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MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
19:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem
po Mszy Œwiêtej wieczornej.
SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Pawe³
Ksi¹dz Krzysztof

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

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00
szafarz Zygmunt Buda
tel. (068) 3860 769
szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716
szafarz Miros³aw Skubiszyñski
tel. 68 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski
tel. 68 3869 653
szafarz Tomasz Jazdon
tel. 68 3860 656
szafarz Piotr Bia³ecki
tel. 720 157 406
szafarz Eugeniusz Pioch
tel. 607 323 550
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
604-637-047
STRA¯ HONOROWA NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA
STRA¯
HONOROWA NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
JEZUSA:
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y Honorowej
NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
i krótkie nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 wraz z
Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œwiêtej o
godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia
Maryja w salce Domu Parafialnego
ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej
BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:
Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30
CZCICIELE ŒWIÊTEGO OJCA PIO I S£UGI BO¯EGO
JANA PAW£A II
Ka¿dy czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca o godz. 17:00
Ka¿dego 2 dnia miesi¹ca o 21.00 Apel jasnogórski przy
pomniku Jana Paw³a II
PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o godz.
11 na salce w Domu Katolickim
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie w
koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 800 do 900.

WIELKI POST CZAS PRZEBUDZENIA SUMIENIA!
„… Post - to prze³amywanie
samego siebie.
Post to u³amywanie po kawa³ku swojego ja
na korzyœæ wielkiej i œwiêtej
sprawy: zbawienia duszy…”
[nieznany autor]
Wielki Post! Gorzkie ¿ale,
Droga Krzy¿owa, krzy¿, a na nim
rozpiêty Zbawiciel b³agalnym
okiem patrzy na nas i ¿¹da „pokuty”. Przy konfesjona³ach szereg
ludzi wyznaj¹c swe winy czeka na
przyjêcie Sakramentu Pokuty.
Przepisy koœcio³a nie pozwalaj¹
na huczne zabawy, nakazuj¹
posty, umartwienia; wszystko i
wszêdzie wo³a pokuty!
Rozpoczyna siê Wielki Post,
okres pokuty i odnowy wewnêtrznej.
Wielki Post to czas, w
którym Koœció³ zaprasza nas w
imieniu Chrystusa do szczególnej
wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹, któr¹
Bóg daje nam zupe³nie darmowo
z powodu zas³ug Chrystusa. Ale
jest ¿yczeniem Boga, abyœmy nie
tylko nie stawiali Mu przeszkód,
lecz byœmy wspó³pracowali z Nim
przyjmuj¹c darmowe ³aski i
pe³ni¹c uczynki chrzeœcijañskie.
Trzy najwa¿niejsze z nich to:
modlitwa, post i ja³mu¿na. W
Wielkim Poœcie bêdziemy z
pewnoœci¹ wiêcej siê modlili,
bêdziemy prze¿ywali Drogê
Krzy¿ow¹ co pi¹tek i niedzielne
Gorzkie ¯ale. I jeszcze codzienna
modlitwa w rodzinie - mo¿e te¿ o
niej pomyœlimy, mo¿e ona te¿
nabierze wielkopostnego kolorytu, choæby przez do³¹czenie
odpowiedniej pieœni, czy dodanie
stosownego obrazka w naszym
domowym o³tarzyku. Bêdziemy
wiêcej poœcili, aby przypomnieæ
naszej cielesnej naturze, ¿e to nie
ona rz¹dzi, lecz Duch. A mo¿e w
ogóle zrezygnujemy w Wielkim
Poœcie z czegoœ równie smacznego, a niekoniecznego?
Powinniœmy roztropnie podj¹æ
zobowi¹zania, aby potem w nich
wytrwaæ. Bêdziemy te¿ dawali

ja³mu¿nê - oby tak by³o! Tylko
powinniœmy pamiêtaæ, ¿e ja³mu¿nê trzeba dawaæ bez upokorzenia, jak najbardziej dyskretnie.
A mo¿e t¹ ja³mu¿n¹ bêd¹ nie tylko
pieni¹dze, jedzenie i odzie¿, lecz

Sakramencie Spowiedzi œwiêtej,
a tak¿e drobnych umartwieniach i
uczynkach pokutnych czynionych
z mi³oœci.
Wielki Post to czas
naprawienia b³êdów, czas

tak¿e wytrwa³a modlitwa w czyjejœ
intencji? Te uczynki pomog¹ nam
oderwaæ siê od rzeczy ziemskich i
zwróciæ siê ku Bogu. Pan Jezus
uczy nas, abyœmy nie dawali po
sobie poznaæ, ¿e poœcimy,
modlimy siê i dajemy ja³mu¿nê.
A wi êc na ze wn ¹t rz
uœmiech, a wewn¹trz powaga,
skupienie i pokuta.
Bóg chce abyœmy porzucili
grzech, który nas zabija i powrócili
do Ÿród³a ¿ycia i radoœci. To sam
Jezus Chrystus jest najwznioœlejsz¹ £ask¹ ca³ego Wielkiego
Postu. Zwrócenie serca ku Bogu i
nawrócenie siê oznacza gotowoœæ, aby ¿yæ tak jak On tego
oczekuje, byæ szczerym wobec
samych siebie, nie próbowaæ
…”s³u¿yæ dwom panom”…, z ca³ej
duszy kochaæ Boga i usun¹æ ze
swego serca wszelki dobrowolny
grzech. Jezus wymaga od nas
serca skruszonego, uznaj¹cego
swe upadki i grzechy, gotowego
do ich odrzucenia.
Pan ¿¹da od nas szczerego ¿alu za grzechy, który wyrazi
siê przede wszystkim w

nawrócenia, to czas powrotu ze
z³ej drogi, to czas przebudzenia
i podjêcia decyzji powrotu do
Boga, naszego Ojca i Pana,
naszej Mi³oœci.
Wielki Post, to
wielki dar, to czas dany nam
przez Boga, abyœmy sobie o
Nim tak na serio przypomnieli,
pokochali Go i nawrócili siê.
Pan Jezus zachêca nas do
przemiany ¿ycia
mo¿e dla
Jezusa zrezygnujemy z czytania
bezwartoœciowych gazet na rzecz
czytania Pisma œw. lub prasy
katolickiej, a mo¿e dla Jezusa
ograniczymy ogl¹danie programów telewizyjnych, aby ze sob¹
porozmawiaæ, a mo¿e staæ nas
bêdzie na to, aby powstrzymaæ
sw oj ¹ ci ek aw oœ æ do ty cz ¹c ¹
nasz ych znaj omyc h, a mo¿e
potrafimy zamilkn¹æ, gdy ktoœ
zrobi nam przykroœæ, a mo¿e
odwiedz imy osob y samotn e i
chore ?, a mo¿e…, ka¿dy z nas
wie, co mo¿e zrobiæ i do czego
wzywa go sumienie.
Ks. Krzysztof Kaczmarek
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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
katechetka, Pani Maria
Olejniczak.
Zb¹szyniank¹ jestem od
urodzenia. Mój tata Kazimierz wraz
z mam¹ Zofi¹ by³ znanym
fotografem i przez d³ugi czas

prowadzi³ zak³ad fotograficzny przy
ulicy Senatorskiej. Mam piêcioro
rodzeñstwa. Pasje po tacie
odziedziczy³a siostra Hanna
(mieszkaj¹ca w Francji), oraz brat
Wojciech z Poznania.
Po ukoñczeniu liceum w
Nowym Tomyœlu rozpoczê³am
dwuletnie studium katechetyczne
we Wroc³awiu. W ci¹gu tych dwóch
lat uczy³am siê i pracowa³am
jednoczeœnie. Podjê³am równie¿
st ud ia w Ak ad em ii Teol og ii
Katolickiej we Wroc³awiu.
Ukoñczy³am równie¿ kurs
kwalifikacyjny z zakresu
oligofrenopedagogiki w Poznaniu.
Kurs ten da³ mi uprawnienia do
opieki z dzieæmi specjalnej troski.
W moich latach szkolnych bra³am
udzia³ w spotkaniach grup
oazowych. JeŸdzi³am na spotkania
oazowe do Kroœcienka i
Konarzewa. Po ukoñczeniu szko³y
w roku 1987 rozpoczê³am pracê w
Zb ¹s zy ni u z dz ie æm i j ak o
katechetka w salkach
katechetycznych przy pa rafii.
Le kc je pr ow ad zi ³a m ta k¿ e z
dzieæmi w Stefanowie. W roku
1990, gdy religia wesz³a do szko³y,
zaczê³am równie¿ uczyæ w
Zb¹szyniu, Przyprostyni,

Pe rz yn ac h, Tr zc ie lu or az w
Specjalnym Oœrodku SzkolnoWychowawczym w Zb¹szyniu.
W 2006 roku powsta³a w
naszej parafii grupa
Eucharystycznego Ruchu
M³odych, którego jestem
animatorem wraz z p. Joann¹
Ch³opkowsk¹. Spotykamy siê raz w
tygodniu na spotkaniach
formacyjnych. Z okazji œwi¹t
odbywaj¹ siê spotkania rodzinne, z
udzia³em rodziców. Nale¿ê do
zespo³u wokalnego „Pauza”. Od
kilku lat biorê udzia³ w pieszej
pielgrzymce z Suwa³k do Ostrej
Bramy w Wilnie. To niezwyk³e
rekolekcje w drodze i okazja do
ciekawych spotkañ z Polakami
mieszkaj¹cymi na WileñszczyŸnie.
Co na jbar dzie j lub iê?
Muzykê, dobr¹ ksi¹¿kê, wêdrówki
p o gó ra ch i n ad mo rz em .
Najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ dla
mnie jest to, kiedy widzê moich
uczniów anga¿uj¹cych siê w
ró¿nego rodzaju dzia³ania zarówno
na terenie szko³y jak i parafii. Praca
z dzieæmi, chocia¿ jest nie³atwa,
daje mi du¿o radoœci i satysfakcji.

