿e nie
s¹ to warunki same dla siebie, ale po to,
aby dobrze prze¿yæ to spotkanie z
mi³osiernym Bogiem.
Siedem Sakramentów Œwiêtych
zosta³o w „Katechizmie Koœcio³a
Katolickiego” podzielonych na 3
zasadnicze grupy: Sakramenty
Wtajemniczenia Chrzeœcijañskiego,
do których zaliczamy chrzest, bierzmowanie i Eucharystiê; Uzdrowienia
Chrzeœcijañskiego: pokuta (spowiedŸ) i namaszczenie chorych oraz W
S³u¿bie Komunii, do których zaliczaj¹
siê kap³añstwo i ma³¿eñstwo. Skoro
Sakrament Pokuty i Pojednania
okreœlany jest mianem Sakramentu
Uzdrowienia, to muszê stosowaæ siê do
zaleceñ lekarza i odbyæ niezbêdn¹
kuracjê, aby doœwiadczyæ uzdrowienia.
Jeœli z niej zrezygnujê lub te¿ bêdê
stosowa³ j¹ wed³ug w³asnego widzimisiê, to nie przyniesie ona oczekiwanego
rezultatu. £aska, która zostaje nam
dana w Sakramentach Wtajemniczenia
Chrzeœcijañskiego, ze wzglêdu na
nasz¹ ludzk¹, grzeszn¹ naturê mo¿e
ulec os³abieniu. Dlatego Chrystus daje
w swoim Koœciele Sakrament Pokuty i
Pojednania, aby odnowiæ w nas to Bo¿e
¿ycie. Sakrament Chrztu nie usuwa w
cz³owieku s³aboœci naszej natury, ani
sk³onnoœci do grzechu, ale mi³osierny
Bóg daje nam Sakrament Nawrócenia,
abyœmy mogli wróciæ do Niego na wzór
Marnotrawnego Syna. Jego ustanowienie nast¹pi³o w dniu
Zmartwychwstania Chrystusa, kiedy
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zjawi³ siê On w Wieczerniku wobec
wszystkich Aposto³ów i przekaza³ im
w³adzê odpuszczania grzechów (por. J
20, 19-23). Jest to realizacja nieustannego wezwania Jezusa skierowanego
do ka¿dego z nas „nawracajcie siê i
wierzcie w Ewangeliê” (por. Mk 1, 15).
To nieustanna praca nad sob¹, maj¹ca

grzesznych ludzi, którzy nieustannie
pot rze buj ¹ naw róc eni a. Jes teœ my
wspólnot¹ grzeszników, dlatego
potrzebne nam nieustanne pojednanie
z Bogiem i miêdzy sob¹.
W pierwotnym Koœciele sytuacja
grzesznika by³¹ nie do pozazdroszczenia, gdy¿ uwa¿ano, ¿e pokuta w
¿yciu cz³owieka wierz¹cego mo¿e
dokonaæ siê tylko raz, a pokuta by³a
wykonywana publicznie (pokutnika
zdradza³a postawa, stanie w przedsionku koœcio³a, oraz mo¿liwoœæ
uczestniczenia jedynie w liturgii s³owa).
Dziœ nam ³atwiej, gdy¿ mamy spowiedŸ
uszn¹ i osobist¹ pokutê, co zapewnia
nam pewn¹ intymnoœæ w prze¿ywaniu
tego sakramentu.
Wagê Sa krame ntu P okuty i
Pojednania podkreœla tak¿e tajemnica
spowiedzi, która obowi¹zuje kap³ana
sprawuj¹cego ten sakrament. Znane
s¹ zreszt¹ w historii postacie takich
kap³anów, którzy ze wzglêdu na obronê
tej tajemnicy oddali swoje ¿ycie, jak np.
œw. Jan Nepomucen.
W ka¿dym kolejnym miesi¹cu
bêdziemy przybli¿aæ naszym czytelnikom kolejno ka¿dy z warunków dobrej
spowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

