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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Katecheza 6
PISMO ŚWIĘTE
1. Prawie w każdym polskim domu
znajduje się jedna z najstarszych ksiąg
świata, w tytule której zamieszczone
zostało słowo „święte”. Jest to Pismo
święte, które nazywa się zamiennie Biblią.
Dawniej Pismo święte określano także
jako Święte Księgi czy Święte Pisma. Było
ono pierwszą książką wydaną przez
wynalazcę druku i jest do dziś najczęściej
wydawaną i tłumaczoną księgą. Do 1998 r.
przetłumaczono ją na 1549 języków i
dialektów, przy czym Stary i Nowy
Testament w całości przetłumaczono na
250 języków. W Polsce w ostatnich latach
ukazały się cztery tłumaczenia całej Biblii:
Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Biblia
Wa r s z a w s k o - P r a s k a o r a z B i b l i a
Warszawska (protestancka).
2. Pismo święte to zbiór kilkudziesięciu
ksiąg. Składa się ono z 46 ksiąg Starego
(Pierwszego) i 27 ksiąg Nowego
Testamentu, a więc w sumie z 73 ksiąg,
które stanowią niepowtarzalną jedność.
Mówi się nawet, że jedna księga oświetla
d r u g ą . K s i ę g i S t a re g o i N o we g o
Te s t a m e n t u u z n a w a n e s ą p r z e z
chrześcijan za natchnione przez Boga.
Zawierają Objawienie Boże, które stanowi
podstawę ich wiary.
Co sprawia, że Biblia to niepowtarzalna
księga, księga święta, która wieki
przetrwała i nigdy się nie
zdezaktualizowała? Głównym powodem
jej aktualności jest jej wyjątkowy autor i
szczególna treść. Autorem Pisma świętego
jest Bóg, który w swej dobroci i miłości do
człowieka przemówił do niego ludzkimi
słowami. Zatem Pismo Święte to słowa
Boga, to mowa Boża wyrażona językami
ludzkimi i utrwalona na piśmie (KKK
101). Bóg przez wybranych ludzi zapisał
na kartach Pisma świętego nie tylko fakty
historyczne; przede wszystkim wskazał
człowiekowi cel i sens jego życia. Dzięki
Pismu świętemu człowiek może poznać
Boży zamiar wobec ludzkości. „Księgi
biblijne – jak czytamy w dokumentach
Soboru Watykańskiego II – w sposób

pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy,
jaka z woli Bożej miała być przez Pismo
święte utrwalona dla naszego zbawienia”
To już kolejne, wspólne
(KO 11).
śpiewanie z okazji święta patronki
muzyki i śpiewu kościelnego św. Cecylii.
3. Bóg dał Kościołowi wielki dar w postaci
ksiąg świętych, których fragmenty
słyszymy podczas każdej Eucharystii. W
Piśmie świętym, jak poucza Katechizm
Kościoła Katolickiego, Kościół
nieustannie znajduje swój pokarm i swoją
moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko
słowo ludzkie, ale to, czym jest ono
rzeczywiście, czyli słowo Boże (KKK 104).
Kościół otrzymał ten wielki dar po to, aby,
korzystając z niego umiał prowadzić
wszystkich ludzi do zbawienia. Gdy
kapłan lub lektor czyta tekst Pisma
świętego podczas Mszy świętej lub gdy
sami, w domowym zaciszu, odczytujemy
fragmenty tekstów biblijnych, to tak, jakby
Bóg przemawiał do człowieka. To nasz
ukochany Ojciec, który jest w niebie,
spotyka się ze swymi dziećmi tu na ziemi i
z nimi rozmawia, poucza, proponuje oraz
wskazuje jak żyć i jakich drogowskazów
W niedzielę, 20 listopada
się trzymać, aby nie pobłądzić w tym coraz
2011 roku na Mszy św. o godz. 18:00
bardziej pogmatwanym świecie. To nasz zaśpiewały wspólnie i nie tylko, połączone
Bóg mówi do każdego z nas, dając nam siły zespołu wokalnego PAUZA, zespołu
nadzieję, że kiedyś spotkamy się z Nim w śpiewaczego ZBĄSZYŃSKICH SENIORÓW
i zespołu śpiewaczego WESOŁA FERAJNA.
niebie (por. KKK 104).
Wspólnie zespoły wykonały 3
Pismo święte jest dla nas normą wiary,
pieśni.
Na
rozpoczęcie Mszy św.
źródłem życia duchowego oraz
zaśpiewały
pieśń
ku czci św. Cecylii „W
pokarmem dla duszy. Porównanie Pisma
chwale Bożej na niebiosach”, na
świętego do źródła i do pokarmu uczy nas,
zakończenie pieśń ku czci Chrystusa
iż winniśmy być z nim w nieustannym, Króla. Podczas Komunii św. została
niemalże codziennym kontakcie.
wykonana pieśń w języku włoskim
Czy czytam i rozważam Pismo święte? Czy APRITE LE PORTE A CRISTO (Otwórzcie
mam świadomość, że w Piśmie świętym są drzwi Chrystusowi) napisana z okazji
zawarte słowa Boże? Czy umiem dziękować beatyfikacji Jana Pawła II. Solistą podczas
Bogu za to, że na kartach Pisma świętego tej pieśni był pan KONRAD MACIEJEWSKI,
objawia się nam i prowadzi nas do który śpiewał zwrotki, a połączone
zespoły śpiewacze refren.
zbawienia?
Ze sp ó ł PAU ZA p o d
kierunkiem
pani KATARZYNY JOPEK
4. Zapamiętajmy: Pismo święte jest
wykonał kilka utworów w opracowaniu
s ł o we m B o ż y m s k i e ro wa ny m d o
na chór.
człowieka. Ukazuje ono cel i sens naszego
Bardzo dziękuję panu
życia. Pismo święte jest normą wiary, ŁUKASZOWI KOCUR, który wystąpił w roli
ź r ó d ł e m ż y c i a d u c h o w e g o o r a z śpiewaka i dyrygenta. Szczególne
podziękowanie dla zespołu PAUZA, że
pokarmem dla duszy.
zechcieli wspólnie z nami zaśpiewać.

ŚWIĘTA CECYLIA

Ks. Ryszard Czekalski
(„Katechizm Płocki”)

Organista parafii
Zbąszyń
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Podziemni ogrodnicy św. Barbary
Po szychcie uprawiają ogródki, ale
to pod ziemią poznają świat od podszewki.
W huku wilgoci, zmiennej temperaturze, w
s t re fa c h z a g ro ż o nyc h w yb u c h e m i
tąpnięciami zbierają czarny plon swojej
pracy.
W dniu 4 grudnia (św. Barbary)
pomyślmy o trudzie innych ludzi, których
po wyjściu z pracy wyróżniają
podkrążone oczy od węglowego pyłu.
Według podania, Święta Barbara
urodziła się w Nikomedii, stolicy Bitynii,
jako córka bogatego i wpływowego
człowieka o imieniu Dioskur. Była
jedynaczką, długo oczekiwaną przez
rodziców. Odznaczała się ponoć niezwykłą
urodą i wielkimi zdolnościami – była
wykształcona i inteligentna; o jej rękę miało
ubiegać się wielu znakomitych
młodzieńców, lecz Barbara wszystkich
odprawiała z kwitkiem. Spotykała się
natomiast z niewielką grupką chrześcijan,
którzy ukrywali się wówczas przed
prześladowaniami ze strony jednego z
najokrutniejszych cesarzy – Galeriusza
Waleriusza Maksymina. Ojciec Barbary,
pragnąc uchronić córkę przed wpływami
zdeprawowanej młodzieży, niechcianymi
konkurentami, a także ustrzec przed
chrześcijaństwem, wybudował warowną
wieżę, w której umieścił córkę i trzymał pod
zamknięciem. Zezwolił jej jednak na wizyty
różnych nauczycieli. Jak podaje legenda
wśród nich był lekarz, chrześcijanin, który
szerzej zapoznał swoją uczennicę z religią
chrześcijan. Efektem było nawrócenie
Barbary – dziewczyna, w tajemnicy przed
rodzicami, przyjęła z rąk swego nauczyciela
chrzest. Wyrzekłszy się dotychczasowych
bogów i bogactw ojca postanowiła
poświęcić się Chrystusowi, żyjąc w
dozgonnej czystości. Jej czyny wzbudziły
gniew nienawidzącego fanatycznie
chrześcijan Dioskura, który zakazał córce
praktykowania nowej religii – znęcał się nad
nią psychicznie i fizycznie. Barbara jednakże
nieugięcie trwała w swej wierze. Dręczona
przez ojca, uciekła w końcu do lasu i ukryła
się w górskiej grocie. Zdradzona przez
tamtejszego pasterza, została ujęta przez
służbę ojca i przekazana władzom
rzymskim. Ponieważ Barbara nie chciała
wyrzec się swojej wiary, torturowano ją:
biczowano, przypalano ogniem, kaleczono,
szarpano żelaznymi szponami, obcięto
piersi, pędzono nago ku pośmiewisku
obywateli rodzinnego miasta i w końcu
wydano wyrok. Barbara została skazana na
śmierć przez ścięcie mieczem. Według
tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk
swojego ojca w roku 306. Legenda głosi, iż
męczeństwu towarzyszyły cuda – w nocy
miał ją odwiedzić Chrystus, zaleczyć jej rany
i udzielić Komunii Św.; ojciec po zabiciu
córki został porażony piorunem a owce
pasterza-zdrajcy zamieniły się w szarańczę.

pokładów ścian wydobywczych węgla
kopalni „Wieczorek” w Katowicach. Na tej
głębokości i do 750 metrów wydobywa się
węgiel - nasze „czarne złoto”- jest to
bogactwo, które Polska posiada, nie musi go
eksportować.
Mnie osobiście węgiel kojarzy się z
piecem pokojowym mojej babci, przy
którym ogrzewałem się ze szklanką gorącej
herbaty. Nie wyobrażałem sobie trudu ludzi,
którzy go wydobywają z takich głębin.
Zostaliśmy zaproszeni pod ziemię (jako
Zbąskie Sanktuarium), aby opisać trud i
ryzyko tych ludzi. Będąc na powierzchni
widzimy ogromną infrastrukturę kopalni.
Funkcjonuje to wszystko przy pomocy i
odpowiednim zabezpieczeniu ludzi.
Sercem kopalni jest dyspozytornia, a
zaraz obok znajdują się urządzenia
monitorujące wszelkie zagrożenia(głównie
metan). Górnicy zabezpieczeni są na wiele
sposobów, nie tylko przez rozmieszczenie
wskaźników zagrożeń na całej kopalni,
przez łączność telefoniczną, a nawet z
ciągłym podsłuchem na poszczególnych
punktach kopalni. Metanometry nosi
również nadzór kopalni, który zjeżdża pod
powierzchnię. Każdy nawet najmniejszy
manewr zgłaszany jest do głównego
dyspozytora, który uwierzcie mi, nie ma
łatwego życia, a jego praca przypomina
kadry filmu naprowadzającego samolot do
lądowania, z tym że on przez całą zmianę
kieruje brygady ludzi do pracy wydając
pozwolenia na strzelania na poszczególnych
pokładach za pomocą ładunków od jednego
do sześciu kilogramów. Koordynuje też całą
pracę na kopalni bacząc na bezpieczeństwo
ludzi. Jego zwykłe roztargnienie może
skutkować nawet zdrowiem i życiem
człowieka. Na kopalni w dyspozycji jest
również zastęp ratowników. Podczas
nieszczęśliwych wypadków to oni narażając
własne życie schodząc do stref
niebezpiecznych ewakuują ludzi. Byliśmy na
stacji ratownictwa górniczego, która
znajduje się nieopodal kopalni. Jest tam
zmiana dyżurująca wraz z niezbędnym
sprzętem.