Marii Olejniczak wys³ucha³a
Gabrysia Skubiszyñska

AFRYKA KRAJ ROSN¥CEJ NADZIEI CZ. II

Od dwóch tysiêcy lat
kap³ani, bracia, zakonnicy, a
nawet ludzie œwieccy, wyruszaj¹
aby nieœæ œwiat³o wiary dla tych,
którzy do koœcio³a nie nale¿¹.
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Opuszczaj¹ swój kraj, nara¿aj¹c
siê na ró¿ne niebezpieczeñstwa
a nawet na œmieræ mêczeñsk¹.
Zwróæmy dzisiaj nasze
spojrzenie na kontynent
afrykañski. W przesz³oœci Afryka
to kolonie angielskie, francuskie,
belgijskie, niemieckie, w³oskie,
hiszpañskie i portugalskie.
Obecnie mamy tam 54 kraje
niepodleg³e. Czêsto jednak
prowadz¹ miêdzy sob¹ wojny, s¹
wyzyskiwane przez zagraniczne
koncerny, które eksploatuj¹
bogactwa naturalne. W
niektórych krajach Koœció³
katolicki ma swobodne
dzia³ania, w innych du¿e
ograniczenia; zw³aszcza tam,
gdzie rz¹dy s¹ muzu³mañskie.

Mamy ju¿ wielu biskupów,
kap³anów, zakonnic
Afrykañczyków. Du¿¹ pomoc¹
s¹ katecheci œwieccy. Chcemy w
wielkim skrócie przedstawiæ
najliczniejsze kraje afrykañskie z
uwzglêdnieniem ludnoœci,
procentu katolików.
1. Benin
Obszar: 113 tys. km2
Ludnoœæ: 8 mln
Katolików: 25%
Stolica: Porto Nowo
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: ropa,
bawe³na, kakao, kawa, z³oto
2. Botswana
Obszar: 600 tys. km2
Ludnoœæ: 1,7 tys.
Katolików: 10%

AFRYKA KRAJ ROSN¥CEJ NADZIEI CZ. II
Stolica: Gabarone
Jêzyk urzêdowy: angielski,
miejscowe
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: diamenty,
minera³y, wêgiel, hodowla byd³a
3. Burkina Faso
2
Obszar: 27,4 tys. Km
Ludnoœæ: 12 mln
Katolików: 12%
Stolica: Wagadugu
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y
4. Burundi
Obszar: 26 tys. Km2
Ludnoœæ: 8 mln
Katolików: 63%
Stolica: Bu¿umbura
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: bawe³na,
kawa, minera³y
5. Zielony Przyl¹dek
2
Obszar: 4033 km
Ludnoœæ: 499 tys.
Katolików: 97%
Stolica: Praja
Jêzyk urzêdowy: portugalski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
kukurydza
6. Erytrea
Obszar: 122 tys. km2
Ludnoœæ: 5 mln
Katolików: 50%
Stolica: Asmara
Jêzyk urzêdowy: arabski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: ropa,
minera³y
7. Gabon
Obszar: 268 tys. km2
Ludnoœæ: 1,5 mln
Katolików: 65%
Stolica: Libreville
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: ropa, kawa,
minera³y
8. Gambia
2
Obszar: 11,3 tys. km
Ludnoœæ: 1,7 mln
Katolików: 3%
Stolica: Band¿ul
Jêzyk urzêdowy: angielski i inne

Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: orzechy,
rybo³ówstwo
9. Gwinea
Obszar: 246 tys. km2
Ludnoœæ: 10 mln
Katolików: 2%
Stolica: Konarka
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: kawa, owoce,
ryby, minera³y
10. Gwinea Bissau
Obszar: 36 tys. km2
Ludnoœæ: 1,5 mln
Katolików: 10%
Stolica: Bissau
Jêzyk urzêdowy: portugalski i inne
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: bawe³na,
ryby, orzechy
11. Gwinea Równikowa
Obszar: 28 tys. km2
Ludnoœæ: 550 tys.
Katolików: 90%
Stolica: Malabo
Jêzyk urzêdowy: hiszpañski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: kawa, kakao,
ropa, owoce
12. D¿ibuti
Obszar: 23 tys. km2
Ludnoœæ: 0,5 mln
Katolików: 4%
Stolica: D¿ibuti
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: rolnictwo,
ryby
13. Lesotho
Obszar: 30 tys. km2
Ludnoœæ: 2,2 mln
Katolików: 51%
Stolica: Maseru
Jêzyk urzêdowy: angielski i inne
Ustrój: królestwo
Bogactwa naturalne: minera³y,
rolnictwo
14. Liberia
Obszar: 111 tys. km2
Ludnoœæ: 3,2 mln
Katolików: 6%
Stolica: Monrowia
Jêzyk urzêdowy: angielski i
miejscowe
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: kawa,

minera³y, kauczuk
15. Libia
Obszar: 1760 tys. km2
Ludnoœæ: 6,2 mln
Katolików: 1,3%
Stolica: Trypolis
Jêzyk urzêdowy: arabski
Ustrój: republika islamska
Bogactwa naturalne: ropa, gaz,
minera³y
16. Malawi
Obszar: 118 tys. km2
Ludnoœæ: 14 mln
Katolików: 25%
Stolica: Lilongwe
Jêzyk urzêdowy: angielski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
herbata, kawa, tytoñ
17. Mali
Obszar: 1240 tys. km2
Ludnoœæ: 12 mln
Katolików: 2%
Stolica: Bamako
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y, sól
18. Mauritius
Obszar: 23 tys. km2
Ludnoœæ: 1,3 mln
Katolików: 26%
Stolica: Port Louis
Jêzyk urzêdowy: angielski i
miejscowe
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: ryby,
minera³y
19. Namibia
Obszar: 824 tys. km2
Ludnoœæ: 2,1 mln
Katolików: 20%
Stolica: Windhuk
Jêzyk urzêdowy: angielski i
miejscowe
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: diamenty,
uran, z³oto
20. Niger
Obszar: 1,2mln km2
Ludnoœæ: 13 mln
Katolików: 1%
Stolica: Niamej
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: uran, miedŸ
21. Senegal
Obszar: 197 tys. km2
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Ludnoœæ: 12,5 mln
Katolików: 7%
Stolica: Dakar
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
ropa naftowa, orzechy, ry¿,
bawe³na
22. Sierra Leone
2
Obszar: 72 tys. km
Ludnoœæ: 6,2 mln
Katolików: 4%
Stolica: Freetown
Jêzyk urzêdowy: angielski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
tytoñ
23. Seszele
Obszar: 450 km2 (ponad 100
wysepek)
Ludnoœæ: 136 tys.
Katolików: 85%
Stolica: Victoria
Jêzyk urzêdowy: angielski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: orzechy,
wanilia, ryby
24. Somalia

Obszar: 638 tys. km2
Ludnoœæ: 10 mln
Katolików: 0,1%
Stolica: Mogadiszu
Jêzyk urzêdowy: somalijski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y
25. Tanzania
Obszar: 945 tys. km2
Ludnoœæ: 40 mln
Katolików: 31%
Stolica: Dodoma
Jêzyk urzêdowy: angielski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: kawa,
herbata, bawe³na, minera³y
26. Togo
Obszar: 57 tys. km2
Ludnoœæ: 6 mln
Katolików: 31%
Stolica: Lome
Jêzyk urzêdowy: francuski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
owoce
27. Tunezja
Obszar: 163 tys. km2
Ludnoœæ: 11 mln

Katolików: 1%
Stolica: Tunis
Jêzyk urzêdowy: arabski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
ropa naftowa, owoce
28. Zambia
Obszar: 753 tys. km2
Ludnoœæ: 11 mln
Katolików: 38%
Stolica: Lusaka
Jêzyk urzêdowy: angielski i
miejscowe
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: minera³y,
bawe³na, owoce
29. Zimbabwe
Obszar: 390 tys. km2
Ludnoœæ: 13 mln
Katolików: 12%
Stolica: Harare
Jêzyk urzêdowy: angielski
Ustrój: republika
Bogactwa naturalne: bawe³na,
owoce, minera³y

Opr. Ks. Leon £odziñski

POTÊGA SERIALI
Zastanawiaj¹ce jest nie tylko
to, dlaczego tak chêtnie ogl¹damy
telenowele, ale równie¿ to, jakim
cudem chcemy traciæ czas i ¿ycie
na ogl¹danie ci¹gn¹cych siê w
nieskoñczonoœæ seriali.
Jednoczeœnie choæ nikt specjalnie
nie chce przyznawaæ siê, ¿e ogl¹da

seriale telewizyjne to jednak
podczas rozmowy czêsto okazuje
siê, ¿e wszyscy œwietnie orientuj¹
siê w bie¿¹cych problemach
Mostowiaków z „M jak mi³oœæ”,
Lubiczów z „Klanu” czy rodzin
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mieszkaj¹cych na ulicy Wspólnej.
Wymieniaj¹c tylko te telenowele,
które zajmuj¹ wysokie miejsca w
rankingach czy sonda¿ach.
Powszechnie utar³o siê te¿
twierdzenie, ¿e produkcje tego typu
to powa¿ne zagro¿enie dla wspó³czesnej kultury. Czy jednak nie
potêpiamy tych filmów zbyt
pochopnie? To nie telenowele s¹ niebezpieczne, ale
raczej bezmyœlny i bierny
odbiorca, który nie rozumie i
nie wie, jak funkcjonuje ten
mechanizm. Mo¿e warto wiêc
nieco lepiej poznaæ fenomen
owe j pop ula rno œci ? Owe
mechanizmy, które ka¿¹ nam
codzien nie
o okreœlonej
godzinie zasiadaæ przed
telewizorem.
Myli siê ten, kto s¹dzi, ¿e owa
popularnoœæ zasadza siê wy³¹cznie
na ciekawoœci dalszego ci¹gu.
Dzia³a tu trochê inny mechanizm.
Nawet jeœli serialowe odcinki

koñcz¹ siê w tzw. najciekawszym
momencie, nie on decyduje o tym,
¿e nastêpnego dnia o tej samej
godzinie tysi¹ce widzów zasi¹dzie
przed telewizorem.
Wydaje siê, ¿e kluczem do
popularnoœci telenoweli jest, jak
pisa ³a z naw czy ni z aga dni eni a,
Ma³gorzata Hendrykowska, nasza
„chêæ uczestniczenia w czyimœ
¿yciu, wejœcia do czyjegoœ domu,
mieszkania i dotkniêcia codziennoœci, intymnoœci ¿ycia wybranego
bohatera”. Jednym s³owem fascynuje nas mo¿liwoœæ obserwowania
czyjegoœ ¿ycia, czyichœ problemów,
czyli mówi¹c wprost cudzej prywatnoœci. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e owa intymnoœæ ma jeszcze
drug¹ stronê. Tej obserwacji
perypetii ¿yciowych serialowych
bohaterów towarzyszy otoczenie
pryw atno œci obse rwat ora, czyl i
widza.
Serialowe produkcje ogl¹damy wszak we w³asnym domu czy