na celu formowanie dojrza³ego
na podstawie:
Chrzeœcijanina.
o. Robert Wawrzeniecki OMI,
To sakramentalne spotkanie z
„Dobrze, ¿e Jesteœ”
Bogiem Mi³osiernym, dobrze
przygotowane i dobrze
prze¿yte, prowadzi do
prawdziwego doœwiadczenia
owoców, które wyp³ywaj¹ z
tego sakramentu. Bóg ofiaruje
nam bowiem: pojednanie z
Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe
sob¹
odpuszczenie grzwypieki, dobr¹ kawê i herbatê
echów, pojednanie z
wg przepisu œw. Hildegardy.
Koœcio³em, odzyskanie stanu
³aski jeœli zosta³a utracona,
darowanie kary wiecznej W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru,
spowodowanej grzechem
prasy oraz wys³aæ pocztê
œmiertelnym i darowanie
czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿
przynajmniej czêœciowe kary
udostêpniamy Pañstwu Internet.
bêd¹cej skutkiem grzechu,
pokój i pogodê sumienia,
W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ
pocieszenie duchowe oraz
wzrost si³y do walki duchowej,
przyjêcia rodzinne czy w gronie przyjació³
jak¹ powinien w swojej
– s³u¿ymy pomoc¹.
codziennoœci prowadziæ
Godziny otwarcia:
ka¿dy z nas.
Potrzeba tego sakramWtorek-pi¹tek od 14:00
entu wynika z wyznania wiary,
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
kiedy mówimy o wierze w
Niedziela od 10:00
„œwiêty Koœció³”. Jest On
œwiêty œwiêtoœci¹ swojego
Za³o¿yciela
Jezusa
Chrystusa, ale sk³ada siê z

tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157
(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100

Opr. Grzegorz Jasku³a

ŒWIÊTY WALENTY - MÓDL SIÊ ZA NASZ¥ MI£OŒÆ

Od kilkunastu lat spotykam siê
z narzeczonymi, którzy chc¹ („musz¹”)
wzi¹æ œlub. Pó³ biedy z tymi, którzy
chc¹. Gorzej trochê z tymi, którzy jak
sami mówi¹: „musz¹”. Tak czy owak
zwykle ceremonia œlubna ma miejsce.
Przy okazji owych przedœlubnych
pogawêdek pytam niekiedy nupturientów (narzeczonych) o motywy decyzji

o œlubie. Dlaczego Pañstwo chcecie
siê pobraæ? Odpowiedzi, jakie przez
lata s³ysza³em by³y bardzo ró¿ne.
„bo siê kochamy” (czêsto nawet tak
jest)
„bo my „musimy”, rozumie Pan?”
(czytaj: narzeczona jest w ci¹¿y)
„ju¿ 5 lat mieszkamy razem, wiêc ju¿
czas” (mo¿e i czas)
„bo… bo ja wiem???” (ja czêsto te¿ nie
wiem).
Muszê przyznaæ, ¿e baaaardzo rzadko
s³yszê rozs¹dne, przemyœlane i
sensowne odpowiedzi. Prawdziwy
dramat zaczyna siê jednak wtedy, gdy
próbujê zapytaæ: „Dlaczego chcecie
zawrzeæ Sakrament Ma³¿eñstwa?”
czyli œlub „koœcielny”. Zwykle wtedy
mam okazjê zaobserwowaæ ogromne
zdziwienie i duuu¿e oczy. Najczêstsz¹
(naprawdê!) odpowiedzi¹ jak¹ s³yszê
jest wydukane: „eeee… Nie wiem!??”.
Od czasu do czasu proponujê te¿
narzeczonym taki ma³y, anonimowy,
spra wdzi an. Pros zê, aby kobi ety
wypisa³y na kartce 10 cech, jakie wg
nich powinien posiadaæ dobry czy
idealny m¹¿. Kiedy to zadanie jest
wykonane, a zwykle nie ma z tym
problemów, proszê o wypisanie tych,
które z wczeœniej wypisanych cech
posiada jej narzeczony. Oczywiœcie
panowie wypisuj¹ cechy idealnej ¿ony,

