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Z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy wszystkim
naszym Parafianom, aby
Zmartwychwstały Pan, który
zwyciężył Śmierć, napełnił
Wasze serca mocą wiary, która
wiedzie ku królestwu Bożemu;
nadzieją, która zdolna jest
pokonać wszelkie
przeciwności i miłością,
która pomaga
widzieć w każdym
człowieku brata.
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DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
W ZBĄSZYŃSKIEJ ŚWIĄTYNI

TRIDUUM: NIE MA BARDZIEJ ŚWIĘTEGO CZASU!
Wielki Tydzień rozpoczyna
się Niedzielą Palmową czyli Męki
Pańskiej (Pasyjną), a kończy się
Niedzielą Zmartwychwstania. Obie
te wielkie niedziele jak klamra
spinają w jedną całość dwa
najistotniejsze wydarzenia
zbawcze: bolesną śmierć i
chwalebne zmartwychwstanie
Chrystusa.
Niedziela Palmowa przypada
na siedem dni przed Wielkanocą.
Rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto to
zostało ustanowione na pamiątkę
przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
Tego dnia wierni przynoszą do
kościoła palemki, symbol
odradzającego się życia. Liturgia
Niedzieli Palmowej jest rozpięta
między dwoma momentami: radosną
procesją z palmami oraz czytaniem jako Ewangelii - Męki Pańskiej według
jednego z trzech Ewangelistów:
Mateusza, Marka lub Łukasza, bo
Mękę Pańską wg św. Jana czyta się
podczas liturgii Wielkiego Piątku. W
ten sposób Kościół podkreśla, że
triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze
sobą nierozerwalnie związane.
W Wielki Czwartek rano odbywa się
msza, tzw. Krzyżma Świętego, podczas
której poświęca się oleje chorych,
krzyżma świętego oraz olej
katechumenów. Msza z poświęceniem
krzyżma kończy okres Wielkiego
Postu. Msza wieczorna Wieczerzy
Pa ń s k i e j ro z p o c z y n a Tr i d u u m
Paschalne. Uobecnia ona wydarzanie
Ostatniej Wieczerzy, podczas której
Jezus Chrystus w sposób
sakramentalny utrwalił wydarzenia
swojej męki, śmierci i
z m a r t w yc hw s t a n i a , u s t a n o w i ł
sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
Z kolei w Wielki Piątek w
godzinach popołudniowych lub
wieczornych celebrowana jest
Liturgia Męki Pańskiej. W tym dniu
Kościół nie odprawia Mszy Świętej,
lecz podczas liturgii rozważa mękę

swojego Pana oraz adoruje krzyż znak odkupienia.Wielki Piątek jest w
całym Kościele dniem pokuty, w
którym obowiązuje zachowanie
wstrzemięźliwości i postu.
Natomiast w Wielka Sobotę
Kościół trwa przy grobie Chrystusa,
rozważając Jego mękę i śmierć. W

ciemności do światła. W ten sposób
Kościół świętuje Jego zwycięstwo nad
grzechem oraz narodziny człowieka
do nowego życia.
Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego jest uznawana przez
wiernych za najważniejsze święto
chrześcijańskie, jest też

adoracji Najświętszego Sakramentu
wierzący uwielbiają Chrystusa
umęczonego za całą ludzkość i
złożonego do grobu, aby później, w
sprawowanej liturgii Wigilii
Paschalnej, dać wyraz swej wierze w
Jego zmartwychwstanie. Celebracją tą
rozpoczyna się świętowanie Niedzieli
Z m a r t w yc hws t a n i a Pa ń s k i e g o .
Liturgia Wigilii Paschalnej stanowi
najważniejszą celebrację w ciągu
całego roku liturgicznego, gdyż jej
sprawowanie upamiętnia świętą noc
zmartwychwstania Pana. Centralnym
tematem bogatej w symbole liturgii
Wigilii Paschalnej jest rozważanie
znaczenia misterium paschalnego
Jezusa, a zwłaszcza Jego
zmartwychwstania. Liturgia Wigilii
Paschalnej, posługując się symbolami
wody i światła, celebruje przejście
Jezusa ze śmierci do życia oraz z

najważniejszym dniem całego
Triduum Paschalnego, a także dniem
rozpoczynającym okres wielkanocny.
Nosi ona różne nazwy: "Niedziela
Święta" , "Niedziela Paschalna” ,
„Niedziela Zmartwychwstania". Mszał
polski nazywa ją "Niedzielą
Wielkanocną Zmartwychwstania
Pańskiego". Jest ona symbolem
zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i
odrodzenia się do nowego życia.
Te święte dni są dla chrześcijan
najważniejszym okresem w roku. Na
upamiętnianych wówczas
wydarzeniach opiera się cała nasza
wiara. Bez nich nie da się zrozumieć
siebie jako chrześcijanina, nie sposób
pojąć świętowania niedzieli,
sprawowania sakramentów, sensu
cierpienia ani ostatecznego celu i
sensu życia.
ks. Krzysztof Kaczmarek
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W naszej parafii w Wielki
Czwartek podczas Wieczerzy
Pańskiej, będzie miał miejsce
obrzęd przyjęcia Komunii świętej
pod obiema postaciami. Dla wielu
wiernych to będzie zupełnie nowe
doświadczenie. W związku z
czekającym nas wydarzeniem
chciałbym w niniejszym artykule
przedstawić zarys historii obrzędu
Komunii świętej. Mam nadzieję, że
pozwoli to wszystkim nam na dobre
przygotowanie się do Liturgii
Wielkiego Czwartku, i w ogóle do
każdej Eucharystii.
Pan Jezus w Wielki
Czwartek ustanowił Eucharystię, w
której uobecnia się Jego ofiara
złożona Ojcu za nas na krzyżu.
Również w Wielki Czwartek
ustanawiając Eucharystię
przekazał ją Kościołowi, którym
jesteśmy, jako Ofiarę, żywą
pamiątkę i "ucztę paschalną,
podczas której przyjmujemy
Chrystusa, duszę napełniamy
łaską i otrzymujemy zadatek
przyszłej chwały". Do
powyższego tekstu nawiązuje
"Ogólne wprowadzenie do
Mszału rzymskiego" z 2002 r.,
stwierdzając, że wierni
uczestniczący we Mszy
Świętej powinni z należytym
usposobieniem, zgodnie z
nakazem Pana, przyjmować
"Jego Ciało i Krew jako
duchowy pokarm", ponieważ
celebracja Eucharystii jest
ucztą paschalną.
Z dziejów liturgii uczty
ofiarnej
W starożytności
j e s z c z e n a w e t
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przedchrześcijańskiej składanie
ofiar było połączone z ucztą
ofiarną. Po złożonej ofierze
zasiadano za stołem na wspólny
posiłek (spożywano pokarmy i pito
napoje). Spotkanie to miało
charakter religijny i budowało
wspólnotę osób w nim biorących
udział. Stąd też i Chrystus Pan,
nawiązując do tradycji ustanowił
eucharystyczną ofiarę w ramach
uczty, w tym wypadku paschalnej.
W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa traktowano
Eucharystie jako ofiarę i ucztę. Było
nie do pomyślenia, aby ktoś, kto
brał udział w ofierze, nie brał
udziału w uczcie, czyli nie
przyjmował Komunii Świętej, tylko
przyglądał się przyjmującym.
Początkowo, przez pierwsze trzy
wieki, celebrowano Mszę Świętą
przeważnie raz w tygodniu, w dzień
Pański, na którą przychodzili
wszyscy chrześcijanie danej
miejscowości i pobliskich okolic.
Wyznawcy Chrystusa nie chcieli
jednak pozostawać bez pokarmu
dającego życie wieczne, dlatego
była praktyka Komunii domowej.
Na cały tydzień brano Eucharystię
dla całej rodziny pod postacią
chleba i codziennie ja w domu
przyjmowano. Dlatego też św. Jan
Chryzostom nazwał rodziny
chrześcijańskie małymi domowymi
Kościołami, ponieważ tam była
wspólna Komunia Święta i
respektowanie nowego
przykazania: "abyście wzajemnie
się miłowali". Komunię zanoszono
t a k ż e
chorym,
którzy nie
mogli być na
świątecznej
Eucharystii
o r a z
uwięzionym
siostrom i
braciom
chrześcijan
om podczas
prześladow
ań. Sytuacja
w kwestii
Komunii
Świętej

zmieniła się na niekorzyść w wieku
IV, gdy cesarz rzymski Konstantyn
Wielki postawił na chrześcijaństwo,
początkowo zrównując je w prawie
z religią pogańską. Pod koniec IV
wieku chrześcijaństwo stało się
główną religią w cesarstwie.
Opłacało się już być
chrześcijaninem, bo tylko oni mogli
piastować urzędy w administracji,
sądach, wojsku. Stąd też masy
przyjmowały chrześcijaństwo. Było
ono często u nowych chrześcijan
nie pogłębione, brak odpowiedniej
wiedzy religijnej. Wielu jednak, jak
sam cesarz Konstantyn Wielki, do
końca życia było tylko
katechumenami i na łożu śmierci
przyjmowało chrzest. Ci ludzie,
noszący miano chrześcijan, nie
przyjmowali sakramentów, w tym
Komunii Świętej. Ustała więc w IV
wieku praktyka domowej Komunii
Świętej. Przyjmowano ją
zasadniczo w ramach Mszy
Świętych, ale i tak liczba wiernych
przystępująca do stołu Pańskiego
znacznie się zmniejszyła. Święty
Jan Chryzostom, biskup
Konstantynopola mówił: "Daremnie
stajemy codziennie przy ołtarzu,
nie ma nikogo, kto by uczestniczył",
przyjmował Komunię Świętą.
Święty Ambroży (+ 397), biskup
Mediolanu, ganił tych swoich
diecezjan, którzy tylko raz w roku
przystępowali do Komunii Świętej.
Ogół wiernych w Galii (dzisiejsza
Francja) i Germanii (Niemcy)
przystępował do Komunii Świętej
raz w roku. Dlatego też papież
Innocenty III pragnąc uratować to
minium wprowadził na Soborze
Lateraneńskim IV w roku 1215
obowiązek Komunii Świętej
wielkanocnej, tzn. raz w roku trzeba
było wyspowiadać się w okresie
paschalnym i przyjąć Komunię
Świętą pod sankcją grzechu
ciężkiego w przypadku
zaniedbania tego obowiązku.
Wielkiego przełomu w sprawie
Komunii Świętej wiernych dokonał
papież św. Pius X, który w roku
1905 pozwolił na częstą, nawet
codzienną Komunię Świętą
wiernym bez konieczności
każdorazowej spowiedzi.
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Natomiast w roku 1910 tenże papież
wydał dekret, na mocy którego
pozwolił na Komunię Świętą małym
dzieciom (wcześniej po raz pierwszy
ją przyjmowały w wieku 12-13 lat)
pod warunkiem, że będą rozumiały,
że w Komunii Świętej przyjmują
Chrystusa, a nie zwykły chleb.
Komunia Święta pod dwiema
postaciami
Pan Jezus ustanawiając
Eucharystię polecił, aby ją
przyjmowano, tzn. spożywano i pito z
kielicha. Dlatego też podczas
Eucharystii wierni przyjmowali
Komunię Świętą pod dwiema
postaciami. Było tak w naszym
Kościele zachodnim do wieku XIII.
Co było powodem zaniechania
przyjmowania Komunii Świętej pod
postacią wina? Podaje się
następujące przyczyny (B.
Nadolski): niebezpieczeństwo
wylania Postaci (wina); odmienna niż
dotychczas wizja Eucharystii, którą
zaczęto postrzegać jako misterium
tremendum - tajemnicę, do której
należało podchodzić z drżeniem;

upowszechnienie się Komunii
duchowej, Komunii spojrzenia
(pragnienie widzenia Hostii; kto
zobaczył ją, ten przyjął Chrystusa;
stąd zwyczaj podniesienia Hostii po
przeistoczeniu od wieku XII);
wprowadzenie uroczystości Bożego
Ciała (XIII wiek) akcentującej
obecność Chrystusa pod postacią
Chleba.
Sytuacja zmieniła się w roku
1965, kiedy to Stolica Apostolska
wprowadziła obrzęd Komunii Świętej
pod dwiema postaciami dla
wiernych. Jednak Papież Paweł VI w
Mszale rzymskim (1970) podkreślił,
że Komunia Święta pod dwiema
postaciami niczego nam więcej nie
dodaje w porównaniu do pierwszej
postaci chleba, oprócz tego, że jest
pełniejszym znakiem.
Komunię pod dwiema
postaciami przyjmuje się w postawie
stojącej. Przed jej przyjęciem należy
skłonić głowę lub przyklęknąć.
Można przyjąć Komunię Świętą
przez zanurzenie Hostii w kielichu
lub bezpośrednio pierwszą postać, a

potem drugą. Udzielający trzyma
kielich, a przystępujący pije z niego
lub można po słowach: Krew
Chrystusa podać kielich do rąk
przyjmującego.
Przystępujący do Komunii
Świętej powinien mieć wiarę – „kto
przystępuje do Komunii, musi
wierzyć, że przyjmuje Jezusa
Chrystusa sakramentalnie
obecnego pod postacią Chleba;
szacunek dla Świętych Postaci,
wynikający ze świadomości
wielkości Boga, a z drugiej strony z
realnej oceny siebie; szczere i
kochające serce" (B. Nadolski).
Należy też pamiętać o poście
eucharystycznym - godzina przed
przyjęciem Komunii Świętej, tzn.
powstrzymanie się od posiłku. Woda
i leki nie łamią postu. Chorzy i osoby
nimi opiekujące się mogą przyjąć
Komunię Świętą, w razie
konieczności, nawet bez
zachowania określonego prawem
postu eucharystycznego.

ks. Krzysztof Kaczmarek

108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
13 czerwca 1999 roku w
Warszawie nasz ukochany Ojciec
Święty Jan Paweł II beatyfikował 108
męczenników II wojny światowej,
kończąc w ten sposób trwający wiele lat
proces. Męczennicy odbierali cześć już
po zakończeniu wojny, ale dopiero po
beatyfikacji bpa Michała Kozala w
1987 r. powstał projekt zbiorowej
beatyfikacji Polaków zamordowanych
przez hitlerowców „z nienawiści do
wiary”.
Proces beatyfikacyjny prowadził
biskup diecezji włocławskiej, która w
czasie prześladowania poniosła
największe straty wśród
duchowieństwa. Krąg osób z różnych
diecezji aż pięciokrotnie ulegał
zmianom. Ostatecznie w listopadzie
1998 roku liczba męczenników
ukształtowała się jako grono 108 Sług
Bożych. Słudzy Boży objęci
postępowaniem procesowym,
przedstawieni przez 18 diecezji, ordynat
polowy i 22 rodziny zakonne, to osoby,
których życie i śmierć oddane Bożej
sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród
nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów
diecezjalnych i 26 zakonnych, 3
kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr
zakonnych i 9 osób świeckich.