POTÊGA SERIALI
mieszkaniu, co najwy¿ej w w¹skim
gronie , ale dziœ zdaje siê, ¿e
najczêœciej jednak w samotnoœci.
Zdaniem Edgara Morina mamy tu
do cz ynie nia z mech aniz mem
projekcji i identyfikacji. Wi¹¿e siê to
z form¹ emocjonalnego uczestnictwa w rzeczywistoœci ekranowej,
któr¹ dzisiaj okreœla siê najczêœciej
w kategoriach uzale¿nienia. Wrêcz
mo¿na mówiæ o mitotwórczej roli
tego typu produkcji telewizyjnych,
która przej awia s iê cho æby w
kreowaniu mody na imiona, stroje
czy wystroje wnêtrz. Tu w³aœnie
ujawnia siê ich kompensacyjny
charakter i ca³kowite nastawienie
na realizacjê oczekiwañ i upodobañ
odbiorcy.
Je¿eli przyj¹æ, ¿e telenowele,
seriale czy opery mydlane s¹
sw oi st ym lu st re m oc ze ki wa ñ
spo³ecznych, to i polskie produkcje
multiodcinkowe wiele mówi¹ o
marzeniach i potrzebach wspó³czesnego widza. Czego szukamy w
„Klanie” czy „M jak mi³oœæ”? Czego
brakuje nam w ¿yciu codziennym i
co odnajdujemy w filmowej akcji?
Wy da je si ê, ¿e pr ze de
wszystkim polskiego mitu, jakim
jest rodzina i to najlepiej wielopokoleniowa, ale, i to jest istotne, nie
sk³ócona, wrêcz przeciwnie trwale

powi¹zana, kochaj¹ca siê i wspieraj¹ca w k³opotach, rodzina, która
mo¿e na sobie polega. Na tej
zasadzie przecie¿ skonstruowana
jest wiêkszoœæ polskich telenowel,
takich jak „Klan”, „Z³otopolscy” czy
„M jak mi³oœæ” i wiele innych. W
efekcie otrzymujemy obraz rodziny
idealnej, rodziny, z któr¹ chc¹
id en ty fi ko wa æ si ê wi dz ow ie .
Bohaterowie, owszem, prze¿ywaj¹
problemy, maj¹ swoje ma³e i du¿e
problemy, ale generalnie panuje
tam przyjazna, prawdziwie
rodzinna atmosfera. ¯eby siê o tym
przekonaæ wystarczy obejrzeæ kilka
choæby odcinków „M jak mi³oœæ”.
Mostowiakowie szanuj¹ siê
wzajemnie, w domu zawsze czeka
matka lub babcia, która z uœmiechem podaje ciep³y i smaczny obiad
czy upiecze ciasto, która zawsze
ma czas i cierpliwoœæ dla dzieci czy
wnuków. Czy nie o takim domu i
rodzinie marzy wiêkszoœæ z nas?
Jednoczeœnie to bardzo wyraŸny
przekaz, który wiele mówi o wspó³czesnych ludziach, którzy têskni¹ za
rodzin¹, bo prawdopodobnie ¿yj¹
samotnie, bo byæ mo¿e wspólnota
rodzinna zosta³a rozbita lub sk³ócona. W ten sposób mo¿e w³aœnie
ujawnia siê nasza g³êboka têsknota
za kochuj¹c¹ siê i blisk¹ sobie,

lojaln¹ wielopokoleniow¹ rodzin¹,
która zdolna jest przetrwaæ najst ra sz li ws ze b ur ze d zi ej ow e.
Szkoda, ¿e takich rodzin jest we
wspó³czesnym œwiecie coraz mniej.
Na ten problem zwróci³a ju¿
wiele lat temu uwagê Antonina
K³oskowska, która twierdzi³a, ¿e
opery myd lan e pe ³ni ¹ ba rdz o
wa¿n¹ funkcjê terapeutyczn¹ czy
kompensacyjn¹ nie tylko dla ludzi
starszych, ale przede wszystkim
sam ot ny ch , p or zu co ny ch . To
wejœcie np. do rodziny Lubiczów
(„Klan”) staje siê czêsto sposobem
na prz e³a man ie w ³as nej samot no œc i, na up or z¹ dk ow an ie
chaosu, daje poczucie oparcia w
tradycyjnych wartoœciach.
Niebezpieczne jest tylko to, ¿e
czêsto nie zauwa¿amy, i¿ jest to
œwiat nieprawdziwy, œwiat iluzji. W
konsekwencji uto¿samiamy
aktorów z odgrywanymi przez nich
fikcyjnymi postaciami.
Mo¿na wiêc pokusiæ siê o
stwierdzenie, ¿e tego wirtualnego
œwiata prze¿yæ zastêpcz ych, a
tak¿e sposobów ich kreowania nie
nal e¿ y z by tn io de mo ni zo wa æ.
Raczej nale¿a³oby lepiej poznaæ a
przede wszystkim zrozumieæ.
Katarzyna Kubiak

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
6 marca IX niedziela zwyk³a
Mt 7,2127
Jezus mówi dziœ w Ewangelii o
budowaniu domu na skale. Budowanie
na skale to budowanie na pewnym
gruncie. Wtedy nawet burze nie s¹
straszne. Mo¿emy byæ pewni, ¿e nie
zdarzy siê nieszczêœcie, bo fundament
jest mocny. Z³ó¿cie nadziejê w Panu na
zawsze, bo Pan jest wiekuist¹ Ska³¹ nawo³uje prorok Izajasz. Gdy
rozpoczynamy Wielki Post, Bóg przez
swoje s³owo przypomina nam, na czym

mamy budowaæ swoje ¿ycie, komu tak
naprawdê mo¿emy zaufaæ. Tyle ju¿
razy zawiedliœmy siê na ludziach - tym
boleœniej, im bardziej byliœmy ich
pewni. Lepiej siê uciec do Pana, ni¿
pok³adaæ ufnoœæ w cz³owieku - mówi
psalmista.Wchodz¹c w czas
przygotowania do wielkich zbawczych
czynów naszego Pana, warto sobie
postawiæ pytanie: na ile ufam Panu
Bogu, skoro wolê s³uchaæ samego
siebie i innych ludzi?

13 marca I niedziela

Wielkiego Postu Mt 4,111
Tajemnica postu zaczyna siê od tematu
kuszenia. Kuszenie jest najbardziej
niebezpieczn¹ propozycj¹ dla
cz³owieka, choæ jednoczeœnie sprawia,
¿e mo¿emy byæ bli¿ej Boga. Pokusa
jest dopuszczana na nas jedynie po to,
by j¹ odrzuciæ. Przyjêcie propozycji
pokusy jest odrzuceniem Boga. W
czytaniach tej niedzieli trzykrotnie jest
mowa o kuszeniu: pierwszych ludzi, w
ogóle ludzkoœci i wreszcie Jezusa.
Ewangelia przekonuje nas, ¿e jedynie

www.pio.parafia-zbaszyn.pl
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
w Jezusie jest mo¿liwe pokonanie
szatana. Nawet bezgrzeszni Adam i
Ewa dali siê oszukaæ kusicielowi. Bez
Jezusa nikomu nie uda siê przejrzeæ
przebieg³oœci, która obna¿a nas a¿ do
rozpaczliwego wstydu. £aska Jezusa
chroni przed tym, by nie ulec oszustwu
chciwoœci, która jest tak naprawdê
¿ebraniem; oszustwu wyniesienia,
które jest upadkiem w przepaœæ hañby;
oszustwu ¿¹dzy, która stwarza jeszcze
wiêkszy g³ód. Wszystko mo¿e byæ
kuszeniem, jeœli siê uwierzy, ¿e Bóg
jest o wiele mniej godny uwielbienia i o
wiele mniej ma do ofiarowania w
samym sobie. Czy mo¿e byæ jednak
dobro poza Bogiem? Jezus
odpowiedzia³ pewnemu m³odemu
cz³owiekowi: „Czemu nazywasz Mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg” (£k 18,19). To zupe³nie powinno
nam wystarczyæ.

zadowolenia z przebywania z
Jezusem: „dobrze, ¿e tu jesteœmy”. To
nie by³ okrzyk turysty, który podziwia
pi êk ne wi do ki . To zd ef in io wa ni e
szczêœcia odwiecznego celu nie tylko
filozofów. To okrzyk oznajmuj¹cy
odnalezienie szczêœcia! Cz³owiek
mo¿e byæ szczêœliwy tylko z Bogiem,
ale i Bóg potwierdzi³, ¿e bycie z
cz³owiekiem, dziêki cz³owieczeñstwu
Syna Bo¿ego, jest dla Boga
sz cz êœ ci em : „To je st mó j Sy n
u m i ³ o w a n y, w k t ó r y m m a m
upodobanie”. Okazuje siê, ¿e nie tylko
Bóg jest niebem dla cz³owieka, ale i
cz³owiek mo¿e byæ niebem dla Boga.

