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I ZNÓW WITAMY……..
Rzadko się zdarza aby w
jednym roku była wymiana dwóch
w i k a r i u s z y. Ta k a s y t u a c j a
zaistniała właśnie w naszej
parafii. W poprzednim numerze
„Zbąskiego Sanktuarium”
przedstawiliśmy ks. Mateusza, a
teraz kolej na ks. Marka.

Ks. Marek Krysmann przybył
z wolsztyńskiej parafii p.w. NMP
Niepokalanie Poczętej, w której
posługę wikariuszowską pełnił
przez pięć lat. Ks. Marek, będąc w
Wolsztynie, uczył religii w Liceum
Ogólnokształcącym. Miał więc
okazję zetknąć się z młodymi,
zbąszyńskimi parafianami, którzy
tam kontynuowali naukę.
Wolsztyn był drugą parafią ks.
Marka, natomiast pierwsza, do
której trafił na dwa lata jako
neoprezbiter, to Lubasz – parafia p.w.
Narodzenia NMP, w dekanacie
czarnkowskim. Chciałam dodać, że
w Lubaszu wikariuszami byli także
nasz ks. Proboszcz Zbigniew
Piotrowski oraz ks. kanonik Józef
Kromski.
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Zbąszyń, parafia p.w. NMP
Wniebowziętej, to trzecia placówka
na kapłańskiej drodze ks. Marka. Nie
jest trudno zauważyć, że ks. Marek,
jak na razie, posługuje w samych
maryjnych parafiach.
Rodzinną zaś parafią ks. Marka
Krysmanna są Bolewice, w
dekanacie lwóweckim – parafia p.w.
Chrystusa Króla.
Ks. Marek od najmłodszych lat
związany był ze swoją parafią, z ks.
Proboszczem. Od szóstej klasy był
ministrantem, pomagał też przez
jakiś czas jako kościelny. Powoli
dojrzewało w nim powołanie do
życia w kapłaństwie. Będąc w
ostatniej klasie liceum rozmyślał czy
zostać księdzem, a jeśli tak, to
księdzem zakonnym czy
diecezjalnym. Religijna atmosfera
domu rodzinnego również
utwierdzała go w przekonaniu o
słuszności wyboru drogi
kapłańskiej. O podjęciu ostatecznej
decyzji pójścia do seminarium
zadecydował wypadek, który
przeżył nie ponosząc żadnych strat
na zdrowiu.
Ks. Marek w poprzednich
parafiach opiekował się: w Lubaszu
– ministrantami, w Wolsztynie –
młodzieżą, a także pełnił stały dyżur
w szpitalu. W naszej parafii został
opiekunem ministrantów. Wspólnie
z ks. Mateuszem współredagują
naszą parafialną gazetę „Zbąskie
Sanktuarium”. Jest katechetą w
Zespole Szkół Nr 2 w Zbąszyniu.
Pasją ks. Marka są stare
odbiorniki radiowe, lampowe. Jest
ich kolekcjonerem, zebrał wiele
odbiorników, a najstarszy pochodzi
z roku 1933. Ks. Marek nie tylko je
zbiera, ale również sam naprawia.
Radia, które zgromadził prawie
wszystkie są sprawne.

K s . M a rkow i w i m i e n i u
zbąszyńskich parafian życzymy,
aby Maryja – Matka Kapłanów
prowadziła Go zawsze jasną drogą
do swego Syna. Życzymy też
zdrowia, sił, wielu łask Bożych i
aby ksiądz w zbąszyńskiej parafii
czuł się tak jak w najlepszej
rodzinie.
Szczęść Boże!
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Pierwotna bazylika przetrwała do XV
„Skarby Watykanu” wieku.
Ze względu na zniszczenia i
Zainspirowana jedną z wielu lektur
o Jania Pawle II postanowiłam
przybliżyć Państwu miejsce, w którym
sprawował swój urząd jako papież.
Przedstawię pełne żywych i
przemawiających swym pięknem
dzieła sztuki i architektóry wielkich
artystów. Na początku zacznę od
Bazyliki Świętego Piotra – jednej z
najbardziej znanych świątyń i miejsc w
Watykanie.
Miejsce, w którym wznosi się
świątynia nie jest przypadkowe. Sięga
początków naszej ery, kiedy to
n i e d a l e ko d z i s i e j s z e j ś w i ą t y n i
znajdował się rzymski cyrk,
ufundowany przez Kaligulę. Za czasów
panowania cesarza Nerona został
rozbudowany i okryty złą sławą. Po

pożarze Rzymu w 64 r. zostały w nim
urządzone krwawe widowiska, gdzie
masowo mordowano pierwszych
chrześcijan. W 67 r. przed cyrkiem
męczeńską śmiercią na krzyżu poniósł
św. Piotr. Jego ciało zostało pochowane
na pobliskim cmentarzu przy via
Cornelia.
Po kilkunastu latach ówczesny
papież Anaklet I zlecił budowę kaplicy
nad grobem św. Piotra. Miejsce to
wkrótce przerodziło się w jedno z
centrów kultury nowej religii i
przyciągało rzesze pielgrzymów.
W 3 2 4 - 3 4 4 r. n a p o l e c e n i e
Konstantyna Wielkiego na miejscu
kaplicy stanęła wielka pięcionawowa
b u d o wl a , o z d o b i o n a we w n ą t r z
freskami i marmurowymi rzeźbami.

groźbę zawalenia niektórych jej części
papież Mikołaj V postanowił ją
gruntownie przebudować. Nowa
świątynia miała zostać zbudowana na
planie krzyża łacińskiego ze wspaniałą

kopułą. Prace nad projektem trwały
stosunkowo krótko, a po śmierci
Mikołaj V prace zaniechano.
W 1503 dzieła przebudowy bazyliki
podją się papież Juliusz II. Podją on
decyzję o całkowitym zburzeniu starej
świątyni, by na jej miejscu wznieść
nową, wspaniałą bazylikę. Prace nad
p ro j e k te m z o s t a ł y p o w i e r z o n e
znanemu architektowi Donatemu
Bramantemu. Zaprojektował
pięciokopułowy układ centralny na
planie krzyża greckiego z czterema
narożnymi kaplicami zakończonymi
wieżami. Papież zaakceptował nowy
p ro j e k t i 18 k w i e t n i a 1506 r.
poświęcono kamień węgielny pod
nową świątynię. Po śmierci
Bramantego prace nad budową
powierzono Rafaelowi Santiemu, który
musiał stanąć przed niełatwym
zadaniem naprawienia zaniechań
swojego poprzednika. Rafale i jego
pomocnicy zmienili koncepcje i
powrócili do planu świątyni opartego
na krzyżu łacińskim. Kolejnym
architektem nadzorującym pracę został
Antonio da Sangallo, który próbował
zmienić koncepcję architektoniczną i
rozbudować kościół.
Za czasów papieża Pawła III
budowa została powierzona Michałowi
Aniołowi Buonarrotiemu. Genialny

mistrz powrócił od projektu
Bramantego. Dokonał jednak kilku
uproszczeń m.in. pogrubił mury i
wzmocnił filary pod centralną kopułą.
Marzeniem Michała Anioła było
stworzenie ponadczasowego dzieła
sztuki, które stanie się symbolem
doskonałości.
Po śmierci Buonarrotiego papież
Pius IV zlecił dalszą budowę bazyliki
kolejnym architektom. Niestety prace
posuwały się bardzo powoli ze względu
na brak funduszy i małe
zainteresowanie budową ze strony
papieży. W 1588 r. papież Sykstus V
nakazał zakończenie budowy i po 22
miesiącach prace dobiegły końca.
W 1605 r. kolegium kardynalskie
uznało, że świątynia jest zbyt ciasna.
Papież Paweł V zgodził się na
rozbudowę kościoła. Konkurs wygrał
p r o j e k t C a r l a M a d e r n y, k t ó r y
postanowił wydłużyć wschodnie ramię
Bazyliki. Dobudowano więc
t ró j n awową b a z yl i kę z t r z e m a
kaplicami w każdej ze stron.
18 listopada 1626 r. po 174 latach
od podjęcia decyzji o budowie Bazyliki
Świętego Piotra i po 120 latach od
rozpoczęcia prac papież Urban VIII
poświęca najwspanialszą i największą
świątynię chrześcijaństwa.
Z a p ra s z a m d o p r z e c z y t a n i a
następnego artykułu w kolejnym
numerze Zbąskiego Sanktuarium, w
którym zajrzymy do wnętrza Bazyliki.
Wyjdziemy także na Plac ;)
J.Galas

3

Co to znaczy wierzyć we współczesnym świecie?
Wiara – pojęcie, wydawałoby się, tak
abstrakcyjne, odległe, często zapomniane
przez nas. Bo cóż to właściwie znaczy
wierzyć? Ciężko udzielić jasnej
odpowiedzi na to pytanie. Wszak wiara,
obok nadziei i miłości, stanowi jedną z
trzech cnót Boskich. Jednakże należy się
zastanowić, czy w dzisiejszym, jakże
nowoczesnym świecie jest jeszcze miejsce
na wiarę?
Katechizm Kościoła Katolickiego
określa wiarę jako bezpośrednią relację z
Bogiem, stwierdzając, iż: Wiara jest
osobowym przylgnięciem człowieka do
Boga: równocześnie i w sposób
nierozdzielny jest ona dobrowolnym
uznaniem całej prawdy, która Bóg objawił
(KKK 176). A czy współczesny człowiek
ma czas na chwilę refleksji, czy ma czas, by
„przylgnąć” do swojego Boga, tego, który
co dzień mu błogosławi, tego, który co
dzień otacza go swą opieką i miłosierdziem? Czy człowiek uznaje prawdę
Bożą w całości? Patrząc na czyny ludzi
można mieć co do tego poważne
wątpliwości. Można więc zapytać: jak
zwykły, szary człowiek może pogłębiać
swoją wiarę? Odpowiedź jest prosta:
wystarczy zajrzeć czasami do Pisma
Świętego. Zaiste stanowi ono prawdziwą
skarbnicę wiedzy, a także może przyczynić
się do zrozumienia zagadnienia wiary.
Biblia dostarcza nam niezliczoną ilość
wzorców, osób, które stawiały wiarę
ponad wszystko. Weźmy przykładowo
Abrahama. Był on gotów poświęcić
własnego syna, byleby tylko zachować
posłuszeństwo względem Boga. Jego
heroiczna wiara została niewątpliwie
doceniona, gdyż Bóg, przekonawszy się o
bogobojności swego sługi oszczędził
Izaaka i zapowiedział, że „da mu
[Abrahamowi] potomstwo tak liczne jak
gwiazdy na niebie” (Rdz 22,17a).
Znakomitym wzorcem nieskazitelnej
wiary może też być Maryja. Uwierzyła ona
w obietnicę Boga, iż pocznie Syna Bożego.
Godna podziwu jest tez jej postawa przez
całe życie – towarzyszyła swemu Synowi
aż do męczeńskiej śmierci, przy czym
n i g dy n i e p r z e s t a ł a u fa ć B o g u i
zachowywać Jego przykazań.
Należy się też zastanowić nad
sensownością wiary. Bo czy wiara, w
istocie, ma sens, jeśli nie idzie w parze z
największą wartością, a mianowicie
miłością? Sam św. Paweł napisał, iż nawet
gdyby wiarę miał tak wielką, iżbym góry
przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym
niczym (1 Kor 13,2b). I tu przede
wszystkim należy doszukiwać się
odpowiedzi na pytanie: „co to znaczy
wierzyć we współczesnym świecie?”. Otóż
wierzyć to znaczy dawać przykład swoją
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mową, swoimi czynami oraz całym swym
życiem, jak być posłusznym Bogu. Wierzyć
to nie znaczy tylko korzyć się przed
Bogiem i pobożnie modlić. Wierzyć znaczy
miłować Boga, wierzyć znaczy miłować
bliźniego, wierzyć to znaczy postępować
zgodnie z przykazaniem miłości nawet
wtedy, gdy wszyscy inni są przeciwko nam.
Wierzyć we współczesnym świecie
oznacza dawać świadectwo o Bogu,
wierzyć oznacza wziąć na swe barki Krzyż
Chrystusa i iść z nim na Golgotę swoją
codzienną, własną drogą krzyżową. Sam
Jan Chrzciciel pouczał, iż kto wierzy w
Syna, ma życie wieczne (J 3,36a). Ponadto
św. Paweł stwierdza, że Przeto wiara rodzi
się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy,
jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). Dlatego
też w naszym życiu winniśmy być zawsze
podporządkowani Słowu Bożemu. Wiara
nie ma tak wielkiej wartości, gdy wszystko
jest dobre, a nasze życie układa się
wyłącznie pomyślnie. Wręcz przeciwnie:
wiara zyskuje na znaczeniu wtedy, gdy jest
źle, wtedy, gdy obarczeni jesteśmy masą
problemów. Ważne jest, by jak biblijny
Hiob zwrócić się do Boga: Wiem, że Ty
wszystko możesz, co zamyślasz,
potrafisz uczynić (Hi 42,2). To jest
prawdziwa wiara! Polega ona na tym, by
wszystkie sprawy zawsze zawierzać
Wszechmogącemu, który chce naszego
dobra, a także pragnie, byśmy osiągnęli
zbawienie. Można by jeszcze pytać dalej:
ale jak ja mogę realnie wierzyć we
współczesnym świecie? Oto moja
odpowiedź: czy pomoc bliźniemu w
potrzebie nie jest najdoskonalszym
świadectwem o naszej wierze?
Pamiętajmy więc: by wiara miała
ks. Jerzy Lubiński
jakikolwiek sens musi być zaświadczona
czynami! Po czym ludzie poznawali
pierwszych chrześcijan? Właśnie po tym,
że wzajemnie się miłowali! Dlaczego więc
współczesnym tak ciężko ich naśladować?
Niewątpliwie aspekt związku wiary z
miłością jest najistotniejszy, jednakże nie
należy zapominać też o samym dawaniu
świadectwa o wierze. Autor „Listu do
Hebrajczyków” wyraźnie zaznacza, iż
Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się
spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr
11,1). W tym momencie kolejny raz
powraca do nas pytanie: „co to znaczy
wierzyć w dzisiejszym świecie?”. Z
pewnością wiara powinna być tym darem,
który uzdalnia nas do tego, by nigdy nie
wstydzić się Krzyża. A jak dawać
świadectwo wierze? Zwykłymi,
codziennymi czynami! Bo czym w istocie
jest przeżegnanie się, widząc Krzyż lub
przyklęknięcie, gdy szafarz niesie
Najświętszy Sakrament do chorego?