Szczególnym miejscem kaźni
polskiego duchowieństwa był obóz w
Dachau. Ogólnie przebywało tu 2794
duchownych, w tym 1773 kapłanów z
Polski. Byli zmuszani do wyczerpującej
pracy fizycznej, dokonywano na nich
eksperymentów pseudomedycznych,
stosowano wyrafinowane kary za
wszelkie przejawy modlitwy. Gdy wojna
zbliżała się ku końcowi Niemcy chcieli
zatrzeć wszelkie ślady zbrodni i
zlikwidować obóz. Wiadomość ta
dotarła do więźniów i wówczas
przebywający w obozie księża zaczęli
żarliwie modlić się do św. Józefa,
przyrzekając, że jeśli szczęśliwie
ocaleją, będą co roku udawać się w
pielgrzymce do poświęconego mu
sanktuarium w Kaliszu. Aktu oddania się
św. Józefowi dokonano w obozie 22
kwietnia 1945 roku, w kaplicy księży
niemieckich w bloku 26. Obóz został
wyzwolony przez żołnierzy
amerykańskich tydzień później – w
niedzielę 29 kwietnia 1945roku. W dniu
wyzwolenia w obozie było 856
kapłanów. Pierwsza po wojnie
pielgrzymka dziękczynna odbyła się w
1948 roku. Księża do sanktuarium co
roku pielgrzymowali indywidualnie, a
większe uroczystości organizowano co

pięć lat.
Dzień 29 kwietnia,
upamiętniający datę wyzwolenia obozu,
został przez Konferencję Episkopatu
Polski w 2002 roku ustanowiony jako
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego. Jest to także kontynuacja
corocznego dziękczynienia księży –
więźniów Dachau, którzy przeżyli obóz
koncentracyjny. Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego obejmuje
wspomnienie kapłanów – męczenników,
więźniów obozów koncentracyjnych w
czasie II wojny światowej oraz
prześladowanych w okresie PRL-u.
Pośród 108 beatyfikowanych w
Warszawie, przez Papieża Jana Pawła II,
Męczenników wielu poniosło śmierć
właśnie w Dachau. Chciałabym
przybliżyć tych błogosławionych,
którzy mieli związek
z naszą
archidiecezją. Należą do nich:
- KS. MARIAN KONOPIŃSKI –
(1907 – 1943 ) Urodzony w Kluczewie
pow. Szamotuły. Był wikariuszem
parafii św. Michała Archanioła w
Poznaniu. 28 kwietnia 1939 r.
mianowany kapitanem rezerwy. 1
września zgłosił się ochotniczo do
Wojska Polskiego; przydzielony jako
kapelan XV Pułku Ułanów Poznańskich.
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Brał udział w walkach nad Bzurą i w
obronie Warszawy. Po kapitulacji
odtransportowany do obozu jenieckiego
n a t e r e n i e N i e m i e c . Z w o l n i o n y,
natychmiast aresztowany i osadzony w
Dachau. Zmarł 1 stycznia 1943 roku w
następstwie eksperymentów
pseudomedycznych, jakim był
poddawany. Świadek jego cierpień i
śmierci zapisał: „ Ks. Marian był
zjednoczony z Bogiem na modlitwie.
Codziennie przez pierwsze dni
odmawialiśmy różaniec w różnych
intencjach. Jednak po kilku dniach
nasilenia choroby i ten ustał. Modlitwa
jego ograniczała się tylko do pobożnych
westchnień, ofiarowania cierpień Bogu. ''(
ks. Henryk Kaliszan ) Ostatnimi słowami
wypowiedzianymi przed śmiercią do
przyjaciela, który udzielił mu absolucji
sakramentalnej, były: „ Do zobaczenia w
niebie ''.
- KS. JÓZEF KUT – ( 1905 – 1942 )
Urodził się w Sławinie. Maturę zdał w
Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wlkp.
Studiował w Seminarium Duchownym w
Poznaniu i w Gnieźnie. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1929 roku. Pracę
podjął w parafii w Chodzieży, potem 6 lat
w parafii św. Marcina w Poznaniu. W 1936
roku został proboszczem w Gościeszynie.
30 października 1941 roku został
aresztowany i przewieziony do obozu w
Dachau. Odmówił wyrzeczenia się posług
kapłańskich i podpisania niemieckiej listy
narodowościowej, rezygnując w ten
sposób z możliwości uwolnienia z obozu.
Zmarł z głodu i chorób 18 września 1942
roku, pozostawiając po sobie wśród
więźniów pamięć człowieka świętego.
- KS. WŁODZIMIERZ
LASKOWSKI – ( 1886 – 1940 ) Urodzony
w Rogoźnie. Po ukończeniu Seminarium
Duchownego w Poznaniu przyjął 1 marca
1914 roku święcenia kapłańskie. Był
wikariuszem w Modrzu, w Ostrowie
Wlkp. i w parafii św. Marcina w Poznaniu.
Pełnił funkcję sekretarza generalnego
Caritasu, a także dyrektora gospodarczego
w Seminarium Duchownym w Poznaniu.
Do objęcia parafii we Lwówku
pracował w Kurii Metropolitalnej, a w
1930 roku objął obowiązki dziekana
lwóweckiego. Po wybuchu II wojny
światowej został aresztowany 15 marca
1940 roku, po czym torturowany w Forcie
VII w Poznaniu, a następnie przewieziony
do Dachau i oznaczony numerem 11160.
Ostatnim etapem jego życia okazał się
obóz koncentracyjny w Mathausen –
Gusen, gdzie trafił 2 sierpnia 1940 roku.
Błogosławiony ks. Włodzimierz został
bestialsko zakatowany. Według relacji
świadków konał z imieniem Jezusa na
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ustach.
- KS. NARCYZ PUTZ – ( 1877 –
1942 ) Urodził się w Sierakowie. Po
ukończeniu Gimnazjum św. Marii
Magdaleny rozpoczął studia w
Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po
święceniach w 1901 roku został
wikariuszem w Boruszynie , w latach 1903
– 1913 pełnił urząd wikariusz w
Kolegiacie Szamotulskiej. Od 1913 roku
zostaje administratorem parafii we
Wronkach, a w 1915 proboszczem parafii
Mądre k/Środy
Wlkp. W latach
1918 – 19 zostaje
proboszczem
parafii w Ludwisku
k/Inowrocławia. W
1920 mianowany
proboszczem
parafii p.w. NSPJ
w Bydgoszczy. Od
1925 roku pełni
urząd proboszcza
w p a r a f i i ś w.
Wo j c i e c h a w
Poznaniu.
J u ż
9
listopada 1939
roku zostaje przez
hitlerowców i
umieszczony w
Forcie VII w Poznaniu. Tutaj przeszedł
prawdziwą gehennę „SS-mani stosowali
wobec niego szczególne szykany, bili go,
grozili bronią. Znęcanie się, głód i chłód
nie zdołały złamać jego ducha. Stał się
przewodnikiem duchowym dla innych
więźniów i wzorem znoszenia cierpień w
duchu poddania się woli Bożej,
cierpliwości i pogody ducha.” 25 kwietnia
1940 roku wywieziono go do Dachau, a 6
czerwca do Mathausen – Gusen. Tam
pracował w kamieniołomach i przy
budowie. 8 grudnia ponownie
przewieziony do Dachau. Umiera w
szpitalu obozowym 4 grudnia 1942 roku
na zapalenie płuc. Bezpośrednią
przyczyną śmierci był jednak zastrzyk
benzyny.
- NATALIA TUŁASIEWICZ - (
1906 – 1945 ) Nauczycielka z Poznania,
żarliwa animatorka apostolatu świeckich.
Swój program ujęła w dzienniku
duchowym, gdzie m.in. pisała: „Moją
misją jest pokazać światu, że droga do
świętości przemierza także poprzez
hałaśliwe rynki i ulice, a nie tylko w
klasztorach czy w cichych rodzinach.
Pragnę świętości dla tysięcy dusz. I nie
nastąpi to, naprawdę nie nastąpi, że do
nieba pójdę sama. Tam chcę prowadzić po
mojej śmierci szeregi tych, którzy umrą po
mnie.”W 1943 roku wyjechała

dobrowolnie do Niemiec z transportami
deportowanych na prace przymusowe
młodych kobiet, by podtrzymać pośród
nich ducha wiary i miłości Ojczyzny. Za tę
działalność została aresztowana, poddana
wyrafinowanym torturom i skazana na
śmierć w obozie Ravensbrick. W Wielkim
Tygodniu na obozowej pryczy resztkami
sił głosiła jeszcze więźniarkom
konferencje o Męce Pańskiej i
Zmartwychwstaniu. Została uśmiercona w
komorze gazowej 31 marca 1945 roku, w
Wielką Sobotę, na krótko
przed wyzwoleniem obozu.
- „POZNAŃSKA
PIĄTKA” – Byli to
młodzieńcy związani z
oratorium księży salezjanów
w Poznaniu. Ich nazwiska:
Czesław Jóźwiak, Edward
Kaźmierski, Franciszek
Kęsy, Edward Klinik i
Jarogniew Wojciechowski –
wiek 20 do 23 lata. To liderzy
katolickich organizacji
młodzieżowych,
aresztowani we wrześniu
1940 roku i osadzeni kolejno
w Forcie VII i przy ul.
Młyńskiej w Poznaniu, we
Wronkach, w Berlinie i w
więzieniu Zwickau w
Saksonii. W więzieniach poddawani
licznym szykanom, odmawiali różaniec i
odprawiali nowenny przed różnymi
świętami kościelnymi. Ostrzegający ich
więzień gdy wspólnie modlili się w celi na
uwagę: „Czy wiecie co was czeka?”
usłyszał odpowiedź: „O tym co nas czeka,
wie tylko Bóg, Jemu ufamy. Cokolwiek się
stanie, będzie to Jego wola.”
Zgilotynowani 24 sierpnia 1942 roku na
dziedzińcu więzienia w Dreźnie.
- BR. JÓZEF ZAPŁATA (1904 –
1945) Należał do Zgromadzenia Braci
Serca Jezusowego CFCI. Aresztowany
przez Gestapo na początku wojny podczas
rewizji w domu arcybiskupa poznańskiego
i osadzony w Cytadeli w Poznaniu.
Więziony kolejno w Kazimierzu
Biskupim, Mathausen, w obozie
koncentracyjnym w Dachau. Tutaj na apel
dowództwa obozowego, zgłosił się do
pielęgnacji chorych na tyfus plamisty. Idąc
na pewną śmierć, wyraził intencję o
szczęśliwy powrót po wojnie do Ojczyzny
umiłowanego Prymasa, kardynała
Augusta Hlonda. Br. Józef zmarł 19 lutego
1945 roku w Dachau, zaraziwszy się
tyfusem od pielęgnowanych przez siebie
współwięźniów niemieckiego
pochodzenia.
Papież JAN PAWEŁ II podczas
Mszy św. beatyfikacyjnej powiedział m.in.

