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Dobre rady:
1. Nie zostawiaj do zrobienia na jutro, jeśli możesz
zrobić to dzisiaj.
2. Nie proś o pomoc innych, jeśli możesz zrobić to
sam.
3. Nie kupuj rzeczy niepotrzebnych tylko dlatego,
że są tanie.
4. Nie trać pieniędzy zanim ich nie zarobisz.
5. Lepiej jedz mniej, niż za dużo.
6. Bądź zadowolony, jeśli mogłeś wspomóc
potrzebującego.
7. Staraj się wykonywać swoje obowiązku
sumiennie, a na pewno będziesz zadowolony i
mniej zmęczony.
8. Nie przejmuj się zbytnio przyszłością, zwróć
więcej uwagi na to, co czynisz teraz.
9. Jeśli jesteś zdenerwowany, zanim coś powiesz,
policz do dziesięciu. A jeśli jesteś w dużym
gniewie, to policz do stu. Staraj się być
spokojny.
Przysłowia
1. Tybetańskie.
„Ręce można złożyć tylko wtedy, kiedy są puste.”
2. Żydowskie.
„Stary przyjaciel i stare wino nie tracą zapachu u
smaku.”
3. Indiańskie
„Jeżeli mówisz, pamiętaj, że czasem lepsze jest
milczenie.”
4. Angielskie
„Nie każdy kaptur czyni zakonnika.”
5. Kurdyjskie.
„Chcesz złowić perłę, szukaj jej w morzu.”
6. Rzymskie.
„Miłość i kaszel nie dają się ukryć.”
7. Chińskie.
„Być kamieniem jest łatwo, trudniej być szkłem.”
8. Portugalskie.
„Gromada mrówek może pokonać lwa.”
9. Szwajcarskie.
„Dobre imię jest dużym skarbem.”
10.
Arabskie.
Mędrzec bez wiary, to drzewo bez owoców.”
11.
Czeskie.
„Dla słabego konia nawet jego ogon jest za ciężki.”
12.
Libańskie.
„Drzewo pełne owoców pochyla się na wszystkie
strony”
13.
Rosyjskie.
„Lepiej zawrócić, niż zgubić drogę.”

Dziesięć przykazań człowieka leniwego:
1. Żyj aby odpoczywać.
2. Kochaj swoje łóżko jak najważniejszą rzecz w
życiu.
3. Jeżeli widzisz, że ktoś odpoczywa, pomóż mu.
4. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł dobrze spać
w nocy.
5. Praca jest świętością, najlepiej trzymaj się od
niej z daleka.
6. Nigdy nie czyń dzisiaj tego, co możesz zrobić
jutro.
7. Pracuj jak najmniej, resztę zostaw dla innych.
8. Nikt nie umarł, gdy odpoczywał.
9. jeśli poczujesz chęć do pracy, usiądź i
poczekaj aż minie.
10.
…
Zdania z humorem
1. Pierwszego zaniku pamięci człowiek nigdy
nie zapomina.
2. W domu niezdecydowanego powinna być
tylko jedna łazienka.
3. Nie podpisuj niczego, zanim nie weźmiesz do
ręki pióra.
4. Jeżeli skaczesz ze spadochronem i on się nie
otworzył, nie próbuj skakać ponownie.
Mądre myśli
ü Trzy rzeczy, które tylko raz w życiu się
zdarzają i już nigdy więcej nie wracają:
•
słowo;
•
czas;
•
okazja.
ü Trzy rzeczy, które mogą zrujnować
człowieka:
•
gniew;
•
zarozumiałość
•
zemsta.
ü Trzy rzeczy bardzo wartościowe:
•
miłość Boga i bliźniego;
•
rodzina;
•
przyjaciele.
ü Trzy rzeczy, które przemijają:
•
szczęście;
•
sukces;
•
sen.
ü Trzy rzeczy, które czynią człowieka
szlachetnym i wartościowym:
•
wierność swoim zasadom;
•
szczerość;
•
uczciwa praca.
Opr. Ks. Leon Łodziński
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BŁ. BOGUMIŁ - ARCYBISKUP PATRON ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
Kierował metropolią gnieźnieńską przez 12 lat. Później
złożył rezygnację i został pustelnikiem. „Mąż pełen cnót i
wiedzy … wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen
szlachetności umysłu” – pisał o nim mistrz Wincenty
Kadłubek. Nie przypuszczał, że pisze o przyszłym
Błogosławionym.
Bogumił pochodził z rycerskiego rodu Leszczyców. Miał
urodzić się ok. 1135 roku w pobliżu wsi Koźmin k/Turku, gdzie
jeszcze w XV wieku stał dwór Leszczyców, Janiszewo. Nie ma
żadnych dokumentów o rodzicach Błogosławionego. Jego
bliskim krewnym, a może nawet bratem, był cysters Boguchwał.
Nie wiemy jak wyglądało jego dzieciństwo i młodość. Zapewnie
sumiennie zdobywał wykształcenie. Później wstąpił do zakonu
cystersów, ale o okolicznościach tego wydarzenia też niewiele
wiemy. W roku 1185 miał powstać
klasztor w Koprzywnicy, a jego opatem
został wybrany Bogumił – Piotr.
Nasz Błogosławiony figuruje
często jako Piotr II. Nie wiemy czy imię
Piotr otrzymał na chrzcie, czy też jest to
jego imię zakonne.
W wieku 50-51 lat w roku 1186
Bogumił został powołany na urząd
biskupa w Poznaniu. Po dzień dzisiejszy
w skarbcu archikatedry poznańskiej
przechowywana jest jego stuła. Już w
roku 1187, po śmierci arcybiskupa
gnieźnieńskiego Zdzisława, zostaje
powołany do Gniezna na jego zastępcę.
Tak szybka nominacja i kariera
wskazuje, że Błogosławiony Bogumił
m u si a ł w y ró żn i a ć si ę w i e dzą i
niezwykłymi zaletami ducha.
Wyniesiony na najwyższą godność
ko ś c i e l n ą w Po l s c e , n a s t o l i c ę
arcybiskupią w Gnieźnie, z dochodów biskupich chętnie
dźwigał podupadłych ludzi, ratował ubogich. Wielu kleryków
swoim kosztem utrzymywał, przysposabiał do nauk i zaprawiał
w dobrych obyczajach.
Z pałacu do samotni
Niewiele jest informacji na temat publicznej i kościelnej
działalności arcybiskupa Bogumiła. Zachowały się tylko
informacje, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji
kolegiaty sandomierskiej. Był rozjemcą w sporze między
benedyktynami, a norbertanami o opactwo Św. Wincentego we
Wrocławiu. W roku 1193 przydzielił je norbertanom.
Także jemu przypadło w udziale pojednanie książąt
Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. Niestety bez
powodzenia. W rodzinnym majątku, w Dobrowie, bł. Bogumił
ufundował kościół parafialny Św. Trójcy i bogato go wyposażył.
Arcybiskupa Bogumiła wymienia się też jako
prawdopodobnego fundatora Drzwi Gnieźnieńskich.
A jednak Bogumił nie czuł się dobrze w roli biskupa, był
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spragniony ciszy, spokoju i odosobnienia. Skorzystał z
okazji, że do Polski przybył legat papieski, kardynał Piotr, i
na jego ręce złożył rezygnację. Po 12 latach rządów
metropolią gnieźnieńską, mając ponad 60 lat, w roku 1198
przeniósł się do rodzinnego Dobrowa, wsi w
województwie wielkopolskim w powiecie kolskim. Tam na
wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię-samotnię, w
której spędził ostatnie lata swego życia. Prymas Łubieński
tak posumował lata odosobnienia Błogosławionego:
„Trawiąc czas na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami,
niesypianiem i różnymi umartwieniami spędził ostatnie
lata życia”. Będąc pustelnikiem prawdopodobnie
przechodził suchą nogą przez wezbraną Wartę i jeszcze lud
za sobą prowadził. Głodnych karmił rybami, które na jego
rozkaz wychylały się z wody i
dawały się schwytać. W każdą
niedzielę i w święta odprawiał Mszę
św. dla okolicznej ludności i
wygłaszał kazanie. W Dobrowie
spędził około 5 lat.
Zmarł w pierwszych latach XIII
stulecia, przypuszczalnie w 1204
ro ku i z o s t a ł p o c h owa ny w
Dobrowie. Dobra rodzinne
przeznaczył na misje wśród
pogańskich Prusów.
Beatyfikacja po ponad 700
latach
Kult arcybiskupa – pustelnika
rozwinął się już w XIII wieku i z
czasem był coraz żywszy. Uciekano
się w modlitwie do Bogumiła by
uprosić przede wszystkim zdrowie
dla żywego inwentarza oraz
szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu
w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne
za wyjednane łaski. Wśród przypisywanych mu cudów
wymienia się m. in. wskrzeszenia zmarłych (zarówno ludzi
jak i zwierząt), ratowanie tonących, uzdrowienia.
W XVI wieku cześć oddawali mu nie tylko mieszkańcy
Wielkopolski, ale także Warmii, a nawet Bułgarii.
Rozpoczęto starania o zatwierdzenie kultu Bogumiła przez
Stolicę Apostolską. W 1625 roku ruszył proces kanoniczny
przerwany później z powodu różnych przeciwności m. in.
zniszczenie księgi cudów, która nieszczęśliwie spłonęła.
Nowy proces otwarto dopiero w 1908 roku. Trwał 17
lat, do 27 maja 1925 roku, kiedy to Papież Pius XI oficjalnie
zatwierdził starodawny kult biskupa i przyznał
Bogumiłowi tytuł BŁOGOSŁAWIONEGO, wyznaczając
jednocześnie 1 0 c z e r w c a na dzień patronalny. Jego
świątobliwość Paweł VI ogłosił go natychmiast wraz bł.
Jolentą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej.
Błogosławiony Bogumił patronuje także archidiecezji
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

poznańskiej, gdańskiej, wrocławskiej oraz diecezji
włocławskiej. Dlatego też w tych diecezjach doroczna
jego pamiątka jest świętem.
W 2007 roku w miejscowości Dobrów utworzono
sanktuarium ku czci Błogosławionego Bogumiła, gdzie
znajdują się jego relikwie. Oprócz Dobrowa relikwie
Błogosławionego znajdują się w Rzymie, Uniejowie,
Gnieźnie i Kole.
Błogosławiony Bogumił jest wzywany jako
orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.
W ikonografii Bł. Bogumił przedstawiany jest w
pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku.
Czasem ukazany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę.
Atrybutem jego jest ryba.
Nauka moralna
„Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli
kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości”(Jan
2, 15).

Te słowa można całkowicie zastosować do życia
Bł. Bogumiła, który miłował Boga nade wszystko, a
gardził wielkością tego świata. Porzucił nawet stolicę
arcybiskupią, aby jako pustelnik oddać się całkowicie
Bogu.
Modlitwa
Boże, któryś Błogosławionego Bogumiła,
Wyznawcę Twojego i biskupa, gdy wzgardzał
zaszczytami tego świata, chwałą pokory
przyozdobił, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy z
tych cnót jego korzystając, przez jego zasługi stali
się współuczestnikami chwały niebieskiej. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w
niebie i na ziemi. Amen
Urszula Pawelska

Ciąża, dziecko i alkohol
Jeśli w czasie ciąży wypijesz choćby kieliszek wina lub jedno piwo,
twoje nienarodzone dziecko wypije wraz z Tobą. Jego organizm nie ma
żadnego mechanizmu obronnego,
który uchroniłby je przed skutkami

·
·
·

wady nerek
problemy z widzeniem i ze słyszeniem
wystąpienie FAS
Na czym polega FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół

łożysko, a wątroba nie jest jeszcze

Alkoholowy):
·
Niski wzrost i małogłowie
·
Dysmorfie twarzy (np. twarz jest niesymetryczna)
·
Wady układu kostno; mięśniowego i zaburzenia czucia

dostatecznie rozwinięta, by

głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np.

działania alkoholu. Nie chroni go

eliminować alkohol.
W Polsce co roku rodzi się nawet 9
000 dzieci cierpiących na
zaburzenia rozwojowe
s p o wo d o wa n e ko n t a k t e m z
alkoholem w czasie okresu
płodowego. Kobieta nie musi wypić
dużo ani pić często, aby to

·
·

złamać rękę i nie czuć tego)
Problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia
Zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa

·

(dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu)
Anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów

·
·
·
·

płciowych
Podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból
Nadpobudliwość
Impulsywność (impuls; działanie; myślenie)
Problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko

zaszkodziło jej dziecku. Szczególnie niebezpieczne jest picie w

będzie się skarżyć, że nic mu nie wchodzi do głowy, choć się

pierwszych dniach po zapłodnieniu, a więc wtedy, gdy kobieta jeszcze
nie wie, że jest w ciąży. Największe uszkodzenia mózgu i układu

·

uczy)
Zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne,

nerwowego może spowodować alkohol w pierwszych 3-5 tygodniach.

trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich

Alkohol wypity w trzecim trymestrze może znacząco spowolnić

kontakt z alkoholem w organizmie matki nigdy tych braków nie

zachowań (może np. uciekać z domu)
Niekontrolowane napady złości
Skłonność do uzależnień
Skłonności depresyjne i lękliwość
Podatność na manipulacje
Uwaga - nawet troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotkniętych

nadrobi.Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Niezależnie od

FAS! To więcej niż rodzi się dzieci z zespołem Downa! W Polsce

rozwój dziecka, a nawet spowodować przedwczesny poród. W
przeciwieństwie do innych wcześniaków dziecko uszkodzone przez

etapu ciąży alkohol zawsze szkodzi.
Co może spowodować wypicie alkoholu przez kobietę w ciąży:
·
poronienie lub przedwczesny poród
·
niską wagę urodzeniową dziecka
·
uszkodzenia mózgu (w każdym trymestrze ciąży)
·
zespół ADHD
·
opóźnienie wzrostu
·
wady serca

·
·
·
·

oznacza to 900 dzieci z FAS rocznie. Ponieważ FAS i inne
zaburzenia rozwojowe będące skutkiem alkoholu są słabo
diagnozowane, dzieci często pozostają bez właściwej pomocy i
rehabilitacji.
źródło: Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl
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Czuwaj Wiaro!
Piotr „Stopa” Żyżelewicz – to kolejna osoba z
cyklu „sławnych ludzi”, lecz możliwe, że nie wszyscy go
znają... Perkusista, członek zespołów takich jak: Armia,
Izrael, Voo Voo, 2Tm2,3, Kultura, Brygada Kryzys,
Moskwa i wielu innych. Gościnnie udzielał się na płytach
Wojciecha Waglewskiego (lider Voo Voo), Tomasza
Budzyńskiego (wokalista Armii), T.
Love, Zakopower czy Janusza Radka.
Współpracował także z Dziećmi z
Brodą, z którymi nagrał płyty
„Normalnie szok!” i „Czuwaj wiaro!”.
Swoimi perkusyjnymi zdolnościami
tworzył także muzykę do piosenek z
okresu powstańczego m.in. znanej
wszystkim „Siekiera, motyka”.
Urodził się 31 marca 1965,
lecz zmarł całkiem nie dawno - 12 maja 2011 we
warszawskim szpitalu, kilka dni po wylewie krwi do
mózgu, jakiego doznał podczas jazdy rowerem. Grał rock,
punk rock i reggae. Pseudonim „Stopa” został
zaczerpnięty od jego zdolności niezwykle szybkiej i
precyzyjnej gry stopami, za co był przez ludzi bardzo
ceniony i podziwiany.