27 marca III niedziela
Wielkiego Postu J 4,542

Jezus powiedzia³, ¿e nawet za kubek
wody podany jednemu z jego
najmniejszych uczniów zostanie
wyznaczona nagroda w niebie.
20 marca II niedziela
Samarytanka by³a gotowa
Wielkiego Postu Mt 17,19
poczêstowaæ Jezusa czerpakiem
Piotr bez nutki udawania wyrzek³ s³owa pe³nym Ÿródlanej wody. Kiedy Jezus j¹

poprosi³, siêgnê³a rêk¹ po naczynie,
ci¹gle z Nim rozmawiaj¹c . S³owa
wylewa³y siê z niej jak woda. Nie
zd¹¿y³a nawet wykonaæ swej pos³ugi,
gdy Jezus wynagrodzi³ tê goœcinn¹
gotowoœæ, nape³niaj¹c jej serce
mi³oœci¹ Du cha Œwiêt ego. Bogu
wy st ar cz y go to wo œæ , pr ag ni en ie
zaspokojenia Jego pragnienia, chêæ
uczynienia dla Niego czegokolwiek,
nawet znikomego. Bóg chce pochwyciæ
nas na tym dobrym odruchu. Jest to
cz³owiekowi potrzebne, szczególnie
wtedy, gdy sam nie dostrzega w sobie
ni cz eg o do br eg o. Tak ni ew ie le
cz³owiek mo¿e uczyniæ dla Boga,
dlatego w Bo¿ych oczach liczy siê
cokolwiek, choæby kubek wody. Za tak
skromn¹ przys³ugê, jak¹ by³o tych kilka
³yków wody, Jezus obdarowa³
Samarytankê nagrod¹ strumieni wody
¿ycia wiecznego wytryskuj¹cych z
Jego Serca. Za kubek wody....

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

LEÆ ADAM LEÆ ! PO ZWYCIÊSTWO…
Nawi¹zuj¹c do poprzedniego artyku³u o
Ma³gorzacie Ko¿uchowskiej, chcia³bym tym
razem przedstawiæ sylwetkê naszego 10-cio
krotnego mistrza
Adama Ma³ysza. Jest
cz³owiekiem, który na pewno rozs³awi³ Polskê na
œwiecie, ale tak¿e dziêki któremu ka¿demu
Polakowi na pewno nie raz zrobi³o siê miêkko na
sercu, kiedy stoj¹c na podium, lecia³ Hymn Polski
„Mazurek D¹browskiego”.
Adam Henryk Ma³ysz
skoczek narciarski, a z
zawodu mo¿e nie
ka¿dy wie, ¿e jest
blacharzemd e k a r z e m .
Urodzony 3
grudnia 1977 r.,
jako syn Ewy i
Jana. Ma starsz¹
siostrê - Iwonê.
¯onaty z Izabel¹
od 1997 r. Œlub ich
odby³ siê w
ewangelickim
koœciele œw. Piotra i
Paw³a w Wiœle (Adam
Ma³ysz jest ewangelikiem,
Izabela katoliczk¹).
Tego samego roku urodzi³a siê im córka Karolina.
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Jako sportowiec od 1983 r. ma na swoim koncie
liczne tytu³y m.in.:
- 4-krotny zdobywca Pucharu Œwiata w skokach
narciarskich,
- 3-krotny Mistrz Œwiata,
- srebrny medalista Mistrzostw Œwiata,
- zdobywca srebrnego i br¹zowego medalu na
Olimpiadzie w Salt Lake City.
Wraz z ¿on¹ za³o¿yli fundacjê, dziêki której
d¹¿¹ do poprawy warunków w sporcie (m.in.
stypendia) oraz promocji wszystkich dyscyplin
sportowych. Pomagaj¹ zawodnikom, którzy stali siê
niepe³nosprawni przez sport poprzez
organizowanie dla nich rehabilitacji. Fundacja
wspó³pracuje ze szko³ami, klubami sportowymi,
domami dziecka poprzez dofinansowanie lub
nieodp³atne udostêpnianie sprzêtu sportowego.
Organizuje i wspiera tak¿e przedsiêwziêcia
charytatywne, jak na przyk³ad mecze
charytatywne z udzia³em naszego skoczka.
Nasz „Orze³ z Wis³y” jest osob¹ wra¿liw¹ i d¹¿¹c¹
do osi¹gniêcia zamierzonych celów. Jego hobby
to: samochody, muzyka, œledzenie nowinek
elektronicznych, ogrodnictwo i pi³ka no¿na.
Adaœ pierwszy skok odda³ w wieku szeœciu lat, w
1983 r. Trenowa³ on wtedy pod okiem swego wuja, jak
i dawnego skoczka narciarskiego Jana Szturca
(obecnie prowadzi najm³odsz¹ kadr¹ reprezentacji
Polski i Wis³ê Ustronianka). Na dzieñ dzisiejszy od 30
stycznia 2009 r. trenerem indywidualnym naszego
skoczka jest Hannu Lepistö (fiñski trener skoków
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POCZET PROBOSZCZÓW ZB¥SZYÑSKICH
Pierwszym odnotowanym w aktach historycznych probosz-czem 48. Proboszcz Teodor Klopsch (1899)
parafii w Zb¹szyniu by³ najprawdopodobniej pleban Maciej, Profesor seminarium duchownego
którego podpis widnieje na dokumencie poœwiad-czaj¹cym
nadanie kantora koœcio³a gnieŸnieñskiego Sêdziwoja
Jeleñczyka dla klasztoru w Obrze.
1. Pleban Maciej (1238)
2. Proboszcz Szymon (1303-29)
3. Proboszcz Abraham (1407)
4. Proboszcz Dobrogost (1417-1423)
5. Proboszcz Miko³aj (1435 - na husytyzm, 1439 - powrót do
katolicyzmu)
6. Proboszcz Pawe³ (1449)
7. Proboszcz Marcin (1450)
8. Proboszcz Dobrogost (1451-1453)
9. Proboszcz Miko³aj (1453)
10.Proboszcz Jan Konotopski z Obornik (1458-80)
11.Proboszcz Miko³aj Wyszota (1480-98)
12.Proboszcz Piotr Niemierzycki (1498-99; odszed³ do
Przyprostyni)
13.Proboszcz Œwiêtos³aw (1499)
14.Proboszcz Miko³aj £owi¹cki (1500-1514; przyszed³ z
Przyprostyni)
15.Proboszcz Kleofas z Grodziska (1514-28; od 1516 prepozyt)
16.Proboszcz Prepozyt Grzegorz z Grodziska (1528-30)
17.Prepozyt Jan Zb¹ski (1530; kanonik poznañski)
18.Prepozyt Jan z Sierakowa (1530)
19.Prepozyt Piotr Rumiejewski (1533-45)
20.Prepozyt Andrzej z Naramowic (1534; kanonik poznañski)
21.Prepozyt Piotr Szramowski ze Skalmierza (1545-50)
22.Prepozyt Stanis³aw z Przybys³awia (1550-58)
23.Prepozyt Jan Zió³ecki (1559-64; kanonik pu³tuski)
24.Prepozyt Maciej (1564)
25.Prepozyt Franciszek Marchewka z Buku (1569-86)
26.Prepozyt Jan Krakier z Poznania (1586-89)
27.Prepozyt Szymon Krakier (1589-93)
28.Prepozyt Marcin Bukowski z Buku (1593)
29.Prepozyt Szymon Krakier (1603-13)
30.Prepozyt Krzysztof Barski (1621)
31.Prepozyt Stanis³aw z Buku (1631)
32.Prepozyt Piotr Œwiêtos³awicz (1634)
33.Prepozyt Stanis³aw Woniecki (1637
34.Prepozyt Piotr Ciœwicki (1640)
35.Prepozyt Jerzy Gowarzewski (1655)
36.Prepozyt Jan Stecewicz (1657; dziekan)
37.Prepozyt Pawe³ Opolewicz (1683)
38.Prepozyt Kazimierz Brodowski (1693; dziekan)
39.Prepozyt Walenty Czapski (1727)
40.Prepozyt Wawrzyniec G³adysewicz (1734-58)
41.Prepozyt Stanis³aw Garczyñski (1759-81; kanonik)
42.Prepozyt Seweryn Szeliski (1783; kanonik)
43.Prepozyt Antoni Jankowski (1822)
44.Prepozyt Gerard £empicki (1826)

45. Prepozyt Jan Jabczyñski
(1829-1932)
Pe³ni³ równie¿ funkcjê wikariusza
diecezjalnego generalnego.
Spoczywa w podziemiach zb¹szyñskiego
koœcio³a.
46. Prepozyt Wojciech Pietraszewski
(1834-65; kapelan wojskowy)
Urodzony w 1803r. w Drawsku nad Noteci¹.
Wyœwiêcony na kap³ana w 1827 r. Zmar³
3.08.1864 r., zosta³ pochowany na cmentarzu
parafialnym w Zb¹szyniu
47. Proboszcz Juliusz Roehr (1865-89)
Proboszcz i dziekan dekanatu zb¹szyñskiego.
Rektor seminarium w Parady¿u. Urodzony w
1828 r., zmar³ 1889 r. Zosta³ pochowany w
podziemiach koœcio³a zb¹szyñskiego.