108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
: „Dziś świętujemy to zwycięstwo,
świętujemy zwycięstwo tych, którzy w
naszym stuleciu oddali życie dla
Chrystusa, oddali życie doczesne , aby
posiąść je na wieki w Jego chwale. Jest to
zwycięstwo szczególne, bo dzielą je
duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie
różnego pochodzenia i stanu.(…) Jeśli
dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu
ośmiu Męczenników duchownych i
świeckich, to przede wszystkim dlatego,
że są oni świadectwem zwycięstwa

Chrystusa – darem przywracającym
nadzieję.(…)
Błogosławieni Męczennicy wołają
do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest
miłością! Uwierzcie na dobre i na złe!
Obudźcie w nas nadzieję! Niech ta
nadzieja wyda w was owoc wierności
Bogu we wszelkiej próbie! Raduj się
POLSKO, z nowych błogosławionych
(…) 108 Męczenników.”
Wspomnienie liturgiczne 108
b ł o g o s ł a w i o n y c h M ę c z e n n i k ó w,

duchowo niezłomnych wobec
hitlerowskiego terroru, obchodzimy 12 c z
erwca.
Uwielbiając miłosiernego Ojca w
niebie za to, że przez beatyfikację 108
Męczenników dał Ludowi Bożemu na
polskiej ziemi, na nasze czasy, możnych
orędowników i żywe wzory, jak zwyciężać
w Chrystusie, przyzywajmy z ufnością ich
wstawiennictwa.

Urszula Pawelska

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
3 kwietnia, IV niedziela Wielkiego Postu
J 9, 1. 6- 9. 13- 17. 34- 38
W dzisiejszej Ewangelii zostały przedstawione dwie
postawy wobec wiary. Z jednej strony niewidomy, chory
od urodzenia. On jeszcze nie zna Chrystusa, nie było mu
dane Go zobaczyć, ale przeczuwa Kim jest Chrystus,
jego wiara staje się coraz głębsza, aby wreszcie
powiedzieć " Wierzę, Panie". Zdrugiej strony
Faryzeusze. Trzymają się Prawa, przepisów, nie
zauważając jak w ich sercu rodzi się nienawiść do ludzi,
którzy ośmielają się inaczej postępować niż oni, co
więcej- nie chcą przyjąć prawdy o cudach czynionych
przez Jezusa. Ich serca są zatwardziałe. Jezus zapytany
przez uczniów zaprzecza, aby ktoś winien był chorobie
ślepca, co więcej- w cudowny sposób uzdrawia go. Dla
wielu ludzi staje sie to niewiarygodne, wątpią w
tożsamość uzdrowionego ze ślepym żebrakiem. Dopiero
uzdrowiony opowiada Kto i w jaki sposób dokonał cudu.
Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii powinniśmy uznać
własną ślepotę. Podobnie jak niewidomy obmywając się
w sadzawce mógł ujrzeć światło dzienne, tak my przez
chrzest zostaliśmy zrodzeni w Chrystusie, który jest
światłem świata. Jak poprawiający się wzrok
niewidomego powoduje, że zaczyna rozpoznawać
Jezusa jako Zbawiciela świata- tak łaska, jaką
otrzymaliśmy na chrzcie św. niech stanowi dla nas
możliwość rozwoju ku dojrzałości i jasności widzenia w
wierze.
10 kwietnia, V niedziela Wielkiego Postu
J 11, 3- 7. 17. 20- 27. 33- 45
Betania- wioska, w której mieszkają przyjaciele Jezusa:
Marta, Maria i Łazarz. Podkreśla to ewangelista Jan:"
Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza"(J 11, 5).
Łazarz choruje, umiera... Wschłuchując się w słowa
Ewangeli o cudownym wskrzeszeniu Łazarza nasze
myśli biegną ku życiu i śmierci-choć tak trudno nam o niej
mówić, myśleć- zwłaszcza jeśli dotyczy to naszej własnej
śmierci; napawa nas lękiem, obawą przed cierpieniem.
Nawet Chrystus wobec śmierci prosi Ojca" Ojcze mój,
jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich"( Mt 26,
39). Jednak pomimo lęku przed śmiercią, w Piśmie
Świętym znajdujemy słowa otuchy i nadziei przyszłego
życia:" Nie pozostawisz mej duszy w Szeolu i nie
dozwolisz, by wiernyTobie zaznał grobu. Ukażesz mi
ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki
po Twojej prawicy"( Ps 16, 10-11). Piękne słowa o

zmartwychwstaniu i życiu wiecznym znajdziemy właśnie
w dzisiejszej Ewangelii. Rozmowa Jezusa i Martysiostry zmarłego przyjaciela- to lęk przed śmiercią, ale
także zapewnienie zmartwychwstania i przyszłego
życia:"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto
wierzy we Mnie, chociażby umarł, żyć będzie"( J 11, 25).
Chrystus zapewnia nas też, że "Każdy, kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na wieki"( J 11, 26). Jednakaby
śmierć nie napawała nas lękiem, aby mieć nadzieję na
życie wieczne, musimy być zawsze na nią przygotowaniżyć w stanie łaski uświęcającej. Na koniec Jezus zadaje
pytanie"Czy wierzysz w to?"( J 11, 26).
17 kwietnia, Niedziela Palmowa
Mt 26, 14- 27, 66
Na kartach Ewangelii według św. Mateusza znajdujemy
fragmenty, kiedy to Jezus trzykrotnie zapowiada swoją
śmierć i zmartwychwstanie. Mówi do swoich uczniów:
"...jest potrzebne, aby On udał się do Jerozolimy i doznał
wielu cierpień ze strony starszych, i arcykapłanów, i
uczonych w Piśmie, i aby przyjął śmierć, i aby trzeciego
dnia zmartwychwstał"(Mt 16, 21). Kolejnym razem
znajdujemy słowa" Syn Człowieczy odda się w ręce
ludzi; zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie"(
Mt 17, 22b-23a), Później znowu" Oto idziemy do
Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany
arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na
śmierć, wydadzą poganom na wyszydzenie,
ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia
zmartwychwstanie"( Mt 20, 17-19). Wielki
tydzień...ostatni w życiu Jezusa na tym świecie. Dziś
rozbrzmiewa radosne"Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony który przychodzi w imię Pańskie", jednak
wkrótce w niepamięć pójdzie dobro czynione przez
Zbawiciela i usłyszymy" Na krzyż z Nim!". Wypełniły się
wszystkie zapowiedzi Chrystusa, a także słowa
Proroków. Jezus okrutnie cierpiał, został niesłusznie
zabity, a Jego ciało złożono do grobu, którego wejście
zabezpieczono ogromnym głazem i postawiono straż.
Bóg przyjął pełną miłości ofiarę z życia i śmierci Jezusa
Chrystusa- Syna Bożego. Dzięki niej przez wiarę w
Jezusa Chrystusa, w darze z łaski tak wielkiej, jak wielka
jest ta miłość- znajdujemy przed Bogiem podstawę
usprawiedliwienia każdego człowieka. Po śmierci
Jezusa zalękniony setnik powiedział niezwykłe słowa:"
Rzeczywiście, On był Synem Bożym"( Mt 27, 54). My
powiedzmy więcej: On JEST Synem Bożym.
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24 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
J 20, 1- 9
" A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami
Boga" (1 Kor 15, 14).
Z dzisiejszych słów Ewangelii dowiadujemy się, że
pierwszymi świadkami pustego grobu była Maria
Magdalena, Szymon Piotr i drugi uczeń, którego Jezus
miłował. Maria Magdalena nie od razu rozumie znak
pustego grobu, płacze. Natomiast Jan, wchodząc do
grobu i widząc to samo co Piotr,uwierzył. Apostołowie
widząc pusty grób i całun, zrozumieli, że wypełniło się
Pismo. Dzieło zbawienia zostało dokonane, śmierć

została zwyciężona, a tym samym grzech został
pokonany. Zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego
otworzyło dostęp do wszystkiego, co niesie z sobą Jego
ofiara na krzyżu. Wiara, że Jezus umierał także za mnie,
pozwala przyjąć w darze od Boga wszystkie owoce tej
ofiary. Możemy wyznać, że Jezus jest Panem i
Zbawicielem. Zbawienie stało się dostępne dla ludzi
wszystkich narodów. Prawda o Zmartwychwstaniu
Chrystusa jest rdzeniem naszej wiary, sensem ludzkiego
istnienia.
„Weselcie się! Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał,
Alleluja!”.
Opr. na podstawie katolickich portali internetowych

MIŁOSIERDZIE BOŻE
Na każdy etap
dziejów Pan Bóg daje
nam dostosowane do
potrzeb duchowych i
problemów danej epoki
pomoce. Dla naszych
czasów są nimi
z a w i e r z e n i e
Niepokalanemu Sercu
Maryi, szczególnie
n a b o ż e ń s t w o
pierwszych sobót
miesiąca i kult Bożego
Miłosierdzia.
Podstawą kultu
Miłosierdzia Bożego
jest ufność w dobroć
Boga. Kto dużo ufa, ten
dużo otrzymuje.
Drugim elementem jest
o k a z y w a n i e
miłosierdzia wobec
bliźnich. Możemy to
czynić poprzez dobry
uczynek, przez dobre
słowo lub modlitwę.
Do form tego
kultu należy zaliczyć: święto
Miłosierdzia Bożego, obraz
Miłosierdzia Bożego z podpisem: Jezu,
ufam Tobie, koronka i modlitwa w
godzinie Miłosierdzia. Najważniejszym
wśród wszystkich postaci nabożeństwa
jest święto Miłosierdzia Bożego
obchodzone w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy. W tym roku będzie to
szczególny dzień gdyż 1 maja zostanie
ogłoszony błogosławionym Ojciec
Święty Jan Paweł II. Papież był wielkim
orędownikiem Miłosierdzia Bożego,
ogłosił encyklikę „Dives in
misericordia”, beatyfikował i
kanonizował Siostrę Faustynę oraz
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ustanowił
Niedzielę
Miłosierdzia.
W 2002 roku
podczas swojej
ostatniej
pielgrzymki do
P o l s k i
konsekrował
nową bazylikę
w Krakowie
Łagiewnikach
oraz zawierzył
świat Bożemu
Miłosierdziu.
Wy b ó r
pierwszej
niedzieli po
Wielkanocy na
ś w i ę t o
Miłosierdzia
wskazuje na
ścisły związek
m i ę d z y
wielkanocną
tajemnicą
Odkupienia a
tajemnicą miłosierdzia Bożego.
Uroczystość poprzedzona jest nowenną
z koronki, która rozpoczyna się w Wielki
Piątek.
Niedziela ta jest czasem łaski dla
wszystkich ludzi. Na kartach
„Dzienniczka” mamy zapisane słowa
Pana Jezusa, który tak mówił o tym
święcie do Siostry Faustyny: „Córko
moja, mów światu całemu o
niepojętym miłosierdziu moim.
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było
ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia

mego, wylewam całe morze łask na
dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia mojego; która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii św.,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar; w dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski;
niech się nie lęka zbliżyć do mnie
żadna dusza, chociażby grzechy jej
były jako szkarłat. Miłosierdzie moje
jest tak wielkie, że przez całą
wieczność nie zgłębi go żaden umysł,
ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co
istnieje, wyszło
z wnętrzności
miłosierdzia mego. Każda dusza w
stosunku do mnie rozważać będzie
przez wieczność całą miłość i
miłosierdzie moje. Święto
Miłosierdzia wyszło z wnętrzności
moich, pragnę, aby uroczyście
obchodzone było w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość
spokoju, dopokąd nie zwróci się do
źródła miłosierdzia mojego” ( Dz.
699).
Chcąc skorzystać z tych
wielkich darów, należy spełnić
warunki nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego ( ufność w dobroć Boga i
czynna miłość bliźniego) oraz być w
stanie łaski uświęcającej ( po
spowiedzi świętej) i godnie przyjąć
Komunię świętą.
Bądźmy wdzięczni Panu Bogu
za wspaniały pontyfikat naszego
umiłowanego Ojca Świętego Jana
Pawła II, wypraszając miłosierdzie
Boże dla nas oraz całego świata, także
w czasie Adoracji Najświętszego
Sakramentu i w Godzinie
Miłosierdzia.