Wielość utworów, w które się zaangażował,
świadczy o tym, że był bardzo pracowity. Wszędzie
było go pełno – w piosenkach dla dzieci i dla
dorosłych, dla młodych i dla wcześniej urodzonych,
ale także dla wierzących, nagrywając m.in. kolędy
bożonaro-dzeniowe. Umiał się dostosować. Był
młodym facetem, pełnym wigoru i
radości. Robił to co lubił i czerpał z
tego przyjemność.
Wielu Młodych w
dzisiejszym świecie nie wie co
będzie robić w przyszłości.. ale
trzeba znaleźć swój życiowy cel, tak
jak on to zrobił. Swoją muzyką
dawał dobro innym ludziom. Każdy
z nas wybierając i wypełniając w
życiu swe obowiązki, jakich się podjął (nie ważne jak
byłyby skromne), musi pamiętać, aby to co robi - robił
z serca oraz żeby przynosiło mu to radość, ponieważ
w każdej pracy można dać światu wiele dobrego.
Więc:
„Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, pracując za dwóch!” HEJ!!

Od urodzenia mieszkam w Zbąszyniu
W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co dzień nie
widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś przedstawiamy
kolejną z takich osób. Jest nią katechetka, Pani Jolanta Dana.
Od urodzenia mieszkam w Zbąszyniu. Rodzice: mama
Stefania pracowała w Zakładach Odzieżowych „Romeo”, tata
Jan był kolejarzem. Mam o rok starszego brata Leszka, który
także mieszka w Zbąszyniu. Od najmłodszych lat rodzice
posłali nas do przedszkola państwowego (żebyśmy nauczyli
się wcześniej wstawać, bo byliśmy wielkimi śpiochami).
W 1969 rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej, a
następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.
Maturę zdałam w roku 1981. Po maturze rozpoczęłam pracę
jako katechetka i równocześnie 2-letnie studium
katechetyczne przy Papieskim Wydziale Teologicznym w
Poznaniu. Pracę magisterską obroniłam na Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny z zakresu
oligofrenopedagogiki w Poznaniu, który dał mi uprawnienia
do pracy z osobami upośledzonymi.
Katechizowałam nie tylko w Zbąszyniu, ale także w Nądni,
krótko w Perzynach i Siedlcu.
Od 1 września 1990 roku, kiedy katecheza weszła do szkół
uczyłam religii w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu.
Prowadzę lekcje religii również w Specjalnym-OśrodkuSzkolno-Wychowawczym ( popularnie nazywanym Szkołą
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Życia) mieszczącym się przy ul. Zbąskich. Ośrodek ten
istnieje od 1993 roku.
Od 1 września 2008 roku katechizuję tylko uczniów
specjalnej troski. Katechizacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo
specyficzna. Otwieranie człowieka na Boga jest trudne, a
w przypadku osób z którymi kontakt jest utrudniony
wymaga bogactwa stosowanych metod. Przekaz prawd
wiary opiera się bardziej na przeżywaniu poznawanych
treści niż wiedzy. W szkole mogą przebywać osoby od 724 roku życia.
Praca ta daje mi dużo satysfakcji, ponieważ widzę
radość w oczach wychowanków i ich otwartość na Boże
sprawy. Jednym słowem warto się dla nich trudzić i być z
nimi.
Najwięcej czasu poświęcam przygotowaniu się do pracy.
A wolne chwile spędzam w domu z książką w ręku. Lubię
muzykę, dobre filmy i swoje 2 psy.
Całe dorosłe życie katechizuje, w tym roku obchodzę 30lecie pracy katechetycznej. Dlatego dziękuję Bogu, że był
mi pomocą przez tyle lat w przybliżaniu dzieci i
młodzieży do siebie.
A największą radością dla mnie jest, gdy widzę moich
pierwszych dorosłych uczniów ze swoimi dziećmi w
kościele.
Pani Joli wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Dlaczego powinniśmy się modlić za Kapłanów
…”Rozważcie potęgę kapłana!
Jego mowa - kawałek chleba przeistacza w Boga!
To więcej niż stworzyć świat”… [św. Jan Vianney].
Dlaczego powinniśmy się modlić za Kapłanów
Dlatego, że wzywa nas do tej modlitwy sam
Chrystus „Proście więc Pana żniwa, aby posłał
robotników na żniwo swoje!” [ Mt 9,38]. Jest to
wyraźne i stanowcze wezwanie, wobec którego nikt
wierzący w Chrystusa nie może przejść obojętnie. Bóg
daje nam obietnicę nowych powołań, ale równocześnie
pragnie, byśmy o nie prosili.
Modlitwa staje się więc
koniecznym warunkiem dla
wzrostu powołań.
Na pewno też dlatego, że jak
powie patron kapłanów
Święty Jan Vianney ;
. . .” K a p ł a n j e s t
człowiekiem, który
zastępuje Boga,
człowiekiem, któremu
Bóg nadał wszelką swą
władzę”… „O, kapłan to coś
wielkiego! Gdyby samego
siebie pojął skonałby…Bóg jest mu posłuszny:
mówi dwa słowa, a Pan nasz zstępuje z nieba na
jego wezwanie i zamyka siebie w maleńkiej hostii”.
Jak widzimy „władza kapłana” jest ogromna, kapłan
jest nam koniecznie potrzebny do osiągnięcia życia
wiecznego. Uzmysławia nam to znowu św. Jan Vianney:
..”Bez sakramentu święceń kapłańskich nie
mielibyśmy Pana naszego. Kto umieścił Go tam, w
Tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę,
gdy przyszliśmy na świat? Kapłan. Kto ją
przygotuje do stawienia się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa
Chrystusa? Kapłan, wciąż kapłan. A jeśli ta dusza
zamiera, kto ją wskrzesza, przywraca jej spokój,
obdarza pokojem? Znowu kapłan”. Daj Boże, by te
mocne słowa św. Proboszcza z Ars pobudziły nasze
serca do modlitwy za naszych znajomych i
nieznajomych kapłanów.
Jak się modlić? Nie chodzi tu wcale o skomplikowane i
długie nabożeństwa, ale o prostą codzienną modlitwę.
Dla przykładu możemy odmawiać modlitwę „ Pod
Twoją Obronę”, czy dziesiątek Różańca świętego, lub
ulubioną Litanię. Najistotniejsze jest to, byśmy się po
prostu modlili z głęboką wiarą i wielką wytrwałością.
Kapłan, to człowiek z bardzo ludzkimi
przyzwyczajeniami, słabościami i wadami. Dlatego
każdy ksiądz potrzebuje wiernych, ich życzliwości,

serca, a najbardziej modlitwy. Św. Jan Maria
Vianney
mówił, że „ dobry pasterz, pasterz według
Bożego serca, jest największym skarbem, jaki
dobry Bóg może dać parafii i jednym z
najcenniejszych darów miłosierdzia Bożego”.
Jednak o takiego kapłana trzeba się modlić, bo
ksiądz nie staje się świętym, gdy przywdzieje
sutannę. Dlatego każdy kapłan potrzebuje wsparcia
wspólnoty. Papież Jan Paweł II w pokorze serca
prosił nas, abyśmy wstawiali się za nim u Pana.
Wielokrotnie powtarzał też, że był „silny siłą naszej
m o d l i t w y ”. D z i s i a j
natomiast pokutuje
przekonanie, że to księża
mają modlić się za nas, a
my za nich już nie. Nic
bardziej mylnego. W
dobie kryzysu wiary i
ataku na Kościół tym
bardziej powinniśmy
otoczyć troską swoich
duszpasterzy. Okazuje się,
że wiele osób nie widzi
zależności między
modlitwą, a kondycja
duchową księży. Trzeba sobie uświadomić, że
będziemy mieli takich kapłanów jakich sobie
wymodlimy. Obudźmy się więc z letargu, w którym
krytykujemy, a nie robimy nic, by zmienić
rzeczywistość Kościoła, kapłaństwa. Dlaczego
zatem nie modlić się w intencji księży? Każdy
ksiądz ma wady, może przeżywać dramaty, rozterki
- dlatego potrzebuje silnego zaplecza
modlitewnego. Będąc blisko Kościoła często
widzimy zmagania kapłanów, ich walkę o wierność,
jak i piękne dzieła, których Bóg dokonuje przez ich
ręce, a także w nich samych. Wspaniale jest brać w
tym udział przez swoje małe „ Zdrowaś Mario”, lub
inna modlitwę w ich intencji.
Po co modlić się za kapłanów? Aby wiedzieli, że w
swoich zmaganiach, zwycięstwach i upadkach nie
są sami. Modlitwa ta ma mobilizować, pobudzać.
Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że dzisiejszy
świat woła o świętych kapłanów. Polecajmy więc
kapłanów Matce Bożej, która jest również Matką
kapłanów, Królową duchowieństwa. To Jej
powierzajmy naszych kapłanów, dobrych, czy
złych, wiernych, czy niewiernych – to bez
znaczenia, bo są oni kapłanami, a więc dziećmi
Maryi, Jej ukochanymi synami.
Parafianka
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DOM KATOLICKI – WCZORAJ I DZIŚ
W kilku ostatnich latach obserwujemy ciągłe

małej salki poprowadzą schody do górnej salki,

przeobrażanie się zbąszyńskiego Domu Katolickim.

przeznaczonej na mniejsze zebrania. Salka górna

Zmiana sposobu wykorzystania oraz prowadzone cały

będzie większa od dolnej, a także obszerniejsza od

czas remonty spowodowały, że budynek zaczął ponownie

dzisiejszej salki parafialnej. W ten sposób powstaną

tętnić życiem. Pokażemy naszym czytelnikom, jak

dwie salki jedna nad drugą.

obecnie wygląda Dom Katolicki, ale rozpoczniemy od

Najważniejszą częścią gmachu będzie wielka

samego początku, czyli od lat 30-tych XX wieku, kiedy to

sala długa 20 m, a szeroka 13 m, Sufit ma być prosty i

na placu przy kościele rozpoczęto prace budowlane.
***
W roku 1932 z inicjatywy ówczesnego

ozdobny, ale nie sklepiony. Filarów, które zabierają

proboszcza parafii w Zbąszyniu ks. Leona Płotki
rozpoczęto starania mające na celu uzyskanie wszelkich
pozwoleń związanych z planowaną budową Domu

miejsce i przeszkadzają nie będzie. Przy sali będzie
oczywiście obszerna i głęboka scena z garderobą. (…)
Obecna sala parafialna zostanie
prawdopodobnie zamieniona na ogniska dla młodzieży
i także drzwiami połączona z główną salą. W ten

Katolickiego.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w „Tygodniku

sposób powstanie kompleks sal i ubikacji, który będzie

Parafji Zbąszyńskiej” z 6 stycznia 1935 r. projekt

tak urządzony, aby można w razie potrzeby wszystkie

budowlany przewidywał, że rozmiary budynku będą

połączyć w jedną olbrzymią przestrzeń.

następujące: długość 36 m, szerokość 13,85m, wysokość

W projekcie jest oprócz ognisk dla młodzieży,

9,7 m. Zamierzenia były następujące: „Na zewnątrz

urządzenie biblioteki z czytelnią oraz pokoju do zebrań
zarządowych.
Przedsięwzięcie zakrojone jest na szeroką
skalę, ale inaczej nie warto w ogóle budować. Tak
ważne miasto i tak wielka parafia musi mieć Dom
Katolicki, który będzie godnie spełniał swoje zadania.
Żywimy nadzieję, że parafianie okażą się w
dalszym ciągu hojnymi i szczodrymi i że przez obfite
ofiary i kupowanie losów loteryjnych przyczynią się do

Wśród parafian rozprowadzano kartki pocztowe przedstawiające szkic Domu
Katolickiego w Zbąszyniu, którego budowa miała się wkrótce rozpocząć.

gmach będzie miał linie nowoczesne. Ozdobą jego będzie 7
dużych, podłużnych okien frontowych i wystawka na
środkowym blokiem, nieco wysuniętym z napisem „Dom
Katolicki”. Do wnętrza prowadzić będą podwójne, szerokie
drzwi, umieszczone na froncie i to na prawym końcu bloku.
(…)

tego, że Dom Katolicki stanie ku ich radości i chlubie”.
Koszt budowy Domu Katolickiego, jak wynika
z pisma dziekana Leona Płotki do Kurii Arcybiskupiej
w Poznaniu z dnia 5 stycznia 1935 r., szacowano na
poziomie 30 tysięcy złotych., parafia w tym czasie
dysponowała kwotą ok. 9 tysięcy złotych. Brakujące
fundusze planowano pozyskać z ofiar, datków z
kolędy oraz zysku z loterii, którą zamierzano