Czymże jest bronienie Boskiej godności i
osoby Chrystusa, gdy są tak często
spychane na margines w dzisiejszym
„ ro z wo j ow y m” św i e c i e , k tó r y n i e
potrzebuje już Boga? Wnioskując więc, by
móc realnie wierzyć w dzisiejszej
rzeczywistości winno się nieustannie
dawać świadectwo wierze. Nie zawsze
potrzebne są czyny światłe, niezwykłe.
Wystarczy chociażby uczestniczyć w
niedzielnej Eucharystii oraz wierzyć i
ro z wa ż a ć t a j e m n i c ę p r z e m i a ny –
przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w
Krew Chrystusa, zdać sobie sprawę, że nie
jest to jedynie symbol, gdyż na każdej Mszy
Świętej na naszych oczach dokonuje się
cud! Archanioł Gabriel oświadcza Maryi
przy Zwiastowaniu: Dla Boga bowiem nie
ma nic niemożliwego (Łk 1,37). Czy Bóg,
gdyby chciał nie mógłby sprawić, że kapłan
podczas sprawowania Eucharystii
unosiłby się nad ziemią? Żaden problem!
Czy Bóg nie mógłby zaćmić Słońca podczas,
gdy ludzie zgromadzeni w świątyni modlą
się”? Oczywiście, że mógłby! Jednakże
zadajmy sobie pytanie: jaka wtedy byłaby
nasza wiara? Jacy ludzie chodziliby wtedy
do kościoła? Sam Pan Jezus – najwyższy
łącznik z Ojcem mówi po swym Zmartwychwstaniu: Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli (J 20,29b). Zatem
bądźmy posłuszni tym słowom. Nie
wymagajmy od Boga nadprzyrodzonych
znaków, gdyż prawdziwa i dojrzała wiara
nie potrzebuje cudów.
Konkludując zatem, możemy
stwierdzić, iż we współczesnym świecie
prawdziwa wiara nie jest łatwa. Wiara nie
jest też czymś, co można spychać na bok lub
o czym można zapominać. Wiara winna być
fundamentalną podstawą życia każdego
chrześcijanina. Zawierzanie zwykłych,
codziennych spraw Bogu i kroczenie z
dumnie podniesioną głową ku zbawieniu
stanowi istotę zagadnienia wiary. Ważne
jest, by pogłębiać własną wiarę poprzez
pilne studiowanie Pisma Świętego.
Jednakże to nie wystarczy. Trzeba też
potwierdzać swą wiarę czynami, gdyż
pomoc bliźniemu jest jedną z najważniejszych form kontaktu z Bogiem. By
wiara mogła się ostać we współczesnym
świecie powinniśmy nieustannie dawać o
niej świadectwo, chlubiąc się tym, że
należymy do wspólnoty Kościoła. Nie
wolno zapominać, gdzie przede wszystkim
trzeba szukać wiary – w męce i
zmartwychwstaniu Chrystusa. Niech
zawsze towarzyszą nam słowa św. Pawła:
„(…) nie daj Boże, bym się miał chlubić z
czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu świat stał się ukrzyżowany dla
mnie, a ja dla świata”.
Błażej Boch
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

DOM KATOLICKI – WCZORAJ I DZIŚ (część IV)
Na placu budowy Domu
Katolickiego praca wrzała. Murarze i
pomocnicy budowlani murowali
ściany, a okoliczni rolnicy nadal zwozili
niezliczone ilości żwiru oraz wapno,
cement i drzewo. Ludzie pomagali
chętnie i jak tylko mogli, mimo tego
fundusze Komitetu Budowy topniały
w zastraszającym tempie. Na różne
sposoby starano się pozyskać środki
finansowe. Oprócz dobrowolnych
datków od osób prywatnych, kasę
zasilały składki różnych bractw i
s towa r z ys z e ń re l i g i j nyc h o ra z
organizacji pozakościelnych
działających wówczas w Zbąszyniu.
Sprzedawano w cenie 20 groszy kartki
pocztowe z wizerunkiem budowanego
Domu Katolickiego, gdyż każda
złotówka się liczyła.
17 czerwca 1935 r. na zbąszyńskiej
Strzelnicy przeprowadzono loterię
fantową. Ciekawy opis przebiegu owej
loterii znajdujemy w „Tygodniku
Parafii Zbąszyńskiej” z 23 czerwca
1935 r. „Czynność losowania została
dokonana pod przewodnictwem ks.
Dziekana i p. adw. Mądrego, w
obecności p. skarbnika Schwartza i
innych członków komitetu.
Nadzoru notarialnego podjął się
łaskawie, w zastępstwie nieobecnego
na miejscu notariusza, p. radca dr

Bartmański przy pomocy kancelisty
notarialnego pana Koczorowskiego.
Publiczności, zwłaszcza gwarnej
dziatwy, zabrało się sporo. Wszyscy
czekali z „biciem serca” na wynik
losowania. Zaszczyt wyciągania losów
z pomysłowo przez p. kościelnego
sporządzonej a poprzednio razem z
zawartością t.j. losami,
zapieczętowanej urny – przypadł w
udziale dwóm miłym dziewczynkom
Janince i Łucce Góreckim, które przy tej
czynności miały oczy zawiązane
przepaską.”
Czysty dochód w kwocie 3957 zł.,
co na ówczesne czasy stanowiło
pokaźną sumę, zasilił konto budowy.
Wspólne zaangażowanie i praca
opłaciły się, bo pierwszy i
najważniejszy okres budowy Domu
Katolickiego w połowie lipca dobiegał
końca – stan surowy został ukończony.
W Tygodniku z 4 sierpnia 1935 r.
czytamy: „W sobotę dn. 20 lipca br.
obwieściła ten fakt dokonany, miastu i
parafii, korona uwieńczona,
umocowana ręką cieśli na grzbiecie
wiązania dachowego. Z radością i
dumą spoglądają dziś liczni parafianie
na dzieło dokonane. Zadowoleni i
szczęśliwi są ci, na których barkach
przez 12 tygodni spoczywała
odpowiedzialność za losy budowli. (…)
Przyznać
trzeba, że
m i e l i ś m y
d o b r y ch i
pracowitych
rzemieślników i
robotników,
którzy spokojnie,
karnie i sprawnie
pracowali. Dzięki
Bogu, że obyło się
t e ż
b e z
poważniejszego
wypadku.
P r a c e
murarskie
wykonał jako
przedsiębiorca p.

Bajer z Przyprostyni przy pomocy p.
Białeckiego i 7 dalszych murarzy.
Robotami ciesielskimi kierował p.
Soł t ysik ze Zbąszynia. Ogółem
zatrudnialiśmy w ostatnim czasie
około 25 pracowników. Poza tym
pracował dorywczo, zwłaszcza przy
rozbiórkach, niwelowaniu terenu i
zakładaniu fundamentów, cały szereg
na zmianę. Niektórzy – co należy
uwydatnić pracowali nawet dzień lub
kilka dni za darmo. (…)
Osobne uznanie należy się p. W.
Harthowi ze Zbąszynia, który z wielką
znajomością rzeczy i podziwu godnego
poświęcenia kierował budową, służył
komitetowi radą fachową – a czynił to i
czyni bezinteresownie. (…) Tylko tymi
sposobami mógł komitet tanio
budować i oszczędnie szafować
publicznym groszem. (…)
Całość, jak o tym liczni zwiedzający
budowlę codziennie się przekonują,
sprawia potężne wrażenie. Z takiego
Domu Katolickiego będzie parafia
mogła być dumna! Dopiero później gdy
całość będzie wykończona, przekonają
się wszyscy jak racjonalnie i
praktycznie wszystko jest urządzone.
Dom Katolicki będzie naprawdę ostoją
katolickiego ruchu społecznego w
parafii.
Obecnie zakłada się rynny i pokryje
się dach. Potem nastąpi przerwa w
robotach. Przed zimą pragnęlibyśmy
urządzić mniejszą górną salkę do
zebrań, aby nasze towarzystwa czym
prędzej miały własny przytułek.
Niestety fundusze już się
wyczerpały, poczynamy nawet robić
długi. (…) ”
/Ciąg dalszy nastąpi/
Ania Masiewicz
30 września 1935 r. odbył się
odbiór Domu Katolickiego w stanie
surowym
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objeżdżała swoje posiadłości, a wtedy
Święta jednająca Polaków i Niemców nawiedzała
chorych i wspierała

