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Katecheza 5
TRADYCJA

słowach Chrystusa skierowanych do
Apostołów: «Kto was słucha, mnie słucha»
(Łk 10,16), wierni z uległością [powinni
przyjmować] nauczanie i wskazania,
które są im przekazywane w różnych
formach przez ich pasterzy” (KKK 87).
3. Czym zatem jest Tradycja? Jest ciągle
dokonującym się na fundamencie
apostolskim, mocą Ducha Świętego,
przekazywaniem w Kościele słowa
Bożego i dzieła zbawczego, powierzonego
przez Chrystusa Dwunastu. Nazywamy ją
żywą Tradycją, bo oznacza wciąż żywe
świadectwo o Jezusie Chrystusie, które
wiernie przedłuża świadectwo
apostolskie. Można też mówić o
tradycjach (przez małe „t”): formach
liturgii, katechezy, moralności, pedagogii
chrześcijańskiej, teologii, prawa i sztuki,
które stały się ważnymi sposobami
kontynuacji dzieła Chrystusowego w
historii. Do takich tradycji zalicza się:
przykazania kościelne, rozmaite obrządki
odprawiania Mszy Świętej, tajemnice
różańcowe, inne nabożeństwa itp.
„Stanowią one szczególne formy, przez
które wielka Tradycja wyraża się
stosownie do różnych miejsc i czasów”.
Urząd Nauczycielski może je
podtrzymywać, odnawiać lub zastępować
innymi (por. KKK 83).
Czy jestem dumny, dumna z tego, że
trwam w wielkiej, liczącej dwa tysiące lat,
tradycji Kościoła? Czy potrafię
odpowiedzieć, czym jest „tradycja
apostolska”, „Urząd Nauczycielski
Kościoła”, „żywa Tradycja” i „tradycje”?
4. Zapamiętajmy: Tradycja oznacza, że jak naucza II Sobór Watykański – „Bóg,
który niegdyś przemówił, rozmawia bez
przerwy z Oblubienicą swego Syna
ukochanego, a Duch Święty, przez którego
żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w
Kościele, a przez Kościół w świecie,
wprowadza wiernych we wszelką prawdę
oraz sprawia, że słowo Chrystusowe
obficie w nich mieszka” (KO 8). Żywą
Tradycję oznacza wierne przekazywanie
tradycji apostolskiej w naszych czasach.
Nie ma ani „wiary prywatnej”, ani
„chrześcijaństwa «na ale», wybiórczego,
selektywnego”, a więc takiego, które
obywa się bez przyjęcia wszystkich prawd
wiary, bez Mszy Świętej, bez biskupa. Jest
tylko chrześcijaństwo wiernie
zachowujące i przekazujące całe
dziedzictwo Objawienia!

1. Chętnie słuchamy o dziejach własnej
r o d z i n y. Z b i e r a m y z d j ę c i a ,
przechowujemy rodzinne pamiątki. Wiele
osób poszukuje w archiwach wiadomości
o przodkach ... Starsze dzieci na lekcjach
historii rysują drzewo genealogiczne
swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze
zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak
powinna wyglądać Wigilia czy Wielkanoc.
Dlaczego tradycja rodzinna jest taka
ważna? Dlatego, że sięgnięcie do naszych
korzeni, przekazywanie (a łacińskie słowo
„tradycja” oznacza właśnie
„przekazywanie”) ważnych kart z
przeszłości, umacnia naszą wspólnotę,
pozwala nam uświadomić sobie, kim
jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość.
2. Jeszcze ważniejsza jest tradycja w
Kościele. Katechizm Kościoła Katolickiego
naucza: „To żywe przekazywanie,
wypełniane w Duchu Świętym, jest
nazywane Tradycją w odróżnieniu od
Pisma Świętego, z którym jednak jest
ściśle powiązane. Przez Tradycję «Kościół
w swej nauce, w swym życiu i kulcie
uwiecznia i przekazuje wszystkim
pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to
wszystko, w co wierzy»” (KKK 78). Jezus
Chrystus polecił bowiem dwunastu
Apostołom, których sam wybrał (Mk
3,12), aby Ewangelię, którą przyniósł i
wypełnił, głosili wszystkim jako źródło
zbawiennej prawdy i życia moralnego
(KKK 75). Powiedział do nich: „Idźcie i
nauczajcie wszystkie narody ... Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam
przykazałem” (Mt 28,18n).
Apostołowie spełniali to zadanie przez
swoje świadectwo dawane wiernie
słowem i życiem - niemal wszyscy zginęli
śmiercią męczeńską. Przekazywane przez
nich świadectwo nazywamy tradycją
apostolską. Wyraża się ona w głoszeniu, że
zbawienie dokonało się przez Śmierć i
Z m a r t w yc hw s t a n i e C h r y s t u s a , w
udostępnianiu Ewangelii – ustnie i na
piśmie - jako depozytu, czyli
najcenniejszego dziedzictwa (por. 1 Tm
6,20), oraz w kształtowaniu życia
pierwszych wspólnot chrześcijańskich
zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Dlatego
tradycja apostolska, ściśle złączona z
Pismem Świętym, jest zawsze
obowiązującą normą wiary i życia, a za jej Ks. Henryk Seweryniak
wierne strzeżenie i przekazywanie („Katechizm Płocki”)
odpowiedzialny jest Urząd Nauczycielski
(Magisterium) Kościoła, który tworzą
biskupi, następcy Dwunastu, z papieżem,
następcą Piotra, na czele. „Pamiętając o

Ad Maiorem Dei Gloriam…
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 Pani Róża Siama, która sprząta
kościół.

Pani Maria Siama ma dziś 79 lat.
Pochodzi z rodziny robotniczej.
„ Gdy miałam 7 lat miałam pójść do 1 klasy
szkoły podstawowej, lecz 1 września
1939 roku wybuchła II wojna światowa.
Tatę zabrali na wojnę, a ja z mamą i
rodziną ojca uciekaliśmy dorożką z
koniem w popłochu dalej przed siebie.
Było nas razem 6 osób: ciocia, wujek i ich
dwoje dzieci oraz my. Dojechaliśmy aż
pod Kutno. A tam największy ogień. Przez
3 tygodnie mieszkaliśmy w Murzynowie,
po pewnym czasie można było już
Polakom wracać do domu. Po wojnie w
roku 1945 rozpoczęłam naukę w szkole
podstawowej i chodziłam tam 3 lata.
Miałam już wtedy 12 lat i rok kursu 7
k l a s y. G d y s k o ń c z y ł a m s z k o ł ę
ukończyłam właśnie 16 lat i podjęłam
pracę jako opiekunka do dzieci. W wieku
18 lat rozpoczęłam pracę w Zakładach
Odzieżowych „Romeo” i pracowałam tam
aż do emerytury. W 1956r. wyszłam za
mąż, dziś jestem już 11 lat wdową. Mam 3
dzieci: 2 córki i syna. Wszyscy już założyli
swoje rodziny. Doczekałam się 9 wnuków
i 4 prawnuków. Za namową moich
koleżanek w każdy poniedziałek
sprzątam kościół, czynię to już 13 lat. A
razem ze mną jest jeszcze 5 pań.
Należę do Straży Honorowej, a także do
Żywego Różańca, jestem zolatorką.
W wolnych chwilach lubię pracować w
moim ogródku. Przebywanie tam sprawia
mi wielka radość i czuję, że wypoczywam.
Sprzątam w kościele społecznie. Co mi to
daje? Ja wiem, że to nie jest za darmo! Bóg
mi udziela pomocy, jestem zdrowa. Anioł
S t ró ż m n i e c h ro n i , M a t k a B o ż a
Zbąszyńska błogosławi. Każdego dnia
staram się być na Mszy św. i cieszę się, że
mam siły tam dojść i być. Jest to dla mnie
NAJWAŻNIEJSZA ZAPŁATA”.
Wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska
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K W I A T P O L S K I E J Z I E M I - błogosławiona Karolina Kózkówna
Duchową sylwetkę charakteryzują
określenia nadane jej przez otoczenie:
„prawdziwy anioł”, „najpobożniejsza
dziewczyna w parafii”, „pierwsza dusza
do nieba”. Codzienne życie KAROLINY
KÓZKÓWNY w pełni uzasadniało te
określenia. W literaturze
hagiograficznej nazywano ją „kwiatem
polskiej ziemi” i „gwiazdą ludu”. Takich
to właśnie określeń wobec Karoliny
użył Papież Jan Paweł II podczas
beatyfikacji w Tarnowie.

Wieś - rodzina - parafia
Na lewym brzegu Dunajca, przy starym
wiodącym z Wołynia do Krakowa trakcie,
w odległości ok. 20 km na północny
zachód od Tarnowa, leży wieś Wał-Ruda –
rodzinna wioska Karoliny. Jeden z
przysiółków Wał-Rudy, usytuowany
najbliżej lasu nosi nazwę – Śmietana ( od
nazwiska Śmietańskiego, właściciela
karczmy-zajazdu ). W nim to znajdowała
się uboga chata rodziny Kózków. Był to
dom kryty strzechą z jedną izbą
mieszkalną i stajnią dla bydła.
Tutaj właśnie 2 sierpnia 1898 roku
urodziła się Karolina. Była czwartym z
jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z
domu Borzęcka.
Atmosfera w domu Kózków była na
wskroś religijna. Sąsiedzi przychodzili do
ich domu, aby czytać pobożne książki,
śpiewać pieśni lub wspólnie się modlić. W
zwyczaju Kózków było również
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odmawianie pacierza na głos, czytanie
Pisma Świętego i wspólne
przystępowanie do Komunii św. Cała
rodzina należała do Apostolstwa
Modlitwy i podczas rannego pacierza
codziennie ofiarowywała siebie Bożemu
Sercu. Nic więc dziwnego, że ich dom
nazywano „kościółkiem” lub
„Betlejemką”. Dom Kózków był ogniskiem
kultury religijnej. Choć do kościoła
parafialnego w Radłowie trzeba było
pokonać 7 km to nawet w dni powszednie
ktoś z rodziny udawał na Mszę św.

Mendrala świadomie włączył Karolinę w
życie tworzącej się w 1913 roku nowej
parafii w Zabawie (do tej parafii
przydzielono Wał-Rudę, a odległość do
kościoła wynosiła ok. 5 km ). Była ona
bowiem urodzoną katechetką i jak byśmy
to dzisiaj powiedzieli, zaangażowana była
w apostolstwo świeckich. Katechizowała
swoje młodsze rodzeństwo i okoliczne
dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne,
odmawiała Różaniec i zachęcała do z życia
według Bożych przykazań. Pomagała w
tworzeniu się nowej parafii, a przede
wszystkim dawała świadectwo Ewangelii
w życiu codziennym.