Zaraz przy wejściu będzie mały przedsionek z

przeprowadzić. Rozważano również możliwość

podwójnymi drzwiami celem zabezpieczenia od

ewentualnego skorzystania z pożyczki bankowej.

przewiewu. Tutaj będą umieszczone kasy do ewentualnej

Pieczę nad funduszami powierzono komitetowi

sprzedaży biletów. Następnie będzie mała salka w rodzaju

wyłonionemu z członków Parafialnej Akcji

holu o rozmiarach 11,25 x 7,16 m. Obok od tylnej strony

Katolickiej.

będą umieszczone garderoba, pokoik, ubikacje. Z opisanej
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/Ciąg dalszy nastąpi/
Pismo Parafii
Zbąszyńskiej
Anna Masiewicz

Majowe – tradycja z pokolenia na pokolenie…
Z dziadków i rodziców na dzieci… W Stefanowie w tym
roku odprawianiem nabożeństwa ku czci Maryi zajęły
się… dzieci!!! Z dnia na dzień każda z grupki dziewczyn
rozpoczynają znakiem Krzyża, prowadzą Różaniec,
Litanie i wybierają pieśni, które śpiewają wszyscy
zgromadzeni na modlitwie. Wśród nich w kolejności
alfabetycznej znalazły się: Antonina Bartkowiak, Paulina
Golczak, Karolina Konieczek, Weronika Koza, Klaudia
Łakoma, Jagoda Piter, Wiktoria Piter, Żaneta Rybak,
Klaudia Sołtysik, Adrianna Szczecińska i Agata
Urbanowicz. Każdego dnia ustalają przebieg modlitw, co
sprawia, że wszystko przybiera nadzwyczajnego
wyglądu, oryginalności prowadzonego spotkania i

bliskiej wszystkim atmosfery, która radośnie łączy
zebranych ludzi. Codziennie figura Pana Jezusa (przy
której odbywają się Majowe w Stefanowie), stojąca na
cokole w środku wioski przypomina mieszkańcom o
najważniejszej rzeczy w życiu – o Bogu. Obecnie
widzimy, że to dzieci dostrzegły tę Prawdę prędzej niż
większość dorosłych. Panu Jezusowi to na pewno się
bardzo podoba :) Jak można dostrzec, modlący się - są
zadowoleni.. A Stefanowo może się cieszyć, że posiada
tak mądre i dojrzałe dziewczyny, które nie pozwolą za
nic, aby zanikły wartości, o które walczyli nasi
przodkowie..
Grzegorz Jaskuła

XV Spotkanie Młodych Lednica 2000
Już po raz piętnasty zwołani przez samego Chrystusa
spotkamy się u źródeł chrzcielnych polski. W sobotę 4
czerwca 2011 roku spotkamy się wszyscy nad Jeziorem
Lednickim, na Polach Lednickich zwołani hasłem: „JP II –
liczy się świętość!”. Zgromadzimy się pod gólym niebem,
w wygodnych butach i ubrani „na cebulę” zmodlitwą i
płaszczem przeciwdeszczowym by dziękować za
świętość Jana Pawła II oraz wspólnie wybrać Chrystusa.
Program tegorocznego spotkania oparty został na
przesłaniach JP II kierowanych do młodych
gromadzących się na Polach Lednickich w latach 19972004. Rozpoczęcie spotkania zaczyna się o godzinie
17.00 powitaniem i zawiązaniem wspólnoty. Następnie
wsłuchiwać będziemy się w przemówienia lednickie Jana
Pawła II do młodych. Przypomnimy sobie znaczenia
chrztu i bierzmowania oraz wspólnie wybierzemy
Chrystusa. Jednym z ważnych punktów spotkania będzie
błogosławieństwo narzeczonych. Wysłuchamy także
przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI. Uwieńczeniem
całości będzie egzamin z miłości i Eucharystia. Nie
zapomnijmy o przejściu przez Bramę III Tysiąclecia –
symbol wyboru Chrystusa.
Nie zapomnijcie ze sobą zabrać:
· Klucza do swojego serca – w zamian otrzymamy
klucz do nieba;
· Przyjaciela, który będzie nas wspierał w drodze
do świętości;
· Białej szaty – nałożymy ją po odnowieniu
przyżeczeń chrzcielnych na znak włączenai się w
spólnotę.
Prezenty, które otrzymamy podczas spotkania:
· Klucz – symbol otwarcia drzwi Chrystusowi,
będący kluczem do nieba. Jednak znim to nastąpi
sami złożymy nasze klucze – klucze polskiej

młodzieży, które stworzą pomnik zaufania
Chrystusowi;
· Skała – kawałek skały z białą rybą. „Chrystus
jest skałą, Piotr jest skałą i każdy z nas jest
s k a ł ą .” S k a ł a b ę d z i e s y m b o l e m
przynależności do Chrystusa, który daje nam
siłę.
Lednica czeka!!!
Zabierzcie ze sobą kapłanów i katechetki.
Joanna Galas
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Pamietnik wieznia cd
Jako i my odpuszczamy….. o, Boże ile razy byłoby
inaczej, gdybym i ja zapomniał moje krzywdy i
moje żale. Tak wtedy w pełni zrozumiałem sens
modlitwy Pańskiej. Tego zwykłego, codziennego
Ojcze nasz… A mój ojciec leżał cicho obok mnie.
Jego dusza jeszcze była twarda, ale modlitwa
wieczorna co dzień miększym go czyniła.
Chociażby nie chciał słuchać, musiał, jak synowie
naszego narodu wznoszą modły ku Boskiej
chwale. Tak, tu modlił się cały naród od
najwyższych dostojników do marnego robotnika,
kupca, rzemieślnika, rolnika, żołnierza i księdza.
Ideowiec, zbój i złodziej, ojciec, syn i brat. Wszyscy,
wszyscy bez wyjątku, bez różnicy poglądów i
zapatrywań leżeli skuci potęgą modlitwy Pańskiej.
Każdy jeden szeptał jej słowa i choć na moment, na
sekundę złączony był z Bogiem. A w dali
przyprószonej czarną sadzą nocy brzmiał zawsze
starczy, poważny głos: „ Zdrowaś Maryjo, łaski
pełna…..” a potem zawiódł nas na sam szczyt
ciemni, boleści, na kalwarię i Krzyż w tajemnicy
różańcowej. Leżałem na pryczy, ale za księdzem
ani Zdrowaś wymówić nie mogłem. Jedynie
myśl….myśl błądziła wśród czerni mroków
Golgoty i patrzyłem. O, tam, w górze na świętym
drzewie majaczy czyjaś twarz, krew, włosy i
krople potu zlepiły się, a z całości bił wyraz
niewysłowionej męki. Ból drgał w każdym
mięśniu, a na całość padał błękitno – siny odcień
zapadłych mroków, taki ciemny, aż straszny.
cd
A jednak w kroplach rzęsiście rozproszonej krwi i
potu lśnił mały a prawie niedostrzegalny promyk.
Boże !!! Czym różniły się ciemności tak straszne na
Golgocie od ciemności tu rozpostartych? Czym
milczenie duszy do milczenia u stóp Chrystusa?
Męką były dla Ukrzyżowanego i męką dla leżącego
na pryczy.
A w bunkrze – Zdrowaś Maryjo. Potem chór stu
głosów odpowiedział niby echem, skowytem,
nabrzmiałym bólem tęsknoty i wizji utraconego
szczęścia. Święta …Święta… Matko Boża módl się
za nami ….teraz i godzinę śmierci... Śmierci tak
bliskiej, bo może dziś, a może jutro. I znów
Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą… i błogosławiony
owoc żywota Jezus.
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Ojcze nasz – za ojca – za matkę – Ojcze nasz – za
wszystkich drogich sercu. Ojcze nasz i Zdrowaś
za przyjaciół, kolegów, dobrodziejów i…
wrogów. Za świętą ziemię naszą, chatę, Polskę
Ojczyznę naszą. Ojcze nasz – bez końca.
Wreszcie - Amen. Niech się stanie Amen. Niech
Bóg wysłucha. Amen. Amen. Amen.
Cisza. Ciemnia. Nie pamiętam chwili bardziej
wzniosłej. Nie pamiętam węzła silniej
łączącego nas troje, jak w tej chwili. Dusza aż
dyszała miłością Bożą i ogniska rodzinnego,
miłością syna do matki, ojca. Dziecka do
rodziców i rodziców do dziecka. Ale
nabożeństwa nie było końca. Dzień nie był
zamknięty rachunkiem. I naraz odezwała się
pieśń stu piersi skołatanych bólem. Wszystkie
nasze dzienne sprawy…a echo tłuczące się po
kamiennych sklepieniach bunkra, gankach
Fortu szeptało – wszystkich dni nasze sprawy.
Takiej pieśni jeszcze nie słyszałem. takiego
skowytu dusz o opiekę Bożą. W żadnej świątyni
tak nie śpiewają. Żaden chór najlepszych
śpiewaków świata nie jest w stanie wydobyć
tych tak melodyjnych tonów duszy. Trudno, tu
pióro i słownik nasz odmawia posłuszeństwa,
by wyrazić głębię i potęgę pieśni. A wszystkich
ogarnęło głębokie przeczucie przemożnej
Opieki Bożej. I tak jak dziecko w kolebce usypia,
bo czuje głowę matki nad sobą, tak i myśmy
posnęli.
A Bóg przyszedł. Przyszedł i rozłożył szeroko
opiekuńcze ramiona Swe nad nami. Aniołom
swoim kazał zbierać łzy z lica każdego i
modlitw ofiarne dymy.
I spokój był, bo Opatrzność Niebieskich Hufców
nad nami była.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Spowiedź V
Spowiedź – rzecz ważna
Stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą samym
Po wypełnieniu trzech warunków dobrej spowiedzi świętej:
rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia
poprawy, które stanowią podstawę dalszych kroków, można
przystąpić do wyznania swoich grzechów w Sakramencie
Pokuty i Pojednania. Tu też obowiązują pewne zasady, z
których na pierwsze miejsce wysuwa się prawda jako element
wyzwolenia.
To właśnie prawda o sobie samym wobec siebie, Boga i
drugiego człowieka, stoi u podstaw przeżycia szczerego
spotkania z miłosierdziem Boga w tym sakramencie. Prawda ta
zobowiązuje do wyznania swoich własnych grzechów z
odpowiednim usposobieniem. Świadome i dobrowolne
zatajenie jakiegoś grzechu lub takie umyślne powiedzenie, aby
spowiednik się nie zorientował, powoduje nieważność tego
sakramentu.
Zatem nie należy się dziwić, jeśli ktoś przychodzi do spowiedzi i
kapłan odmawia udzielenia rozgrzeszenia z powodu braku
wypowiedzianych grzechów. Jeśli nie ma wyznania
konkretnych grzechów, to nie ma też mowy o ich odpuszczeniu,
bo jak można odpuścić coś, co nie jest wypowiedziane? Zresztą
tak też jest – jak wskazałem w poprzednich numerach, kiedy
nie zostały spełnione warunki wcześniejsze.
W Sakramencie Pokuty i Pojednania należy wyznać wszystkie
grzechy ciężkie czyli śmiertelne, których człowiek dopuścił się
od czasu ostatniej spowiedzi świętej. Jest to jedyny
sposób ich odpuszczenia i powinien być spełniony
przynajmniej raz w roku. Nie znaczy to, jakby
chciały niektóre osoby, że należy spowiadać się
jedynie raz w roku, bo trudno w takim wypadku o
dobre życie chrześcijańskie.
W spowiedzi świętej zalecane jest także wyznanie
grzechów powszednich czyli lekkich, gdyż pomaga
to w odpowiednim kształtowaniu sumienia, w
walce z pokusami i skłonnościami do grzechu,
pozwala poddawać się leczącej mocy samego
Chrystusa, a co za tym idzie rozwijać się duchowo.
Przed przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i
Pojednania należy zachować chwilę modlitwy,
milczenia, osobistego spotkania z Bogiem. Dlatego
nie należy wpadać do kościoła na ostatnią chwilę i wtedy
szukać okazji do spowiedzi, ale w miarę możliwości skorzystać
z tej okazji poza Mszą świętą. O bylejakości przeżywania tego
sakramentu świadczy obraz, który widać bardzo często od
ołtarza, że ktoś wpada do kościoła, bez przygotowania idzie do
spowiedzi, a następnie bezpośrednio po spowiedzi, bez chwili
czasu na modlitwę już wychodzi z kościoła, czasem nawet nie
przyklękając. Zawsze w takim momencie zastanawiam się nie
tylko nad owocnością tak „przeżytego” sakramentu, ale także
nad jego ważnością.
Wchodząc do konfesjonału, klękając na klęczniku konfesjonału
pozdrawiamy najpierw Jezusa Chrystusa poprzez
chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”. Niezmiernie ważne jest, aby unikać wypowiedzenia
tylko „Niech będzie pochwalony”,
gdyż nie bardzo wiadomo kogo ta osoba tak naprawdę chce
pochwalić.
Dalej spowiedź zaczynamy znakiem krzyża, przypominając
sobie, że jest to spotkanie z Bogiem. Dalej, by kapłan mógł
dostosować naukę do osoby spowiadającej się (po głosie nie
wiadomo w jakim ta osoba jest wieku, jakiego stanu itd.),
należy krótko się przedstawić: podać wiek, swój stan cywilny.
Następnie należy wskazać, kiedy ostatni raz odbyła się dobrze
przeżyta (szczera) spowiedź, czy została odmówiona zadana
pokuta, czy nie został zapomniany lub zatajony jakiś grzech i
czy przy poprzedniej spowiedzi dana osoba otrzymała
rozgrzeszenie. Jeśli osoba nie spełniała warunków do
otrzymania rozgrzeszenia, to krótko musi wyjaśnić dlaczego,