Wywodząca się z rodu Andechsów
stała się żoną księcia śląskiego.
Swojej nowej ojczyźnie służyła z
godną podziwu miłością. Nic więc
dziwnego, że ŚWIĘTA JADWIGA
ŚLĄSKA
stała się patronką
pojednania Polaków i Niemców. Do
jej grobu w trzebnickiej bazylice
ciągną pielgrzymki wiernych z obu
krajów.
Jest też patronką wyboru
kardynała Karola Wojt ył y na
papieża, bo działo się to w dzień św.
Jadwigi Śląskiej. Jest patronką
całego jego pontyfikatu. W roku
1979, w rocznicę wyboru, Papież Jan
Paweł II podarował do bazyliki
trzebnickiej kielich mszalny i świecę
paschalną.
Ród świętych i biskupów
Święta Jadwiga Śląska
urodziła się między rokiem 1174 a
1178 na zamku rodowym Andechs w
Bawarii, w rodzinie hrabiego Bertolda
VI i Agnieszki, córki margrabiego
Miśni. Poprzez małżeństwa dzieci z
rodami możnowładczymi,
Andechsowie stali się jednym z
najbardziej wpływowych rodów
germańskich. Jadwiga miała liczne
rodzeństwo. I tak siostra Agnieszka
wyszła za króla Francji, Gertruda za
króla Węgier, brat Eckbert został
wybrany biskupem Bambergu w wieku
niespełna 30 lat, Otto został księciem
Burgundii, Bertold – arcybiskupem.
Andechsowie wydali także wielu
świętych i błogosławionych, wśród
nich był m.in. św. Rasso (+ok. 1050) i
św. Albert z Lowanium (+ 1198).
Wszystkich jednak miała przyćmić
Jadwiga.
Trzynastoletnia matka
Jadwigę już od najmłodszych lat
pociągało życie zakonne. Pięcioletnią
dziewczynkę rodzice oddali na naukę i
wychowanie do szkoły klasztornej
benedyktynek w Kitzingen nad
Menem, gdzie czuła się bardzo dobrze.
Program szkoły obejmował m. in.
naukę łaciny, haftu i malowania, a także
pielęgnację chorych. Już wtedy, będąc
dzieckiem, odznaczała się dojrzałością
serca i umysłu, unikała beztroskich
zabaw dziecięcych, przyswajała sobie
dobre obyczaje.
Jednak po kilku latach wróciła do
domu, gdyż rodzice skoligaceni z
wieloma dynastiami panującymi w
6

Europie oraz kierując się względami
politycznymi, postanowili wydać ją za
syna księcia śląskiego Bolesława
Wysokiego. Nikt nie pytał o zdanie, ani
o uczucia Jadwigi. Przeszkodą w
zawarciu małżeństwa nie był też wiek
Jadwigi – była niemal dzieckiem, miała
wówczas 12 lat.
Jadwiga i Henryk wzięli ślub
prawdopodobnie ok. 1190 roku.
Wkrótce potem przybyli na Śląsk.
Jadwiga pierwsze dziecko urodziła gdy
miała zaledwie trzynaście lat i trzy
miesiące. Potem przyszło na świat
jeszcze sześcioro dzieci Jadwigi i
Henryka. Stanowili oni wzorowe
małżeństwo, ale doświadczyli również
cierpienia, gdyż czworo dzieci zmarło
już w dzieciństwie.

Śląsk – druga ojczyzna
Św. Jadwiga chociaż Niemka z
pochodzenia, zachowała wszystkie
zwyczaje polskie. Szybko nauczyła się
polskiego, chociaż jej mąż znał
niemiecki. Po śmierci Bolesława
Wysokiego, Henryk I Brodatym, mąż
Jadwigi, został księciem śląskim. Para
książęca rezydowała m. in. we
Wrocławiu, Legnicy, Głogowie, Brzegu.
Dwór księżnej wyróżniał się karnością
i dobrymi obyczajami. Wśród dworzan
przeważali Polacy. Święta Jadwiga była
m a t ką d l a swo i c h p o d d a nyc h .
Przewodniczyła sądom, darowała
grzywny, w razie klęsk nakazywała
rozdawać żywność. Zorganizowała
szpitalik dworski, gdzie osobiście
opatrywała chorych. Często

ubogich.
Księżna wiodła życie ascetyczne i
pokutne. Jej pokora zdumiewała
najbliższych. Starała się jeść te same
pokarmy, co ludzie biedni. Najczęściej
chodziła boso, zrezygnowała z
biżuterii, futer i bogatej garderoby.
Wg podań Jadwiga w imię pokory i
skromności chodziła boso, co bardzo
irytowało jej męża. Wymógł więc na
spowiedniku, aby ten nakazał jej
noszenie butów. Duchowny podarował
swojej penitentce parę butów i
poprosił aby zawsze je nosiła. Księżna
będąc posłuszna swojemu
spowiednikowi, podarowane buty
nosiła ze sobą, ale… na sznurku.
Polskie przysłowie mówi: „Kogo
Pan miłuje tego doświadcza”. Nasza
Święta w swoim życiu dość mocno
doświadczyła tajemnicy krzyża i
przeżyła wiele nieszczęść. Jej rodzinne
gniazdo w Andechs zostało zrównane z
ziemią, a trzech braci wygnanych z
kraju i pozbawionych praw
obywatelskich. Skrytobójczo została
zamordowana siostra św. Jadwigi,
Gertruda, królowa Węgier. Druga zaś
siostra Agnieszka, królowa Francji
swoim rozwiązłym życiem ściągnęła
hańbę na cały ród. Za udział w
zabójstwie króla Niemiec, Filipa został
utopiony w Dunaju narzeczony jej córki
Gertrudy.
Jakby tego było mało, pod koniec
życia przeżyła Święta najazd Tatarów.
Gdy zginął jej ukochany syn, Henryk
Pobożny, broniąc chrześcijaństwa w
walce z poganami, w bitwie pod
Legnicą w 1241 roku, św. Jadwiga miała
wypowiedzieć takie słowa: „Boże
dziękuję Ci za takiego syna”. Było to już
szóste dziecko, które zabrała śmierć.
Ta niezwykła Niemka w razie
potrzeby umiała stanąć również w
obronie racji stanu Polski. I tak w
klasztorze trzebnickim szerzyła kult
św. Stanisława Biskupa. Kiedy książę
Bolesław Rogatka oddał w ręce
niemieckie Ziemię Lubuską, Jadwiga
wystąpiła bardzo stanowczo
przeciwko temu bezprawiu.
Henryk Brodaty był doskonałym
gospodarzem swojego księstwa. Stać
go więc było na to aby finansować
fundacje kościelne i charytatywne. Pod
w p ł y w e m s w o j e j ś w i ą t o b l iw e j
małżonki stał się wielkim dobroczyńcą
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Kościoła. Do najznakomitszych
fundacji należało opactwo cysterek w
Trzebnicy. To właśnie tam znajduje się
grób św. Jadwigi. /Myślę, że wielu
parafian nawiedziło to święte miejsce,
gdyż przez Trzebnicę przejeżdżamy
udając się ze Zbąszynia do
Częstochowy./
Ślub czystości
Po przyjściu na świat siódmego
dziecka, w 1209 roku, małżonkowie
p r z e d b i s k u p e m w ro c ł a w s k i m
Wawrzyńcem uroczyście złożyli ślub
czystości. Henryk zaczął nosić tonsurę,
czyli wygolony krążek na ciemieniu, i
zapuścił brodę, od której obdarzono go
przydomkiem – Brodaty.
Święta Jadwiga zaś pierwsze lata po
złożeniu ślubu spędziła na zamkach w
Leśnicy, we Wleniu, a także we
Wrocławiu. Po śmierci męża Henryka,
oddała rządy synowej Annie, żonie
Henryka Pobożnego, a sama zamknęła
się w klasztorze trzebnickim, gdzie jej
córka była Ksenią. Córka Gertruda po
śmierci narzeczonego wstąpiła do
klasztoru. Do cierpień osobistych i
rodzinnych Jadwiga dołączyła własne
pokuty: posty, biczowania, włosiennicę

i czuwania nocne. Wyczerpana pracą,
postami i umartwieniami, zmarła 14
października 1243 roku.
Sława pośmiertna
Ogromna dobroć księżnej Jadwigi
sprawiała, że jeszcze za życia otaczana
była niezwykłą czcią – szczególnie
ludzi biednych i chorych. Oni to
wkrótce po jej śmierci zaczęli
nawiedzać jej grób w trzebnickim
kościele, gdyż zawsze uważali ją za
Świętą.
Pierwszy cud za wstawiennictwem
Jadwigi miał miejsce w 1249 roku.
drobiazgowym procesie prowadzonym przez legata papieskiego,
biskupa warmińskiego Anzelma, 26
marca 1267 roku, a więc w 24 lata po
śmierci, Papież Klemens IV w
Witerbo, w kościele dominikanów
kanonizował Jadwigę.
W roku 1269 wystawiono ku czci
św. Jadwigi obecną kaplicę, gdzie
spoczywa jej ciało. Papież Klemens IV
wyznaczył na dzień jej dorocznej
pamiątki 15 października. Jednak w
Polsce wspomnienie jej doroczne
o b c h o d z o n o z aw s z e 1 6 t e g o ż
miesiąca.

Dzień Papieski – 16 X

Papież.. nasz papież.. był dla wielu
z nas na pewno bardzo bliski, chociaż
może nigdy go nie spotkaliśmy. Dla
młodych był wzorem, był przykładem,
do których podchodził z wielką
miłością, spokojem i uśmiechem, a
nawet wielkim humorem, co było
nowością w dziejach Kościoła. Zaś
pokolenie wcześniej urodzone
uwa ż a ł o G o z a d u m ę N a ro d u
Polskiego, a niektórzy nawet nazywali
Go pieszczotliwie: „Tata”, „Papa” uważając za własnego rodzica.
Dla Polaków człowiek-Polak, który
z kraju komunistycznego został głową
Kościoła rzymskokatolickiego w
świecie było czymś niepojętym. Po
455 latach papieżem został nieWłoch, a na dodatek został nim Polak.
Wpłynął znacząco, jako „Obrońca
Dobra” na wydarzenia w Europie
Wschodniej i Azji w latach 80. XX
wieku.
Pamiętajmy o Nim za to co zrobił, za
Jego wkład we Wolność ludzi, którzy
jej tak pragnęli, do których On też się
zaliczał.. od najmłodszych lat żył w

Dzień Papieski został
ustanowiony 16 października na
cześć papieża Polaka Jana Pawła II.
Data ta przypomina nam o wyborze
arcybiskupa krakowskiego
kardynała Karola Wojtyły na
biskupa Rzymu. Z tego powodu
obchodzona co roku rocznica jako
„dzień wdzięczności łączności
duchowej z Ojcem Świętym, Janem
Pawłem II i promocji jego
nauczania” od 2001 roku w Polsce
przekształciła się w polskie Święto
Narodowe. Święto to ustanowione
zostało w uchwale przez Sejm RP w
dniu 27 lipca 2005 roku: „w hołdzie
największemu autorytetowi XX
wieku, człowiekowi, który sięgając
do źródeł chrześcijaństwa uczył nas
solidarności, odwagi i pokory”.

Papież Jan Paweł II przemawiając
21 czerwca 1983 roku we Wrocławiu
przedstawił św. Jadwigę Śląską jako
„postać graniczną”, łączącą ze sobą
narody polski i niemiecki oraz
„orędowniczkę wzajemnego
porozumienia i pojednania”.
W tej samej homilii odniósł do
księżnej śląskiej słowa z Księgi
Przysłów, mówiące o „niewieście
dzielnej”, a także nazwał ją „świętą
matką”. Apelował do mieszkańców
Dolnego Śląska , aby wedle jej wzoru,
opierali na przykazaniu miłości swoje
życie osobiste, rodzinne i społeczne.

