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Figura œw. Jana Nepomucena zosta³a figurê odnowiono w roku 1935. W czasie mostów, przepraw, ¿ycia rodzinnego. 
sprowadzona z W³och w XVIII wieku okupacji hitlerowskiej, w roku 1940, Wed³ug tradycji ludowej jest œwiêtym, 
p rzez  ówczesnego  w³aœc i c i e l a  m³o dzi e¿ fas zys tow ska  usz kod zi³ a który chroni równie¿ pola i zasiewy 
Zb¹szynia Stefana Garczyñskiego i figurê  zniszczy³a te¿ inne kaplice i zarówno przed powodzi¹, jak i susz¹. 
ustawiona przed zamkiem zb¹szyñskim. krzy¿e we wsi oraz  okolicy. Mieszkañcy W s p o m n i e n i e  œ w i ê t e g o  J a n a  
Jest rzeŸbiona z jednej bry³y kamiennej. Prz ypr ost yni  chc ¹c oca liæ  fig urê , Nepomucena by³o obchodzone zawsze 

W roku 1853 dobra zb¹szyñskie zdemontowali j¹ i przechowali na 16 maja. Tak jest dot¹d w pozosta³ych 
cmentarzu, ufaj¹c i¿ nadejdzie chwila krajach. W Polsce natomiast, ze wzglêdu 
wolnoœci i œw. Jan stanie znów na na wspomnienie œw. Andrzeja Boboli 
dawnym miejscu. przypadaj¹ce w tym dniu, zosta³o 

W r oku 1946 s taraniem przesuniête na 21 maja.
miejscowego klubu sportowego OSP 
„P³omieñ”, przy finansowym wsparciu 
mieszkañców oraz pomocy miejscow-
ych fachowców, figurê naprawiono i 
zabudowano w tym samym miejscu. 
Stanis³aw Bajer  krewny budowniczego 
Tomasza  postara³ siê o ceg³ê na podm-
urowan ie ,  k tó r¹  p rzywióz ³  ze  
Zb¹szynka.

Dnia 6 paŸdziernika 1946 r. 
odby³o siê uroczyste poœwiêcenie. 
Okresowo figura  oraz jej podstawa jest 
poddawana renowacji. W roku 1956 przy 
odnawianiu figury obudowano podstawê 

n a b y ³  kamieniem granitowym. W latach 
Niemiec, hrabia Julian von Lippe  póŸniejszych wykonano na cokole 
Biesterfeld. Nowemu w³aœcicielowi nie p³ukane lastriko. Bie¿¹co figur¹ i jej 
spodoba³a siê figura stoj¹ca przed otoczeniem opiekuje siê rodzina pp. 
zamkiem i  po lec i ³  j ¹  usun¹æ .  Wachoñskich, wywodz¹ca siê z rodziny 
Zdemontowana pos¹g le¿a³a w parku i Bayerów. Wiêksze prace renowacyjne 
nikt siê o jego dalszy  los nie troszczy³. wspieraj¹ finansowo mieszkañcy 
Zauwa¿yli to mieszkañcy Przyprostyni, Przyprostyni. W latach 1997/8 odnow-
bracia Bayerowie. Udali siê oni do iono figurê i za³o¿ono granitowe tablice. 
niemieckiego dziedzica z propozycj¹ Ponownie figurê odnowiono w maju 
kupna figury œw. Jana. Dziedzic sprzeda³ 2003 r.
j¹ Tomaszowi Bayerowi za 10 talarów. Œwiêty Jan Nepomucen jest 

W roku 1853 s taraniem patronem dobrej spowiedzi, spowiedni-
Tomasza Bayera figura zosta³a zabud- ków i penitentów. Jest tak¿e patronem 
owana  na  j ego  pos iad ³oœc i  w  chroni¹cym przed powodziami i 
Przyprostyni. wzburzonymi wodami, oraz patronem 

Wed³ug pisemnej informacji 

O œwiêty Janie, którego ¿yciem
By³ Jezus Chrystus ukrzy¿owany,
Przyjmij ³askawie pokorne ho³dy

Przez nas sk³adane w dniu twego œwiêta.

Mê¿ny obroñco i opiekunie
Ludzi gnêbionych jadem oszczerstwa,
Racz nas zachowaæ od z³a obmowy,
Któr¹ mo¿emy zraniæ niewinnych.

Strzeg³eœ tajemnic strapionej duszy,
Za to zgin¹³eœ w rzecznej g³êbinie;
Pomó¿ nam przeto dochowaæ wiary

Tym, co szukaj¹ u nas ratunku.

Kiedy wylewa wzburzona fala,
Ciebie wzywamy, abyœ nas chroni³;
Wstrzymaj wiêc napór zgubnego 

grzechu,
Który nam grozi bardziej ni¿ powódŸ.

Ojcu, Synowi z Najœwiêtszym Duchem
Chwa³a niech bêdzie teraz i zawsze;
Bóg mi³osierny niech nas wys³ucha
Dziêki modlitwie swego kap³ana. 

Amen.

Wspomnienie dowolne 
œw. Jana Nepomucena, 

Hymn z Jutrzni

Tomasz Jazdon
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W niedzielê poprzedzaj¹c¹ rekolekcje wyniós³ 684,44 z³ote przekazaliœmy s. przywraca sens ¿ycia, godnoœæ i wiarê w 
podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej ks. Jacek Ma³gorzacie Chmielewskiej. siebie. Nigdy te¿ siê nie ¿ali, bo wierzy w 
Krzemieñ zwi¹zany ze Wspólnot¹ Pierwszego dnia mie liœmy sens i powodzenie tego, co robi. Moim 
"Chleb ¯ycia" g³osi³ homilie, a potem spotkanie z siostr¹ zakonn¹ Ma³gorzat¹ zdaniem jest ma³o osób które by tak siê 
kwestowa³ przed koœcio³em na rzecz Chmielewsk¹. Opowiedzia³a ona o tym, poœwiêci³y innym, nie tylko w Polsce, ale 
wspólnoty. jak mo¿ne pomóc innym mimo tego, ¿e tak¿e na ca³ym œwiecie. Gdy siostra 

Pomagali mu w tym panowie s a m i  p o t r z e b u j e m y  p o m o c y.  Ma³gorzata pokaza³a zdjêcia, na których 
z parafia lnego Car itasu sprzeda j¹c Obejrzel iœmy pokaz s la jdów o byli ci, którzy  pomagaj¹ dzieciom w 
p r o d u k t y  w y t w a r z a n e  p r z e z  bezdomnych i odrzuconych tylko nauce, ratuj¹ innym ¿ycie troszcz¹c siê o 
podopiecznych Wspólnoty. Natomiast dlatego, ¿e s¹ chorzy, cierpi¹cy, starzy ¿ywnoœæ i dach nad g³ow¹, mo¿na by³o 
m³odzie¿ ze Szkolno-Parafialnej Grupy lub ró¿ni¹ siê od nas kolorem skóry. Jako sobie uœwiadomiæ, ile jeden cz³owiek 
Caritas przy Gimnazjum oraz dziewczêta matka adoptowanych dzieci i szefowa mo¿e zrobiæ w ci¹gu swojego ¿ycia dla 
z  Z S  n r 2  s p r z e d a w a ³ y  c i a s t o  domów Wspólnoty Chleb ¯ycia szuka innych. 
przygotowane i podarowane przez szczêœcia w tym co robi i odnajduje to Drugiego dnia odby³y siê 
rodziny. Ca³y dochód ze sprzeda¿y, który sz cz êœ ci e.  Sw ym  po do pi ec zn ym  mecze pi³ki no¿nej dla ch³opców - by³ to 
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S£U¯Y SWOJEJ PARAFIIS£U¯Y SWOJEJ PARAFII

Ola Spycha³a II b 
Gimnazjum w Zb¹szyniu

Pani Janiny wys³ucha³a
Gabrysia Skubiszyñska

O k r ê g o w e j  S p ó ³ d z i e l n i  W naszej parafii pracuje wiele osób, 
Mleczarskiej w Wolsztynie. W których na co dzieñ nie widaæ, ale ich 
tym czasie pozna³am swojego 

praca jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ przedstaw- przysz³ego mê¿a-Stanis³awa. 
iamy kolejn¹ z takich osób. Jest ni¹ Œlub wziêliœmy w 1983 roku i 

zamieszka³am w Zb¹szyniu. katechetka, Pani Janina Radna.
M¹¿ pracowa³ w Wagonowni w Urodzi³am siê w Chobienicach, a 
Poznaniu. W miêdzyczasie pochodzê z Kie³kowa. Jest to parafia w 
urodzi³y siê nasze dzieci. Dziœ Obrze, gdzie proboszczem by³ Ks. 
Karol ma 28 lat, a Artur 21. Henryk Tomys, kap³an wszechstronnie 
Przez jakiœ czas by³am w domu utalentowany.
z dzieæmi. Aby byæ bli¿ej domu Moimi pierwszymi katechetami byli 
podjê³am pracê w Zb¹szyniu w mama Stanis³awa i tata Stanis³aw. Oni 
G m i n n e j  S p ó ³ d z i e l n i  zakorzenili moj¹ wiarê. Pamiêtam czêsto 
Samopomoc-Ch³opska. modl¹cego siê tatê na kolanach. Razem z 

umiejêtnoœci pokazuj¹ na zewn¹trz, np. Nastêpnie podjê³am 6-letnie studia rodzicami i rodzeñstwem (dwoma braæmi 
na spotkaniu z Biskupem Markiem teologiczne w Poznaniu. Pracê jako i dwoma siostrami) braliœmy udzia³ w 
Jêdraszewskim, gdzie zaprezentowa³y siê katechetka rozpoczê³am w 2000 roku w rekolekcjach, drogach krzy¿owych, 
krótk¹ kolêd¹.  Wspó³organizujê szkole w N¹dni gdzie pracujê do dnia g o r z k i c h  ¿ a l a c h  i  p a s t e r k a c h .  
w y c i e c z k i  z  d z i e æ m i ,  n p .  d o  dzisiejszego. Uczê dzieci w przedszkolu Wychodziliœmy z domu na Mszê, a po 
Czêstochowy, Poznania. w Zb¹szyniu i w Stefanowie oraz w Mszy o godz. 11 na salce robiliœmy 
W 2000 roku po 17 latach ma³¿eñstwa Szkole Podstawowej w Przyprostyni. œniadanie. Na godz. 14 szliœmy znowu do 
zmar³ mój m¹¿. Zosta³am sama z dzieæmi. Praca ta daje mi du¿o satysfakcji. Staram Koœcio³a na Gorzkie ̄ ale. Potem póŸnym 
M¹¿ kiedy jeszcze ¿y³ wspiera³ mnie w siê ¿eby na lekcji nie by³o monotonii. popo³udniem wracaliœmy do domu. W 
wyborze, wspomaga³ i wierzy³, ¿e praca Rozwijam swój warsztat pracy przez domu czeka³a na nas ciep³a herbata i 
katechetki jest dla mnie. Mówi³, ¿e jest to udzia³ w kursach, na których poznajê ciasto, gdzie przy wspólnym stole 
droga, w której mogê s³u¿yæ innym. metody aktywizuj¹ce. Pracujê nad rozmawialiœmy o tym, co siê dzia³o w 
Kiedy ja uczy³am siê i wyje¿d¿a³am na dzia³aniami twórczymi dla dzieci. koœciele (o ewangelii, homilii). Rodzice 
uczelniê, m¹¿ zajmowa³ siê domem i Uwa¿am, ¿e katecheta musi byæ kre-zabierali do koœcio³a nawet dzieci 
dzieæmi, gdzie by³ dla nich najlepszym atywny i wszechstronny w swoim naszych s¹siadów. 
przyk³adem. nauczaniu. Mieliœmy bardzo du¿e gospodarstwo. 
Uwielbiam siê uczyæ, kocham czytaæ Robiê du¿o imprez œrodowiskowych, w Rodzice nauczyli mnie szacunku do 
ksi¹¿ki. Odpoczywam na ³onie przyrody co w³¹czam mieszkañców wiosek, np. pracy i do osób starszych.
w ogródku. Lubiê rozmyœlaæ i wspomin-przygotowujê Dzieñ Papieski, Jase³ka, Szko³ê podstawow¹ rozpoczê³am w 
aæ. Droga Krzy¿owa, Dzieñ Matki. Chc¹c w S i e d l c u .  P o t e m  L i c e u m  
Jako katecheta staram siê realizowaæ ten sposób nawi¹zaæ lepsz¹ wspó³pracê z Ogólnokszta³c¹ce w Wolsztynie. Po 
przykazania Boga i bliŸniego, przez rodzicami. Anga¿ujê dzieci w robienie maturze rozpoczê³am pracê w Domu 
œpiew i muzykê. gazetek szkolnych. Tematem s¹ wydar-Kultury w Wolsztynie i jednoczeœnie 

zenia roku liturgicznego. Prowadzê podjê³am naukê w 2-letnim studium 
Kó³ko Misyjne oraz Chórek, gdzie dzieci ekonomicznym w Zielonej Górze. 
graj¹ na fla¿oletach. Dzieci swoje Nastêpnie rozpoczê³am pracê w 

Charytatywny Turniej  Pi³ki No¿nej  pr ze pr ow ad zi li  zb ió rk ê na  rz ec z nie pozosta³  w sferze planów, ale sam 
zorganizowany przez panów: £ukasza Wspólnoty Chleb ¿ycia-zebrali 86,01 próbuje dzia³aæ. Pewnego dnia Trevor 
K r z y ¿ a ñ s k i e g o  i  W i e s ³ a w a  z³otych. próbuje pomóc koledze, nad którym 
Ciepielewskiego  i  pani Ha nn a Trzeciego dnia ogl¹dal iœmy znêcaj¹ siê w szkole i staje w jego 
Matyaszczyk. W grup ie pierwsze j film pt. "Podaj dalej". By³ pouczaj¹cy, obronie. Niestety zap³aci³ za to ¿yciem. 
walczyli ch³opcy z klas I i II naszego poniewa¿ w filmie by³ przedstawiony Bardzo polecam ten film do obejrzenia. 
Gimnazjum. Pierwsze miejsce zajê³a ch³opak z 7  klasy, który wymyœli³ Film ten jest oparty na faktach i pomys³ 
klasa II c pokonuj¹c I c 1:0. W grupie metodê pomagania „podaj dalej”. Film ma ³e go  Tr ev or a je st  do  dz is ia j 
drugiej, gdzie spotykali siê uczniowie zacz¹³ siê od nowego nauczyciela, który realizowany w USA, Rosji, Nowej 
klas III gimnazjum oraz ZS nr 1 i ZS nr 2 zada³ uczniom zadanie: "Pomyœl, co Zelandii i Chile.
triumfowa³a III, a  Gimnazjum w móg³byœ zrobiæ aby œwiat sta³ siê lepszy". Za przygotowanie rekolekcji  
Zb¹szyniu nad II d ZS nr 1 ( po karnych: Trevor, czyli g³ówny bohater filmu, to d z i ê k u j e m y :  p a n i  J o a n n i e  
4:3). . Zwyciêzcy otrzymali puchary zadanie traktowa³ bardzo powa¿nie. C h ³ o p k o w s k i e j ,  p a n i  H a n n i e  
ufundowane przez ks. Proboszcza, a Najpierw wymyœli³ sposób: "ZnajdŸ trzy Matyaszczyk, ks. Krzysztofowi, ks. 
wr êc zo ne  pr ze z ks . Kr zy sz to fa  osoby, którym pomo¿esz. Musi to byæ Paw³owi i ks. Proboszczowi.
Kaczmarka, który w czasie meczów coœ, czego nie mogli zrobiæ sami. W 
pe³ni³ rolê sprawozdawcy sportowego. zamian  niech oni  pomog¹ trzem 