czyli jaka sytuacją spowodowała taki stan.
Można też w tym momencie zwrócić uwagę nad czym
spowiadająca się osoba chciała pracować w swoim życiu od
ostatniej spowiedzi i wyrazić wdzięczność Bogu za to, co z
pomocą Jego łaski się udało. Po takim wprowadzeniu
można przystąpić do przeproszenia Boga za popełnione w
tym czasie grzechy i do ich wyznania. Warto w tym miejscu
pamiętać o właściwej kolejności, a zatem najpierw wyznać
grzechy ciężkie – śmiertelne, a następnie lekkie –
powszednie.
W wypadku grzechów ciężkich, np. nieobecności z własnej i
nieprzymuszonej woli na Mszach świętych w niedziele i
święta nakazane, należy podać także ile razy miało to
miejsce. Nie jest bowiem tak, że wszystkie te grzechy
wrzucone do jednego worka są jednym grzechem ciężkim,
ale każdy z nich osobno, jest takim grzechem. Pomocą w
odróżnieniu grzechów ciężkich od lekkich będzie
dostosowany do siebie rachunek sumienia.
Ważne w takcie wyznawania grzechów jest też jasne ich
przedstawienie. Należy znów unikać dwóch skrajności. Z
jednej strony nie jest to czas, by odpowiadać wszystko z
drobnymi szczegółami, a z drugiej grzech musi być
nazwany po imieniu. Pozwoli to na właściwe rozeznanie
sytuacji przez kapłana i dostosowanie nauki do osoby
spowiadającej się.
Chodzi też o uniknięcie dwuznaczności czy niejasności,
dlatego też kapłan często gdy takiej jasności w wypowiedzi
osoby spowiadającej się nie ma, wtedy zadaje
dodatkowe pytania. Przykładem mogą być np.
grzechy przeciw przykazaniu 5, 6 i 7, gdzie
trzeba sprecyzować o jaki grzech chodzi, bo
jest ich – można tak śmiało powiedzieć – „cały
worek”.
Po skończeniu wyznawania grzechów można
ewentualnie zadać pytanie dotyczące jakiś
wątpliwości moralnych, choć najlepiej w takim
wypadku umówić się na osobną rozmowę z
kapłanem, zwłaszcza kiedy jest kolejka do
konfesjonału.
Następnie na zakończenie należy powiedzieć
czy są to wszystkie zapamiętane grzechy, czy
osoba spowiadająca się za nie żałuje i czy
postanawia poprawę. W tym miejscu kapłan może też
dopytać o konkret tej poprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o
grzechy ciężkie. Tu bardzo ważna uwaga! Jeśli ktoś szczerze
wypowiada słowa „więcej grzechów nie pamiętam, za
wszystkie które pamiętam i których sobie nie
przypominam bardzo serdecznie żałuję”, to po takiej
spowiedzi wszystkie grzechy są odpuszczone i nie należy
już do nich wracać. Jeśli spowiedź była dobrze przeżyta, to
takie wątpliwości mogą rodzić się z tego, że Szatan chce
wzbudzić w człowieku nieufność wobec Bożego
Miłosierdzia.
Dalej należy uważnie wysłuchać nauki, jakiej udziela
kapłan, zadanej przez niego pokuty, a jeśli coś stoi na
przeszkodzie jej wykonania, to trzeba poprosić
spowiednika o jej zamianę. Dalej kapłan udziela
rozgrzeszenia, które zwiera bardzo ważne słowa: „Bóg,
Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez
śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha
Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli
przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja
odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. Przy końcu tych słów spowiednik czyni znak
krzyża, a penitent żegna się i wypowiada słowo „Amen”.
Jeśli nie jest możliwe udzielenie rozgrzeszenia, bo dana
osoba nie spełnia jakiegoś warunku z nim związanego,
s p o w i e d n i k w y j a ś n i a p r z yc z y ny w s t r z y m a n i a
rozgrzeszenia i wskazuje sposoby rozwiązania danej
sytuacji, by można było rozgrzeszenie otrzymać, a zarazem
zachęca do usunięcia przeszkód i owocnego skorzystania z
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tego sakramentu. Sakrament ten bowiem nie jest własnością
kapłana i chodzi o ważne udzielenie rozgrzeszenia, a nie o nic
nieznaczący gest, który pozostaje tylko pustym znakiem.
Są np. też pewne grzechy, których w normalnych warunkach
kapłan rozgrzeszyć nie może (z wyjątkiem niebezpieczeństwa
śmierci), ale wtedy wskaże sposoby gdzie i jak takie
rozgrzeszenie można uzyskać, zgodnie z zasadami prawa
kanonicznego oraz zaleceniami biskupa danej diecezji (np.
takim grzechem jest aborcja, gdzie mamy do czynienia z
ekskomuniką z mocy samego prawa – dla osoby dopuszczającej
się grzechu, namawiających czy asystujących przy nim: lekarze,
pielęgniarki).
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek, na podstawie: o. Robert
Wawrzeniecki OMI, „Dobrze, że Jesteś”
przypominam bardzo serdecznie żałuję”, to po takiej spowiedzi
wszystkie grzechy są odpuszczone i nie należy już do nich
wracać. Jeśli spowiedź była dobrze przeżyta, to takie
wątpliwości mogą rodzić się z tego, że Szatan chce wzbudzić w
człowieku nieufność wobec Bożego Miłosierdzia.
Dalej należy uważnie wysłuchać nauki, jakiej udziela kapłan,
zadanej przez niego pokuty, a jeśli coś stoi na przeszkodzie jej
wykonania, to trzeba poprosić spowiednika o jej zamianę. Dalej
kapłan udziela rozgrzeszenia, które zwiera bardzo ważne
słowa: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha

W czym do kościoła

Aj ciepełko, wakacje lato, niedziela. Pospało by się
jeszcze a tu już trzeba ubierać się do kościoła. Ba,
tylko jak się ubrać żeby się nie rozgotować?
Niedługo rozpocznie się okres wakacyjny, okres
wyjazdów na wypoczynek, zmiany swojego miejsca
zamieszkania, a co za tym idzie okresowej zmiany swoich
obyczajów i przyzwyczajeń. Zmieniając swoje
środowisko żyjemy w błogim przeświadczeniu, że nikt
nas nie zna, w związku z powyższym nie obowiązują nas
normy postępowania, które dotychczas akceptowaliśmy
jako podstawę kulturalnego ubioru. Nie musimy świecić
przykładem, oglądać się co powiedzą sąsiedzi innymi
słowy pełny luz, wszystko wolno. Sąsiadów można
zmienić, środowisko również ale Boga i Kościoła raczej
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Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli
przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja
odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. Przy końcu tych słów spowiednik czyni znak
krzyża, a penitent żegna się i wypowiada słowo „Amen”.
Jeśli nie jest możliwe udzielenie rozgrzeszenia, bo dana
osoba nie spełnia jakiegoś warunku z nim związanego,
spowiednik wyjaśnia przyczyny wstrzymania
rozgrzeszenia i wskazuje sposoby rozwiązania danej
sytuacji, by można było rozgrzeszenie otrzymać, a zarazem
zachęca do usunięcia przeszkód i owocnego skorzystania z
tego sakramentu. Sakrament ten bowiem nie jest
własnością kapłana i chodzi o ważne udzielenie
rozgrzeszenia, a nie o nic nieznaczący gest, który pozostaje
tylko pustym znakiem.
Są np. też pewne grzechy, których w normalnych
warunkach kapłan rozgrzeszyć nie może (z wyjątkiem
niebezpieczeństwa śmierci), ale wtedy wskaże sposoby
gdzie i jak takie rozgrzeszenie można uzyskać, zgodnie z
zasadami prawa kanonicznego oraz zaleceniami biskupa
danej diecezji (np. takim grzechem jest aborcja, gdzie mamy
do czynienia z ekskomuniką z mocy samego prawa – dla
osoby dopuszczającej się grzechu, namawiających czy
asystujących przy nim: lekarze, pielęgniarki).
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek, na podstawie: o. Robert
Wawrzeniecki OMI, „Dobrze, że Jesteś”

się nie zmienia, co za tym idzie wakacyjny wypoczynek
nie zwalnia nas z zachowania określonych norm ubioru
w miejscach kultu jakimi są kościoły. Dotyczy to nie
tylko mszy niedzielnej, ale również tak zwanego
"zwiedzania" kościołów w okolicy w której
przebywamy. Kościół to nie plaża, nie idziemy tam się
opalać więc nie musimy wystawiać na widok publiczny
znacznej części naszego kochanego ciałka. W
niektórych świątyniach (zwłaszcza tych gdzie ruch
turystów jest znaczny) istnieją służby odpowiedzialne
za "delikatne" wyproszenie ze świątyni osób
nieodpowiednio ubranych. We Włoszech mimo
upalnego klimatu nie wejdziemy w krótkich
spodenkach ani do Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, ani Św.
Marka w Wenecji, ani do wielu innych znanych Bazylik.
Podobne normy zachowania obowiązują też w
miejscach ogólnie uznawanych za miejsca publiczne
takich jak teatry, restauracje, kina itd. Jest to pewną
normą, że wchodząc do instytucji związanej z kulturą
staramy się wyglądać kulturalnie i nie widzimy w tym
problemu. Czemu więc, gdy ktoś zwrócił by nam uwagę
na nieodpowiedni ubiór do przebywania w kościele lub
nieodpowiednie zachowanie (np. żucie gumy) robimy
minę obrażonej sierotki Marysi i traktujemy to jako
zamach na naszą wolność oraz poczucie prywatności?!
My w czasie wakacji wyjeżdżamy z naszych domów,
Pan Bóg nigdy swego domu nie opuszcza – zawsze tam
na nas czeka…
Ks. Krzysztof Kaczmarek

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Zaufać Sercu Bożemu!
Żyjemy w świecie coraz bardziej niespokojnym,
skomplikowanym, zmieniającym się na naszych oczach i
to wszystko nas martwi i niepokoi. Szukamy więc uparcie
czegoś, co da nam poczucie bezpieczeństwa i miłości.
Żeby żyć, potrzeba nam nie tylko chleba i wody; ale
również miłości. Ważna jest świadomość, że się kocha i
jest się kochanym. Można, a często nawet trzeba w życiu
rezygnować z wielu ambicji i wartości. Nigdy jednak nie
wolno zrezygnować z miłości. Często jednak ludzkie
serca nas zawodzą ,sprawiają ból i rozczarowanie. Więc
komu zaufać? Jest takie serce, które nas ukochało i
oddało za nas życie. To Najświętsze Serce Jezusa, to Serce
Boga otwarte dla człowieka — to słowo od Boga. To Serce
nie jest czymś minionym, co przestało żyć owego
piątkowego popołudnia, zanim żołnierz przebił Je
włócznią. Serce Jezusa nadal bije, bo Jezus
zmartwychwstał i żyje. Jezus
otwiera Swoje Serce, abyśmy
wszyscy mogli wejść do Niego
w naszym pragnieniu miłości
– powie Anselm Grun. Ta
miłość jest darmowa, my na
nią nie zasłużyliśmy. Jezus nas
kocha nie za coś, ale pomimo
wszystko. Nie za to, że
jesteśmy tacy dobrzy, mądrzy,
pobożni czy święci, ale mimo
naszych rozmaitych wad,
słabości i grzechów. Ta
bezinteresowna miłość Serca
Bożego jest jednak
wymagająca. Jezus bowiem
pragnie, byśmy tak kochali
bliźnich, jak On nas umiłował.
Kontemplowanie tego Serca
pomoże, by nasze skołatane
serce odnalazło pokój.
Niespokojne jest serce
człowieka dopóki nie spocznie
w Bogu - powie św. Augustyn.
Jezus także i dziś, jak dwa tysiące lat temu, stoi u drzwi
naszych serc. ” Oto stoję u drzwi twoich i kołaczę.”
Oczekuje na najmniejszy znak z naszej strony, który
pozwoli Mu wejść i ukazać nam bogactwo Jego Serca,
obdarzyć Swą mocą, miłością i uczynić Swoim
narzędziem. Nie wymawiajmy się, że nie możemy poznać
prawd i dróg Bożego Serca. Przebity bok Jezusa daje nam
poznać Jego Serce, które kocha aż do śmierci. Jezus
ofiarował nam Swoje Serce w Wielki Piątek, a kiedy
człowiek zapomniał już o tym, przypomniał całemu
światu, jak bardzo Ono nas ukochało i jak bardzo
spragnione jest naszej miłości. W Oktawie Bożego Ciała w
XVII w. Pan Jezus ukazał św. Małgorzacie Marii Alacoque
Swoje Serce, które tak umiłowało ludzi, iż całkowicie się
dla nich wyniszczyło, a w zamian doznaje tylko
niewdzięczności , zapomnienia i wzgardy. Bóg prosi