Z o k a z j i św i ę t a t z w. „ B a rb u rk i ”
organizowane są zjazdy do kopalni.
Nas zaopatrzono w pełny ekwipunek
górnika, wcześniej przeszkalając z zakresu
BHP. Przechodząc do zjazdu w dół
napotykamy figurę świętej Barbary. Tam
każdy górnik, który idzie na szychtę
zdejmując hełm kłania się świętej zanosząc
krótkie westchnienie. My ruszamy stłoczeni
w ciemnej klatce kopalnianej windy
rozświetlonej jedynie lampkami górniczymi
na drugim ramieniu ciąży aparat tlenowoucieczkowy, na wypadek, gdyby na dole
zabrakło nam tlenu(górnik pod ziemią
nigdy nie zdejmuje hełmu). Wszyscy mówią
do siebie szczęść Boże . Dojeżdżamy na
głębokość 550 metrów, wita nas powiew
przenikliwego chłodu gdy wychodzimy z
klatki. Inżynierowie kopalni prowadzą nas
do miejsca które potocznie nazywane jest
Patronka górników…
550 metrów to dane jednego z górnych „dworcem osobowym”. Sznur maleńkich
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wagoników mieści całą naszą wycieczkę –
ruszamy w głąb kopalni. Nad nami zwisają
półki z pyłem kamiennym. To zapory
przeciw wybuchowi, jeśli nastąpiłaby
eksplozja pyłu węglowego obłok
spadającego pyłu kamiennego zneutralizuje
go. Tąpania w kopalni może wyeliminować
solidna zabudowa tzw. przodki czyli przód
wydobycia, wyglądają na staroświeckie, ale
są niezwykle skuteczne, bo pękające drewno
pierwsze mówi o zagrożeniach. Mówią też o
tym „zwierzątka”, które tam żyją – to szczury.
W wypadku zagrożenia to one pierwsze
uciekają. W cieniach kopalni poszczególne
stanowiska maszyn, wentylatorów są
ro z ś w i e t l o n e , n a t o m i a s t p r z e j ś c i a
rozświetlają nasze lampki górnicze. Dążąc
do ściany wydobywczej przeciskamy się we
wilgotnych chodnikach kopalni. Zawsze
wyobrażałem sobie, że kombajn
wydobywczy urabia węgiel niczym kret,
posuwając się do przodu, tymczasem ten
akurat kombajn na poziomie 550 wydobywa
węgiel wzdłuż chodnika. Węgiel jest
transportowany na kilku taśmociągach.
Praca na przodku to najpierw wiercenie
otworów w węglowej ścianie, zakładanie
ładunków wybuchowych i wycofywanie
załogi. Potem strzał i transport urobku na
powierzchnię. Wchodząc, widzimy brygadę
górników zabezpieczającą ścianę
wyrobiska. Im dalej podążamy chodnikiem
tym robi się cieplej. Jest tam szczególni
niebezpiecznie, więc do pracy na ścianie
g ł ó w n e j k i e ro wa n i s ą n a j b a rd z i e j
doświadczeni. Górnicy pracują 7.5 godziny
od szóstej rano. KWK Wieczorek jest jedną
z najstarszych kopalni na górnym Śląsku.
Jej początki sięgają roku 1826. Wokół
kopalni po tych latach powstały osiedla,
gdzie zamieszkał rodziny górnicze. Wraz ze
szkołą, pocztą, sklepami i maglem. A
wszystko łączył „Bałkan” – bezpłatna
kolejka, która woziła górników na szychtę,
albo na piwo.
Wydobycia na Śląsku jest znacznie
zmniejszone, ale to ciągle ważna i
odpowiedzialna służba, bo tak górnicy
nazywają swoje wyjście na tzw. szychtę.
Jan
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

BOŻE NARODZENIE
Szybkimi krokami zbliżamy się do Świąt
Bożego Narodzenia. Jest to właściwie
największe święto chrześcijańskie. Bez
Bożego Narodzenia nie byłoby ani
Wielkanocy, ani pozostałych świąt w
Kościele. Podczas Adwentu, przez cztery
tygodnie, przygotowujemy się, przede
wszystkim duchowo, do tego wielkiego
wydarzenia. Druga Osoba Trójcy Świętej
zstąpiła z nieba i stała się człowiekiem,
aby swoim życiem i przykładem wskazać
nam jasną drogę do nieba i odkupić
ludzkość z grzechu pierworodnego i
innych grzechów.
Od samego początku wierni
obchodzili święto narodzenia Chrystusa,
Zbawiciela Świata. W pierwszych wiekach
obchodzono Boże Narodzenie dnia 6
stycznia. W 357 roku papież Liberiusz
przeniósł Święta Bożego Narodzenia na
25 grudnia, ponieważ poganie obchodzili
tego dnia pogańskie święto światła.
Chrystus zawsze był uważany jako światło
n a ro d ó w. Wp rawd z i e n i e z n a my
dokładnie dnia narodzenia Zbawiciela, ale
data 25 grudnia jest bardzo
prawdopodobna. Najważniejszą rzeczą
jest jednak, aby każdego roku obchodzić
uroczyście to wielkie wydarzenie.
Uroczystość Bożego Narodzenia

obowiązkowo uczestniczyć w uroczystym
obiedzie u sąsiadów.
O d m ó w i ć
uczestnictwa byłoby dla nich wielką
obrazą. Na tym obiedzie podawane są
tradycyjne potrawy brazylijskie, takie jak:
churrasco i inne mięsa, ryż, owoce; z
napojów: soki, piwo i wino. Składane są
życzenia i wręczane małe prezenty.
Chociaż spożywane są napoje alkoholowe,
to nie znajdzie się w śród biesiadników
osób pijanych.
Nie ma Drugiego Święta, tylko
pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W
kościele i w domach są choinki (świerki
albo jodły), a ostatnio dużo sztucznych
drzewek. W miasteczku, w którym
mieszkałem, znajduje się fabryka
sztucznych choinek i ozdób choinkowych.
Obowiązkowe są żłóbki w kościołach i
domach. W naszym kościele parafialnym
znajdował się duży żłóbek z figurami
niemal naturalnej wielkości.
Chociaż od narodzenia
Zbawiciela upłynęło już ponad 2000 lat, to
w całym świecie chrześcijańskim
obchodzi się święta tego wielkiego
wydarzenia. Od narodzenia Chrystusa
li c zy my p rze c i e ż la t a w n a szy m
kalendarzu.

obchodzą nie tylko katolicy, ale też inne
religie chrześcijańskie.
W Po l s c e i E u ro p i e B o ż e
Narodzenie przypada na okres zimowy.
Często mamy mróz i śnieg. W Afryce i
Ameryce Południowej jest to czas letni. W
Brazylii, gdzie przeżyłem blisko 44 lata,
grudzień i styczeń to miesiące najbardziej
gorące. Nigdy tam nie widziałem śniegu, a
lód tylko w lodówce. W tym czasie często
padają deszcze i występują burze.
Zwyczaje zasadniczo są takie jak
w Polsce, z tym, że Wigilię się specjalnie
nie obchodzi, ale jest oczywiście Pasterka.
Nie znany jest też zwyczaj dzielenia się
opłatkiem. Za to w dzień Bożego
Narodzenia urządza się uroczysty obiad.
Zapraszani są sąsiedzi, krewni i
przyjaciele. Chociaż nie miałem zwyczaju Opracował: Ks. Leon Łodziński
chodzić po obiadach i kolacjach, to w
dzień Bożego Narodzenia musiałem

„KRÓLOWA POLSKICH KOLĘD”
Do najpiękniejszych zwyczajów
bożonarodzeniowych należy śpiewanie
kolęd. Od ponad dwustu lat w tym okresie
rozbrzmiewają w naszych świątyniach
pieśni pełne radości, wesela i szczęścia.
Ich największym wdziękiem, ich istotą
jest poufałość, z jaką mówią o narodzeniu
Pana i jego Matce, naiwność, z jaką nasz
polski i wiejski świat przenosi się w
odległe wieki i kraje. Znawcy przedmiotu
twierdzą, że najpiękniejsze
kolędy posiada właśnie
naród polski. Potwierdził to
Adam Mickiewicz mówiąc:
…Nie wiem czy inny naród
może się pochwalić zbiorem
podobnym do tego, który
posiadają Polacy. Trudno by
znaleźć w jakiejkolwiek innej
poezji wrażenia tak czyste, o
takiej słodyczy i takiej
delikatności…”.