Osobowość Karoliny
Karolina nie wyróżniała się niczym
szczególnym, ale miała w sobie coś, co
sprawiało, że ludzie ją lubili.
W latach 1904 – 1910 uczęszczała do
szkoły ludowej w rodzinnej wsi, a w
następnym roku szkolnym ukończyła
klasę uzupełniającą. Była bardzo dobrą
uczennicą. W roku 1907 przystąpiła do
pierwszej Komunii św. w radłowskim
kościele.
Karolcia pomagała rodzicom w
gospodarstwie i podejmowała dorywcze
prace zarobkowe. Była wzorem
pracowitości, a „robota paliła się w jej
r ę k a c h ”. B y ł a a ż d o p r z e s a d y
samokrytyczna i uczciwa. Gdy uznała, że
pracy nie wykonała dokładnie, nie
przyjmowała za nią zapłaty. Nikt nie
usłyszał z jej ust żadnej skargi.
Wszyscy w Wał-Rudzie wiedzieli, że
Karolcia ma złote serce. Odwiedzała
chorych, sprzątała ich mieszkania lub
czytała im pisma religijne. Nigdy też nie
opuszczała rodzinnej wsi, choć koleżanki
ją do tego namawiały.
Karolinę
nie
ks. Jerzy
Lubiński
pociągał świat ze swoimi uciechami, a
myśli tej „pierwszej duszy do nieba”
biegły ku zupełnie innym obszarom.
Choć z natury pogodna i uśmiechnięta, W o b r o n i e c z y s t o ś c i
unikała tańców i swawoli. Nie rozstawała W Wał-Rudzie ludzie wiedli biedne, lecz
się z różańcem, który dostała od matki i spokojne życie. Niestety w 1914 roku
codziennie odmawiała wszystkie trzy wybuchła wojna. Wojska rosyjskie w
jego części. Gorąco bowiem czciła Maryję pościgu za Austriakami, doszły 17
Niepokalaną.
listopada do Zabawy i Wał-Rudy. Na ludzi
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny padł blady strach.
miał jej wuj Franciszek Borzęcki, jeden z Nazajutrz mama Karoliny wybrała się
najbardziej szanowanych gospodarzy w rano do kościoła, zostawiając młodsze
Wa ł - R u d z i e , b a r d z o r e l i g i j n y i rodzeństwo pod opieką męża i Karoliny.
zaangażowany w działalność społeczną i Na próżno Karolina błagała matkę, aby
apostolską. Karolina pomagała mu w zabrała ją ze sobą, bo bardzo pragnęła
prowadzeniu świetlicy i biblioteki, gdzie przystąpić do Komunii św. Maria,
często przychodziły osoby dorosłe i wiedząc, że gościniec zajmują carskie
młodzież. Prowadzono tam bardzo wojska, uznała, że córka będzie
kształcące rozmowy, śpiewano pieśni bezpieczniejsza w domu. Jakże się myliła!
religijne i patriotyczne, deklamowano O godzinie dziewiątej wszedł do domu
wiersze.
uzbrojony rosyjski żołnierz i domagał aby
Miejscowy proboszcz ks. Władysław wskazać mu miejsce pobytu Austriaków,
Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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choć wiadomo było, iż ich wojska odeszły
już tydzień temu. Zarówno ojciec jak i
Karolina zgodnie twierdzili, że nie wiedzą.
Wtedy zażądał aby udali się z nim do
komendanta. Jan błagał żołnierza by
pozostawił Karolinę w domu, bo młodsze
dzieci zostaną bez opieki. Ten jednak nie
chciał słuchać.
Gdy doszli do lasu, żołnierz przyłożył ojcu
bagnet do piersi i rozkazał wracać. Teraz
został sam z Karoliną. Próba dokonania na
niej gwałtu nie udała się wobec
zdecydowanego, heroicznego oporu
dziewczyny. Rozwścieczony żołnierz
zadał jej kilka ciosów szablą. Ostatnie
pchnięcie w gardło, przecinające aortę
szyjną, spowodowało natychmiastową
śmierć dziewczyny.
Ciało Karoliny znaleziono dopiero po
dwóch tygodniach, 4 grudnia. Trzymała w
ręku chustkę na głowę, w czym, podczas
procesu beatyfikacyjnego, doszukano się
symbolu ocalałej niewinności. W tamtych
czasach chustka na głowie dziewczyny
była znakiem skromności i dziewictwa.

Święty Jan Paweł II do Karoliny odniósł
słowa z Ewangelii św. Mateusza:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądają”. „Tak oto orędzie Ośmiu
Błogosławieństw – mówił Papież wpisuje się nowymi zgłoskami w dzieje
Kościoła tarnowskiego, w dzieje tego ludu,
który od pokoleń - i bez względu na
historyczne krzywdy i upokorzenia –
przechowywał w sobie świadomość, że
jest ludem Bożym, ludem odkupionym za
cenę krwi Syna Bożego, królewskim
kapłaństwem”.
Święci są po to – przypomniał Ojciec
Święty – aby świadczyć o godności
człowieka, świadczyć o powołaniu, jakie
człowiek ma w Chrystusie. „Karolina
Kózkówna była świadoma tej godności.
Świadoma tego powołania. Żyła z tą
świadomością i dojrzewała w niej. Z tą
świadomością oddała wreszcie swoje
młode życie, kiedy trzeba było je oddać,
aby obronić swą kobiecą godność. Aby
obronić godność polskiej, chłopskiej
dziewczyny”.

Karolina jest świętą
Pogrzeb Karoliny odbył się 6 grudnia
1914 roku w Zabawie. Choć była wojna,
przyszło 3 tysiące ludzi. Przekonanie o
świętości młodej męczennicy było tak
powszechne, że mieszkańcy Zabawy i
okolic przybywali tłumnie na jej grób i
prosili o wstawiennictwo w swoich
intencjach. Karolina orędowała za nimi w
niebie.
J u ż t r z y l a t a p o ś m i e rc i z w ł o k i
przeniesiono z cmentarza na plac
kościelny, gdzie na cześć męczennicy
u s t aw i o n o p o m n i k . U ro c z ys t o ś c i
przewodniczył biskup Wałęga, który w
kazaniu ukazał Karolinę Kózkównę jako
wzór do naśladowania dla polskiej
młodzieży.
Od początku wśród miejscowego ludu
panowało przekonanie, że Karolina
zginęła śmiercią męczeńską w obronie
dziewictwa. Potwierdzał to także protokół
komisji lekarskiej. Kolejni biskupi
tarnowscy czynili przygotowania do
procesu beatyfikacyjnego. Na szczeblu
diecezjalnym tzw. proces informacyjny,
przeprowadził w latach 1965-1967 bp
Jerzy Ablewicz. Uzyskując poparcie
Episkopatu Polski i kard. Karola Wojtyły,
jako metropolity krakowskiego (diecezja
t a r n o ws ka n a l e ż y d o m e t ro p o l i i
krakowskiej), przesłał akta do Rzymu.
Zrządzeniem Bożej Opatrzności
beatyfikacji Karoliny Kózkówny
dokonał, 10 czerwca 1987 roku
w
Tarnowie, wielki rzecznik wyniesienia
jej na ołtarze, nasz Papież Jan Paweł II.
Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Ojciec

Sanktuarium w Zabawie
Piotr Sobiech – prezes ministrantów
8 czerwca 2002 roku, w 15 rocznicę
beatyfikacji, obecny biskup tarnowski
Wiktor Skworc, ustanowił kościół
parafialny w Zabawie – sanktuarium
diecezjalnym błogosławionej Karoliny
Kózkówny. Natomiast w Wał-Rudzie
zrekonstruowano rodzinny dom Karoliny.
Do obu tych miejscowości przybywa coraz
więcej pielgrzymów z całej Polski, a także
z zagranicy.
W diecezji tarnowskiej w ponad 40
ko ś c i o ł a c h z n a j d u j ą s i ę re l i k w i e
Błogosławionej, a w różnych częściach
Polski powstają kościoły pod jej
wezwaniem.

W niedzielę 9 października starsi
ministranci naszej parafii wyjechali na
turniej do Solca organizowany przez
księdza proboszcza Mariana Brdysia.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze dni,
bardzo nas ucieszyła słoneczna pogoda,
przy której mogliśmy rozegrać
emocjonujące mecze na tamtejszym
boisku. W turnieju oprócz drużyn
ministranckich wzięli udział również
klerycy z Obry, którzy wygrywając
wszystkie swoje mecze stanęli na
najwyższym stopniu podium. Nasi
ministranci uplasowali się na 3 miejscu
tuż za gospodarzami. Po zakończonym
turnieju na wszystkich czekały usmażone
kiełbaski. Szansa na rewanż już 20
listopada w hali sportowej
"Zbąszynianka", gdzie odbędzie się VI
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Ministrantów, na który serdecznie
wszystkich zapraszamy!!!