49. Proboszcz Józef Sobeski (1890-1903)
zosta³ pochowany na cmentarzu parafialnym w
Zb¹szyniu

50. Proboszcz Albert Beyer (1903-1925)
Urodzony w 3.06.1872 r. D³ugoletni proboszcz
parafii zb¹szyñskiej.
Zmar³ 9.02.1925 r. Zosta³ pochowany na
cmentarzu parafialnym w Zb¹szyniu.(*)
51. Proboszcz Leon P³otka (1925-36)
Urodzony 4.05.1889 r. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 11 lutego 1912 r. Proboszcz parafii w
Zb¹szyniu od 1925 r., a od 1931 równie¿
dziekan dekanatu zb¹szyñskiego. W marcu
1936 r. proboszcze w ostrowie Wlkp.
Kanonik honorowy poznañskiej kapitu³y
metropolitalnej. Zmar³ w sierpniu 1954, zosta³
pochowany w Ostrowie Wielkopolskim.
52. Proboszcz Jan Œciesiñski (1936-61)
Urodzony 27.03.1881 r. na ziemi pomorskiej.
Doktor filozofii. Dziekan dekanatu
zb¹szyñskiego. Kanonik honorowy poznañskiej
kapitu³y metropolitalnej.
Zmar³ 07.10.1976 r., zosta³ pochowany na
cmentarzu komunalnym w Zb¹szyniu.
53. Proboszcz Mieczys³aw Pohl (1961-94)
Urodzony 19.11.1914 r. D³ugoletni proboszcz
parafii w Zb¹szyniu.
Zmar³ 22.07.1994 r., zosta³ pochowany na
cmentarzu komunalnym w Zb¹szyniu.
56. Proboszcz Zbigniew Zieliñski
(1994-2005)
Urodzony 24.08.1933 r. w Aleksandrówce.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 17.05.1964 roku.
Proboszcz parafii zb¹szyñskiej, dziekan
dekanatu zb¹szyñskiego. Kanonik. Obecnie, od
01.08.2005 r., pe³ni funkcjê ksiêdza-emeryta w
parafii Œwiêtej Trójcy w Poznaniu.
57. Proboszcz kanonik Zbigniew Piotrowski
Urodzi³ siê w 1958 r. w Opalenicy. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 23.05.1985 r. By³ wikarym w:
Brennie, Lesznie, Lubaszu, Œremie i Poznaniu
oraz proboszczem w Dêbnie k./ Jarocina.
Od sierpnia 2005 proboszcz zb¹szyñski. Dziekan
dekanatu zb¹szyñskiego.
Powy¿szy spis nie jest pe³ny, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e w
ówczesnych czasach w biskupstwie poznañskim nie by³
prowadzony spis proboszczów. Lata okreœlone w nawiasach
oznaczaj¹ najczêœciej datê wzmianki o danej osobie w
dokumentach archiwalnych, a nie okres sprawowania przez ni¹
funkcji proboszcza w Zb¹szyniu. Przy pisaniu niniejszego artyku³u
wykorzysta³am dane zawarte na stronie internetowej
www.zbaszyn.com. w zak³adce Parafia zb¹szyñska.
(*) Nie ma pewnoœci czy osoba przedstawiona na zdjêciu jest
proboszczem Albertem Beyerem jeœli ktoœ mo¿e to potwierdziæ
lub sprostowaæ, to proszê o informacjê do Redakcji.
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LEÆ ADAM LEÆ ! PO ZWYCIÊSTWO…
narciarskich).
Zaœ od 28 marca
20 08 tr en er em
reprezentacji
Polski w skokach
narciarskich jest
£ukasz Kruczek.
Adam Ma³ysz
obecnie jest
rozpoznawalnym
cz³owiekiem we
wi el u kr aj ac h.
Udo wad nia , ¿e
niemo¿liwe mo¿e
staæ siê mo¿liwe.
¯e chocia¿ jest
na pr ze gr an ej
pozycji, to wiele
razy pokazywa³
nam, ¿e jest
w i e l k i
i
wygrywa³..
Wygra³ on te¿

swoj¹ rodzinê, ¿onê, ¿e chocia¿ oboje s¹ innego
wyznania, to potrafi¹ razem ¿yæ, zauwa¿aj¹c siebie
nawzajem w zgodzie i szacunku. Wygrali oni tak¿e
swoja córkê.. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ich rodzina
zbudowana jest na tolerancji.
Ka¿dy z nas spotyka siê na co dzieñ z wieloma
problemami, zmartwieniami i ró¿nymi
niedogodnoœciami naszego losu.. To od nas zale¿y
czy i jak post¹pimy w danej sytuacji :) To my, i nikt
wiêcej nie mo¿e zmieniæ nas. To my musimy chcieæ
zacz¹æ siê ci¹gle doskonaliæ, dzieñ za dniem, krok za
krokiem, ucz¹c siê na nowo poruszaæ w tym œwiecie,
tak jak uczy siê dziecko chodziæ. A resztê Pan Jezus
nam dopomo¿e, jeœli Go poprosimy.. cierpliwoœci..
Bóg czêsto dzia³a wtedy, kiedy nie jesteœmy
œwiadomi tego co siê wokó³ nas dzieje, a po jakimœ
czasie zdziwimy siê, jak TO wszystko wygl¹da.
Tak wiêc walczmy o siebie - o swoje „ja”, i wygrajmy
tak, jak nasz Adaœ, swoje ¿ycie… w gronie rodziny,
przyjació³, dziewczyny/ch³opaka, znajomych jak i
nieznajomych spotykanych na ulicy oraz Pana
Jezusa.

Grzegorz Jasku³a

ŒWIÊTE MÊCZENNICE - PERPETUA I FELICYTA
Perpetua i Felicyta ¿y³y w II
wieku. Zamieszkiwa³y w
pó³nocnej Afryce, nale¿¹cej
do imperium rzymskiego.
Perpetua pochodzi³a z
j e d n e j
z
najbogatszych
rodzin. By³a córk¹
p o g a n i n a i
ch rz eœ ci ja nk i. W
ta je mn ic y pr ze d
ojcem przyjê³a
w
i
a
r
ê
ch rz eœ ci ja ñs k¹ i
zaczê³a do niej
przekonywaæ swoj¹
s³u¿¹ c¹ Felic ytê. Z
dwóch braci Perpetuy
jeden podobnie jak ona
by³ katechumenem, tzn.
przygotowywa³ siê do przyjêcia
Chrztu œw. Obie by ³y m³od ymi
mê¿atkami. Oskar¿one jako
chrzeœci janki zos ta³y pojm ane i
s p r o w a d z o n e d o K a r t a g i n y.
Perpetua mia³a synka w wieku
niemowlêcym, a Felicyta by³a w
ósmym miesi¹cu ci¹¿y.
Wtedy gdy Perpetua i Felicyta
zosta³y aresztowane i wtr¹cone do
wiêzienia,
wybuch³o nowe
przeœladowanie chrzeœcijan, a
wzn iec i³ je ces arz Sep tym ius z

Seweryn, który pocz¹tkowo by³
¿yczliwy dla Koœcio³a. Z
biegiem lat stawa³ siê
coraz bardziej wrogi
wyznawcom
Chrystusa. By³o to
ju¿ pi¹te z kolei,
k r w a w e
prz eœl ado wan i
e chrzeœcijan,
szczególnie
s r o g i e w
Afryce. Wraz z
m ³ o d y m i
mê¿atkami
uwiêzieni zostali
- brat Perpetuy i
t r z e c h
niewolników.
W s z y s c y
prz ygo tow ywa li siê do
przyjêcia Chrztu œwiêtego, który
otrzymali dopiero przed mêczeñsk¹
œm ie rc i¹ . Z go dn ie z p ra we m
rzymskim, matka maj¹ca w swoim
³onie dzieciê nie mog³a byæ stracona
przed urodzeniem dziecka. W takiej
sytuacji znalaz³a siê Felicyta.
Przyjaciele i zarazem
wspó ³tow arzy sze nied oli chci eli
zgin¹æ razem i dlatego gor¹co
modlili siê o szybkie rozwi¹zanie.
Ich modlitwa zosta³a wys³uchana.

Felicyta urodzi³a przedwczeœnie, w
ós m y m m i e s i ¹ c u c i ¹ ¿ y,
dziewczynkê, któr¹ adoptowa³ jeden
z chrzeœcijan. Felicyta mog³a wiêc
wyjœæ na arenê wraz z przyjació³mi.
Skazano ich bowiem na
rozszarpanie przez
dzikie
zwierzêta.
Jak pobo¿ni i bogobojni byli
pierwsi chrzeœcijanie, jak sta³a by³a
ich wiara w Jezusa Chrystusa Syna
Bo¿ego, jak gor¹ca ich mi³oœæ ku
Bogu, œwiadcz¹ akta œwiêtych
Mêczenników. Najg³êbsz¹ wiar¹ z
poœród wiêŸniów wyró¿nia³a siê œw.
Perpetua. Ona to mia³a ca³¹ seriê
widzeñ dotycz¹cych mêczeñstwa.
Zostawi³a te¿ pamiêtnik, w którym
opisa³a ostatnie dni przed
mêczeñstwem. Opisuje w nim jak to
ojciec przychodzi³ j¹ prosiæ o zmianê
postanowieñ, aby mia³a wzgl¹d na
matkê, swoje dziecko, na starego
ojca. Ona mia³a jedn¹ odpowiedŸ: „
Bêdzie, co Bóg zechce, wszak
przysz³oœæ nie w naszej jest mocy,
le cz Boga.” Widzia ³a cierpi enia
swego brata, który zmar³ jako
kilkuletni ch³opiec, a by³ poganinem.
Modli³a siê za niego ¿arliwie. Po
pewnym czasie ujrza³a go znów i ju¿
nie cierpia³. Mia³a jeszcze wiele
widzeñ. Gdy zosta³ wydany na nich
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ŒWIÊTE MÊCZENNICE - PERPETUA I FELICYTA
wy ro k, pi sz e œ w. P er pe tu a,
skazuj¹cy wszystkich na walkê z
dzikimi zwierzêtami: „ …weseli
wróciliœmy do wiêzienia”.
Chrzeœcijañscy mêczennicy
byli skazywani na œmieræ zadawan¹
w ró¿ny sposób:
- poprzez œciêcie
- po¿arcie przez dzikie
zwierzêta
- ukrzy¿owanie
- spalenie
Nie zawsze zwierzêta
œmiertelnie rani³y skazañców. Wtedy
gladiator zabija³ ofiary ciosem w
serce lub gard³o. Tak te¿ by³o ze œw.
Perpetu¹ i œw. Felicyt¹. Opisa³ to
jeden z naoczn ych œwi adków.
Rz uc on e na po ¿a rc ie dz ik im
zwierzêtom wspiera³y siê
wzajemnie, wielbi³y Boga i dodawa³y
sobie odwagi. Nie zosta³y jednak
œm ie rt el ni e r an ne . P er pe tu a
ugodzona mieczem w koœæ jêknê³a i
dr¿¹c¹ rêkê niewprawnego jeszcze
gladiatora sama poprowadzi³a sobie
do gard³a.
W ikonografii œw. Perpetua
przedstawiana bywa najczêœciej w

