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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Katecheza 7
NATCHNIENIE PISMA ŚWIĘTEGO
1. Gdy mówimy o natchnieniu, mamy
najczęściej na myśli poetę albo też kogoś,
kto pod wpływem jakiejś nadnaturalnej
mocy przepowiada przyszłość
(szczególnym przypadkiem jest tu
wieszcz – „natchniony poeta”, „poeta
prorok”). Jedna z definicji „natchnienia”,
którą podaje słownik języka polskiego, to
„myśl, pobudka, podnieta, idea, pomysł
zaczerpnięte skądś, powstałe pod czyimś
wpływem albo pod wpływem czegoś,
pobudzające kogoś do działania”. Te znane
pojęcia mogą z jednej strony pomagać
nam w rozumieniu, czym jest natchnienie
Pisma Świętego, z drugiej zaś –
przeszkadzać. Pomagać – bo pokazują że
n a tc h n i e n i e p o c h o d z i z j a k i e g o ś
zewnętrznego źródła, niezależnego od
tego, kto zapisuje natchnione słowa;
przeszkadzać – bo zdaje się czynić z
piszącego jedynie bierne, bezwolne
narzędzie.
2. Co oznacza, że księgi Pisma Świętego są
natchnione? Najogólniej rzecz biorąc,
oznacza to, że ich autorem jest Bóg.
K a te c h i z m Ko ś c i o ł a K a to l i c k i e g o
powtarza za Konstytucją o Objawieniu
Soboru Watykańskiego II: „Święta Matka
Kościół uważa, na podstawie wiary
apostolskiej, księgi tak Starego, jak
Nowego Testamentu w całości, ze
wszystkimi ich częściami za święte i
kanoniczne, dlatego że spisane pod
natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają
za autora i jako takie zostały Kościołowi
przekazane” (KKK 105).
Jeśli Bóg jest autorem Biblii, to
znaczy, że miał On wpływ na wydarzenia,
które opisują poszczególne księgi, wybrał
i przygotował ludzi, którzy o tych
wydarzeniach opowiadali, a w ostatnim
etapie wpływał na wolę i rozum tych,
którzy święte księgi spisywali. Nie
oznacza to jednak, że ich wola i rozum były
wyłączone, tak, że spisywali księgi
„automatycznie”, niejako „pod dyktando”.
Używali oni bowiem wiedzy, jaką
dysponowali, i własnych zdolności
literackich. „Do sporządzenia ksiąg
świętych Bóg wybrał ludzi, którymi
posłużył się jako używającymi swoich
zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w
nich i przez nich oni sami jako prawdziwi
autorzy przekazali na piśmie to wszystko,
i tylko to, czego On chciał” (KKK 106).
3. Z tego, że to Bóg jest autorem Biblii
wynikają jej przymioty: świętość i

nieomylność (prawdziwość). Krytycy
zarzucają Biblii, że niekiedy ukazywane są
w niej sceny niemoralne, grzechy. Zatem
według nich albo Biblii daleko do
świętości, albo przynajmniej niektórym
jej częściom trzeba odmówić natchnienia.
Świętość Biblii nie oznacza jednak, że nie
ma w niej scen opisujących grzech
człowieka, ale że Biblia nigdy grzechu nie
pochwala. Nie należy też traktować Pisma
Świętego jako podręcznika wiadomości
geograficznych czy przyrodniczych (choć i
takie dane się w nim znajdują), lecz jako
księgę zbawienia. Dlatego Katechizm
wyjaśnia, iż „należy uznawać, że księgi
biblijne w sposób pewny, wiernie i bez
błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała
być przez Pismo Święte utrwalona dla
naszego zbawienia” (KKK 107).
„W Piśmie Świętym – stwierdza
dalej Katechizm - Bóg mówi do człowieka
na sposób ludzki. Aby dobrze
interpretować Pismo Święte, trzeba więc
zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy
rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co
Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa”
(KKK 109). Podczas czytania Biblii
powinniśmy zatem uwzględnić
okoliczności kultury i czasu, w którym
powstawały poszczególne księgi.
Powinniśmy nadto znać ich rodzaje
literackie, a także przyjęte w czasach, gdy
powstawały, sposoby myślenia, mówienia
i opowiadania (KKK 110). Musimy także
zwracać uwagę na treść i jedność całego
Pisma Świętego, czytać je w „żywej
tradycji całego Kościoła” oraz
uwzględniać tzw. analogię wiary, czyli
spójność prawd objawionych między
sobą, gdyż Bóg, który jest autorem Biblii i
który objawił nam prawdy wiary, nie może
przeczyć sam sobie (KKK 111-114).
Czy mam w domu Pismo Święte?
Jak często do niego zaglądam? Czy traktuję
je jako skierowane do mnie natchnione
Słowo Boże, czy jak każdą inną książkę?