MODLITWA
Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty w błogosławionej Karolinie
Dziewicy i męczennicy
Zostawiłeś nam świetlany przykład
Umiłowania modlitwy, czystości i
pracy.
Spraw za Jej w s t a w i e n n i c t w e m
Abyśmy na ziemi naśladowali Jej
cnoty
I razem z nią radowali się wieczną
Nagrodą w niebie. A m e n
Na dzień 18 listopada – dzień narodzin
dla nieba - przypada obowiązkowe
wspomnienie Karoliny Kózkówny, a na
terenie diecezji tarnowskiej jest to
święto.
Urszula Pawelska
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Patriotyzm? A co to takiego?
Ojczyzna. Kiedy słyszymy to
słowo to zaraz wyobrażamy sobie znany
nam kontur na mapie świata. Ojczyzna to
jednak coś więcej niż konkretne miejsce
na ziemi z wiązane z konkretnym
narodem. To także zbiór doświadczeń,
myśli i emocji, to poczucie przynależności
do danej kultury i więzi językowej.
Ojczyzna jest dobrem wspólnym, a
zarazem dobrem osobistym każdego
człowieka, który uważa się za patriotę.
Polski patriotyzm jest nierozerwalnie
związany z naszą trudną i dramatyczną
historią.
Patriotyzm ma wiele rozmaitych
przejawów, często zależnych od dziejów
danej narodowości. Przejawia się on w
oddaniu, poświęceniu i miłości do
własnego kraju w imię niepodległości i
niezależności państwowej. Świat obecny
uległ znacznym przemianom co ma
niebagatelny wpływ także na patriotyzm.
Lata powojenne to okres stabilizacji,
odbudowy i diametralnych zmian na
arenie gospodarczej i politycznospołecznej. Dziś w Europie nie ma już
widocznych na pierwszy rzut oka
zagrożeń dla niepodległości
poszczególnych państw. Nie ma także
bezpośredniego zagrożenia dla
suwerenności Rzeczypospolitej. Jednak
rozwój wspólnoty europejskiej przyniósł
kolejne zagrożenie jakim jest brak
poczucia tożsamości narodowej. Skutki
tego zjawiska widać już obecnie w Polsce.
Obserwuje się, zwłaszcza u młodych ludzi,
postępujący zanik kultywowania świąt
narodowych. Odchodzi się stopniowo od
tradycji patriotycznych, a w niektórych
kręgach nawet całkowity brak
zainteresowania współczesnymi
problemami i zagrożeniami tak
wewnętrznymi jak i zewnętrznymi dla
Polski.
Można by się zapytać co
powoduje wystąpienie tego zjawiska. Jak
mówi stare powiedzenie – przyroda nie
znosi próżni. Tak jest i w tym przypadku.
Współcześni Polacy swoje patriotyczne
zwyczaje i tożsamość narodową zastępują
indywidualnym, konsumpcyjnym stylem
życia lub czują się kosmopolitami i dla
nich przynależność narodowa jest już
nieistotna. Tyle tytułem wstępu. Celem
tego artykułu Drogi Czytelniku nie jest
jednak ukazanie zagrożeń dla
patriotyzmu, ale ma być ten artykuł
przyczynkiem do zastanowienia się jak
powinien przejawiać się współczesny
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patriotyzm.
Dbałość o państwo to przede
wszystkim wiedza na temat jego
przeszłości i tradycji. Pamięć historyczna
jest dziś niestety coraz słabsza. Warto w
tym miejscu przypomnieć słowa Józefa
Piłsudzkiego: „Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane
terytorium.” Nasz polski szaleńczy bieg za
nowinkami z zachodu i zapomnienie przy
tym historii jest niepokojące. Każdy
szanujący się obywatel powinien znać
historię, dorobek poprzednich pokoleń i
kulturę własnej ojczyzny, a także
re s p e k to wa ć ś w i ę t a n a ro d o we i
orientować się w datach wydarzeń
istotnych dla losów kraju. Pamięć
h i s t o r yc z n a t o p i e r w s z y a s p e k t
współczesnego patriotyzmu.
Jednak patriotyzm to także
troska o jego dzisiejszą rzeczywistość i
pomyślność. Z tego względu patriotyzm
oznacza dążenie człowieka do ciągłego
rozwoju, dojrzałości psychicznej,
moralnej, duchowej i religijnej. Miłość do
ojczyzny pobudza dojrzałą dumę
narodową, a ta z kolei mobilizuje do
podejmowania osobistego trudu rozwoju
i samowychowania. Silne państwo to
takie, w którym obywatele są ludźmi
zdolnymi do trzeźwego myślenia, do
krytycznego obserwowania
rzeczywistości, do wyciągania logicznych
wniosków z obserwacji życia społecznopolitycznego oraz uczenia się na błędach
popełnianych przez samych siebie i
innych ludzi. Współczesny patriota
powinien interesować się aktualnymi
wydarzeniami w kraju, a także aktywnie
uczestniczyć w życiu politycznym i
społecznym narodu (warto w tym miejscu
przypomnieć żenującą frekwencję w
ostatnich wyborach parlamentarnych).
Kolejnym ważnym przejawem
patriotyzmu współczesnego jest troska o
rodzinę i wychowanie dzieci. Rodzice
powinni wytwarzać w nich przywiązanie
do Ojczyzny oraz podejmować działania,
które przyczynią się do pomyślności
własnego narodu, a nie tylko do osiągania
własnych korzyści. Przemiany
dokonujące się w życiu społecznym i
gospodarczym naszego kraju sprawiły, że
zadania jakie stoją przed rodziną w
zakresie wychowania patriotycznego są
coraz większe i bardziej złożone.
Doskonalenie tego procesu jest zadaniem,
w którym rodzinę powinny wspierać

wszyscy jego uczestnicy, a więc: szkoła,
państwo, Kościół oraz organizacje
społeczne.
Ostatnim istotnym aspektem
współczesnego patriotyzmu jest rozwój
własny poszczególnych obywateli.
Przecież naród stanowią jednostki, a więc
gdy jednostki są silne to i naród jest silny.
Współczesny patriota to ktoś, kto dba o
swoje solidne wykształcenie i
kompetencje, jest przedsiębiorczy i zdolny
do podejmowania własnych inicjatyw.
Taki człowiek potrafi wraz z innymi
osobami podobnie myślącymi
organizować skuteczne grupy nacisku,
które sprawdzają w jakim stopniu
p a ń s t wo c h ro n i o by wa te l i p r z e z
wszelkimi zagrożeniami, np.:
przestępczością i demoralizacją, czy jest
rozsądnie zorganizowane, czy wspiera
edukację, stwarza obywatelom szanse na
solidne wykształcenie, chroni i promuje
rodzinę oraz podstawowe wartości, jak
miłość, prawdę i solidność.
Może warto Drogi Czytelniku
zastanowić się nad swoim patriotyzmem.
Nie tym rozdmuchanym, bo nie sztuka
stanąć pod pomnikiem i złożyć kwiaty.
Sztuką jest dbałość o to by nie osłabiać
Ojczyzny własną postawą i brakiem
zaangażowania we wszystkich aspektach
jej funkcjonowania. Niech zbliżające się
Święto Niepodległości nie będzie tylko
kolejnym dniem wolnym od pracy, a stanie
się dniem zadumy i podjęcia konkretnych
działań w Twoim życiu Drogi Czytelniku a
tym samym w życiu Twojej Ojczyzny.
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Czy przestrzegasz pierwszego przykazania?
Jakiś czas temu w Gazecie Codziennej Fakt
ukazał się artykuł propagujący tzw.
„Filipińskie uzdrawianie”. Można było tam
przeczytać m.in., że filipiński uzdrowiciel
za pomocą „masażu uzdrawiającego”
energetycznie wzmacnia chore organy i
tkanki. Dalej było napisane, iż energia
wytworzona przez owego uzdrowiciela
„przenika wszystkie ciała z wyjątkiem
fizycznego”. Zdaniem uzdrowicieli
mistycznych „przyczyny chorób są natury
niematerialnej”. Nasuwa się pytanie: jak
owe „uzdrawianie” ma się do naszej religii,
szczególnie w kontekście I przykazania?
Otóż Kościół katolicki od dawna stara się
powstrzymać rosnącą ignorancję swoich
wiernych, którzy coraz częściej korzystają
z usług wróżek, bioenergoterapeutów, czy
też namiętnie czytają horoskopy. Daleki
jestem od krytykowania ludzi, którzy
nierzadko znajdują w podobnych
metodach ostatnią deskę ratunku,
jednakże winniśmy się zastanowić: nawet
jeśli w ten sposób uda się powstrzymać
chorobę, wyleczyć ciało fizyczne, to co z
nasza duszą? Z cytowanego wcześniej
artykułu można było się dowiedzieć, że
ręce uzdrowiciela „powodują
kontrolowany przepływ energii przez
organizm pacjenta”. Jednakże skąd bierze
się ta energia i czy ma wyłącznie dobry
wpływ na pacjenta? Tego nie wiemy.
Rozwój ezoteryki, bioenergoterapii oraz
wróżbiarstwa prowadzi do tego, że wiele
osób zrywa swoje więzy z Kościołem i woli
wierzyć szarlatanom i ich
przepowiedniom, które rzekomo są

„wyczytane z gwiazd”. Tymczasem
nietrudno znaleźć krytykę takich praktyk
w Biblii, gdzie możemy przeczytać, iż
Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi
opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy,
przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się
z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła
słomiane, ogień ich spali. Nie uratują
własnego życia z mocy płomieni (Iz 47,1314). Ta jakże stanowcza i wręcz
przeraźliwa krytyka owych szemranych
praktyk wydaje się w sposób jasny i
klarowny ukazywać, jak powinien do nich
odnosić się katolik – człowiek wierzący w
Boga. Pamiętajmy, że wbrew pozorom
pierwsze przykazanie da się złamać
bardzo łatwo, a czasami nawet, choć
nieświadomie, czyni się to nagminnie. Na
efekty długo nie trzeba było czekać. Na
łamach Super Expressu mogliśmy
niedawno przeczytać, iż w Polsce doszło
do gwałtownego zwiększenia liczby osób
opętanych, co ks. Aleksander Posacki,
egzorcysta i demonolog, wyjaśnia w
następujący sposób: Wielu ludzi szuka
pomocy nie w Bogu i rozsądku, ale u
czarodziejek. Najbardziej zagrożeni są
młodzi ludzie uzależnieni od
okultystycznych praktyk, czyli
wróżbiarstwa, jasnowidztwa czy
wywoływania duchów. Widać dziś pewną
fascynację złem, więc problem będzie
narastał. Jak ks. Posacki wyjaśnił w swych
dalszych słowach największą liczbę
opętań zanotowano w Warszawie, gdzie
ich ilość w ostatnich latach praktycznie
się podwoiła. Dlatego też powinniśmy

pamiętać o Bogu, modlić się do Niego i nie
dać się omamić przez coraz liczniej
pojawiających się w Polsce
bioenergoterapeutów, ezoteryków,
wróżbitów i wszelkich innych
„czarodziei”. Pamiętajmy o postawie Pana
Jezusa, który kuszony na pustyni przez
diabła rzekł mu, iż napisane jest: Panu
Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i
Jemu samemu służyć będziesz (Pwt 6, 13).
W chwilach zwątpienia, niemocy zarówno
duchowej, jak i fizycznej warto zwrócić się
o pomoc do Boga, który z pewności
zawsze nas wysłucha. Może zamiast
czytać horoskopy, czy też korzystać z
usług tzw. „magików” lepiej odmówić
sobie egzorcyzm prywatny do św. Michała
Archanioła, ułożony przez papieża Leona
XIII o następującej treści: Święty Michale
Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić
raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę
niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
Błażej Boch