Podczas turnieju cz³onkowie nastêpnym osobom, itd. Powstanie 
Szk oln o-P ara fia lne j Gru py Car ita s wówczas piramida dobra..." Trevor sam 
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ŒW. ANDRZEJ BOBOLA  APOSTO£ POLESIA, MÊCZENNIKŒW. ANDRZEJ BOBOLA  APOSTO£ POLESIA, MÊCZENNIK

Urszula Pawelska

By³ przeciêtnie zdolnym cz³owie- z³o¿enia ostatecznych œlubów zakonnych. ogniem. Sta³oœæ Andrzeja doprowadza³a 
kiem, ale mia³ nieprzeciêtnie silnego ich do coraz wiêkszego okrucieñstwa.  W ci¹gu 13 lat pos³ugi w 
ducha, który pcha³ go ku aposto³owaniu Wbijali mu drzazgi za paznokcie, zdzierali Nieœwie¿u, Bobrujsku, P³ocku, Warszawie, 
w najbardziej niebezpieczne tereny. no¿ami skórê, obciêli mu wargi, nos, £om¿y i Wilnie administruje, naucza, pe³ni 
Przez pierwsze 45 lat po jego mêczeñ- wyk³uli oko, na g³owie wyciêli tonsurê. funkcjê moderatora Sodalicji Mariañskiej, 
skiej œmierci nikt o nim nie pamiêta³. Kiedy z bólu stale wzywa³ imienia Jezusa, a przede wszystkim g³osi kazania, spo-
Œwiêty sam wielokrotnie przypomina³ o wyciêli mu jêzyk. Wreszcie Mêczennika wiada i nawraca. Obchodz¹c zaniedbane 
sobie i przepowiada³, ¿e zostanie powiesili nogami do góry i uderzeniem religijnie wioski, udziela licznym chrztu, 
patronem Polski. Bohater wiary dla szabli zakoñczyli jego katusze. Dzia³o siê ³¹czy pary ¿yj¹ce bez sakramentu, wielu 
katolików, dla prawos³awnych postaæ to 16 maja 1657 roku. publicznych gorszycieli sk³ania do 
trudna do zaakceptowania. O tym, ¿e œw. spowiedzi i poprawy ¿ycia. Jezuici pochowali jego cia³o w 
Andrzej Bobola nie musi dzieliæ, krypcie koœcio³a w Piñsku. Po latach Kiedy w Wilnie wybucha zaraza, 
œwiadcz¹ dwa krzy¿e  prawos³awny i Andrzej Bobola popad³ w zapomnienie. 16 Andrzej wraz z kilkoma kap³anami, poza 
katolicki, ustawione na miejscu jego kwietnia 1702 roku œwiêty ukaza³ siê we prac¹ w koœciele œw. Kazimierza, wyszuk-
mêczeñstwa w Janowie Poleskim. œnie  rektorowi kolegium piñskiego i iwa³ chorych po domach, by nieœæ im 

wskaza³ miejsce, gdzie znajdowa³ siê jego religijn¹ pociechê.
grób. Cia³o by³o nietkniête rozk³adem. W 1642 roku zostaje skierowany do 
Kiedy zaczê³y mno¿yæ siê cuda, podjêto kolegium w Piñsku, ale podupad³szy na 
starania o beatyfikacjê Mêczennika.zdrowiu musia³ powróciæ do Wilna.

Wzór dla chrzeœcijanNiezmordowany aposto³ Polesia
 Niestety, kasata jezuitów, wojny i Drugi raz do Piñska zawita³ w 1652 

rozbiory przerwa³y na d³ugo starania. roku. I dopiero tam wœród nieprzebytych 
Dopiero Papie¿ Pius IX, ku wielkiej radoœci bagien i lasów, chmar komarów, w 
Polaków, dokona³ beatyfikacji o. Andrzeja otoczeniu zdzicza³ych i zabobonnych 
30 paŸdziernika 1853 roku.mieszkañców Polesia, jego kaznodziejski 

Odnalezione relikwie by³y przenos-talent i zdolnoœæ nawracania objawi³y siê w 
zone z miejsca na miejsce. Znalaz³y siê m. ca³ej pe³ni.
in. w Moskwie, Rzymie.Otwarty i mi³y dla ludzi, pokorny, 

Dnia 17 kwietnia 1938 roku w sam¹ nie potrzebuj¹cy wygód i czêsto ¿ywi¹cy 
uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego siê jedynie chlebem i wod¹  przyci¹gn¹³ do 
Papie¿ Pius XI dokona³ uroczystej Chrystusa wielu ludzi, w tym licznych 
kanonizacji b³. Andrzeja. Z okazji 300-lecia schizmatyków, jak wówczas nazywano  
œmierci  Mêczennika  16 maja 1957 r. prawos³awnych.
Papie¿ Pius XII wyda³ encyklikê ku czci Katolicy nazywali go „aposto³em 
Œwiêtego. Piñszczyzny” i ³owc¹ dusz, a prawos³awni 

W roku 1938 relikwie zosta³y psioczyli na niego nazywaj¹c  „duszoch-Andrzej Bobola przyszed³ na œwiat 
podarowane Warszawie i uroczyœcie watem”. W swojej apostolskiej gorliwoœci w niewielkim miasteczku Strachocina 
przewiezione. Zosta³y umieszczone w czyni³ wszystko, co mo¿liwe, aby prawos-k/Sanoka, w szlacheckiej i g³êboko 
kryszta³owej trumnie i spoczê³y w kaplicy ³awnych sprowadziæ z powrotem na ³ono wierz¹cej rodzinie. Urodzi³ siê prawdop-
jezuitów przy ul. Rakowieckiej. W czasie II Koœcio³a katolickiego.odobnie 30 listopada 1591 roku. Naukê w 
wojny œwiatowej relikwie znów musia³y Mêczennikznakomitym kolegium jezuickim w 
wêdrowaæ.Braniewie rozpocz¹³ w 1606 r. Czasy, w których przysz³o pracow-

Gdy sytuacja w Polsce uleg³a aæ œw. Andrzejowi, by³y bardzo burzliwe. Uczeñ niezbyt pojêtny
zmianie, zw³aszcza po wyborze Papie¿a-Do napiêæ politycznych, do³¹czy³y siê W 1611roku wstêpuje do zakonu 
Polaka, przysz³o pozwolenie na budowê religijne. jezuitów w Wilnie. Jeszcze jako kleryka, 
sanktuarium œw. Andrzeja Boboli. Pierwsza Po zawarciu unii brzeskiej w 1596 prze³o¿eni skierowali go na praktyki 
Msza œw. zosta³a odprawiona w 1988 r. w roku i powstaniu Koœcio³a grekokatolic-pedagogiczne do Braniewa i Pu³tuska, a 
50 rocznicê kanonizacji.kiego na kresach wschodnich, podpor-potem na studia do Akademii Wileñskiej. 

Najwa¿niejszym proroctwem z¹dkowanego Rzymowi, bardzo wielu Mia³ k³opoty ze skoñczeniem studiów i 
Œwiêtego by³a zapowiedŸ odzyskania przez prawos³awnych przystêpowa³o do Unii. dopuszczeniem do kolejnych œwiêceñ, a 
Polskê wolnoœci i obrania jego osoby na jej Sprzyja³a temu szlachta. Historycy s¹ sprawy ociera³y siê o najwy¿sze w³adze 
patrona. 16 maja 2002 roku œw. Andrzej zgodni, ¿e kozackie powstanie pod wodz¹ zakonu w Rzymie. Podczas najwa¿niejsz-
Bobola zosta³ oficjalnie uznany za Bohdana Chmielnickiego by³o nie tylko ego egzaminu, koñcz¹cego siedmioletni 
trzeciego patrona Polski.skierowane przeciw mo¿now³adcom okres filozoficzno-teologicznych studiów, 

Nasz umi³owany Ojciec Œwiêty polskim. Mia³o równie¿ za cel obronê zaprezentowa³ siê bardzo Ÿle. Tylko jeden z 
Papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³ œw. Andrzeja prawos³awia i usuniêcie katolicyzmu z czterech profesorów uzna³ jego wiedzê za 
znakiem prorockim. Podczas audiencji dla Rusi. Dlatego szczególnie znienawidzeni wystarczaj¹c¹. 
Polaków powiedzia³: „Je¿eli sobie przez Kozaków byli jezuici pracuj¹cy nad 12 marca 1622 roku m³ody Bobola 
uœwiadomimy, ¿e po odkryciu relikwii, przywracaniem jednoœci wiaryzosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Podczas 
jego cia³a, które pozosta³o nienaruszone  Kiedy Piñsk zajêl i  Kozacy nauki ujawni³ siê u niego niezwyk³y talent 
przy tym ciele, jako przy znaku danym od Chmielnickiego, Andrzejowi Boboli uda³o pedagogiczny i apostolski zapa³, dlatego 
Boga, skupili siê wierz¹cy, zarówno siê zbiec do odleg³ego o 30 km Janowa zosta³ skierowany do pracy z m³odzie¿¹. 
katolicy, jak i prawos³awni i wspólnie Poleskiego, lecz gdy próbowa³ przedostaæ Pracowa³ m. in.   w Pu³tusku, gdzie 
otaczali go czci¹, to mo¿na w tym widzieæ siê dalej schwyta³ go oddzia³ kozacki.powierzono mu obowi¹zki nauczyciela w 
tak¿e i jak¹œ zapowiedŸ spotkania chrze-szkole dla ch³opców pochodz¹cych z  Kozacy za pomoc¹ tortur usi³owali 
œcijan z Zachodu i Wschodu, zapowiedŸ najpierwszych rodzin w Polsce. zmusiæ œwiêtego by wypar³ siê wiary 
tego dojrza³ego owocu zjednoczenia katolickiej. Andrzeja bito, wleczono £owca dusz
chrzeœcijan, wysi³ku ekumenicznego”.koñmi. Ci¹gle wzywaj¹c do porzucenia Dopiero w 1630 roku  po 17 latach 

wiary katolickiej, przypiekali cia³o pobytu w zakonie , dopuszczono go do 
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Przed laty, 12 maja 1999 roku, o Chwali³ natomiast opiekuj¹cych siê nim jak bardzo Karol Wojty³a ceni³ Abp. 
zmierzchu, dzwony koœcio³ów i kaplic lekarzy. Rozmowa nie do tyczy³a Jerzego - dodaje poznañski biskup. - 
archidiecezji poznañskiej oznajmi³y choroby i nie by³a ostatecznym po¿e- Warto te¿ wspomnieæ, ¿e za ow¹ 
odejœcie do wiecznoœci arcybiskupa gnaniem, przebieg³a pogodnie i przy- powierzchown¹ szorstkoœci¹ kry³o siê 
Jerzego Stroby. Po ponad 20 latach jemnie, mimo widocznego cierpienia wielkie serce i skrywana uczuciowoœæ. 
pobytu Arcybiskupa w Poznaniu, Arc ybi sku pa.  Gdy  nie spe ³na  dwa  Byliœmy œwiadkami na przyk³ad p³aczu 
Wielkopolanie po¿egnali jednego z tygodnie póŸniej dowiedzia³am siê o Ks. Arcybiskupa w czasie jednego z 
najbardziej zas³u¿onych dla Koœcio³a i œmierci Arcybiskupa Jerzego - wspo- ka za ñ -  za zn ac za  bp  Ba lc er ek . 
Polski pasterzy i mê¿ów stanu. mina senator Rotnicka - by³o to dla mnie Podobnego zdania jest bp Zdzis³aw 
Musia³o min¹æ wiele lat, zanim Fortuniak, któremu œwiêceñ biskupich 
przekonano siê, jak opatrznoœciowa udzieli³ Abp Stroba w 1982 r.: - Abp 
by³a Jego ¿yciowa misja. Jerzy Stroba by³ - mam takie przekon-
Ostatnie miesi¹ce i tygodnie ¿ycia anie - cz³owiekiem z natury emocjona-
ksiêdza Abp. Stroby naznaczone by³y lnym. Ale odnoszê wra¿enie, ¿e wiele 
Jego wielkim cierpieniem - opowiada pracowa³ nad tym, by emocje nie bra³y 
siostra Remigia Soszyñska, el¿bietanka w nim góry w sprawach prywatnych. - 
od lat pracuj¹ca w Domu Arcybiskupów Do ksiê¿y zwraca³ siê niekiedy w 
Poznañskich, w czasie emerytury Abp. charakterystyczny sposób, per "panie" - 
Stroby opiekuj¹ca siê coraz bardziej wspomina ks. Babicz. Kogoœ, kto nie 
schorowanym Pasterzem. - Przez d³ugie zna³ Arcybiskupa, mog³o to w pierwszej 
lata nie wiedzieliœmy o Jego chorobie chwili dziwiæ, a nawet zraziæ i tak w 
nowotworowej. Dowiedzieliœmy siê o istocie by³o, zw³aszcza w pierwszych 
niej dopiero w ostatnim stadium, kiedy latach Jego pos³ugiwania w Poznaniu. 
ju¿ trudno by³o j¹ ukryæ - dodaje Tymczasem nie by³o to nigdy podykt-
zakonnica. - Mimo ¿e od pewnego czasu owane chêci¹ obra¿enia interlokutora, 
wiedzieliœmy o chorobie Arcybiskupa, dow odz i³o  rac zej , ¿e Arc ybi sku p 
nie okazywa³, ¿e cierpi z powodu traktuje takiego ksiêdza wrêcz przyjaŸ-
swojego stanu zdrowia - potwierdza ks. nie - opowiada wieloletni sekretarz Abp. 
Pa we ³ Mi nt a,  os ta tn i se kr et ar z Stroby. - Bardzo czêsto zwraca³ siê tak 
Arcybiskupa Stroby, a dziœ proboszcz nawet do  swojego na jwiêkszego  
koœcio³a parafialnego pw. œw. Anny w przyjaciela, jakim by³ biskup Ignacy 
Poznaniu. - W dniu œmierci Arcybiskupa Je¿. Ale oczywiœcie tylko w nieform-
Stroby rano zatelefonowa³ z Krakowa alnych, powiedzia³bym domowych  
kardyna³ Franciszek Macharski. "W sytuacjach - dodaje ks. Babicz. 
nocy œni³ mi siê Ksi¹dz Arcybiskup i "Tu chodzi o Koœció³!"