Krzysztof Kubiak

MAJ
imieniny

nabożeństwa

notatki

Niedziela
J 20, 19-31

Józefa, Mai

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Msze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

Beatyfikacja Jana Pawła II

2

Poniedziałek

Anatola, Zygmunta

Uroczystość Św. Wojciecha Bpa, Męczennika

Imieniny szafarza Zygmunta

3

Wtorek
J 19,25-27

Marii, Antoniny

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Msze święte wg porządku niedzielnego.
12.00 – Msza święta w int. Ojczyzny

Konstytucji 3 Maja

4

Środa
J 3,16-21

Moniki, Floriana

Wspomnienie św. Floriana, Męczennika
18.00 – Msza święta w int. Strażaków

Święto Strażaków

5

Czwartek
J 3,31-36

Waldemara, Ireny

Spowiedź od 17.00 do 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 8.00-9.00, oraz od
17.00-18.00

Pierwszy Czwartek m-ca
Spowiedź od 17.00 do 18.00

6

Piątek
J 14,6-14

Judyty, Jakuba

Spowiedź od 15.00 do 18.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 8.00-9.00,
15.30-16.30

Pierwszy Piątek miesiąca
Spowiedź od 15.00 do 18.00

7

Sobota
J 6,16-21

Gustawa, Augusta

20.00 – Msza święta fatimska

Pierwsza Sobota miesiąca

8

Niedziela
Łk 24,13-35

Stanisława, Fryderyka
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Msze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

9

Poniedziałek
J 10,11-16

Karoliny, Adriana

Uroczystość św. Stanisława, Bpa, Męczennika

10

Wtorek
J 6,30-35

Izydora, Antoniego

11

Środa
J 6,35-40

Ignacego, Mirandy

12

Czwartek
J 6,44-51

Dominika, Pankracego

13

Piątek
J 6,52-59

Roberta, Serwacego

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
18.00 – Msza święta do Miłosierdzia Bożego

14

Sobota
J 15,9-17

Macieja, Bonifacego

Święto świętego Macieja, Apostoła
17.00 – Msza święta chrzcielna

15

Niedziela
J 10,1-10

Zofii, Nadziei

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

16

Poniedziałek
J 17,20-26

Andrzeja, Szymona

17

Wtorek
J 10,22-30

Sławomira, Weroniki

18

Środa
J 12,44-50

Eryka, Feliksa

19

Czwartek
J 13,16-20

Piotra, Iwony

20

Piątek
J 14,1-6

Wiktorii,Bazylego

Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny

21

Sobota
J 14,7-14

Jana, Tymoteusza

Wspomnienie św. Jana Nepomucena

22

Niedziela
J 14,1-12

Julii, Heleny

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

23

Poniedziałek
J 14,21-26

Michała, Emilii

24

Wtorek
Łk 1,26-38

Joanny, Zuzanny

25

Środa J 15,1-8

Grzegorza, Urbana

26

Czwartek
J 15,9-11

Filipa, Pauliny

27

Piątek J 15,12-17 Juliusza, Teodora

28

Sobota
J 15,18-21

29

AR

Z

1

CE
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LE

ND

Odpust w Przyprostyni – Suma
o 12.00

1999 + Ks. Abp J. Stroba

25 r. święceń Ks. Mariana
Szymańskiego

M

IE

JS

Święto św. Andrzeja Boboli, męczennika
18.00 – Msza święta w int. Koła Przyjaciół Radio Maryja

Rocznica święceń
ks. Krzysztofa

Rocznica święceń

ks. Proboszcza Zbigniewa
NMP Wspomożycielki Wiernych

Dzień Matki

Rocznica święceń
ks. Henryka Rękosia

Jaromira, Wiktora

17.00 – Msza święta chrzcielna

1981 + Ks. Kard. Stefan
Wyszyński

Niedziela
J 14,15-21

Magdaleny, Maksymiliana

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

30

Poniedziałek

Żanety, Ferdynanda

Święto Nawiedzenia NMP

31

Wtorek Łk 1,39-56

Anieli, Kamili

W dni powszednie Msze święte o godz. 7:00; 7:30; 18:00.

Rocznica święceń
Ks. Józefa

Nabożeństwa majowe o godz. 17.30

Błogosławiony Janie Pawle II, za
Twoim pośrednictwem proszę o łaski
dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w
moc mej modlitwy i w Twoją
zbawienną pomoc. Wyproś mi u
Boga Wszechmogącego łaski, o które
się modlę ... (wymienić prośby).
Uproś mi dar umocnienia mej wiary,
nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał,
że o cokolwiek w Jego imię
poprosimy to otrzymamy. Dlatego i
ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o
potrzebne mi łaski, za
wstawiennictwem Błogosławionego
Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie,
Panie.
Amen.

"ZBĄSKIE SANKTUARIUM" DLA NAJMŁODSZYCH PARAFIAN

"ZBĄSKIE SANKTUARIUM" DLA NAJMŁODSZYCH PARAFIAN

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO
Ustanowiony przez
Episkopat Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego jest
kontynuacją corocznego
dziękczynienia księży – więźniów
Dachau. Duchowni, którzy
przeżyli obóz koncentracyjny, po
wojnie przybywali co roku 29
kwietnia do sanktuarium w
Kaliszu, by dziękować za
cudowne ich ocalenie za
wstawiennictwem św. Józefa.
Szerzenie kultu św. Józefa,
modlitwę dziękczynną przed
cudownym obrazem w Kaliszu i
utworzenie dzieła miłosierdzia –
takie przyrzeczenie złożyli w Dachau
22 kwietnia 1945 roku więzieni tam
duchowni. Dokładnie tydzień
później, 29 kwietnia 1945 r. zostali
uwolnieni. Przyrzeczenia wypełnili.
Pierwsza pielgrzymka dziękczynna
do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
przybyła w rocznicę wyzwolenia
obozu w 1948 r. Jako wotum za
ocalenie powstał Instytut Studiów
nad Rodziną w Łomiankach. W
podziemiach kaliskiego sanktuarium
św. Józefa utworzono zaś kaplicę
Męczeństwa i Wdzięczności. Dziś
żyje już niewielu kapłanów, którzy
przeszli obóz koncentracyjny.
29 kwietnia każdego roku do
bazyliki św. Józefa w Kaliszu
przybywają biskupi i księża z całej
Polski. Co roku jest ich mniej, gdyż
przechodzą do domu ojca. Wśród
żywych pozostało bodajże trzech.
Ustanowiony przez
Konferencję Episkopatu Polski w
2 0 0 2 r. D z i e ń M ę c z e ń s t w a
Duchowieństwa Polskiego jest
kontynuacją idei niezwykłej
pielgrzymki więźniów Dachau i - jak
ona - przypada 29 kwietnia. Dzień
ten staje się też wypełnieniem
wezwania Jana Pawła II
skierowanego podczas pielgrzymki
do Ojczyzny w 1999 r.: „Za
szczególną powinność naszego
pokolenia w Kościele uważam
zebranie wszystkich świadectw o
tych, którzy dali życie za Chrystusa.
(...) Trzeba, ażebyśmy przechodząc
do trzeciego tysiąclecia, spełnili
obowiązek powinność wobec tych,
którzy dali wielkie świadectwo
Chrystusowi w naszym stuleciu” mówił Jan Paweł II 7 czerwca 1999 r.

w Bydgoszczy. Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego obejmuje
wspomnienie kapłanów
męczenników, więźniów obozów
koncentracyjnych w czasie drugiej
wojny światowej oraz
prześladowanych w okresie PRL-u.
Obóz w Dachau stał się miejscem
szczególnej kaźni duchowieństwa.
Ogólnie przebywało tu przeszło 2
794 duchownych, w tym 1773
kapłanów z Polski. Byli oni
zmuszani do wyczerpującej pracy
fizycznej, dokonywano na nich
e k s p e r y m e n t ó w
pseudomedycznych, stosowano
wyrafinowane kary za wszelkie
przejawy modlitwy. Kiedy II wojna
światowa zbliżała się ku końcowi,
Niemcy chcieli zatrzeć ślady zbrodni
i zlikwidować obóz. Wiadomość ta
dotarła potajemnie do więźniów.
Wówczas przebywający w obozie
księża zaczęli żarliwie modlić się do
św. Józefa, przyrzekając, że jeśli
szczęśliwie ocaleją, będą co roku
udawać się w pielgrzymce do
poświęconego mu sanktuarium w
Kaliszu. Aktu oddania się św.
Józefowi dokonano 22 kwietnia 1945
r. w kaplicy księży niemieckich na
bloku 26. Obóz został wyzwolony
przez żołnierzy amerykańskich
tydzień później - w niedzielę 29
kwietnia 1945 r. W dniu wyzwolenia
w obozie było 856 kapłanów.
Pierwsza po wojnie pielgrzymka
dziękczynna byłych więźniów obozu
w Dachau do Kalisza odbyła się w
1948 r. Od tej pory księża
pielgrzymowali co roku, choć raczej
indywidualnie, a szersze
uroczystości organizowano co pięć
lat. W dniach 28-29 kwietnia 1970 r.
do Kalisza przybyło 286 księży
byłych więźniów, którzy po 25 latach
ponownie złożyli akt oddania się w
opiekę św. Józefowi. W 1995 r.
pielgrzymka była połączona z
ogólnopolskim dziękczynieniem za
pół wieku bez wojny. W 1970 r. w
podziemiach bazyliki św. Józefa
Prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński w obecności kard. Karola
Wojtyły poświęcił Kaplicę
Męczeństwa i Wdzięczności. W
jednej sali zgromadzono pamiątki
obozowe przekazane przez
więźniów, m.in. wykonane z chleba
różańce, małą drewnianą

monstrancję czy obraz Pana Jezusa
namalowany dzień po wyzwoleniu
przez ks. Władysława Sarnika.
Druga część to kaplica, w której
ocaleni księża gromadzili się odtąd
na modlitwie dziękczynnej za
wyzwolenie z obozu. Na
umieszczonej tu tablicy znajdują się
nazwiska blisko 1800
zamordowanych kapłanów oraz
kleryków diecezjalnych i zakonnych.
Blisko 50 zostało wyniesionych na
ołtarze. Spośród dachauczyków
błogosławionymi są m.in. bp Michał
Kozal, ks. Emil Szramek i ks. Stefan
Wincenty Frelichowski.
W podwarszawskich
Łomiankach abp Kazimierz
Majdański, wieloletni więzień
Dachau, na którym dokonywano
p s e u d o m e d y c z n y c h
eksperymentów, utworzył Instytut
Studiów nad Rodziną. Oficjalne
pozwolenie na rozpoczęcie
działalności tej placówki nosi datę 29
kwietnia 1975 r., czyli 30. rocznicy
wyzwolenia obozu Dachau. Instytut
prowadzi interdyscyplinarną
działalność badawczą i dydaktyczną
w zakresie problematyki rodzinnej.
Znałem Księdza Arcybiskupa
Majdańskiego osobiście. Gdy
studiowałem w założonym przez
niego Instytucie Studiów nad
Rodziną UKSW w Warszawie
miałem okazję przez wiele lat
słuchać jego wykładów, homilii, a
nawet osobiście z nim rozmawiać.
Pochodził z bardzo licznej rodziny,
był ostatnim z trzynaściorga dzieci
swoich rodziców. To, co wyniósł z
rodzinnego domu oraz krzyż obozu
koncentracyjnego zaowocowały
pięknym życiem Księdza
Arcybiskupa oraz niesamowitymi
dziełami, których dokonał. Nie
sposób ich wszystkich tutaj
wymienić. Współpracował z
papieżami Janem XXIII, Pawłem VI,
Janem Pawłem I, Janem Pawłem II.
Był oddany Benedyktowi XVI. Nie
sposób nawet streścić dorobku
naukowego Księdza Arcybiskupa.
Jest autorem ponad 30 pozycji
książkowych i kilkuset artykułów, w
różnych językach
Służył Kościołowi jako biskup
pomocniczy we Włocławku oraz jako
arcybiskup metropolita w
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Szczecinie. Tam też erygował
seminarium duchowne. Pracował w
wielu dykasteriach watykańskich,
głównie związanych z małżeństwem
i rodziną oraz służbą zdrowia. Za
wielki wkład w dzieło pojednania
polsko-niemieckiego w 1991
otrzymał jako pierwszy Polak
najwyższe odznaczenie niemieckie
przyznawane obcokrajowcom:
Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą (Das
grosse Verdienstkreuz mit Stern des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland).
11 XI 2006 przez Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego został
odznaczony Orderem Orła Białego.
Zmarł 29 kwietnia 2007 w Godzinie
Miłosierdzia, w 62 rocznicę

cudownego uwolnienia z Dachau,
w 32 rocznicę powstania
Instytutu. Był wśród nas 91 lat.
Spoczywa w kaplicy Instytutu
Studiów nad Rodziną w
Łomiankach k/Warszawy.
Przebogate życie Księdza
Arcybiskupa Majdańskiego, jednego
z tych wielu, którzy przeszli żywi
przez Dachau pokazuje, że Dzień
Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego to wyraz pamięci o tych
istnieniach polskich duchownych,
którzy oddali swoje życie dla innych.
Na popiołach Dachau, Majdanka,
Auschwitz-Birkenau i wielu innych
wyrosły najpiękniejsze postaci
naszego narodu. Na krwi
wsiąkającej w ziemię, na prochach
rozsypywanych po świecie powstały

piękne istnienia ludzkie. Na śmierci
powstało Życie, które w
konsekwencji tysiąckroć bardziej
rozświetliło ludzkie serca niż zdolna
byłaby je zgasić najczarniejsza noc
w o j n y, k o m ó r g a z o w y c h i
krematoriów.
Zatem 29 kwietnia, w dniu
Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego podziękujmy Panu Bogu
za tych, którzy oddali swoje życie i
nie mają swojego grobu. Ale
jednocześnie podziękujmy za tych,
którzy ocaleli i po nasze czasy
świadczyli o tym, że Bóg jest
miłością, drogą, prawdą i życiem.
Księże Arcybiskupie Kazimierzu –
niech Bóg Ci to wynagrodzi.