"Ku dojrzałości" - uroczyste spotkanie kandydatów do bierzmowania.
Dnia 6 października - w ramach rekolekcji
parafialnych - odbyło się oficjalne
rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia
sa k ra m e n t u b i e rz m owa n i a . Ms zy
przewodniczył ksiądz Marek wraz z
księdzem Mateuszem. Wysłuchaliśmy
Ewangelii o synu marnotrawnym, który
powraca na łono rodziny do swego ojca.
Syn błaga ojca o przebaczenie, a ojciec
wzruszony powrotem syna przebaczył
mu i urządził przyjęcie powitalne. Po
Ewangelii usłyszeliśmy kilka historii
o p o w i e d z i a nyc h
przez księdza
rekolekcjonistę. Jedną z nich między
innymi była historia o pewniej kobiecie,
która żyła w czasach II wojny światowej.
Była ona małą dziewczynką, gdy pewnej
nocy niemiecka organizacja zamordowała
jej brata i rodziców. W rozmowie z
napotkanym księdzem opowiedziała mu
o całym zajściu, a ten zapytał się
dziewczynki czy wybaczy ludziom, którzy

uczynili z niej sierotę. W odpowiedzi
usłyszał, że już wybaczyła. Historie
usłyszane na mszy dają nam do
zrozumienia, że powinniśmy przebaczać
innym. Przebaczając bliźnim
przyznajemy się również do naszego
grzechu. Przebaczajmy innym, ponieważ
sami jesteśmy grzesznikami. Uroczyste
oddanie księdzu Proboszczowi deklaracji
do bierzmowania w towarzystwie
rodziców odbyło się przed komunią
świętą. My, kandydaci, w czasie tego
wydarzenia rozpoczynamy oficjalne
przygotowania do bierzmowania wraz z
naszymi rodzinami. Ksiądz Zbigniew
zamieniał słowo
z każdym
kandydatem. Przy odbieraniu deklaracji
towarzyszyli również ksiądz Marek i
Mateusz. Na mszy można było także
wysłuchać scholi młodzieżowej pod
opieką pani Asi Chłopkowskiej.
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REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE - PAŹDZIERNIK 2011
Stało się tradycją w naszej parafii,
że przed odpustem Matki Bożej
Różańcowej, której obraz czcimy w
n a s z y m p a r a f i a l ny m k o ś c i e l e ,
przeżywamy doroczne rekolekcje.
Tegoroczne rekolekcje od 4 do 7
października głosił KS. PROBOSZCZ
TOMASZ SZUGALSKI - z Kołobrzegu z
parafii katedralnej.
Równocześnie trwały w dniach od 3 –
5 października rekolekcje szkolne, które
prowadził nasz wikariusz KS. MAREK
KRYSMANN.
Hasło rekolekcji szkolnych,
prowadzonych zarówno w kościele przez
ks . M a rka j a k i w s z ko l e p r z e z
wychowawców, brzmiało: PODZIELMY
SIĘ CHLEBEM I SERCEM. Nawiązywało
ono do słów wypowiedzianych przez św.
Alberta Chmielowskiego „Powinno się być
dobrym jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest
głodny”.
Celem rekolekcji było kształtowanie u
dzieci postawy szacunku wobec chleba,
umiejętności rezygnowania z własnych
wygód i przyjemności, a także
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kształtowanie postawy ofiarności i
otwartości dla innych.
Podczas rekolekcji dla dorosłych,
które trwały w dniach od 4 - 7
października modlono się pierwszego
dnia - za chorych i starszych parafian.
Kapłani udzielali sakramentu chorych, a
t a k ż e o b e c n i w ko ś c i e l e z o s t a l i
pobłogosławieni Najświętszym
Sakramentem. Była okazja do wspólnego
spotkania przy stole w Domu Katolickim.
Poczęstunek przygotowali członkowie
parafialnej grupy CARITAS.
Po południu w ogrodach parafialnych,
we wspomnienie św. Franciszka, odbyło
się błogosławieństwo i poświęcenie
zwierząt domowych.
Dzień drugi poświęcony był
modlitwom za zmarłych. Przed
południem udano się procesyjnie na
cmentarz parafialny, a modlitwom
przewodniczył ks. Proboszcz. Podczas
wieczornej Mszy św. również ks.
Proboszcz wymieniał kolejno wszystkich
zmarłych parafian od ostatniego odpustu
w roku ubiegłym. Zostało zapalonych tyle
zniczy ilu było zmarłych.
Trzeci dzień był dniem pokutnym.

Była okazja do spowiedzi, a ks.
rekolekcjonista w swoich naukach
również nawiązywał do sakramentu
pojednania. Podczas wieczornej Mszy św.
kandydaci do Bierzmowania, na ręce ks.
Proboszcza, złożyli deklaracje, w których
wyrazili chęć przystąpienia do tego
sakramentu.
Dzień czwarty – był uroczystym dniem
odpustu parafialnego. Oprócz Mszy św. wg
porządku niedzielnego zostały
odprawione sumy odpustowe o godz.
12.00 i 18.00.
We wszystkie dni trwania rekolekcji
były odprawiane nabożeństwa
różańcowe. W środę natomiast od godz.
1 5 . 0 0 d o 1 7 . 3 0 t r wa ł y a d o ra c j e
eucharystyczne prowadzone przez: Straż
Honorową NSPJ, Wspólnotę Krwi
Chrystusa, czcicieli Bożego Miłosierdzia,
grupę modlitewną św. Ojca Pio i bł. Jana
Pawła II oraz Róże Różańcowe.
Urszula Pawelska
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„Skarby Watykanu – Bazylika św. Piotra”
Po krótkiej historii budowy Bazyliki
Świętego Piotra przyszedł czas na
zapoznanie się z jej wnętrzem oraz z
placem znajdującym się przed Bazyliką.
Plac Świętego Piotra (Piazza di
San Pietro)- autorem tego dzieła jest
Givanni Lorenzo Bernini. Główne prace
nad tym projektem trwały 12 lat. Został on
zaprojektowany jako prostopadły owal.
Od strony północnej i południowej plac
j e s t o g ra n i c z o ny p r z e z s k r z yd ł o
kolumnady, od strony wschodniej spotyka
się ze starożytną ulicą Via Cornelia, a od
strony zachodniej graniczy z Bazyliką.
Plac otacza kolumnada wykonana z
trawertynu, składająca się z 80 pilastrów i
284 kolumn w porządku doryckim o
wysokości 13 m, ustawionych w 4
rzędach. Kolumnadę zdobi 140 rzeźb
przedstawiających postacie świętych. W
śród nich znajduje się św. Jacek Odrowąż
pochodzący z Polski. W centrum placu
wznosi sie egipski obelisk z czerwonego
granitu, który został otoczony przez
Berniniego fontanną. Na placu zostały
również umieszczone jeszcze dwie
fontanny symetrycznie do siebie
ustawione. Po lewej stronie, między
bazyliką a kolumnadą znajduje się
Spiżowa Brama, która jest strzeżona przez
gwardię szwajcarską. Po prawej stronie
od bazyliki znajduje się wizerunek Matki
Boskiej wykonany na zlecenie Jana Pawła
II. Plac Świętego Piotra jest miejscem,
gdzie odbywają się różne uroczystości
kościelne (beatyfikacje, kanonizacje,
audiencje).
Kierując się z placu w kierunku
zachodnim docieramy do Bazyliki, do
której wnętrza prowadzi 5 drzwi.
Wymieniając od lewej: Drzwi Śmierci,
Dobra i Zła, Centralne (najstarsze,
pochodzące z bazyliki konstantyńskiej),
Sakramentów (tymi drzwiami
wchodzimy do wnętrza bazyliki) i Święte
otwierane co 25 lat podczas inauguracji
Roku świętego. Po przekroczeniu progów
bazylika przytłacza nas swoim pięknem i
wielkością. Z napisu na posadzce przy
Drzwiach Centralnych dowiadujemy się o
jej wymiarach. W nawie głównej napisy na
posadzce podają wymiary innych 15
wielkich kościołów świata, także Bazyliki
NMP w Gdańsku. Wśród elementów
dekoracyjnych (głównie autorstwa
Berniniego i jego uczniów) znajdujących
się w bazylice możemy wyróżnić 135

malowideł i mozaiki zajmujące 10 000 m2
oraz 395 posągów. Łączna powierzchnia
świątyni wynosi 22 067 m2. W kościele
znajduje 11 kaplic i 45 ołtarzy oraz zostało
pochowanych 147 papieży. Na początku
nawy głównej znajduje się porfirowa
czerwona płyta w kształcie dysku.
Po c h o d z i o n a z d aw n e j b a z yl i k i
konstantyńskiej. Na niej w noc Bożego
Narodzenia 800 r. Karol Wielki został
koronowany na cesarza przez Leona III. W
centralnej części kościoła, pod kopułą,
znajduje się ołtarz główny, zwany też
papieskim. Umieszczony jest on 7 m nad
grobem św. Piotra. Został wykonany z
jednego bloku marmuru przez Berniniego
w 1633 r. na zamówienie Urbana VIII.
Ołtarz osłania bogato zdobiony baldachim
podtrzymywany przez cztery spiralne
kolumny z brązu. Całość waży 93 tony.
Wysokość kościoła (licząc od posadzki)
wraz z kopułą wynosi 119 m, latarni 17 m.
Pod kopułą znajduje się galeria oraz
inskrypcje okrążające tambur. W
pendentywach, na medalionach,
p r z e d s t aw i o n o p o s t a c i e c z te re c h
ewangelistów. W kopule znajduje się 16
dużych okien. Po prawej stronie ołtarza
papieskiego umieszczono brązowy posąg
Błogosławiącego św. Piotra. We wnękach
f i l a ró w p o d t r z y m u j ą c yc h ko p u ł ę
umieszczono figury świętych: Longina,
Heleny i Weroniki oraz Apostoła Andrzeja.
Pod figurami św. Longina i św. Andrzeja
znajdują się zejścia do Krypt
Watykańskich. Obszar krypk podzielony
został na trzy nawy o obniżonym
sklepieniu. W podziemiach znajduje się
Grób Św. Piotra i kaplica św. Piotra oraz
grobowce, m.in.: Piusa XII. Pawła II, Jana
Pawła II, a także 13 kaplic, m.in.: św.
Weroniki, św. Andrzeja, Polska.
W absydzie kończącej część prezbiterialną
znajduje się ołtarz zwany Katedrą św.
P i o t ra . W j e g o c e n t ra ln e j c zę śc i
umieszczono tron św. Piotra wykonany z
brązu. Katedrę otaczają rzeźby
przedstawiające czterech Doktorów
Kościoła: św. Ambrożego, św. Augustyna,
św. Afanazego i św. Jana Chryzostoma. Do
naw bocznych przylegają liczne kaplice. W
pierwszej Kaplicy Piety, po prawej stronie
do wejścia do bazyliki, znajduje się słynne
dzieło Michała Anioła. Inne kaplice to
m.in.: Kaplica Chrztu, Kaplica Chóru,
Kaplica Najświętszego Sakramentu i
Kaplica Gregoriańska.
J.Galas
9