MODLITWA
Boże, spraw , abyśmy za
wstawiennictwem świętej
Jadwigi Śląskiej zawsze umieli
służyć naszym bliskim
wsparciem i mądrą radą, a
biednym nieść pomoc
w potrzebie. Amen
Urszula Pawelska

świecie wojen i konfliktów, smutku,
strachu i łez. Nie bał się zła, które
otaczało Go zewsząd. Nie poddawał
się i walczył zawsze do końca. Za to
wszystko powinniśmy pamiętać Go i
darzyć szacunkiem - ponieważ będzie
żył wśród nas, a nie tylko żyjąc w
Niebie z Panem Jezusem.
Tak więc jeszcze raz powtarzam:
Dzień Papieski – 16 października.
Pokażmy Mu i sobie nawzajem, że
jesteśmy bardzo Mu wdzięczni.
Zachęcam wszystkich o uczczeniu
jego pamięci, m.in. poprzez
wywieszenie żółto-białych flag
papieski.
Grzegorz Jaskuła
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Katecheza 4
OBJAWIENIE BOŻE
1. Na Wzgórzu Tumskim w Płocku
wznosi się stara, pamiętająca czasy
świętego średniowiecza katedra.
Staje się ona bardzo tajemnicza w
pochmurne dni, kiedy ciemnieją
witraże i mrok ogarnia kaplicę
królewską z grobowcem Władysława
Hermana i Bolesława Krzywoustego.
Katedra jest jednak najpiękniejsza w
pełnym świetle, gdy promienie
słońca rozświetlają różnokolorowe
witraże, a zwłaszcza centralny
wizerunek Matki Bożej Wniebowziętej, patronki świątyni...
Światło wydobywające treść i piękno
witraża może posłużyć nam jako
symbol Objawienia: Pan Bóg,
objawiając się, daje nam udział w
świetle, które rozświetla tajemnicę
człowieka i całej ludzkości. Owo
światło Kościół ma obowiązek
udostępniać wszystkim ludziom, aby
pociągnąć ich do Serca Bożego i
zjednoczyć z Nim.
2. To prawda, że za pomocą swego
rozumu każdy człowiek może w
sposób pewny poznać Boga na
podstawie Jego dzieł: piękna i
harmonii przyrody, praw natury i
głosu sumienia. Chrześcijanie jednak
zgodnie wierzą, że istnieje jeszcze
inny porządek poznania, do którego
człowiek nie może dojść o własnych
siłach – Objawienie Boże. (por. KKK
50). Bóg objawił się człowiekowi
zaraz na początku dziejów, by uczynić
go swym dzieckiem, przyjacielem i
powołać do życia wiecznego. Kiedy
zaś człowiek popadł w niewolę
grzechu i śmierci, Bóg nie pozostawił
go w tej niewoli, lecz objawił się, żeby
go zbawić. I tak dał poznać się
Abrahamowi oraz patriarchom
wybranego przez siebie narodu
izraelskiego, tworząc z niego lud
przymierza. Wybawił go z niewoli
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egipskiej, objawiając w noc
paschalną i na różnych etapach
wędrówki do Ziemi Obiecanej swoją
zbawczą moc. Później przemawiał do
tego ludu przez proroków, nawołując
do wiary w Siebie oraz do
przestrzegania swoich przykazań.
Gdy nadeszła zamierzona przez Boga
pełnia czasu, posłał On swego Syna,
Jezusa Chrystusa, narodzonego z
Maryi Panny (por. Ga 4,4). Jezus
Chrystus głosi Dobrą Nowinę o
zbawieniu, każdym swoim słowem i
czynem ukazuje Boga jako Abbę ukochanego Ojca, w końcu oddaje
życie na Krzyżu i zmartwychwstaje,
odsłaniając w ten sposób głębię
miłości Boga do ludzi oraz Jego wolę
wyzwolenia nas z grzechu i śmierci.
3. Dosłownie Objawienie
oznacza więc odsłonięcie: Bóg
stopniowo, przez swoją szczególną
„pedagogię Bożą” (KKK 53), dał się
poznawać ludziom, przygotowując
ich do wydarzenia ostatecznego przyjścia swojego jedynego Syna.
Widziane w tej perspektywie
Objawienie jest darowaniem się
B o ga c z ł ow i e kow i w J e z u s i e
Chrystusie. Nie tylko słowa i czyny
Jezusa, lecz On sam, w swoim
człowieczeństwie, stał się objawieniem Ojca: jest jedno z Ojcem tak,
że kto Go widzi, widzi i Ojca; kto
spotyka się z Nim, spotyka się z
O j c e m . N a z y wa my t o p e ł n i ą
Objawienia. Dlatego Kościół naucza,
że Objawienie zakończyło się wraz ze
ś m i e rc i ą o s t a t n i e g o ś w i a d ka
Zmartwychwstania i zarazem z
zamknięciem procesu powstawania
Pisma Świętego. Wszystko, co jest
konieczne do zbawienia, wykonało
s i ę w e Wc i e l e n i u , M ę c e i
Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, On jest naszym jedynym
Odkupicielem, naszą Drogą, Prawdą i
Życiem (por. J 14,6)! Kościół jednak z
wdzięcznością przyjmuje także
objawienia prywatne, np. św.
Małgorzaty Marii Alacoque o

Najświętszym Sercu Jezusa, św.
Bernadetty z Lourdes o
Niepokalanym Poczęciu, św. Siostry
Faustyny o Miłosierdziu Bożym. Ich
rolą nie jest „uzupełnianie
objawienia Chrystusa, lecz pomoc w
jego pełniejszym przeżywaniu w
danej epoce” (KKK 67). Kościół
ostrzega jednak przed objawieniami
fałszywymi - bądź to zaczerpniętymi
z religii niechrześcijańskich, bądź
propagowanymi przez sekty - a
zmierzającymi do przekroczenia czy
poprawiania Objawienia Chrystusowego.
Czy potrafię teraz, odwołując
się do porównania z witrażem,
wyjaśnić najgłębszy sens słowa
„Objawienie”? Czy wiem, dlaczego
mówimy o pedagogii Bożej? Czy
rozumiem, w jakim sensie Wcielenie,
życie Jezusa Chrystusa pośród nas,
Jego Śmierć i Zmartwychwstanie jest
szczytem i pełnią Objawienia?
4.
Zapamiętajmy: „Objawienie” oznacza stopniowe
odsłanianie się i zbawcze darowanie
się Boga ludziom. Dokonywało się
ono w historii narodu wybranego, a
swoją pełnię uzyskało w Jezusie
Chrystusie.
Nazywamy je słowem Bożym,
gdyż wszystko, co zostało objawione i
jest konieczne dla naszego zbawienia,
natchnieni autorzy spisali w Piśmie
Świętym. Stanowi ono niejako
konstytucję Kościoła, ale także coś
więcej – ani Papież, ani Sobór, ani nikt
inny, tym bardziej pojedynczy
chrześcijanin, nie może go zmieniać,
nie może z niego wybierać pewnych
prawd, a innych pomijać, nie może do
niego nic dodawać. Może jednak i
powinien nim żyć, głębiej w nie
wnikać oraz przekazywać innym.

Ks. Henryk Seweryniak
(„Katechizm Płocki”)

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
2 października, XXVII niedziela
zwykła, Mt 21, 33- 43
„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was
wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”
– słowa tej aklamacji przed Ewangelią
wprowadzają nas w jej dzisiejszy klimat,
słuchając przypowieść o winnicy. Słowa
te były także wypowiedziane przez
Jezusa do uczniów w Wieczerniku. W
pierwszej kolejności odnoszą się do
Izraelitów, a następnie do Kościoła.
Winnicą Pana Zastępów jest dom
Izraela. Jak wiele Bóg dla niego uczynił?
Wyprowadził go z ziemi egipskiej, dał
mu Ziemię Obiecaną, posłał proroków,
przez których mówił, że nie chce śmierci
grzesznika, ale by się nawrócili i żyli
(por. Ez 18,25). Proroków, którzy byli
posłani, aby zażądać od dzierżawców
owoców, a więc spełniania woli Bożejdzierżawcy pobili i zabili. Posłał więc
Pan swojego Jedynego Syna, myśląc
„uszanują mojego syna” (Mt 21,37). Jego
także zabili, ponieważ chcieli być
panami winnicy, a nie jej dzierżawcami.
Na końcu Jezus zadaje pytanie swoim
słuchaczom, wśród których byli starsi
ludu i kapłani – co zatem uczyni
właściciel z owymi niewiernymi
rolnikami? Wszyscy jednogłośnie
zawyrokowali: „nędzników marnie
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę
innym rolnikom, takim, którzy mu będą
oddawali plon we właściwym czasie” (Mt
21,41). Pan oczekuje, że jego umiłowana
winnica przyniesie mu dobre owoce. To
człowiek – a więc i każdy z nas – jest
dzierżawcą, któremu została
powierzona winnica. Mamy tę ziemie
uprawiać, pielęgnować, ochraniać i
oddać Bogu jak najlepsze owoce. Po
owocach, czyli po dziełach
sprawiedliwości i miłosierdzia będzie
można ocenić nowy naród. Lud, który
przywraca winnicy piękno i chlubę. Bóg
mocno i z miłością zainwestował we
mnie, bo ufa, że dobrze to wszystko
wykorzystam i ciągle czeka na moją
wdzięczność. Zainwestował w każdego z
nas. Już tutaj zarabiamy na niebo.
Pracujmy tak, abyśmy to niebo osiągnęli,
aby Bóg już nigdy nie musiał zmieniać
dzierżawców.
9 października, XXVIII niedziela
zwykła, Mt 22, 1-14
Wspólna uczta, najlepsze potrawy,
radość przebywania razem… Bo czy
może być coś bardziej radosnego niż
wspólne ucztowanie? W dzisiejszej
ewangelicznej przypowieści Jezus

kieruje do nas zaproszenie, zaproszenie
n a u c z tę , n a to m i a s t K ró l e s t wo
Niebieskie jest porównywane do króla,
który wyprawił ucztę weselną swemu
synowi, lecz zaproszeni nie chcieli
przyjść…Jedni usprawiedliwili się pracą
na roli, inni kupiectwem, a ostatni
przerazili się słysząc o uczcie. Bóg w
swojej dobroci nie przestaje jednak
zapraszać: „Idźcie więc na rozstajne
drogi i zaproście na ucztę wszystkich,
których spotkacie. Słudzy ci wyszli na
drogi i sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala
zapełniła się biesiadnikami” (Mt 22,9).
Zapewne w każdym z nas, w każdym z
z a p ra s z a nyc h d z i s i a j n a U c z t ę
Eucharystyczną można by odnaleźć
jakieś podobieństwo do bohaterów
ewangelicznej przypowieści.
Przychodząc na Eucharystię, która jest
niezwykłą Ucztą Słowa Bożego i Ciała
Chrystusa, nie wystarczy tylko znaleźć
czas, odpowiednio się ubrać, zająć
wygodne miejsce. Najpierw koniecznie
trzeba się zastanowić, o czym chcę
rozmawiać z Królem, który zaprasza
mnie do współpracy. Jezus Chrystus
posługując się obrazem uczty w
nauczaniu o Królestwie Bożym, chce
nam uświadomić, że każdy człowiek
ochrzczony, zaproszony jest nie tylko do
wzywania imienia Bożego, nie tylko ma
prawo do korzystania z opieki
Opatrzności, ale zaproszony jest do
osobistego dialogu z Bogiem, w którym
człowiek otwiera swoje serce przed
Stwórcą i z ufnością szuka Jego Woli.
16 października, XXIX niedziela
zwykła, Mt 22, 15- 21
Na kartach dzisiejszej Ewangelii św.
Mateusz opisuje, jak to faryzeusze i
zwolennicy Heroda próbowali
pochwycić Pana Jezusa w mowie, aby
sobie zaszkodził. "Nauczycielu, wiemy,
że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w
prawdzie nauczasz (…) Powiedz nam
więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić
podatek Cezarowi, czy nie?" (Mt
22,16–17). Jeśli potwierdzi- narazi się
Izraelitom, jeśli zaprzeczy- narazi się
Rzymowi. Jezus Chrystus natychmiast
odkrywa ich przebiegłość i odpowiada :
"Oddajcie Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Mt
22,21). W tych słowach Jezus streścił
także regułę życia każdego człowieka;
trzeba wszystko umieć umieścić na
właściwym miejscu i każdemu oddać to,
co się jemu należy– zarówno Bogu jak i