bogatym stroju patrycjuszki z
naszyjnikiem i welonem. Felicyta
zaœ w skromnej sukni bez ozdób.
Wspomnienie œwiêtych
Mêc zen nic Per pet uy i Fel icy ty
Koœció³ katolicki obchodzi 7 marca.
Jak bardzo Koœció³ ceni³ te œwiête „
bohaterki wiary „ œwiadczy fakt, ¿e
liturgia przypomina³a ich imiona w
ka¿dej Mszy œw. a¿ do roku 1969 ( w
kanonie rzymskim ). Tak¿e w Litanii
do Wszystkich Œwiêtych poœród
innych Mêczenniczek i
Mêczenników wzywamy
wstawiennictwa Œwiêtych Perpetuy i
Felicyty.
Mêczeñstwo za wiarê? Czym
jest dzisiaj dla nas? Pobo¿n¹
przesad¹? Ile kosztuje mnie mi³oœæ
do Chrystusa? Czy w ogóle mnie
kosztuje? Krwawe przeœladowania
ju¿ mi nê³y co ni e zna czy, ¿e
chrzeœcijanie zostali pozbawieni
mo¿liwoœci dawania œwiadectwa.
Œwiat kusi nas pseudowartoœciami
pokus a niecz ystoœ ci, chciw oœci,
pychy. Co czeka nas? Nasz¹
Ojczyznê? Zale¿y to od nas samych.
Ka¿dego dnia musimy stawaæ siê

mêczennikami
œwiadkami
Chrystusa.
Ni ec h pr zy k³ ad Œw iê te j
Perpetuy i Felicyty rozpali w nas
gorêtsz¹ mi³oœæ Boga i siln¹ wiarê,
zachêci
abyœmy obok
zachowywania przykazañ, nak³adali
na siebie umartwienia i z uleg³oœci¹
je z no si li . C hc ¹c na œl ad ow aæ
œwiêt ych bojow ników za wiarê ,
powinniœmy stale æwiczyæ siê w
mi³oœci do Boga i pe³nienia dobrych
uczynków. Aposto³ œwiêty Pawe³
mówi: „ I o to proszê, aby mi³oœæ
wasza wiêcej, a wiêcej obfitowa³a „ (
Filip, 1,9 ).

Urszula Pawelska
Bo¿e i Panie mój, racz nam
udzieliæ tej ³aski, abyœmy za
przyczyn¹ chwalebnych
Mêczenniczek Twoich, œw.
Felicyty i Perpetuy, czyst¹
i prawdziw¹ mi³oœæ ku Tobie
otrzymali. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który króluje w
Niebie i na ziemi, po wszystkie
wieki wieków. Amen

WYWIAD Z PANEM ROBERTEM FRIEDRICHEM
ZA£O¯YCIELEM ZESPO£U ARKA NOEGO.
Ks. Krzysztof:
Na wstêpie chcia³bym
Panu podziêkowaæ, ¿e
znalaz³ Pan czas na
udzielenie wywiadu dla
naszej Gazety parafialnej „Zb¹skie
Sanktuarium”.
Panie Robercie,
przez wiele lat wystêpowa³ Pan m. in. z” Acid
Drinkers”, œrodowiskiem muzycznym przez
wielu postrzeganym
jako stroni¹ce od Boga
czy Koœcio³a. Jakie
znaczenia ma dla Pana
ten czas? Czy mia³ wp³yw na
Pana ¿ycie obecne? Jaki obraz
Boga mia³ Pan w tamtym czasie,
a jaki dziœ?
Jeœli chodzi o ostr¹ muzykê
to moja przygoda siê jeszcze nie
skoñczy³a. Gram te¿ ostro z moim
projektem solowym o nazwie
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Luxtorpeda, od
wielu lat koncertujê i nagrywam
p³yty z Kazikiem
Staszewskim, no i
zespo³ 2tm2,3 te¿
gra raczej bardzo
ostro. Myœlê, ¿e to
nie rodzaj muzyki
czyni cz³owieka
z³ym czy dobrym.
Znam ludzi którzy
s³uchaj¹ baaardzo spokojnej
muzyki, a s¹
ateistami.
J a n a
szczêœcie by³em w Koœciele zanim
zacz¹³em graæ profesjonalnie na
scenie, wiêc nie bardzo mnie
in te re so wa ³ ro ck 'n 'r ol ow y tr yb
¿ycia. My chcieliœmy po prostu
dobrze graæ, nagrywaæ p³yty. To
dziêki ciê¿kiej pracy, a nie dziêki
rock'nrolowemu trybowi ¿ycia nam

siê to uda³o.
K.: Panie Robercie, jest
Pan cz³owiekiem bardzo zapracowanym. Wiele Pan podró¿uje i
koncertuje z Ark¹ Noego. Jak
udaje siê Panu znaleŸæ czas dla
¿ony i dzieci?
Z Ark¹ Noego to mo¿emy sobie
pograæ najwy¿ej w maju i czerwcu.
Wiêkszoœæ roku pracujê w studio
nagrañ jako realizator, a dzieci
chodz¹ normalnie do szko³y. Tak, ¿e
rodzina na pewno nie traci na tym,
¿e jestem muzykiem.
K.: Na co dzieñ pracuje
Pan z dzieæmi w zespole. Czy to
Panu przeszkadza, czy pomaga
w relacji do w³asnych dzieci?
Nigdy nie pracowa³em z dzieæmi.
Arka w³aœciwie nie jest zespo³em.
Jesteœmy tak¹ za³og¹ sk³adaj¹c¹
siê z rodzin wielodzietnych, które od
czasu do czasu spont anicz nie
spotykaj¹ siê na koncercie. Tylko w
wolnym czasie mo¿emy coœ razem

WYWIAD Z PANEM ROBERTEM FRIEDRICHEM
ZA£O¯YCIELEM ZESPO£U ARKA NOEGO.
nagraæ w studio, pod warunkiem ¿e
nikt inny wtedy tam nie nagrywa.
Moje dzieci nawet wol¹, kiedy
wsiadamy razem do autokaru i
jedziemy w koñcu na majowe
koncerty bo wtedy mogê z nimi byæ
ca³y czas, a nie tylko jak wpadam na
chwilê do domu z pracy.
K.: Czy w Waszej rodzinie
rozmawiacie ze sob¹ o Bogu,
wierze, Koœciele?
Od siedemnastu lat jesteœmy we
wspólnocie neokatechumenalnej i
tam mo¿emy w³aœnie siê uczyæ
wiary. Nasza m³odsza czwórka
dzieci urodzi³a siê w³aœciwie tylko
dlatego, ¿e przestaliœmy siê baæ i
zaufa liœmy Bogu. Teraz mamy
si ed mi or o d zi ec i i je st eœ my
zadowoleni, chocia¿ czêsto zmêczeni.
K.: Dziœ wiele mówi siê o
Koœciele, czêsto w negatywnym
kontekœcie. Jakie znaczenie ma
dla Pana i Pana Rodziny wspólnota Koœcio³a?
Pan Bóg, który dzia³a z
moc¹ w swoim Koœciele uratowa³
moje ma³¿eñstwo, urodzi³y nam siê
dzieci, a w dodatku mamy w tym
wszystkim pokój i radoœæ. To sta³o
siê dzieki temu, ¿e ca³y czas
uczestniczymy czynnie w ¿yciu
wspólnoty. Nawet teraz kiedy
mieszkamy 20 kilometrów od parafii
w której jest ta wspólnota jesteœmy
tam dwa razy w tygodniu. Nikt nam
nie ka¿e, ani nie zmusza. Poprostu
tu ta j mo ¿e my na ch wi lê si ê
zatrzymaæ i s³uchaæ S³owa Bo¿ego,
a to jest ogromna pomoc, ¿eby
rozumieæ na czym polega ¿ycie dla
drugiego. Nie tylko ¿eby braæ, ale
¿eby mieæ z czego dawaæ. Dlatego

te¿ powsta³a kiedyœ Arka Noego.
K.: Czy zawsze tak by³o?
Nie. Oczywiœcie ¿e nie. Przecie¿
wszyscy wiemy jakie ¿ycie mo¿e
by æ s k o m p l i k o w a n e . P e ³ n o
roz wod ów, zdr ad, pij añs twa i
nienawiœci. Bez Boga cz³owiek tylko
siê miota i jest bez nadzieji.
Wiem o tym, bo kiedyœ te¿ sam
próbowa³em tak ¿yæ, po swojemu.
K.: Problemem katolików
jest brak obecnoœci S³owa
Bo¿ego w ich ¿yciu. Jak Pan
myœli, czy mo¿na to zmieniæ? Jak
zachêciæ do czytania Pisma
œwiêtego?
Samo czytanie nie wystarczy.
Podobnie jak nie nakarmi cz³owieka
nawet najlepsza ksi¹¿ka kucharska. To S³owo dopiero o¿ywa w
Koœciele. Tylko we wspólnocie
mog³em doœwiadczyæ, ¿e
Ewangelia jest prawd¹, a nie jak¹œ
religijn¹ teori¹. Mog³em, mo¿na
powiedzieæ poczuæ jej smak i siê ni¹
nasyciæ. Nie ma innej mo¿liwoœci
¿eby siê o tym przekonaæ jak
samemu ruszyæ tak¹ drog¹ i tego
doœwiadczyæ na w³asnej skórze.
K.: Chcia³bym, jeœli Pan
pozwoli, zapytaæ o Pana
„nawrócenie”? Czy ono siê
dokona³o w Pana ¿yciu, a jeœli
tak, to jak je Pan rozumie?
Ono siê dokonuje ka¿dego dnia od
nowa. W ka¿dym momencie kiedy
wybieram, jak mam ¿yæ, co robiæ,
jak kochaæ, i tak dalej. Wtedy staje
przede mn¹ to pytanie: „chcesz ¿yæ
jak chrzeœcijanin, czy jak poganin”.
Wiadomo, ¿e tak droga, która
prowadzi do Boga jest trudna i
w¹ska, ale kto powiedzia³, ¿e trudne
to znaczy z³e? Kiedy wybieram

Czcigodnemu
Ksiêdzu Kanonikowi Zbigniewowi
Piotrowskiemu
Z okazji imienin sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia
Zdrowia, ³aski Bo¿ej, radoœci z
kap³añstwa
Oraz coraz wiêkszej pogody ducha i
ludzkiej ¿yczliwoœci.