W DRODZE – PIELGRZYMKA DO SANTIAGO DE COMPOSTELLA
Wyjątkowa droga. Należy do trzech
najważniejszych pielgrzymek
odbywanych przez katolików. Jej
wyjątkowość polega na tym, że jest bardzo
długa (ok.800km) i idąc nią w samotności
człowiek musi się spotkać sam ze sobą, ze
swoją duchowością, ze swoją siłą i
słabością, musi spotkać się z drugim
człowiekiem a przede wszystkim z Bogiem
–co jest głównym celem każdej pielgrzymki.
Hiszpania cała pokryta jest drogami

wiodącymi do grobu św. Jakuba. Ja
wybrałam ten najstarszy i najbardziej
uczęszczany szlak od czasów wczesnego
średniowiecza czyli drogę francuską,
ro z p o c z y n a j ą c ą s i ę we Fra n c j i w
miejscowości St. Jean Pied de Porte w
Pirenejach. Drogą tą przeszły setki tysięcy
pielgrzymów i wyraźnie odczuwa się

wielką moc zamkniętą w modlitwach tych,
którzy tym traktem podążali.
Moja pielgrzymka zaczęła się w listopadzie
2010roku, kiedy zarezerwowałam lot do
Bilbao. Potem z Niemiec przyszedł paszport
pielgrzyma – bardzo ważny dokument,
który można też zakupić na początku lub w
trakcie drogi. Ten paszport upoważnia do
korzystania z tanich noclegów w drodze
oraz jest dowodem , który okazuje się po
przybyciu do Santiago, aby otrzymać
specjalny dokument zaświadczający, że
dobrowolnie pokonało się drogę do św.
Jakuba. Do Hiszpanii poleciałam 7maja,
dotarcie do Saint Jean zajęło jeden dzień.
Wędrówkę rozpoczęłam 8maja, do Santiago
dotarłam 13 czerwca. Pielgrzymi wędrują
z różnych miejsc: idą z Saint Jean, idą ze
swoich domów w różnych krajach -
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pośpiechu, ze świata hałasu, gniewu, biegu,
rozdygotania do świata ciszy, spokoju,
radości a przede wszystkim prostoty. Ta
droga to jak wielkie indywidualne
rekolekcje. To poddanie się całkowite temu
co w nas ludziach najistotniejsze. To
zobaczenie piękna, to dotknięcie piękna,
dotknięcie Boga. Ta droga to zrozumienie
rzeczy najważniejszej –to pojęcie tego po co
się w ogóle żyje. To takie zatrzymanie się,
wzięcie głębokiego oddechu i rozjaśnienie
umysłu. Zdaję sobie sprawę, że trudno to
pojąć będąc i żyjąc normalnym trybem
–dlatego też pragnę zachęcić do odbycia
swojej własnej drogi, być może będzie to
camino, a być może tylko codzienna droga
do pracy i do domu. Ale droga przeżywana
świadomie może dać wiele odpowiedzi na
pytania na które zdaje się ich nie być.

jakubowe szlaki znajdują się w całej
Europie –w Polsce również. 8maja, kiedy
rozpoczynałam wędrówkę dowiedziałam
się, że trzy kobiety właśnie wychodzą z
Krakowa. Starsi ludzie często dzielą drogę
na kilka części i co roku robią kolejny
odcinek, młodsi wędrują całą trasę i robią
do 50-ciu km dziennie. Ale nie ma reguły. Ja
sama byłam w stanie pokonać ok. 20-30km
dziennie. Spotkałam też w drodze starszą
panią, dobrze po osiemdziesiątce, której
towarzyszyła córka opiekująca się nią,
przygotowująca specjalne posiłki, nosząca
na swoich barkach podwójny bagaż. Obie
panie miały zamiar pokonać całą trasę.
Spotkałam też osoby którym zdrowie nie
pozwoliło dokończyć pielgrzymki i
spotkałam takich, którzy postanowili
wracać tą samą ścieżką.
Drogę do Santiago pokonuje się w
samotności. To zupełnie inny rodzaj
pielgrzymki niż te znane nam z kraju do
Częstochowy, czy nasza zbąszyńska
dookoła jeziora. Tam w Hiszpanii
rzadkością są zorganizowane grupy - w
ciągu 35 dni mojej wędrówki spotkałam
tylko dwie takie: jedna grupa rodzinna z
Korei (6osób z jednej rodziny) oraz 5
przyjaciółek z Niemiec, gdzie cztery z nich
to Polki z pochodzenia.
Drogę tę
przemierzają ludzie z całego świata, ze
wszystkich krajów Europy i ze wszystkich
kontynentów. Idą w samotności i głębokim
skupieniu, kontemplując Boga w pięknie
otaczającej przyrody. Zastanawiając się nad
własnym życiem, nad swoimi wyborami,
żegnając się z bliskimi, którzy odeszli
–mijałam takich, którzy wybrali się na
camino aby w pełni przeżyć żałobę. Ta
droga, to tak jak odejście ze świata

Od Camino de Santiago nie można też
niczego oczekiwać. Trzeba tylko na tę drogę
wejść i pójść nią przed siebie. Jeśli
spodziewamy się wielkich przeżyć, może
czasami zdarzyć się, że największą sprawą
stanie się zawartość posiłku albo brak
mydła do kąpieli. Nie oczekując niczego
otrzymujemy największe dary duchowe.
Trzeba być tylko świadomym i otwartym
wyruszając na camino. Warto też wybrać
się w tę drogę ze swoim przewodnikiem
duchowym, z kimś, kto pomoże odnaleźć
się i wskaże kierunek osobistego rozwoju
duchowego, z kimś kto znajdzie się w
zasięgu ręki jeśli taka potrzeba zaistnieje. Z
kimś kto nie będzie nam narzucał swojego
punktu widzenia lecz pomoże nam
odnaleźć nasz osobisty. Może to być kapłan
ale może to być równie dobrze osoba
świecka, przyjaciel. Czasami takiego
przewodnika spotyka się w drodze a

czasami wystarczy słuchać siebie i iść.
Są takie miejsca w drodze, których nie
można ominąć np. schronisko prowadzone
przez „Zakon Przyjaciół Camino” – XIIwieczny budynek, brak prądu, tylko 12
łóżek, piękny ogród i niezwykłe przeżycia
związane z ceremonią obmywania nóg
pielgrzymom. Inne schronisko
prowadzone przez siostry zakonne w
białych habitach. Jakoś tak wszystkim,
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

którzy tam nocowali siostry kojarzyły się
jednoznacznie z aniołami. Były pełne
miłości i to się odczuwało. Piękno ich ducha
odbijało się w ich twarzach i delikatnych
ruchach. Kiedy nas błogosławiły nie było
nikogo, kto by nie uronił łzy. Wiele jest
takich miejsc w drodze do Santiago. Ale
można przejść obok nich i nic nie zauważyć.
Można mijać ludzi i też ich nie widzieć. Ale
można też oddychać pełną piersią,
odczuwać prawdziwą wolność, zachwycać
się przyrodą, spotykać ludzi z którymi chce
się iść dalej i odczuwać wszechogarniającą
miłość. Trzeba się tylko na to wszystko
otworzyć. A jest to droga zwykłych ludzi.
Droga każdego z nas. Wystarczy tylko nią
podążyć.
Kiedy po tak długiej i trudnej wyprawie
docieramy do grobu św. Jakuba, świat
wydaje się zupełnie inny niż gdy w drogę
wyruszaliśmy. Kiedy my sami doznajemy
wewnętrznej równowagi, to wszystko
wokół też w niej pozostaje. Msza św. w
katedrze Santiago de Compostella to
symboliczne zakończenie duchowej drogi i
poczucie całkowitego oczyszczenia.
Wspólna radość, że się pokonało trudy
wędrówki, że doświadczyło się życia, które
tak naprawdę nie wymaga od nas otaczania
się bogactwem i przepychem, że życie jak
najbardziej proste może być życiem jak
najbardziej pięknym. Że przeszło się z
całym dobytkiem na plecach tyle
kilometrów. Że noclegi i posiłki były zawsze
wielką niespodzianką. Że spotkania z
innymi ludźmi wnosiły tyle dobra w naszą
wędrówkę. To wszystko nagle dociera do
nas tam u kresu. To tak jak w życiu. Kiedy
droga się kończy, wszystkie obrazy,
przeżycia i ludzie stają przed oczami.
Ale Santiago to też pewien etap. Można iść
dalej. W dawnych wiekach pielgrzymi
podążali do miejsca, które kończyło się w
oceanie. Nazwali ten skrawek „koniec
ziemi- finisterra „. Tam palono ubrania,
zażywano kąpieli w oceanie i stamtąd
wracano do domów. Ten zwyczaj pozostał
do dzisiaj. Ale dziś można z Santiago
dojechać na Finisterrę autobusem, z czego
sama skorzystałam. Do dziś pozostał rytuał
palenia odzieży w której się szło. Każdy z
pielgrzymów znajduje dla siebie malutki
skrawek półwyspu, gdzie w ciszy i
skupieniu , spalając rzeczy, żegna się ze
swoją drogą. Jest to ostatni lecz bardzo
ważny rytuał tej drogi. Spalanie ubrania jest
jak spalanie resztek dawnego życia,
przyzwyczajeń, złych nawyków, całego
bagażu zła, które w nas tkwi i z którym tak
trudno się rozstać. Później pozostaje już
tylko powrót do domu i marzenie wielu
pielgrzymów aby powrócić i znowu pójść
samotnie ku sobie samemu i Bogu w
każdym z nas.
KKS

CZYŚCIEC

L i s to p a d to m i e s i ą c , k i e dy
szczególnie myślimy o naszych
bliskich zmarłych.
Modlitwa za żywych i zmarłych jest
jednym z siedmiu uczynków
miłosierdzia co do duszy.
Szczególnej modlitwy potrzebują zmarli
oczekujący w czyścu, gdyż
sprawiedliwość Boża wymaga zapłacenia
wszystkich długów, jakie ludzie zaciągnęli
wobec Boga przez swoje grzechy.
Nieskończone Miłosierdzie Boże
pozwala nam, pomagać w rozmaity
sposób duszom czyśćcowym, które muszą
odpokutować za swoje grzechy w
ogromnych cierpieniach. Bóg w swoim
Miłosierdziu pozwala na to, że możemy
łagodzić ich cierpienia przez nasze ofiary
i modlitwy, szczególnie
tą najskuteczniejszą, jak
Msza Święta i przyjęta w
intencji zmarłego
Komunia Święta.
Do osób często
modlących za te dusze
należała święta Siostra
F a u s t y n a .
W
Dzienniczku
zapisała następujące
słowa: "Powiedział mi
Pan: Wstępuj często do
czyśca, bo tam
cię potrzebują (
Dzienniczek, 1738). Tak
św. Faustyna opisała
pobyt w czyścu:
„Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał
pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam
się w miejscu mglistym, napełnionym
ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz
cierpiących. Te dusze modlą się bardzo
gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko
możemy im przyjść z pomocą. Płomienie,
które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój
Anioł Stróż nie odstępował mnie na
chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest
ich największe cierpienie? I
odpowiedziały mi jednozgodnie, że
największe dla nich cierpienie to jest
tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę
Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu.
Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”.
Ona im przynosi ochłodę. Chciałam
więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł
Stróż dał mi znak wyjścia. Wyszliśmy za
drzwi tego więzienia cierpiącego ( Dz. 20).
Dla św. Siostry Faustyny także bardzo