Modlitwa za moj¹ przysz³¹ ¿onê
Panie Jezu! Proszê o ³aski dla mojej przysz³ej ¿ony.
B³ogos³aw jej. Spraw, by jej by³o ze mn¹ dobrze. Nie
dopuœæ, ¿ebym j¹ kiedykolwiek skrzywdzi³. Rozwiñ j¹ ku
mi³oœci dojrza³ej. Przygotuj do roli ¿ony i matki. Daj, ¿eby
by³a szczêœliwa, ¿eby siê mog³a na mnie oprzeæ. Pomó¿
mi doprowadziæ j¹ lepsz¹ i bogatsz¹ w
³a sk ê do wi ec zn eg o sz cz êœ ci a.
Dopomó¿ mi os³oniæ jej czystoœæ.
Chroñ j¹ od pokus. Spraw, by mi by³a
wierna i ¿eby mnie kocha³a mi³oœci¹
czerpan¹ z Ciebie.
Matko Najœwiêtsza!
Przygotuj j¹ do ¿ycia w mi³oœci. Daj jej
postawê ofiarn¹. Odkryj przed ni¹ cud
macierzyñstwa. Naucz j¹ dba³oœci o
nasz przysz³y dom. Niech w s³u¿bie na
rz ec z r od zi ny do st rz e¿ e s wo je
najpiêkniejsze zadanie. Niech nie
czuje siê ograniczona obowi¹zkami ¿ony i matki, lecz w
wiernym ich wype³nianiu odnajdzie swoje szczêœcie.
Spraw, ¿eby by³a cierpliwa i pogodna, ¿eby umia³a nieœæ
pokój Bo¿y i ³agodzi³a spory.
Niech naœladuje Ciebie i tak jak Ty wype³nia, Matko,
Bo¿y plan. Amen.
Modlitwa za mojego przysz³ego mê¿a.
Bo¿e Ojcze! Postawi³eœ na mojej drodze cz³owieka,
któremu pragnê oddaæ moje serce i z którym pragnê na

a potem odnosz¹ je do swojej narzeczonej.
I tu siê zaczyna! Bywa nierzadko tak,
¿e nie ma ani jednej cechy! Mimo to
ceremonia œlubna i tak ma miejsce.
Nawiasem mówi¹c Œwiêty Walenty
czczony jest te¿ jako patron cierpi¹cych na choroby umys³owe .
Mo¿na siê œmiaæ i p³akaæ. A to tylko
niektóre przyk³ady „lekkomyœlnego”
zawierania ma³¿eñstwa. Za kilka dni
obchod ziæ bêdzie my wspomn ienie
Œwiêtego Walentego. Znane jako
bardzo kom ercyjne œw iêto pe³ne
czerwonyc h serduszek , baloników,
szczerych lub nie-szczerych uœmiechów zapewne st³amsi to, co tak
na pr aw dê je st na ji st ot ni ej sz e w
praw dziw ej mi³o œci: dar, praw dê,
dobro. Z tej okazji ¿yczmy wszystkim
koch aj¹c ym i k ocha nym, aby t o
uczucie i ta postawa by³a szczera,
prawdziwa, autentyczna, dobra,
czysta i piêkna. Aby nie by³o w naszych
sercach miejsca na tandetê, kolorowe,
ale bez war toœ cio we œwi eci de³ ka;
abyœmy nie zadowalali siê namiastkami. Aby nasza relacja wobec drugiego
cz³owieka by³a naprawdê g³êboka,
szczera, czysta i pe³na ¿yczliwoœci.
Tego nam wszystkim z okazji wspomnienia œwiêtego Walentego ¿yczê.

Mirek Skubiszyñski

zawsze zwi¹zaæ swoje ¿ycie. Czuwaj nad tym ukochanym. Broñ go od niebezpieczeñstw. Spraw, aby w Tobie
osi¹gn¹³ swoj¹ ¿yciow¹ dojrza³oœæ. Uczyñ go prawym,
m¹drym i dobrym. Daj mu mê¿ne serce, ¿eby siê nie
obawia³ trudnoœci, lecz prze³amywa³ je w Imiê Twoje. Daj
mu si³ê, aby potrafi³ w³adaæ sob¹ i domem, którego
bêdzie g³ow¹. Uformuj w nim postawê
ojcowsk¹, ¿eby znalaz³ szczêœcie w
obdarowywaniu swoich najbli¿szych,
¿eby nie szuka³ siebie, ale opiekowa³ siê
tymi, których mu powierzysz. Uczyñ go
narzêdziem Twojej Opatrznoœci. Niech
tak jak Ty opiekuje siê s³abymi i bezbronnymi. Niech odwa¿nie staje w
obron ie ka¿de go poczê tego ¿ycia .
Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do
Ciebie.
Œwiêty Józefie, Patronie mê¿czyzn!
Broñ mego przysz³ego mê¿a od pokus
fa³szywej mêskoœci. Naucz go opanowaæ zmys³owoœæ i
podporz¹dkowaæ cia³o s³u¿bie prawdziwej mi³oœci.
Naucz go kochaæ mi³oœci¹ czerpan¹ z Boga. Spraw, bym
mog³a bezpiecznie oprzeæ siê na moim wybranym.
Naucz go obowi¹zkowoœci i troski o zak³adany dom.
Niech tak jak Ty bêdzie jego opiekunem. Niech bêdzie
mu ze mn¹ dobrze. Spraw, aby mi by³ wierny, ¿eby
potrafi³ oprzeæ siê pokusie zdrady i dotrzyma³ swoich
przyrzeczeñ. B¹dŸ mu pomoc¹ i wspieraj go w ka¿dej
potrzebie. Amen.
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MA£¯EÑSTWO
Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:
- aktualne, tj. z dat¹ do 3 miesiêcy wstecz, metryki chrztu
- dowody
- ostatnie
- zaœwiadczenie