Wizyta Arcybiskupa
18.12.2011r

4. Zapamiętajmy: Księgi Pisma Świętego
są natchnione, to znaczy, że ich autorem
jest Bóg. Z tego faktu wynikają dwa
przymioty Biblii: świętość (to znaczy, że
nie naucza ona rzeczy niemoralnych) oraz
nieomylność (to znaczy, że podaje prawdę,
potrzebną człowiekowi do zbawienia).
Ponieważ słowo Boże zostało
nam przekazane „na sposób ludzki”,
dlatego aby dobrze je zrozumieć, należy z
jednej strony czytać je z wiarą, a z drugiej
stale pogłębiać swoją wiedzę biblijną.
Ks. Tomasz Opaliński
("Katechizm Płocki")
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KOLĘDA CZYLI WIZYTA DUSZPASTERSKA
Błogosławieństwo rodzin i poświęcenie
domów ma w Kościele długą tradycję.
Polecał je św. Atanazy już w III wieku.
Pierwsze wzmianki o kolędowaniu
znajdujemy w dokumencie Gelasianum z V
wieku.
Mędrcy oddawszy pokłon
nowonarodzonemu Jezusowi, w drodze
powrotnej odwiedzali miasta i wioski,
wszędzie rozgłaszali wieść o Bogu
narodzonym w ludzkim ciele. Z Ewangelii
wiemy, że Pan Jezus wielokrotnie
nawiedzał domy swoich uczniów i
przyjaciół, przynosząc im łaskę i
błogosławieństwo, pokój, nadzieję i
radość. Chrystus polecił swoim 77
uczniom, aby szli do każdego miasta i
miejscowości, dokąd sam przyjść
zamierzał.
Kolęda (z łac. Calendae - pierwszy dzień
miesiąca) jest to wywodzący się ze
średniowiecza zwyczaj nawiedzania przez
księży swych parafian w okresie Bożego
Narodzenia.
Począwszy od XIII wieku następowało
zakorzenienie kolędy w treściach
chrześcijańskich, a element duszpasterski
stawał się zasadniczym składnikiem kolęd.
Jednak w pewnych okresach zwłaszcza w
XV i XVI wieku stawał już na drugim planie,
a kolędy wykorzystywano m.in. do
przygotowania wiernych do spowiedzi i
komunii wielkanocnej, a zwłaszcza do
zwalczania praktyk zabobonnych.
Kolędujący proboszcz miał obowiązek
uczyć pacierza, zachęcając do lektury
religijnej, a w razie potrzeby konfiskować
książki heretyckie. Podczas kolęd
zachowywany był określony ceremoniał
liturgiczny. Ksiądz odwiedzający parafian
był ubrany w komżę i stułę. W ręku zaś
trzymał krzyż lub relikwiarz. Towarzyszyli
mu kościelny zakrystianin lub ministranci.
Stopniowo – od XVII-wiecznej reformy
Kościoła – na pierwszy plan wysuwał się
aspekt pastoralny, czyli spotkanie kapłana i
świeckiego na płaszczyźnie wiary oraz
w y n i k a j ą c a z n i e g o p e r s p e k t y wa
przyszłych relacji i pracy duszpasterskiej.
Z. Kolberg pisał: "Proboszcz lub wikary
nawiedza "po kolędzie" domy wszystkich
parafian. Towarzyszy mu organista z
dzwonkiem i chłopiec z kobiałką. Ksiądz
winszuje w każdej chacie Nowego Roku,
wgląda w pożycie rodziny, wysłuchuje dzieci
pacierza i katechizmu".
W okresie potrydenckim kolęda stała się
istotnym elementem odnowy Kościoła. 1
czerwca 1601 bp krakowski B.
Maciejewski wydał list pasterski do
proboszczów, w którym zalecał osobiste
poznanie parafian (wcześniej kolędę
często odbywał skryba – kierownik szkoły
parafialnej, organista lub zakrystianin),
wysuwając na pierwszy plan element
duszpasterski. Zalecił również
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sporządzanie notatek z poczynionych
spostrzeżeń według ustalonego
formularza, obowiązkiem proboszczów
było uprzedzanie parafian o mających
nastąpić odwiedzinach kolędowych w
niedzielę poprzedzająca wizytę
duszpasterską. Odwiedziny odbywały się
popołudniami, by nie burzyć porządku
nabożeństw. Nadejście księdza oznajmiali
ministranci głosem dzwonka. Przy wejściu
śpiewali jedną lub dwie zwrotki kolędy.
Równocześnie prowincjonalny synod
piotrkowski w 1607 r. i gnieźnieński w
1628 r. zobowiązywał księży, aby "na
kolędzie grzeszników napominali, każdego
do pełnienia obowiązków i przyzwoitości
nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali".
Zreformowana kolęda stała się jednym z
ważnych czynników odrodzonego życia
religijnego tego okresu. W XVIII i XIX wieku
w niektórych diecezjach nakazywano
odwiedzanie domów innowierców (list
pasterski biskupa żmudzkiego J. M. Karpia
z 1737 roku) i piętnowano żądania daniny
od wiernych, nakazując zdanie się ich na
własną wolę. Wyjątkiem były Prusy, gdzie
płacono stałą stawkę kolędową i objęci nią
byli także protestanci oraz Śląsk, gdzie
kolęda jeszcze w XVIII wieku była daniną
uiszczaną na rzecz niższej służby
kościelnej rekrutującej się z ludności
miejscowej.
W XVIII wieku nastąpiło już w Polsce
częściowe ujednolicenie formy kolęd.
Synody diecezjalne z 1922-1928 roku
zachowały ją w dotychczasowym kształcie
i po wprowadzeniu niewielkich
modyfikacji przetrwała do czasów
współczesnych.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983
roku (kan. 529 &1) mówi, iż odbywanie
kolęd jest obowiązkiem proboszczów,
którzy sami i poprzez swoich wikariuszy
winni poznawać parafian (zwłaszcza
osoby chore, ubogie, samotne)
uczestniczyć w ich troskach i wspierać w
trudach, a małżonkom i rodzinom
pomagać w wypełnianiu ich powołania.
Zwyczaje polskie związane z kolędą są
dostosowane do przepisów liturgicznych,
a także zależą od lokalnych tradycji. Przed
rozpoczęciem kolędy w kościele odbywa
się obrzęd święcenia kredy i wody w
uroczystość Objawienia Pańskiego.
Podczas odwiedzin duszpasterskich
następuje wspólna modlitwa, następnie
pokropienie pomieszczeń wodą święconą,
a na zakończenie błogosławieństwo.
Domownicy winni przygotować stół
pokryty białym obrusem, ustawić na nim
krzyż dwa lichtarze ze świecami, oraz
naczynie ze święconą woda i kropidło.
Zgodnie z tradycją drzwi oznacza się kredą
pisząc inicjały K+M+B i rok na znak, że
domownicy przyjęli objawienie Boże. Owe
trzy litery wcale nie oznaczają, jak zwykło