ludziom. „Oddajcie Bogu to, co należy do
Boga”. Jednemu te słowa przypominają,
że niedziela to dzień Pana i należy do
Boga, drugiemu, że cały tydzień należy
do Stwórcy, inny na nowo odkryje i
uszanuje kościół – miejsce oddane Bogu,
kolejny- przyrodę… Te słowa są
przypomnieniem, że Bóg winien być
absolutnie pierwszy, że Jego słowo ma
najwyższą wartość. Sformułowanie:
"oddać Cezarowi to, co należy do Cezara"
(Mt, 22,21), oznacza wywiązywanie się z
obowiązków wobec państwa, bo po Bogu
jest człowiek, społeczeństwo, państwo.
Św. Paweł w swoim liście do Rzymian
wspomina: "Niech każdy będzie poddany
władzom, sprawującym rządy nad
innymi. (…) Oddajcie, każdemu to, co mu
się należy: komu podatek – podatek, komu
cło – cło, komu uległość – uległość, komu
cześć – cześć" (Rz 13,1.7). Prawdziwy
chrześcijanin wypełnia jak najlepiej
swoje obowiązki społeczne i
obywatelskie. Wystrzega się, by nie
szkodzić społeczeństwu i państwu
okradaniem, oszustwem,
niesumiennością i niedbałą pracą. Bogu,
który jest największą Miłością
powinniśmy oddać siebie w pełni,
każdego dnia swoim życiem świadczyć o
przynależności do Niego.
23 października, XXX niedziela
zwykła, Mt 22, 34-40
Faryzeusze po raz kolejny wystawiają
Jezusa na próbę…tym razem pytają ,
które przykazanie w Prawie jest
najważniejsze. Jezus natychmiast im
odpowiada:„Będziesz miłował Pana,
twego Boga całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem” i
„Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”. Trzykrotne użycie słów
„CAŁYM” zostało użyte celowo, aby
podkreślić, jak powinniśmy kochać
Boga…Jak? Całym swoim konkretnym
życiem. Łaska Boża sprawia w nas, że Go
kochamy. Miłość do Boga jest miłością
jedyną w swoim rodzaju i nie da się jej
podzielić z nikim innym. Jednak to od
miłości do Boga zależy każda inna
miłość. Brak miłości do bliźnich jest
oznaką „wybrakowanej” miłości do
Boga. Kochać bliźniego można tylko
wtedy, gdy pragnie się więcej dobra dla
kogoś niż dla siebie samego. Miłość
bliźniego, która nie prowadziłaby do
miłości Boga, nie jest zgodna z oceną
Jezusa. Ale i odwrotnie: miłość Boga,
która prowadzi do zapomnienia o
miłości bliźniego jest zupełnie
niezgodna z Ewangelią.
Słowa
„ b ę d z i e s z m i ł o wa ł ” s ą d l a n a s
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przykazaniem, nakazem… Ale zanim
słowa te stały się przykazaniem- a stały
się nim po grzechu- były najpierw
z a p i s a n e w l u d z k i m s e rc u . To
przykazanie wypływa ze stwórczego
aktu Boga. Bóg tak stworzył człowieka,
iż bez miłości nie może istnieć. Aby
istnieć, człowiek musi kochać. To miłość
jest źródłem istnienia. Czy dla mnie, dla
Ciebie jest trudnością, aby uczynić z tego
zasadę swojego życia? Czy naprawdę
pragniemy pokochać Boga? Jeśli tak,
prośmy Go, a On nam tej łaski udzieli.
30 października, XXXI niedziela
zwykła, Mt 23,1- 12
Ojca- kochamy, Nauczyciela- słuchamy,
Słowa Mistrza- wypełniamy. Kocham
Ojca, dlatego słucham Nauczyciela.
Kocham Ojca i słucham Nauczyciela,
dlatego wypełniam polecenia Mistrza.
Gdy kocham i słucham Ojca, pragnę
czynić to, co miłe jest Jego Synowi.
Słuchajcie, co mówią- ale nie naśladujcie
ich czynów…tak w dzisiejszej Ewangelii
mówi Jezus o faryzeuszach. Piętnuje ich
zewnętrzną pobożność, praktyki na
pokaz, wywyższanie się. My również
c zęsto dą żymy do w ielkośc i, a
w y w y ż s z a j ą c s i ę z aws z e ko g o ś
poniżamy, czyli budujemy poczucie
własnej wartości kosztem innych. Ale
czy tak być powinno? Powołani do
istnienia przez Boga na Jego obraz i
podobieństwo dążymy do wielkości, ale
ową wielkość powinniśmy osiągać
poprzez służbę Bogu i bliźniemu- czego
uczy nas Chrystus, który sam przyjął
postać sługi, tak też czyniła Matka JegoMaryja. Służba bliźniemu kierowana
jest miłością- fundamentem wszelkiego
działania. Miłości zaś towarzyszy
pokora. Czasem nasze czyny są
widoczne, czasem ukryte. Ważne, aby w
tym co robimy i co posiadamy
towarzyszyła pokora- bo wszystko to
jest darem od Boga i Mu powinniśmy być
za wdzięczni i za wszystko dziękować.
Pycha, próżność…im więcej posiadamytym bardziej jesteśmy na nie narażeni, a
to sprzeciwia się miłości i nie pochodzi
od Boga. A jakie jest moje życie, jakie jest
życie każdego z nas? Gości w nim pycha
czy pokora? „Kto wywyższa się, będzie
poniżony, a kto poniża się, będzie
wywyższony”

Opr. Kamilla Grocholewska
na podstawie www.KATOLIK.pl
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MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA
Miesiąc październik poświęcony
jest Matce Bożej Różańcowej. W
naszej zbąszyńskiej parafii Matka
Boża Różańcowa jest szczególnie
czczona ze względu na Jej Cudowny
Obraz. Na różańcu jednak modlimy
się nie tylko w miesiącu
październiku, ale modlitwa ta
powinna towarzyszyć nam zawsze.
Rozważania na temat tej niezwykle
prostej, a zarazem głębokiej modlitwy i
jej historii, opracował ks. kanonik
Alojzy Piszczek. (Ks. kanonik w latach
1935-1937 był wikariuszem w
Zbąszyniu). W mojej rodzinie był
często wspominany, bo pobłogosławił
szczęśliwy związek małżeński moich
rodziców.
Ks. Kanonik zmarł w roku 2003 w
wieku 96 lat, w 72 roku kapłaństwa. Po
przejściu na emeryturę osiedlił się w
Lesznie, będąc rezydentem przy parafii
św. Jana Chrzciciela. Przez kilka lat w
„Głosie Świętego Jana”- piśmie
parafialnym leszczyńskiej parafii, były
zamieszczane katechezy ks. kanonika
Alojzego Piszczka. A oto obszerne

fragmenty jednej z nich dotyczące
modlitwy różańcowej.
„Październik to miesiąc Matki Bożej
Różańcowej. Jaka jest historia tej
pięknej, ustnej i rozważającej
modlitwy różańcowej? Badania
historyczne wykazały, że różaniec

stopniowo od XII do XIV wieku
przybierał dzisiejszy kształt. Początek
swój ma w pobożności
średniowiecznej, szczególnie w czci
Matki Bożej. Od XII wieku był bardzo
rozszerzony zwyczaj odmawiania 50
względnie 100 albo nawet 150 razy
Zdrowaś Maryjo, i to z każdorazowym
przyklękaniem, a to w pierwszej lub
drugiej jego części. Nieraz
równocześnie odmawiano tyleż razy
Ojcze nasz. Używano przy tym
sznurków nazywanych sznurkami
Pa te r n o s te r. C z ł o n e k z a ko n u
kartuzów, Henryk Kalar, zmarły w
1408 roku, miał być pierwszym, który
umieścił między 10 Zdrowaśkami
jedno Ojcze nasz. Dalszym postępem w
rozwoju różańca było rozważanie
tajemnic wiary w czasie ustnej
modlitwy. Wprowadził je także kartuz
Dominik Prutenus w 1410 r. Dzisiejszy
kształt różańca istniał już około roku
1480, z tym, że słowa Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci
naszej Amen, zaczęto dodawać do
Zdrowasiek dopiero w XVI
wieku. Około roku 1600
modlitwa różańcowa była
już powszechnie
praktykowana. Choć
święty Dominik nie był
wynalazcą różańca, jak
często twierdzono, to
jednak założony przez
niego zakon dominikanie
byli głównymi jego
szerzycielami.
Ustanowiono dla
całego różańca 150
Zdrowasiek stosownie do
150 psalmów i dlatego
nazwano go psałterzem
laików, także psałterzem
Maryjnym.
N a z wa RÓŻ A N I E C
pochodzi stąd, że
modlitwa różańcowa jest
jakby wieńcem
duchowych róż dla Matki Najświętszej.
Wywodzi się przypuszczalnie z
legendy maryjnej z XIII wieku, która
opowiada o pewnym zakonniku
cystersie. Odmawiał on 50
Zdrowasiek, które wychodziły z jego
ust jak róże, a potem jako wieniec róż
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ułożyły się na głowie Najświętszej
Maryi Panny.
Modlitwa różańcowa tym bardziej
się przyjmowała, gdyż papieże ją
gorąco zalecali i odpustami
obdarowywali.
Papież PIUS V uważał wspaniałe
zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad
mahometańskimi Turkami, które
zażegnano dzięki zwycięskiej bitwie
pod LEPANTO 7 października roku
Pańskiego 1571, jako owoc
wyproszony modlitwą różańcową. Po
upływie 14 dni wiadomość o
zwycięstwie dotarła do Rzymu. Papież
widział w tym zwycięstwie oręża
chrześcijańskiego szczególną
interwencję Najświętszej Maryi Panny.
Wg autora książki „Rok Boży” Papież
Pius V, który tego dnia odbywał
konsystorz z kardynałami, poderwał
się nagle z fotela, otworzył okno,
spojrzał ku niebu i zawołał radośnie:
„Odłóżmy pracę na później, a
d z i ę ku j my B o g u z a ws p a n i a ł e
zwycięstwo, jakim obdarzył wojsko
chrześcijańskie”. Papież przed bitwą
ciężkimi praktykami pokutnymi błagał
o zwycięstwo, a podczas procesji
rzymskiego bractwa różańcowego,
odbywającej się właśnie porze bitwy,
miał podobno wizję zapowiadającą
triumf chrześcijańskiego oręża. Z
wdzięczności za to zwycięstwo ogłosił
17 marca 1572 roku święto Matki
Bożej Zwycięskiej, które miano
obchodzić 7 października.
Następca Św. Piusa V, Papież
GRZEGORZ XIII polecił później
obchodzić je w pierwszą niedzielę
października jako święto różańcowe
we wszystkich kościołach
posiadających ołtarz różańcowy.
Zwycięstwo pod Lepanto odniesiono
b ow i e m w p i e r ws z ą n i e d z i e l ę
października.
Kiedy wojska chrześcijańskie
powtórnie w 1716 roku zadały Turkom
k l ę s k ę , Pa p i e ż
KLEMENS XI
rozszerzył święto na cały Kościół.
Papież LEON XIII, szczególny
czciciel Różańca Świętego, podniósł je
do wyższej rangi liturgicznej.
Z kolei święty PIUS X w 1913 roku
przeniósł wspomnienie z niedzieli
październikowej na dzień 7
października i tak jest do dzisiaj.
Do rozkwitu nabożeństwa
różańcowego przyczyniły się
szczególnie piękne encykliki Papieża

Leona XIII napisane w latach 1881,
1891,1895, 1896 i zarządzenie
codziennych nabożeństw różańcowych
w miesiącu październiku we
wszystkich kościołach parafialnych. On
t e ż s z c z e g ó l n i e n awo ł y wa ł d o
odmawiania różańca w rodzinach.
Arcybiskup poznański i
gnieźnieński Prymas Polski Florian
Stablewski w roku 1899 wydał
zarządzenie odprawiania
p a ź d z i e r n i k o w yc h n a b o ż e ń s t w
różańcowych w dni powszednie
wieczorem, a w niedziele i święta po
południu po nieszporach. Przedtem w
ciągu kilku lat odmawiano różaniec
rano w łączności ze Mszą św. W roku
1897 zarządził też zakładanie bractw
żywego różańca w każdej parafii.