ważna była modlitwa za umierających.
Pan Jezus mówił do Świętej:,,Módl się ile
możesz za konających, wypraszaj im
ufność w moje miłosierdzie, bo oni
najwięcej potrzebują ufności, a najmniej
jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego
zbawienia niektórych dusz w ostatniej
chwili zawisła od twojej modlitwy” (Dz.
1777). Szczególnie Jezus zalecał używać
Koronkę do Bożego Miłosierdzia by
pomagać umierającym: ,,Każdą duszę
bronię w godzinie śmierci, jako swej
chwały, która odmawiać będzie te
Koronkę albo przy konającym inni
odmówią - jednak odpustu tego samego
dostąpią” (Dz. 811). Córko moja, pomóż
mi zbawić konającego grzesznika; odmów
za niego tę koronkę, której cię nauczyłem.
Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę,
ujrzałam tego konającego w strasznych
mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż,

ale był jakby bezsilny wobec wielkości
nędzy tej duszy; całe mnóstwo szatanów
czekało na tę duszę. Jednak podczas
odmawiania tej koronki ujrzałam Pana
Jezusa w takiej postaci, jak jest
namalowany na obrazie. Te promienie,
które wyszły z Serca Jezusa, ogarnęły
chorego, a moce ciemności uciekły w
popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie
spokojnie” (Dz. 1565).
Pamiętając o
pełnieniu miłosierdzia względem bliźnich
na ziemi, nie zapominajmy o pełnieniu
miłosierdzia względem dusz
czyśćcowych. Dusze, którym skrócimy
męki czyśćcowe, staną się naszymi
potężnymi orędownikami przed Bogiem.
Osiągnąwszy niebo skutecznie będą
wypraszać nam wszelkie łaski potrzebne
do naszego uświęcenia i zbawienia.
Opr. Krzysztof Kubiak
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DOM KATOLICKI – WCZORAJ I DZIŚ (część V)
30 września 1935 r. odbył się odbiór
stanu surowego budowanego Domu
Katolickiego. Udało się pokryć dach
budynku oraz wykonano rynny i okapy. W
„Tygodniku Parafii Zbąszyńskiej” z tego
dnia czytamy: „Obecnie urządza się
kompletnie oba tylne pokoje, które będą
służyć jako tymczasowa salka do zebrań.
Poza tym przed zimą trzeba jeszcze
skanalizować ścieki, aby odprowadzić
w o d ę p o d c z a s o p a d ó w. Ko m i t e t
gospodarzy tak oszczędnie, jak to tylko
możliwe. Sam nie szczędzi trudów ni
wydatków na to umiłowane dzieło.”
13 października podczas uroczystości
odpustowych dokonano poświęcenia i
oddania do użytku dwóch pomieszczeń w
tylnej części budynku. „Całość składa się z
dwóch dużych pokoi, z których jeden
mniejszy będzie służył do zebrań
zarządowych, a drugi większy
przeznaczony jest na czytelnię i
bibliotekę. Obie sale połączone są ze sobą
za pomocą wielkich rozsuwalnych
trzyskrzydłowych drzwi tak że można z
nich stworzyć jedną wspólną salkę o
łącznej powierzchni 75m2. Dopóki Dom
Katolicki nie zostanie ukończony we
wspomnianej salce odbywać się będą
zebrania naszych stowarzyszeń
parafialnych, lekcje chóru kościelnego – w
ogóle tamże koncentrować się będzie
czasowo życie społeczne naszej parafii.”
Choć zasoby finansowe Komitetu Budowy
topniały, to widoczny postęp prac
budowlanych powodował, że parafianie (i
nie tylko) starali się pomóc, jak mogli. Z
kwesty prowadzonej przez dwa tygodnie
na terenie miasta zebrano 1215 złotych.
W bardzo ciekawy sposób do ofiarności
namawiał ks. Krajewicz z Tuchorzy, który
napisał następujący wierszyk:

„Dzieją się rzeczy niespodziewane,
W listopadzie przeprowadzony został
Ale tem więcej kochane,
kiermasz z atrakcjami, którego opis
Od tych co się tem interesują
znajdujemy w „Tygodniku”:
I jako ważną rzecz to miłują.
„Kiermasz udał się znakomicie. Gości
Stanął Dom Katolicki w Zbąszyniu
zebrało się sporo. Atrakcję stanowił
Nad samą granicą
zbudowany przez p. Przybylskiego „pałac
I ma dominować wraz z kościołem
szczęścia” z kominiarczykiem na dachu
Nad całą okolicą
oraz pomysłowo i gustownie urządzony
Kościół o dwóch wieżycach
ogród zimowy tonący w różach.
Potężny, wspaniały
Popisowe tance prowadziły nasze druhny z
Pamięta dawne dzieje
K.S.M.Ż, które też w swych ładnych
Już jest dosyć stary.
mundurkach służył y pomocą przy
Przy nim, żeby go wesprzeć
podejmowaniu gościa. Cała impreza
Staje pałac nowy
została sumiennie przygotowana i
Który będzie przy nim pełnić straż
doskonale przeprowadzona przez szereg
Na baczność gotowy.
pań i panienek z p. Schwartzową na czele
Echo z kościoła w nowym domu się rozlega oraz kilku chętnych panów. Okoliczne
I wiąże się w jedność i jakby zlewa
dwory przesłały naturalia, obywatelstwo
Ten pałac ładny, zbąszyński
miejskie dostarczyło fantów i artykułów
To nasz nowy Dom Katolicki
spożywczych. Czysty zysk z imprezy wynosi
Z wieży Zbąszyńskiej widok wspaniały
811,64 zł., co stanowi na dzisiejsze czasy
I widać bliski świat cały
poważny sukces.”
Widać Wolsztyn, Siedlec, Kopanicę
Widać Tuchorzę, Tuchotkę i Chobienice
/Ciąg dalszy nastąpi/
Niejedno w tych miejscach dokonano
Ania Masiewicz
I było wysiłku nie mało
I w Zbąszyniu wiele zrobiono.
Zbąszyniu, ty granicy ochrono!
A zawdzięcza to Zbąszyń
Pracy Księdza Płotki,
Który chwyta i za młotki,
Żeby osiągnąć cel słodki
Który figurę i obraz wystawił
I wikariat odbudował.
Teraz zaś chce, żeby ten dom był wykończony
I pięknie w środku wystrojony.
Więc wzywamy do pomocy w dziele
Osoby świeckie i zakonne w Kościele.
Żebyście o tym w każdą wspomnieli niedzielę
Dom Katolicki tylko wspólnym wysiłkiem
stanąć może
Do tego dopomóż nam Boże”

STRAJK NA LEKCJACH RELIGII
W październiku br. minęła 105
rocznica rozpoczęcia strajku
szkolnego, który miał miejsce Szkole
Powszechnej nr 1 w Zbąszyniu.
Przełom XIX i XX stulecia
przyniósł ze sobą wzmożoną walkę władz
pruskich z polskością na terenie Poznańskiego. Władze szkolne w dążeniu do
usunięcia nauki religii w języku polskim z
wyższych klas szkół ludowych,
rozpoczęły likwidowanie jej w wielu
miejscowościach, co pociągnęło za sobą
wyrugowanie nauki języka polskiego ze
szkoły. W związku z powyższym władze

12

szkolne regencji poznańskiej wydały
dekret na mocy którego nauka religii w
szkołach ludowych miała odbywać się
wyłącznie w języku niemieckim.
Edukacja szkolna przebiegała w
specyficznych warunkach, w których za
najskuteczniejszy środek w nauczaniu i
wychowaniu uważano (często zresztą
stosowany) kij. Pomiędzy nauczycielami a
uczniami w miarę upływu lat narastał mur
niechęci i wrogości, a nawet nienawiści.
Na takim tle doszło w latach 1901—1907
do strajków szkolnych w większości miast
Poznańskiego, w tym i w szkole w
Zbąszyniu.

Tablica upamiętniająca strajk.

Pierwszymi, które wzięły udział
w strajku szkolnym zaraz po przerwie
jesiennej w roku 1906 roku były dzieci
ga r n c a r z a P i o t ra K a rc z a , z a i c h
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przykładem poszły inne dzieci, między
innymi troje dzieci Adolfa Bajera –
Rozalia, Teodor i Jan. Wkrótce coraz
więcej uczniów oddało kartki od
rodziców, w których ci zakazali im brać
czynny udział w nauce religii udzielanej w
języku niemieckim. Dzieci nie miały
dawać odpowiedzi w języku niemieckim,
nie miały brać udziału w modlitwie
odmawianej w języku niemieckim, nie
miały wymawiać po niemiecku
katolickiego pozdrowienia: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”. Rodzice
pisali: „Podaję do wiadomości, że moja
córka ma otrzymywać naukę religii w
języku ojczystym - i to polskim.”; „Proszę
Pana Nauczyciela, rodzice moi zakazali mi
uczyć się religii w języku niemieckim –
mam się uczyć w języku polskim”;
„Powiadamiam Pana, że ja jako urodzona
Polka swojemu dziecku zakazuję: 1. brać
udział w nauce religii w języku niemieckim;
2. pozdrawiać Pana Boga w języku
niemieckim; 3. odmawiać pacierz w języku
niemieckim.”
Podobnej treści karteczki trafiały
do nauczycieli i kierownictwa szkoły.
Wkrótce władze szkolne w celu
przełamania oporu, przeniosły
strajkujące dzieci do klas bezpośrednio
niższych. Następnie zastosowano godziny
aresztu, figurujące w planie jako godziny
dodatkowe – tzw. Erzatzunterricht. Dzieci
musiały dodatkowo przychodzić dwa
razy tygodniowo – w poniedziałki i
czwartki – po południu do szkoły i
czterech zmieniających się nauczycieli
prowadziło z nimi dwugodzinne lekcje.
Mimo tego strajk szkolny nie
ustawał, ale wzmagał się i w listopadzie
uczestniczyło w nim już 31 dzieci. Toteż
wkrótce, ażeby zgnieść go jak najprędzej,
Niemcy zaangażowali do tej akcji cały
aparat administracyjno-skarbowoegzekucyjny. Pod groźbą sankcji
gospodarczych, w obawie o swój byt w
niedługim czasie rodzice-Polacy zaczęli
się wycofywać się z pola walki.
W czasie strajku kierownik
szkoły na bieżąco informował Burmistrza
Zbąszynia oraz Magistrat Urzędu
Policyjnego o strajkujących. W archiwum
zachowało się pismo z dnia 18.04.1907 r.
o następującej treści: (tłumaczenie)
„Wielce Szanowny Panie Burmistrzu!
Na Pańskie zapytanie dotyczące dziatwy
biorącej udział w strajku szkolnym
komunikuję, że obecnie jeszcze tylko 4
dzieci wzbraniają się odpowiadać w nauce