się uważać, tradycyjnych imion trzech
króli, lecz są skrótem od łacińskiego
Christus Mansionem Benedicat (co w
tłumaczeniu oznacza: Chrystus Mieszkanie
Błogosławi). To oznakowanie drzwi
mieszkania jest świadectwem wiary w
Jezusa Chrystusa i przynależności do
Kościoła całej rodziny.
W Kościele wizyta duszpasterska to nie
tylko błogosławieństwo, ale spotkanie
kapłana z parafianami. Podczas kolędy
najważniejsza jest obustronna
serdeczność i oczywiście wrażliwość
religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku
temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać
anonimowość, aby wymienić swoje uwagi
czy spostrzeżenia dotyczące życia
parafialnego, czy też życia konkretnej
rodziny. Jest okazją do tego, aby
porozmawiać o wątpliwościach,
odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących
wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też
upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje
kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie
zawsze jest okazja, aby się spotkać,
porozmawiać. Praca, zajęcia domowe,
wychowywanie dzieci. To wszystko
sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas.
Wielu ludzi po prostu krępuje się
„ z aw ra c a ć ks i ę d z u g ł owę swo i m i
sprawami". Jest też wielu ludzi samotnych,
chorych, dla których wizyta księdza jest
wielkim wydarzeniem, na które czekają
przez cały rok. Przy okazji kolędy kapłan
poznaje również warunki życia ludzi, za
których jest odpowiedzialny, ich kłopoty,
zmartwienia, ale również i radości. Taka
wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do
większej gorliwości, do większego
zaangażowania się w życie parafii, a może
d o p o d j ę c i a ko n k re t nyc h d e c y z j i
życiowych, do uregulowania sytuacji
rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc
wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne
w roku.
Każdy kto zrozumie istotę wizyty
duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej
oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas
dla własnego dobra i dobra swojej rodziny.
Oby spotkania kolędowe zacieśniały
kontakty ludzi z duszpasterzami, i aby to
przyczyniało się do naszego coraz
większego zaangażowania w życie parafii.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

procesji podczas Bożego Ciała, czy też
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! idąc
ulicami naszego miasta w corocznej
Przeżywamy obecnie radosny
czas Bożego Narodzenia. Jest to bardzo
dobry moment, by zastanowić się nad
tym, czy przestrzegamy trzeciego
przykazania Dekalogu, które przypomina
nam o obowiązku święcenia dni
świętych, zaś przede wszystkim
niedziel. Zacznijmy od tego, dlaczego w
ogóle warto nadawać niedzieli
zdecydowanie bardziej uroczysty
charakter niż pozostałym dniom
tygodnia. Kościół Święty nakazuje swoim
wiernym uczestniczyć we wszystkie
niedziele w Eucharystii, która jest
wydarzeniem niezwykłym – każdy z nas
jest wtedy świadkiem cudu: chleb i wino
przeistaczają się w Ciało i Krew
Chrystusa. Gdybyśmy faktycznie zdawali
sobie sprawę z tego, czym jest
Eucharystia chcielibyśmy w niej
uczestniczyć codziennie, nieustannie,
gdyż wtedy to sam Bóg nam się objawia,
co wcale nie tak łatwo nam dostrzec.
Niedziela ma być tym dniem, kiedy
spotykamy się z Chrystusem
zmartwychwstałym, który jest realnie
obecny pośród nas, a o którym często
zdarza nam się zapominać w tygodniu,
kiedy mamy mnóstwo pracy, nauki oraz
codziennych, powszednich obowiązków.
W Biblii możemy przeczytać, iż W sześć
dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię,
morze oraz wszystko, co jest w nich,
siódmego zaś odpoczął (Wj 20, 11a). Sam
Bóg zachęca nas do odpoczynku,
zaprasza nas do tego, byśmy
przynajmniej ten jeden dzień w tygodniu
poświęcili na chwilę refleksji, byśmy
zrobili przerwę w pędzącym życiu,
byśmy spędzili ten dzień z rodziną oraz
wzywa nas do swego domu – do kościoła,
gdzie także nas zaprasza, choć my z tego
zaproszenia nie zawsze korzystamy.
Mówiąc o trzecim przykazaniu,
należy poruszyć sprawę nie tylko
niedzielnych Eucharystii, ale i wszelkich
innych dni świątecznych, a w
szczególności tzw. świąt nakazanych.
(…) Ponadto należy obchodzić dni
Narodzenia Pana naszego Jezusa
Chr ystusa, Objawienia Pańskiego,
Wniebowstąpienia oraz Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego
Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego

Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz Wszystkich Świętych (KPK, kan.
1246, § 1; KKK 2177). Warto dodać, iż w
Polsce świętami nakazanymi nie są
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (8
grudnia), Uroczystość św. Józefa (19
marca) oraz Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
jednakże jedynie ze względu na to, iż nie
są to dni ustawowo wolne od pracy. Są to
tzw. święta zniesione. Jeśli jednak ktoś
ma czas, możliwość, a przede wszystkim
chęć uczestnictwa w owych
uroczystościach, to gorąco do tego
zachęcam. Warto skupić się w tym
miejscu nad najważniejszymi świętami w
całym roku liturgicznym: Wielkanocą i
Bożym Narodzeniem. Choć w Polsce
zdecydowanie bardziej uroczyście
(przynajmniej w domach rodzinnych)
przyjęło się obchodzić Święta Bożego
Narodzenia – Wigilia, tradycyjne 12
potraw na stole, prezenty
bożonarodzeniowe, pasterka, śpiewanie
kolęd, etc., to nie należy zapominać, iż
największym świętem
chrześcijańskim jest Wielkanoc, gdyż
w t e dy t o w s z c z e g ó l ny s p o s ó b
wspominamy męczeńską śmierć i
wspaniałe zmartwychwstanie Chrystusa,
co ma nas przygotować do Jego
powtórnego przyjścia w czasach
ostatecznych. Dlatego też warto
uczestniczyć we wszystkich
najważniejszych obrzędach Wielkiego
Tygodnia – szczególnie w Triduum
Paschalnym, Wigilii Paschalnej oraz
Rezurekcji. Oczywiście dobrym
momentem na refleksję nad swoim
ż yc i e m s ą t a k ż e Św i ę t a B o ż e g o
Narodzenia, które obecnie przeżywamy –
warto zaprosić wtedy Jezusa do swojego
serca, zaprosić Go do tego, by w naszych
sercach się narodził i sprawiał, że
będziemy w całym swym życiu kierować
się miłosierdziem. Pisząc o czczeniu Boga
i u c z e s t n i c z e n i u w ró ż n o ra k i c h
obrzędach Jemu poświęconych,
chciałbym poruszyć jeszcze jedną
kwestię: spójrzmy, ilu ludzi jest w
kościele w Boże Narodzenie, Niedzielę
W i e l k a n o c n ą , Ś ro d ę Po p i e l c o wą
(pomimo tego, że nie jest ona świętem
nakazanym!), ilu ludzi czci w szczególny
sposób Boga poprzez uczestnictwo w