zaskoczeniem. Na pogrzebie tej histor-chcia³em zapytaæ, jaki jest stan jego Temperament Arcybiskupa przejawia³ 
ycznej ju¿ postaci mia³am œwiadomoœæ, zdrowia" - us³ysza³em w s³uchawce, siê w wielu sytuacjach: - By³ niezwykle 
¿e przysz³o mi spotkaæ na swej drodze relacjonuje wydarzenia sprzed 10 lat ks. pracowity i tego samego wymaga³ od 
cz³owieka niezwyk³ego formatu i Waldemar Babicz, sekretarz Abp. Stroby swoich wspó³pracowników - wspomina 
wyj¹tkowej kultury, o którym zachow-w latach 1991-1994, który czuwa³ przy ks. Pawe³ Minta. Zdarzy³o siê czasem, ¿e 
a³am serdeczne i ciep³e wspomnienie. Arcybiskupie tak¿e w ostatnich dniach zawieruszy³o siê jakieœ pismo czy 
Szorstka powierzchownoœæ - wielkie jego ¿ycia. Gdy poinformowa³em, ¿e dokument, wtedy Arcybiskup potrafi³ siê 
sercestan jest krytyczny - kontynuuje ks. unieœæ i podnieœæ g³os, ale zaraz doda-
Podczas ceremonii pogrzebowej Abp. Babicz, dziœ proboszcz parafii w ¯abnie wa³: "Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o 
Stroby w poznañskiej katedrze, której - krakowski kardyna³ odrzek³: "Zaraz idê Koœció³!". W swoj¹ misjê zaanga¿owany 
przewodniczy³ Prymas Polski kard. na Wawel odprawiæ Mszê œw. w intencji by³ ca³kowicie. Jego celem nigdy nie 
Józef Glemp, wielu wraca³o myœlami do Arcybiskupa". by³a w³adza sama w sobie, ale s³u¿ba 
niepewnego roku 1978 i stara³o siê obj¹æ Modlono siê tak¿e w Poznaniu. Choæ dla Koœcio³owi. - By³ realist¹ i cz³owiekiem 
ponad dwudziestoletni okres obecnoœci wielu œwieckich wiadomoœæ o œmierci logicznego myœlenia, zatroskanym o 
Arcybiskupa w Poznaniu. - Przyjœcie Ks. Abp. Stroby przysz³a niespodziewanie. - Koœció³ i Polskê - wyznaje bp Fortuniak. 
Abp. Jerzego Stroby do Poznania Ostatnie spotkanie z okazji kwietniow- Gdy obserwuje siê dziœ sytuacjê w 
zbieg³o siê z pocz¹tkiem pontyfikatu ych imienin Ksiêdza Arcybiskupa - Polsce, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e 
Jana Paw³a II i mimowolnie wielu nieco spóŸnione - odby³o siê 2 maja 1999 Arcybiskup w wielu sprawach móg³by 
porównywa³o tych dwóch Pasterzy - roku, kilka dni przed œmierci¹ - wspo- powiedzieæ: "A nie mówi³em!". Chocia¿ 
wspomina biskup Grzegorz Balcerek, mina prof. Jadwiga Rotnicka, senator wiem, ¿e zapewne sam by tak nie 
biskup pomocniczy archidiecezji RP, która spotyka³a siê z Arcybiskupem powiedzia³, nie by³o to w jego stylu - 
poznañskiej. Czêsto przeciwstawiano konstatuje poznañski biskup pomocnicz-od pocz¹tku lat 90. pocz¹tkowo ofic-
bezpoœrednioœæ nowego Papie¿a pewnej y. jalnie - jako przewodnicz¹ca Rady 
sztywnoœci i dystansowi, jakie budzi³ - Po przyjœciu do Poznania Abp Jerzy Miasta Poznania, póŸniej te¿ prywatnie. 
nowy Arcypasterz Poznañski. PóŸniej z szybko okaza³ siê mê¿em Bo¿ym, Utkwi³o mi w pamiêci, ¿e Arcybiskup, 
ksi¹¿ki Jana Paw³a II "Wstañcie, pe³nym g³êbokiej wiary, ale i realizmu ju¿ wyraŸnie schorowany, w ogóle nie 
chodŸmy!" mogliœmy siê dowiedzieæ, ¿yciowego - wspomina bp Balcerek. Ów uskar¿a³ siê na swoje dolegliwoœci. 
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realizm nie przysparza³ mu popularnoœci Mimo wielu zalet, Arcybiskupa w inowanych win nie przes³ania³o jednak 
zw³aszcza u ksiê¿y ¿yj¹cych z³udzenia- ró¿nych okresach nie ominê³a krytyka, Arcybiskupowi jego naczelnej, pasters-
mi, zafascynowanych ci¹gle du¿¹ liczb¹ jak¿e czêsto pok¹tna i szeptana. Nie jest kiej misji. Biskupi i ksiê¿a wspó³pr-
wiernych obecnych na Mszach Œwiêt- wykluczone, ¿e do jej rozpowszechni- acownicy podkreœlaj¹, ¿e w ca³oœci 
ych i na katechezie. - Na czas trudnego a n i a  p r z y c z y n i a ³  s i ê  S ³ u ¿ b a  oddany by³ wy³¹cznie Koœcio³owi. - 
okresu przemian i przebudowy by³ Bezpieczeñstwa, która do koñca lat 90. Jego mêska pobo¿noœæ przejawia³a siê 
cz³owiekiem niezwykle  wa¿nym - podejmowa³a próby "dzia³añ dezint- na w iel u p³ asz czy zna ch.  Pod cza s 
senator Rotnicka wspomina rolê, jak¹ egracyjnych" i podrywania autorytetu wielkich uroczystoœci koœcielnych, w 
odegra³ Abp Stroba w pocz¹tkach lat 90. biskupów wœród duchowieñstwa i pr acy admin is tr acyjne j na r zecz  
- Posiada³ umiejêtnoœæ godzenia a nie wiernych œwieckich. - Arcybiskupowi Koœcio ³a,  w osobis tym tworzeniu  
ró¿nicowania. Choæ w niektórych Strobie zapewne nie zale¿a³o na taniej wszystkich kazañ, listów pasterskich i 
kwestiach mia³am odrêbne zdanie, popularnoœci. Wola³ zrezygnowaæ z przemówieñ, ale tak¿e w kaplicy - 
Arcybiskup Stroba zawsze spokojnie ³atwego poklasku,  nara¿aæ s iê na  wspomina ksi¹dz Pawe³ Minta. Biurko 
mnie wys³uchiwa³ i mia³am wra¿enie, ¿e krytykê, ale w perspektywie odnosiæ Arcybiskupa zawsze koncentrowa³o 
rozwa¿a moje stanowisko. Dziêki takiej sukcesy za spraw¹ swej dalekowz- najró¿niejsze kierunki Jego pracy, dla 
zdolnoœci rozumienia drugiego cz³o- rocznoœci - ocenia ks. proboszcz Babicz. przeciêtnych niewyobra¿alnej. Po lewej 
wieka zyskiwa³ prawdziwy szacunek i - Tak by³o na przyk³ad z "Solidarnoœci¹". stronie zawsze piêtrzy³ siê stos lekcjon-
estymê nawet w  oczach zupe³n ie Wielu krytykowa³o Arcybiskupa, ¿e nie arzy mszalnych, z  których czêsto 
dalekich od Koœcio ³a œrodowisk - wydawa³ siê byæ jakimœ szczególnym korzysta³. - Nie epatowa³ nikogo swoim 
zapewnia Jadwiga Rotnicka entuzjast¹ tego ruchu, ¿e nie udziela³ mu ¿yciem duchowym - zaznacza ks. 
Budowniczy koœcio³ów sw eg o je dn oz na cz ne go  b³ og os ³a- Babicz. Daleki by³ od przerysowanych 
- Jako jeden z celów swojego pontyfika- wieñstwa, pe³nego i bezkrytycznego gestów. My, jego domownicy, widziel-
tu post awi³  budo wê du¿e j licz by poparcia. - Kierowa³ siê przy podejm- iœmy jednak, ile siê modli³, ile czasu 
nowych koœcio³ów, tak by ka¿de nowe owaniu wa¿nych, koœcielnych decyzji spêdza³ w kaplicy rezydencji na 
osiedle i ka¿da miejscowoœæ mia³y niezwyk³ym zmys³em przezornoœci i osobistej modlitwie. Mia³ tam te¿ przy 
swoj¹ w³asn¹ œwi¹tyniê. Sam tego dalekowzrocznoœci. Potrafi³ przewid- klêczniku stoliczek z lampk¹, przy 
doœwiadczy³em, kiedy jako m³odego ywaæ odleg³e konsekwencje bie¿¹cych którym czêsto wynotowywa³ ró¿ne 
ksiêdza posy³a ³ mnie na budowê decyzji, o których inni by nie pomyœleli. pr ze my œl en ia , zr od zo ne  w³ aœ ni e 
nowego koœcio³a i tworzenie jednej z By³ niezwykle konsekwentny w swoim podczas modlitwy czy lektury S³owa 
parafii na Pi¹tkowie w Poznaniu - postêpowaniu i uwa¿a³, ¿e "Koœció³ Bo¿ego. 
opowiada bp Grzegorz Balcerek. - idz ie z aws ze d o pr zod u ma ³ym i Wspó³pracownicy zmar³ego przed 
Wielu dziwi³o siê, ¿e przez wiele lat nie kro kam i".  Taki  naj mni ejs zy kro k dziesiêciu laty Arcybiskupa wspomin-
remontowa³ Pa³acu Arcybiskupiego - wed³ug Arcybiskupa to okres oko³o 20 

aj¹, ¿e przyjmuj¹c któregoœ roku relacjonuje ks.  Waldemar Babicz. lat - t³umaczy ks. Pawe³ Minta. - Jako 
¿yczenia imieninowe, powiedzia³ niby Tymczasem od pocz¹tku swych rz¹dów wytrawny dyplomata mia³  zawsze 

w archidiecezji poznañskiej nastawi³ siê wystarczaj¹cy dystans tak wobec w³adz ¿artem: "Módlcie siê o moje nawróce-
na budowê nowych koœcio³ów, co by³o œwieckich, jak i opozycjonistów - nie!". Jak wa¿ne musia³y byæ dla 
nies³ychanie  wa¿ne w latach  80.  opowiada dalej by³y sekretarz Abp. 

Arcybiskupa te przemyœlenia, zaœwiadc-
Osobiœcie pilnowa³, by proboszczowie Stroby. Nie chcia³ wik³aæ Koœcio³a i jego 

za choæby ten wymowny fakt, ¿e wokó³ najpierw budowali œwi¹tynie, a dopiero au to ry te tu  w bi e¿ ¹c e ro zg ry wk i 
s³ów Ewangelisty Marka: "Czas siê póŸniej plebanie. Mia³ zwyczaj osob- polityczne, co nie zawsze od razu by³o 

iœcie jeŸdziæ "w teren" i dogl¹daæ zrozumia³e i dobrze odbierane. wype³ni³ i bliskie jest Królestwo Bo¿e. 
przebiegu inwestycji - ks. Babicz PóŸniejszy bieg spraw dowodzi³ Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê" 
wspomina czêste wyjazdy u boku najczêœciej, ¿e by³a w tym racja. 

(Mk 1,15), osnu³ swoje ostatnie wielkie 
Arcypasterza. Jak zapewnia bp Uznawano go powszechnie jako 

kazanie, które wyg³osi³ pó³ roku przed Grz ego rz Bal cer ek,  Abp . Str obi e pierwszego w kontaktach Koœcio³a z 
œmierci¹, z okazji jubileuszu 40-lecia najbardziej zale¿a³o na budowaniu pañstwem i rzeczywiœcie jemu w du¿ej 

¿ywego Koœcio³a. - Nie zapomina³ mierze zawdziêczamy pozycjê Koœcio³a sakry biskupiej. Tym samym te 
jednak o konkretach: dobrze zorganizo- i jej utrwalenie po roku 1989. Markowe s³owa Arcybiskup Jerzy 
wanej katechezie dla dzieci i m³odzie¿y, "Nawracajcie siê"

Stroba zostawi³ nam jako swój testament 
prowadzeniu specjalnych spotkañ dla Zaanga¿owanie w rokowania pomiêdzy 

duchowy.rodziców, tworzeniu grup duszpastersk- Koœcio³em a pañstwem, du¿y zmys³ 
ich, przygotowania niedzielnej Mszy dyplomacji, powa¿anie w miêdzynaro-
œw. - opowiada ksi¹dz biskup. dowych krêgach koœcielnych, a tak¿e 
"Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi" legendarne ju¿ zami³owanie do wyraf-
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PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTAPIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
Miesi¹c maj i czerwiec s¹ szczególnie uprzywile- odchodz¹ w niepamiêæ. Chcemy dobrze 
m i e s i ¹ c a m i ,  k i e d y  jowanym do nawi¹zania wypaœæ, martwimy siê o detale, dajemy 
tradycyjnie w ca³ej Polsce, ze swo im dzi eck iem  siê wci¹gn¹æ w machinê „komunijnego 
we wszystkich parafiach  prawdziwej wspólnoty biznesu”. W tym szalonym, bez-
dzieci przystêpuj¹ po raz wiary. Kiedy zadbamy o wzglêdnym wirze przygotowañ nie 
pierwszy  do  Komuni i to, aby wiara naszego zapominajmy jednak o prawdziwym 
Œwiêtej.  dziecka mia³a solidne sensie i charakterze tego dnia. O tym, co 