Mirek Skubiszyński

SPOWIEDŹ - RZECZ WAŻNA
Warunek 2: Żal za grzechy

Drugim, istotnym warunkiem
Sakramentu Pokuty i Pojednania jest
żal za grzechy. Nie będzie jednak
dobrze przeżytego żalu za grzechy bez
dobrze zrobionego rachunku
sumienia. Dlatego wszystkie 5
warunków dobrej spowiedzi świętej
stanowi jedną nierozdzielną całość.
W żalu za grzechy nie chodzi
jednak tylko o słowa, ale o prawdziwą
skruchę, która wyraża się w
nawróceniu. Nawrócenie zaś to
powrót do Boga i odwrócenie się od
swego złego postępowania. Zatem
niezbędnym warunkiem jest
odpowiednie usposobienie osoby,
która z tego sakramentu korzysta, a
samo przyjście do konfesjonału
jeszcze na to nie wskazuje (motywem
może być np. wstyd przed rodziną,
zadośćuczynienie tradycji spowiedzi
świątecznej itp.).
Oznacza to wewnętrzną
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przemianę człowieka w myślach,
słowach i postępowaniu,
by po Bożemu układać
swoje życie. I nikt z ludzi z
tego obowiązku człowieka
zwolnić nie może. Jego
zadaniem jest coraz lepsze
oświecenie człowieka i
upodobnienie do
Chrystusa. W tym
kontekście żal za grzechy
dzielimy na doskonały i niedoskonały,
ale każdy z nich musi zawierać
postanowienie niegrzeszenia więcej
(por. KKK 1451).
Z żalem doskonałym mamy do
czynienia wtedy, gdy jego źródłem jest
miłość do Boga. Odpuszcza on grzechy
powszednie, a w wypadku
niemożliwości przystąpienia do
spowiedzi (np. brak kapłana, wypadek,
niebezpieczeństwo śmierci itp.) i
postanowienia przystąpienia do niej
jak najszybciej, przynosi także
przebaczenie grzechów śmiertelnych
(por. KKK 1452).
Natomiast z żalem
niedoskonałym wtedy, gdy opiera się
ona na innych motywach, choć też jest
darem Boga i poruszeniem Ducha
ś w i ę t e g o . J e g o m o t y we m j e s t
najczęściej brzydzenie się samym
grzechem czy też lęk przed wiecznym
potępieniem. Może stanowić okazję do

rozpoczęcia jakieś ewolucji w życiu,
która doprowadzi do pełni
nawrócenia. Nie przynosi on
przebaczenia grzechów ciężkich, ale
przygotowuje, aby je wyznać w czasie
Sakramentu Pokuty i Pojednania (por.
KKK 1453).
Tutaj możemy spojrzeć na dwa
przykłady żalu i jego skuteczności, a
czasem i poczucia winy, które wcale
żalem za grzechy być nie musi. W
sposób bardzo oczywisty spotykamy
się z żalem Piotra i żalem Judasza.
Pierwszy z nich, choć zdradził
Jezusa i trzy razy zaparł się swojego
Mistrza, to jednak żałuje i płacze, gdy
widzi oczy Jezusa, przypomina sobie
Jego słowa na ten temat i staje wobec
Jego miłości (por. Mk 14, 66-72). Stąd
też później Piotr tak bardzo mocno
wyznaje swoją miłość nad Jeziorem
Galilejskim po Zmartwychwstaniu
Chrystusa (por. J 21, 15-19).
Drugi z nich natomiast, Judasz,
zdradzając Jezusa (por. Łk 22, 3-6. 4748) tak mocno zamyka się w swoim
poczuciu winy, że nie chce zobaczyć
Boga, który przebacza. Zdradza swoje
powołanie, aby głosić miłosierdzie
Boże nie tylko wobec innych, ale by
samemu tego miłosierdzia
doświadczyć. To doprowadza go do
tragicznej decyzji w życiu, kiedy sam
wymierza sobie karę za swoje

SPOWIEDŹ - RZECZ WAŻNA
postępowanie (por. Mt 27, 3-5).
W tym świetle niezmiernie
ważne jest wyrażenie tego żalu za
grzechy przez osobę korzystającą z
Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Dlatego warto na zakończenie
spowiedzi, po wymienieniu
wszystkich grzechów wskazać, że ten
żal jest obecny, np. „za wszystkie
grzechy serdecznie żałuje”. Nie chodzi
tu jednak tylko o wypowiedzenie
formułki, ale o to, aby za słowami szło
poruszenie serca i prawdziwy żal
wewnętrzny. Wobec braku tego
w y z n a n i a ka p ł a n m o ż e p r z e d
udzieleniem nauki spytać o tę sprawę.
Jako uczniowie Jezusa
Chrystusa jesteśmy powołani, by
dostrzec Jego miłość do nas i na nią
odpowiedzieć. A wobec swoich
słabości i grzechów nie przechodzić
obojętnie, ale zwracając na nie uwagę
żałować za to, co nas oddala od miłości
Boga. Taki żal za grzechy nie
przytłacza, ale dźwiga.
Kiedy mówimy o żalu za
grzechy, to ma ona zawierać trzy
podstawowe elementy: zobaczenie i

uznanie konkretnego grzechu,
przyznanie się do jego popełnienia
oraz podjęcie za ten grzech osobistej
odpowiedzialności. Wskazuje to w
powiązaniu z dwoma przytoczonymi
wcześniej postaciami biblijnymi, że
tragedią człowieka nie jest
popełnienie grzechu, ale pycha, która
zamyka w grzechu. Piotr zobaczył
grzech, uznał swoją winę, przyznał się
do niej i wziął za to co zrobił
odpowiedzialność. Judasz zobaczył
swój grzech, ale nie podjął dalszej
drogi.
W żalu za grzechy mamy zatem
do czynienia z wzięciem
odpowiedzialności za swoje czyny,
choć może łatwiejszym sposobem jest
szukanie tysięcy usprawiedliwień.
Każdy człowiek jest słaby i grzeszny,
ale Bóg oczekuje od nas wzięcia
odpowiedzialności za popełnione zło.
Kiedy do tego przyznamy się przed
Bogiem, to zrozumiemy, że sami zła nie
naprawimy i potrafimy prosić o Jego
pomoc, a zatem otworzyć się na Jego
przebaczenie. Jeśli jednak chcemy
zrzucić odpowiedzialność na innych,

to będziemy oskarżali nie tylko ludzi,
ale także i Boga za to, że dał nam dar
wolności.
Na zakończenie tego tekstu o
żalu za grzechy pragnę posłużyć się
dosadnymi słowami św. Proboszcza z
Ars Jana Marii Vianney'a: „Mówi się, że
dużo jest tych, co się spowiadają, ale
mało takich, co się nawracają.
Oczywiście, znaczy to, iż jest mało
takich, co się spowiadają ze skruchą”.
Warto zrobić wszystko, aby nie
należeć jedynie do tych pierwszych,
którzy się spowiadają, ale by
spowiadać się skutecznie z prawdziwą
skruchą i nawróceniem. W tym na
pewno pomoże właściwe podejście do
żalu za grzechy w czasie spowiedzi. Żal
za grzechy jest bowiem po to, abyśmy
od bólu i smutku z powodu
popełnionych grzechów przeszli do
radości i wolności jaką daje dobrze
p r z e ż y t y S a k ra m e n t Po ku t y i
Pojednania. Łączy się on także bardzo
mocno z mocnym postanowieniem
poprawy, o którym w następnym
numerze.
ks. Krzysztof Kaczmarek

KRYPTY ZBĄSZYŃSKIEGO KOŚCIOŁA

Rozpoczął się okres Wielkiego
Postu, więc już po raz kolejny w
niedzielne popołudnia mamy możliwość
zobaczyć podziemia naszego kościoła.
Wszystkie zainteresowane osoby były
już tam zapewne i to nie jeden raz, ale są
wśród nas i tacy, którzy z różnych
powodów (głównie zdrowotnych) do
podziemi zejść nie mogą. Dla nich
schodzimy dzisiaj do kościelnych krypt.

P o d z i e m i a
usytuowane są pod
prezbiterium kościoła,
zakrystią i boczną kaplicą
Wejście do podziemi znajduje
się tuż przed prezbiterium.
Mechanizm sterujący powoli
podnosi klapę i naszym
oczom ukazuje się otwarta
księga z napisem
„PAMIĘTAJ O ŚMIERCI”
oraz wizerunkiem Anioła
Śmierci.
Kiedy zejdziemy po
stromych, ceglanych
schodkach, przed wejściem
do krypty znajdującej się
bezpośrednio pod prezbiterium, musimy
skłonić głowę, aby przejść przez niskie
drzwi. To tak, jakbyśmy już na początku
oddawali hołd spoczywającym tam
zmarłym.
Po lewej stronie umieszczono
trumny, w których złożono szczątki osób
duchownych.
W pierwszej części w
ozdobnych trumnach spoczywają: ks.

dziekan Juliusz Roehr, zmarły w 1889 r.
oraz ks. misjonarz Wawrzyniec Woydke,
który od 1 stycznia 1828 r. pełnił
obowiązki kaznodziei niemieckiego,
zmarł 6 grudnia 1831 r. Obok, w dwóch
prostych trumnach znajdują się
doczesne szczątki prob. Antoniego
Jankowskiego – zm. 1826 r. oraz prob.
Gerarda Łempickiego – zm. 1827 r.
W głębi, w krypcie znajdującej
się pod zakrystią, spoczywają jeszcze
między innymi: kan. Stanisław
Garczyński (zm. 1782 r.), kan. Seweryn
Szeliski (zm. 1821) oraz wikariusz
Bartłomiej Zdrojewski (zm. 1815 r.)
Po przeciwnej stronie
umieszczone zostały doczesne szczątki
osób świeckich. Na przedzie ustawione
są cztery trumny. W dużej, dobrze
zachowanej, spoczywa Edward
Garczyński, zmarły w 1794 r., kasztelan
rozpierski, właściwy budowniczy
kościoła farnego. Obok, w trumnie z
ozdobnym okuciem, pochowana została
żona Edwarda, Katarzyna Garczyńska z
Radolińskich, zmarła około 1790 r. Przy
jej trumnie ustawiono dwie małe ze
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KRYPTY ZBĄSZYŃSKIEGO KOŚCIOŁA
szczątkami dzieci.
W dalszej krypcie, znajdującej
się pod kaplicą boczną, umieszczone są
trumny ze szczątkami między innymi:
wojewody Stefana Garczyńskiego (zm.
1755), jego żony Zofii (zm. 1739 r.), a
także ich synów: Franciszka (zm. 1757
r.) i jego żony o nieznanym nazwisku
rodowym oraz Stefana (gen.) zmarłego
w 1773 i jego żony Weroniki z
K r z y c k i c h , z m a r ł e j w 1 7 9 1 r.
Spoczywają tam również: Jan
Nepomucen, pułkownik napoleoński,
syn gen. Stefana, zm. 1738 r. oraz jego
żona, a także Stefan, syn Edwarda,
rotmistrz kawalerii narodowej, który
zmarł 1820 r. i jego żona, Antonina ze
Skórzewskich.
Podziemia kościoła
udostępniane są zwiedzającym w
niedziele w okresie Wielkiego Postu
oraz w Dzień Zaduszny, a także na
prośbę. Nie brakuje chętnych, którzy
chcą zobaczyć miejsce, gdzie znajdują
się szczątki tych, który fundowali
kościół oraz tworzyli historię tamtych

czasów. W kryptach czas się zatrzymał.
Atmosfera, która tam panuje, skłania do
tego, aby w pędzie zwykłego dnia,
przystanąć i zastanowić się nad tym,
dokąd zmierzamy; zapalić znicz i
pomodlić się za tych, którzy już odeszli
do Pana. DOBRY JEZU, A NASZ
PA N I E , D A J I M W I E C Z N E
SPOCZYWANIE.
Warto przy okazji wspomnieć,
że od niepamiętnych czasów prawo
kościelne zabraniało chowania zmarłych
w kościele. Sobory przez wieki w swoich
dekretach rozróżniały kościół i
poświęconą wokół niego przestrzeń.
Nakazywały chować zmarłych na
cmentarzach obok kościoła i zabraniały
grzebania w kościele, czyniąc nieliczne
wyjątki dla biskupów, kapłanów i
zakonników oraz niektórych,
szczególnie zasłużonych dla Kościoła,
osób świeckich. Już w 563 roku na
soborze w Braga, w 813 roku na soborze
w Moguncji, w 900 roku na synodzie w
Nantes podkreślano, że „nikogo nie
wolno chować w kościele”. Miejscem

szczególnie chronionym było
prezbiterium. W praktyce nigdy jednak
nie przestano chować zmarłych w
kościołach, które zmieniały się niekiedy
w prawdziwe nekropolie.