grzeszników o miłość, Jego Serce pragnie naszego
serca, wdzięczności i ciepła, tak po prostu, po ludzku
Jezus tęskni za naszymi sercami i naszą miłością,
nawet tą nieporadną. Jezus polecił też, by
ustanowiono specjalne
święto ku czci Jego Serca w piątek po Oktawie
Bożego Ciała. W tym roku to Święto przypada 1 lipca.
Warto więc pamiętać o Tym Sercu i czcić Je.
Przychodzić przed Tabernakulum, by adorować to
Serce, być z Nim, pamiętać o Nim, zaczynając dzień od
powierzenia Sercu Jezusowemu trudów, jak i
radości dnia codziennego. Kult Serca Jezusa jest
głęboko Eucharystyczny, a swą kulminację osiąga we
Mszy świętej. Eucharystia, to największy znak miłości
Boga do człowieka, powinien więc nas pobudzać do
wdzięczności, a także do szczerego żalu za grzechy.
Nabożeństwo do Serca
Jezusowego nakłada na
n a s
r ó w n i e ż
zobowiązania. Nie należy
nadużywać dobroci
Bożego Serca. Trzeba mieć
d o t e g o S e rc a p e ł n e
zaufanie, uciekać się do
Niego we wszystkich
potrzebach i za wszelką
cenę starać się nie ranić Go
p o n ow n i e g r z e c h a m i .
Kiedy zaś zwycięży ludzka
słabość i zgrzeszymy,
m a my p rawo u fa ć w
miłosierdzie Bożego Serca,
które zawsze jest gotowe
nam wybaczyć. Każdy z nas
jest też wezwany, by być
apostołem Serca Jezusa i
przekazywać innym, to,
czego nauczyliśmy się,
patrząc w postawie
adoracji na przebite Serce.
Najświętsze Serce Jezusa – jak mówiła św.
Małgorzata – jest książką otwartą, z której można
najłatwiej nauczyć się sztuki miłości. Przed nami
czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu.
Mamy więc okazję, by z miłością i zaufaniem uciekać
się do Serca, które myśli o nas, które wszystko wie i
które nas kocha. Cała dobroć Serca Bożego zawarta
jest w 33 wezwaniach Litanii do Serca Jezusa.
Zanurzajmy się w słowach Litanii, czyli uderzeniach
Bożego Serca, które nam odsłania przymioty Serca
Jezusa, uczy postawy wobec Boga i ludzi. To
ostatecznie pomoże nam naśladować to Serce,
pokochać Je, żyć przy Nim a w końcu w Nim.
opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNNE ZA BEATYFIKACJĘ JPII
18 maja 2011 roku w 91. rocznicę urodzin
Karola Wojtyły w Poznaniu na placu katedralnym
odbyły się uroczystości dziękczynne Archidiecezji
Poznańskiej za beatyfikację Jana Pawła II.
O godzinie 18.00 modlitwą „Wesel się Królowo
miła” rozpoczęło się czuwanie modlitewne
przygotowane przez Duszpasterstwo Akademicke i
Śrosowiesko Twórcze miasta Poznania. Liturgii Maszy
św. przewodniczył Józef Kardynał Glemp, Prymas
Polski, Senior, który po wygłoszeniu Ewangelii (J 21, 1517) przez Diakona wygłosił homilię.
„Chcemy odsłonić tajemnicę postaci Jana Pawła
II, szczególnie tę odnoszącą się do nas” – mówił kard.
Glemp. Prymas-Senior wspominał jak w 1966 roku na
placu katedralnym modlili się Prymas Stefan Wyszyński
i abp Karol Wojtyła na rozpoczęcie Millenium Chrztu
Polski. Kardynał Józef Glemp zastanawiał się co
zdumiewa nas w Janie Pawle II – „Papież pomagał nam
poznawać Jezusa Chrystusa przez to, jak sam
odczytywał Ewangelię.” Jak podkreślił w homilii –
„Chrystus był tym, dla którego Papież podążał każdego
dnia i z którym szedł do Kościoła i do każdego zajęcia.”
Kard. Glemp przypomniała nam, że dzięki Janowi
Pawłowi II nauczyliśmy się dzielić dobrem, wyznawać
nasz błędy i grzech oraz nauczyliśmy się szanować
wolność. Podczas homilii usłyszeliśmy także że
Błogosławiony Papież przysposabiał nas do miłości
Boga i uczył nas odwagi. „Jan Paweł II śmiało i ufnie

We Mszy św. wziął udział także Arcybiskup
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, który
zauważył, że w swych dziejach Polska nie miała
nikogo, któ by podobnie jak Jan Paweł II łączył tak
swoich rodaków oraz całą ludzkość. „Jeszcze nigdy w
naszych dziejach zaden Polak nie odgrywał takiej
roli w dziejach naszego globu.”
Zgromadzeni na placu wierni jak zauważył
Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski nie tylko
przybyli by podziękować Bogu za posługę
Błogosławionego Jana Pawła II, ale także z pomocą
łaski Bożej chcą pójść za Jego nauczaniem.
Po zakończeniu Mszy św. Wraz z chórem
zaśpiewaliśmy ulubioną przez Jana Pawła II pieśń –
„Barkę”.
Joanna Galas

Jak nasza parafia uczciła beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II?
Obchody tego niezwykłego wydarzenia w naszej
parafii trwały od czwartku 28 kwietnia do wtorku 3 maja
2011 roku. Centralnym zaś miejscem tych uroczystości był
plac przy pomniku Jana Pawła II, a także kościół parafialny.
Przez dwa dni, przy pięknej, letniej pogodzie,
odbywały się przy pomniku nietypowe lekcje religii, na które
przybyła młodzież gimnazjalna, a także uczniowie szkoły
podstawowej. Starano się wspólnie znaleźć odpowiedź na
pytanie skąd wzięło się pragnienie natychmiastowgo
ogłoszenia Jana Pawła II Świętym. Były epizody z życia Karola
Wojtyły, anegdoty, był śpiew, taniec i modlitwa.
Wieczorami odbywały się koncerty, spotkania
modlitewne, wieczornice, apele Jasnogórskie.
Były Msze św. z okazji beatyfikacji i dziękczynna za
beatyfikację. Po Mszy św. dziękczynnej złożono pod
pomnikiem Papieża Błogosławionego Jana Pawła II wiązanki
kwiatów.
18 maja 2011 roku Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Zbąszyniu uroczyście świętował urodziny
Błogosławionego Jana Pawła II.
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A oto fotoreportaż z tych uroczystości.
U. Pawelska
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Koncert zespołu z Wrocławia Madonny JP II 2
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Dwunasty rok posługi
W niedzielę 29 maja br. nadzwyczajni szafarze Komunii
świętej Archidiecezji Poznańskiej przeżywali w Poznaniu
doroczny dzień skupienia. Jest to czas, w którym wszyscy
szafarze, czyli ponad 950 mężczyzn, z naszej archidiecezji
spotykają się razem, by przez konferencję i adorację
Najświętszego Sakramentu przygotować się do złożenia
gotowości do posługi w przez kolejny rok.
Konferencję wygłosił Ks. Kanonik Wojciech Pawelczak z
Poznania-Starego Żegrza. W drugiej części spotkania
publicznie doceniono zbąszyńską pielgrzymkę chorych i
starszych do Wielenia.
Następnie klerycy Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego z Poznania przywieźli Najświętszy
Sakrament , który w monstrancji został wystawiony w
Auli Politechniki Poznańskiej. Rozważania prowadził
duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy, Ks. Krzysztof
Michalczak.
O godz. 12:30 w poznańskim kościele Bożego Ciała przy
ulicy Krakowskiej odprawiona została uroczysta Msza
święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Metropolity Stanisława Gądeckiego. Po Ewangelii miał
miejsce obrzęd zobowiązania się szafarzy do posługi na

kolejny rok. Przypomnę, że najstarsi stażem szafarze
posługują od 28 listopada 1999 r. Po Eucharystii
spotkaliśmy się na poczęstunku w ogrodach
parafialnych. Była tam też możliwość osobistego
spotkania z Księdzem Arcybiskupem. Obecnie w
Zbąszyniu posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii
świętej pełnią
Panowie: Zygmunt Buda, Mirosław Skubiszyński,
Krzysztof Kubiak, Piotr Pruszkowski, Tomasz Jazdon,
Eugeniusz Pioch, Piotr Białecki i Sławomir Król. W
każdą niedzielę szafarze zanoszą Komunię świętą
chorym i starszym parafianom do domów.
Obecnie jest to około 50-ciu osób co tydzień. Oprócz
spotkania rocznego szafarze uczestniczą w
spotkaniach rejonowych co kwartał. Kolejne takie
spotkanie odbędzie się 15 czerwca br. w Zbąszyniu.
Ponadto w ramach duszpasterstwa szafarzy każdego
roku organizowane są rekolekcje dla samych szafarzy
i w osobnych terminach dla ich żon. Każdego roku
jesienią szafarze z całej Polski pielgrzymuję na Jasną
Górę. W tym roku będzie to 8 października.
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Relacje meczowe
W sobotnie popołudnie zawodnicy Płomienia Przyprostynia
udali się do Rakoniewic by zmierzyć się z rewelacją rundy
wiosennej – Sokołem. Sokół w rundzie rewanżowej jeszcze nie
przegrał.
Mecz był huśtawką nastrojów. Do przerwy Rakoniewiczanie
prowadzili 2:1 po bramkach Adriana Gracza oraz Adriana
Kańduły. Płomień zdobył tylko jedną za sprawą Szymona
Szulca. Po zmianie stron Płomień doprowadził do wyrównania,
a następnie objął prowadzenie 2:3. Obie bramki dla Płomienia
trafił Szymon Szulc. Sokół jednak walczył do końca i po bramce
Roberta Królika doprowadził do wyrównania 3:3, a w
końcowych minutach meczu zwycięskiego gola na 4:3 zdobył
Mateusz Kaczmarek.
Sokół wykorzystał gapiostwo zawodników Płomienia przy
ws z ys t k i c h b ra m ka c h i to p o z wo l i ł o w y wa l c z yć
Rakoniewiczanom 3 punktów.

Płomień: Jakub Borkowski - Mateusz Piechowiak, Hubert
Jędrzejczak (Rafał Kędzierzynski), Daniel Kulus, Sebastian
Jezierski, Michał Kaczmarek, Artur Grabia, Jakub Werner
(Mateusz Nowak), Wojciech Chwalkowski (Damian
Przepiórka), Tomasz Śliwa, Szymon Szulc.
Do dyspozycji trenera pozostali: Piotr Skotarczyk.
29 maja Płomień podejmie na swoim boisku Wielkopolskę
Komorniki o godz. 16.00, a następnie 4 czerwca mecz derbowy
z Obrą w Zbąszyniu o 16.00.
Tomasz Radwan: Wynik meczu z pewnością mnie nie
zadowala. Ale dla kibiców był to super mecz. Żadna drużyna nie
grała " na hura " do przodu. Co zapewniało, że w meczu będzie
dużo ładnej gry. Po prostu gry w piłkę! Owszem przegraliśmy,
ale zagraliśmy na prawdę ładny mecz. Przegrana nam się nie
należała, ale co zrobić. To przecież sport. W drużynie z
Rakoniewic występuje spora ilość zawodników, którzy jeszcze
niedawno grali kilka klas wyżej ! Co było widać w niektórych
momentach wczorajszego meczu.
Szymon Szulc: Szkoda bo strzelając 3 bramki na wyjeździe
przegrywamy mecz. Ale za to derby mogą być jeszcze
ciekawsze.
Bramki z meczu:
http://www.youtube.com/watch?v=xmUryaPLMvA
TS05 Nowy Tomyśl – Płomień B Przyprostynia 1:4 (1:2)
W meczu B klasowym na placu boju w Nowym Tomyślu
zmierzyli się zawodnicy TS05 z Płomieniem B. Zawodnicy
TS05, po piątkowym remisie z wiceliderem Pieczarką
Wielichowo liczyli na pierwsze zwycięstwo w rundzie
wiosennej.
Od pierwszej minuty inicjatywę przejęli goście. W 8 minucie w
polu karnym TSów faulowany jest Piotr Skotarczyk, a rzut
karny wykorzystuje Andrzej Górliński. Natomiast w 36
minucie szybko rozegrany rzut wolny przez Piotra Skotarczyka
i Krzysztof Kędzierski trafia na 2:0. Gdy już wszyscy czekali na
gwizdek sędziego, że zostanie zarządzona przerwa Mateusz
Majer trafia bramkę.
Po przerwie, początkowo, przewagę optyczną mieli zawodnicy
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TS05, ale to Płomień w 61 minucie po podaniu Skotacrzyak
i strzale Kędzierskiego podwyższa wynik. Ta bramka
podcięła skrzydła zawodnikom z Nowego Tomyśla oraz
uspokoiła w grze zawodników z Przyprostyni. Pod koniec
meczu Mateusz Michalak zagrał do Piotra Skotaczryka, a
ten przypieczętował swój dobry mecz bramką.
Płomień B zasłużenie wygrał w Nowym Tomyślu i aktualnie
zajmuję 4 pozycję, a TS05 Nowy Tomyśl ósmą lokatę. W
najbliższej kolejce drużyna Płomienia B zmierzy się w
meczu derbowym z Błędno Nądnia, a tydzień później
zmierzy się z Borusją Boruja Kościelna.
Płomień B: Mariusz Przybylski - Tomasz Tomiak, Dawid
Maćkowiak, Przemysław Borkowski, Jakub Tadeusz ('65
Tomasz Radwan), Marcin Ciszak, Andrzej Górliński, Rafał
Kędzierzyński ('46 Mateusz Michalak), Sławomir Rychter
('46 Marcin Adamczak), Krzysztof Kędzierski ('88 Dawid
Radny), Piotr Skotarczyk).
Do dyspozycji trenera pozostał; Jarosław Gołek.
Leszek Radwan: Co do meczu to powiem tak: gdybyśmy
nie mieli chwil rozprężenia i konsekwentnie realizowali
cele i zawodnicy byli tam i robili to co założyliśmy sobie
przed spotkaniem to ...! Byłoby spokojnie! Sami sobie
fundujemy "atrakcje"! Co prawda to B klasa, ale skoro się
coś ustala i wszyscy "wiedzą" o co kaman to ...! Co do wyniku
to ok! Jest dobrze, ale niedosyt zostaje! Dużo sytuacji do
skończenia, ale ...! Coś zawodziło zawsze. Jednak
zaangażowanie jak najbardziej na plus! Wszyscy widać, że
chcieli i zostawili coś na boisku. Wielki plus dla każdego
zawodnika i wszystkich razem. Wg mnie dziś wygrała
drużyna. To jest chyba dla mnie najwartościowsze w tym
momencie. Teraz bez palmy i podpału na derby i ...!:-)
Tomasz Radwan: Fajny meczyk. PPB ma dobra drużynkę,
tyle że mało zgraną, bo w sumie, to ze sobą mało trenują.
Zawsze kilku schodzi z PPI i ciężko się zgrać, a ludzie do gry
są. Dla mnie grało się bardzo przyjemnie. Ładne boisko,
tylko że skwar, ale jak dla mnie 25 minut wystarczyło.
Piotr Skotarczyk: Wygrana cieszy.Skoti się przełamał
gratulacje:)
Mateusz Michalak: Dzisiejsze warunki były bardzo ciężkie
dla nas i pewnie dla drożyny przeciwnej :) i nawet nie było
kłopotu z składem, gra w miarę miare była dobra ale trener
pewnie jest z nas dumny hehe :D skotki w końcu się
przełamał i to cieszy:)
Paweł Szott:Dobrze sie nam dziś gralo :) Jak juz kiedys
wcześniej pisalem Kędziorowi nie robi różnicy czy bramka
czy pole:)Fajnie ze pogral też trener Tomek Radwan i
zapraszamy na mecz derbowy za tydzień!Przy okazji
pobiliśmy rekord PPB czyli 4 mecze z rzędu wygrane.Next
Błędno !
Damian Gaweł: Upalny Nowy Tomyśl okazał się dla nas
tego dnia całkiem gościny.Wygrana cieszy, 3 punkty
zainkasowane w ten słoneczny dzień.
Andrzej Górliński: Początek pierwszej połowy bardzy
dobry. Później niestety trochę rozluźnienia. Znakomite
wsparcie chłopaków z I druzyny. Zapraszamy częściej:D
Bramki z meczu:
http://www.youtube.com/watch?v=iVsExG2L1e4
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Wiersze pani Zbierskiej

O Bożym Ciele Pieśń
( przed połową XVI w.) Z głębokości.