Ws p ó l ny ś p i e w n a j c z ę ś c i e j
rozbrzmiewał w domach Polaków po
wieczerzy wigilijnej. To wtedy cała
rodzina gromadziła się wokół choinki lub
stołu i śpiewała kolędy. Do niedawna był
to obyczaj powszechny w całej Polsce.
Dziś coraz częściej ograniczamy się
jedynie do ich biernego wysłuchania. A
p r z e c i e ż w s p ó l ny ś p i e w p o t ra f i
zjednoczyć rodzinę, pozwala
o d b u d o w a ć w i ę z y,
wprowadza nastrój radości.
Szkoda, że coraz mniej osób
zna słowa nawet tych
najpopularniejszych kolęd.
Może warto wrócić do
tej tradycji i na początek nieco
uwagi poświęcić tej pieśni,
którą określa się takimi
przymiotnikami jak:
wspaniała, uroczysta, wielka.
Chodzi oczywiście o kolędę

Franciszka Karpińskiego z 1792 roku O
narodzeniu Pańskim, znaną pod tytułem
Bóg się rodzi. To ona przez badaczy
nazywana jest „królową kolęd polskich”.
Niewątpliwie należy ona do pieśni
ulubionych przez wszystkich Polaków.
Śpiewamy ją często, ale czy w pełni ją
rozumiemy? Spróbujmy wczytać się w
sens pierwszej zwrotki:
Bóg się rodzi – moc truchleje,
Pan niebiosów – obnażony,
Ogień krzepnie – blask ciemnieje,
Ma granice – nieskończony,
Wzgardzony – okryty chwałą,
Śmiertelny – król nad wiekami,
Cała zwrotka zbudowana jest z
antytez, czyli zestawienia przeciwieństw.
Ich spiętrzenie podporządkowane zostało
tutaj efektowi paradoksu. To jedna z
charakterystycznych cech stylu poezji
barokowej. Jednocześnie te pełne
rozmachu przeciwstawienia, zawierają
wykład o mistyczno-teologicznej treści
Bożego Narodzenia. Bóg to Pan niebiosów,
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nieskończony, okryty chwałą, król nad
wiekami. Jednak jako człowiek rodzi się
obnażony, ma granice, jest wzgardzony i
śmiertelny. Zdumiewają też metafory i
oksymorony opisujące świat: „ogień
krzepnie”, „blask ciemnieje” czy „moc
t r u c h l e j e ”. W p i e r w s z e j c z ę ś c i
przeciwieństwa idą
w kierunku od
nieba do ziemi, wypowiadając cud
wcielenia. W drugiej części mamy
kierunek przeciwny, od ziemi ku niebu. W
ten sposób autor pokazuje łańcuch
d z iw nyc h w yd a r z e ń , n i e p o j ę t yc h
ludzkiemu rozumowi. Oto tajemnica
Wcielenia: mała Dziecina w ludzkich,
śmiertelnych kształtach kryje w sobie
wielkość Boga. Całość obrazu zamyka
refren A słowo ciałem się stało i mieszkało
między nami, który bardzo wyraźnie
nawiązuje do Ewangelii św. Jana. W
symboliczny sposób podkreśla formułę
nazywającą Syna Bożego Słowem, Życiem,
Światłością.
Początkowa groza ulega jednak
wyciszeniu. Kolejne strofy są coraz
prostsze. Transcendentny Bóg staje się
bezbronnym Dzieciątkiem.

Cóż masz niebo, nad Ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami.
[…]
Od tej strofy mamy już do czynienia
z rzeczywistością jasełek, z Bogiem
odtajemniczonym i obecnym wśród ludzi.
Kolędy najczęściej nie wykraczają poza to,
co wydarzyło się w Betlejem. Tymczasem
6

K a r p i ń s k i w p rowa d z i ł d o p i s k i o
przyszłym cierpieniu Zbawiciela za
grzechy nas wszystkich: Niemało cierpiał,
niemało, żeśmy byli winni sami. Metafora
„Bóg (…) wszedł między lud ukochany”
wskazuje na związek Boga z ludem, choć
to przecież nasze grzechy zaprowadziły
Go na krzyż.
Strofa trzecia oparta jest na
przeciwieństwach. W pierwszej części

mamy realistyczny obrazek:
W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano..
Ubodzy! Was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami!
Miejsce narodzenia Pańskiego zawiera w
swoim opisie zdania wykrzyknikowe oraz
nagromadzenie rzeczowników (szopa,
żłób, bydło, pasterze). W ten sposób poeta
podkreślił niezwykłość narodzin.
Karpiński zaznaczył zaszczytne
pierwszeństwo biedaków w stosunku np.
do królów ze Wschodu: „Ubodzy! Was to
spotkało, witać Go przed bogaczami”. Ta
apostrofa do biedaków nawiązuje do idei
franciszkańskiej, czyli podkreśla zasadę
szacunku
i miłości dla biedaków i
poniżonych, gdyż „łatwiej z chaty aniżeli z
pałacu dostać się do nieba”.
Szczególne emocja budzi do dziś
tekst ostatniej zwrotki:
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.

Bardzo wyraźnie pobrzmiewają tu
akcenty patriotyczne. W pewien sposób ta
część utworu sprawia wrażenie dopisanej.
Poeta wykracza bowiem poza
rzeczywistość betlejemską
i
wprowadza rzeczywistość własnego
czasu historycznego. Pieśń tę po raz
pierwszy zaczęto śpiewać w czasach
tragicznych dla naszej Ojczyzny, kiedy nad
Rzeczpospolitą nadciągały groźne
chmury zwiastujące
nieszczęście – rozbiory kraju.
Po roku 1795, kiedy Polska
utraciła niepodległość, kolęda
ta zajęła przy polskim stole
wigilijnym miejsce
szczególne, honorowe. W ten
niezwykły sposób Ojczyzna
ciągle tkwiła w sercach
Polaków.
W tej najpiękniejszej
zwrotce giną przeciwieństwa,
paradoksy i figury retoryczne. Zaczyna się
modlitwa. Podmiot liryczny zwraca się
bezpośrednio do nowonarodzonego
i prosi o błogosławieństwo dla ojczyzny.
Czasowniki podnieś, błogosław, wspieraj
mają charakter apostrofy skierowanej do
Boga z prośbą o łaskę. Z wyżyn boskiej
tajemnicy wcielenia poeta przechodzi do
konkretu życia, w którym tak potrzebne
jest Boże Błogosławieństwo. To przecież
Ojczyzna i dom polecane są opiece Boskiej
jako najważniejsze – tu i teraz. Z tego też
powodu to modlitewne wezwanie i dzisiaj
budzi silne emocje, mimo że pieśń
powstała w XVIII wieku.
Na zakończenie należy wspomnieć
o muzyce kolędy. Melodia „Bóg się rodzi”
to majestatyczny polonez. Wybór nie był
przypadkowy, bo przecież polonez jest
tańcem poważnym, ceremonialnym a jego
melodia wspaniale służy podniosłym
treściom religijnym i patriotycznym.
Szkoda, że powszechna niegdyś
tradycja wspólnego śpiewania kolęd,
niestety zanika,
a warto do niej
powrócić, bo kolędy są piękną oprawą
polskich obchodów świątecznych Bożego
Narodzenia.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Coraz bliżej święta…
Zbliżają się święta.. czas
i n t e n s y w nyc h p r z y g o t ow a ń d o
niezapomnianych przeżyć w gronie
ro d z i n ny m i wś ró d p r z y j a c i ó ł ,
oczywiście przez 2 godziny przy stole
w i g i l i j ny m - p o 2 0 g o d z i n a c h
gotowania i smażenia potraw. Czas
odpoczynku.. po którym każdy z nas na
pewno nie będzie wypoczęty. Czas
odwiedzin.. po którym będziemy
wykończeni nadmiarem ludzi w
naszym życiu. Czas prezentów i
mikołaja, tzn. pożyczki wziętej w
banku, w celu dania chwilowej radości
swoim bliskim, po czym nasz prezent
porządnie się zakurzy schowany gdzieś
w kącie. Czas pojawienia się
niezauważonej przez nas Pierwszej
Gwiazdki, po kilkugodzinnym jej
wypatrywaniu. Czas… dobra dosyć można zgłupieć! Po prostu czas
komercjalizacji i złudnych naszych
starań, aby tegoroczne święta były
naj… najlepsze.
Święta Bożego Narodzenia, w
których zasiadając przy stole w gronie
rodzinnym chcemy przeżyć ze sobą czas
wolności od naszej pracy [nie wszyscy
mają w ten dzień wolne :( – no trudno..].
Chcemy, aby nasze dzieci czuły się jak w
b a j c e , p o d c z a s t yc h m a g i c z nyc h ,
kolorowych, wesołych świąt. Chcemy, aby
wierzyły w mikołaja, bo w ten sposób
pozostaną w beztroskim świecie. Po
latach dowiadują się, że to nie prawda.. że
nie istnieje.. i przestają wierzyć, tracą
przez to zaufanie także dla rodziców,
bliskich, którzy je nabierali. A tym samym
św. Mikołaj istnieje!! I ja w niego wierzę ;)
Św. Mikołaj – święty, który pomagając
ludziom, rozdawał im szczęście. UWAGA
RODZICE: wystarczy w odpowiednim
czasie wyjaśnić dziecku, że Mikołaj, to tak
naprawdę św. Mikołaj – co sprawi, że
dziecko się pogodzi z tą wiadomością,
będzie dalej wierzyć w niego i nie będzie
musiało być wystawione na próbę ufności
względem ludzi, którzy chcieli dla niego
dobrze, a wyszło tak jak zawsze - inaczej..
Św. Mikołaj, a dokładniej św.
Mikołaj Cudotwórca (III-IV wiek), biskup z
Miry (obecnie Turcja). Święty Kościoła
katolickiego i prawosławnego. Ratował od
śmierci niesłusznie skazanych
urzędników cesarskich oraz ratował
żeglarzy i miasto od głodu. Pobożny,
miłosierny, podania mówią, że wskrzeszał
ludzi. Jego ciało po śmierci zaczęło
wydzielać leczniczą mirrę. Na jego cześć
powstał zwyczaj obdarowywania się
prezentami. Droga, jaką przebył nasz
święty, nie była w jedną noc - cały świat, w
każdy dom, na każdy kraj. Pod wpływem
kultury anglosaskiej przetransformował
się w dzisiaj nam znanego - siwego starca
roznoszącego prezenty. W czasie

będziemy starać się rozjaśnić swoje życie,
wieszając je na domach, drzewkach.. to
wielki zysk dla elektrowni ;D (! Nie
zapomnijmy rozświetlić własnych serc
Światłem, którym jest Jezus Chrystus !). Z
drugiej strony święta mogą być też
nadzieją dla mniejszych sprzedawców,
handlarzy utrzymujących swoje rodziny,
na lepsze warunki w dzisiejszym,
trudnym świecie; lecz czy im pomożemy kupując u nich prezenty, a nie we wielkich
sieciach sklepów – zależy to od nas.
Komercjalizacja świąt Bożego
Narodzenia jest nastawiona na jak
największy zarobek sprzedawców i na
naszą stratę – naszej narodowej złotówki.

komunizmu z zaczerpniętego świętego
powstały tzw. „mikołajki” – czyli czas
miłej tradycji obdarowywania (! z
pominięciem świętego !). W ten oto
sposób w historii powstał obraz zamiast
ś w. M i k o ł a j a ( C u d o t w ó r c ę ) –
zamerykanizowanego świętego mikołaja
w czerwonym przebraniu. W zależności
od lokalizacji postać jego zmieniała się.
Przykładowo w Rosji jest to dziadek mróz
(roznoszący prezenty ze śnieżynką); w
W ielkop olsc e, n a Ku j awa c h i n a
Kaszubach na Boże Narodzenie to
gwiazdor (6 grudzień - mikołaj). W
niektórych rejonach jego rolę
przejmowała inna postać, tj. w Małopolsce
prezenty pod choinką na Boże Narodzenie
zostawia aniołek, a na Górnym Śląsku dzieciątko utożsamiane z postacią Jezusa
Chrystusa (oprócz 6 grudnia, kiedy jest to
mikołaj). W tradycji bizantyjskiej jest
Święty Bazyli, który daje prezenty
dzieciom 1 stycznia.
Dziś atmosferę świąt czujemy już
w listopadzie – przełączając TV, idąc przez
miasto, robiąc zakupy w sklepach
(zwłaszcza wielkich marketach), widzimy
dekoracje świąteczne i ogromną armię

bojową mikołajów. Ja dostrzegłem wielkie
działy z artykułami i słodyczami
ś w i ą t e c z ny m i . M o j e w z b u r z e n i e
wywołały „kalendarzyki adwentowe”, na
których nie było nic z tematyki
świątecznej, czy Bożego Narodzenia, lecz..
niebieskie, wesolutkie Smerfy. Powoli
zaczną się już pojawiać lampki, którymi