Różaniec składa się z
najpiękniejszych modlitw: z Modlitwy
Pańskiej czyli Ojcze nasz, której
nauczył nas sam Mistrz i Pan, z Wierzę
w Boga zwanym Składem
Apostolskim, bo jest wiernym
streszczeniem wiary apostołów i z
pozdrowienia skierowanego do Maryi
przez archanioła Gabriela i przez
Elżbietę.
W różańcu musi być coś bardzo
wielkiego, skoro we wszystkich stanach
znalazł on tak wielką liczbę
z w o l e n n i k ó w. Z r ó ż a ń c e m n i e
rozstawali się nasi przodkowie, ani lud
prosty, ani szlachta. W książce „Ubiory
w Polsce” wydanej w 1833 roku Łukasz
Gołębiowski tak pisał o szlachcie
polskiej: Koronkę mając w ręku stary
Polak ranne odbywał modlitwy, z Nią

Mszy św. słuchał, gospodarstwa swego
doglądał, podróże odbywał i zabierając
się do spoczynku dziękował Bogu za
dzień szczęśliwie spędzony, a podobnie
czyniła jego małżonka, rodzina i dwór
cały. Z koronką żył, często nosił ją u
pasa, z nią malować się dawał do galerii
rodzinnej Polak prawy, z nią i w grobie
spoczywał.
Z różańcem w ręku rycerstwo nasze
wojowało i broniło kresów przed
nawałą mahometańską i stało na straży
całej Europy. I Don Juan, słynny wódz
pod Lepanto i Stefan Batory – jego
różaniec znajduje się w skarbcu
jasnogórskim – i Jan III Sobieski –
różańcem błogosławił pod Wiedniem
wojsko ruszające do boju – i tylu innych
odmawiało różaniec. Generał Józef
Haller, naczelny armii ochotniczej,
przed rozpoczęciem decydującej bitwy
z bolszewikami w 1920 roku pod
Warszawą, podczas Mszy św. odmawiał
różaniec. Ojciec Święty Pius XI, chcąc
wskazać Polsce prawdziwą drogę,
przesłał marszałkowi Piłsudskiemu
różaniec jako najdroższy upominek.”
Nasz umiłowany Ojciec Święty bł.
Jan Paweł II był człowiekiem głębokiej
modlitwy, a różaniec, jak mówił, to jego
ulubiona modlitwa. Stale zachęcał do
tej cennej i skutecznej modlitwy, a
spotkanym osobom ofiarował tysiące
papieskich różańców. Ogłosił rok
różańcowy, a także podjął bardzo
odważną decyzję i rozszerzył strukturę
różańca o nową część zawierającą pięć
tajemnic. Dzięki nowym tajemnicom
jeszcze bardziej uczestniczymy w życiu
Jezusa i Maryi. Modlitwa różańcowa
stanowi drogę uświęcenia.
Z różańcem nie rozstawał się też
wielki czciciel Matki Bożej św. Ojciec
Pio. Odmawiał go nieprzerwanie i
wszędzie. Zapytany ile różańców
odmawia dniem i nocą odpowiedział że
czasami 40 lub 50. A na pytanie jak to
robi – odpowiedział również pytaniem
„A jak ty możesz ich nie odmawiać?”
Matka Boża we wszystkich
objawieniach, a szczególnie tych
znanym nam w Lourdes, w Fatimie,
wzywała do odmawiania różańca.
Obyśmy wszyscy szli za Jej wezwaniem
i modlili się na różańcu tak często jak
tylko jest to możliwe.
Oprac. Urszula Pawelska
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RÓŻANIEC
„Październik jest miesiącem maryjnym,
miesiącem różańca. Ta prosta i głęboka
m o d l i t wa , ch ę t n i e o d m a w i a n a
indywidualnie i w gronie rodziny, była
niegdyś bardzo popularna wśród
chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo
dobrze, gdyby i dziś została na nowo
odkryta i doceniona, zwłaszcza w
rodzinach. Modlitwa ta pomaga
rozważać życie Chrystusa i tajemnice
zbawienia; dzięki nieustannemu
przyzywaniu Maryi oddala
niebezpieczeństwo rozpadu rodziny;
jest niezawodną więzią komunii i
pokoju”. To słowa bł. Jana Pawła II
podczas rozważania przed modlitwą
„Anioł Pański”, 25 października 1998
roku. Natomiast rok wcześniej w
Ludźmierzu, 7 czerwca 1997 r. Papież
tak powiedział: „Rozważając bowiem
tajemnice różańcowe, patrzymy na
misterium życia, męki, śmierci i
zmartwychwstania Pana oczyma
Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w
swym matczynym sercu je przeżywała.
Odmawiając różaniec, rozmawiamy z
Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie
nasze troski i smutki, radości i nadzieje.
Prosimy o to, by pomagała nam
podejmować Boże plany i by

wypraszała u Syna łaskę potrzebną do
wiernego ich wypełniania. Ona –
radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze
u boku Syna – jest równocześnie obecna
pośród naszych codziennych spraw”.
Do odmawiania różańca wielokrotnie
zachęcała Matka Boża w
objawieniach. Fatima (Portugalia) –
13 V – 13 X 1917 – Maryja 6-krotnie
ukazuje się trzem pastuszkom: Łucji,
Franciszkowi i Hiacyncie. „Ofiarujcie
się Bogu, wyraźcie zgodę na wszystkie
c i e r p i e n i a , j a k i m i z e ch ce w a s
doświadczyć jako zadośćuczynienie za
grzechy, którymi jest znieważany, i jako
przebłaganie za nawrócenie
grzeszników. Odmawiajcie codziennie
różaniec za pokój dla świata i koniec
wojny” – wzywa Maryja. Lourdes
(Francja) – 11 II – 16 VII 1858 – Matka
Boża z przewieszonym przez ramię
różańcem 18 razy objawia się 13letniej Bernadetcie. „Ja jestem
Niepokalane Poczęcie”tak Maryja
przedstawia się ubogiej pasterce 25
marca 1958 roku, apelując
jednocześnie
o modlitwę za
grzeszników. Gietrzwałd (Polska) 27 VI – 16 IX 1877 – Maryja ukazuje się
dwóm dziewczynkom: Justynie i
Barbarze. Udokumentowano tu blisko
160 objawień Matki Bożej.
Wielokrotnie wyrażała Ona życzenie

modlitwy „na paciorkach”. Podczas
ostatniego z objawień – 16 września
1877 roku – raz jeszcze powtórzyła
s ł o wa : „ O d m a w i a j c i e g o r l i w i e
różaniec”.
Stefan Kardynał Wyszyński o
różańcu tak wspominał: „Na
Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest
ogromny obraz, namalowany na
wielkiej ścianie – przedstawia Sąd
Ostateczny. Mnóstwo postaci, Chrystus,
u Jego boku Maryja, aniołowie,
Apostołowie i rzesze ludzkie,
podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale
jeden fragment szczególnie nas
zastanawia – oto potężny Duch Boży
dźwiga z otchłani człowieka,
uczepionego do różańca. Dźwiga go na
różańcu! Wielki mistrz Odrodzenia,
Michał Anioł Buonarroti, miał
widocznie tak żywą wiarę w potęgę
różańca, że umieścił go w
najwspanialszym dziele malarstwa
chrześcijańskiego, jakim jest Sąd
Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej”.
Błogosławiony Jan Paweł II tak jeszcze
mówił: „Zachęcam wszystkich, a w
szczególny sposób chrześcijańskie
rodziny, aby podążając codzienną
drogą wierności, szukały w różańcu
umocnienia i oparcia”.
Opr. Krzysztof Kubiak

Spotkanie rejonowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
W środę 13 września o godz. 20 w
Sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej
Ucieczki Grzeszników w Wieleniu
Zaobrzańskim odbyło się rejonowe
spotkanie szafarzy, którzy przybyli na
nie wraz z małżonkami.
Na początku spotkania
zostaliśmy serdecznie powitani przez
księdza Mariana Szymańskiego –
p r o b o s z c z a p a r a f i i K a s z c z o r.
Prowadził on nabożeństwo maryjne
zakończone procesją w około kościoła,
w której uczestniczyliśmy. Prowadzący ks. Krzysztof Michalczak
stwierdził, iż rzadko zdarza się, aby w
takim miejscu spotkali się dwaj
kapłani pochodzący z tej samej parafii,
dalej z tej samej miejscowości –
Perzyn koło Zbąszynia.
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Konferencja rozpoczęła się
adoracją Najświętszego Sakramentu,
w c z a s i e k tó re j c h ę t n i m o gl i
skorzystać z sakramentu pokuty. Po
nabożeństwie udaliśmy się do salki
gdzie żony i szafarze parafii Kaszczor
przygotowali poczęstunek dla około
50 gości. Ksiądz Krzysztof w tym
czasie przekazał szafarzom nowe legitymacje
przedłużające posługę
wydane przez Ks. ABP. S.
Gądeckiego, następnie
poprowadził wykład
którego tematem była
„Kobieta w nauczaniu Jana
Pawła II".
Obowiązkiem
nadzwyczajnego szafarza

Komunii św. jest pomoc w zanoszeniu
Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Jest to pierwsza i
najważniejsza okoliczność, dla której
u s t a n ow i e n i z o s t a l i w Po l s c e
nadzwyczajni szafarze Komunii Św.
Tomasz Jazdon

Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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źródło: www.e-drogowskaz.ugu.pl
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Chcesz pozostać młodym na dłużej..?? - ole OLE ole Zbąszyń!
Każdy z nas chce być ładny, silny, zdrowy..
zastanawia się i szuka jakiegoś sposobu,
aby być wiecznie młodym. Kupujemy
różne kremy, maści, tabletki, aby nasza
skóra była elastyczna, aby nasze kości i
mięśnie były sprawne, nie bolały i
działały bezproblemowo. Receptą na
zdrowe życie jest sport. Tak więc
z a c h ę c a m t o ró ż n e j a k t y w n o ś c i
ruchowej.. Nasza gmina od 3 września
oddała do użytku Zbąszynianom boisko
pełnowymiarowe w ramach
pilotażowego programu rządowego
„ O r z e ł ”, a b y s ł u ż y ł o r o z w o j o w i
sprawności fizycznej głównie
mieszkańcom Gminy Zbąszyń.
Od około 10 lat budowa boiska została
wreszcie ukończona i pomimo wielu
nieporozumień i problemów, można
powiedzieć, że dzisiaj mamy to za sobą i
możemy być dumni, że posiadamy jedyne

w Wielkopolsce i 1 na 10 boisk w całej
Polsce z programu „Orzeł”.
3 września pomimo tego, że
wielu ludzi nie wiedziało, że tego dnia ma
miejsce w Zbąszyniu tak ważne
wydarzenie dla społeczności Zbąszynia,
to wszyscy na pewno dowiadując się od
siebie nawzajem przyjmowali tę
wiadomość z wielką
radością. Cóż.. wreszcie się dowiedzieli po
tylu latach, że mają nowy stadion w
nowoczesnym stylu. Na uroczystość
otwarcia „Orła” przybyli: poseł na Sejm
RP Jakub Rutnicki, burmistrz Zbąszynia
Tomasz Kurasiński, proboszcz parafii
zbąszyńskiej ks. Zbigniew Piotrowski,
przedstawiciele samorządu powiatu,
gracze, którzy mieli rozgrywać mecze,
organizatorzy oraz przybyła ludność
Zbąszynia. Zaczęło się od przemówień
władz i występów Szałamaji i
cheerleaderek Chili, poprzez występy
artystyczne, pokazy "Freestyle football",
po występ zespołu Rego i zabawy z
Zespołem "Black Velvet" i Dj Glubą.
Fragment przemówienia
burmistrza Zbąszynia z okazji otwarcia
nowego stadionu:
„Marzeniem moim jest, aby to boisko
stało się miejscem integracji klubów i
organizacji sportowych naszego terenu.
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Aby służyło jak najlepiej całej naszej
społeczności. By na nim odbywały się
ważne mecze i wydarzenia sportowe.
Mam też nadzieje, że piękne boisko w
centrum miasta przyciągnie też te osoby,
dla których sport do tej pory niewiele
znaczył. Szanowni państwo! To Wam,
społeczeństwu przekazuję ten kompleks
sportowy. Niech służy Waszemu zdrowiu i
rozwojowi sprawności fizycznej. Niech
będzie miejscem rywalizacji w duchu „fair
play". Niech dzięki niemu realizuje się w
naszej Gminie piękna idea wychowania
przez sport. Pozwoliłem dziś sobie