Drodze Krzyżowej. Pytanie nasuwa się
samo: czy tak samo nie mogłoby być w
każdą niedzielę? Czy ta część wiernych,
która bierze udział w Eucharystii, a także
innych obrzędach religijnych, zaledwie
kilka razy w roku nie mogła by chodzić do
kościoła przynajmniej raz w tygodniu?
Czasami zdaje się, iż owe święta
nakazane są dla wielu katolików jedyną
chwilą refleksji w ciągu całego roku, zdaje
się, iż tylko wtedy przypominają oni sobie
o Bogu i zatrzymują się, by spytać samego
siebie: Dokąd zmierzam? Wtedy też
szukają kontaktu ze Stwórcą, jednakże
czy nie jest często tak, że kontakt ten jest
wyłącznie iluzoryczny i po „odbębnieniu”
świąt , a także po zakończeniu
uczestnictwa w Eucharystii wracamy do
codziennego zabiegania i myślimy
wyłącznie kategoriami ludzkimi?
Zastanówmy się czasami, czy nawet jeśli
uczestniczymy każdorazowo w
niedzielnej Eucharystii, a także w
różnorakich świętach i uroczystościach,
to czy tak naprawdę żyjemy zgodnie z
Bożymi przykazaniami? Czy nie łamiemy
przykazań Dekalogu dotyczących Boga
(przykazania od I do III)?
Reasumując powyższe
rozważania, pamiętajmy, iż Bóg chce
naszego dobra. Jak pisałem w
poprzednich numerach, najważniejsze
jest przestrzegać pierwszego
przykazania, gdyż jeśli nie mamy innych
bogów (w postaci np. komputera,
telewizora, pracy, jedzenia, pieniędzy,
etc.) to świadczy to o naszej
bezgranicznej miłości ku Stwórcy, co
przejawia się w tym, iż w należyty sposób
czcimy Jego Imię (II przykazanie), co
sprawia, że uczestniczymy w różnorakich
obrzędach religijnych, sprawowanych na
chwałę Najwyższego (przykazanie III).
Pragnąc zaś zakończyć moje rozważania
na temat samego trzeciego przykazania
Dekalogu pragnę przypomnieć każdemu,
także sobie, iż spotkanie z Bogiem to
zaszczyt, a zatem możliwość
uczestniczenia w niedzielnej oraz
świątecznej Eucharystii jest darem
niezwykłym, jest darem, który pozwala
nam, w sposób niezwykle patetyczny,
pogłębiać własną wiarę.
Błażej Boch
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BŁ. MARCELINA DAROWSKA
WZÓR WIARY I PATRIOTYZMU
Urodziła się 16 stycznia 1827 roku w
majątku rodziców w Szulakach na
Ukrainie. Pochodziła z wielodzietnej
szlacheckiej rodziny o żywych tradycjach
patriotycznych. Kształciła się przez trzy
lata na rosyjskiej pensji w Odessie. Po
powrocie do domu, w 16 roku życia,
zaczyna pomagać ojcu w prowadzeniu
majątku. Jej dom rodzinny nie był zbytnio
religijny. Życie wewnętrzne wiązało
jednak Marcelinę z Bogiem już od
dzieciństwa. Wcześnie pragnęła życia
zakonnego, choć mało o nim wiedziała,
żyjąc z dala od jego ośrodków.
Mając 22 lata, chociaż czuła, że ma
powołanie zakonne, wychodzi za mąż za
Karola Darowskiego, zamożnego
ziemianina z sąsiedztwa, któremu
najpierw dała trzy razy kosza. W końcu
uległa namowom ojca, który marzył, o
dobrej partii dla swej ulubienicy. Urodziła
dwoje dzieci - Józefa i Karolinę. Karol i
Marcelina byli bardzo szczęśliwym
małżeństwem, tak bardzo, że mąż bał się
swego szczęścia i zastanawiał, jak długo
potrwa. Trwało krótko – zmarł nagle na
tyfus niecałe trzy lata po ślubie, w rok po
nim umarł dwuletni synek Józio. Została
wdową z 3 miesięczną córeczką. Rodzina
zaczęła nalegać na drugie małżeństwo, ale
Marcelina była tym razem nieugięta.
Zmuszona stanem zdrowia do wyjazdu
za granicę, przebywała w Paryżu i w
Rz y m i e i t u d o j r z a ł a d o d e c y z j i
poświęcenia się życiu zakonnemu.
Poznała też o. Hieronima Kajsiewicza,
uczestnika powstania listopadowego,
jednego ze współzałożycieli
Zgromadzenia Zmartwychwstańców,
k tó re m i a ł o p o m ó c w m o ra l ny m
odrodzeniu Polaków przez oświatę i
wychowanie religijne. Członkowie nowej
wspólnoty dostrzegli - ze stuletnim
wyprzedzeniem – jak ważna jest rola
świeckich w Kościele.
W Rzymie Marcelina odbyła spowiedź
generalną i złożyła prywatny ślub
czystości. O. Hieronim zapoznał ją z Józefą
Karską, z którą założyła Zgromadzenie
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Zaś w
1861 roku złożyła śluby wieczyste jako
Maria Marcelina od Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zarówno matka Józefa, pierwsza
przełożona wspólnoty, jak też matka
Marcelina zaczęły się już formować w
Rzymie, gdzie pragnęły założyć
zgromadzenie żeńskie, które miało pomóc
Polkom moralnie się odrodzić. Jednak w
roku 1860 umiera matka Józefa i Marcelina
pozostaje sama z bardzo trudnym
zadaniem do zrealizowania – jeżeli projekt
miał mieć sens, musiała przenieść
zgromadzenie na ziemie polskie. Miała
maleńką córeczkę, majątek, poddanych,
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sprawy spadkowe do załatwienia.
Niezliczone trudności jej nie przerażały.
Jej rozumowanie było proste: „…aby świat
przemienić, trzeba zacząć od przemiany,
od oczyszczenia, udoskonalenia kobiety,
od przygotowania Mu niewiast znających
Boga, miłujących Go w przykazaniach,
bliźnich, w obowiązkach stanu” – pisała.
Chciała „oczyszczeniem dźwigać kraj”.
W 1863 r. przenosi zgromadzenie do
Polski, tworząc zakład naukowo –
wychowawczy dla polskich dziewcząt w J
a z ł o w c u ( około 200 km na południowy
wschód od Lwowa ), gdzie realizowała
nowatorski program wychowawczy
szkoły. Dziś nazwalibyśmy ją szkołą
autorską . Uczennice wychowywane były
religijnie, patriotycznie i praktycznie –
uczyły się jak prowadzić gospodarstwo,
ale także „wychowania prorodzinnego”,
czyli wiedzy o roli żony i matki. W szkole
niepokalanek nie wymagano ślepego
posłuszeństwa, ale zrozumienia i
aprobaty wydawanych poleceń. „Każda
dusza to osobna myśl Boża” – pisała matka
Marcelina. Szanowała indywidualność, ale
uczyła także solidarności. Wskazywała
wychowankom, że mają także obowiązki
obywatelskie, gdyż są częścią większej
wspólnoty – „Bóg stworzył nas Polkami”.
Na szkołę i pensjonat matka Marcelina
wyremontowała zdewastowany pałac
Poniatowskich. Społeczeństwo, dla
którego powstało zgromadzenie
niepokalanek szybko doceniło jego
wartość – już dwa lata po założeniu szkoły
w Jazłowcu, budynek pękał w szwach.
Trzeba było myśleć o nowych zakładach.
Osobną kartę jej działalności stanowi
troska o moralność i oświatę ludu. Zakłada
i prowadzi szkółki wiejskie.
W 1872 roku pisze REGUŁĘ
zgromadzenia.
W 1874 roku pisze komentarz do
R E G U ŁY B R AC I Ś W I E C K I C H p r z y
z g r o m a d z e n i u
o j c ó w
zmartwychwstańców . Wskazuje w nim
drogę odnowy narodu akcentując
obowiązek sprawiedliwości społecznej.
Wszystkie zakładane w następnych
latach domy zgromadzenia podejmują i
realizują te zadania.
W 1873 roku Matka rozpoczyna
budowę klasztoru w J a r o s ł a w i u nad
Sanem. Powstaje tu szkoła średnia dla
dziewcząt z całej Polski oraz szkoła dla
d z i e c i z o ko l i c z nyc h ws i . D z i ę k i
pielgrzymom, przekradającym się z
C h e ł m s z c z y z ny n a J a s n ą G ó rę , a
zatrzymującym się u sióstr, klasztor w
Jarosławiu przemycał za San książki
religijne i patriotyczne.
W dziesięć lat później powstaje drugi
dom filialny zgromadzenia w N i ż n i o w i e
nad Dniestrem. Klasztor ten miał