Tak więc życzę Tobie, Drogi Czytelniku,
abyś nie zgubił klimatu świąt, abyś
przetrwał ten bieg bożonarodzeniowy,
abyś nie zgubił dużo kalorii, lecz pozostał
we formie i wypoczął, abyś był jak
najbliżej tych, których kochasz i nie musiał
się szybko z nimi żegnać, abyś żył
teraźniejszością i nie martwił się o jutro,
abyś był Szczęśliwym Szczęśliwcem, który
pogodzony z Panem Jezusem przeżył
święta jak najlepiej, dzieląc się opłatkiem
z ludźmi na znak Pokoju.
Grzegorz Jaskuła

Z życia ministrantów
W sobotę, 22 października grupa
młodszych ministrantów pojechała
pociągiem na basen do Wolsztyna. Oprócz
pływalni zwiedziliśmy również Kościół
Farny, stare parowozy oraz piękny park.
Pogoda nam dopisała i dobre humory
również, więc wróciliśmy zadowoleni i
radośni.
W niedzielę, 30 października na Mszy Św.
o godz. 9.00 pięciu chłopców: Marcin
Feliksiak, Darek Samczuk, Kacper Piter,
Marcin Loba i Antoni Masiewicz zostało
przyjętych do naszego
grona
ministrantów. Życzymy im wytrwałości ,
opieki św. Dominika i ogromnej radości
płynącej ze służenia przy Ołtarzu Pana.
12 listopada ministranci odwiedzili
Ochotniczą Straż Pożarną w Zbąszyniu.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy o ciężkiej lecz pięknej pracy
strażaka. Chcielibyśmy serdecznie
podziękować Panu Konradowi
Maciejewskiemu za ciekawy wykład, oraz
naszym starszym kolegom za prezentacje
sprzętu.
Na Hali Zbąszynianka, 20 listopada odbył
się Jesienny Turniej Ministrantów w Piłce
Halowej. Zagrały ze sobą drużyny
prowadzone przez księży wikariuszy,
pracujących w naszej parafii. Wszystkie
trzy zespoły naszych ministrantów zajęły
czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej.
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Wszystkich Swiętych

Święć się Imię Twoje!
Nie będziesz wzywał imienia Pana,
Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie
pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto
wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach
(Wj 20,7) – przestroga ta zapisana jako
drugie przykazanie Dekalogu, która
odnosi się bezpośrednio do Stwórcy, ma
zwrócić szczególną uwagę każdego
katolika na świętość i doniosłość Imienia
Bożego. Należy sobie zadać pytanie: czy
szanuję Imię Boże i nie wypowiadam
świętych imion (Jezus, Maryja, etc.) bez
uszanowania? Każdy z nas z pewnością
mógłby wymienić przynajmniej kilka
sytuacji, w których pod wpływem emocji,
nagłego wzburzenia, stresu, etc. wezwał
imienia Boga bez należnej mu czci. I choć
często czyni się to nieświadomie, nawet „z
przyzwyczajenia”, to mimo wszystko
należy na to zwracać uwagę. Tradycja
uszanowania Boskiego imienia miała
swoje źródło już w kulturze starożytnej:
Izraelici, choć znali Boskie Imię – JAHWE,
starali się go nie nadużywać i stosowali
formy zastępcze, takie jak: Elohim, czy też
Adonai (czyli po prostu: Pan). Ponadto,
nawet w Modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz,
której nauczył nas sam Jezus, mamy
odniesienie do świętości Bożego imienia,
zawierające się w wykrzyknieniu: Święć
się Imię Twoje! Bóg, objawiając nam
swoje Imię, pokazuje jak wielką darzy nas
miłością, chce, byśmy mogli wezwać Jego
Imienia w ciężkich chwilach, chce, byśmy
poprzez wezwanie Jego Imienia poczuli,
że On – Wszechmogący Stwórca jest przy
nas i otacza nas swoja opieką. Objawienie
przez Boga swego Imienia jest
zaproszeniem do wejścia całym swoim
sercem i całą duszą w Tajemnicę Jego
Istnienia. Dlatego Imieniu Bożemu należy
się chwała, szacunek i wdzięczność!
Nawet Maryja, wygłaszając podczas
wizyty u św. Elżbiety Magnificat,
stwierdza, iż: wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny; a święte jest Jego imię” (Łk
1, 49). Świadczyć to może o tym, iż każdy,
kto w należyty sposób oddaje cześć
Imieniu Bożemu, może spodziewać się, że
Boża Opatrzność będzie miała go w swej
pieczy.
Mówiąc o drugim przykazaniu,
należy wspomnieć o najpoważniejszych
wykroczeniach przeciw niemu. Mam tu na
myśli grzechy takie, jak bluźnierstwo i
wiarołomstwo. W odróżnieniu od
wypowiedzenia Imienia Boga pod
wpływem emocji (O Boże!, Dobry Jezu!
Jezus Maryja! …) bluźnierstwo jest już
grzechem dokonywanym w pełni
świadomie, celem osiągnięcia
określonego rezultatu: znieważenia
świętości Boskiego Imienia.
Bluźnierstwo to mówienie o Bogu z
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nienawiścią, z wyrzutami, obwinianie
Boga o wszystkie nieszczęścia, które na
nas spadły. Zastanówmy się, czy nigdy „w
towarzystwie” nie zdarzyło nam się drwić
z imienia Boga, godzić w autorytet
Kościoła, podważać sensu Boskiej władzy
i siły, kpić z świętych sakramentów? Czy
rodzice nigdy nie straszyli swoje dzieci
karą, którą wymierzy im Jezus, czy też
Matka Boska za niesforne zachowanie?
Czy nie nadużywaliśmy Imienia Bożego,
składając względem bliźniego różnorakie
groźby? To wszystko jest wykroczeniem
przeciw drugiemu przykazaniu!
Wiarołomstwo z kolei ma miejsce wtedy,
gdy lekkomyślnie składamy przysięgi,
obietnice, powołując się na Imię Boże,
degradując przy tym Boży autorytet
(Przysięgam na Boga!, Jak Boga kocham!).
Zadajmy sobie pytanie: ile razy zdarzyło
nam się wypowiedzieć taką formułkę? A
jeśli już ową przysięgę, czy też obietnicę
złożyliśmy, to czy jej dotrzymaliśmy?
Pamiętajmy: Imię Boga jest święte! Nie
wolno nam przy każdej okazji bezmyślnie
owego Imienia przywoływać!
W ostatnim numerze pisałem o
pierwszym przykazaniu. Paradoksalnie,
pierwsze przykazanie jest nierozerwalnie
związane z pozostałymi przykazaniami
Dekalogu. Bo jeśli wierzymy w Jedynego
Boga i nie mamy żadnych innych bożków,
to szanujemy także Jego święte Imię i
traktujemy Je z najwyższą czcią. Jeśli zaś
czcimy Boskie Imię, chcemy wyrażać ową
cześć poprzez uczestnictwo w
różnorakich obrzędach, sakramentach,
procesjach, etc., co ma związek już z
przykazaniem III Dekalogu, które opiszę
w następnym numerze. My zaś
pamiętajmy, aby czcić Boskie Imię i
chwalić Je nieustannie, co możemy
uczynić poprzez modlitwę, np. słowami
Psalmu 111: imię Jego jest święte i lęk
wzbudza/ Bojaźń Pańska początkiem
mądrości, wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują, a chwała Jego
trwać będzie zawsze.
Błażej Boch
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

„SKARBY WATYKANU”
W dzisiejszym artykule przybliże
Państwu miejsce związane z początkami
wolnego chrześcijaństwa. Odwiedzimy
Lateran, który istniał przed powstaniem
Watykanu.
Na jednym z siedmiu wzgórz
Rzymu, na Celio, wznosi się słynny
kompleks laterański. Historia tego
miejsca sięga I w.n.e. Za panowania
cesarza Nerona na wzgórzu Celio wznosił
się pałac i ogrody ówczesnego konsula
rzymskiego, Plautusa Lateranusa
skazanego na śmierć po ujawnieniu jego
spisku przeciwko Neronowi. W IV w.
cesarz Konstanty podarował to miejsce
papieżowi Melchiadesowi, który
zbudował na Lateranie bazylikę. Miejsce
d o 1 3 0 9 r. s t a ł o s i ę c e n t r u m
chrześcijaństwa. Po ponownym
przeniesieniu stolicy apostolskiej do
Rzymu papież Grzegorz XI zastaje
rezydencję w opłakanym stanie i
postanawia zamieszkać na Watykanie.
Dzisiaj wzgórze Celio przyciąga
turystów licznymi obiektami
architektonicznymi. Znajduje się tutaj
najwyższy Obelisk Laterański, jeden z
trzynastu rzymskich obelisków, który
liczy ok. 3500 lat. Został on wykonany na

zlecenie egipskich faraonów XVIII
dynastii. U bram Lateranu został
postawiony z nakazu papież Sykstusa V.
Batysterium, dawniej zwana
Chrzcielnicą Św. Jana Laterańskiego.
Pierwotny budynek został wzniesiony
przez cesarza Konstantyna Wielkiego;
został on przebudowany w V w., a
następnie wielokrotnie remontowany.
Batysterium zbudowano na planie
ośmiokąta. Wnętrze zdobią malowidła i
mozaiki oraz obrazy ukazujące sceny z
życia św. Jana. Znajdują się tu również
dwie świątynie: św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty. Mieści sie tu także ołtarz
św. Rufiny i św. Secondy. W mury zostały
wbudowane dwa czarne posągi
symbolizujące mączęństwo pierwszych
chrześcijan.
Po lewej stronie placu św. Jana
znajdują się słynne Święte Schody, po
których wierni wchodzą na kolanach.
Według legendy są to schody z placu Piłata
w Jerozolimie, po których wchodził
Chrystus. Składają się z 28 marmurowych
stopni, które w 1732 r. zostały pokryte
orzechowymi deskami. Na ich szczycie
znajduje się kaplica Starego
Patriarchatu (Sancta Sanctorum), ze
słynną skrzynią zawierającą liczne
unikatowe relikwie oraz słynnym
obrazem przedstawiającym Zbawiciela.