osobiste

œwiadectwo katechizacji

o uczestnictwie w katechezie przedma³¿eñskiej,

- zaœwiadczenie

z Urzêdu Stanu Cywilnego (niezbêdne gdy ma³¿onkowie chc¹, aby œlub
koœcielny poci¹ga³ za sob¹ równie¿ skutki cywilno-prawne, tzw. œlub konkordatowy) lub
akt œlubu, jeœli wczeœniej zawarto zwi¹zek cywilny

Narzeczeni zg³aszaj¹ siê w Biurze Parafialnym przynajmniej na 3 miesi¹ce przed planowanym
zawarciem sakramentu ma³¿eñstwa z w/w dokumentami.
Dokument z USC nie mo¿e byæ starszy ni¿ 3 miesi¹ce (czas wa¿noœci liczy sie od dnia
wystawienia do dnia œlubu)

SPOTKANIE PRZY POMNIKU...
W niedzielê 16 stycznia br.,
z okazji og³oszenia przez Stolicê
Apostolsk¹ terminu beatyfikacji Jana
Paw³a II, Grupa Modlitewna œw. Ojca
Pio i S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II
przygotowa³a
krótkie czuwanie.
Wszyscy
dobrze wiemy, jak
wa¿n¹ rolê w ¿yciu
lu dz i, zw ³a sz cz a
m³odych ludzi,
odg ryw a os oba i
przes³anie Jana Paw³a II. Wiele
œrodowisk zastanawia siê dzisiaj , jak
to wielkie dziedzictwo nauczania
pols kieg o Papi e¿a prze kazy waæ
nowym pokoleniom. “Jest taki Polak,
co nieba dosiêga³ za ¿ycia.”
Papie¿, pe³ni¹c pos³ugê
apostolsk¹ przez 26 lat i 5 miesiêcy,