charakter specjalny, prowadził bezpłatną
szkołę dla przyszłych polskich
nauczycielek. Siostry przyjmowały tu
dzieci z rodzin zubożałych na skutek
carskich represji popowstaniowych.
Prowadzono też szkółkę dla dzieci
wiejskich.
W 1896 roku Matka rozpoczyna
budowę klasztoru, szkoły i szkółki w N o
w y m S ą c z u. W jej zamyśle był to dom
zgromadzenia w zaborze austriackim,
najdalej wysunięty w kierunku Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Matka Marcelina
zastrzegła pierwszeństwo w
przyjmowaniu wychowanek do
nowosądeckiej szkoły dla Wielkopolanek.
Najbardziej ryzykowne decyzje podjęła
Matka u schyłku swego życia, zakładając
dwa domy zgromadzenia pod zaborem
rosyjskim.
W 1907 roku, mimo niezmiennie
wrogiej postawy caratu wobec życia
zakonnego, wysyła siostry do S ł o n i n a
na Litwę, do klasztoru wymierających
bernardynek, aby utrzymać tam życie
zakonne. Jedenaście lat trwała tam praca
w ukryciu i dopiero w czasie pierwszej
wojny światowej siostry mogły się ujawnić
i otworzyć seminarium nauczycielskie, a
potem liceum ogólnokształcące.
Ostatnią fundacją Matki Marceliny,
która powstała w 1908 roku krótko przed
jej śmiercią, był S z y m a n ó w koło
Warszawy. Inicjatorką tego dzieła była
osoba świecka, gorąca patriotka, Maria
Ciechanowska, której udało się w sposób
prawie cudowny uzyskać od rządu
carskiego pozwolenie na otwartą pracę
wychowawczą dla niepokalanek w
obrębie Królestwa Polskiego. W praktyce
działalność sióstr napotykała na
niekończące się pasmo trudności. Ostatnie
dzieło Matki Marceliny przetrwało do dnia
dzisiejszego.
Zmarła 5 stycznia 1911 roku w
Jazłowcu. Prochy jej znajdują się w
Jazłowcu i Szymanowie. 5 stycznia 2011
roku obchodzono stulecie jej śmierci.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Wielki kaznodzieja, a jednocześnie
przyjaciel Matki i zgromadzenia ks.
Arcybiskup J. Teodorowicz, przemawiając
przy trumnie powiedział iż można
„zamknąć jej życie w jednym znaku i
jednym słowie, a to w słowie Pawłowym:
Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus. Ona nie tylko wpatrywała się w
Chrystusa, Ona nie tylko uczucie miała
miłości, Ona nadto i przede wszystkim z
Nim była zespolona, Ona z Nim była jedno
– On w niej żył i przez Nią działał”.
Została beatyfikowana w Rzymie przez
naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana
Pawła II – 6 października 1996 roku.
Papież podczas kazania beatyfikacyjnego
powiedział m. in. „Całe jej życie było
wiernym trwaniem w Bogu poprzez
modlitwę i wierne naśladowanie Jezusa
Chrystusa. Matka Darowska przypisywała
wielką rolę chrześcijańskiej kobiecie jako
żonie, matce, obywatelce kraju”.
Życie Marceliny Darowskiej – zakonnicy,
współzałożycielki i drugiej przełożonej
generalnej Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP, a zarazem
błogosławionej Kościoła
rzymskokatolickiego, było bardzo
owocne. Bogate i niezwykłe jak dzieje
Polski XIX i XX wieku. Matka Marcelina
ciągle musiała uczyć się nowych rzeczy:
kierowania pracami budowlanymi i
remontowymi, załatwiania spraw
prawnych i administracyjnych. Musiała
spisać konstytucje zakonne. Do jej
obowiązków należało również
wychowanie pierwszego pokolenia
zakonnic.
S t wo r z y ł a p o l s k ą t e r m i n o l o g i ę
ascetyczno – mistyczną o zabarwieniu
właściwym dla epoki romantyzmu
(zetknęła się osobiście z Mickiewiczem).
Jej pisma liczą ok.144 tomów
maszynopisu.
Dzieło błogosławionej Marii Marceliny
trwa. W czasie dwóch wojen siostry
z a m i e n i a ł y k l a s z to r y w l a z a re t y,
wielokrotnie ewakuowane niosły ludziom
pomoc w różnych okolicznościach i
warunkach. Nigdy nie przerwały pracy
dydaktyczno – wychowawczej ( czasami z
konieczności tajnej ). Miejscami jej
szczególnego kultu są:
- SZYMANÓW - istnieje tam Dom
Generalny Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP (
Niepokalanki ).
- JAZŁOWIEC – od 1999 roku w kaplicy
sióstr niepokalanek istnieje sanktuarium
bł. Marceliny Darowskiej.
- WAŁBRZYCH – bł. Marcelina jest
patronką Prywatnego Gimnazjum i
Liceum Sióstr Niepokalanek.
Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest 5 stycznia w
dniu jej narodzin dla nieba.