Ca³oroczny okres podstawy, bêdzie przez w tym dniu powinno byæ najwa¿niejsze. 
przygotowania dzieci do c a ³ e  s w o j e  ¿ y c i e  Trwajmy przy naszym dziecku, wspie-
sakr amen tu Euch arys tii naprawdê  z Bogiem rajmy je i b¹dŸmy gotowi odpowiedzieæ 
czêsto staje siê egzaminem zaprzyjaŸnione,  bêdzie na pytania, które je drêcz¹. 
chrzeœcijañskiej dojrza³- wiedzia³o, ¿e ma w Nim U r o c z y s t o œ æ  P i e r w s z e j  
oœci dla rodziców. Czas ten oparcie i stawiaæ Go Komunii Œwiêtej to tak¿e impreza 
weryfikuje, czy rzeczyw- b ê d z i e  z a w s z e  n a  rodzinna, na której nie mo¿e zabrakn¹æ 
i œc ie  zdajemy sobie  pierwszym miejscu. upominków, które ju¿ na sta³e zagoœci³y 
sprawê z tego, ¿e zobow- D z i e ñ ,  w  w wielowiekowej tradycji. Pamiêtajmy 
i¹zaliœmy siê do chrzeœcij- którym Pan Jezus po raz zatem o prezentach, ale nie dajmy siê 
añ sk ie go  wy ch ow an ia  pierwszy przychodzi do zwariowaæ. Przede wszystkim jednak 
naszych dzieci , kiedy serca naszego dziecka nie wci¹gajmy w zamieszanie naszego 
zapytani przez kap³ana w pod postaci¹ Host ii , dziecka, dla którego dzieñ Pierwszej 
dniu ich Chrztu Œwiêtego: pr zy no si  b³ og os ³a w- Komunii Œwiêtej ma byæ najpiêkniejsz-
"O co prosicie dla swego ieñstwo nie tylko dla ym dniem w ¿yciu, a nie najbardziej 
dziecka?"  odpowiedziel- d z i e c k a ,  a l e  c a ³ e j  „wypasionym”.
iœmy: "O chrzest". A dalej r o d z i n y .  D z i e ñ  Uroczysty dzieñ Pierwszej 
kap ³an  wyjaœn i ³ ,  ¿e  Pierwszej Komunii Œwiêtej ma wielki Komunii Œwiêtej minie i co dalej? … To 
"Prosz¹c o chrzest dla Waszego dziecka, wp³yw na dalsze ¿ycie m³odego katol- na nas  rodzicach  spoczywa obowi¹zek, 
przyjmujecie na s iebie obowi¹zek ika. Dzieci zazwyczaj bardzo prze¿yw- aby czêste  przystêpowanie naszego 
wychowania go w wierze. Czy jesteœcie aj¹ udzia³ w tej szczególnej Mszy dziecka do Sto³u Pañskiego nie sko-
œwiadomi  tego  obowi¹zku?"  I tu Œwiêtej. Nawet te, które s¹ ruchliwe i na ñczy³o siê w Bia³ym Tygodniu. Trzeba 
odpowiedzieliœmy: "Jesteœmy œwiad- co dzieñ sprawiaj¹ sporo k³opotów pilnowaæ i zachêcaæ dzieci do czêsto 
omi". swym zachowaniem, w tym dniu przystêpowania do Komunii Œwiêtej i 

Jak wszystko w naszym ¿yciu, zachowuj¹ siê  w koœciele wprost  regularnego korzystania z sakramentu 
równie¿ przekazywanie dziecku wiary idealnie.  pojednania. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest, 
ma swój w³aœciwy czas. Jeœli ten czas Dz ie ñ Pi er ws ze j Ko mu ni i aby powierzyæ Bogu swoj¹ rodzinê i 
zostanie zmarnowany, dziecko mo¿e na sz eg o d zi ec ka  je st  og ro mn ym  poprosiæ Go o wspieranie naszych 
ca³e swoje ¿ycie spêdziæ daleko od Boga wydarzeniem w rodzinie, to prawda, wysi³ków wychowawczych. Tylko On 
i od Koœcio³a. Chocia¿ wprowadzanie choæ z roku na rok pierwotny wydŸwiêk tak naprawdê jest w stanie naprawiæ to, 
dziecka w wiarê powinno siê dokonywaæ tego szczególnego dnia powoli, acz co zniszczyliœmy i zbudowaæ to, czego 
od samego pocz¹tku jego urodzenia, to sukcesywnie zatraca siê. Przyjêcia  nam siê nie uda³o siê zbudowaæ.
wiek pierwszokomunijny jest czasem organizowane w domowym zaciszu 

,

, ,
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BYÆ ELEKTRYKIEM WE W£ASNYM DOMUBYÆ ELEKTRYKIEM WE W£ASNYM DOMU
Wiele nie szczêœ liwych  wyp- za³e i mniej wytrzyma³e z czasem ³atwo 

adków pora¿enia pr¹dem nastêpuje siê krusz¹ i ³ami¹.
przez lekkomyœlnoœæ i brak œwiadomo- Podstawowe zasady bezpiec-
œci zagro¿eñ powodowanych przez pr¹d zeñstwa. Nigdy nie nale¿y pracowaæ i 
elektryczny. Prawid³owo wykonana manipulowaæ przy przewodach lub 
instalac ja  elek tryczna gwarantuje urz¹dzeniach elektrycznych  bêd¹cych 
mieszkañcom bezpieczeñstwo, dlatego pod napiêciem. Przed rozpoczêciem 
powinien j¹ projektowaæ, wykonywaæ i drobnych napraw (np. wymiana gniazd-
remontowaæ elektryk posiadaj¹cy ka elektrycznego na nowe) nale¿y  
odpowiednie uprawnienia. Instalacje wykrêciæ bezpiecznik lub wy³¹czyæ 
elektryczne powinny byæ wykonane z zabezpieczenie szafkowe dla danego 
zastosowaniem przewodów miedzian- obwodu. Wykrêcone bezpieczniki  
ych z osobnym przewodem ochronnym. chroniæ przed ponownym wkrêceniem 
Przewody aluminiowe, których dziœ ju¿ przez osobê inn¹, zabraæ ze sob¹ lub 
siê nie stosuje do budowy instalacji opisaæ ( nie za³¹czaæ ). Przed rozpoczêci-
elektrycznej,  spotykane s¹ jeszcze w em prac sprawdziæ przyrz¹dem, czy 
starszych budynkach. S¹ one przestar- przewód jest wolny od napiêcia. Nie 
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 B³. Jan Pawe³ II by³ papie¿em niezwyk³ym - sprawowa³ œwieckich w Koœciele i w œwiecie 20 lat po Soborze 
pos³ugê kap³añsk¹, przez kilkadziesi¹t lat kierowa³ 

Watykañskim II
Koœcio³em Katolickim, niestrudzenie pielgrzymowa³ po 

- 30 XII 1988 r.œwiecie, apelowa³ o pokój... By³ jednak nie tylko osob¹ 
Redemptoris custos - o œw. Józefie i jego pos³annictwie w duchown¹, autorytetem moralnym, lecz równie¿ pisarzem. 
¿yciu Chrystusa i Koœcio³a - 15 VIII 1989 r.Od najm³odszych lat interesowa³ siê teatrem i literatur¹. 

Opublikowa³ kilka dramatów, zbiory poezji, rozwa¿ania, Pastores dabo vobis - o formacji kap³anów we 
myœli i opracowania filozoficzne. Poni¿ej - spis dzie³ wspó³czesnym œwiecie - 25 III 1992 r.
papie¿a-literata. Ecclesia in Africa - o Koœciele w Afryce i jego misji 
2005 - "Pamiêæ i to¿samoœæ" ewangelizacyjnej u progu roku 2000 - 14 IX 1995 r.
2004 - "Wstañcie! ChodŸmy!" Vita consecrata - o ¿yciu zakonnym i jego misji w 
2003 - "Tryptyk Rzymski" Koœciele i w œwiecie - 25 III 1996 r.
2002 - "Autobiografia" Posynodalna Adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla 
1996 - "Dar i Tajemnica" Libanu - 10 V 1997 r.
1994 - "Przekroczyæ próg nadziei" (wywiad - rzeka) Ecclesia in America - o spotkaniu z Jezusem Chrystusem 
1979 - "Myœl¹c ojczyzna". ¿ywym, drog¹ do nawrócenia, komunii i solidarnoœci w 
1975 - "Rozwa¿ania o œmierci" Ameryce  - 22 I 1999 r.
1960 - "Przed sklepem jubilera" Ecclesia in Asia - o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz 
1950 - "Brat naszego Boga" (sztuka teatralna) Jego misji mi³oœci i s³u¿by w Azji: «Aby mieli ¿ycie i 
1946 - "Pieœñ o Bogu ukrytym" mieli je w obfitoœci» (por. J 10, 10) - 6 XI 1999 r.
1940 - "Hiob", "Jeremiasz" (sztuki teatralne) Ecclesia in Oceania - o Jezusie Chrystusie i ludach 

Oceanii: 
Pe³na bibliografia Karola Wojty³y dostêpna na: kroczyæ Jego drog¹, g³osiæ Jego prawdê, ¿yæ Jego ¿yciem
http://www.sosw-tczew.internetdsl.pl/jp204.htm - 22 XI 2001 r.

Encykliki, czyli oficjalne listy do ca³ego koœcio³a, Ecclesia in Europa - o Jezusie Chrystusie, który ¿yje w 
uchodz¹ za najwa¿niejsze, programowe wypowiedzi 

Koœciele jako Ÿród³o nadziei dla Europy - 28 VI 2003 r.
papie¿y. Jan Pawe³ II og³osi³ nastêpuj¹ce:

Posynodalna Adhortacja apostolska Pastores Regis - o 

biskupie, s³udze Ewangelii Jezusa Chrystusa 1979 Redemptor hominis (Chrystus odkupiciel cz³owieka)
dla nadziei œwiata (o pos³udze biskupów w Koœciele)1980 Dives in misericordia (mi³osierdzie Bo¿e)

1981 Laborem exercens (godnoœæ pracy ludzkiej) - 16 X 2003 r.
1985 Slavorum apostoli (Cyryl i Metody, aposto³owie  Konstytucje apostolskie Jana Paw³a II
S³owian) Sapientia christiana - w sprawie uniwersytetów i 
1986 Dominum et vivificantem (Duch Œwiêty)

wydzia³ów koœcielnych - 15 IV 1979 r.
1987 Redemptoris Mater (Maryja, Matka Bo¿a)

Scripturarum thesaurus - w zwi¹zku z promulgacj¹ 1987 Sollicitudo rei socialis (problemy spo³eczne)
nowej Wulgaty - 25 IV 1979 r.1990 Redemptoris missio (dzia³alnoœæ misyjna)
Ut Sit - o powo³aniu Pra³atury Personalnej Œwiêtego 1991 Centesimus annus (urz¹dzenie sprawiedliwego i 

wolnego spo³eczeñstwa) Krzy¿a i Opus Dei - 28 XI 1982 r.
1993 Veritatis splendor (istnienie prawdy i prawa Sacrae Disciplinae Leges - og³oszona z okazji 
moralnego) wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
1995 Evangelium vitae (obrona ¿ycia ludzkiego, w tym - 25 l 1983 r.
dzieci poczêtych)

Divinus perfectiones magister - w sprawie nowego 
1995 Ut unum sint (ekumenizm, z akcentem na relacje z 

prawodawstwa w procedurze procesów kanonizacyjnychprawos³awiem)
- 25 I 1983 r.1998 Fides et ratio (wiara i rozum)
Spirituali militum curae - w sprawie ordynariatów 2003 Ecclesia de Eucharistia (sakrament Eucharystii w 

¿yciu Koœcio³a) wojskowych - 21 IV 1986 r.

Pastor bonus - o Kurii Rzymskiej - 28 VI 1988 r.
Adhortacje apostolskie Jana Paw³a II Ex corde Ecclesiae - o uniwersytetach katolickich
Catechesi tradendae - o katechizacji w naszych czasach - 15 VIII 1990 r.
- 16 X 1979 r. Sacri Canones - og³oszona z okazji wprowadzenia 
Familiaris consortio - o zadaniach rodziny Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich - 18 X 1990 r.
chrzeœcijañskiej w œwiecie wspó³czesnym - 22 XI 1981 r. Fidei Depositum - z okazji publikacji Katechizmu 
Redemptionis donum - o konsekracji zakonnej w œwietle Koœcio³a Katolickiego, opracowanego po Ekumenicznym 
tajemnicy Odkupienia - 25 III 1984 r. Soborze Watykañskim - 11 X 1992 r.
Reconciliatio et paenitentia - o pojednaniu i pokucie w Universi Dominici Gregis - o wakacie Stolicy 
dzisiejszym pos³annictwie Koœcio³a - 2 XII 1984 r. Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego - 22 II 1996r.
Christifideles laici - o powo³aniu i pos³annictwie 
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u¿ywaæ czêœci lub przyrz¹dów uszkod- typu pomieszczeñ. O uk³adzie przewodów elekt-
zonych, zu¿ytych lub przestarza³ych. Po A czy warto korzystaæ z zaœlep- rycznych w domu warto pamiêtaæ tak¿e 
naprawie lub uzupe³nieniu instalacja ek, które œwiec¹ po w³o¿eniu do podczas prac remontowych. Wierc¹c 
musi odpowiadaæ najnowszym przepis- gniazdka? dziurê w œcianie b¹dŸ wbijaj¹c w ni¹ 
om. Przewodu ochronnego nie wolno W tym przypadku zdania s¹ gwóŸdŸ  mo¿emy uszkodziæ znajduj¹cy 
od³¹czaæ, usuwaæ lub u¿ywaæ do innych podzielone. Z pewnoœci¹ dzieci obawiaj- siê pod tynkiem przewód. Jeœli do tego 
celów. ¹ce siê  samotnego przebywania w dojdzie, grozi nam pora¿enie pr¹dem. 