Przypomina nam o tym Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało, które w tym roku
obchodzimy 23 czerwca. Wyjdziemy w procesji na ulice
naszego Miasta, aby oddać cześć Ciału i Krwi Chrystusa
Pana. Stanie przed nami Ten, który „przeszedł przez
Ziemię dobrze czyniąc.”
Cały miesiąc czerwiec poświęcony jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bierzmy udział
w codziennych nabożeństwach.

Nasz Kryste najmiłościwszy,
Baranku Boży prawdziwy,
Cnot wszystkich studnico,
Boże wierne Ciało.
Prawdziwa Boża ofiaro
W Ojcu nasza przyczyno,
Rzeczy wszystkich Panie,
Świata naprawienie.
Nakarm nas Twym Ciałem najświętszym
I omyj swoją Krwią najdroższą
Grzechy nasze własne,
Jezu Kryste.
* * *
Wiatr mi powiedział: „Powstań, powstań –
Tam wśród tych krzaków Bóg cię czeka!
Już go przywitał świerk i sosna,
I teraz czeka na człowieka! ”
Wybiegłem z domu by Go witać
I u stóp upaść na kolana –
Dzień jako objawienie świtał
I głosił piękno dłoni Pana.

„Spojrzyj Jezu na mnie.”
Boskie Serce Jezusa, Pana mego!
Umiłowałeś mnie od początku.
Nie było mnie, a Ty stworzyłeś mnie z miłości.
Niebawem też zaczną się wakacje i okres letniego
wypoczynku. Okres ten może być czasem, który zbliży
nas do ludzi i do Boga. Nie jest ważne gdzie ten czas
spędzimy.
Wszędzie, możemy znaleźć chwilę na modlitwę i
wykorzystać okazję do naprawienia zerwanych więzi z
Bogiem. „Ma być w nas trochę ciszy i modlitwy”- pisze
poeta.
„Ma być w nas trochę ciszy
aby przejść przez siebie
aby twarz Twoją zobaczyć
tak blisko jak przez lupę
aby miłość wypłakać
lub –
zacząć od nowa
ma być w nas trochę ciszy
i Modlitwy – trochę.” ( A. Lasoty)

Przybiegłem – patrzę: Boga nie ma –
Tylko pokryte liście rosą –
Lecz pełna Jego śladów ziemia
W poszumie traw i głosie sosen…
Na wszystkich rzeczach blask po rękach
I stopach Jego pięknem świata –
I przed śladami Jego klękam
I w rzeczach Jego dłonie witam!
Zb-ń, czerwiec 2011.

A. St. Z.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
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Mądry Polak przed…
Słoneczna pogoda sprzyja rodzinnym wycieczkom
rowerowym. Pomimo, że wakacje rozpoczną się za niecały
miesiąc już teraz można spotkać większe lub mniejsze
grupy rowerzystów. Okolica naszego miasta: lasy, jeziora,
szlaki turystyczne powoduje, iż mamy gdzie jeździć
naszym jednośladem. Jednak, aby czerpać z takiej
wyprawy samą przyjemność musimy wcześniej
przygotować siebie i nasz rower.
Rower musi mieć odpowiednie oświetlenie, abyśmy
zawsze byli widoczni przez pozostałych uczestników
ruchu drogowego.
1. Z przodu ma się znajdować światło białe lub żółte
świecące ciągle.
2. Tylne czerwone światełko odblaskowe, nie
trójkątne.
3. Tylne czerwone światełko, które może migać.
4. Zgodnie z aktualnymi przepisami dopuszczone
jest również posiadanie żółtych światełek
odblaskowych na pedałach i kołach.
Rower musi mieć sprawne hamulce, sygnał
ostrzegawczy, np. dzwonek, mocno dokręcone koła, dobrze
napompowane opony o niestartych bieżnikach. Trzeba
zadbać okresowo o nasmarowanie łańcucha.
Każdy rowerzysta powinien się zaopatrzyć w kask z
odpowiednimi atestami. Podczas uderzenia kask
przejmuje część energii i zmniejsza obrażenia. Musimy się
upewnić, że wybrany przez nas model jest wygodny i
dobrze przylega do głowy, czy ma otwory wentylacyjne. To
ważne, skoro mamy go nosić podczas kilkugodzinnej
wyprawy. Ważne jest, by zwłaszcza dzieci jeździły w
kaskach, które regularnie są dopasowywane do rozmiarów
ich głowy.
Rowerzysta, jak mało który uczestnik ruchu
drogowego, musi zadbać o bycie widocznym. Nie jest
przecież w żaden sposób chroniony przed skutkami
wypadku drogowego, a często kierowcy samochodów
zauważają rowerzystów w ostatniej chwili. Dlatego warto
zaopatrzyć się w dodatkowe elementy odblaskowe, które
można przyczepić do ubrania, np. opaski odblaskowe.
Rowerzysta powinien również zaopatrzyć się w
rękawiczki, które nie tylko zapobiegają otarciom, ale
również zwiększają przyczepność dłoni do kierownicy;
komplet ochraniaczy i okulary przeciwsłoneczne.

rowerowa).
Dorośli nie potrzebują żadnych dokumentów
zezwalających na poruszanie się rowerem, osoby
niepełnoletnie potrzebują karty rowerowej, którą
otrzymują po zdaniu odpowiedniego egzaminu.
Pamiętajmy, iż nie wolno nam wsiadać na rower pod
wpływem alkoholu.
Warto także pomyśleć o zabezpieczeniu roweru. Na
komendzie policji ( najbliżej w Nowym Tomyślu)
możemy oznakować rower i wpisać go do rejestru. W
razie kradzieży zwiększy to szansę na jego odzyskanie.
Kupmy dobre zapięcie i przypinajmy
pozostawiony rower (spinając zarówno ramę, jak i
koło) do mocnego elementu, np. słupa, płotu, stojaka
rowerowego. Najlepiej robić to w miejscu dobrze
widocznym, jeśli jest taka możliwość to nawet
monitorowanym. Odpinajmy wówczas lampki i liczniki
i zabierajmy je z sobą. Pomieszczenie, w którym
trzymamy rower – np. garaż, szopa czy piwnica, musi
być zaopatrzone w dobre zamki, które będą
zniechęcały potencjalnego złodzieja.
Z tak przygotowanym rowerem możemy
wyruszyć na wycieczkę i podziwiać piękno naszej
zbąszyneckiej przyrody.
STOJĄCY NA STRAŻY PORZĄDKU

OD REDAKCJI:
Proszę, aby państwo szczególnie wzięli pod rozwagę
ten temat. Lekceważąc te uwagi możemy narazić siebie,
a także innych na utratę zdrowia, a nawet życia.
Widząc niedociągnięcia u siebie i innych nie możemy
nie reagować, mówić a co mnie to obchodzi! Brak
reakcji, teraz kiedy już wiemy jak się zachować- to
grzech zaniedbania.
Ale zacząć oczywiście trzeba od siebie.

Rowe rzyst a zawsze m u si się stosowa ć do
obowiązujących znaków drogowych i przepisów ruchu
drogowego. Jeśli wzdłuż jezdni prowadzi ścieżka
rowerowa lub pieszo-rowerowa, rowerzysta musi się
poruszać właśnie nią. Jeśli nie ma takiej ścieżki, to
rowerzyście wolno jechać chodnikiem tylko wtedy, gdy
jego szerokość przekracza 2 metry, a na jezdni w tym
miejscu dozwolona jest prędkość do 50 km/h. Zawsze
jednak rowerzysta musi zachować ostrożność i ustępować
pierwszeństwa pieszym (wyjątek stanowi ścieżka
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Wraz z wami jestem kapłanem
„Oto człowiek posłany dla wypełnienia nadludzkiej
misji i przygotowania świata na czekające go
wydarzenia. Prawdziwy kapłan zatopiony w
Misterium Chrystusa, człowiek, który w wyjątkowy
sposób budował i buduje wspólnotę Ludu Bożego”.
Co, a raczej Kto spowodował, że z małego Karolka
wyrósł kapłan „ na wzór Melchizedeka”- fundament
dzisiejszego nowoczesnego chrześcijaństwawzorzec do którego tylko można przyrównywać. Po
ludzku można stawiać różne tezy i domniemania.
Jednak z pewnością można stwierdzić, że Pan Bóg
ma dla każdego z nas swój Boży plan. Każdy z nas
otrzymuje znaki, które mówią w jakim kierunku
mamy podążać. Trzeba być tylko otwartym na głos
Boga. Zatrzymać się i słuchać- niby proste, ale nie
każdego na to stać. Młody Karol często się
zatrzymywał, pytał, rozeznawał i zasłuchiwał się
(chociaż miał wiele rozterek, to Bóg stawiał na Jego
drodze ludzi, którzy go ukierunkowywali). Kluczem
do wypełnienia woli Bożej w Jego życiu była
otwartość na wszystko, co miał dane od Boga. Karol
Wojtyła żył w niełatwych czasach - biedna Młoda
Polska, życie codziennie niezbyt wygodne. Jako
dziewięciolatek traci swą matkę, później brata.
Silnie przeżywa wojenne odejście wielu przyjaciół i
wreszcie śmierć taty. Karol musi sobie radzić