Anna Masiewicz

SŁUŻY SWOJEJ PARAFII...
W naszej parafii pracuje wiele osób,
których na co dzień nie widać, ale ich
pr aca jes t cich ą s łu ż bą. D z iś
przedstawiamy kolejną z takich osób.
Jest nią katechetka, Pani Maria
Stefańska.
Urodziłam się w Nowym
Dworze w rodzinie rolniczej. Mama
Ewa i tata Feliks posiadali duże
gospodarstwo rolne, gdzie ja razem z
piątką rodzeństwa pomagałam i
pracowałam.
Rodzice od
najmłodszych lat dawali nam
przykład jak żyć, kochać i szanować
ludzi, a przede wszystkim wpajali
nam wiarę w Boga.
Po szkole podstawowej
uczęszczałam do liceum
ogólnokształcącego w Wolsztynie o
profilu biologiczno-chemicznym.
Bardzo lubiłam się uczyć. Moim
marzeniem było, żeby po maturze
studiować filologię, ale niestety się tam
nie dostałam. Ruszyłam więc do pracy
d o U r z ę d u Te l e k o m u n i k a c j i w
Wolsztynie. Przepracowałam tam kilka
lat. Lecz żeby być bliżej domu, podjęłam
pracę w Spółdzielni Usług Rolniczych
jako księgowa.
W międzyczasie poznałam
swojego przyszłego męża (w pociągu).
W roku 1982 wyszłam za mąż za

12

Tadeusza. Przysięgę małżeńską
złożyliśmy sobie w naszym kościele w
Zbąszyniu. Wkrótce urodziły się nasze
dzieci, dlatego byłam w domu i zajęłam
się ich wychowaniem. Dziś Daniel ma
już 29 lat, Tomasz 27, Magda 25. Po

odchowaniu dzieci, żeby pomóc
rodzinie finansowo podjęłam pracę w
Centrali Międzymiastowej w Zbąszyniu.
Bardzo lubiłam tę pracę. Był to fajny
kontakt z ludźmi. Mogłam z nimi
porozmawiać. Miałam dużo
zadowolenia i satysfakcji.
W międzyczasie urodziło nam się
czwarte dziecko-syn Bartek, który dziś
ma 18 lat. Moja radość z pracy nie trwała
długo. W wyniku reorganizacji straciłam

pracę. Dlatego rozpoczęłam
poszukiwania nowej. Wkrótce
dowiedziałam się o wolnym etacie
katechetki w Szkole (od dziecka
marzyłam, żeby zostać nauczycielem).
Podjęłam naukę na 3-letnim
magisterskim studium teologicznym
w Poznaniu. W tym czasie było mi
bardzo trudno pogodzić dom, naukę,
dojazdy na zajęcia (gdzie w domu była
nie mała rodzinka). Byłam też bardzo
nie spokojna, czy dam radę i podołam
być katechetą.
W 1997 roku rozpoczęłam pracę w
Szkole Podstawowej w Zbąszyniu. A
rok później uczyłam także w
Przyprostyni-przepracowałam tam 10
lat. Dziś mam pod opieką dzieci od 0-6
klasy.
Pełnienie funkcji katechety
wydaje mi się bardzo odpowiedzialne
i zaszczytne. Jest to wielkie zadanie
prowadzić dzieci w kierunku Pana Boga.
Można też się wiele od nich nauczyć np.:
otwartości i szczerości. Udziela mi się
ich radość i entuzjazm. Kiedy wchodzę
do szkoły „wyłączam się” i staram się
być tylko dla dzieci. Bywa nie raz też, że
chcą porozmawiać, podzielić się swoimi
kłopotami i spostrzeżeniami. Mają
potrzebę wysłuchania, a ja staram się być
dla nich wtedy otwarta. Uważam, że

SŁUŻY SWOJEJ PARAFII...
katecheta musi ciągle poszukiwać,
dokształcać się, żeby było na lekcji
ciekawie. Trzeba dotrzeć do dziecka, a
czasem zniżyć do jego poziomu. Wiem,
że muszę pracować nad formacją
katechety, wiarą i sobą, aby nie popadać
w rutynę. Praca moja jest czasem
stresująca, ale bardzo ciekawa.
Prowadzę również zajęcia pozalekcyjne,
m.in.: Kółko Eucharystyczne, a kiedyś
Eucharystyczny Ruch Młodych. Od
2005 roku prowadzę akcje ”Adopcja na
O d l e g ł o ś ć ” . Wr a z z u c z n i a m i
pomagamy do dnia dzisiejszego

finansowo pewnemu chłopcu z Azji.
Należę również do Róży Matek Żywego
Różańca.
W moim dorosłym życiu, pełnię kilka
funkcji. Jestem żoną, mamą,
nauczycielem i gospodynią domową.
Jeśli jest współpraca w rodzinie i
zrozumienie to wszystko idzie pogodzić.
Bo gdyby nie to nie dałabym rady. To
właśnie mąż wspierał mnie wtedy, kiedy
tego potrzebowałam. To też jego
zasługa, że zdobyłam tytuł magistra. On
prowadził dom i opiekował się dziećmi.
Ja mogłam wtedy pracować na nasz

wspólny sukces. Przetrwałam to
wszystko dlatego, iż wierzyłam, że jeśli
Pan Bóg postawił mi jakieś zadanie, to
da mi siły, do jego zrealizowania.
Odpoczywam w ogródku,
bardzo lubię tam pracować. Cieszę się,
ze swoich
warzyw i owoców.
Uwielbiam przejażdżki na rowerze.
Chciałabym jeszcze pielgrzymować do
Ziemi Świętej, do Rzymu. Malować
obrazy, może przyrodę? Może kiedyś…

Rozmawiała
Gabrysia Skubiszyńska

MĄDRY POLAK PRZED...

O SANCJI SZYMKOWIAK

Od tego numeru chciałbym zapoczątkować serię
życiowych porad praktycznych. Chcę aby zawodowi
fachowcy i ludzie z bagażem życiowych doświadczeń
stworzyli swoiste forum gazetowe, którego zadaniem będzie
przeciw działanie stratom w różnych dziedzinach życia. Do
utworzenia tej rubryki sprowokowały mnie własne błędy oraz
błędy innych.
Trzeba przyznać, że nasi przodkowie byli bardziej
przewidujący, myślący perspektywicznie- uczyli się z
własnego życia i doświadczeń pokoleń, będąc razem myśleli.
My często sami chcemy wiele dźwignąć tylko swoim
rozumem, a przecież: „Co dwie głowy, to nie jedna”. Czasami
zwykła porada prostego człowieka z doświadczeniami może
uratować dorobek życia. Pomóc może także, a nawet powinna
rozmowa z Panem Bogiem.
Dziś o wodzie
Oto seria błędów zauważonych przez strażaków w
gospodarstwach domowych:
- budowa w terenie zalewowym (nawet mały rów może
przekształcić się, podczas intensywnych opadów w rwącą
rzeczkę, której poziom może sięgnąć kondygnacji budynku);
- budowa na zaniżonym terenie pozbawionym odpływu
wód (jest wiele działek, gdzie przez
większość roku nie
można nawet wylać fundamentu- to o czymś świadczy);
- za niski poziom pierwszej kondygnacji względem
ulicy i chodnika;
- nie prawidłowe zaniżenie chodnika ulicznego przy
jednoczesnym zaniżeniu podwórka (powoduje spływ wody z
ulicy);
- nieprawidłowe spady kostki brukowej w kierunku
budynku (pomimo, że kratka odbiera to jednak przy dłuższych
opadach fundamenty nasiąkają i wilgoć idzie po murze).
Dla niektórych z nas te spostrzeżenia są oczywiste, jednak nie
zawsze dzielimy się z nimi. „Bo po co ja tam będę się komuś
wtrącał…” Czasami trzeba służyć radą, ale roztropnie i
delikatnie.
Strażak

„Miłość miłości niczego odmówić nie może” (s. Sancja
Janina Szymkowiak)

Drogiemu Solenizantowi
Panu Organiście Jarosławowi Borowiczowi
z okazji imienin składamy gorące życzenia
Bożego błogosławieństwa, zdrowia i siły
po długie lata.
Zbąszyńscy parafianie

Niedawno w Poznaniu był realizowany projekt
multimedialny – „Święci i błogosławieni ziemi
wielkopolskiej”. Kamila Ziegler - uczennica trzeciej klasy
naszego zbąszyńskiego gimnazjum - zdobyła II miejsce za
przygotowaną w ramach tego projektu prezentację o Sancji
Szymkowiak (1910-1942) – mało znanej siostrze serafitce ,
której grób znajduje się przy kościele św. Rocha w Poznaniu jej skromne życie „było urzeczywistnieniem tego
najtrudniejszego chyba sposobu życia chrześcijańskiego:
pełnego, bezkompromisowego oddania się Bogu.” (s. I.
Jabłońska). Przed śmiercią, powiedziała znamienne słowa:
”umieram z miłości , a miłość miłości niczego odmówić nie
może”, zapewniając w ten sposób o swojej pamięci o nas przed
Bogiem. Do dziś zgłaszane są podziękowania za otrzymane
...
łaski, a na jej grobie można znaleźć zawsze świeże kwiaty.
Wspomniany projekt obejmował uczniów wszystkich typów
szkół na terenie województwa wielkopolskiego. Ogłoszenie
wyników, prezentacja najlepszych prac oraz wręczenie nagród
odbyły się na konferencji zorganizowanej przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu podczas XV Targów
Edukacyjnych, na którą otrzymałyśmy specjalne zaproszenie.
Zwycięzców wyłoniono z każdej grupy wiekowej. Warto
zaznaczyć, że w ramach gimnazjów nie przyznano I miejsca,
wobec tego nasza skromna Kamila została zwyciężczynią w
tej kategorii szkół, czego jej serdecznie gratulujemy!

Spowiedź w naszej parafii będzie
18 i 19 kwietnia.
Spowiedź we wszystkich parafiach naszego
dekanatu w godzinach: 9.00-10.00; 10.30-12
oraz 14.00-15.00; 15.30-17.00
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KĄCIK POEZJI
Radością jest Chrystus Zmartwychwstały.
„Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go
złożyli.” (Mk 16,6)
Niewiasty przy pustym grobie…
Kobiety idąc do grobu kierowały się wiarą i miłością. Nie ma wiary bez miłości. Miłość jest otwarciem się na istnienie.
I my kochajmy Go za Jego miłość jaką okazuje człowiekowi – każdemu z nas.
Kobieta i dzisiaj jest zwiastunką Zmartwychwstania przez swoją wiarę w Boga i przez swoją miłość, którą
nierzadko chroni dom przed rozpadem i mimo ciężkich doświadczeń potrafi życiu nadać sens.
Niech radość poranka Wielkanocnego napełni nasze serca, bliskich i nasze domy!
Całym sercem śpiewajmy Alleluja!
Z Głębokości (J. Szczawiński, 1924)
Dałeś nam Zmartwychwstanie,
światłością wypełniłeś usta.
Od wiatru lżejszy kamień
i skała przestrzenią pusta.

Radość, która jest prawdą,
i prawdę, która jest radością,
Zmartwychwstający – wprowadź
w nasz dom i Kościół.

W dzień, który nam obwieścił,
żeś miłosierdziem i Paschą –
dobroci Twej nie pomieści
wszechświat i serca nasze.
Przerzuciłeś pomost
ku brzegom pojednania.
Opróżniłeś Grób,
by zapełnić nasze dusze.
Wyprzedziłeś nas do Galilei,
by obudzić nadzieję,
ceny przydać wierze,
nauczyć nas Zmartwychwstania.

Daj nam tęsknotę Trzech Marii,
a jeśli nas przywołasz –
w i mórz
nad życiem naszym otwartym
postaw swojego anioła.

***
jeżeli chcesz – daj mi zapach wiosny
młodszej siostry zmartwychwstania
i cierpliwość zasianych pól
ufnych w oczekiwania kres
daj mi ciszę leśnych drzew
kołysanych przemijaniem
czystość błękitu – zwierciadła oceanów i mórz
daj mi pokorę polnych ziół
zagubionych wśród miedz
niewyniosłych
prostotę wody – karmicielki świata
daj mi łagodność mądrości
bym miała co dzielić z napotkanym.
St. A. Z.

SPOTKANIE SZAFARZY

ata

ym.

Któryś otworzył skałę,
jak Ziemię otwiera ziarno –
daj miłość ludzi i rzeczy
wytrwałą i odważną.