Prace przy przy³¹czu domowym, ciemnoœci uciesz¹ siê z podobnego Konieczna mo¿e byæ równie¿ wymiana 
liczniku, rozdzielnicy  i skrzynce  rozwi¹zania. Ale zabawka w gniazdku instalacji wymagaj¹ca kucia œcian. Jeœli 
bezpiecznikowej s¹ dozwolone tylko mo¿e je zachêcaæ do eksperymentow- jest ju¿ za póŸno na  sporz¹dzenie 
uprawnionemu elektrykowi. ania z pr¹dem. odpowiedn iej  dokumentacji , war to 

20 proc. o fiar œmiertelnych Gniazdka w ³azience równie¿ zaopatrzyæ siê w urz¹dzenie pozwalaj¹-
pora¿eñ pr¹dem stanowi¹ dzieci. s t a n o w i ¹  z a g r o ¿ e n i e . ce wykryæ przewód elektryczny w 
Dlatego nale¿y dbaæ o sprawnoœæ i Tylko wówczas, gdy niew³aœciwie siê z œcianie.
odpowiednie zabezpieczenie instalacji nich korzysta. Gniazda w pomieszczeni- Uszkodzon¹ ins talacjê elekt-
elektrycznej. Powinniœmy równie¿ ach takich jak ³azienka, kuchnia czy ryczn¹ naprawiaæ powinien wy³¹cznie 
pomyœleæ o zabezpieczeniu gniazdek gara¿ powinny byæ zabezpieczone przed wykwalifikowany elektryk, posiadaj¹cy 
elektrycznych, które znajduj¹ siê w wod¹. Przeznaczone do tego gniazda wsz yst kie  ni ezb êdn e upra wni eni a. 
ka¿dym pomieszczeniu. Bardzo wiele hermetyczne i bryzgoszczelne kosztuj¹ Próby samodzielnego usuwania usterek 
dzieci ulega pora¿eniom wk³adaj¹c ju¿ od kilku z³otych, a s¹ bardzo sku- czêsto koñcz¹ siê pora¿eniem pr¹dem. 
ró¿norakie  przedmioty  w otwory  teczne. Pamiêtajmy równie¿, ¿e zgodnie Nie powinniœmy sami zajmowaæ siê 
gniazdka. z Prawem budowlanym obwody w tych napraw¹ przewodów, puszek ³¹czeni-

Jak nale¿y zabezpieczyæ pomieszczeniach musz¹ byæ dodatkowo owych czy gniazdek elektrycznych. 
gniazdko? zabezpieczone wy³¹cznikami przeciwp- W³aœnie podczas takich z  pozoru 

Do wyboru mamy kilka mo¿liw- ora¿eniowymi. prostych prac dochodzi do wie lu 
oœci. Mo¿emy kupiæ zaœlepkê na  Instalacje elektryczne s¹ wypadków.
gniazdka. Dziecko nie zdo³a jej wyci¹g- bardzo trwa³e i bezpieczne, ale ich Na co dzieñ warto przygotowaæ w 
n¹æ, poniewa¿ do otwarcia zaœlepki u¿ytkowanie wymaga ostro¿noœci jednym miejscu zapas bezpieczników. 
konieczne jest u¿ycie kluczyka, w który oraz  okresowej  konserwacj i .  Wymieniaj¹c je, zadbajmy jednak o to, 
jest wyposa¿ona. W sprzeda¿y dostêpne Prawid³owo eksploatowana instalacja by za ka¿dym razem spe³nia³y te same 
s¹ równie¿ proste gniazda z uchyln¹ przez wiele lat mo¿e dzia³aæ bezawary- n o r m y  b e z p i e c z e ñ s t w a .  
ods³on¹. Ale te stanowi¹ utrudnienie jnie. Niedopuszczalna jest wymiana bezpiec-
tylko dla najm³odszych dzieci, kilkun- Jeœli chcemy siê dobrze przygot- zników na nowe o innych wartoœciach 
astomiesiêczny maluch ju¿ sobie z nimi owaæ do modernizacji lub naprawy b¹dŸ uzupe³nianie starych drutem lub 
poradzi . Warto siê zastanowiæ nad instalacji elektrycznej, warto zgromad- gw oŸ dz ie m.  Taka n ie up ra wn io na  
zakupem gniazd z fabrycznymi zaœl- ziæ w jednym miejscu wszystkie wa¿ne ingerencja doprowadzi³a ju¿ do wielu 
epkami. S¹ one tak skonstruowane, by dokumenty. Nale¿¹ do nich przede po ¿a ró w z  po wo du  pr ze ci ¹¿ en ia  
uniemo¿liwiæ w³o¿enie jakiegokolwiek wszystkim opisy monta¿u obwodów instalacji elektrycznej. W ich wyniku 
przedmiotu tylko w jeden otwór gniazd- (najlepiej wraz z fotografiami instalacji ca³e rodziny traci³y dach nad g³ow¹.
ka. Nie mo¿na równie¿ wsun¹æ w nie przed zakryciem tynkiem) oraz dokum- Instalacje elektryczne s¹ bezpieczne, 
miêkkich drutów i innych elastycznych en ta cj a po wy ko na wc za . Do ro œl i jeœli rozs¹dnie z nich korzystamy. Nie 
przedmiotów. Wybór  jes t du¿y, a domownicy powinni te¿ znaæ lokalizacjê zapominajmy o ostro¿noœci, a nic z³ego 
rozmai ta estetyka gniazd  pozwala wy³¹cznika g³ównego oraz zabezpieczeñ nam siê nie przydarzy podczas ich 
dobraæ wzór odpowiedni do ró¿nego obwodów. u¿ytkowania.

Elektryk

BYÆ ELEKTRYKIEM WE W£ASNYM DOMUBYÆ ELEKTRYKIEM WE W£ASNYM DOMU

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
1 maja  Niedziela Mi³osierdzia niczym porównaæ ani przeceniæ, bo „A myœmy siê spodziewali…” Jak¿e 
Bo¿ego  J 20,19-31 naturalnym ci¹¿eniem ludzkiego serca czêsto przytrafia siê nam wiêksze lub 
Je zu s je st  cz ³o wi ek ie m po ko ju . jest szukanie Boga; „niespokojne jest mniejsze rozczarowanie Bogiem! Bóg 
Wielokrotnie po swojej œmierci, kiedy serce nasze dopóki nie spocznie w czêsto nie spe³nia naszych oczekiwañ. 
pr zy ch od zi ³ um oc ni æ ap os to ³ó w Tobie”. Tak jak kamieñ rzucony w górê Nie dlatego by nas nie lubi³ i by nie 
pierwsze s³owa jakie do nich kierowa³ sp ad a na  zi em iê , ul eg aj ¹c  si le  obchodzi³y Go nasze oczekiwania, ale 
br zm ia ³y  w³ aœ ni e „ po kó j w am ”.  gr aw it ac ji , t ak  se rce c z³ ow ie ka  dlatego, ¿e nasze oczekiwania s¹ czêsto 
Dzia³anie Jezusa w sercu ka¿dego z nas naturalnie d¹¿y do Boga odkrywaj¹c w sprzeczne ze sob¹, albo ma³e, albo nie s¹ 
prowadzi do pokoju, do ukojenia. On Nim prawdziwego dawce pokoju. Jezus tym, co dla nas jest najlepsze. Jezus 
pragnie utuliæ i uspokoiæ cz³owieka. zaprasza nas do bycia ludŸmi pokoju i do sprawia ³  zawód  uczn iom,  gdy  
Chce by by³ wolny, by nie dawa³ siê rozsiewania pokoju wokó³ nas. zapowiada³  swoj¹  Mêkê,  Œmieræ i 
wci¹gn¹æ w emocjonalne wojny, karierê Zmartwychwstanie, a zawiód³ ich „na 
„po trupach” czy jakieœ zniewolenie. 8 maja  III niedziela Wielkanocna  £k ca³ej linii”, gdy ta zapowiedŸ faktycznie 
Jezus przynosi pokój, którego nie da siê z 24,1335 siê spe³ni³a.
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Opr. Grzegorz Jasku³a 

Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe 

wypieki, dobr¹ kawê i herbatê 

wg przepisu œw. Hildegardy. 

W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, 

prasy oraz wys³aæ pocztê 

czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ 

udostêpniamy Pañstwu Internet.

W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ 

przyjêcia rodzinne czy w gronie przyjació³

– s³u¿ymy pomoc¹.

Godziny otwarcia:

Wtorek-pi¹tek od 14:00

Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00

Niedziela od 10:00

tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157 

(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jak m i e s z k a ñ c ó w  k r ó l e s t w a .  przykazañ, bo odkryjecie w nich przejaw 
m a m y  r a d z i æ  s o b i e  z  o w y m i  W samotnoœci,  osobiœcie wykona mojej mi³oœci do was. I wtedy jasnym 
ro z c z a ro w a n i a m i .  P o w i n n i œ m y  pozosta³e ziemskie zadania Mesjasza, stanie siê przekaz Janowy: „Albowiem 
ws³uchaæ siê z wiêksz¹ uwag¹ w zan im p owr óci  do w yko nyw ani a mi³oœæ wzglêdem Boga polega na 
nauczanie Jezusa. Powinniœmy daæ Mu niebieskiej roli Syna Bo¿ego. Tam bêdzie spe ³n ian iu  Jego  przykazañ ,  a  
szansê „wyt³umaczenia siê”, oddaj¹c siê w przysz³oœci oczekiwa³ na wszystkich przykazania Jego nie s¹ ciê¿kie” (1J 5, 
medytacji Jego s³owa. On naprawdê swoich uczniów. 3). Dla mi³uj¹cego nic nie jest trudne do 
chce n am w szystko wyt³umaczyæ.  Powróci jeszcze raz na ziemiê, aby czynienia w obec u mi³owanego! 
Potrzebuje jednak trochê czasu, którego zabraæ do Ojca wszystkich, którzy w Jakie jest moje ¿ycie przykazaniami? 
my Mu tak sk¹pimy. Niego uwierz¹.  Po zmartwychwstaniu Czy doœwiadczam, ¿e Jego przykazania 

wróci do Ojca, aby pos³aæ Ducha nie s¹ ciê¿kie i ¿e s¹ one przejawem Jego 
15 maja  IV niedziela Wielkanocna J Œwiêtego. Na ziemi ju¿ prawie wszystko mi³oœci do nas? Czy moja mi³oœæ do 
10,110 zosta³o przygotowane do powrotu ludzi Jezusa opiera siê bardziej na s³ownych 
Kogoœ trzeba uczyniæ swoim pasterzem, do Boga przez wiarê, aby mogli byæ tam, deklaracjach, czy na mi³owaniu czynem i 
to znaczy na kimœ trzeba siê w ¿yciu gdzie jest Bóg, Ojciec, Syn i Duch Bo¿y. prawd¹?             
oprzeæ. Ka¿dy na kimœ jest oparty. Œw. Augustyn (+430)
Niektórzy na sobie, inni na mamie czy „Co to znaczy: «W domu Ojca 
tacie, inni na kolegach i kole¿ankach, mego mieszkañ jest wiele». Czy¿ 
jeszcze inni na ludziach „z telewizji”, nie to, ¿e siê o siebie lêkali? Tote¿ 
itd. Warto jednak dobrze zastanowiæ siê musieli us³yszeæ: «Niech siê nie 
na kim siê opieram w ¿yciu. Czy jest to trwo¿y serce  wasze». Któ¿  
ktoœ m¹dry? Co ju¿ pokaza³ sob¹ ten, na bowiem z nich siê nie lêka³, skoro 
kim siê opieram? zaufañszemu i odwa¿niejszemu 
Jezus stan¹³ wœród wielu potencjalnych powiedziano:  «Zanim kogut 
pasterzy. Postanowi³ zmierzyæ siê z t¹ zapieje,  tr zykro æ si ê Mnie  
wielk¹ konkurencj¹ pasterzy, jaka zaprzesz» (J 13, 38). Jakby wiêc 
istni eje w œwiecie. Bardzo czêsto, od Pana czeka³o ich odtr¹cenie, 
niestety, przegrywa  wielu Go nie s³usznie siê zlêkli; skoro jednak 
wybiera. Czy jednak nie jest tak, ¿e ci, u us³yszeli: «W domu Ojca mego 
któ ryc h Je zus  prz egr a³,  sam i te ¿ mieszkañ jest wiele; gdyby by³o 
przegrywaj¹? W ka¿dym razie, ci którzy inaczej, powiedzia³bym wam, bo 
wybior¹ Jezusa, na pewno wygraj¹. idê przygotowaæ wam miejsce», 
Warto wybraæ Jezusa. On gwarantuje pocieszyli siê bêd¹c pewni i 
„¿ycie w obfitoœci”, a to oznacza coœ u f a j ¹ c ,  ¿ e  g d y  m i n ¹  
wiêcej ni¿ ¿ycie ³atwe i przyjemne. niebezpieczeñstwa pokus , z 

Chrystusem pozostan¹ u 
22 maja  V niedziela Wielkanocna J Boga”.
14,1-12  
Judasz opuœci³ Wieczerzê Paschaln¹, 29 maja  VI niedziela 
wszyscy pozostali uczniowie ju¿ Wielkanocna J 14,15-21
us³yszeli, ¿e równie¿ Piotr wyprze siê Te s³owa Jezusa brzmi¹ wpierw 
znajomoœci Jezusa trzy razy jednej nocy. jako sprawdzian: jeœli ktoœ 
Po lekcji o byciu s³ug¹ i lekcji o mi³oœci mi³uje Jezusa, to ¿yje Jego 
wzajemnej pomiêdzy uczniami Jezus przykazaniami. Czyli inaczej 
wzywa pozosta³ych Jedenastu do mówi¹c, jeœli ktoœ lekcewa¿y 
dojrza³ej wiary. Bezwarunkowa mi³oœæ ¿ y c i e  p r z y k a z a n i a m i ,  
wzajemna, postawa s³u¿by i pe³ne lekcewa¿y tym samym osobê 
zaufanie do Jezusa ochroni¹ ich w Jezusa, a to znak wyraŸny 
najbli¿szych godzinach i dniach. braku mi³oœci do Niego. Mi³oœæ 
Informacja o powrocie Jezusa do Ojca bowiem nie opiera siê na 
wyzwoli³a lêk i niepewnoœæ. Jezus prosi s³owach czy deklaracjach, lecz 
ich o pe³ne zaufanie Jemu, aby nie na postawach. Ewangelista Jan 
poddali siê zamêtowi, nie zaczêli siê powie to wyraŸnie w swoim 
wzajemnie oskar¿aæ, siaæ w¹tpliwoœci, a Liœcie: „Dzieci, nie mi³ujmy 
nawet podburzaæ siê wzajemnie. s³owem i jêzykiem, ale czynem i 
Jakbyœmy s³yszeli: “Wytrzymajcie trzy p r a w d ¹ ! ”  ( 1 J  3 ,  1 8 ) .  
dni”. Ale te s³owa brzmi¹ tak¿e jak 
Syn Bo¿y w tym czasie wykona wiele forma obietnicy: jeœli siê we 
zadañ. Otworzy i przygotuje dom Ojca mnie rozkochacie, to wynikiem 
dla wszystkich usprawiedliwionych t e g o  b ê d z i e  ³ a t w o œ æ  
przez wiarê. Przygotuje ksiêgê imion z a c h o w y w a n i a  m o i c h  

ks. Krzysztof Kaczmarek
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Z PAMIÊTNIKA 2O LETNIEGO WIÊ•NIA,  KTÓRY WRAZ Z 
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Cela wiêzienna . Szara… ponura… ….Boga.                                                          s c  h  ³ y  .    O   s t a  t k  i e  m      s  i ³    w   y  d  o  b  y  t y  c  h    z     p  ³ u  c                                                                                                           
okropna. W górze poprzez ma³e okienko  B¹dŸ wola Twoja -   szepta³y dalej wypowiedzia³em: „ Z tej biednej ziemi, z 
wpada³y rudawe promienie konaj¹cego warg i .  ( ³ga ³a  dusza-  skreœ lone)   te j ³ ez  d ol in y,  tê sk ny   siê  w   ni eb o  un o si                   
dnia. Mrok k³ad³ siê na brudne œciany, ………………………. dŸwiêk…  tu urwa³em, dalej mówiæ nie 
piêtrowe ³ó¿ko.  Pe³z³, czepia³ siê prz- J a k a k o l w i e k  o n a  b ê d z i e .  mog³em, zbrak³o mi si³. Cisza  koj¹co 
edmiotów, k³ad³ na duszy. Cisza. Cisza tak Gdziekolwiek  nas zawiedzie… Usta  spowi³a nas w swe ramiona i  zasnêliœmy. 
g³êboka, ¿e czu³o siê ból fizyczny  niczym nio s³y  dal ej s ³ow a, n ikt  nie  móg ³ Niebo pokrywa siê o³owianym 
nie wype³niona otch³añ…. pró¿nia. powstrzymaæ tej wezbranej fali. Zdawa³o p³aszczem chmur. S³oñce kryje siê za ich 