Dzieło to przypisuje się św. Łukaszowi.
W Pałacu Laterańskim niegdyś
służył papieżom, obecnie znajduje się tam
muzeum z licznymi zbiorami, dla których
zabrakło miejsca na Watykanie.
Triculinium Świętego Leona to
dawne komnaty rezydencyjne, w których
odbywały się uroczyste uczty oraz dawne
miejsce spotkań kolegium
kardynalskiego.
Niewątpliwie najważniejszym i
najbardziej znanym miejscem jest
Bazylika św. Jana na Lateranie. Zwana
jest również „Matką i Głową wszystkich
Kościołów Miasta i Świata”. Katedra
papieża, najstarsza świątynia wolnego
chrześcijaństwa. Ufundowana przez
Konstantyna Wielkiego po przyjęciu przez
niego chrztu na Lateranie. Tu właśnie
odbyło się pięć głównych soborów
laterańskich. Znajdują się tu wspaniałe i
liczne kaplice, obrazy i rzeźby. Mieszczę
się tu także groby pierwszych papieży. W
Arcybazylice (bazylika pierwsza) można
znaleźć takrze akcent polski. Nad
bocznymi drzwiami, prowadzącymi na
plac wisi chorągiew turecka. Przesłał ja do
Rzymu Jan III Sobieski po zwycięstwie
wiedeńskim nad Turkami.
W następnym nr. zwiedzimy m.in.
Bibliotekę oraz zajrzymy do Ogrodów.
J.Galas
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Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe – Patronką życia poczętego
Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku
Matka Boża ukazała się Indianinowi św.
Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym
języku. Ubrana była we wspaniały strój: w
różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana
czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało,
że była brzemienna. Zwróciła się ona do
Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię.
Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka
P rawd z iwe g o B o ga , k tó r y d a j e i
zachowuje życie. On jest Stwórcą
wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest
Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię
w miejscu, w którym okażę współczucie

twemu ludowi i wszystkim ludziom,
którzy szczerze proszą mnie o pomoc w
swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj
zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i
pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o
wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".
Początkowo biskup Meksyku nie dał
wiary Juanowi. Juan więc poprosił Maryję
o jakiś znak, którym mógłby przekonać
biskupa. W czasie kolejnego spotkania
Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt
wzgórza. Rosły tam przepiękne kwiaty.
Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe
ich naręcze i schować je do tilmy (był to
rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony
z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany
na kształt worka). Juan szybko spełnił to
polecenie, a Maryja sama starannie
poukładała zebrane kwiaty. Juan
natychmiast udał się do biskupa i w jego
obecności rozwiązał rogi swojego
płaszcza. Na podłogę wysypały się
kastylijskie róże, a biskup i wszyscy
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o b e c n i u k l ę k l i w z a c hw yc i e . N a
rozwiniętym płaszczu zobaczyli
przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną
twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w
czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą
spinką w kształcie krzyża. Jej głowę
przykrywał błękitny płaszcz ze złotą
lamówką i gwiazdami, spod którego
widać było starannie zaczesane włosy z
przedziałkiem pośrodku. Maryja miała
złożone ręce, a pod stopami półksiężyc
oraz głowę serafina. Za Jej postacią
widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz św. Juana Diego,
wiszący do dziś w sanktuarium
wybudowanym w miejscu objawień, jest
słynnym wizerunkiem Matki Bożej z
Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych
barwników ani śladów pędzla. Na
materiale nie znać upływu czasu, kolory
nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po
przypadkowym oblaniu żrącym kwasem.
Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną
głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu
postaci.
Największym cudem Maryi była
pokojowa chrystianizacja meksykańskich
Indian. Czas Jej objawień był bardzo
trudnym okresem ewangelizacji tych
terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków
nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni
stanowili jednak bardzo małą i nieliczącą
się grupę. Do czasu inwazji
konkwistadorów Aztekowie oddawali
cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród
nich Quetzalcoatlowi w postaci
pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich
karmić krwią i sercami ludzkich ofiar.
Według relacji Maryja miała poprosić
Juana Diego w jego ojczystym języku
nahuatl, aby nazwać Jej wizerunek
"święta Maryja z Guadalupe".
Przypuszcza się, że "Guadalupe" jest
przekręconym przez Hiszpanów słowem
"Coatlallope", które w Náhuatl znaczy "Ta,
która depcze głowę węża".
Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o
niezwykłym obrazie i o tym, że Matka
Boża zdeptała głowę węża, Indianie
zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego
boga Quetzalcoatla. Pokorna młoda
Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga,
który stał się człowiekiem, Zbawicielem
całego świata. Pod wpływem objawień
oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo
zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W
ciągu zaledwie sześciu lat po
objawieniach aż osiem milionów Indian
przyjęło chrzest. Dało to początek
ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.
3 maja 1953 roku kardynał Miranda y
Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na
prośbę polskiego Episkopatu oddał
Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe.
Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego

sanktuarium znalazła się w ponad stu
kościołach w Polsce. Niepokalana z
Guadalupe jest Patronką życia poczętego.
Wizerunek Niepokalanej Maryi z
Guadalupe, jaki otrzymał biskup na
potwierdzenie prawdziwości objawień,
przedstawia Maryję w stanie
błogosławionym. Fakt ten stanowi
pozawerbalne przesłanie Maryi,
dostrzegalne i odczytane wizualnie.
Maryja przez to chciała coś powiedzieć nie
tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku,
ale także następnym pokoleniom i nam
współczesnym ludziom żyjącym na
przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.
Znakiem rozpoznawczym
macierzyństwa Maryi na Jej wizerunku z
Guadalupe jest szarfa, która przepasuje Jej
biodra oraz lekko uwypuklone łono,
zaznaczone na wizerunku po prawej
stronie na szacie. W tym miejscu na sukni
M a r y i j e s t rów n i e ż u m i e s z c z o ny
c z t e ro p ł a t ko w y k w i a t j a ś m i n u kwinkunks, który dla Azteków był
symbolem życia. Dzięki katechezom
misjonarzy Indianie zrozumieli lepiej, że
Maryja jest tą Matką, z której narodziła się
nowa światłość, słońce nowej ery, i dla
nich nastał czas nowego życia w blasku
prawd wiary chrześcijańskiej.
Również gwiazdy na szatach Maryi
wyrażają głęboką symbolikę. I tak np.
gwiazdozbiór Lwa umiejscowiony jest na
brzuchu Maryi obok kwiatu jaśminu. W
wyjaśnieniu tego symbolicznego znaku
przychodzi z pomocą księga Objawienia
św. Jana, który w rozdziale 5, 5 wyraźnie
wskazuje na Jezusa jako na zwycięskiego
«Lwa z pokolenia Judy, Odrośl Dawida,
który otworzy księgę i siedem jej
pieczęci».
Tak więc już w XVI w. zarówno Indianie
jak i Hiszpanie odczytali właściwie i
poprawnie prawdę religijną zawartą w
tym cudownym wizerunku, który zawiera
w sobie dalsze przesłanie Maryi. Dzięki
pracy ewangelizacyjnej misjonarzy
Indianie utwierdzili się w przekonaniu, że
rozwijające się nowe życie pod sercem
matki jest nieocenionym darem Bożym i
jako takie jest święte. Dla Azteków prawda
ta miała bardzo doniosłe konsekwencje w
p r z e m i a n i e i c h ś w i a to p o g l ą d u z
pogańskiego na chrześcijański.
Zrozumieli, że Maryja przyczyniła się do
zakończenia rytualnych krwawych ofiar z
ich ludzkiego życia składanych ich
bożkom pogańskim. Wiara chrześcijańska
przekonała ich, że te krwawe ofiary z ich
ludzkich serc nie są już konieczne, gdyż
wystarczająca jest już jedyna ofiara
przebitego Serca Jezusa na krzyżu oraz
duchowa ofiara Niepokalanego Serca
Maryi, Matki Jezusa, uczestniczącej
duchowo w ofierze swego Syna.
Z perspektywy kilku wieków widać dziś
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

wyraźniej jak dalekosiężne jest to
przesłanie Maryi z Guadalupe i jak
szczególnie aktualne jest ono w naszych
czasach. Maryja stała się bowiem
Obrończynią życia i Patronką życia
poczętego już w XVI w.
Prawdę tę wyakcentował dobitnie
Ojciec Święty z okazji swej podróży
apostolskiej do Meksyku, apelując 23
stycznia 1999 r. w Guadalupe o obronę
życia. Powiedział wtedy m. in.
„Kościół musi głosić Ewangelię życia i z
proroczą mocą występować otwarcie
przeciw kulturze śmierci (...) Tego
domagamy się: życia i godności dla
wszystkich dla wszystkich istot poczętych w
łonach matek (...) Drodzy bracia i siostry,
nadszedł czas, aby na waszym kontynencie
raz na zawsze położyć kres wszelkim
atakom na życie”.
Następnego dnia w czasie Mszy św. w
obecności 2 milionów Meksykanów,
z aw i e r z a j ą c M a r y i s p rawę ż yc i a
poczętego, papież powiedział:
„Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (...)
życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych,
którym zagraża niebezpieczeństwo
śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej
trosce zawierzam sprawę życia i niech
żaden Meksykanin nie waży się podnosić
ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w
łonie matki!”
Przy tej okazji zdecydował, by liturgiczne
wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe,
obchodzone 12 grudnia, było odtąd
świętem dla całego kontynentu Ameryki.
Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe,
Patronki i Obrończyni życia poczętego jest
także apelem nieba skierowanym do
wszystkich narodów na całym świecie.
Jesteśmy dziś świadkami przerażającego
paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z
Guadalupe położyła kres krwawym
ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków,
to w dzisiejszym świecie, nawet w
narodach chrześcijańskich powraca się i
praktykuje pogańskie obyczaje
pozbawiania życia najsłabszych i
najbardziej bezbronnych istot ludzkich
przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie
chorych i starców przez eutanazję.
Miejsce dawnych bożków pogańskich u
Azteków zajmują dziś nowe,
neopogańskie idole: konsumpcja,
hedonizm, wygodnictwo, egoizm, itp.,
które pławią się we krwi milionów
niewinnych istot ludzkich w imię
złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W
istocie rzeczy jednak jest to zmasowany
atak na życie, które swój początek i źródło
ma w Bogu. Jako dar Boży i wartość
najświętsza jest ono chronione i
obwarowane piątym przykazaniem
Bożym: Nie zabijaj! Dlatego zbrodnie te są
wymierzone wprost w Boga i wołają o
pomstę do nieba.