Ognisko ministrantów
W niedzielę 11 września o godz. 16.00
odbyło się ognisko ministrantów z naszej
Parafii. Było ono wyjątkowe, bo odbyło się
bardzo upalnego popołudnia, które nie
przeszkodziło w upieczeniu kiełbasek i
dobrym apetycie. Spotkanie przy ognisku
było wejściem w nowy rok szkolny i
formacyjny ministrantów. Nasi chłopcy
udowodnili, że tworzą zgraną grupę nie
tylko w czasie służby przy ołtarzu, ale
także podczas zabawy. Spotkanie było
bardzo udane, a rozmowom i radości nie
b y ł o k o ń c a . Ws z y s t k i m b a r d z o
smakowały kiełbaski, które były
przygotowane przez rodziców. Po ich
zjedzeniu ministranci postanowili
spożytkować swoją energię na boisku i
bawiąc się w chowanego. W spotkaniu
uczestniczyli także nasi duszpasterze,
którzy rozmawiali i brali udział w
zabawach. Choć wakacje minęły to w
nowym roku szkolnym chłopcy myślą już
o nowych spotkaniach. Zastanawiają się
nad zorganizowaniem wyjazdów i planują
kolejne piłkarskie mecze, również
wyjazdowe. Niech ministrantom
patronuje św. Dominik Savio, który ma być
wzorem w służbie i zabawie. Zapraszamy
do grona naszej służby liturgicznej. Króluj
nam Chryste.
Ministranci (Jakub&Sebastian)

zaprosić również przedstawicieli firm,
przedsiębiorstw i rzemiosła ze Zbąszynia
i okolic. Proszę przyjąć podziękowania za
sponsoring i wsparcie naszych
sportowców. To również dzięki wam o
zbąszyńskim sporcie słychać coraz
więcej.”
Tak więc zachęcam do korzystania z boiska
sportowego „Orzeł” ;)
… dla naszego zdrowia i radości… ;D
Grzegorz Jaskuła
*Zdjęcia i fragment przemówienia burmistrza
Tomasza Kurasińskiego pochodzą ze strony
www.zbaszyn.pl z artykułu „Orzeł otwarty”.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

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 opiekun Kaplicy w Perzynach,
Pan Leszek Raczkowiak.
Pan Leszek mieszka w Perzynach na
ojcowiźnie, ale urodził się w Zbąszyniu.
Jego rodzice to Jadwiga i Wincenty. Ma
troje rodzeństwa: Andrzeja, Marka i Anię.

„ Szkołę Podstawową
ukończyłem w Perzynach. Po
podstawówce rozpocząłem naukę w
Szkole Zawodowej jako ślusarz
n a r z ę d z i o w y. Po j e j u ko ń c z e n i u
uczestniczyłem w praktykach w Fabryce

Narzędzi Chirurgicznych w Nowym
Tomyślu (gdzie pracuję do dziś, już 38
lat).
W międzyczasie zostałem powołany do
Służby Wojskowej w Ełku (była to
Szkółka, a potem w Głogowie w czasie
stanu wojennego w Jednostce
Inżynieryjno- Drogowej.
W roku 1983 zawarłem związek
małżeński z żoną Ireną w naszym
Kościele w Zbąszyniu. Żona pochodzi z
Chobieniec. Kiedyś pracowała jako
księgowa w PGR-ach. Dziś sprawuje
funkcję sołtysa w Perzynach. Mamy 2
córki. Paulina wyszła już za mąż i młodsza
Weronika, mieszka z nami. Doczekaliśmy
się jednej wnuczki Julki.
Po śmierci Pana Herholda opiekę nad
kaplicą przejąłem ja. Przygotowuję
wszystko do Mszy św. a także ubieram
Księdza, zbieram składkę. W naszej
wiosce mamy bardzo dużo hojnych
mieszkańców, którzy chętnie wykazują
się pomocą materialną, dzięki której
mogliśmy zrobić m. in. remont dachu
naszej kaplicy. W ubiegłym roku została
odmalowana salka katechetyczna
(kaplica). Co 2 lata lakierujemy podłogę.
Zbudowaliśmy również zadaszenie, aby

więcej ludzi mogło uczestniczyć we Mszy
św. pod dachem. Raz w miesiącu zbieramy
składkę remontową, z której również
przekazaliśmy Księdzu Proboszczowi 5
tys. zł na remont wieży Kościoła.
Nasi Parafianie chwalą sobie, że mogą
uczestniczyć we Mszy św. u siebie na
miejscu. Od 5 lat Msze Św. odprawia nam
Ks. Józef Kromski. W chwilach
niedyspozycji przyjeżdża Ksiądz ze
Zbąszynia. Dzięki Księdzu Józefowi
Parafianie stali się bardziej rozmodleni,
zjednoczeni i jest ich w Kościele coraz
więcej. Mszę Święte graniem i
śpiewaniem ubogaca nam również
o r g a n i s t a , P a n S t e f a n To m c z a k .
Wprowadza nam coraz to nowsze i
piękniejsze pieśni.
Należę do 4 Róży Ojców w Perzynach.
Jestem ich Zolatorem.
Spacerowanie po lesie i odpoczynek z
rodziną, a zwłaszcza z wnuczką to moje
ulubione zajęcia w czasie wolnym.
Praca przy Kościele daje mi wielka
duchową satysfakcję”.

Wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska

17 LISTOPADA 2011 r. o godz. 19.00
Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze (ul. Szkolna 12)
ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych na wykład

JACKA PULIKOWSKIEGO
pt. „Jak poprawić szczęście w małżeństwie”
Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich, wykładowca wydziału teologicznego UAM oraz Politechniki Poznańskiej. Swoją wiedzą i
doświadczeniem służy rodzicom i małżeństwom w kryzysie, nauczycielom, kapłanom i młodzieży.
Prowadzi kursy przedmałżeńskie.

--------------------------------------------Równocześnie informujemy, że w sierpniu b.r. w klasztorze Misjonarzy Oblatów w Obrze
rozpoczął się całoroczny cykl

REKOLEKCJI DLA KOBIET
„Formacja kobiety na różnych polach jej powołania”.
Kolejne spotkania: 18 – 20 listopad 2011 r.

16 – 18 luty 2012 r., 2 – 5 sierpień 2012 r.
Rekolekcje prowadzone są przez siostry niepokalanki z Szymanowa, księży oraz osoby świeckie.
Więcej informacji na stronie www.niepokalanki.pl
oraz pod numerem tel. 607 347 874
15

Litery w polach z cyfrą od 1 do 29 utworzą rozwiązanie – przysłowie
polskie, które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do
20.października br.
Znaczenie wyrazów:
Pionowo:
1/. bieg na 100 m.,
2/. również do spania,
3/. twórca ołtarza mariackiego w
Krakowie,
4/. początek dnia,
5/. znany polityk indonezyjski
(zm. 1970r),
6/. zawsze mija się z prawdą,
7/. ugrupowanie polityczne,
12/. zlot czarownic,
13/. roślinny symbol zdrowia,
14/. może być logarytmiczny,
15/. przynieś - do psa,
16/. …. siana,
17/. bohater „Ogniem i mieczem”,
18/. był nim Aramis i Atos,
19/. rozluźnienie napięcia,
23/. taniec towarzyski,
24/. znana aktorka filmowa i
teatralna,
25/. za pługiem,
26/. krewna,
30/. sportmenka na parkiecie,
31/. niebezpieczne miejsce w
jeziorze,
32/. pracuje w biurze,
34/. baty, lanie,
35/. zawiadomienie, np. z poczty,
36/. można je „ciosać” na głowie,
40/. w piątki,
41/. w USA,
42/. w stadninie,
43/. imię żeńskie,
44/. nazwisko popularnego
kompozytora polskiego,
48/. gruby pilnik,
49/. kwiat,
50/. uchybienie, eksces,
51/. potrzebna na budowie,
52/. nozdrza konia,
53/. dawniej: odstępca od wiary
rzymsko- katolickiej,
54/. francuski reżyser filmowy.

Poziomo:
4/. ciastko,
8/. jest też nim chirurg,
9/. zawijas,
10/. formacja wojskowa,
11/. biadolenie,
12/. pistolet – zabawka,
16/. okropność,
20/. polano,
21/. noś go i przy pogodzie,
22/. np. szybko mówiąca kobieta,
27/. „lądowisko” dla skoczka,
28/. gatunek sera,
29/. patrzy przez nią astronom,
30/. imię znanej rosyjskiej carycy,
33/. Justyna Kowalczyk,
37/. rulonik banknotów,
38/. „lekarze” drzew,
39/. w restauracji,
40/. koncertuje nocą w trawie,
45/. potrawa z ryżu,
46/. w nim nurek,
47/. cham, gbur,
51/. lekkoatleta z tyczką,
55/. doprowadza powietrze do płuc,
56/. pierwszy sakrament,
57/. toster,
58/. najbardziej znany astronom,
59/. hołota, banda.

Za rozwiązanie zadań szaradziarskich z n-ru 8/2011 nagrodę wylosowała:
Pani Krystyna Machul z Nądni.
Gratulujemy.
Prawidłowe rozwiązania brzmią:
Homonim: powiew - powie w, Metagram: puszczy, paszczy, piszczy,
Kalambur szufladkowy: as + wal = wasal, Anagram: do nas – sonda,
Metagram podwójny: słota, błota, złota.
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Kącik poetycki
Październik miesiącem modlitwy różańcowej, który rozpoczyna się już kolejny raz Pielgrzymką Dziękczynno – Pokutną, wokół
naszego jeziora. Pielgrzymka poprzedza co roku rekolekcje parafialne.
„Módl się za nami! Wiesz, czego nam trzeba!
Trzeba nam w łasce potwierdzenia z nieba,
Trzeba miłości z wszelkimi cnotami,
Miłości Boga, więc módl się za nami!”
( Z głębokości...
Pieśń IX)
Idziemy więc dziękując za dobro, jakie otrzymujemy każdego dnia od Boga, ale i trud nasz poświęcimy jako pokutę za
nasze błędy i zaniedbania względem Ewangelii.
Niech piękno przyrody dane nam od Boga pomaga w drodze – pielgrzyma.
Pod wrażeniem niedawnego pobytu w Komańczy (Klasztor Sióstr Nazaretanek – w latach 1955-1956 miejsce dalszego
internowanie Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski) pozwolę sobie przytoczyć wpis ze wspomnień zebranych
przez siostrę M. Stanisławę Niemeczek w tomiku pt.: „Uwięziony Pasterz w Komańczy”.
„Spacery te są dla nas skarbnicą wspomnień. To była również prawdziwa lekcja. Każdego dnia Ksiądz Prymas czegoś nas
uczył. Lekcją był kontakt z drugim człowiekiem i lekcją patrzenia na piękno świata był każdy spacer.
Zdarzało się, że Ksiądz Prymas przystawał nagle w lesie i chłoną piękno promienia słonecznego, przedzierającego się
poprzez konary drzew, który jak snop iskier rozsypywał się na gałęziach...
Nieraz długo patrzył poprzez „okno lasu” na widok roztaczający się szeroko. To znowu przystawał niespodziewanie i
szeptał: - Jak cichuchno!...
Umiał też przyglądać się kroplom rosy zawieszonym na źdźbłach trawy, których my prawie nie dostrzegałyśmy.
Przypatrywał się niciom pajęczym, rozsnutych między gałęziami i przędzom babiego lata osnuwającej rzyska. Wszystko
dostrzegał i zauważał.
We wszystkim umiał odkryć odblask piękna Boga, podobnie jak i w refleksjach zachody, kładący się nisko w ośnieżonych
dolinach. Dla Niego przyroda i świat był prawdziwym domem Bożym, za który należało wciąż uwielbiać Pana.”
Ksiądz Prymas był zawsze spokojny i jak zawsze zdany na Maryję i Bożą Opatrzność. Z Jego spokoju płynęła wielka siła,
która mimo zamknięcia i izolowania od wiernych, podnosiła Naród do działania. (Śluby Narodów 26.08.1956r złożone Maryi
jako „żywe votum trwalsze od granitów i brązu”).
Powrócił do Warszawy 28. października 1956 roku, w samą Uroczystość Chrystusa Króla.