Ojciec le¿a³ na górnym ³ó¿ku, a ja siê, ¿e w ¿ywio³ siê wzmog³a, pnie siê  szarzyzn¹. Wiatr wygrywa smêtn¹ melodiê 
tu¿ obok siedzia³em po turecku.   Bo¿e wzwy¿ do samego Boga. I tak jak zalew przedwczesnej wiosny i dziwna melodia 
czemu tak szaro…. Ciemno? Czemu dzieñ niszczy wszystko i druzgoce, tak w tej wisi w powietrzu… usposabia do zadumy. 
do dnia tak podobny? Czemu b³êdne chwili zdawa³o siê, ¿e wszystko z ³oskot- Z niebios stropu spadaj¹ pierwsze krople 
œwi at³ o, tak  dzi wni e na cz³ owi eka  em ukrytym runê³o. Okropne mury, zimne deszczu.
oddzia³ywuje… wnika do dna duszy …. W ¿elazne kraty okien zamknê³y siê. O -  Tr y p … .  t r y p … .  t r a p … -  
najwiêksz¹  jej g³êbiê. Wieczorem, gdy dzi wo,  naw et c ia³ o gd zie œ op ad³ o, odpowiada szyba.  Zrazu wolno,  
¿ycie zamiera, gdy ka¿de ¿yj¹tko k³adzie zamieni³o siê w jeszcze wolniuteñko, potem coraz szybciej. - Tryp, 
siê na spoczynek, ¿y wy  pr oc h.  Zo st a³ o pyp  tryp, pyp- a¿ roœnie odg³os werbla, 
d z i w n e  r z e c z y  jedynie  cos  n ieuch- jego grzmot, jakby zamêt bitwy, pobudka 
dziej¹ siê w duszy wytnego, coœ nieskutego do ataku mas ¿o³nierskich  armii kropel. W 
w i ê Ÿ n i a .  B ó r  ¿adnymi  ka jdanami ,  tym jedna z nich pada na deskê i twarde… 
sk¹pany bursztyn- n i e œ m i e r t e l n e g o .     t r y  p     z  a m    i e n  i  ³ o    s  i ê    w     m   i  ê k  k  i e     p  a c  …       p  a c  .                    
owo z³ot¹ poœwiat¹ ……… ……… ……… … Jednostajnoœæ uderzeñ ciszê wprowadza w 
modli siê. Wody ……..                                     d  u  s z  ê    m   y  œ  l   b  ³ ¹  d  z  i .   O   ,   z  o  b  a  c z    t a  m   ,   u     g  ó  r y                                   
szmerem fal szepc¹ I w³aœnie t¹ ma³¹ na gzymsie zawis³a srebrzysta ciecz. 
m o d l i t w ê .  A  cz ¹s tk ¹,  po do bn ¹ d o Zab³¹kany promyk skrzy siê w jej 
wiêz ieñ,  wiêz ieñ kogoœ nie z tego œwiata, przezroczu. Patrzê jak dr¿y … migocze. 
têskni , têskni  za wznieœliœmy siê gdzieœ, Upad³a. Rozbita w atomy swoim ciê¿arem 
mo dl it w¹  bor u,  gdzie granic nie ma, gdzie i  s i ³ ¹  u p a d k u ,  g i n i e .                               
³¹ki wód, za Bogiem samym, którego ³ez nie ma, têsknoty i  burz. - Jako w niebie ……………………
wszechœwiat  cz¹stk¹ ma³¹ jest.   ta k  i n a  z iem i  -     D rg a³ o  w  p rz es trz en i.     W  m r ok u  z  tr ud no œc i¹  r oz po zn aæ  m o ¿n a                                                                            
Tymczasem ciemnia³o coraz wiêcej. Nikt Chleba naszego powszedniego ach…. Daj by³o le¿¹c¹ na deskach postaæ. Odzie¿ 
s³owa nie przemówi³, bo ka¿dy b³¹dzi³ nam  o Panie !!! I odpuœæ nam nasze winy pozdejmowana le¿a³a pod nim. Nagie cia³o 
myœl¹ daleko … wœród rodzinnych stron. jako i …odpuszczamy naszym winowajcom  przykrywa³a marna ko³dra. Pomimo 
Siedzia³em w k¹ciku ³ó¿ka i oczy wbi³em i nie wódŸ nas na pokuszenie, ale nas zbaw okropnego mrozu Jur nie odczuwa³ zimna. 
w jeden punkt … w twarz ojca. I naraz coœ o d  w s z e l k i e g o  z ³ a .  A m e n .   On  m i a³  w ew n êtr zn ¹  sp ie ko tê , ¿ ar  ty fu su .                                                
uderzy³o w wspomnieñ  strunê. W duszy …………………………… Wargi spalone pêka³y, jêzyk sztywnia³. 
g³¹b. Przed oczyma mia³em twarz  czyj¹? Pamiêtam, po dwudziestu latach Sk¹d to gor¹co? On nie wiedzia³, mia³ je w 
Czy ojca, czy wspó³wiêŸnia, cz³owieka zimna i lodu w ognisku rodzinnym, po raz mózgu, w szpikach koœci i w p³ucach.  
obcego, maj¹cego zimno lodu dla innych? pierwszy w celi wiêziennej wspólnie Tyfus….
Nie, to by³a twarz ojca. O jaka inna! zmówiliœmy modlitwê pañsk¹. Tak, po raz 
Dziwnie zmieniona. To nie te oczy, które pierwszy w ¿yciu. Bo¿e! Daj, by ¿ar Twej 
raz nieraz groŸne spojrzenia rzuca³y. Dziœ , mi³ oœc i, któ reg o tu pie rws za isk ra 
o dziwo, ³za w nich zab³ys³a. Usta, usta, zab³ys³a, by rozrós³ siê w ogieñ olbrzymi i 
które przedtem przeklina³y, zdawa³y siê rozpali³ do czerwonoœci nas troje. Daj, 
zamieraæ. Drgaæ z nadmiaru uczuæ … bym wróciwszy do domu sta³ siê ogniwem 
wzruszeñ.  ³¹cz¹cym nas. Niech Chrystus stanie siê 

- Têskniê …okropnie têsknie za … naszym Panem…. O, Mario, Królowo 
domem … za… ¿on¹ … ,za … BOGIEM  nasza, us³ysz poddanych Twoich wo³anie, 
zdawa³o siê mówi³y jego wargi. Naraz w osusz ciek¹ce ³zy. Daj, bym móg³ stworzyæ 
ciszy zabrzmia³y s³owa:  „ Ojcze nasz…, grona Sodalisów Twych. Rycerzy 
któryœ jest w niebie … œwiêæ siê imiê Twoje Maryjnych. Niechaj sztandar nasz b³êkitny 
… przyjdŸ Królestwo Twoje… Tak, weso³o ³opocze wœród œwiata burz.                                                             
Królestwo Twe, o Panie! Niech wszech- A w ciszy p³ynê³y  s³owa: „Ojcze 
moc Twa rz¹dzi od krañca do krañca. nasz… b¹dŸ wola Twoja…. Chleba 
Niech zmo¿e ducha ciemnoœci, rozproszy naszego …. A potem  Zdrowaœ Mario…    
panuj¹cy mrok. I zdawa³o siê, i¿  ponura s³owa rwa³y siê, usta mdla³y, to by³a moja 
cela sta³a siê naraz œwi¹tyni¹ Boga. pierwsza modlitwa z ojcem. Wzruszenie 
Zdawa³o siê, ¿e œciany mówiæ poczê³y, dobieg³o zenitu, le¿eliœmy jak k³ody w 
Bogu modlitwê nieœæ, w której zawarty by³ bezruchu. Nie by³em w stanie wypowiedz-
skowyt  tysi¹ca dusz tu siê przez dziesi¹tki ieæ s³owa wiêcej.  W celi zrobi³o siê 
lat przesuwaj¹cych, ¿al, b³aganie, têsknota ciemno. Na dwadzieœcia centymetrów nie 
i ¿ar dusz, dusz biednych, odartych by³o widaæ g³owy ojca! Ciemno… cicho. 
niemi³osiernie ze wszystkiego oprócz Na twarzy czu³em skurcz  to ³zy upad³y 

cdn.

Drogiemu Solenizantowi
Szafarzowi Zygmuntowi Buda

z okazji imienin sk³adamy gor¹ce 
¿yczenia Bo¿ego 

b³ogos³awieñstwa, zdrowia i si³y 
w s³u¿bie chorym i starszym.

Zb¹szyñscy parafianie

Czcigodnemu Ksiêdzu 
Proboszczowi

Marianowi Szymañskiemu
Z okazji 25-tej rocznicy œwiêceñ 

kap³añskich 
Sk³adamy serdeczne ¿yczenia.

Chrystus, który daje ¿ycie, 
powo³anie i mi³osc

Niech umacnia kap³añskie d³onie i 
stopy 

Na drogach Ewangelii.
Zb¹szyñscy parafianie.
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SPOWIED• RZECZ WA¯NA...SPOWIED• RZECZ WA¯NA...
Trzeci warunek Dobrej Spowiedzi pozbawia tego rozgrzeszenia.

œwiêtej zwi¹zany jest bardzo mocno z Obrazowo mo¿na powiedzieæ, ¿e 
war unk iem  d rug im,  w aru nki em o ten warunek, to zarówno wyra¿enie 
którym pisa³em w poprzednim numerze s³owami tego postanowienia, jak te¿ 
naszej gazetki. Mocne postanowienie dwa inne elementy. Chodzi przede 
poprawy wynika bowiem z dobrze wszystkim o uœwiadomienie sobie z 
rozumianego i przezywanego ¿alu za czego muszê siê  poprawiæ,  czy li 
grzechy. wyznaczenie sobie konkretnego celu w 

Mo¿na w skrócie napisaæ, ¿e tej materii. Potrzeba te¿ jeszcze 
wa runek mocnego post anow ieni a opracowania planu walki z grzechem, bo Wtedy zaczynam zmieniaæ swoje 
p o p r a w y ,  t o  p o s t a n o w i e n i e  inaczej wszystko co cz³owiek s³ownie myœlenie. Powoduje to, ¿e nie chcê ju¿ 
niegrzeszenia wiêcej. Jednak jest to deklaruje na deklaracjach siê skoñczy. by Bóg b³ogos³awi³ wymyœlone przeze 
sformu³owanie zbyt ogólnikowe, gdy¿ T a k ¹  p o m o c ¹  m o ¿ e  b y æ  mnie plany, ale uczciwie pytam Go o 
wszystkie s³owa s¹ tu wa¿ne: „mocne wyznaczenie sobie na czas pomiêdzy drogê szczêœcia dla mnie. W tym pytaniu 
postanowienie poprawy”. Nie chodzi tu spowiedziami konkretnego zadania, o rzeczy najwa¿niejsze jestem podobny 
nawet o wypowiadane s³owa, ale to czy zwi¹zanego z pope³nianym grzechem do Samarytanki lub te¿ uczonego w 
za tymi s³owami idz ie konkre tna  oraz codzienne pytanie siebie jak uda³o Prawie (por. £k 10, 25-37).
postawa. mi siê z nim walczyæ. Wspomnia³em ju¿ Bóg nie chce mnie mieæ jedynie 

Dlatego w wypadku braku takiego o praktykowania rachunku sumienia wtedy, gdy jestem w koœciele, ale tak¿e 
mocnego postanowienia poprawy lub przy wieczornej modlitwie, który mo¿e w moim codziennym ¿yciu. Bóg chce, 
te¿, gdy jest ono niew³aœciwe (np. ktoœ staæ siê dobr¹ okazj¹ do rozliczania aby nie by³o we mnie schizofrenii 
wyraŸnie stwierdza, ¿e nie ma zamiaru samego siebie z wprowadzania w ¿ycie duchowej, ale by we mnie wspó³gra³y 
siê poprawiæ: nadal nie bêdzie chodzi³ mocnego postanowienia poprawy. s³owa, serce, rozum i pragnienia. To jest 
na Msze œwiêt¹, wspó³¿y³ w zwi¹zku bez W Przypowieœci o Mi³osiernym w³aœnie oddawanie czci Bogu „w Duchu 
œlubu koœcielnego czy te¿ u¿ywa³ Ojcu i Marnotrawnym Synu (por. £k 15, i prawdzie” (J 4, 23). To jest w³aœnie 
œrodków antykoncepcyjnych), kap³an nie 11-24) te¿ widzimy bardzo wyraŸnie w przyjêcie Zbawienia, które Bóg mi daje.
tylko mo¿e, ale powinien nie udzieliæ historii syna moment ¿alu za grzech, jaki Jednak kwestii zwi¹zanych z 
rozgrzeszenia, gdy¿ w takim wypadku pope³ni³ oraz postanowienie poprawy, mocnym postanowieniem poprawy nie 
ono i tak by³oby niewa¿ne. Bóg zawsze które potrzebowa³o oczyszczenia . zrozumie cz³owiek, który spowiedŸ 
j es t g ot ow y o ka za æ n am  sw oj e M i ³ o œ æ  o j c a  s p r a w i ³ a ,  ¿ e  t o  traktuje jak z³o konieczne, a korzystanie 
mi³osierdzie, ale oczekuje od cz³owieka postanowienie dojrza³o i wyda³o owoc w z niej ogranicza do niezbêdnego 
przyznania siê do grzechu i nawrócenia. po st ac i na wr óc en ia   pe ³n eg o i minimum. Wtedy trudno o prawdziw¹ i 