Po wieczornej mszy św. 12
marca na wikariacie odbyło się
spotkanie nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej naszej parafii. W
spotkaniu uczestniczyły żony szafarzy.
Omówiono sprawę wzajemnych
zastępstw, aby wszyscy chorzy pragnący
przyjmować Najświętszy Sakrament i w
ten sposób uczestniczyć w niedzielnej
Eucharystii; mogli być obsłużeni w razie
nieobecności któregoś z nas.
Została przedstawiona i
pozytywnie zaaprobowana przez
Księdza Proboszcza, propozycja
dotycząca udzielenia w Wielki
Czwartek Komunii Świętej wiernym
pod dwoma postaciami: chleba i wina.
Teologicznego przygotowania wiernych
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do tej pięknej uroczystości podjął się ks.
Krzysztof Kaczmarek.
Chorzy odwiedzani przed Świętami
Zmartwychwstania Pańskiego
otrzymają różańce święte poświęcone w
Jerozolimie.
Z okazji zbliżających się
imienin Księdza Proboszcza złożono
życzenia Czcigodnemu Solenizantowi:
wielu łask Bożych, opieki Matki Boskiej
Zbąszyńskiej oraz owocnej posługi w
naszej parafii.
Natomiast w środę 16 marca br. szafarze
uczestniczyli w spotkaniu rejonowym w
Rakoniewicach. Spotkanie rozpoczęła
adoracja Najświętszego Sakramentu i
konferencja księdza Krzysztofa
Michalczaka. Szafarze mieli czas na

bieżące informacje i dyskusje.
Teraz przed nami czas wytężonej
posługi. W każdą niedzielę zanosimy
Komunię Świętą do 55 osób w naszej
parafii. Natomiast w Wielki Piątek tj. 22
kwietnia br. od godz. 9:00 udamy się do
chorych i starszych dodatkowo. Osoby
pragnące w tym dniu przyjąć Komunię
Świętą można zgłaszać do szafarzy
osobiście lub telefonicznie.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu co
miesiąc odprawiana jest Msza Święta w
intencji parafian, kapłanów i szafarzy.
Za to wsparcie modlitewne wszyscy
szafarze składają serdeczne „Bóg
zapłać”.
Szafarz Tomasz Jazdon

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI
LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
Z OKAZJI BEATYFIKACJI SŁUGI
BOŻEGO JANA PAWŁA II
Umiłowani Archidiecezjanie!
„Bądźcie więc wy doskonali, jak
doskonały jest Ojciec wasz niebieski” –
te słowa z dzisiejszej Ewangelii skłaniają
nas do refleksji nad osobą i życiem Jana
Pawła II. Przez prawie dwadzieścia
siedem lat posługiwania piotrowego był
on dla nas wszystkich i pozostaje nadal
nauczycielem doskonałości, ponieważ
był autentycznym świadkiem wiary w
Tego, który powiedział o sobie: „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,
6). Dzisiaj, w ramach przygotowania do
jego beatyfikacji, zechciejmy
przypomnieć sobie podstawowe kierunki
nauczania Papieża Polaka, który uczył
nas dróg doskonałości i który niedługo –
dnia 1 maja br. – zostanie wyniesiony do
chwały ołtarzy.
CHRYSTUS DROGĄ
W programowej encyklice swego
pontyfikatu Redemptor hominis Papież
przypominał, że jedyną drogą do
doskonałości jest Chrystus. Tylko On jest
naszą duchową drogą prowadzącą do
Prawdy (por. J 14, 1-6). Poza Nim istnieją
tylko i wyłącznie manowce. Ten Chrystus
jest równocześnie drogą „do każdego
człowieka”, ponieważ – jak głosi Sobór
Watykański II – „Syn Boży, przez
wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z
każdym człowiekiem”.
Dlatego też „Kościół temu jednemu
pragnie służyć, ażeby każdy człowiek
mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus
mógł z każdym iść przez życie mocą tej
prawdy o człowieku i o świecie, która
zawiera się w Tajemnicy Wcielenia i
Odkupienia, mocą tej miłości, jaka z niej
promieniuje” (RH, 13). W konsekwencji:
„Kościół nie może odstąpić człowieka,
którego 'los' – to znaczy wybranie i
powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie
lub odrzucenie – w tak ścisły i
nierozerwalny sposób zespolone są z
Chrystusem. (...) Ten człowiek jest
pierwszą drogą, po której winien kroczyć
Kościół w wypełnianiu swojego
posłannictwa, jest pierwszą i
podstawową drogą Kościoła, drogą
wyznaczoną przez samego Chrystusa,
drogą, która nieodmiennie prowadzi
p r z e z Ta j e m n i c e W c i e l e n i a i
Odkupienia” (RH, 14).
CHRYSTUS PRAWDĄ
Patrząc na pontyfikat Jana Pawła II,
można z pełnym przekonaniem

stwierdzić, że Ojciec Święty
urzeczywistniał drogę Kościoła w sposób
wprost niezmordowany. Kroczył
drogami człowieka – zwłaszcza
człowieka cierpiącego, chorego,
pozbawionego wolności czy też innych
podstawowych praw. Wszędzie gdzie
był, na wszystkich areopagach świata,
głosił ludziom Chrystusa, który jest
Prawdą. Prawdą dającą im prawdziwe i
pełne wyzwolenie – jeśli tylko zechcą się
znaleźć w błogosławionym kręgu jej
światła. W wielkiej encyklice Veritatis
splendor pisał: „powołani do zbawienia
poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
'światłość prawdziwą, która oświeca
każdego człowieka' (J 1, 9), ludzie stają
się 'światłością w Panu' i 'dziećmi
światłości' (por. Ef 5, 8) i uświęcają się
przez 'posłuszeństwo prawdzie' (por. 1 P
1, 22)” (VS, 1).
Człowiek ma warunki ku temu, aby
poznać prawdę. Góruje przecież nad
światem rzeczy swoim rozumem. Dzięki
rozumowi postąpił w naukach
doświadczalnych, w umiejętnościach
technicznych i w sztukach wyzwolonych,
dochodząc do wybitnych osiągnięć w
badaniu i podporządkowaniu sobie
świata materialnego (KDK, 15). Tenże
rozum umożliwia człowiekowi
poszukiwanie prawdy i znajdowanie jej.
Ale samo posłuszeństwo prawdzie nie
zawsze jest łatwe, ponieważ na skutek
grzechu pierworodnego człowiek
nieustannie podlega pokusie, aby
postawić siebie w miejsce Boga i
samemu decydować o tym, co jest dobre a
co jest złe. „W konsekwencji, ulegając
relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J
18, 38), zaczyna szukać złudnej wolności
poza samą prawdą” (VS, 1). Tymczasem
prawdziwe wyzwolenie i prawdziwą
wolność znajdzie człowiek jedynie
wtedy, gdy uzna Chrystusa za najwyższą
normę swego postępowania. Gdy
kształtuje własne sumienie według
nauczania Jezusa. Iść za Chrystusem
znaczy wiernie podążać za głosem
prawidłowo ukształtowanego sumienia
nawet – a być może zwłaszcza wtedy –
gdy jest to głos domagający się zaparcia
się samego siebie. Dlatego też Sługa
Boży stwierdzał: „Jezus jest (...) żywą i
osobową syntezą doskonałej wolności w
całkowitym posłuszeństwie woli Ojca.
Jego ukrzyżowane ciało to pełne
objawienie nierozerwalnej więzi między
wolnością a prawdą, zaś Jego powstanie z
martwych to najwyższe świadectwo
płodności i zbawczej mocy wolności
przeżywanej w prawdzie” (VS, 87).

CHRYSTUS PANEM I DAWCĄ ŻYCIA
Wiernie podążać za Chrystusem, który
jest Prawdą, znaczy także uznać w Nim
samo Życie, a równocześnie Kogoś, kto
jest Dawcą życia. Tę prawdę głosił Jan
Paweł II nie tylko słowem, ale całym
swoim istnieniem – zwłaszcza wówczas,
gdy nadeszły dla niego ostatnie lata
naznaczone chorobą i cierpieniem. Stał
się wtedy niezrównanym świadkiem
wartości życia – życia każdego
człowieka, a równocześnie życia w całej
jego rozciągłości: od momentu poczęcia,
poprzez wiarę w życie wieczne, aż chwilę
naturalnej śmierci. On wierzył w to, iż
Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią
życia. Temu właśnie zagadnieniu w
specjalny sposób poświęcił inną swoją
wielką encyklikę, noszącą znamienny
tytuł – Evangelium vitae. „Ewangelia
miłości Boga do człowieka, Ewangelia
godności osoby i Ewangelia życia
stanowią [bowiem] jedną i niepodzielną
Ewangelię” (EV, 2). Papież podkreślił w
niej najpierw prawdę, że Chrystus jest
zarówno Dawcą życia wiecznego, jak i
Tym, który poprzez Ewangelię rzucił
światło na wartość ziemskiego życia.
Czytamy w niej: „Jezus, przedstawiając
istotę swojej odkupieńczej misji, mówi:
'Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały
życie i miały je w obfitości' (J 10, 10). Ma
tu w rzeczywistości na myśli owo życie
'nowe' i 'wieczne', polegające na komunii
z Ojcem, do której każdy człowiek
zostaje bez żadnych zasług powołany w
Synu za sprawą Ducha Uświęciciela. Ale
właśnie w świetle takiego 'życia'
nabierają pełnego znaczenia wszystkie
aspekty i momenty życia człowieka” (EV,
1). Ukazuje się przede wszystkim
„wielkość i ogromną wartość (...) w jego
fazie doczesnej. (...) Równocześnie to
nadprzyrodzone powołanie uwydatnia
względność ziemskiego życia
mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak
rzeczywistością „ostateczną”, ale
„przedostateczną”; jest więc
rzeczywistością, świętą, która zostaje
nam powierzona, abyśmy jej strzegli z
poczuciem odpowiedzialności i
doskonalili ją przez miłość i dar z siebie
ofiarowany Bogu i braciom” (EV, 2).
Troska o poszanowanie życia każdego
człowieka pozostanie zawsze zadaniem
Kościoła. Życie bowiem nie jest jednym z
wielu dóbr, obok innych. Życie to
fundament, na którym dopiero można
rozwijać wszelkie inne zdolności i
talenty. Kościół musi więc prowadzić do
poszanowania życia, szczególnie dzisiaj,
kiedy dominuje „etyka jakości życia”,
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OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI
której celem nie jest samo życie, ale
maximum przyjemności, co w rezultacie
prowadzi do „cywilizacji śmierci”.
Odpowiedzialność za życie każdego
człowieka przejawia się w
jednoznacznym sprzeciwie Kościoła
wobec wszelkich zagrożeń, na jakie ono
dzisiaj napotyka – zwłaszcza w postaci
aborcji, eutanazji oraz stosowania tzw.
metody in vitro. Brzemię tej
odpowiedzialności dźwigał Jan Paweł II
z przejmującym heroizmem, stając się –
na wzór Chrystusa – jednoznacznym
znakiem sprzeciwu wobec coraz bardziej
niegodziwych praktyk współczesnego
świata w odniesieniu do ludzkiego życia.
ZAKOŃCZENIE
Umiłowani Bracia i Siostry!
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie
potwierdzeniem tego, że świętość
ukazywana przez życie Ojca Świętego
jest osiągalna. Że i my – w naszym stanie
życia – możemy ją osiągnąć z pomocą
łaski Bożej. Przygotujmy się do

owocnego przeżycia momentu
beatyfikacji, która będzie także wielkim
przypomnieniem o naszym osobistym
powołaniu do świętości.
Przygotujmy się najpierw w naszych
parafiach:
- podczas rekolekcji wielkopostnych,
Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali,
- przez modlitewne czuwanie aż do
północy we wszystkich kościołach
parafialnych w wigilię święta
Miłosierdzia Bożego.
Natomiast w wymiarze
archidiecezjalnym przygotujemy:
- powołanie Centrum Jana Pawła II
poświęconego głównie związkom Ojca
Świętego z Poznaniem,
- Poznańską Drogę Krzyżową z krzyżem
Jana Pawła II z ostatniego Wielkiego
Piątku jego życia (w czwartek po
Popielcu, dnia 10 marca),
- Mszę św. dziękczynną – w dniu
beatyfikacji – w kościele Miłosierdzia
Bożego (1 maja o godz. 15.00),

- apel przy pomniku Jana Pawła II na
Placu Katedralnym (1 maja o godz.
21.00),
- czuwanie przy krzyżu papieskim na
Łęgach Dębińskich (2 maja o godz.
21.00),
- uroczyste dziękczynienie Archidiecezji
Poznańskiej za beatyfikację – w rocznicę
urodzin Jana Pawła II – na Placu Adama
Mickiewicza (18 maja o godz. 19.00),
- dziękczynną pielgrzymkę
archidiecezjalną do sanktuarium w
Łagiewnikach (na jesieni tego roku).
Na realizację osobistych postanowień i
wszelkich inicjatyw parafialnych – w
ramach duchowego przygotowania do
beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II –
z serca wszystkim i każdemu z Was
błogosławię!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

WAŻNIEJSZE OGŁOSZENIA
1.
W sobotę 2 kwietnia br. przypada 6. Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II.
2.
Droga Krzyżowa ulicami miasta przejdzie w piątek 15 kwietnia 2011 od figury Najświętszego
Serca Pana Jezusa do Rynku i dalej do kościoła parafialnego. Rozpoczęcie przy figurze
o godz. 20:00
3.
We wtorek 19 kwietnia br. przypada 6. Rocznica wyboru papieża Benedykta XVI.
4.
Triduum Paschalne w naszej parafii:
? Wielki Czwartek – Msza święta Wieczerzy Pańskiej o
godz. 20.00
? Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 20.00
? Wielka Sobota – Wigilia Paschalna o godz. 22.00
5.
Święconka w kościele parafialnym o godzinach: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
6.
Święconka na wsiach: Przyprostynia i Nądnia
godz.9.00, Stefanowo i Strzyżewo godz.9.30, Nowy Dwór
godz.10.00.
7.
Spowiedź święta w parafiach naszego dekanatu:
? Kopanica – 11 kwietnia
? Łomnica – 12 kwietnia
? Zakrzewo – 13 kwietnia
? Tuchorza – 14 kwietnia
? Chobienice – 15 kwietnia
8.
Spowiedź w naszej parafii będzie 18 i 19 kwietnia.
Spowiedź we wszystkich parafiach naszego dekanatu w godzinach: 9.00-10.00; 10.30-12 oraz
14.00-15.00; 15.30-17.00
9.
Spowiedź dzieci I-komunijnych odbędzie się 30 kwietnia od godz. 8.00
10.
Składka remontowa w miesiącu marcu wyniosła 11,650 zł.
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Wydarzenia w naszej parafii związane z beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II:
- Piątek 29 kwietnia
o 9.00 – 14.00 przy pomniku Jana Pawła II odbędą się Warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „ Dlaczego Santo
Subito?” przygotowane przez p. Joannę Chłopkowską i p. Marię Olejniczak.
o 20.00 – 21.00 przy pomniku odbędzie się Wieczornica „Benedictus” pod przewodnictwem Artystów z
Poznania. Wieczornica zakończy się apelem Jasnogórskim.
- Sobota 30 kwietnia
o Po Mszy świętej o 18.00 odbędzie się koncert zespołu z Wrocławia Spirituals Singers Band pt. „Madonny
Jana Pawła II”.
- Niedziela 1 maja
o O 9.00 Msza święta z okazji beatyfikacji.
o 20.00 – koncert przy pomniku w wykonaniu Szkoły Muzycznej połączony z tekstami Jana Pawła II
przygotowanymi przez ministrantów naszej parafii.
- Poniedziałek 2 maja
o 20.00 – 21.00 Wieczorne spotkanie modlitewne przygotowane przez Grupę modlitewną św. Ojca Pio i bł.
Jana Pawła II.
- Wtorek 3 maja
o 12.00 – Przy pomniku Jana Pawła II msza święta dziękczynna za beatyfikację. Po mszy świętej uroczystości
patriotyczne, związane z uroczystością 3 maja.