TYDZIEŃ EKUMENICZNY
W 1964 r. Sobór Watykański II wydał
Dekret o ekumenizmie, w którym
podkreślił, iż sercem ruchu
ekumenicznego jest modlitwa. Dekret
zachęca jednocześnie do praktyki
Tygodnia Modlitw. Czas Tygodnia
Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia
- czas ten kończy pamiątka nawrócenia się
św. Pawła (25 stycznia).
Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad
skłóceniem swoich dzieci i dążył za
wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie
Chrystusie. W historii ruchów
ekumenicznych odróżnić możemy trzy
etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualną
sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy
od niego odpadli z obawy prześladowań;
wiek XII-XV to próby pozyskania dla
jedności prawosławia; i współczesne
kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny
chrześcijańskiej.
Obecnie Światowa Rada Kościołów
s ku p i a 2 8 6 Ko ś c i o ł ów i w y z n a ń
chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji
ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się
dialog pomiędzy poszczególnymi
Kościołami. Utworzone zostały komisje
dla rozważenia problemów, które łączą i
które dzielą braci odłączonych od
Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie
prowadzi się teologiczne poszukiwanie do
uzgodnienia poglądów.
Teksty na Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan są co roku przygotowywane

przez grupy chrześcijan z poszczególnych
krajów we współpracy z przedstawicielami Komisji „Wiara i Ustrój”
Ś w i a t o we j R a dy Ko ś c i o ł ó w o ra z
Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan. Materiały na 2012 r. po raz
pierwszy w historii przygotowali
reprezentanci polskich Kościołów. W tym
celu utworzono ekumeniczną grupę
redakcyjną, w której skład weszli
przedstawiciele Polskiej Rady
Ekumenicznej oraz Konferencji
Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.
Temat przewodni Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan 2012 brzmi:
„Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa
Chrystusa” i jest zainspirowany tekstem
biblijnym zawartym w 1. Liście św. Pawła
do Koryntian 15,51-58.
Opr. Krzysztof Kubiak

Urszula Pawelska
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Odpusty w Kościele