Kap³an nie jest w tym wypadku bezwarunkowego przyjêcia Bo¿ej szczer¹ poprawê, kiedy wszystko 
w³aœcicielem tego  sakramentu, ale mi³oœci. To samo znajdziemy w historii koñczy siê przyjœciem do spowiedzi 
jedynie tym, którego zadaniem jest spotkania proroka Natana z Dawidem, jedynie raz w roku. A przecie¿ Trzecie 
dopilnowanie, aby by³ on w³aœciwie gdy król pope³ni³ grzech (por. 2 Sm 12, 1- przykazanie koœcielne mówi o minimum  
prze¿yty i udzielony, a tu potrzeba 13). „przynajmniej”, zachêcaj¹c zatem do 
jednego z aktów penitenta, którym jest Do sk on a³ ym  pr zy k³ ad em  na  czês tszego korzys tania  z  tego  
w³aœnie mocne postanowienie poprawy. realizacjê tego warunku mo¿e staæ siê te¿ sakramentu.
I w tym wypadku, to nie kap³an odmawia spotkanie Jezusa z Samarytank¹ przy Do tego jednak potrzeba dwóch 
udzielenia rozgrzeszenia, ale osoba Studni Jakuba (por. J 4, 1-42). Wobec rzeczy. Pierwsza z nich to odwaga 
s p o w i a d a j ¹ c a  s i ê  s a m a  t e g o  s³ów Jezusa Chrystusa kobieta ta przyznania siê do winy i konsekwencji 
rozgrzeszenia nie chce przyj¹æ i nie przyznaje siê do grzesznego ¿ycia, a p³yn¹cych z postêpowania. Drugie 
p o d c h o d z i  p o w a ¿ n i e  d o  t e g o  konsekwencj¹ uznania grzechu staje siê natomiast to uznaæ prawdê Boga, wobec 
sakramentu. Mo¿na w tym miejscu nawrócenie oraz œwiadczenie o mi³oœci której by³em niewierny.
powiedzieæ, ¿e taka osoba sama siebie Bog a wzg lêd em nie j. Sta wia  te¿  Okazuje siê, ¿e jeœli prze¿ywany 

Jezusowi podstawowe pytania Sakrament Pokuty i Pojednania ju¿ nie 
d o t y c z ¹ c e  w i a r y  i  j e j  daje ¿adnych skutków, to tylko dlatego, 
codziennego prze¿ywania. ¿e nie by³o powa¿nego podjêcia odpow-

Wszystkie te historie iedniego i konkretnego postanowienia 
bibli jne pokazuj¹ bardzo poprawy (por. Jan Pawe³ II, Adhortacja 
w y r a Ÿ n i e ,  ¿ e  m o c n e  apostolska „Reconciliatio et paenite-
postanowienie poprawy to ntia” o pojednaniu i pokucie w dzisiejs-
konkretne dzia³anie ze strony zym pos³annictwie Koœcio³a, nr 31). 
cz³owieka. Wiem jaka jest moja Czasem wrêcz jest ucieczka od praw-
s³aboœæ, mój grzech i co tak dziwego problemu. Œw. Jan Maria 
naprawdê muszê zmieniæ w Vianey mówi³: „Choæ pok³óci³a siê z 
moim ¿yciu. To pozwala mi z mê¿em, zrobi³a w domu awanturê, pêdzi 
Bo¿¹ pomoc¹ stworzyæ plan, w siê wyspowiadaæ, ¿e zapomnia³a 
jaki sposób to pójœcie drog¹ pacierza”.
B o g a  w  m o i m  ¿ y c i u  
zrealizowaæ.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek na podstawie: 
o. Robert Wawrzeniecki OMI, „Dobrze, ¿e Jesteœ” 

W pi¹tek 11 czerwca 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.

Zapraszamy do spêdzania s³onecznych dni 
w Ogrodach Proboszczowskich obok 

Domu Katolickiego. 

W pi¹tek 11 czerwca br . o godz. 19:00 w 
parafii pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 

Pomocy w Nowym T omyœlu rozpocznie siê 
cykl katechez przedma³¿eñskich dla 

narzeczonych. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ 
w pi¹tki, soboty i niedziele przez dwa 

weekendy.

Zapraszamy do spêdzania s³onecznych dni 
w Ogrodach Proboszczowskich obok 

Domu Katolickiego. 
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Zbli¿a siê miesi¹c czerwiec poœwiêcony Najœwiêtszemu 
Sercu Pana Jezusa, a tak¿e XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Stra¿y Honorowej NSPJ na Jasn¹ Górê. Tegoroczna 
pielgrzymka pod has³em: „W komunii z Sercem Jezusa” 
zosta³a zaplanowana na 18 czerwca br.

Pielgrzymka ta  ma byæ równie¿ wyrazem 
dziêkczynienia Bogu za beatyfikacjê Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II, a równoczeœnie oddaniem czci B³ogos³awionemu, 
wobec którego, zw³aszcza my, Polacy, mamy wielki d³ug 
wdziêcznoœci.

W programie pielgrzymki jest: 
- przedpo³udniowa Msza œw.
- referaty
- Droga Krzy¿owa
- Ró¿aniec
- Apel Jasnogórski
- nocna Eucharystia
- adoracja Najœwiêtszego Sakramentu /nocne czuwanie/
WYJAZD  INDYWIDUALNY
Spotkanie cz³onków Stra¿y Honorowej NSPJ naszej 

parafii  odbêdzie siê w miesi¹cu czerwcu. Informacja o 
terminie spotkania zostanie podana w og³oszeniach 
parafialnych. 

Sakrament chrztu przyjêli:
1/.  Amelia Anna Szuszkiewicz, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
2/.  Mateusz Zerek, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
3/.  Adam Józef Hasiak, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,
4/.  Michalina Chubert, Zb¹szyñ, ul. Wawrzyniaka,
5/.  Karol Piotr Knopczyñski, Zb¹szyñ, ul. Kolonia,
6/.  Matylda Maria Kosicka, Zb¹szyñ, ul. Zygmunta I 
Starego,
7/.  Kacper Stró¿yk, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
8/.  Adam Miko³aj Tobys, Zb¹szyñ, ul. Dra Piotrowskiego,
9/.  Ignacy Jan Krajcer, Zb¹szyñ, ul. Zielona,
10/. Maciej Stanis³aw So³tysik, Zb¹szyñ, ul. Miodowa,
11/. Martyna Piosik, Zb¹szyñ, Pl. Wolnoœci,
12/. Franciszek Krajcer, Zb¹szyñ,
13/. Tomasz Pawe³ Walentowski, Strzy¿ewo, ul. Zb¹szyñska,
14/. Zofia Obst, Zb¹szyñ, Pl. Dworcowy,
15/. Lena Julia Balenko, Perzyny,
16/. Gabriel Orzechowski, Nowy Dwór.

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/.  Grzegorz Nowak  Weronika Sawicka

Odeszli do wiecznoœci:
1/.  Kazimierz Góralczyk, l. 83, Zb¹szyñ, ul. Spacerowa,
2/.  Helena WoŸna, l. 87, Zb¹szyñ, Pl. Wolnoœci,
3/.  Franciszek Waligóra, l. 83, Strzy¿ewo,
4/.  Danuta El¿bieta £ozowicka, l. 56, Zb¹szyñ, ul. 
Powstañców Wlkp.,
5/.  Gertruda Doro¿a³a, l. 101, Zb¹szyñ, ul. Rejtana
6/.  Krzysztof Mochort, l. 19, Nowy Dwór,
7/.  Stanis³awa Maria Napiera³a, l. 75, Nowy Dwór,
8/.  Aleksandra Barbara Kwaœna, l. 53, Zb¹szyñ, ul. 
Warszawska,
9/.  Tadeusz Jan Groszek, l. 58, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
10/. Irena Grzechowiak, l. 82, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego. 

W KOMUNII Z SERCEM JEZUSAW KOMUNII Z SERCEM JEZUSA

Urszula Pawelska

Z okazji beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II w 

bie¿¹cym numerze zamiast tradycyjnej Krzy¿ówki 

proponujemy quiz, aby przypomnieæ sobie niektóre 

szczegó³y o naszym Wielkim Rodaku: 

       1. Podaj datê chrztu Karola Wojty³y.

2. Podaj datê wcielenia Karola Wojty³y do Legii 

Akademickiej Uniwersytetu Jagielloñskiego, i 

jaki otrzyma³ numer rejestru.

3. Kiedy /dzieñ, miesi¹c, rok/, gdzie /miejsce/ i od 

kogo Karol Wojty³a otrzyma³a œwiêcenia 

kap³añskie?

4. Jakie wotum z³o¿y³ Jan Pawe³ II u stóp Czarnej 

Madonny na Jasnej Górze w roku 1983?

5. Czyj¹ figurê przyj¹³ Jan Pawe³ II w dniu 

24.03.1984r. w Rzymie, i co zosta³o w niej 

umieszczone?

6. Proszê podaæ iloœæ beatyfikacji i kanonizacji 

dokonanych przez Jana Paw³a II.

7. Jakie by³o has³o pielgrzymki papieskiej w Polsce 

w 1983r.? 

8. Kogo og³osi³ pierwszym œwiêtym Jan Pawe³ II?

9. Podaj dok³adn¹ datê kanonizacji Ojca 

Maksymiliana Kolbê.

10. Podaj datê ods³oniêcia pomnika Jana Paw³a II w 

Zb¹szyniu, oraz nazwisko jego twórcy.

Rozwi¹zania  odpowiedzi na pytania /najlepiej wszystkie/ 

prosimy nadsy³aæ na adres: Zygmunt Buda, 

Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zb¹szyñ w 

terminie do 20 maja br. Czekaj¹ nagrody!

Rozwi¹zanie krzy¿ówki kwietniowej: PRAWDA 

KOSZTUJE LECZ WYZWALA. Nagrodê wylosowa³: 

Pan Ryszard Mutwicki, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa. 

GRATULUJEMY! 

W pi¹tek 8 lipca 2011 r. 
wyruszy doroczna 

autokarowa Pielgrzymka 
Chorych i Starszych do 
Wielenia. Jest to Dzieñ 

Chorych. 
Wyjazd planujemy 

o godz. 9:30. 
Powrót oko³o godz. 17.

Zapisy u szafarza 
Miros³awa Skubiszyñskiego 
osobiœcie lub telefonicznie.

Tel. 68-386-98-66

W pi¹tek 8 lipca 2011 r . 

wyruszy doroczna 

autokarowa Pielgrzymka 

Chorych i Starszych do 

Wielenia. Jest to Dzieñ 

Chorych. 

Wyjazd planujemy 

o godz. 9:30. 

Powrót oko³o godz. 17.

Zapisy u szafarza 

Miros³awa Skubiszyñskiego 

osobiœcie lub telefonicznie.

Tel. 68-386-98-66

W pi¹tek 8 lipca 2011 r . 

wyruszy doroczna 

autokarowa Pielgrzymka 

Chorych i Starszych do 

Wielenia. Jest to Dzieñ 

Chorych. 

Wyjazd planujemy 

o godz. 9:30. 

Powrót oko³o godz. 17.

Zapisy u szafarza 

Miros³awa Skubiszyñskiego 

osobiœcie lub telefonicznie.

Tel. 68-386-98-66



14

Tegoroczny maj obfituje w œwiêta, uroczystoœci i wielkie wydarzenia koœcielne, którym 1 Maja 2011r. uszczêœliwi 
Nas beatyfikacja Jana Paw³a II. W tym najpiêkniejszym wiosennym miesi¹cu obchodzimy te¿ Œwiêto Matki.
W ¿yciu b³ogos³awionego Papie¿a Jana Paw³a II wa¿nymi dla Niego postaciami by³y dwie Matki; 

- „ Je¿eli w ogóle ¿yjê na œwiecie to dlatego, ¿e by³a Ona, która mi to ¿ycie da³a” ( Jan Pawe³ II, Autobiografia)
- „ Za przyczyn¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej, ¿ycie zosta³o mi na nowo darowane” ( Jan Pawe³ II, Sanktuarium Matki 
Bo¿ej Fatimskiej, Zakopane - Krzeptówki, 7 czerwca 1997r.) 

Jego dwie wielkie mi³oœci;
- Osobista mi³oœæ do ziemskiej Matki Emilii, której poœwiêca po Jej œmierci jeden z pierwszych swych wierszy 

„Emilii 
matce mojej”
- Mi³oœæ do Matki Niebieskiej  Najœwiêtszej Maryi Panny, ufaj¹c Jej i zawierzaj¹c, wypowiada³ tak czêsto dwoma 
s³owami „Totus Tuus”. 

Emilii matce mojej. 

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
Bia³e kwitn¹ ¿ycia kwiaty  
O ile¿ lat to ju¿ by³o
Bez Ciebie  duchu skrzydlaty  

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
Od lat tylu ju¿ zamkniêt¹,
Spokój kr¹¿y z dziwn¹ si³¹,
Z si³¹, jak œmieræ niepojêt¹.

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹,
Cisza jasna promienieje,
Jakby w górê coœ wznosi³o,
Jakby krzepi³o nadziejê.

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
Klêkn¹³em ze swoim smutkiem  
O, jak to dawno ju¿ by³o
Jak siê dziœ zdaje malunkiem.

Nad Twoj¹ bia³¹ mogi³¹
O Matko  zgas³e Kochanie  
Me usta szepta³y bezsi³¹;
- daj wieczne odpoczywanie. 

Matko
Majowa Panno

Królowo wielu imion
Z wiankiem macierzanki na g³owie

I z bukietem miêty w d³oniach
Módl siê za nami

Muzyko m³odej zieleni
Piastunko zapachu
Kwitn¹cych sadów

I têczobarwnych ³¹k
Módl siê za nami

Œpiewie drzew ko³ysanych wiatrem
Uœmiechu gipsowych figurek

Z wiejskich kapliczek
Poszczerbionych

Okrytych polnym kurzem
Módl siê za nami

Ucieczko grzesznych 
Módl siê za nami. 