w¹ska jestem zawsze szczêœliwy,
bo widzê jak mnie s³abego grzesznika wspiera Bóg. Kiedy wybieram
³at we roz wi¹ zan ia one c zês to
koñcz¹ siê cierpieniem.
K.: Ka¿dy powinien siê
nawracaæ (tak¿e Ksi¹dz). Co,
Pana zdaniem, powinniœmy robiæ
by nawrócenie przynios³o dobre
owoce i by³o trwa³e?
Zakochaæ siê naprawdê w Jezusie.
Wiem, ¿e to brzmi tak jakoœ dzieciêco, ale przecie¿ ja piszê piosenki
dla dzieci.
K.: Przygotowujemy siê
do beatyfikacji S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II. Co powinno byæ
dla nas najwa¿niejsze w tych
przygotowaniach? Co zrobiæ by
nie by³ to czas „jednodniowego”
narodowego uniesienia?
Nie wiem co powinniœmy
robiæ. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e
ten niezwyk³y cz³owiek da³ ca³e
swoje ¿ycie, ¿ebym ja móg³ wróciæ
do Koœcio³a i cieszyæ siê ¿yciem i
nie byæ na koñcu potêpiony. On
g³osi³ naprawdê Ewangeliê, a to jest
jedynym i najlepszym zadaniem
Koœcio³a w œwiecie. Szczególnie
dzisiaj, kiedy cz³owiek tyle osi¹gn¹³,
tyle odkry³, tyle wynalaz³, ale ci¹gle
za czymœ têskni, czegoœ szuka.
Mo¿e w³aœnie szuka Boga.
K.: Jeszcze raz dziêkujê
Panie Robercie za poœwiêcony
czas. Niech Pan Bóg b³ogos³awi
Panu, oraz ca³ej Pana Rodzinie!
Wywiad
z Panem Robertem Friedrichem
przeprowadzi³
ks. Krzysztof Kaczmarek

OG£OSZENIE
W pi¹tek 11 marca br. o godz. 19:00
w parafii pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy w Nowym Tomyœlu
rozpocznie siê cykl katechez
przedma³¿eñskich dla narzeczonych.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w pi¹tki, soboty i
niedziele przez dwa weekendy.

Zb¹szyñscy parafianie.
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SPOWIED• - RZECZ WA¯NA
Warunek 1: Rachunek sumienia

Po wstêpnych rozwa¿aniach
na temat Sakramentu Pokuty i
Pojednania przychodzi kolej, aby
pochyliæ siê nad pierwszym
warunkiem Dobrej Spowiedzi
Œwiêtej, jakim jest rachunek
sumienia. Czym jest rachunek
sumienia? Jak dobrze go
przeprowadziæ, przygotowuj¹c siê
do spowiedzi? O czym w rachunku
sumienia nie mo¿na zapomnieæ?
Najwa¿niejsze jest to, aby
nie robiæ go byle jak, po ³epkach. Na
rachunek sumienia trzeba daæ
sobie czas! I to jest punkt wyjœcia.
Czasem mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e niektórzy siedz¹c przy
konfesjonale zd¹¿¹ jedynie
poprzewracaæ kartki w ksi¹¿eczce,
ale nie robi¹ rachunku sumienia. To
zaœ sprawia, ¿e póŸniej spowiedŸ
jest byle jaka, chaotyczna. Najlepiej
przygotowaæ siê wiêc przez
rachunek sumienia do tego
sakramentu wczeœniej, w domu lub
te¿ przyjœæ do koœcio³a wczeœniej i
zrobiæ go w œwi¹tyni.
Na pocz¹tku warto wezwaæ
do pomocy Ducha Œwiêtego.
Chodzi przecie¿ o staniêcie w

prawdzie i zobaczenie w Bo¿ym
œwietle swojego ¿ycia. Ta proœba do
Ducha Œwiêtego, to nie tylko
mo dl it wa o d ob re z ro bi en ie
rachunku sumienia, ale tak¿e o
prze¿ycie dobrze ca³ej spowiedzi.
Mo¿na pos³u¿yæ siê tu modlitw¹
opart¹ o w³asne s³owa lub te¿
gotowymi formu³ami modlitwy do
trzeciej Osoby Trójcy Œwiêtej. Po tej
modlitwie nastêpuje ju¿ w³aœciwy
rachunek sumienia. Warto jednak
na jego pocz¹tku nie tyle zag³êbiæ
siê w grzech, co najpierw patrz¹c
na czas od ostatniej spowiedzi,
zobaczyæ co z pomoc¹ ³aski Bo¿ej
uda³o mi siê pozytywnego zrobiæ.
Takie p at rz en ie po zw ol i n am
w³aœciwie zobaczyæ nasze grzechy,
a jednoczeœnie nabraæ postawy
wdziêcznoœci wobec Boga za Jego
dobro.
Dalej nastêpuje
przypomnienie sobie w³asnych
grzechów. Mo¿na zrobiæ to na wiele
sposobów. Ka¿dy musi w tym
wzglêdzie wypracowaæ sam
osobist¹ metodê. Dla bardziej
za aw an so wa ny ch w ro bi en iu
rachunku sumienia mo¿e byæ te¿
doko nywa nie go w opar ciu o
fragment biblijny. Zawsze jednak
trzeba siê zapytaæ o moj¹ mi³oœæ do
Boga, innych ludzi i siebie samego,
a zatem o to, co zwarte jest w
Pr zy ka za ni u M i³ oœ ci Bo ga i
bliŸniego. Dobr¹ okazj¹ do tego s¹
specjalne nabo¿eñstwa pokutne i
go to we ra ch un ki su mi en ia w
ksi¹¿eczkach czy te¿ opracowania
dla konkretnego stanu ¿ycia.
Jednak i one mog¹ okazaæ siê

„niebezpieczne”. Dlaczego? Po
pewnym czasie cz³owiek
przyzwyczaja siê do pewnych
schematów i mo¿e nie widzieæ
p ew ny ch pr ob le mó w. Dl at eg o
bardzo wa¿ne jest, aby co jakiœ
cz as zm ie ni aæ fo rm u³ ê te go
rachunku sumienia. Wtedy ³atwiej
bêdziemy mogli zobaczyæ z³o w
swoim ¿yciu i nad tymi grzechami
³atw iej bêdz ie nam prac owaæ .
Wtedy te¿ nie bêdzie
wypowiadanych s³ów: „w³aœciwie to
ja nie mam siê z czego spowiadaæ,
bo nie mam grzechów”.
Zak oñc zen iem rac hun ku
sumienia powinna byæ modlitwa.
Najpierw dziêkczynienia Bogu za
Jego dobro i za to, co z pomoc¹
Jego ³aski uda³o siê zrobiæ. PóŸniej
pr ze pr os ze ni a za gr ze ch y i
s³aboœci, które obrazi³y Boga czy
by³y brakiem odpowiedzi mi³oœci¹
na Jego mi³oœæ oraz za to, co
wywo³a³o krzywdê w ¿yciu moich
bliŸnich. W tym elemencie nale¿y
zawrzeæ ¿al za z³o oraz postanowiæ
popr aw ê
na d t ym i d wo ma
elementami zastanowimy siê w
nastêpnych czêœciach naszego
cyklu. Wreszcie ju¿ na sam koniec
powinna pojawiæ siê proœba o dobr¹
spowiedŸ i w intencji kap³ana przez
którego doœwiadczaæ bêdê Bo¿ego
Mi³osierdzia.
Jeœli w taki sposób prze¿yjê
rachunek sumienia, to rzeczywiœcie
ju¿ ni ej ak o n a s ta rc ie mo je
przygotowanie do spowiedzi bêdzie
odpowiednie i pomo¿e mi ten
sakrament owocnie prze¿yæ.

ks. Krzysztof Kaczmarek

Z OKAZJI DNIA KOBIET… COŒ DLA MÊ¯CZYZN!
Bóg stworzy³ cz³owieka jako
mê¿czyznê i kobietê. Oboje te¿ s¹
sobie wzajemnie potrzebni. Bez
kobiety mê¿czyzna by³by
nieszczêœliwy. By³by samotny.
Biblijny opis stworzenia cz³owieka
pokazuje, ¿e nic i nikt nie potrafi
wype³niæ serca mê¿czyzny jak tylko
kobieta. Ona jest odpowiedni¹ dla
niego pomoc¹. Przez spotkanie z
kobiet¹ mê¿czyzna mo¿e w pe³ni
odkryæ i zrealizowaæ samego siebie,
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staj¹c siê synem, mê¿em czy
ojcem, ucz¹c siê mi³oœci, szacunku,
odpowiedzialnoœci. To w³aœnie z
t e g o w z g lê d u , ¿ e k ob i e ta
wprowadza mê¿czyznê w œwiat
wiêzi i mi³oœci, najpierw ona zostaje
w raju zaatakowana przez szatana.
Kobiecoœæ to zawsze delikatnoœæ,
subtelnoœæ, czu³oœæ. Takie by³y
d³onie matki, nawet ju¿ wtedy, gdy
jeszcze by³eœ pod jej sercem.
Delikatnoœæ, subtelnoœæ i czu³oœæ to

tak¿e d³onie narzeczonej i ¿ony.
Kobiecoœæ to tak¿e czystoœæ i
delikatnoœæ córki. W obecnoœci
kobiety stajemy siê mniej
agresywni, hamujemy emocje.
Kobiecoœæ wyzwala w mê¿czyŸnie
tak trudno dostêpne pok³ady uczuæ,
którymi zwykle nie potrafimy siê
dzieliæ. A dzisiaj usi³uje siê nam
wm ó w i æ , ¿ e „ m ê ¿ c z y z n ¹ i
mê¿czyzn¹ stworzy³ ich” czyli, ¿e

Z OKAZJI DNIA KOBIET… COŒ DLA MÊ¯CZYZN!
Adam kocha³ Roberta (czy tam zawodowych mojej ¿ony ?
Heñka).
Czy jednak potrafiê byæ wdziêczny
¿onie za to, ¿e jej d³onie
Zapytaj wiêc sam siebie,
przygotowuj¹ posi³ek, prasuj¹
mê¿czyzno, przy okazji Dnia Kobiet: koszule, obdarzaj¹ mi³oœci¹ mnie i
dzieci ?
Kiedy ostatnio z wdziêcznoœci¹
uca³owa³em d³oñ kobiety ? Matki,
Czy potrafiê byæ wdziêczny ¿onie za
¿ony, córki ?
mi³oœæ, jak¹ mnie obdarza ?
Kiedy ostatnio podarowa³em
kobiecie kwiaty ?