za zmarłych (niekoniecznie muszą być to
cząstkowy);
osoby nam znane, nie musimy wymieniać · U c z e s t n i c t w o w u r o c z y s t y m
zakończeniu Kongresu
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą konkretnego imienia - wystarczy
Eucharystycznego;
Bożego Miłosierdzia. W sakramencie ofiarować odpust w intencji osoby
p o j e d n a n i a g r z e s z n i k o t r z y m u j e zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). · U c z e s t n i c t w o w r e k o l e k c j a c h
trwających przynajmniej trzy dni;
przebaczenie wyznanych grzechów, za
które szczerze żałuje. Dzięki temu może Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i · P u b l i c z n e o d m ó w i e n i e a k t u
wynagrodzenia Sercu Jezusowemu O
o n o s i ą g n ą ć w i e c z n e z b aw i e n i e . zupełnych) nie można ofiarowywać za
J e z u N a j s ł o d s z y w u ro c z ys t o ś ć
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia innych żywych.
Najświętszego Serca Pana Jezusa (w
jednak od kar doczesnych (czasowych), Wy b r a n e p r a k t y k i z w i ą z a n e z
inne
dni - odpust cząstkowy);
uzyskaniem
odpustu
zupełnego:
które spotykają nas za życia lub po śmierci
·
P
u
b
liczne odmówienie aktu
·
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy
p
o
św
i ę c e n i a ro d z a j u l u d z k i e g o
przez
co
najmniej
pół
godziny
(jeśli
jest
właśnie obfity skarbiec odpustów
Chrystusowi
Królowi O Jezu Najsłodszy,
krótsza
odpust
cząstkowy);
Kościoła.
Odkupicielu
w uroczystość Jezusa
·
Nawiedzenie
jednej
z
czterech
Odpust jest to darowanie przez Boga
Chrystusa
Króla
Wszechświata (w inne
rzymskich
bazylik
patriarchalnych
(św.
kary doczesnej za grzechy
dni
odpust
cząstkowy);
Piotra,
św.
Pawła
za
Murami,
Matki
o d p u s z c z o n e j u ż c o d o w i n y.
Bożej Większej lub św. Jana na · Posługiwanie się przedmiotami
pobożności (krucyfiksem, krzyżem,
Lateranie) i odmówienie w niej Ojcze
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i
różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o
nasz i Wierzę:
zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu
ile zostały pobłogosławione przez
uwalniają nas od kary doczesnej).
Papieża (ewentualnie - przez
Odpusty te może zyskiwać każdy
biskupa), po odmówieniu
ochrzczony po spełnieniu
jakiejkolwiek
formuły wyznania
odpowiednich warunków dla siebie
wiary
w
uroczystość
świętych
lub ofiarowywać je za zmarłych.
Apostołów
Piotra
i
Pawła
29
Warunki uzyskania odpustu
czerwca;
jeśli
przedmioty
były
zupełnego:
pobłogosławione przez kapłana
· Brak jakiegokolwiek przywiązania
lub
diakona - odpust cząstkowy;
do grzechu, nawet powszedniego
·
Przyj ęc ie Pierwszej
( jeżeli jest brak całkowitej
Komunii
świętej lub pobożne
dyspozycji - zyskuje się odpust
u
c
z
e
s
t
n
ictwo w takiej
cząstkowy)
uroczystości;
· Stan łaski uświęcającej (brak
·
Sprawowanie i
nieodpuszczonego grzechu
uczestnictwo we Mszy świętej
ciężkiego) lub spowiedź
prymicyjnej;
sakramentalna
·
Sprawowanie i
· Przyjęcie Komunii świętej
uczestnictwo we Mszy świętej z
· Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze
okazji 25-, 50- i 60-lecia
nasz" i "Zdrowaś Mario") w
kapłaństwa;
intencjach Ojca Świętego (nie
·
Odmówienie w całości (i
chodzi o modlitwę w intencji
bez
przerwy)
przynajmniej jednej
samego papieża, choć i ta
części
różańca
(pięciu dziesiątek)
modlitwa jest bardzo cenna;
w
kościele,
kaplicy
publicznej, w
modlitwa związana z odpustem
rodzinie,
wspólnocie
zakonnej czy
ma być skierowana w intencji tych
p
o
b
o
ż
ny
m
s
t
o
wa
rzyszeniu,
spraw, za które modli się każdego
połączone
z
rozmyślaniem
nad
dnia papież. Intencje te są często
-w święto tytułu tej bazyliki,
rozważanymi tajemnicami
ogłaszane, m.in. na naszych stronach z
-w jakiekolwiek święto nakazane (np.
(odmówienie poza tymi miejscami lub
kalendarzem na dany miesiąc)
we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
wspólnotami - odpust cząstkowy);
· Wykonanie czynności związanej z
Panny),
· Jednorazowe nawiedzenie kościoła, w
odpustem
-raz w roku w innym dniu wybranym
którym trwa Synod diecezjalny;
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i
przez
wiernego;
·
P
obożne odmówienie (śpiew)
modlitwa w intencjach Ojca Świętego
·
P
r
z
y
j
ę
c
i
e
b
ł
o
g
o
s
ł
a
w
i
e
ń
s
t
w
a
m
odlitwy Przed tak wielkim
mogą być wypełnione w ciągu kilku dni
udzielanego
przez
Papieża
Urbi
et
Orbi
S
a
kramentem podczas liturgii
przed lub po wypełnieniu czynności, z
(Miastu
i
Światu)
choćby
tylko
przez
Wieczerzy
Pańskiej po Mszy świętej (w
którą związany jest odpust; między tymi
radio
lub
telewizję;
Wielki
Czwartek)
oraz w uroczystość
elementami musi jednak istnieć związek.
· Adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
(Boże Ciało); w innym czasie - odpust
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele
·
Odmówienie
modlitwy
Oto
ja,
o
dobry
i
cząstkowy;
odpustów zupełnych, natomiast po jednej
najsłodszy Jezu po Komunii świętej · Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu
Komunii świętej i jednej modlitwie w
przed obrazem Jezusa Chrystusa w
Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum)
intencjach papieża - tylko jeden odpust
każdy piątek Wielkiego Postu oraz w
jako podziękowanie za otrzymane
zupełny.
Wielki Piątek (w pozostałe dni - odpust
łaski w ostatnim dniu roku (w innym
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów
czasie, nawet prywatnie - odpust
8
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cząstkowy);
· Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu
Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w
Nowy Rok i w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego (w pozostałe dni,
nawet prywatnie - odpust cząstkowy);
·
Odprawienie Drogi Krzyżowej po
spełnieniu następujących warunków:
- odprawienie przed urzędowo
erygowanymi stacjami Drogi
Krzyżowej (np. w kościele, na placu
przykościelnym);
- musi być 14 krzyżyków;
- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa
(nie jest konieczne rozmyślanie o
poszczególnych tajemnicach każdej
stacji);
- wymaga się przechodzenia od jednej
stacji do drugiej (przy publicznym
o d p r a w i a n i u w y s t a r c z y, a b y
prowadzący przechodził, jeśli wszyscy
wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś
z powodu słusznej przyczyny (np.
choroby, podróży, zamknięcia kościoła
itp.) nie może odprawić Drogi
K r z y ż o we j w g p o d a nyc h t u t a j
warunków, zyskuje odpust zupełny po
przynajmniej półgodzinnym
pobożnym czytaniu lub rozważaniu
Męki Chrystusa
·
Nawiedzenie kościoła
parafialnego w święto tytułu lub w
dniu 2 sierpnia, kiedy to przypada
odpust "Porcjunkuli" po odmówieniu
Ojcze nasz i Wierzę;
·
Nawiedzenie kościoła i ołtarza w
dniu konsekracji i odmówienie Ojcze
nasz i Wierzę;
·
Nawiedzenie kościoła lub kaplicy
we wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych (2 listopada) i odmówienie
tam Ojcze nasz i Wierzę;

·

W dniach od 1 do 8 listopada za
nawiedzenie cmentarza z
równoczesną modlitwą za zmarłych codziennie odpust zupełny, który
można ofiarować wyłącznie za
zmarłych (za nawiedzenie cmentarza
w inne dni - odpust cząstkowy również
wyłącznie za zmarłych);
·
Nawiedzenie kościoła lub kaplicy
zakonników w święto ich założyciela i
odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
·
Odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych podczas liturgii Wigilii
Paschalnej w Wielką Noc lub w
rocznicę swojego chrztu (jeśli przy
pomocy innej formuły w innym czasie odpust cząstkowy)
Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone
także dwa dodatkowe odpusty
zupełne:
·
Uczestnictwo w nabożeństwie
Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim
Poście w jakimkolwiek kościele na
terenie Polski;
·
Nawiedzenie dowolnej bazyliki
mniejszej w następujące dni:
- w uroczystość świętych Apostołów
Piotra i Pawła (29 czerwca)
- w święto tytułu
- w dniu 2 sierpnia (odpust
"Porcjunkuli")
- jeden raz w ciągu roku w dniu
określonym według uznania
Odpusty cząstkowe: O niektórych
odpustach cząstkowych wspomniano
już, wymieniając odpusty zupełne.

wznosi myśli do Boga z pokorą i
ufnością, dodając w myśli jakiś akt
strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami"
2.
J e ś l i w i e r ny p o wo d o wa ny
motywem wiary przyjdzie z pomocą
potrzebującym współbraciom,
pomagając im osobiście lub dzieląc się
z nimi swoimi dobrami, uzyskuje
odpust cząstkowy
3.
Gdy wierny w intencji
umartwiania się, odmówi sobie czegoś
godziwego, a przyjemnego dla siebie,
uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek
te n m a z a c h ę c i ć w i e r nyc h d o
praktykowania dobrowolnych
umartwień
Odpust cząstkowy jest związany z
odmówieniem wielu znanych modlitw i
można go uzyskać wielokrotnie w ciągu
dnia. Niektóre z modlitw związanych z
odpustem cząstkowym to: Anioł Pański
(lub Regina Caeli w Okresie
Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa;
Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości);
Psalm 51 (Zmiłuj się...); odmówienie
Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych;
Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z
Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II
tygodnia psałterza); modlitwa św.
Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno
Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj,
Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją
obronę; Magnificat; odmówienie jednej z
sześciu litanii zatwierdzonych dla całego
Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus,
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do
Są trzy ogólne warunki uzyskania Najdroższej Krwi Chrystusa Pana,
Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa
odpustu cząstkowego:
1.
Wierny dostępuje odpustu lub do Wszystkich Świętych); pobożne
cząstkowego, jeśli w czasie spełniania uczynienie znaku Krzyża świętego.
swoich obowiązków i w trudach życia