Niech postawa zawierzenia i mi³oœci B³ogos³awionego Jana Paw³a II do ziemskiej Matki i 
do Niebieskiej Matki pomaga nam wiernie Go naœladowaæ. Módlmy siê.

(B. Ostromêcki, 1911) D³onie najcichsze. 
D³onie  ob³oki utulone,

D³onie skupione i ³agodne  

Po³ó¿ nad miasto zachmurzone
Tam, gdzie siê mosty cicho œwiec¹

Twoje spokojne d³onie ch³odne
Jak tulipanów p³atki lekko

D³onie dziewczêce, a matczyne
D³onie przedziwne,

Po³ó¿ nad mosty zatopione
Twoje pokorne, smutne d³onie,

D³onie dziecinne  

Rozdzieraj¹ce dno ciemnoœci
W mi³oœci i moc i b³yskawice  

D³onie  dalekie, d³onie bliskie
D³onie najcichsze. 

Matkom, m³odym i doœwiadczonym przez lata, tym uœmiechniêtym i tym 
zatroskanym, samotnym i zapomnianym ¿yczymy, aby uœmiech czêsto goœci³ 
na ich twarzach i mi³oœæ do Matki Bo¿ej wype³nia³a ich serca. 

Bierzmy udzia³ w piêknych majowych nabo¿eñstwach, dziêkuj¹c Jej 
za beatyfikacjê naszego Papie¿a Jana Paw³a II. 

St. A. Z. 

MARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£A
Co mo¿na napisaæ o oddaniu zreszt¹ pocisk z pistoletu zosta³ przez Czêstochowy - Brezje, gdzie znajduje siê 

papie¿a Jana Paw³a II Matce Bo¿ej? Có¿ Ojca Œwiêtego osobiœcie ofiarowany przepiêkny, cudowny wizerunek Maryi. 
mo¿na pisaæ o fakcie tak niby oczywistym Maryi w Fatimie i umieszczony w koronie Takich gestów by³o znacznie wiêcej. 
dla wszystkich wierz¹cych, a jednoczeœn- Cudownej Figury, gdzie zreszt¹ znajduje Zapewne wiêkszoœæ z nich pozostanie na 
ie tak nieoczywistym. Znamy wszyscy siê do dnia dzisiejszego. zawsze tylko w sercu Jana Paw³a II lub 
gesty Karola Wojty³y wobec Maryi: Jed nak  myl i³b y si ê te n, k to osób, które mu towarzyszy³y. Myœlê, ¿e 
oddanie siê po œmierci swojej mamy s¹dzi³by, ¿e Jego Maryjnoœæ koncent- tak nale¿y to rozumieæ. S¹dzê, ¿e jak 
Matce Bo¿ej Kalwaryjskiej w Kalwarii rowa³a siê na takich spektakularnych naucza³ Papie¿ „nie sposób zrozumieæ 
Zebrzydowskiej; doroczne wieloletnie wydarzeniach, realizowanych w blaskach cz³owieka bez Chrystusa”, tak te¿ nie 
pielgrzymki Karola wraz z ojcem do fleszy. Dla Jana Paw³a blask kamer sposób bowiem zrozumieæ Jana Paw³a II 
Kalwarii lub przy innych okazjach na telewizyjnych by³ raczej zupe³nie zbêdny, bez Maryi. Maryja by³a fundamentem 
Jasn¹ Górê. Jeszcze bardziej  znamy nie  mia ³ na jmn iej szego znaczen ia.  Jego ¿ycia, Jego powo³ania kap³añskiego, 
bardzo g³oœne medialnie wydarzenia Przydatny by³ o tyle, o ile s³u¿y³ dawaniu wreszcie by³a fundamentem papiestwa 
maryjne zwi¹zane ju¿ z papie¿em œw ia de ct wa  i e wa ng el iz ow an iu . Wojty³y.
Wojty³¹: adresowane do Maryi zawo³anie Najg³êbsze przejawy mi³oœci do Maryi Jan Pawe³ II mówi³ o Matce 
papieskie „Totus Tuus” (Ca³y Twój), by³y zupe³nie nie znane lub ma³o znane. Bo¿ej niemal¿e w ka¿dym swoim 
papieska z³ota ró¿a dla Czarnej Madonny Dzia³y siê bez wielkiego rozg³osu. Tak wyst¹pieniu. Podkreœla³, ¿e w kulcie 
w Czêstochowie, niezwyk³y kult Matki by³o na przyk³ad podczas pielgrzymki do Matki Bo¿ej najwa¿niejsze jest 
Bo¿ej w Lourdes, czy wreszcie wdziêcz- S³owenii 17 maja 1996. W tym dniu poznanie obiektywnej prawdy o 
noœæ Matce Bo¿ej Fatimskiej za cudowne wypad³y Jego urodziny. Papie¿ odby³ Bogarodzicy. Najwa¿niejszymi dokum-
ocalenie ¿ycia w dniu 13 maja 1981 r. p i e l g r z y m k ê  d o  s ³ o w e ñ s k i e j  entami Jana Paw³a II o Matce Bo¿ej s¹: 



15

Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, Zygmunt Buda,Joanna Galas, Kamilla Grocholewska, Krzysztof Kubiak, Konrad Maciejewski, 
J a r o s ³ a w  O l s z e w i c z ,  U r s z u l a  P a w e l s k a ,  K a m i l a  P i o s i k ,  G a b r i e l a  i  M i r o s ³ a w  S k u b i s z y ñ s c y
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com

Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziêtej w Zb¹szyniu  www.parafia-zbaszyn.pl 

Pieni¹dze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do 

skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl

enc ykl ika  Red emp tor is Mat er - o pojawia siê w wyniku odpowiedzi na czasu”, po treœci 
b³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu mi³oœæ. bibl ijne . W te j 
pielgrzymuj¹cego Koœcio³a z 1987 r. i list Szczególne miejsce w maryjnoœci w a r s t w i e  
apostolski Mulieris dignitatem - z okazji Jana Paw³a II zajmuje Jasna Góra ze sw¹ encykl ika  jes t  
Roku Maryjnego o godnoœci i powo³aniu ikon¹ Czarnej Madonny. Sam Papie¿ tak s z c z e g ó l n i e  
kobiety, og³oszony w 1988 roku. pisze o tym miejscu w ksi¹¿ce "Przek- b o g a t a .  
Kontynuuj¹c  nauczan ie  Soboru  roczyæ p róg  nadz ie i ":  "Dziewica  Z e s t a w i e n i e  
Watykañskiego II nt. Maryi Jan Pawe³ II Jasnogórska czczona jest od wieków jako tekstów, pozornie 
broni tradycyjnej pobo¿noœci maryjnej, Królowa Polski. Jest to sanktuarium od siebie odleg³y-
jednoczeœnie wskazuje kierunek, w jakim ca³ego narodu. U swej Pani i Królowej ch, ukazanie ich 
powinno siê rozwin¹æ nasze spojrzenie na Naród Polski szuka³ przez wieki i szuka w z a j e m n y c h  
Bogarodzicê.  Pap ie¿  podkreœla , ¿e nadal oparcia i si³y duchowego odrod- relacji rzuca nowe œwiat³o na podstawow¹ 
Maryja jako Matka Odkupiciela zajmuje zenia.  Jes t to mie jsce szczególnej w encyklice sprawê, jak¹ jest specyf-
œci œle  okreœlone  mie jsce w p lan ie ewangelizacji. Wielkie wydarzenia w icznoœæ poœ rednictwa Maryi i  jego 
zb aw ie ni a.  P op rz ez  z wi as to wa ni e ¿yciu Polski s¹ zawsze jakoœ z tym odnies ienia do Koœcio³a. Warto te¿ 
an ie lskie zosta³a wprowadzona w miejscem zwi¹zane. Dawna i wspó³czes- zwróciæ szczególn¹ uwagê na fragmenty 
tajemnicê Chrystusa. Koœció³ "pielgrz- na historia mojego Narodu w³aœnie tam, odnosz¹ce siê wprost do Roku Maryjnego 
ymuj¹c w czasie do koñca wieków (...) na Jasnej Górze, znajduje punkt swej w Encyklice Ecclesia de Eucharistia 
kroczy œladami wêdrówki odbytej przez szczególnej koncentracji". Karol Wojty³a Papie¿ œciœle powi¹za³ tematy dotycz¹ce 
Maryjê Dziewicê". pi el gr zy mo wa ³ do  Ja sn og ór sk ie go  Koœcio³a-matki i Maryi  Matki Koœcio³a, 

Dla Koœcio³a pierwszych wieków i Sanktuarium jeszcze jako zwyk³y kap³an, wzbogacaj¹c je o problematykê histor-
Koœcio³a wspó³czesnego Maryja jest t¹, a nastêpnie biskup i arcybiskup krakows- yc zn o- te ol og ic zn ¹.  «P ro sz ê na de  
która pierwsza uwierzy³a. W³aœnie przez ki. Gdy zosta³ papie¿em, w czasie wszystko  sam¹  nieb iañsk¹  Matkê 
tê wiarê Maryja pozostaje wci¹¿ obecna w pielgrzymek do Polski zawsze stara³ siê Koœcio³a, aby raczy³a na tej modlitwie 
dziele Koœcio³a, który wprowadza w odwiedziæ Jasna Górê. Nie uda³o mu siê to nowego Adwentu ludzkoœci trwaæ z nami, 
œ w i a t  k r ó l e s t w o  S y n a . w 1995 r., gdy¿ tylko jeden dzieñ którzy stanowimy Koœció³, czyli Cia³o 
Praktycznym wyrazem papieskiej wiary i przebywa³ w naszym kraju, a tak¿e w Mistyczne Jej rodzonego Syna. Ufam, ¿e 
refleksji teologicznej dotycz¹cej Maryi czasie ostatniej pielgrzymki w 2002 r. poprzez tak¹ modlitwê otrzymamy 
jest idea ca³kowitego zawierzenia Matce Analizuj¹c relacje Jana Paw³a II do zstêpuj¹cego na nas Ducha Œwiêtego (por. 
Chrystusa wyra¿one jego mottem Totus Matki Bo¿ej nie sposób nie wspomnieæ o Dz 1, 8) i staniemy siê œwiadkami 
Tuus - Ca³y Twój. Jan Pawe³ II zawierzy³ jego stosunku do Matki Bo¿ej Fatimskiej. Chrystusa 'a¿ po krañce ziemi'» (n. 22). W 
Maryi wszystkie aspekty naszej rzec- W³aœnie do sanktuarium w Fatimie uda³ mariologii, wed³ug Papie¿a, spotykaj¹ siê 
zywistoœci, sprawy ma³e i wielkie. We siê, aby podziêkowaæ Maryi za uratowa- wszystkie wielkie tematy wiary. Nie ma 
wszystkich swoich przemówieniach czy nie ¿ycia po zamachu z 13 maja 1981 r. encykliki, która nie koñczy³aby siê 
encyklikach, mówi¹c o ró¿nych prob- Znamienne, ¿e w³aœnie 13 maja 1917 r. odniesieniem do Matki Pana.
lemach, zawsze powierza je Maryi. rozpoczê³y siê objawienia Matki Bo¿ej w Warto te¿ zwróciæ uwagê na List 
Jednoczeœnie wskazuje J¹ jako wzór Fatimie, w których Bogarodzica prosi³a o Apostolski Jana Paw³a II „Rosarium 
postêpowania . Pierwsze s³owa jakie modlitwê i pokutê za grzeszników, a dla V i r g i n i s  M a r i a e   R ó ¿ a n i e c  
napisa³ po operacji tracheotomii to "Totus uproszenia pokoju - o nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Maryi Panny” (2002 r.). 
Tuus". Niepokalanego Serca Maryi. Ujawniona Ojci ec  œw iê ty  poszerza  modl itwê  

Warto spróbowaæ zrozumieæ, na s³ynna  Trzecia Tajemnica Fat imska Ró¿añcow¹ o now¹ seriê: Tajemnic 
czym polega istota tego zawierzenia. dotyczy³a m.in. w³aœnie zamachu na 'Œwiat³a'. Jednoczeœnie ukazuje kontemp-
T³umaczy to Jan Pawe³ II w encyklice Papie¿a. latywny charakter modlitwy Ró¿añcowej, 
Redemptoris Mater, dokonuj¹c analizy Maryja znajduje te¿ swoje miejsce zachêcaj¹c do naœladowania Maryi, w 
testamentu Chrystusa przekazanego nam w dokumentach Jana Paw³a II. Po której 'Szkole' uczymy siê poznawaæ i 
z krzy¿a. W testamencie tym Chrystus e n c y k l i k a c h  p o œ w i ê c o n y c h  ukochaæ Jej Boskiego Syna.
powierza Maryjê Janowi, zaœ Jana - Odkupic ie lowi  c z ³owieka,  O jcu Ta krótka refleksja tylko przypom-
Maryi. Syn Bo¿y powierzaj¹c sw¹ Matkê Mi³osierdzia, Duchowi O¿ywicielowi, ina, ¿e Jan Pawe³ II by³ zakochany w 
uczniowi, zobowi¹zuje go do otoczenia pracy ludzkiej i Aposto³om S³owian, Matce naszego Pana. To ona, Maryja by³a 
Jej synowsk¹ trosk¹ i zapewnienia Ojciec Œwiêty 25 marca 1987 roku og³osi³ i jest fundamentem papiestwa Wojty³y. 
koniecznej opieki. Z kolei zawierzaj¹c swoj¹ szóst¹ encyklikê, Redemptoris Ona, B³ogos³awiona miêdzy niewiastami. 
Jana Maryi wprowadza go w stanowi¹cy Mater, poœwiêcon¹ Matce Odkupiciela. On, od 1 maja br. b³ogos³awiony spo-
istotê macierzyñstwa "jedyny i niepow- Czytelnik znajdzie w encyklice wiele miêdzy rodzaju ludzkiego. Zawsze 
tarzalny zwi¹zek osób" (RM 45). Papie¿ w¹tków szczegó³owych. Pocz¹wszy od „Totus Tuus, Maryjo”.
podkreœla , ¿e  s³owo "zawierzen ie"  w¹tku przewodniego  „pielgrzymowania 
okreœla szczególn¹ osobow¹ relacjê, jaka wiary”, poprzez refleksjê nad „pe³ni¹ 

MARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£AMARYJA NAJG£ÊBSZYM DOŒWIADCZENIEM JANA PAW£A

Opracowa³:
Mirek Skubiszyñski
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