Wizyta ministrantów w Strażnicy OSP Zbąszyń
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POGRZEB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
29 listopada br. minęła 80
rocznica symbolicznego pogrzebu
czterech
powstańców
wielkopolskich, który odbył się w
Zbąszyniu. Mijając miejsce
spoczynku owych powstańców, które
znajduje się na miejscowym
cmentarzu parafialnym, większość z
nas nawet się nie domyśla, że spoczęli
oni na Zbąszyńskiej ziemi dopiero 12
lat po swojej śmierci. Korzystając z tej
okrągłej rocznicy, przybliżymy
pokrótce okoliczności tego
niecodziennego wydarzenia.
Powstanie Wielkopolskie, które
wybuchło 27 grudnia 1918 r. było
jednym z trzech powstań w dziejach
Polski, które zakończyły się
zwycięstwem. Powstańcy w krótkim
czasie opanowali całą Wielkopolskę z
wyjątkiem północnych i południowowschodnich jej obrzeży. Miasto
Sulechów, które znajdowało się
wówczas na terenie Niemiec, nie było
bezpośrednio związane z
powstaniem, miało natomiast istotny
wpływ na jego przebieg. Mieszkańcy
Sulechowa - Polacy, jako ochotnicy
zgłaszali się do kompanii
powstańczych, które walczyły
głównie w pododdziałach w
Babimoście i Kargowej, ale nie tylko.
Również patrole powstańcze
podchodziły pod Sulechów i
obserwowały oraz rozpoznawały
sytuację panującą w mieście, a w
szczególności w koszarach. W
S u l e c h o w i e p ro wa d z o n e by ł y
rozmowy między delegacją
powstańców i Niemcami.
Niestety 10 lutego 1919 roku
rozmowy zostały przerwane, a 12
lutego Niemcy dużymi siłami, po
artyleryjskim przygotowaniu
natarcia, przeszli do ataku z zamiarem
zdobycia Babimostu oraz Kargowej i
dalej zamierzali nacierać na Poznań.
Mimo bohaterskiej walki
powstańców, Babimostu i Kargowej
nie udało się utrzymać. Jednak
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Niemcy nie przerwali polskiej obrony
pod Kopanicą i Wielkim Grójcem.
14 lutego 1919 roku samochodami
ciężarowymi przywieziono do
S u l e c h owa w i e l u n i e m i e c k i c h
żołnierzy poległych podczas tych
walk. W czasie przygotowania do
pochówku okazało się, że wśród nich
znalazły się ciała trzech powstańców.
Niemców pochowano z wielkimi
honorami, natomiast Polacy zostali
pogrzebani w opuszczonej części
cmentarza, pod płotem we wspólnym
grobie. Do mogiły pochowano
n a j p ra w d o p o d o b n i e j r ó w n i e ż
jednego z powstańców-jeńców, który
zmarł. podczas przewozu wagonem
więziennym przez Sulechów. Miasto
było wykorzystywane jako ośrodek
przejściowy, w którym przebywali
powstańcy wzięci do niewoli w
walkach na kierunku zachodnim, a
dopiero stąd byli transportowani w
głąb Niemiec.
Groby polskich powstańców były
bardzo zaniedbane, porastała je
wysoka trawa, która zasłaniała krzyże
postawione wcześniej przez Polaków.
Ludności polskiej w Sulechowie już
nie było, musieli opuścić miasto za
popieranie powstania. Ludność
niemiecka odnosiła się wrogo do

polskich grobów, żądała ich usunięcia
z cmentarza. Zamiar ten popierał
również proboszcz, który sam
osobiście wielokrotnie protestował
przeciwko powstańczym mogiłom.
Staraniem powstańców i polskiego
rządu, Niemcy wyrazili zgodę na
ekshumację powstańczych zwłok.
Nastąpiło to dopiero w 1931 roku.
Wielkopolscy powstańcy bohaterowie zostali przewiezieni do
Zbąszynia.
Doczesne szczątki zmarłych
powstańców przywitano już na
granicy, gdzie oprócz mieszkańców
Zbąszynia zgromadzili się
przedstawiciele władz lokalnych,
wojska, policji i ducho-wieństwa. Nad
trumnami udekoro-wanymi
kwiatami i przepasanymi białoczerwoną flagą przemawiał starosta
powiatu nowotomyskiego Andrzej
Cichowski.
29.11.1931 roku odbyły się
uroczystości pogrzebowe, podczas
których przemawiał burmistrz
Zbąszynia Fejferta. Pogrzeb odbył się
przy udziale duchowieństwa, wojska,
licznych pocztów sztandarowych, a
przede wszystkim tłumnie zgromadzonych mieszkańców Zbąszynia. Po
uroczystościach na Rynku trumny w

Pogrzeb poległych powstańców wielkopolskich w Zbąszyniu. Udekorowane wieńcami
trumny powstańców na granicy Państwa. Przy trumnach grupa żołnierzy Wojska
Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

kondukcie pogrzebowym, na czele
którego kroczył między innymi
ówczesny proboszcz ks. Leon Płotka.
Trumny udekorowane wieńcami i
kwiatami, przepasanymi narodową
flagą wiezione były karawanem
zaprzężonym w czarne rumaki.
Ciała złożono we wspólnej mogile
n a c m e n t a r z u p a ra f i a l ny m w
Zbąszyniu. Spoczęli tam: Jan
Wojtkowiak, Stanisław Cieślak, (brak

imienia) Katella oraz nieznany z
imienia i nazwiska powstaniec.
Uroczystość była wielkim
wydarzeniem – była manifestacją
patriotyzmu i polskości na naszych
ziemiach. Była hołdem oddanym nie
tylko tym czterem powstańcom, ale
wszystkim
bohaterskim
Wielkopolanom, którzy wzięli udział
w zrywie narodowym.
W roku 1935 Towarzystwo

Pogrzeb poległych powstańców wielkopolskich w Zbąszyniu. Przemówienie burmistrza
Zbąszynia Fejferta podczas uroczystości na rynku. Widoczne m.in. wojsko, policja, poczty
sztandarowe.

Powstańców i Wojaków „Kościuszko”
w Zbąszyniu ufundowało
powstańcom okazały nagrobek.

Anna Masiewicz, Tomasz Jazdon

Pogrzeb poległych powstańców wielkopolskich
w Zbąszyniu. Złożenie trumien powstańców do
grobu. Widoczni m.in. duchowni, wojskowi,
poczty sztandarowe.

Pogrzeb poległych powstańców wielkopolskich w Zbąszyniu. Kondukt pogrzebowy
na ulicach miasta. Na czele proboszcz ksiądz Leon Płotka.
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Siedem antyfon adwentowych
Ostatni tydzień Adwentu to czas, kiedy
w liturgii Kościół święty przygotowuje się
do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię
prowadzą nas tzw. Wielkie antyfony.
Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi
Wielkiemu, a obecny ich układ powstał
dzięki Amalariuszowi z Metzu (IX w.).
Są to antyfony do Magnificat w
nieszporach, a po reformie liturgicznej
znalazły one swoje wyjątkowe miejsce we
Mszy świętej, jako werset aklamacji przed
Ewangelią.
Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu,
zaczynają się od słów: O Sapientia
(Mądrości); O Adonai (Panie); O radix
(Korzeniu); O clavis (Kluczu Dawida); O
oriens (Wschodzie); O rex (Królu); O
Emmanuel (Emanuelu). Warto zaznaczyć
jako ciekawostkę, że pierwsze litery tych
antyfon w języku łacińskim, poczynając
od ostatniej do pierwszej, tworzą
zawołanie: Ero cras - jutro przybędę!
17 grudnia - I antyfona „O Sapientia”
O Sapiéntia, quæ ex ore Altíssimi
prodísti, attíngens a fine usque ad finem,
fórtiter suavitérque dispónens ómnia:
veni ad docéndum nos viam prudéntiæ.
O Mądrości, która wyszłaś z ust
Najwyższego, Ty obejmujesz
wszechświat od końca do końca i
wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.
Mądrość jest w Piśmie Świętym
przedstawiana jako jeden ze szczególnych
atrybutów Boga, przejawiający się w
stworzeniu świata, opatrznościowym
czuwaniu, kierowaniu nim i prowadzeniu
do zbawienia. Już w Starym Testamencie
pojawiają się zapowiedzi, że Jahwe obficie
obdarzy nią Mesjasza – Jezusa Chrystusa
(np. Iz 11, 2-5).
18 grudnia - II antyfona „O Adonai”
O Adonái et Dux domus Israel, qui
Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et
ei in Sina legem dedísti: veni ad
rediméndum nos in brácchio exténto.
O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w
krzaku gorejącym objawił się
Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo,
przyjdź nas wyzwolić swym potężnym
ramieniem.
Adonai jest to jedno z określeń Boga w
Starym Testamencie i zasadniczo oznacza
„Pana”. W odniesieniu do Jahwe wyraża
Jego bezwzględną suwerenność. „Adonai”
występuje często z imieniem Jahwe, lub je
po prostu zastępuje (do dnia dzisiejszego
Żydzi przez szacunek dla imienia Bożego
czytają zamiast JHWH właśnie Adonai).
Suwerennym Wodzem Izraela jest
Mesjasz – Jezus Chrystus, nasz Pan i
Zbawiciel.
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19 grudnia - III antyfona „O Radix”
O Radix Iesse, qui stas in signum
populórum, super quem continébunt
reges os suum, quem gentes
deprecabúntur: veni ad liberándum nos,
iam noli tardáre.
O Korzeniu Jessego, który się
wznosisz jako znak dla narodów, przed
Tobą zamilkną królowie, a ludy będą się
modlić do Ciebie, przyjdź nas wyzwolić
już dłużej nie zwlekaj.
Nazwanie Jezusa korzeniem Jessego ma
swoje źródło w mesjańskich proroctwach
Izajasza (Iz 11,1.10), na które powołuje
się np. św. Paweł w Rz 15,12. Jesse był
ojcem króla Dawida (1 Sm 16), tak więc
chodzi tutaj o podkreślenie faktu, że Jezus
pochodzi z rodu, z którego według
proroctw, miał wyjść oczekiwany Mesjasz.

22 grudnia - VI antyfona ”O Rex”
O Rex géntium et desiderátus eárum,
lapísque anguláris, qui facis útraque
unum: veni et salva hóminem, quem de
limo formásti.
O Królu narodów przez nie
upragniony, kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź zbaw człowieka, którego
utworzyłeś z prochu ziemi.

20 grudnia - IV antyfona „O Clavis”
O Clavis David, et sceptrum domus
Israel; qui áperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo áperit: veni et educ
vinctum de domo cárcerís, sedéntem in
ténebris et umbra mortis.
O Kluczu Dawida i Berło domu
Izraela, Ty który otwierasz a nikt
zamknąć nie zdoła, zamykasz a nikt nie
otworzy, przyjdź i wyprowadź z
więzienia człowieka pogrążonego w
cieniu śmierci.