zostawi³ œwiatu i swojej ojczyŸnie
¿ywy zasiew s³owa, które niejako s¹
dla nas m e m e n t o. Mówi³ do œwiata
i do Polaków na ró¿nych kontynent-
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ach, z ró¿nych miejsc, nie wy³¹czaj¹c Podejmijmy dobre postanowienie.
parlamentów. A s³owa, które g³osi³, Zadajmy sobie trud. Od nas zale¿y
by³y przesycone mi³oœci¹, to s³owa tak wiele. Niech dobre ziarno zasiane
czyste, jasne, prawdziwe, tchn¹ce przez Jana Paw³a II pomna¿a siê
¿ y w ¹ w i a r ¹ , dziêki nam.
Jan Pawe³ II to papie¿ s³owa,
budz¹ce nadziejê,
p r z y n o s z ¹ c e mi³oœci, cierpienia, milczenia i
po¿egnania. Zdawaæ by siê mog³o,
ukojenie.
Jan Pawe³ II ¿e powiedzia³ wszystko. Tymczasem
pokaza³ nam, jak naj piê kni ejs ze z iar no z asi a³ w
powinniœmy ¿yæ, ostatnich dniach swojego ¿ycia.
by nikt przez nas Wtedy, gdy mówiæ ju¿ nie móg³,
n i e c i e r p i a ³ . mówi³ gestem zbola³ej twarzy i
A p e l o w a ³ o drgaj¹cej rêki. A kiedy przekroczy³
sprawiedliwoœæ i pokój na œwiecie. próg ciszy ...... - p³akaliœmy.
W niedzielny wieczór przy
Przypomina³, ¿e trzeba ¿yæ godnie, a
nie tak, jak chce œwiat, bogato i pomniku Jana Paw³a II zgromadzi³
wygodnie, powtarzaj¹c, ¿e œwiat bez siê t³um ludzi. Byliœmy trochê zaskkrzy¿a by³by pustk¹, a bez prawdy
sta³by siê piek³em. Przypomina³ nam
m³odym, ¿e musimy od siebie
wymagaæ, nawet wtedy, gdy inni od
nas nie wymagaj¹, ¿e wszyscy
jesteœmy odpowiedzialni za
wszystkich.
Miniony i obecny rok s¹
szczególn¹ okazj¹ do podjêcia
szerokiej refleksji nad owocami
pontyfikatu Jana Paw³a II oraz
oczeni, poniewa¿ nie s¹dziliœmy, ¿e
nad kontynuacj¹ Jego w¹tków
organizowane przez nasz czuwanie
w pos³udze obecnego papie¿a
œci¹gnie tak liczne audytorium.
Benedykta XVI. Refleksji
Jednoczeœnie cieszymy siê, ¿e
równie¿ naszej, za któr¹
nasze inicjatywy ciesz¹ siê takim
powinny pójœæ konkretne formy
powodzeniem. Serdecznie wszystdzia³ania. Ofiarujmy jako gest naszej
kim przyby³ym dziêkujemy i zaprasdobrej woli "deklaracjê serc". Niech
zamy do wspólnej modlitwy.
bêdzie to konkretny znak, ¿e papie¿ i
Marcin Pluskota
to czego naucza³, jest dla nas wa¿ne.

13

W ostatnim czasie:
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 Przyprostºmia 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
11/. Patrycja Maria Silska Przyprostynia ul. Limbacha
12/. Zuzanna Trybuœ Wola D¹browiecka
13/. Martyna Nikola Maækowska Zb¹szyñ ul. Zielona
14/. Julia Aleksandra Utrata Zb¹szyñ ul. Graniczna
15/. Lena Marta Œliwa Zb¹szyñ ul. Kawczyñskiego
16/. Mi³osz Pawel Merda Zb¹szyñ ul. Wypoczynkowa.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Dawid Trocholepszy - Sandra Tomczak
2/. Bartosz Drzyma³a - Hanna Elzbieta Roszkiewicz
3/. Piotr Wojciech Napiera³a - Ewa Maria Groszek
4/. Arkadiusz Jankowski - Karolina Katarzyna Mañczak
5/. Szymon Karcz - ¯aneta Anna Lorenc
6/. Tomasz Jakub Marchewka - Katarzyna W³odarczyk
7/. Sebastian Rafa³ Przybyla - Paulina Maria Taberska
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Stefania Tratwal 1.83 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. Wypoczymkowa
7/. Krystyna ldzikowska Zb¹szyñ ul. Przedmieœcie œw
Wojciech
8/ Bogdan Kazimierz Nowak l. 68 Leszno ul. Narutowicza
9/ Gertruda Draga l. 85 Zb¹szynek ul. Kosieczyñska
1 0/ Maria Teresa Derenda l. 63 Zb¹szyñ ul. 17. Stycznia
11/ Bronis³awa K³ysz l. 87 .N¹dnia
12/ Maria Petruñko l. 76 Zb¹szyñ ul. Graniczna
13/ Zo?a Gaertner l. 89 Zb¹szyñ ul. Spoitowa
14/ £ucja Kañdu³a l. 76 Zb¹szyñ ul. Garczyñskich
15/ Czes³awa Napiera³a 1.64 Wolsztyn ul. Poznañska
Giovanni Bellini - Ofiarowanie w œwi¹tyni
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Znaczenie wyrazów
Poziomo:
4/. w porcie, ale nie kapitanat
1 1/. znany polski aktor /zm. 1995/ i re¿yser
12/. tak te¿ nazywamy trening
13/. osprzêt
14/. W nim z¹b
15/. nieroz³¹czki
16/. pustkowie
17/. rzeka na Ukrainie
21 /. s³u¿y wrogowi
25/. zawodnicy z owaln¹ pi³k¹
28/. miasto na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego
29/. jesieni¹ na polach
30/. gaz w ¿arówkach
31/ . mieszkanka jednego z miast Zag³êbia
Miedziowego
33/. w niej astronauci powracaj¹ na ziemiê
37/. uszkodzony znaczek pocztowy
39/. potrzebne gdy susza
43/. moda sprzed lat
44/. sposób wykonywania np. robót
45/. imiê piosenkarza Rea
46/. zwisaj¹ zim¹ z dachu
47/. rzemios³o popularne w Koniakowie
50/. ma³e oko
51l/. roœlina wodna o du¿ych kwiatach
52/. czasopismo
54/. s¹ czêœci¹ kuligu
55/. t¹ chorob¹ jest szkorbut
60/. ponowne wystêpowanie choroby
62/. gafa
66/. uzale¿niona od kokainy
67/. efekty
68/. dawny p³aszcz
69/. Lekarz
7 1/ jeszcze nie dowody
73/ w niej kie³basa
77/ owacja
81 / te¿ alkohol
82/ opady
83/ zagranie w tenisie
84/ palców ~ od ucisku banda¿a
85/ czêœæ uprzê¿y
86/ pozycja W czasie æwiczeñ gimnastycznych
87/ nie fantasta.
Pionowe:
1/ np. œwiêcenie
2/ z wiaderkiem i ³opatk¹
3/ mieszkaniec Indii
4/ graniczy z Polsk¹
5/ sobek, egoista
6/ grono pedagogiczne
7/ cyrkowy przyrz¹d
8/ kapitan kutra
9/ z przek¹sem o bogaczu
10/ moment
18/ na ³ó¿ku, tapczanie
19/ pustelnik
20/ du¿a liczba