Modlitwa
Matko Boska od Aniołów
Matko Boska od pająków
Śnieżnych żagli smagła Pani
Sygnaturko z kolczykami
Matko Boska z żółtą twarzą
Matko Boska z orlim piórem
Matko Boska Kolonialna
Wędrująca na pirodze
Fruwająca na korwecie
Na Holendrze latającym
W dumnej pozie na lawecie
Długoręka długoszyja
Złotopalca krągłogłowa
Pysznooka wąskostopa
Żyzna w ludzi jak Europa
O Kopalnio naszych natchnień
O Fabryko naszych pogód
O Kościele naszych cierpień
Na Księżyca wąskim sierpie
Matko Boska mądra taka
Żeś jak ogród z plonem łask
Rzuć najmniejszy choćby blask
W ciemne drogi naszych stóp.

Pejzaż V
góry na palcach stoją
by głowami nieba sięgnąć
za mgłą
niby za matową szybą
kreślą kontury swoich grzbietów
obłoki
jak żagle wiatrem sterowane
tańczą miedzy skałami
w oddali słychać potoków gadanie
a w połowie drogi na szczyt
smreki usiadły gromadą
a krople potu toczą się po zboczu.
St. A. Zbierska
październik 2011.

(Antalogia polskiej modlitwy poetyckiej 1934)
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Redakcyjnej Koleżance
Pani Urszuli Pawelskiej
z okazji imienin
Gorące życzenia, Bożego błogosławieństwa,
Pogody ducha i spełnienia najskrytszych marzeń
Życzy
Zespół Redakcyjny

Drogim Solenizantom
Pani Teresie Siedlarz
Panu Tadeuszowi Basińskiemu
Panu Radkowi Sobczakowi
Moc najserdeczniejszych życzeń
Zdrowia, radości
I błogosławieństwa Bożego
Życzą
Zespół Redakcyjny i Prafianie

W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.
17/.
18/.
19/.
20/.
21/.
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Sakrament Chrztu przyjęli:
Wiktor Łukaszewski, Strzyżewo,
Jan Arcimowicz, Stefanowo,
Alan Szaferski, Zbąszyń, ul. Graniczna,
Adam Nawrot, Perzyny,
Zuzanna Nowak, Zbąszyń, ul. Warszawska,
Paulina Zachara, Zbąszyń, ul. Mostowa,
Julia Żybura, Zbąszyń, ul. Rejtana,
Jakub Tomasz Sierakowski, Nowy Dwór,
Tymon Szewczyk, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Blanka Osiewicz, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
Monika Drzewiecka, Stefanowo,
Paweł Drzewiecki, Stefanowo,
Sebastian Marchlewski, Zbąszyń, ul. Marcińca,
Kacper Aleksander Bączkowski, Zbąszyń,
ul. Przedm. Św. Wojciech,
Franciszek Łukaszewski, Zbąszyń, ul. Na
Kępie,
Mateusz Aleksander Faligowski, Strzyżewo,
Melania Aniela Gondek, Zbąszyń, ul.
Senatorska,
Borys Henryk Cegłowski, Inverness /Szkocja/,
Natalia Piosik Zbąszyń, ul. Holenderska,
Hubert Małachowski, Zbąszyń, ul.
Warszawska,
Krzysztof Aleksander Prządka, Kosieczyn.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
Łukasz Paweł Tarczewski - Anna Alicja Buda,
Tomasz Jerzy Arcimowicz - Agnieszka Piechowiak,
Łukasz Jęcz - Paulina Sikucińska,
Eliasz Paweł Piechowiak - Natalia Barbara Szulc,
Maciej Jarosław Piter - Magdalena Anna Prządka,
Krzysztof Merda - Katarzyna Konieczna,
Jędrzej Jacek Łobażewicz - Lidia Jadwiga Nolka,
Grzegorz Obst - Beata Małgorzata Wawrzyńska,
Łukasz Konstanty Faligowski - Anna Katarzyna
Jaśnikowska

Odeszli do Wieczności:
1/. Halina Maria Konieczna-Przybylska, l. 61, Zbąszyń,
Przedm. św.Wojciech,
2/. Stefan Pakuła, l. 86, Zbąszyń, ul. Sportowa,
3/. Aleksy Kliemann, l. 86, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Monika Sadowska, l. 88, Stefanowo,
5/. Leon Chwałkowski, l. 78, Zbąszyń, ul. Mostowa.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Pielgrzymka i Rekolekcje Parafialne 2011
Do wszystkich parafian zwracamy się z zaproszeniem do udziału w rekolekcjach i pielgrzymce dziękczynno - pokutnej
ofiarowanej Jezusowi Chrystusowi przez ręce Matki Bożej Różańcowej, która odbędzie się w dniu pierwszego października
wokół jeziora Błędno. Pielgrzymowanie poprzedzi msza św. o godz. 8.00 odprawiona w intencjach pielgrzymów.
Plan Rekolekcji
wtorek, 4 październik - dzień modlitwy za chorych i starszych
Msze św.: 7.00, 9.00 - z udzieleniem sakramentu chorych, po mszy spotkanie w Domu Katolickim , 18.00.
W ogrodach parafialnych o godz. 15.00 błogosławieństwo zwierząt domowych.
środa, 5 październik - dzień modlitwy za zmarłych
Msze św.: 7.00 , 9.00 - po mszy procesja na cmentarz , 18.00 - w intencji zmarłych od ostatniego odpustu w roku ubiegłym
czwartek, 6 październik - dzień pokutny
Msze św.: 7.00, 9.00, 18.00 - z udziałem kandydatów do Bierzmowania .
Sakrament Pokuty: 7.00 - 9.00, 15.00 - 18.00 - będzie to jednocześnie spowiedź z okazji pierwszego piątku. Tego dnia
zachęcamy do zachowania postu gdyż z racji odpustu będzie dyspensa od postu w piątek.
piątek, 7 październik - dzień odpustu
sumy odpustowe godz. 12.00 i 18.00
Zapraszamy wszystkich do udziału , a kto może do ubogacenia liturgicznego tych mszy. Pozostałe msze św.: 7.00, 8.00,
9.00, 10.30.
Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 17.30.
Adoracja eucharystyczna w środę od godz.15.00.Przewodniczyć będą:
15.00 - 16.00, czciciele NSPJ i Krwi Pańskiej.
16.00 - 17.00 - czciciele Miłosierdzia Bożego oraz św. ojca Pio i bł. JP II .
17.00 - 18.00 Róże Różańcowe.

Dożynki

19

PAŹDZIERNIK
imieniny

2011
nabożeństwa

1

Sobota
Łk 10,17-24

Teresy, Remigiusza,
Danuty, Igora

W sp. Św . Teresy od Dzieciątka Jezus
20.00 – M sza święta fatimska

2

Niedziela
M t 21,33-43
Poniedziałek
Łk 10,25-37
W torek
Łk10,38-42
Środa
Łk11,1-4
Czw artek
Łk 11,5-13
Piątek
Łk 1,26-38
Sobota
Łk 11,27-28
Niedziela
M t 22,1-14
Poniedziałek
Łk 11,29-32
W torek
Łk 11,37-41
Środa
Łk 11,42-46
Czw artek
Łk 11,47-54
Piątek
Łk 12,1-7
Sobota
Łk 12,8-12
Niedziela
M t 22,15-21
Poniedziałek
Łk 12,13-21
W torek
Łk 10,1-9
Środa
Łk 12,39-48
Czw artek
Łk 12,49-53
Piątek
Łk 12,54-59
Sobota
Łk 13,1-9
Niedziela
M t 22,34-40
Poniedziałek
Łk 13,10-17
W torek
Łk 13,18-21
Środa
Łk 13,22-30
Czw artek
Łk 13,31-35
Piątek
Łk 6,12-19
Sobota
Łk 14,1.7-11
Niedziela
M t 23, 1- 12
Poniedziałek
Łk 14,12-14

Teofila, Dionizego, Igora

27 NIEDZIELA ZW YKŁA
M sze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00
Rekolekcje Szkoła Podstawowa

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ewalda, Teresy, Gerarda
Franciszka, Rozalii
Faustyny, Igora
Brunona, Artura,
Fryderyka
M arii, M arka, Justyny,
Sergiusza
Brygidy, Pelagii, Ludwika
W eroniki, Patryka

Rekolekcje Parafialne i Szkoła Podstawowa
W sp. Św . Franciszka z Asyżu
Rekolekcje Parafialne i Szkoła Podstawowa
W sp. Św . Faustyny Kowalskiej
Rekolekcje Parafialne
NM P RÓ ŻAŃCOW EJ
M sze: 7:00;8:00;9:00;10:30;12:00;16:30;18:00
11:00 – M sza święta koźlarska
17:00 – M sza święta chrzcielna
28 NIEDZIELA ZW YKŁA
M sze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

notatki
Pielgrzym ka dziękczynno –
pokutna wokół jeziora.
M sza św . g. 8.00
Tydzień M iłosierdzia
2.10 – 8.10

Błog. zwierząt domowych
ogrody prob. g.15.00

M sza św. dla kandydatów do
bierzm. i rodziców g.18.00
Odpust Parafialny
Pierwszy Piątek M iesiąca
Księża odwiedzają
Chorych

Dionizego, Jana, Daniela
Aleksandra, Aldony,
Emila
Jana, M aksymiliana,
Edwina
Teofila, Edwarda, Geralda

W sp. Bł. Honorata Koźmińskiego

Kaliksta, M ałgorzaty,
Bernarda
Teresy, Teodoryka

W sp. Św . Teresy od Jezusa

Jadwigi, Gerarda, Aurelii
Ignacego, W iktora,
M ałgorzaty, Lucyny
Łukasza, Juliana, Piotra

29 NIEDZIELA ZW YKŁA DZIEŃ PAPIESKI
M sze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00
W sp. Św . Ignacego Antiocheńskiego
Św ięto Św. Łukasza Ewangelisty

Jana, Izaaka, Pawła

W sp. Bł. Jerzego Popiełuszki

Jana, Ireny, W italisa

W sp. Św . Jana Kantego

Jakuba, Urszuli, Hilarego

W sp. Bł. Jakuba Strzemię

Filipa, Salomei, Halki

W sp. Bł. Jana Pawła II
17.00 – M sza święta chrzcielna
30 NIEDZIELA ZW YKŁA
M sze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

Jana, Seweryna, Honorata

M sza święta do M iłosierdzia
Bożego g.18:00
Dzień Edukacji Narodowej

M sza w int. Koła Radia
M aryja g.18:00

Dzień modlitw za pracow.
służby zdrowia

Tydzień M isyjny
23.10 – 29.10

Antoniego, M arcina,
Rafała
Darii, Bonifacego,
Kryspina
Celiny, Lucjana, Bernarda
Sabiny, Iwony, Antoniny
Szymona, Tadeusza
Felicjana, W ioletty,
Narcyza
Zenobii, Przemysława,
Edmunda
Krzysztofa, Urbana,
W olfganga

Św ięto Św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza

ROCZNICA POŚW . KOŚCIOŁA
M sze św: 7:00; 8:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

Przyjęcie kandydatów do
grona ministrantów g.9:00

SANKTUARIUM

PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ
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