W ostatnim czasie:
W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu
przyjęli:
1/. Aneta Stanicka, Zbąszyń,
ul. Sportowa,
2/. Nikodem Nowak,
Przyprostynia, ul. Prandoty,
3/.Julia Zboralska, Zbąszyń,
ul. Przedmieście św. Wojciech,
4/. Ksawery Sebastian Dasiak,
Zbąszyń, ul. Poznańska,
5/. Tymon Krzysztof Ochociński, Dublin / Irlandia /,
6/. Maja Magdalena Rybicka, Zbąszyń, ul. Powstańców
Wlkp.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Łukasz Półtorak - Joanna Chłopek,
2/. Adrian Marchlewski - Marta Rugała,
3/. Piotr Rybicki - Anna Maria Kubaś.
Odeszli do Wieczności:
1/. Bożena Nowak, l. 68, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
2/. Alina Teresa Nowak, l. 74, Strzyżewo,
3/. Jan Młynarz, l. 53, Zbąszyń, ul. Jeziorna,
4/. Krzysztof Daniel Jankowiak, l. 35, Zbąszyń,
ul. 17 Stycznia,
5/. Teresa Janina Friedrich, l. 56, Zielona Góra, ul. Konica,
6/. Józefa Ludwisiak, l. 82, Stefanowo,
7/. Marian Szczepan Pucek, l. 69, Lubsko, ul. Zamkowa,
8/. Leon Białecki, l. 85, Nądnia,
9/. Stefania Świniarek, l.85, Zbąszyń, ul. Sportowa.

W Wielki Piątek od godz. 9:00 szafarze
Komunii Świętej udają się do chorych i
starszych z Komunią Świętą. Chorych
można zgłaszać bezpośrednio u szafarzy,
osobiście lub telefonicznie.
Święcenie potraw w Zbąszyniu :
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
Przyprostynia i Nądnia godz.9.00, Stefanowo
i Strzyżewo godz.9.30,
Nowy Dwór godz.10.00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
msze św. : 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.
W Poniedziałek Wielkanocny:
7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.

W dniach 29 i 30 kwietnia 2011
w Wolsztynie odbędzie się Parada Parowozów.
Zapraszamy
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA TKKF
TKKF „Łabędź” Zbąszyń w
nowych siłach
W dniu 18 marca o godzinie 17.00 na
hali „Zbąszynianka” odbyło się
sprawozdawczo-wyborcze zebranie
członków ogniska TKKF „Łabędź” w
Zbąszyniu. Zebranie otworzył Prezes
Stanisław Kluj, witając serdecznie
wszystkich zgromadzonych
członków klubu i gościa – gospodarza
s p o t k a n i a , p a n a To m a s z a
Szczechowicza. Prezes na wstępie
wytłumaczył, dlaczego Zarząd
postanowił zrzec się swojej funkcji i
po wielu latach pracy na rzecz
rozwoju sportu w naszym mieście i w
gminie oddaje władzę w ręce
młodszych, którzy muszą godnie
zastąpić swych poprzedników.

Wybrano więc nowy Zarząd, którego
skład przedstawia się następująco:
Prezes: Sławomir Szkudlarek
Wiceprezes: Jacek Jankowiak
Sekretarz: Ania Rucioch-Gołek
Nowy Prezes TKKF, Sławomir
Szkudlarek, zabrał głos, dziękując
rezygnującemu Zarządowi za
zaangażowanie w rozwój Ogniska
TKKF w Zbąszyniu. Opowiedział też
o planach Klubu i o swoich
oczekiwaniach. Przedstawił też
wniosek członków stowarzyszenia,
by tytuł honorowego członka
otrzymał wieloletni i zasłużony
Prezes, działacz i sportowiec, pan
Stanisław Kluj. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Na zebraniu ustalono m.in., że od

kwietnia zaczną się treningi biegowe
dla zainteresowanych mieszkańców
naszego miasta i okolic. Będą
darmowe, na razie prowadzone raz w
tygodniu, pod okiem naszych
Klubowych doświadczonych
biegaczy, ze Sławkiem Szkudlarkiem
na czele (wstępnie ustalono, że będzie
to piątek o godz. 19.00). Więcej
informacji należy szukać na stronie
internetowej Zbąszyńskiego Klubu
Biegacza: http://www.kblabedz.pl/
Natomiast następnego dnia, w sobotę,
po raz pierwszy drużyna składająca
się z (aż!) sześciu osób wystartowała
w klubowych brawach w zawodach
VII Maniackiej „Dziesiątki” w
Poznaniu.

BRYM, BRYM...
...jechać tak, aby nie zboczyć z Drogi–
czyli Robert Kubica w akcji
Kontynuując serię „ludzi
sławnych”, chciałbym przywołać trzecią
osobę, która zdobyła popularność wśród
społeczeństwa – jest nią polski kierowca
wyścigowy Robert Kubica. Wszyscy
dobrze wiemy, nasz reprezentant miał
niedawno poważny wypadek, z którego
prawie by cało nie wyszedł. Na szczęście
przeżył i składa się do kupy, raczej tzn.
lekarze pomagają mu wyzdrowieć i stanąć
na nogi.
Robert Józef Kubica – ur. 7
grudnia 1984 w Krakowie, kawaler. Jest
pierwszym i jedynym w historii Polakiem
startującym w Formule 1 (od sezonu
2006). W 2011 roku należy do zespołu
Lotus Renault GP (od 2006 do 2009 roku
należał do BMW Sauber F1 Team, a w
2010 roku do Renault F1 Team). W 1988
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roku Robert dostaje od rodziców w
prezencie miniaturowy
samochodzik o napędzie
spalinowym i rozpoczyna
pierwsze treningi. W 1991 roku
posiada już prawdziwy gokart, ale
jest za młody na udział w
zawodach, ale za to trzy lata
później w 1994 roku zdobywa
upragnioną licencję i pierwsze
wszystkie możliwe wygrane tytuły
na krajowym podwórku, zarówno
wśród juniorów, jak i seniorów. W
1997 roku wyjeżdża do Włoch i w
taki to sposób rozpoczyna się jego
kariera. W 2005 roku zdobył tytuł
mistrzowski w cyklu World Series
by Renault. Kubica jest
Trzykrotnym laureatem Plebiscytu
Przeglądu Sportowego oraz
laureatem Trofeum Lorenzo Bandiniego
za rok 2007.
Wielkim sukcesem
Roberta wśród
wielu wygranych
imprez, staje się to,
że stanął na
najwyższym
stopniu podium
podczas Grand Prix
Formuły 1. W 2009
roku Kubica
utworzył zespół
kartingowy RK Kart
Team.
Mało kto na
pewno z nas wie, że
My – Polacy
posiadamy też

„Kubicę” płci żeńskiej, jest nią Natalia
Kowalska, ur. 31 grudnia 1989 w
Koszalinie. Natalia dzięki wsparciu firm
AT Kearney i CYFRA+ jest polską
zawodniczką startującą w Formule 2,
gdzie to w ogólnej klasyfikacji w 2010
roku zajęła 19. miejsce. Tak więc nie tylko
mężczyźni uwielbiają się ścigać
samochodami wyścigowymi ;)
Powracając do Roberta, to jest on
zawodowym kierowcą wyścigowym i wie
już także z doświadczenia, że każdy błąd,
nieuwaga czy rozkojarzenie, może
zadecydować o jego zdrowiu, czy nawet
życiu. Byliśmy niedawno wszyscy
świadkami tragicznych wydarzeń, kiedy to
dowiedzieliśmy się z telewizji, Internetu,
czy gazet, że nasz rodak prawie co by
zginął. Rzadko który z nas przeczuwał, że
Robert kiedykolwiek powróci za

BRYM, BRYM...
k i e r o w n i c ę . A j e d n a k ! ! Wy s o k o
wykwalifikowani lekarze spowodowali
cud, że poskładali go oraz wszystkie jego
kończyny uratowali. Media podają nam,
że niedługo zobaczymy go kroczącego o
własnych siłach. Opatrzność Boża
widocznie nad Kubicą czuwała, że w taki
sposób wyszedł z tej masakry.
R o b e r t
–
doświadczony, wieloletni kierowca, tym
razem wyleciał z toru, zboczył z drogi,
co spowodowało nieciekawe skutki dla
niego i pilota pojazdu Jakuba Gerbera,
który nie odniósł większych obrażeń. Na

pewno musiało go mocno boleć, ale
walczył.. A czy My też walczymy? Czy
jak wylecimy z drogi to wracamy na jej
trasę? Czy jedziemy w przeciwnym
kierunku i przed oczami widzimy zwrot
„Wrong Way!!”? Każdy z nas ma swoją
Drogę, którą powinien dążyć do
doskonałości swojej. Musimy być
ostrożni, rozważni, szybko przewidywać
co może stać się za chwilę. Nie zawsze
nam się to uda, ale kiedy stracimy
przyczepność z podłożem i wpadniemy
w poślizg, to bardzo ciężko jest
zapanować nad samochodem i stajemy

się ofiarą wypadku, który
spowodowaliśmy. Najważniejsze w
całej sytuacji jest to, aby innym ludziom i
sobie nie zrobić nic złego. Następne w
kolejce jest to, aby powstać na nogi,
oprzytomnieć i wezwać pomoc, której
potrzebujemy zawsze. Tak więc życzę
Każdemu, aby nigdy nie tracił
panowania nad „samochodem” swego
życia. Aby jak już się zdarzy, każdy z nas
umiał jak najszybciej powstać i zawołać
o POMOC do człowieka, który jest z
nami przez cały czas – Pana Jezusa. A
Robertowi Kubicy życzymy szybkiego
Grzegorz Jaskuła

KRZYŻÓWKA KWIETNIOWA
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo
od I do 25 utworzą rozwiązanie — myśl ks.
Jerzego Popiełuszki, które prosimy
nadsyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul Prandoty 48,
64-360 Zbąszyń, do dnia 20.kwietnia br.
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. oręż Longinusa Podbipięty,
8/. jest w Tablicy Mendelejewa,
9/. w oborze,
12/. odłam religijny,
16/. stopień w Policji,
17/. tytuł znanego walca,
18/. w tym mieście jest Łuk Triumfalny,
21/. tymczasowy budynek,
24/. sportowiec, który pobił rekord,
25/. jedna z metod działania.
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Pionowo:
18
11. żółty — pływacki,
2/. większe od krzaka,
3/. gatunek mewy,
4/, ma go w ręku linoskoczek,
24
5/. w porcie,
6/. wypadek,
10/. odzew,
11/, lekcje w szkole wyższej,
25
13/. euforia,
14/. np. deski,
15/. wieczorem,
18/. przesadna dbałość o poprawność
1
języka,
19/. bunt szlachty,
14
20/. gwara,
21/. drzewo liściaste,
22/. dawna nazwa plemion wschodniosłowiańskich,
23/. zamiast cytryny.

19

17
5

13

20

19

22

21

23

20
2
8
9
23

16

10
6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

13

Rozwiązanie Krzyżówki marcowej brzmi: Niebo samo nie spadnie — trzeba je osiągnąć.
Nagrodę wylosował: Jan Łata ze Strzyżewa. GRATULUJEMY.
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