Krzy¿ówka zimowa
22/ jeden z najbardziej znanych
pi³karzy polskich
23/ afrykañski sukulent
24/ czêœæ pomnika
26/ np. kaolin
27/ czyni¹ to z upodobaniem ma³py
29/ dziedzina muzyki
32/. ,, województwo” W Szwajcarii
34/„deszczochrony”
35/ odst¹pienie od ¿¹dañ
36/ coraz groŸniejsza choroba
zwi¹zana z brakiem ³aknienia
38/ w³aœciwoœæ przedmiotu
39/ bardzo znany amerykañski aktor
filmowy
40/ g³os psa
4 l / tam lubi bawiæ siê m³odzie¿
42/ podstêpnie dzia³aj¹ca kobieta
48/ czêœæ korony drzewa
49/ jeden z polskich diab³ów
53/ polskie uzdrowisko ... Zdrój
56/ d³uga, nudna mowa
5 7/ sk³adniki mno¿enia
58/ witamina PP
59/ ustronie
61/ wyrób garma¿eryjny
63/ zastój np. W rozmowach
64/ kompan Szczepka z Weso³ej
Lwowskiej Fali
65/ gatunek bekasa
70/ obszar gdzie mo¿liwe jest ¿ycie
72/ mieszkaniec Ameryki £aciñskiej
73/ mo¿na go wstrzymaæ
74/ ³omot
75/ naprê¿enie np. lin
76/ jeszcze nie sêdzia
78/ nastrojowoœæ wiersza
79/ wino hiszpañskie
80/ ma go student.

Litery w polach z cyfr¹ od 1 do 33 utworz¹ rozwi¹zanie - myœl œw. Augustyna, które prosimy przys³aæ na
adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zb¹szyñ.
Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z n-ru 12/2010, które brzmi: „Ocal ¿ycie W Adwencie” wylosowa³a: Agnieszka Olejniczak, Zb¹szyñ, ul. £¹kowa. Natomiast za prawid³owe rozwi¹zanie Krzy¿ówki
Noworocznej, które brzmi „P³yn¹ œliczne dŸwiêki kolêd” nagrodê wylosowa³a : Pani Krystyna Machu! z
N¹dni. GRATUL UJEMY
Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, Zygmunt Buda,Joanna Galas, Kamilla Grocholewska, Krzysztof Kubiak, Konrad Maciejewski,
Jaros³aw Olszewicz, Urszula Pawelska, Kamila Piosik, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziêtej w Zb¹szyniu www.parafia-zbaszyn.pl
Pieni¹dze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl
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Czuwanie przy pomniku Jana Paw³a II

Pasterka i jase³ka w Stefanowie

Foto:
Urszula Pawelska
Kamilla Grocholewska