Zbąszyń – budynek szkoły – zdjęcie z początków XIX w.
religii w języku niemieckim. Jest to troje
dzieci właściciela – Adolfa Bajera: Rozalia,
Teodor i Jan, oraz jedno dziecko - Józef
Wachowski, syn właściciela Tomasza
Wachowskiego. Dzieci garncarza Piotra
Karcza już od 8 dni tj. od 11 bm. od strajku
odstąpiły. Z wysokim szacunkiem
pozostaje: Bensch, kierownik szkoły”.
Troje dzieci Adolfa Bajera oraz
c ó r k a To m a s z a W a c h o w s k i e g o
zakończyły strajk jako ostatnie 19
kwietnia 1907 roku. Ogółem w strajku w
Szkole Powszechnej nr 1 w Zbąszyniu
wzięło udział 49 uczniów. Byli wśród nich:
Karcz Maria i Franciszek, Kańdulski
Franciszek, Dulat Tomasz, Bajer Rozalia,
Teodor i Jan, Wachowska Walentyna,
Matysiak Apolinary i Gertruda,
Wachowski Józef, Kara Helena, Lupa Józef,
Helena i Franciszka, Sroderski Antoni,
Zielińska Józefa i Klementyna, Paweł
Franciszek, Machołek Franciszek,
Napierała Gertruda, Dulat Jan, Stasik
Marta i Weronika i Helena, Zawieja Piotr,
Lutomski Stanisław i ?, Sarbok Marta,
Adamczak Piotr, Florentyna i Adolf,
Oluncik Anna, Przybyła Florentyna,
Małgorzata i Sylwester, Karcz Florentyna,
Mania Agnieszka, Kirstein Franciszek,
Śmidoda Hieronjusz, Piosik Prakseda, Bok
Jan, Przybyła Bernard, Antoni, Brunon i
Leokadia, Pawelski Antoni, Berlińska
Zuzanna i Władysław.
Na sankcjach za udział w strajku
skierowanych w stronę rodziców się nie
skończyło, nie ominęły one również
uczniów. I tak na przykład dzieci z klasy I

tj. najwyższej, które brały udział w strajku
szkolnym nie zostały zwolnione z dniem 1
kwietnia 1907 r. lecz za karę przedłużono
im naukę do dnia 17 maja 1907 r. Dzieci te
mają w albumie świadectwo następujące
dopiski: „1. W rubryce zachowanie – „Nie
bez zarzutu ponieważ w czasie nauczania
religii w języku niemieckim przez dłuższy
czas była oporną”. 2. W rubryce – uwagi –
ZE względu na jej zachowanie, zatrzymano
ją w szkole ponad 8-letni obowiązek
szkolny.”
Historia strajku została opisana
na łamach „Tygodnika Parafii
Zbąszyńskiej” w 1935 roku, gdzie
wydarzenia podsumowano: „Gdy dziś (…)
patrzymy na ten czyn polskich dzieci i
rodziców, to rozumiemy, że nie było to nic
innego, tylko dalszy ciąg tego chlubnego
łańcucha naszych niezmordowanych walk
o Ducha Narodu i Wolność Ojczyzny!”
Szkoła, w której odbywały się te
wydarzenia istnieje do dnia dzisiejszego –
obecnie mieści się tam Zespół Szkół nr 1
im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu.
Na ścianie frontowej budynku
wmurowana jest tablica upamiętniająca
strajk zbąszyńskich uczniów i ich
rodziców.
Anna Masiewicz, Tomasz Jazdon
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Pielgrzymka 2011

SŁÓW KILKA CZYM BYŁA I BĘDZIE NASZA PIELGRZYMKA…
Nasz kościół parafialny stosunkowo od
niedawna dostąpił miana Sanktuarium.
Kiedy jeszcze nim nie był- kilkadziesiąt lat
wstecz docierały do Niego piesze
pielgrzymki, potem to ustało.
Obecny ks. Proboszcz Zbigniew
Piotrowski zadecydował, że warto wrócić
do tej wartościowej formy modlitwy.
Inspiracją tego pomysłu była nasza
malownicza trasa wokół jeziora Błędno i
przez rzekę, o której wspomina także
nasza pieśń do Maryi Zbąszyńskiej.
Od momentu pierwszej organizacji
pielgrzymki zapał pielgrzymów i
wolontariuszy przeszedł wszelkie
oczekiwania. Pielgrzymi dowiedli, że nie
ma dla nich barier nie do pokonania. Dla
Jezusa i jego Matki wszystko- jak nie
można na własnych nogach, to na wózku
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dziecięcym, a także inwalidzkim, można
te ż p o d e p r z e ć s i ę rowe re m . D l a
niedomagających był bus, służyli też swą
pomocą pracownicy służby zdrowia oraz
strażacy którym też nie jest obca pierwsza
pomoc, oni też czuwali nad
bezpieczeństwem na drodze.
Warto też podkreślić wielkie
zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z
Perzyn i strażaków, którzy przygotowali
pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem oraz
kawę i herbatę. Wystrojem miejsca przy
Kamieniu Pielgrzyma na przystanku
leśnym koło Nowej Wsi zajął się pan
kościelny Rajewski oraz umożliwił wstęp i
modlitwę w kościółku w Nowej Wsi Zb.
Wcześniej też była modlitwa przed
przyprostyńskim Cmentarzem.
Kluczową rolę spełnili nasi

Duszpasterze. Ks. Proboszcz do wioski
Perzyny czuwał nad dziękczynną częścią
pielgrzymki-grał na gitarze i śpiewał.
Księża Wikariusze z zaciekawieniem szli
po raz pierwszy. Po drodze wygłosili
ko n fe re n c j e , o t a c z a j ą c m o d l i t wą
różańcową i pieśnią, a na końcu
pobłogosławili pątników(był to swoisty
balsam wylany na duszę).
Można śmiało powiedzieć, że nasza
pielgrzymka była wielką Manifestacją
Wiary połączoną z dziękczynieniem,
pokutowaniem i błaganiem do Pana
Jezusa przez ręce Naszej Matki.
Wiemy, że Pan Bóg nam błogosławijedną z oznak jest pogoda, która od trzech
l a t o rga n i z a c j i j e s t n i e z m i e n n i e
słoneczna, tak jak nasza Matka.
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Halloween- to nie zabawa!
Halloween i jego tradycja, to stary
rytuał druidzkich satanistycznych
kapłanów. Aby w pełni zrozumieć
halloween, trzeba sięgnąć do jego
historii. Większość symboli i oprawa
tego „święta” to odtworzenie
druidycznego obrzędu nowego roku,
który zaczynał się 1 listopada.
Składano wówczas ofiarę dla boga
śmierci i ciemności, a były to ofiary
krwawe z ludzi i zwierząt. Czas
halloween uważano za okres kiedy
granica między światem żywych i
umarłych była najcieńsza, a więc
kontakt z duchami był wtedy
najłatwiejszy. W starożytności
wydrążona i podświetlona dynia
umieszczona w domu, wskazywała, że
jego mieszkańcy czczą szatana i
należą im się względy demonów.
Dzisiejszy uśmiechnięty i
wydawałoby się, niegroźny
wizerunek wydrążonej dyni, to
symbol dusz potępionych. Sprawa
jest zatem prosta - masz dynię w
oknie – dajesz znak, że czaisz się na
szatana! Oczywiście jeżeli wiesz co
ten symbol oznacza – a teraz już
wiesz! Czy ktoś mądry i wykształcony,
dowiadując się o tym, będzie nadal
propagował halloween? Niewinna
rozrywka, zabawne stroje i rekwizyty,

Prawidłowe oświetlenie roweru
nie tylko pozwala uspokoić
sumienie i uniknąć płacenia
ewentualnego mandatu za
nieprzepisowe wyposażenie
roweru, ale jest podstawową
gwarancją bezpieczeństwa na
drodze i podstawą wygodnej
jazdy po zmroku.

d re s z c z yk e m o c j i , t a k i o b ra z
halloween starają się wbić w nasze
głowy media i biznes, który ze
sprzedaży gadżetów czerpie potężne
zyski. Pogański rytuał halloween ma
nowoczesne opakowanie, zawiera
jednak satanistyczne akcenty w
postaci zachowań i gadżetów. W
rzeczywistości to celebracja
okultyzmu i satanizmu w „dobrym
opakowaniu”. Dla dzieci i młodzieży
niesie ona jak wskazują katoliccy
psychologowie zmiany osobowości,
obyczajowości, a także wprowadzają
w życie młodych ducha satanizmu.
„Święto”, to bywa bezmyślnie
propagowane jako forma zabawy i
rozrywki. Dlatego trzeba podjąć
refleksje nad nowinkami, które starają
się, a nawet już dobrze u nas zaistniały
– wszystko co dotyczy naszych dzieci
jest ważne.
Basia

Spotkanie grupy każdego
drugiego dnia miesiąca o
godz. 19.30
(przed Apelem
Jasnogórskim)

Zapraszamy wszystkich dysponujących
wolnym czasem na projekcję filmu
o Ojcu Pio na godz. 18.40 (po Mszy św.
wieczornej) 15 listopada 2011r.
do Domu Katolickiego przy pl. Rybaki.
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MUCHA

Dnia 8 października 2011 r. Zbąszyński
Chór Pauza pod przewodnictwem
Katarzyny Jopek wziął udział w I
Międzyrzeckiej Uczcie Chórów
Amatorskich. Organizatorami i
inicjatorami przeglądu byli śpiewacy
Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego,
których wspomogli pracownicy szkoły
muzycznej, ośrodka kultury, harcerze oraz
l i c z n i s p o n s o r z y. K o n k u r s o w e
przesłuchania rozpoczęły się o godzinie

10.00 w sali kinowej MOK- a. Podczas
imprezy można było usłyszeć 14 chórów z
zachodniej Polski (420 śpiewaków).
Czteroosobowe jury w składzie: prof.
Leszek Bajon, prof. Krzysztof Sycisz, red.
Eugeniusz Banachowicz i Wojciech
Witkowski – sekretarz jury, wraz z
publicznością mieli okazję wysłuchać
utworów dawnych, współczesnych,
ludowych i aranżacji pieśni biesiadnych.
Przed ogłoszeniem wyników o godzinie
18.00 wystąpił gość specjalny – Poznański
Chór Dziewczęcy „Skowronki”. Najwyżej
oceniony został zespół kameralny Amici
Canti z Buku (dyrygent Leszek Górka) i
otrzymał statuetkę Złotej Muchy oraz
indywidualną nagrodę dla najlepszego
dyrygenta. Srebrna Mucha przypadła
chórowi Metrum z Gniezna (dyrygent
Jarosław Krenz). Trzecie miejsce –
Brązową Muchę - zajął chór Cantemus
Domino z Zielonej Góry (dyrygent Maciej
Ogarek). Laureaci oprócz statuetek
otrzymali również nagrodę pieniężną.