Kamień węgielny to kamień
umieszczany w fundamencie węgła, czyli
głównego narożnika budynku (czasem
również nazywa się tak zwornik łuku lub
ostatni kamień budynku).
W Piśmie Świętym używa się zwykle
tego zwrotu w znaczeniu przenośnym.
Autorzy ksiąg Nowego Testamentu,
czerpiąc inspirację z Ps 118,22 i Iz 28,16,
wielokrotnie „kamieniem węgielnym”
nazywają Chrystusa (np. Dz 4,11; Ef 2,20;
1 P 2,4-8).
Do symbolu kamienia węgielnego z Ps
„Klucz Dawida” to zwrot pochodzący z 1 8 8 n a w i ą z a ł r ó w n i e ż J e z u s w
proroctwa Izajasza (Iz 22,22), będący przypowieści o przewrotnych rolnikach
symbolem władzy nad tym wszystkim, co (Mt 21,42 i par.)
znajduje się w „pałacu królewskim”, czyli
w tym wypadku nad całym światem.
23 grudnia - VII antyfona „O
Do tekstu z Księgi Izajasza nawiązuje
Emanuel”
Księga Apokalipsy (3,7) ukazując
O
Emmánuel,
rex et légifer noster,
Chrystusa jako tego, który ma „klucz
exspectátio
géntium
et salvátor eárum:
Dawida”, mogącego „otwierać i zamykać”,
veni
ad
salvándum
nos,
Dómine Deus
wskazując przez to na pełnię Jego władzy
noster.
w domu Ojca. Tekst ten wyraża prawdę, że
O Emmanuelu, nasz Królu i
zmartwychwstały Chrystus jest jedynym
Prawodawco,
oczekiwany zbawicielu
pośrednikiem między ludźmi a Bogiem.
narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz
Panie i Boże.
21 grudnia - V antyfona „O Orient”
O Oriens, splendor lucis ætérnæ et
sol iustítiæ: veni, et illúmina sedéntes in
ténebris et umbra mortis.
O Wschodzie, Blasku światłości
wieczystej i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć żyjących w mroku i
cieniu śmierci.

Emanuel to po hebrajsku „Bóg z nami”.
Imienia tego po raz pierwszy użył prorok
Izajasz, kiedy zapowiadał znak, który miał
być dany królowi Achazowi. Narodziny
dziecka nazwanego tym imieniem miały
ukazywać w sposób symboliczny opiekę
Boga i Jego obecność wśród swego ludu (Iz
7,14;
8,8).
O „słońcu sprawiedliwości” pisze
prorok Malachiasz, zapowiadając triumf
Antyfony adwentowe mają nas
sprawiedliwych w dniu Jahwe (Ml 3,20).
Święty Hieronim natomiast fragment Iz bezpośrednio przygotować do świąt
41,2a tłumaczy: „Ten, kto wzbudził ze Bożego Narodzenia i radości z wcielenia
Wschodu Sprawiedliwego” i odnosi te Mesjasza. Nie wyrazem tej radości będzie
słowa do Mesjasza, którego Cyrus, nasze wspólne wyśpiewanie tych antyfon
nazwany „pomazańcem Jahwe” (w Iz w czasie Adwentu.
45,1)
x. MK
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Adwent
Adwent, jest czasem wyjątkowym dla
chrześcijan. Adventus. pochodzi z łac. i
oznacza przyjście. Dla chrześcijanina to
czas radosnego oczekiwania na przyjście
Pana.,dlatego jest on nie tyle czasem
pokuty ile czasem radosnego i pobożnego
wyczekiwania. Oczekiwanie mobilizuje,
dodaje skrzydeł, popycha do działania, daje
nadzieje. Bóg pragnie zamieszkać wśród
ludzi !

Czas Adwentu jest okazją do podjęcia
wysiłku by zmienić "coś" w swoim życiu. To
czas dany i zadany , by w rozkładzie dnia: praca -szkoła-dom, zrobić cos dobrego dla
s i e b i e i i n n y c h . To
też chwila
podejmowania adwentowych postanowień
,o które trzeba powalczyć ze swoim
e g o i z m e m , c z a s a m i l e n i s t we m ,
przyzwyczajeniami, brakiem czasu.
Oto kilka propozycji na najbliższe 4
tygodnie:
- codziennie poświęcić choćby chwilę na
czytanie Pisma Świętego np. Księga
Proroka Izajasza
-codziennie modlić się za jedną osobę ,
której nie lubię / niełatwe, ale możliwe/
-starać się cierpliwie znosić przeciwności
w domu , pracy , szkole
-w rozmowach unikać mówienia o innych ,
zwłaszcza żle
- zrezygnować z przyjemności np. jedzenia
słodyczy , picia kawy
-codziennie zrobić rachunek sumienia ,
robiąc "przegląd" dnia w obecności Boga i
prosząc o umocnienie
To tylko propozycje , które mogą pomóc
nam we wzroście duchowym w czasie
Adwentu . Takie przygotowanie do Świąt
Bożego Narodzenia , sprawi , że przezyjemy
ten czas w sposób wyjątkowy. Niech Maryja
- Matka Oczekiwanego nam błogosławi, a
nasi Aniołowie Strózowie niech nas
wspierają w Adwentowych
postanowieniach. Adwent,jest czasem
wyjątkowym dla chrześcijan

Przed nami Adwent – czas oczekiwania…
Już niedługo pojawią się świąteczne
wystawy, tradycyjna reklama Coca-Coli z
serii „Coraz bliżej święta, coraz bliżej
święta…” Szał zakupów
przedświątecznych, których myślą
przewodnią będzie chęć uszczęśliwienia
bliskich…
Obchodzone od IV wieku jako święto
liturgiczne w dniu 25 grudnia jest raczej
symboliczną datą upamiętniającą
narodziny Jezusa, gdyż faktyczna data
Jego urodzin nie jest znana. W okresie
średniowiecza obchodzone hucznie i
wesoło, z czasem radości zaczęła
towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na
temat życia jako ziemskiej pielgrzymki w
drodze do zbawienia. W XVII wieku
zaczęła kształtować się tradycja jaką
znamy do dziś. Składają się na nią
spotkania z rodziną przy wspólnych
stołach, zwłaszcza wigilijnym, na którym
nie może zabraknąć opłatka, składanie
sobie życzeń, obdarowywanie się
prezentami, choinka i wspólne śpiewanie
kolęd. W głównej mierze jest to święto
rodzinne, ale do pięknej tradycji należy
obecność na stole pustego nakrycia,

czekającego na niespodziewanego gościa.
Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy
obchodzą Boże Narodzenie hucznie i w
pełni szczęścia. Nie u wszystkich stoły
uginają się od dymiących, smakowicie
pachnących potraw, a bogato ozdobiona
choinka skrywa pod gałązkami góry
prezentów... Zastanówmy się, czy nie ma w
naszym otoczeniu, sąsiedztwie ludzi
starych, samotnych czy innych
potrzebujących pomocy. Święta Bożego
Narodzenia są świętami pełnymi uroku,
z w ł a s z c z a g dy b i a ł e i ś n i e ż n e …
Przyczyńmy się do tego, by dla wszystkich
mogły być równie szczęśliwe, pełne ciepła
i miłości!

POMÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH
Błogosławiony Janie Pawle II i święty o. Pio módlcie się za nasza grupę aby
przynosiła dobre owoce; miejcie w opiece szczególnej naszych pasterzy- niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja matka Jego.
Jan
Proszę o zdrowie ,dobre wyniki badan ,o uzdrowienie z lęków i depresji ,o silna
wiarę ,by to wszystko pokonać, o dobrych ludzi na drodze ,by mi pomogli.
Beata ze Szczecina
Bardzo proszę o modlitwę w intencji pewnej osoby, za wstawiennictwem św.
Ojca Pio, By św. Ojciec Pio uleczył Go ze zranień serca i duszy, oraz żeby bardziej
mnie szanował. Serdeczne Bóg zapłać.
Ewa, woj. Śląskie
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Z ŻYCIA PARAFII
Co działo się w październiku i listopadzie…
· 30 października, w niedzielę na Mszy św. o godz. 9:00 zostało wyświęconych 5 nowych ministrantów. Ministrantami zostali:
MARCIN FELIKSIAK – Nowy Dwór, MARCIN LOBA – Strzyżewo, ANTONI MASIEWICZ – Nądnia, KACPER PITER – Zbąszyń,
DARIUSZ SAMCZUK – Zbąszyń.
· 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach parafialnym i komunalnym w Zbąszyniu oraz na cmentarzu
parafialnym w Przyprostyni zostały odprawione Msze św. i odbyły się procesje, podczas których modliliśmy się za zmarłych.
· Również 2 listopada w Dzień Zaduszny, w kościółku w Przyprostyni została odprawiona Msza św. za zmarłych.
· Niedziela 6 listopada była dniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie w naszej parafii. Tego dnia
gościliśmy kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Kleryk V roku Sebastian z poznańskiej parafii p.w.
Matki Bożej Bolesnej głosił homilie. W czasie której przypomniał, aby modlić się o powołania do służby kapłańskiej, a także o
świętość kapłanów. Razem z klerykiem II roku – Dominikiem zbierali ofiary na rzecz ASD w Poznaniu.
Również w niedzielę 6 listopada ks. Mateusz, po Mszy św. o godz. 9:00, którą celebrował, udzielał prymicyjnego
błogosławieństwa z nałożeniem rąk. Obrazek prymicyjny ks. Mateusza zawiera prośbę o modlitwę. Módlmy się więc za
kapłanów.
· 11 listopada to Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczystą Mszę św. o godz. 12:00 celebrował i homilię wygłosił ks. hm.
M a t e u s z Ku b i a k . M s z ę ś w. s wo i m ś p i e we m u ś w i e t n i ł Z e s p ó ł Wo k a l ny PAU Z A .
Tego dnia odbyły się też warsztaty wokalno – muzyczne pod kierunkiem wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego Iwony
Wiśniewskiej – Salomon na temat kształcenia technik wokalnych oraz prawidłowej emisji głosu. W warsztatach wziął udział
zespół PAUZA oraz osoby indywidualne. Również opalenicki chór BOŻA NIWA, który śpiewał podczas Mszy św. wieczornej, miał
okazję spotkać się z p. Iwoną. Na zaproszenie zespołu PAUZA wspólnie wykonano utwór „Święty, Święty” H. M. Góreckiego,
którego obydwa zespoły nauczyły się podczas warsztatów – dyrygowała Iwona Wiśniewska-Salomon. Po Mszy św. odbył się
krótki koncert o tematyce patriotycznej, w wykonaniu chórów PAUZA i BOŻA NIWA.
· W sobotę, 12 listopada Zespół Wokalny PAUZA wziął udział w V Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł.
Konkurs odbył się w Szamotułach. Ciężka praca warsztatowa została doceniona przez jury i PAUZA zajęła III miejsce w kategorii
zespołów wokalnych. GRATULUJEMY.
· W niedzielę, 13 listopada, zbierana była składka remontowa. Zebrano 9.200 zł. Wszystkim za wszelką okazaną pomoc parafii
serdecznie dziękujemy.
· Niedziela 20 listopada, to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, była bogata w wydarzenia.
Dzień ten jest patronalnym świętem Eucharystycznego Ruchu Młodych, który działa w naszej parafii. Ich członkowie tego dnia
odnowili swoje przyrzeczenia. Osiem uczennic szkoły podstawowej zostało wyświęconych na kandydatów i jako symbol
przynależności do ERM-u otrzymało żółte chusty. Chusty otrzymały: ZUZANNA BONDAROWICZ, OLIWIA GOŹDZIEWICZ,
OLIWIA KARTANICKA, ALEKSANDRA MARCINIAK, ALEKSANDRA MENCEL, AGNIESZKA POŁOMKA, EMILIA SIAMA i MARTA
WINIARZ. Natomiast dwie gimnazjalistki ANNA JAZDON i MAGDALENA RZEPA otrzymały Międzynarodowe Krzyże
Młodzieżowe.
Również tej niedzieli na Mszy św. o godz. 18:00, z okazji zbliżającego się święta patronki śpiewu kościelnego św. Cecylii,
zaśpiewały chór Pauza, Zbąszyńscy Seniorzy i zespół Wesoła Ferajna.
Także 20 listopada na hali sportowej Zbąszynianka odbył się Jesienny Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów.
· Niedziela 27 listopada to I Niedziela Adwentu, którą rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny cyklu B.
Tradycyjnie już gościliśmy Ojców Oblatów, którzy głosili słowo Boże i rozprowadzali kalendarze misyjne.
Odbyło się też w niedzielę, 27 listopada spotkanie z Rodzicami, których dzieci przystąpią w przyszłym roku do I Komunii św.
Co nas czeka w grudniu…
· Od poniedziałku 28 listopada trwają roraty. Zapraszamy do licznego udziału we Mszach św. roratnich o godz. 18:00, a dzieci
prosimy o przybycie z lampionami.
· W sobotę, 3 grudnia zapraszamy dzieci na Mszę św. na godz. 16:00. Czeka miła niespodzianka – przybędzie ŚWIĘTY MIKOŁAJ.
· 6 grudnia, we wtorek o godz. 9:00 w kościółku p.w. św. Mikołaja na cmentarzu parafialnym w Zbąszyniu zostanie odprawiona
Msza św. odpustowa. Serdecznie zapraszamy.
· SPOWIEDŹ ŚW. ADWENTOWA w naszej parafii odbędzie się w dniach 20 i 21 grudnia / wtorek i środa /.
· Tradycyjnie już zapraszamy dzieci do kościoła na strojenie żłóbka, na piątek 23 GRUDNIA godz. 9:00.
· Msze św. w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli Pasterki celebrowane będą:
- Perzyny, Przyprostynia i Stefanowo - godz. 20:00
- Nądnia, Nowy Dwór i Strzyżewo
- godz. 21:30
- Kościół parafialny w Zbąszyniu
- godz. 22:00
· W sobotę, 31 grudnia o godz. 18:00 Msza św. na zakończenie roku Pańskiego 2011 i nabożeństwo dziękczynno- błagalne.
Opr. U. Pawelska
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Kącik poetycki
Adwent prowadzi nas do jednej z największych tajemnic naszej wiary; tajemnicy wcielenia Syna Bożego.
- „ Tylko dlatego, że Syn Boży stał się naprawdę człowiekiem, człowiek może – w Nim i przez Niego – stać się
naprawdę Dzieckiem Bożym”.
(Novo millennio ineunte; Papież Jan Paweł II)
Adwent niech się stanie dla nas, czasem kontemplacji, czasem otwieranie się na działanie Ducha Świętego – poprzez
liturgię modlitwę na Mszach roratnych.
Pogodna cisza adwentu (W. Socha)
Zanim przyjdzie maleńka Miłość
I na sianie ubogim zapłacze
Pragnę przyjrzeć się sercu swemu
Pragnę zacząć już żyć inaczej.
Muszę serce oczyścić z grzechów
Łzą gorącą wymyć komory
Przyozdobić dywanem z uśmiechów
Wstawić żłobek czystej pokory.

Muszę czekać – tęsknotę nauczyć
Nim się Boskie kochanie narodzi
By umiała na zawsze wykluczyć
Zło co się wżera we mnie jak złodziej.
Niech Adwentu uświęcona cisza
Dotknie serca, niech je opromieni,
Oto maleńka Miłość się zbliża
A taka mocna, że serce odmieni.

„Bądźmy świadkami Miłości”.
Bóg, Ojciec dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, który objawił nam bezgraniczną miłość. Doświadczając Tej Miłości –
bądźmy świadkami Miłości.
Pójdźmy więc do Jego niewygodnej „kołyski” w milczeniu, ale z miłością. To Mu wystarczy. Nie potrzebuje On żadnych
skarbów, ale jest coś na co czeka – to otwarte drzwi naszych serc, nie, tylko teraz, w czasie rodzinnych, pełnych radości, pełnych
radości i miłości Świąt, ale prze całe życie.
Był dzień wigilijny, który zdala od Polski przeżywał w samotności Fryderyk Chopin. W swych listach do Matki tak pisał:
„… Sam jeden o dwunastej udałam się wolnym krokiem do św. Szczepana. Przyszedłem, jeszcze ludzi nie było…
Stanąłem w najciemniejszym kącie u stóp gotyckiego filara. Nie da się opisać tej ciszy – ta wspaniałość wielkości tych
ogromnych sklepień. Cicho było – czasem tylko chód zakrystianina przerywał mój letarg”.
Tak wyznawał swoja samotność w tę świętą noc Bożego Narodzenia. Ale właśnie ta noc natchnęła naszego genialnego
kompozytora do napisania poematu muzycznego, którego łagodne tony, kojące serce, spływają pieśnią anielskiej kolędy;
„…Lulajże Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko…”
Gdy w Wieczór Wigilijny spojrzymy w niebo, gdy zajaśnieje pierwsza gwiazda, niech ona wskażę drogę Maleńkiemu do
naszych kochających serc. Zaśpiewajmy. Tej bezbronnej Miłości kołysanką „Lulajże Jezuniu…” i pomyślmy o wszystkich, którzy –
jak kiedyś Fr. Chopin – samotnie spędzają Noc Bożego Narodzenia.

Dawna Wigilia ( Ks. Jan Twardowski)
Przyszła mi na wigilią, zziębnięta, głuchociemna,
z gwiazdą jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna,
z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii,
z sercem, co nigdy porządnie umrzeć nie potrafi,
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu,
z przedpotopowym świętym – z Piłsudskim w kalendarzu,
z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała łzami –
podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami,
z lampą, z czajnikiem starym wydartym chyba niebu,
z całą rodzina jeszcze, to znaczy z przed pogrzebów.
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę –
nad wszystkie figi z makiem – dziś już posoborowe.
Przyszła, usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała,
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała.
W grudniu… (Ks. J. Twardowski)
W marcu przylatują zięby
każda nie większa od wróbla
w maju mignie wilga jak w niebieskim fartuszku dziewczynka
w październiku czernieją szpaki
w grudniu kocha
podaje nam ręce
na śmierć grzecznie ubrana choinka.

*** (113) Z.D.
Białe motyle tańczą w zimowym ogrodzie
w takt muzyki granej na strunach – gałęziach drzew
Ptaki przysiadły na chochole z róż całując dziobkami
niewidoczne uśpione pąki. W szalonym tańcu wiatru.
„Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdką,
która Cię poprowadzi po pustyni – obecnego życia”
(Św. o. Pio)

St.A.Z.
Grudzień 2011 r.
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W wigilię 24 grudnia 2011 od godz. 9:00 nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej udadzą się
do chorych i starszych. Osoby pragnące w tym dniu przyjąć Komunię świętą należy zgłaszać
bezpośrednio lub telefonicznie u szafarzy.

W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjęli:
Dawid Kromski, Perzyny,
Aleksandra Walda, Zbąszyń, ul. Wigury,
Piotr Wachowski, Grójec Mały,
Pola Cholewińska, Zbąszyń, ul. Jeziorna,
Bartosz Radny, Zielona Góra, ul. Kokosowa,
Paweł Stanisław Zydorczak, Zbąszyń, ul. Leśna,
Radosław Paweł Kaczmarek, Zbąszyń, Rynek,
Martyna Sławna, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Michał Nowak - Katarzyna Muszyńska.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
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Odeszli do Wieczności:
Aleksy Ludwik Krawiec, l. 81, Zbąszyń, ul. Chmielna,
Daniela Stanisława Radna, l. 77, Przyprostynia, u. Prandoty,
Henryk Marian Kromski, l. 83, Zbąszyń,
Stanisława Prządka, l. 76, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Jan Józef Rugała, l. 59, Zbąszyń,
Helena Woźna, l. 92, Stefanowo,
Zofia Szutta, l. 75, Zbąszyń,
Maria Magdalena Mirek, l. 83, Strzyżewo,
Leszek Łukaszewski, l. 47, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Kinga Maria Szyptowska, l. 25, Świebodzin, Os. Łużyckie,
Janina Bronisława Grinig, l. 68, Zbąszyń, ul. Czechowica,
Stanisław Klorek, l. 78, Zbąszyń, ul. Świętomikołajska,
Karol Wojtyniak, l. 10, Nowy Dwór,
Czesław Liszkowski, l. 58, Zbąszyń, ul. Zielona.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
wzięli udział w ostatnim pożegnaniu naszego
kochanego męża i ojca śp. Leszka Kłysza.
Szczególnie dziękujemy Ks. Kanonikowi Zbigniewowi
Piotrowskiemu, wszystkim krewnym, przyjaciołom,
sąsiadom i znajomym za modlitwę i udział w
uroczystości pogrzebowej oraz pamięć. Dziękujemy
bardzo serdecznie wszystkim, którzy nieśli nam pomoc,
a szczególnie Paniom pielęgniarkom Renacie Kuberskiej
i Annie Kostera oraz Państwu Elżbiecie i Tomaszowi
Jazdon.
Bóg zapłać. Żona z córkami.

Redakcja Zbąskiego Sanktuarium z przykrością
przyjęła wiadomość o śmierci Leszka Kłysza.
Łącząc się w bólu pragnie złożyć kondolencje
i wyrazy współczucia Państwu Skubiszyńskim.
Pamiętając w modlitwie.
Redakcja.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Koncert Chórów Boża Niwa i Pauza

Przyjęcie do ERM-u

Wizyta kleryków ASD i błogosławieństwo Ks. Mateusza
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