sam?(Ale czy na pewno). „On żył modląc się” tak
mówili koledzy, którzy wspominają czasy
konspiracyjnego seminarium. Karol gdy się
modlił, wydawał się być cały czas po tamtej
stronie, w innym wymiarze. Podczas modlitwy z
ust Jego słychać było rozmowę jakby z bliską
osobą. Szczególna modlitewna żarliwość
charakteryzowała go w latach wielkich zadań.
Jako Papież modlił się sześć godzin dziennie. To
było dla niego jak powietrze niezbędne do
oddychania. Św. Grzegorz z Nareku mówił „Jezus
nasz oddech…”. Każdego ranka kontemplował
tajemnice, a w ciągu dnia ją rozwijał.
Jego droga i same kapłaństwo nie było łatwe
nawet po wojnie. Wielu księży traci życie,
zamykanych jest tysiące kościołów. To doprawdy
niesłychane, że Kościół w Polsce tak bardzo
szykanowany przez Niemców, musiał następnie
doznać podobnego traktowania od komunistów.
Dlatego Papież mówił o „dramatycznej
apokalipsie naszego stulecia” ażeby „uwydatnić,
że moje kapłaństwo właśnie na tym pierwszym
etapie wpisywało się w jakąś olbrzymią ofiarę
ludzi mojego pokolenia mężczyzn i kobiet”.
Istotny wpływ na Kapłaństwo Jana Pawła II
wywarła też przyjaźń z ks. Deskurem, która
została pogłębiona kiedy to obydwoje zawierzyli
się Matce Bożej przez formułę św. Ludwika Marii
Grignion de Monforta: „Totus Tuus ego sum et
omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia.
Praebe mihi cor Tuum Maria” (“ Jestem cały Twój
i wszystko co posiadam należy do Ciebie. Ciebie
przyjmuje we wszystkim co moje. Daj mi swoje
serce MARYJO”). To zawierzenie było tak ważne,
iż staje się mottem posługi biskupiej Karola
Wojtyły. To zadziwiające jaki wielki wpływ miała
Matka na Jego posługę skoro ofiarował Jej życie.
Wtedy nie wyobrażał sobie jaki wielki plan dla
Niego przygotowała.
CHRYSTUS NIE OPUŚCI TYCH, KTÓRZY ODDALI
SIĘ JEMU, TYCH KTÓRZY MI SIĘ ODDAJĄ
KAŻDEGO DNIA
PARYŻ 30 MAJA 1980
CDN…
KONRAD MACIEJEWSKI
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W horoskopie pisze…
No właśnie co w nim piszę? – „Jutro się ożenisz”, „W
niedzielę będzie padać”, „W najbliższym tygodniu nie
wychodź na dwór, bo złamiesz nogę”. Prawie każdy biorąc
horoskop w ręce zazwyczaj nie zastanawia się, że robi coś
nie tak. Zwykła gazeta, zwykły tekst i jakaś tam historyjka
z przyszłości.. – ALE!! Od początku.. czym jest horoskop i co
powoduje..??
„Horoskop (z greki: podglądanie godziny – horagodzina; skopein-zaglądać, podglądać, podpatrywać) – w
astrologii przepowiednia sporządzona na podstawie układu
ciał niebieskich.” – definicja za www.pl.wikipedia.org. Tylko jest
jeden problem… kto sporządza tę przepowiednię – odpowiedź
jest prosta, człowiek.
Wiele razy mieliśmy możliwość przekonać się, że
horoskopy mogą się sprawdzić. Tak, nie zaprzeczę temu. Wiele
razy czytając stare horoskopy, przyznajemy, że to co nas
spotkało, to jest napisane w ich tekście. Albo czytając go
wcześniej, to później się to sprawdza, co jest w nim napisane.
Tylko że nie wiemy, że są one sprytnie
skonstruowane! Mnóstwo ludzi zmarnowało
sobie przez nie swoje życie. Dlaczego??
Ponieważ podporządkowywali swoje
działania, pracę, kontakty z najbliższymi tym
właśnie przepowiedniom. Załóżmy, w
horoskopie napisane będzie „Dzisiaj nie
wychodź z domu..” – to chłopak, który wieży w
słowa horoskopu nie spotka się z ukochaną,
jedyną, tą najlepszą, najpiękniejszą
dziewczyną, z którą się umówił w kawiarni
Hildegarda… a przez to nie będą ze sobą
chodzić, nie założą rodziny, nie będą mieli
dzieci i nie będą szczęśliwi. A wszystko przez
to, że pisane są one przez ludzi, którzy jak
każdy z nas może się mylić w życiu.
Tak więc jak widzicie, horoskopy
mogą człowieka unieszczęśliwić. Mogą mu
odebrać na wiele sposobów to, co najbardziej
potrzebuje w życiu – SZCZĘŚCIA. A czyż
naszego nieszczęścia pragnie Diabeł.. no
właśnie!! To Szatan powoduje, że raz, dwa,
trzy razy się coś spełni z horoskopu, ale wie
także, że za czwartym razem, kiedy zaufamy
w ich moc, to atakuje. My, bezbronnie
poddajemy się mu, czego skutkiem jest brak
szczęścia w nas, w naszych rodzinach, wśród
najbliższych.
Niektórzy z nas powiedzą „Ja nie
wierzę w horoskopy, ale czytam je z
ciekawości.. tak żeby się pośmiać”. Ale sam
człowiek jest słaby i mogą one na niego
wpływać, niszcząc jego podświadomość.
Później po latach stają nam na drodze życia
lęki, przesądy, różne zahamowania, z którymi
kilka lat wstecz byśmy sobie dobrze
poradzili.. lecz teraz nie wiadomo skąd to się
wzięło. Właśnie to wszystko prawdopodobnie mogło wziąć się
z horoskopów czytanych we fotelu kilka lat temu. W ten oto
sposób Diabeł niszczy nasze życie, kiedy to boimy się już nawet
własnego cienia.
Podobnie jak horoskopy działają np. wizyty u wróżek,
czy amulety. „Wróżka Ci powie prawdę, którą zobaczy w
szklanej kuli za 4,99zł z napisem MADE IN CHINA.” Czyż to nie
śmieszne.. wróżka, która w ogóle nas nie zna, powie nam co nas
czeka w przyszłości. Wiem, życie jest trudne i różne ludzie mają
problemy.. ale w ciężkich sytuacjach chyba jest lepiej zaufać
Panu Jezusowi, który nas zna, jeszcze zanim przyszliśmy na
świat. Więc cierpliwie się módlcie, a Bóg wysłucha Was i w
odpowiednim momencie spełni Waszą prośbę i naprawi ból
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serca. Amulety to wg Wikipedii „przedmiot lub czynność
broniąca przed czarami lub nieszczęściem” – mające niby
moc, która ma ochronić właściciela przed złem. Amulety
mają długa historię, ale stały się narzędziem Diabła, kiedy
to robione były przez ludzi, jako symbol nienawiści dla
chrześcijan – nas, wyznawców Pana Jezusa! Miały szkodzić
ludowi chrześcijańskiemu, przynosząc mu nieszczęście i
niszcząc go. Wśród najczęstszych objawów ich działania,
księża egzorcyści wymieniają: depresję, pogorszenie
nastroju, trudności w modlitwie i przyjmowaniu
sakramentów. Są to m.in.
· krzyż celtycki – symbol neopogan i rodzimowierców
celtyckich, oporu i neofaszyzmu,
· krzyż Nerona „pacyfka” - teutoński znak ucieczki przed
śmiercią, symbol prześladowców chrześcijaństwa za
Nerona,
· gwiazda pięcioramienna – „cała gwiazda symbolizuje
ludzkość balansującą pomiędzy niebem (punkt
szczytowy) a ziemią (punkty podstawy)
(…) pentagram jest często używany w
praktykach czarnej i białej magii oraz
przy sprawowaniu "czarnej mszy"”,
·
pierścień atlantów - ma dawać
ochronę i nietykalność, „pierścień ten,
to jeden ze sposobów działania zła,
zniewolenia i odwrócenia od Jezusa,
jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy
człowieka, (…) katolik, który wkłada na
palec pierścień Atlantów, łamie
pierwsze przykazanie, ponieważ
zaczyna pokładać swoją nadzieję i
ufność w pierścieniu, a nie w jedynym i
prawdziwym Bogu.”,
·
ying – yang – przez ludzi
interpretowane jako dobro/zło, które
się uzupełniają, tak więc Bóg powinien
uzupełniać się z szatanem, czego nie
robi i nigdy nie zrobi ;D,
·
wstążka przeplatana – „symbol
bezgranicznego połączenia z mocami
wszechświata, związek doskonały,
nieprzerwany, niezaprzeczalny ”,
„wskazuje, że człowiek jest integralną
częścią wielkiego systemu o jednolitej
duchowości (…) dobro i zło są
działaniem tej samej osobowości
boskiej. Jest to zatem sprzeczne z
duchowością chrześcijańską, która
wyznaje wiarę w jednego Boga, który
dał nam swojego Syna, aby odkupił nas
własną Krwią z rąk strąconego na
ziemię diabła.”,
·
krzyż z kokardką – oznaczał
życie, płodność i reinkarnacje, symbol
egipskiego boga Ra, który wymagał
adoracji seksualnych.
Podsumowując horoskopy, amulety, wróżki, tarot i inne są
zagrożeniem dla chrześcijanina – dla jego bogactwa
materialnego, jak i bogactwa życiowego (tj. rodzina,
dzieci, koleżanki/kumple, dziewczyna/chłopak oraz
szczęście, miłość, których to każdy z nas bardzo pragnie).
Różne techniki wróżbiarskie powodują zgubę człowieka i
wykorzystują jego słabość, oraz jego ufność. Amulety w
ciągu rozwoju cywilizacji człowieka stawały się jego
przeszkodą, a zwłaszcza przeszkodą dla chrześcijanina,
ponieważ były robione po to, aby mu szkodziły i
przynosiły nieszczęście, którego tak pragnie Szatan!
Grzegorz Jaskuła
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
5 czerwca, VII niedziela Wielkanocna- Wniebowstąpienie Mt 28, 16-20

19 czerwca- Trójcy Przenajświętszej J 3, 16-18

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii zawarte są najważniejsze słowa
Ewangelii Mateusza, klucz do zrozumienia całości. Podkreślają to dwa
momenty: ostatnie słowa Jezusa przed odejściem do Ojca i ostatnie
słowa Ewangelii. W ostatnim słowie, jakim jest testament, mówi się tylko
rzeczy ważne i istotne. Od tego momentu rozpoczyna się nowy okres
apostolskiej działalności uczniów Jezusa. Od tej chwili uczniowie będą
musieli o wszystkim decydować już sami.
Jezus zaczyna program misyjny od potwierdzenia swojej władzy.
Rozciąga się ona na niebo i na ziemię, to znaczy, że w Nim wypełniło się
proroctwo Daniela. Władza Jezusa objawia się w różny sposób: w
nauczaniu mówi jak ten, kto ma władzę; w przebaczaniu grzechów Syn
Człowieczy ma moc ich odpuszczania; panuje nad demonami. Władza ta
dana Mu została przez Ojca jako nagroda za posłuszeństwo i ofiarę.
Wskazanie „idźcie” dla uczniów jest także wyznacznikiem dla nas.
Ewangelia musi być rozszerzana w świecie. Nie chodzi tu o pokonywanie
wielkich odległości, o podróżach po świecie, ale o swój własny przykład
jakim jest życie ewangelią w swoim codziennym życiu.
Na koniec Jezus znowu potwierdza, że to On we wszystkich
momentach: w udzielaniu chrztu, jego przeżywaniu i nauczaniu będzie
osobiście towarzyszył i to nie tylko jakiś czas, ale aż do końca świata. Nasz
czas jest czasem zaufania wypływającego z tej obecności i pomocy
niewidzialnej, lecz skutecznej, rzeczywistej obecności Chrystusa
zmartwychwstałego i wziętego do nieba. Ta Jezusowa obietnica jest
mocnym potwierdzeniem o Jego czynnej, zbawczej i wiernej obecności.
Czego pragnie Jezus? Pragnie, abyśmy ruszyli w drogę i głosili
Ewangelię. Jako „Pan nieba i ziemi” wzywa nas: „Idźcie więc i
nauczajcie(…) zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 1920). Poznanie, głoszenie i słuchanie Ewangelii Jezusa to poznanie Jego
samego, a zachowywanie słów tam zawartych sprawia, że otrzymujemy
„światłe oczy dla serca”, tak, że widzimy czym jest nadzieja naszego
powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa, przemożny
ogrom Jego mocy względem nas - wierzących i tych, którzy Go nie znają,
a tęsknią za spełnieniem. (por. Ef 1,17-19).

Bóg jest jeden, a jednocześnie jest Ojcem, Synem i Duchem
Świętym…to Tajemnica Trójcy Świętej. Ta prawda wiary wydaje się
zbyt trudna dla człowieka, dla przeciętnego umysłu. A przecież
czyniąc znak krzyża, powtarzamy: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. To najprostsze wyznanie wiary w Trójcę jest zarazem
modlitwą. Mówienie o Bogu musi łączyć się z mówieniem do Boga,
bo inaczej sprowadzimy Boga na poziom stworzeń, które człowiek
może dowolnie badać, mierzyć, opisywać. A Bóg pozostaje
tajemnicą. Nie da się Go zamknąć w pojęciach, w zdaniach,
dogmatach, opisać raz na zawsze. Bóg tak umiłował świat, że Syna
swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne – pisze
św. Jan. Jeśli możemy cokolwiek powiedzieć o tajemnicy Boga, to
dlatego, że On sam opowiedział nam o sobie, czyli objawił nam
siebie. Uczynił to, aby się z nami zaprzyjaźnić, by zbudować więzy,
które mają moc ocalenia od śmierci. Miłość to dawanie i branie.
Niektórym ludziom trudno się daje, innym trudno przyjmuje. W
konsekwencji gubimy się w naszych ludzkich zmaganiach o to, aby
kochać bliźniego pięknie i bezwarunkowo. Ojciec, Syn i Duch Święty
przekazują sobie siebie we wzajemnym oddaniu, oddając wszystko i
wszystko przyjmując. Jedność serca i ducha – powiedzielibyśmy po
ludzku – niedościgniony wzór miłości. Największym wyzwaniem od
wieków pozostaje jednak dla człowieka miłość nieprzyjaciół. I w tym
względzie szczególnie Bóg wyprzedza człowieka. Tak bowiem Bóg
Ojciec umiłował świat, że poświęcił swojego jedynego Syna, aby
każdy mógł mieć życie wieczne. Posłał Go nie po to, aby świat
potępić, lecz aby go zbawić! Dzieje się to przez moc Ducha Świętego
z pokolenia na pokolenie.