Czy kobiecoœæ jest dla mnie
œwiêtoœci¹ ?
Zapytacie... A ¿yczenia? Owszem,
s¹. Dla nas, Panowie. Oto one:

Czy jestem wdziêczny narzeczonej
za to, ¿e jest i kocha mnie ?

Czy dobrowolnie i bez przymusu A m o ¿ e n a k ³ a n i a m m o j ¹
p o m a g a m m o j e j ¿ o n i e w dziewczynê do nieczystoœci ?
codziennych obowi¹zkach i
zajêciach ?
Czy okaleczam cia³o mojej ¿ony
antykoncepcj¹ ?
Czy pomagam w wychowaniu dzieci
?
Czy cia³o ¿ony s³u¿y mi tylko jako
narzêdzie do zaspokojenia mojego
Czy pomagam dŸwigaæ krzy¿ prymitywnego czasem po¿¹dania ?
problemów osobistych lub

Mirek Skubiszyñski

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR BURMISTRZA
W sobotê 19 lutego w
„Zb¹szyniance” rozegrany zosta³ V
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o
Puc har Bur mis trz a Zb¹ szy nia .
Tradycyjnie ju¿ w lutym w zb¹szyñskiej hali spotykaj¹ siê wszystkie
zr ze sz on e dr u¿ yn y z gm in y
Zb¹szyñ. Ka¿dego roku inny zespó³
razem ze Zb¹szyñskim Centrum
Sp or tu , Tu ry st yk i i Re kr ea cj i
organizuje zawody. W ubieg³ym
roku by³a to dru¿yna Huraganu
„£omnica” w bie¿¹cej edycji „Wichra A.T.E.” Strzy¿ewo w przysz³ym
roku „B³êdno” N¹dnia.
Turniej rozpocz¹³ siê otwarciem, w
którym uczestniczyli Burmistrz
Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski wraz
z zastêpc¹ Danut¹ Brud³o, a tak¿e
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu Marek Furman, Radny
ze Strzy¿ewa Ryszard Zaj¹c i
Prezes „Wichra A.T.E.” Strzy¿ewo

Jacek Michalski.
Zawody rozgrywano systemem
ka¿dy z ka¿dym w czasie 2 x 10
minut. Po rozegraniu wszystkich 10
pojedynków okaza³o siê, ¿e jedynym zespo³em bez pora¿ki jest
P³omieñ Przyprostynia. Dru¿yna ta
zosta³a tym samym zwyciêzc¹
zawodów i zdoby³a puchar
Burmistrza. Na kolejnych miejscach
uplasowa³y siê zespo³y Obry
Zb¹szyñ, Huraganu £omnica,
B³êdno N¹dnia i Wicher A.T.E

Strzy¿ewo.
Zakoñczenie turnieju uœwietni³y
wystêpem dziewczêta z zespo³u
Chili z miejscowego gimnazjum pod
kierunkiem Jolanty Borkowskiej.
Burmistrz Zb¹szynia oraz Prezes
klubu ze Strzy¿ewa wrêczyli oprócz
pucharów i dyplomów w klasyfikacji
dru¿ynowej, tak¿e statuetki dla
wyró¿niaj¹cych siê zawodników.
Zostali nimi Micha³ Jaszczyk z Obry
Zb¹szyñ
najlepszy zawodnik,
Jak ub Bor kow ski z P³o mie nia
Przyprostynia najlepszy bramkarz i
To m a s z Œ l i w a z P ³ o m i e n i a
Przyprostynia
najskuteczniejszy
strzelec.
KLASYFIKACJA KOÑOWA:
1.P£OMIEÑ Przyprostynia 12 37:12
2. OBRA Zb¹szyñ 9 36:14
3. HURAGAN £omnica 6 18:30
4. B£ÊDNO N¹dnia 3 13:27
5. ATE WICHER Strzy¿ewo 0 8:29

Czcigodnym Solenizantom
Ksiêdzu Kanonikowi Józefowi Kromskiemu
oraz Ksiêdzu Leonowi £odziñskiemu
z okazji imienin sk³adamy gor¹ce ¿yczenia
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, zdrowia i si³y
po d³ugie lata.

Zb¹szyñscy parafianie
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W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Maja Maria £akoma, Zb¹szyñ,
ul. 17 Stycznia,
2/. Mateusz £ukasz Prusak, N¹dnia,
3/. Mi³osz Micha³ Prusak, N¹dnia,
4/. Amadeusz Koz³owski, Zb¹szyñ,
ul. Sienkiewicza,
5/. Lena Maria Gintrowicz, Zb¹szyñ,
ul.Krauzego,
6/. Konstancja Fr¹cek, Zb¹szyñ,
ul. Poznañska,
7/. Julia Kaczmarek, Zb¹szyñ,
ul. Powstañców Wlkp.,
8/. Artur Pawelski, Stefanowo,
9/. Maja Marta Skrzypczak, Zb¹szyñ,
ul. Na Kêpie.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. £ukasz Pó³torak - Joanna Ch³opek.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Henryk Stanis³aw Gajdecki, l. 58,
Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
2/. Norbert Kierzek, l. 71, N¹dnia,
3/. Czes³aw Bielawa, l. 82, Zb¹szyñ,
ul. in¿. Wigury
4/. Marianna Mazur, l. 91, Strzy¿ewo,
5/. Marek Marian Springer, l. 61,
Zb¹szyñ, ul. Muœnickiego,
6/. Genowefa Ma³ycha, l. 84,
Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
7/. Bernard Hanysz, l. 76,
Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia,
8/. Urszula Janina Matuszewska, l. 86,
Zb¹szyñ, ul. Przed.Œw.Woj.,
9/. Magdalena Anna Ibek, l. 88,
Zb¹szyñ, ul. in¿. Wigury,
10/.Henryk Rau, l. 63, Zb¹szynek, ul. D³uga,
11/.Jan Antoni Kañdu³a, l. 61,
Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
12/.Marian Krystianc, l. 88, Strzy¿ewo
13/.Zdzis³awa Tr¹pa, Zb¹szyñ, ul. £azienki
Pani Krystynie Jankowiak
wyrazy ¿alu i serdecznego wspó³czucia
z powodu œmierciKrzysztofa
sk³adaj¹
Przyjaciele

Pani Halinie Hanysz
wyrazy g³êbokiego i szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci
Mê¿a
Sk³adaj¹
Przyjaciele i S¹siedzi
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KOLEJNE ZWYCIÊZTWO
ZB¥SZYÑSKICH SIATKARZY
Zb¹szyñscy siatkarze graj¹cy w III lidze
mê¿czyzn rozpoczêli rundê fina³ow¹. Zawodnicy
PKS MOS walcz¹ o miejsca I-VI w pierwszym
sezonie rozgrywek.
W przerwie zimowej zespó³ zasilili nowi
zawodnicy Artur Ratajczak, i Micha³ Kubiak, a do
zespo³u powróci³ tak¿e Karol Dembniak.
W pierwszym meczu tej rundy w Zb¹szyniu zespó³
pewnie pokona³ dru¿ynê Liskowiaka Lisków.
Pojedynek by³ raczej jednostronnym widowiskiem
i przebiega³ pod dyktando gospodarzy. Jedynie w
pierwszym secie goœcie nawi¹zali walkê i przez
pewien czas prowadzili. Koñcówka seta nale¿a³a
jednak do gospodarzy, którzy wygrali 25 21.
Dwa nastêpne sety po dobrej grze zb¹szyñskich
siatkarzy koñcz¹ siê kolejno zwyciêstwami do 16 i
18 pkt. Po godzinie i 10 minutach gry spotkanie
rozstrzygaj¹ na swoj¹ korzyœæ miejscowi 3:0.
Trzy punkty zdobyte u siebie s¹ niezwykle istotne,
gdy¿ do rundy fina³owej zespó³ zb¹szyñski zabra³
tylko 2 punkty z eliminacji. Przed dru¿yn¹ jeszcze 5
spotkañ i wszystko jest mo¿liwe. Zajêcie miejsca w
pierwszej trójce by³oby olbrzymim sukcesem
m³odej zb¹szyñskiej ekipy i motywacj¹ do dalszej
pracy. Cel na ten sezon zosta³ jednak ju¿ osi¹gniêty.
Zespó³ awansowa³ do rundy fina³owej.

Krzy¿ówka marcowa
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 38 utworz¹ rozwi¹zanie myœl Micha³a
Anio³a, które prosimy przesy³aæ na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty
48, 64 360 Zb¹szyñ, do dnia 20.03.2011 r.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. dykta inaczej,
9/, mleczny wyrób,
10/. znany piosenkarz amerykañski,
11/. kardyna³,
12/. na soœnie, œwierku,
14/, zalotnica,
18/. tak nazywa³o siê legendarne zwierzê z
rogiem,
22/. mebel kuchenny,
23/. dziecko, które trzeba namawiaæ do
jedzenia,
24/. zawody sportowe,
25/. m³odsza od seniorki,
26/. np. pirosfera.

Pionowo:
2/. np. msza³,
3/. posada, ale zdrobniale,
4/. szkodnik drzew,
5/. maj¹ go pos³owie i sêdziowie,
6/. miasto w USA tam mieszka³ Elvis Presley,
7/. smaczna ryba morska,
8/. aktor amerykañski znany z filmu „Dwaj
zgryŸliwi tetrycy",
13/. Jest ni¹ Polka, Niemka, Hiszpanka,
15/. agentura,
16/. sk³adnik odejmowania,
17/. sybaryta,
19/. opera Bizeta,
20/. z podró¿y,
21/. ryba s³odkowodna.

Rozwi¹zanie Krzy¿ówki zimowej, którym jest myœl œw. Augustyna brzmi:
Bóg jest bli¿ej nas nit my siebie samych. Nagrodê wylosowa³a: Pani
Wanda Mutwicka ze Zb¹szynia, ul. Wypoczynkowa. Gratulujemy.
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Koncert zespo³u wokalnego Pauza
i zb¹szyñskiego chóru Gospel

Wizyta ksiê¿y Oblatów
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