Dzień Zaduszny a Halloween
Dzień Zaduszny jest to dzień, w którym
wspominamy zmarłych znanych (naszych
bliskich, znajomych, itd.) i też tych
zapomnianych, nie znanych nikomu,
oprócz Bogu.
Halloween zaś to święto powstałe na
zachodzie, które ma na celu zbliżenie się
ludzi do dusz zmarłych, aby „nawiązać
kontakt” i choć przez chwilę przestać
tęsknić za nimi. Ludzie w tym czasie
wywołują dusze, przebierają się za duchy,
aby jak już napisałem zbliżyć się do
tamtego, poza naszym zasięgiem świata.
Halloween jest zwłaszcza dla dzieci na
pewno bardzo ciekawy, pełny kolorów,
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zabawy – ten dzień lubią także dorośli, bo
w każdym z nas siedzi w środku dziecko.
Lubimy także przechodzący po skórze
dreszczyk emocji, który jest częścią tego
dnia. Kto z nas nie lubi się czasem trochę
pobać? :) Tylko… czego tu się bać…
hmmm…. swoich bliskich, tzn. dusz
swoich bliskich?? No cóż..
Więc istnieje powiązanie, pomiędzy
Dniem Zadusznym, a Halloween'em – oba
mają tematykę ponadziemską, duchową.
Ludzie wymyślili Halloween także po to,
aby umilić sobie życie na Ziemi, aby byli
radośniejsi. Aby nie przynosiła im tak
wiele smutku pamięć i tęsknota po stracie
bliskich osób, których wspominają w
okresie świąt Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznych. Tylko jest jedno ale.. nadmiar
radości z zabawy może zakłócić to co
najważniejsze w tych świętach, czyli
wspomnienie i modlitwę za dusze w
czyśćcu cierpiących. A jak zakłócić? …
zwyczajnie zapominając o nich, a
wyobrażając sobie jakieś zjawy, potwory i
stwory. Wtedy nic im nie pomożemy,
skoro nie skierujemy prośby w ich intencji
do Boga, aby przyjął ich do siebie, do Raju

Na zakończenie finaliści wraz z chórem
międzyrzeckim wykonali hymn festiwalu
„Witaj Bracie” , skomponowany przez
Macieja Kubackiego do słów Marii
Sobczak –Siuty.
I Międzyrzecka Uczta Chórów
Amatorskich przeszła już do historii.
Pozostanie jedną z ważniejszych imprez
zarówno dla miasta i regionu, a także dla
jej uczestników, którzy bogatsi o nowe
doświadczenia, znajomości i nuty po
powrocie dalej będą kontynuować swoją
pasje – śpiew.

w Niebie, gdzie wiele jest przygotowanych
miejsc, które czekają tam, także na
każdego z nas, kiedy i my umrzemy.. i co
wtedy?? Będziemy też potrzebowali
modlitwy, która przebłaga nasze grzechy..
Tak więc nikt nikomu niczego nie
z a b ra n i a , z a b a wa - z a b a wą , a l e
pamiętajmy,
aby wspomnieć, choć na chwilę – tak z
głębi serca o duszach, które potrzebują
naszej pomocy, a pomożemy im tylko
modlitwą, bo modlitwa to prośba do Boga
o wieczne Szczęście dla nich.
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Kącik poetycki
„Sam Bóg po tym życiu będzie naszym domem”
(Św. Augustyn)
Śmierć, sama śmierć nie jest znowu taka okropna, kiedy się wierzy, że to przejście do życia.
Krzyże przy drogach, murszejące, zastępowane nowymi. Krzyże w starych kruchtach, pochylone nad klęcznikiem.
W Muzeum Narodowym wystawa krzyży koptyjskich; ponad sto, a może ponad dwieście wariantów bardzo
pięknej ornamentacji, oplecionej na niewidocznym założeniu krzyża. Krzyżem – klejnoty na łańcuchach dostojników.
I wreszcie krzyże na cmentarzach, znaczące mogiły naszych zmarłych.
Śmierć, naga śmierć w ornamencie. Na tamtym Krzyżu, który raz na zawsze wyrósł nad pejzażem Ziemi był żywy
Człowiek.
Niektórzy potrafili już o tym zapomnieć! To wystarczyło, żeby pejzaż świata, zmienił się na zawsze w pejzaż z
krzyżem.
Ten Krzyż dostarcza emocji wielu widzom, będzie się usuwać w pośpiechu szczególnym, ale tego Krzyża już
z pejzażu usunąć się nie da.
Poetka Maria Konopnicka pisze:
- „Stary cmentarz – żalnik stary…
Kto wie, jakiej ta tam wiary!
Swoją drogą krzyże stoją,
A czerepy łzawnic – stroją.
Po cmentarzu starym chodzę,
Zamyślona o tej drodze,
Co nią idą ludy wieki…
W żalnik Boży gdzieś daleki.”
Bądźmy dumni z wyznawanej przez nas religii. Obyśmy potrafili skromnie, ale jawnie, nosić oznaki naszej wiary.
* * *
Wciąż słucham ciszy
Która jest coraz głębsza wokół
Znikają głosy i twarze, które kochałam
Odchodzą? Wszędzie pustka. Ja czekam
Przepuszczam czas na Ziemi, która jest
Nieśmiertelnością – Cieni.
(106 – Z. Dąbrowska)
* * *
Nasze życie dla świata jest jak migotliwy lot
świetlika. W letnią noc lecimy do światła
i do słońca i pomału gaśniemy w samotności.
(112 – Z. Dąbrowska)
* * *
Co zostawimy umierając
Gdy odlatujemy stąd jak
Ptaki w nieznane nam miejsce?
Żal u tych co pozostali
I ziemią jako miejsce, które jest
tylko symbolem naszego przemijania.
(118 – Z. Dąbrowska)
Na szare listopadowe dni polecam książkę angielskiego pisarza Jonathana Grena pt. „Sławne ostatnie słowa”.
Książka wydawnictwa Diecezji Kieleckiej.
Może ona być dla nas
pomocą do osobistego, listopadowego przeglądu sumienia. Życzę dobrej lektury.
Nie zapominajmy szczególnie w m-cu listopadzie, o modlitwie za drogich nam Zmarłych.
„Śmierci się nie improwizuje,
trzeba ją sobie wypracować przez całe życie”.
(Św. o. Maksymilian Maria Kolbe)
St.A.Zbierska
Listopad 2011
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Pionowo:
1/. też harcerski,
2/. kraina historyczna w Niemczech z
Budziszynem,
3/. nerwus,
4/. stworzonko,
5/. tak nazywamy też borsuka,
6/. w piosence był też zimny,
9/. zagrywka w siatkówce,
12/. niedorzeczność,
13/. szkodnik na działce,
14/. tam dostaniemy kredyt,
15/. poręczenie pieniężne,
16/. niebyt,
18/. towot,
20/. z niego dzwony.

Litery w polach od 1 do 21 utworzą rozwiązanie – myśl Elizy
Orzeszkowej, które prosimy przysyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48.
64-360 Zbąszyń, w terminie do 20.11.2011 r.
Rozwiązanie krzyżówki z n-ru 9/2011 Zbąskiego Sanktuarium brzmi:
Najlepsze mienie – czyste sumienie. Nagrodę wylosowała:
Pani Krystyna Jankowiak, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
3/. ptak lubiący ryż,
7/. hipokryzja,
8/. gatunek sowy,
9/. drewniany gwóźdź,
10/. ma go trąbka i papieros,
11/. słynny malarz holenderski,
15/. muszla ślimaka,
17/. ozdobny pas materiału,
19/. może być serdeczny lub żelezny,
21/. część roku,
22/. krzew o białych kwiatach,
23/. manewr.

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Magdalena Krok, Zbąszyń, ul Poznańska,
2/. Oliwia Wittig, Zbąszyń, ul. Mostowa,
3/. Nikola Maria Świtała, Zbąszyń, ul. Poznańska,
4/. Marta Marianna Koza, Nowy Dwór,
5/. Aneta Wachowska, Zbąszyń, ul. Zentkelera,
6/. Oskar Orzechowski, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
7/. Alicja Trudzińska, Przyprostynia, ul. Prandoty,
8/. Liwia Lena Napierała, Zbąszyń, ul. Zielona,
9/. Friederika Clara Harm, Perzyny,
10/. Kornelia Białecka, Zbąszyń, ul. Zbąskich,
11/. Dawid Kromski, Perzyny,
12/. Jakub Kluj, Zbąszyń, ul. Orzeszkowej,
13/. Adrian Nowak, Stefanowo,
14/. Maria Marcelina Zasińska, Przyprostynia, ul.
Koźlarska,
15/. Roksana Agnieszka Kocur, Zbąszyń, ul.
Wypoczynkowa,
16/. Zuzanna Piątek, Zbąszyń, ul. Graniczna,
17/. Hanna Rhoda Ajuonu, Niemcy,
18/. Karol Stachowiak, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
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Odeszli do Wieczności:.
1/. Bogdan Tomasz Białecki, l. 77, Nądnia,
2/. Józef Mielec, l. 67, Strzyżewo,
3/. Zbigniew Kazimierz Augustyniak, l. 69, Zbąszynek,
ul. Wojska Polskiego,
4/. Walerian Kańduła, l. 86, Zbąszyń, ul. Miodowa,
5/. Kazimierz Zdzisław Mokroński, l. 69, Nądnia,
6/. Helena Antosz, l. 85, Strzyżewo,
7/. Stefania Teresa Kurkiewicz, l. 66, Zbąszyń, ul.
Żeromskiego,
8/. Helena Chwałkowska, l. 79, Przyprostynia, ul.
Prandoty,
9/. Teresa Maria Ciechorska, l. 58, Zbąszyń, ul.
Poznańska
10/. Bogumiła Gorgiel, l. 36, Nowy Dwór,
11/. Barbara Franciszka Furdyna, l. 50, Trzciel,
12/. Kazimierz Józef Trawiński, l. 73, Nądnia,
13/. Stanisław Kazimierz Pioch, l. 61, Zbąszyń, ul.
Mostowa
14/. Piotr Adam Klorek, l. 51, Zbąszyń,, ul. Czechowica .

Sakrament Małżeństwa zawarli:
Rafał Piotr Szcześniak - Patrycja Zofia Stankowska,
Paweł Piotr Mania - Kinga Agnieszka Januszkiewicz,
Przemysław Zasiński - Natalia Jankowiak,
Daniel Wachowski - Emilia Sita,
Łukasz Szulczyk - Justyna Kaczmarek,
Dariusz Krzysztof Grzeszkowiak - Sylwia Brumma,
Michał Podwójci - Bogumiła Marta Szczeszek,
Przemysław Antoniewski - Natalia Sołtysik,
Paweł Dawid Muchowski - Natalia Kwaśnik
Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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