12 czerwca- Zesłanie Ducha Świętego J 20, 19-23
Wieczernik, miejsce wielkiego i głębokiego działania Boga, miejsce,
które obok Nazaretu i Golgoty dla chrześcijanina powinno mieć
szczególne znaczenie. W Wieczerniku Chrystus odprawił pierwszą w
świecie Mszę św. , wyświęcił apostołów na kapłanów, ustanowił
sakrament pokuty i pojednania, i właśnie tam dokonuje się zesłanie na
apostołów i Matkę Najświętszą zapowiedzianego Ducha Świętego. W
dzisiejszej Ewangelii św. Jan wspomina, że zanim nastąpiło wydarzenie
zesłania Ducha Św. apostołowie byli ludźmi zamkniętymi przed światem,
zalęknionymi. Jezus poprzez swoje przyjście i wylanie Ducha Św.
napełnia ich pokojem, wysyła ich na świat i daje im wielką władzę
rozprawiania się z grzechem. Od tego momentu uczniowie stali się
innymi ludźmi: zmienił się ich nastrój, ich całe życie. Apostołowie są
gotowi, aby leczyć z grzechów - mocą Ducha - ludzkie serca. To
prawdziwa troska ukrzyżowanego i żyjącego Pana – przekazać nam dar
Ojca, Osobę Miłości, która może wszystko ożywić, stworzyć na nowo,
doprowadzić do pełni i jedności. Przyjaźń z Chrystusem jest więc istotna,
aby przyjmować nieustannie dar Ducha Świętego.
Dzisiaj i my powinniśmy głębiej przyjrzeć się naszemu życiu i działaniu w
nim Ducha św. Warto pomyśleć jakie miejsce zajmuje Duch Święty w
moim życiu? Czy Duch Święty jest w Wieczerniku mego serca
gospodarzem, czy tylko gościem? Często wyglądamy na ludzi wiary,
którzy są podobni do apostołów sprzed wydarzeń zesłania Ducha Św.:
pełni lęku przed wyśmianiem, że jest się człowiekiem wierzącym, obawą
przed konsekwentnym przestrzeganiem Przykazań, bycia wiernym
sakramentom i nauce Kościoła. Uczyńmy więc dzień Pięćdziesiątnicy
chwilą ważnego życiowego wyboru, otwórzmy swoje serce na działanie
Ducha Świętego. Powtarzajmy ustami i całym życiem: przyjdź Duchu
Święty, ja pragnę... Pozwólmy Mu działać. Nie musimy szukać pięknych,
wyniosłych słów. To On modli się w nas. „Duch przychodzi z pomocą
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
słowami.” (Rz 8,26)

26 czerwca, XIII niedziela zwykła Mt 10, 37- 42
Kluczowym słowem czytanej dzisiaj Ewangelii jest słowo
„przyjmować”. Dotyczy ono „przyjmowania człowieka
sprawiedliwego”, „przyjmowania proroka”, „przyjmowania Jezusa”.
Sugeruje nam, że biblijnym tematem dzisiejszej niedzieli jest
gościnność.
Gościnność okazujemy sobie poprzez otwarcie drzwi przed
gościem, przez otwarcie umysłu na rozmowę i wzajemne słuchanie,
a także otwartością serca; szczerością i wzajemnym zrozumieniu.
Taka potrójna otwartość wpisana w naszą gościnność, dotyczy nie
tylko ludzi ale także Boga, któremu zależy, aby wejść w nasze życie,
aby być obecnym w naszym rozumowaniu i sercu.
Czytany dziś w liturgii 10 rozdział Ewangelii Mateusza jest
fragmentem mowy Chrystusa wygłoszonej przed rozesłaniem
uczniów. Jezus stara się im uświadomić, że w życiu chrześcijanina
Bóg musi być na pierwszym miejscu. Bóg jest najważniejszym
odniesieniem, najwyższą wartością. On jest ponad wszystkim,
nawet ponad ludzkimi więziami jakie łączą matkę i dziecko albo ojca
miłującego syna czy córkę ”Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż
mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna lub córkę bardziej niż
mnie, nie jest mnie godzien”. Z rodzicami łączy nas ciało, geny,
psychika, podobieństwo, natomiast z Bogiem łączy nas wieź
duchowa, która nie przemija i nie może być przerwana przez
chorobę, cierpienie, niedostatek ani nawet przez śmierć.
Uczeń Jezusa to człowiek wpatrzony w wartości większe niż te,
które oferuje mu świat. To człowiek, który wie dokąd zmierza, który
w swojej życiowej drodze nie boi się nawet krzyża, który żyje
nadzieją nagrody, jaką jest niebo ”…kto nie bierze krzyża swego, a
idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto znalazł swoje życie, straci je;
a kto stracił swoje życie ze względu na mnie, znajdzie je”. Uczeń
Chrystusa w oczach świata często jest nazywany „naiwnym”- jednak
św. Paweł w Liście do Rzymian tak napisał o chrześcijanach: „umarli
dla grzechu” i „żyją dla Boga”...
Jezusa nie wystarczy tylko szanować, nie wystarczy starać się Go
tylko zrozumieć- trzeba Go naśladować. W naszych czasach wiele
serc szanuje Boga i uznaje Jego istnienie. Ciągle też jest wiele serc,
które pozostają zamknięte na Boże działanie. A jakie jest moje
serce?
Opr. Kamilla Grocholewska, na podstawie: www.katolik.pl
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Z pamiętnika młodego ERM-ity...
...Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty w Ludźmierzu
29 kwietnia my, ERM-ici ze Zbąszynia wyruszyliśmy
na Ogólnopolskie Dni Wspólnoty w Ludźmierzu.
Mimo że całonocna podróż była męcząca, uśmiech z
naszych twarzy nie znikał. Braliśmy udział m.in. w
uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II oraz
różnorodnych warsztatach.
„W jEdności z Bogiem bądź tRzynastym ApostołeM ”
30.04.2011, "szukał Ludzi gotowych pójść za Nim"
Już o 9.00 przybyły grupy z różnych rejonów Polski , w tym
także my. Gdy wszyscy dotarli na miejsce, poszliśmy na kolację.
Następnie udaliśmy się na krótkie przywitanie w bazylice z
Gaździną Podhala – to tutaj nasz Papież, będąc jeszcze
biskupem, chwycił berło, które bardzo „dziwnym zbiegiem
okoliczności” wypuściła z rąk Matka Boża w czasie aktu
koronacji figury (podobno było
bardzo dobrze przymocowane,
wręcz przyśrubowane). Po
kilkuminutowej modlitwie
u d a l i ś my s i ę n a z e w n ą t r z
Kościoła, aby związać naszą
Wspólnotę. Na początku grupy z
poszczególnych województw
miały przedstawić okrzyk
powitalny. Później tańczyliśmy,
dobrze się bawiąc. Po pogodnym
wieczorze udaliśmy się do Ogrodu
Różańcowego na modlitwę, gdzie
dziękowaliśmy za Jana Pawła II.
M o g l i ś my w t e dy z o b a c z yć
ogromnych rozmiarów różaniec
przygotowany przez młodzież z Ludźmierza. Po wszystkim
rozeszliśmy się do swoich miejsc noclegowych.
1.05.2011, "Twoje usta dziś wyrzekły me imię"
Drugi dzień rozpoczął się poranną modlitwą, po której
udaliśmy się na śniadanie. Po posiłku przeszliśmy do dużego
namiotu obejrzeć film o Sanktuarium w Ludźmierzu. Od 10:00
za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, braliśmy udział w
uroczystościach beatyfikacyjnych. W namiocie zostaliśmy do
ogłoszenia papieża Jana Pawła II błogosławionym. Można było
zobaczyć łzy szczęścia w momencie odsłonięcia obrazu
błogosławionego Ojca Świętego. Już o godz. 11.00 musieliśmy
spieszyć na Mszę Dziękczynną. Odprawiona została ona w
bazylice, gdzie w prezbiterium stoi biały tron Papieża z Jego
wizyty w Nowym Targu. Potem w przepięknym Ogrodzie
Różańcowym zaśpiewaliśmy „ Barkę”. Następnie do balonów,
które wcześniej dostaliśmy, przywiązaliśmy karteczki ze
słowami skierowanymi do Jana Pawła II. Zaskoczył nas majowy
deszczyk, ale jak to powiedział świecący optymizmem ks.
Kazimierz Klimczak: "to tylko majowy deszczyk po to, żeby
plony były dobre". Z chęcią udaliśmy się na obiad, po którym
rozpoczęły się warsztaty. Po mile spędzonych godzinach,
podczas których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy,
spotkaliśmy się z młodymi Jezuitami. Po 21.00 przeszliśmy do
bazyliki na adorację. Po zmroku udaliśmy się do naszych
„noclegowni”.
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2.05.2011, "moim skarbem są ręce gotowe do pracy z
Tobą i czyste serce…"
Dzień trzeci rozpoczął się wspólną modlitwą w
Bazylice. Po śniadaniu rozeszliśmy się na zajęcia
warsztatowe. Po warsztatach o godzinie 12:00 odbyła
się Msza Święta. Po obiedzie ciąg dalszy warsztatów i
przygotowanie do prezentacji na wspólne spotkanie.
Pogodny wieczór rozpoczęliśmy o 17:30 odtańczeniem
poloneza (200 osób!!). Następnie przeszliśmy Domu
Podhalańskiego im. K.P. Tetmajera i Wł. Orkana, gdzie
rozpoczęła się prezentacja warsztatów. Mogliśmy zobaczyć
taniec i stroje regionalne oraz usłyszeć góralską muzykę.
Warsztat bębniarski zrobił na wszystkich ogromne
wrażenie. Grupa dziennikarska przygotowała specjalne
wydanie programu "Apostołowie w Ludźmierzu".
Reporterzy przeprowadzali wywiady z uczestnikami
wszystkich warsztatów. Specjalnym gościem tego
programu była s. Danuta organizatorka MDW w
Ludźmierzu. Obejrzeliśmy
również dwa przedstawienia
przygotowane przez
uczestników zajęć
teatralnych. Najpierw
pokazali bajkę o "Śpiącej
Królewnie" zmienioną w
bardzo zabawny sposób.
Drugim przedstawianiem
by ł a p a n to m i m a
ewangelizacyjna o Jezusie,
który na początku jest z nami
lecz pod wpływem
różnorodnego zła możemy
oddalić się od Niego. Chrystus na koniec odpycha od nas zło
przez śmierć na krzyżu. Było to naprawdę bardzo
przejmujące, ale jakże wspaniałe przedstawienie. Jako
kolejny prezentował swoje dokonania warsztat
kronikarski, który pokazał zapis jednego z dni spędzonych
w Ludźmierzu, stylem średniowiecznym. Prowadzący
warsztat liturgiczny przygotowali Quiz o tym, czego
uczestnicy ich warsztatu mogli się nauczyć. Miłą
niespodziankę zrobił nam warsztat produkcji oscypka.
Opowiedziano, jak robi się ten słynny ser oraz jak można
zrobić moskola, bryndze oraz bundz. Mogliśmy spróbować
tych wszystkich wyrobów! Podziwialiśmy również wzory
zaczerpnięte ze strojów góralskich na szklanych
naczyniach, przygotowanych przez ERM-itów,
uczestniczących w warsztatach malowania na szkle. Były
one przepiękne. Mieliśmy okazję podziwiać prezentację
tańców latynoamerykańskich przygotowaną przez osoby z
warsztatów tańca towarzyskiego. Śpiewaliśmy - oczywiście
z warsztatem wokalnym. Całą imprezę prowadziły i
rozruszały osoby z warsztatu pogodnego wieczoru.
Tak właśnie mogliśmy zobaczyć efekty naszej pracy.
Było przy tym dużo zabawy. Mimo że pogodny wieczór się
zakończył, najlepsze było jeszcze przed nami. Zaraz po
kolacji mieliśmy koncert rodziny Cudzichów. To był po
prostu strzał w dziesiątkę. Wszyscy się z pewnością dobrze
bawili. Mogliśmy tańczyć, jak i trochę pośpiewać oraz
posłuchać momentami tego, co Bóg chce nam, młodym
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ERM-itom powiedzieć. Koncert
zakończył się około godziny
22:30. I tak ten wspaniały dzień
dobiegł końca.
3.05.2011, "Dziś wyjedziemy
już razem łowić serca…"
Ostatni dzień naszego spotkania
zakończył się Eucharystią o 7:00.
Po mszy jeszcze szybko na
śniadanie i niestety grupy z całej
Polski rozjechały się do swoich
domów - z głową pełną pięknych
w s p o m n i e ń . L e c z m y,
Zbąszynianie - wciąż spragnieni
nowych przygód - wyruszyliśmy na fascynującą wycieczkę po
górskich szlakach. Po przyjeździe do Zakopanego, mimo
zmęczenia, wszyscy dziarskim krokiem podążyliśmy za panem
przewodnikiem, który zaprowadził nas na Halę Gąsienicową.
W czasie zejścia na dół zaskoczył nas deszcz - całe szczęście, że
nasze panie opiekunki przed wejściem na górę pomyślały o
płaszczach przeciwdeszczowych. Nieco zmoczeni, po
zraszanym spacerze przez Krupówki, o 19.30 już siedzieliśmy

w pociągu. Zadowoleni z
całokształtu wyjazdu
ruszyliśmy do domu.
4.05.2011 około godziny
1 1 . 0 0 j u ż byl i ś my n a
zbąszyńskim dworcu, na
którym czekali nasi
uśmiechnięci rodzice.
„Myślę, że takie spotkania są
przepiękne, bo można się
wspaniale bawić z Bogiem.
Cieszę się, że razem z tyloma
młodymi osobami mogłam
przeżyć moment beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
Był czas na chwilę zastanowienia się nad swoim życiem, ale
nie brakowało również zabawy. Jestem szczęśliwa, że
właśnie w tym roku to Ludźmierz mógł gościć młodych
ERM-itów.”
Autorka: Monika Fleischerowicz, klasa 6

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1. Amadeusz Stachowiak, Zbąszyń, ul. Dolna
2. Jakub Utrata, Nowy Dwór
3. Piotr Szymon Piosik, Zbąszyń, ul. Kolonia
4. Alan Stanisław Przybylski, Strzyżewo
5. Cyprian Izydor Fleischer, Zbąszyń, ul. Sportowa
6. Agata Konieczna , Zbąszynek
7. Oliwer Karolczak, Dąbrówka Wlkp.
8. Filip Zellner, Zbąszyń
9. Dawid Dec, Zbąszyń
10. Amelia Weber, Nowa Wieś
11. Agata Walkowiak, Przyprostynia, ul. Prandoty
12. Lena Maja Kamrowska, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia
13. Marcin Stefan, Strzyżewo
14. Jakub Adam Samuel, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza

Nagrodę za Quiz z zeszłego miesiąca
wylosowali:
Piotr Sobiech i Stanisława Zbierska

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1. Grzegorz Nowak – Weronika Sawicka
2. Tomasz Sierakowski – Edyta Maria Olejniczak
3. Wojciech Lisiewicz – Natalia Kubiak
4. Marcin Kreft – Małgorzata Skrzypczak
Odeszli do Wieczności:
1. Zdzisława Helena Janeczek, l. 57, Zbąszyń, Zaułek Tkacki
2. Jadwiga Zofia Paluch, l. 89, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego
3. Franciszek Herchold, l. 64, Perzyny
4. Maria Magdalena Stankowska, Strzyżewo
5. Henryk Sylwester Kwaśny, l. 80, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia
6. Wanda Janeczek, l. 98, Zbąszyń, ul.. Graniczna
7. Józef Zgórecki, l. 83, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia
8. Łucja Maria Kozłowska, l. 76, Przyprostynia, ul. Prandoty
9. Wanda Wojdyło, l. 72, Zielona Góra, ul. Drzewna

Dzień nauczyciela
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