30 rocz. Stanu wojennego
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SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
Przedstawimy dziś Naszym Czytelnikom
pytania, które pozwolą sprawdzić jak jest ich
znajomość Starego oraz Nowego
Testamentu. W bieżącym numerze
zamieszczone będą pytania dotyczące
Starego Testamentu. W kolejnym zamieścimy odpowiedzi na nie oraz pytania
odnoszące się do Nowego Testamentu.
Pytania nie są proste, ale ... jeśli potrafimy na
nie odpowiedzieć, możemy stwierdzić że
nasza znajomość Pisma Świętego jest
bardzo dobra. Natomiast jeśli będziemy
mieli z nimi trudność, niech ten sprawdzian
będzie zachętą do częstszego wczytywania
się w wersy Pisma.
STARY TESTAMENT
1. W jednak z ksiąg Starego Testamentu
mamy wzmiankę, że pewien podczaszy
służąc królowi stał się później
gubernatorem Judei i odbudował
Jerozolimę.
Pytanie: a) Jak nazywał się ten człowiek?
b) Jakiemu Królowi służył?
c) W jakiej księdze znajduje się ten
opis?
2. Prorok niewidomy - Syn króla izraelskiego
zachorował. Król wysłał swoją żonę, aby
poprosiła proroka o uzdrowienie chorego
dziecka. Królowa przedstawiła się
prorokowi jako zwykła kobieta, ale on od
razu ją poznał, chociaż był niewidomy, i
powiedział, że chłopiec umrze zanim on
wróci do domu. Co się sprawdziło.
Pytanie: a) Prorok nazywał się?
b) W której księdze jest to opisane?
3. Pewien król pogański powiedział: "Jak
przyjdę do Jerozolimy, uczynię z tego miasta
grób dla Żydów". Później jednak przed
śmiercią wyznał: "Nikt z ludzi nie może się
czynić równym Panu Bogu".
Pytanie: a) Król nazywał się?
b) Jakiego kraju był władcą?
c) Słowa te znajdziemy w księdze?
4. Prorok w swej wizji zobaczył jak kości
ludzkie ożywiły się - zmieniły się w potężne
wojsko.
Pytanie: a) Który to był prorok?
b) W której księdze znajduje się ten opis?
5. Pewien pogański król zdobył królestwo
izraelskie, uprowadził króla i wielu ludzi
jako niewolników do swego kraju.
Pytanie: a) Jaki to był król?
b ) D o j a k i e g o k ra j u u p ro wa d z i ł
pokonanych?
c) Król izraelski nazywał się?
d) W której księdze znajdujemy ten opis?
6. W jednej z ksiąg Starego Testamentu
autor natchniony mówi, ze dla lepszego
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zrozumienia streścił długie opowieści 15. Pewien zarozumiały król wszedł do
historyczne w jedną księgę.
świątyni i zamierzał złożyć ofiarę na ołtarzu,
Pytanie: a) Jaka to księga?
a było to zarezerwowane tylko dla
kapłanów. Za karę został trędowatym.
7. Prorok zapowiedział, że król polegnie w Pytanie: a) Król nazywał się?
bitwie. król przebrał się w ubiór zwykłego
b) Był królem państwa?
żołnierza - mimo to został śmiertelnie
c) Opis znajdziemy w księdze?
zraniony z łuku.
Pytanie: a) Prorok nazywał się?
16. Wskrzeszenie zmarłego - Zaniesiono
b) Król, który zginał w bitwie?
zmarłego na cmentarz, aby go pogrzebać.
c ) W y d a r z e n i e o p i s a n o w Kiedy byli na cmentarzu, z daleka zauważyli,
księdze?
że zbliżają się nieprzyjaciele. Pochowali
więc szybko umarłego w grobie proroka i
8. Pewien pogański król najechał Jerozolimę uciekli. Zmarły położony w grobie proroka
i w świątyni kazał ustawić bożka. Pod karą nagle ożył.
śmierci zmuszał Żydów do uczestnictwa w Pytanie: a) Prorok nazywał się?
świętach pogańskich
b) Fakt ten opisano w księdze?
Pytanie: a) Królem tym był?
b) Państwem, którym rządził była?
17. Pewien król pogański zdobył różne
c) Ustawił posąg bożka?
miasta w Judei. Chciał też zdobyć Jerozolimę.
d) Opis zdarzenia jest w księdze? Wtedy król judzki prosił Pana Boga o pomoc.
Prorok oznajmił królowi, że wróg nie
9. Pewien król za swoje grzechy i swoich wejdzie do miast - "Ja sam obronię
poddanych uprowadzony został do Jerozolimę" - mówił Pan. Rzeczywiście nagła
Babilonii. tam podczas wygnania się zaraza zniszczyła wojska nieprzyjaciela.
nawrócił, dlatego Pan Bóg mu przebaczył. Pytanie: a) Jak nazywał się król - najeźdźca?
król wrócił do kraju, kazał zniszczyć posągi
b) Królem Jerozolimy był wówczas?
pogańskich bożków i złożył ofiarę
c) Prorok, który oznajmił królowi?
przebłagalną w świątyni.
d) Wydarzenie to mamy w księdze?
Pytanie: a) Nawrócony król to?
b) Był królem państwa?
18. Prorok upominał Żydów zgromadzonych
c) Zdarzenie opisano w księdze?
na dziedzińcu świątyni: "Nie otrzymacie
10. Jedna z ksiąg wychwala szczerą przyjaźń pomocy Bożej, ponieważ łamiecie prawo." Z
- między innymi w słowach: "Kto znalazł rozkazu króla prorok został ukamienowany.
przyjaciela, znalazł prawdziwy skarb".
Pytanie: a) W jakiej księdze możemy to Pytanie: a) Który prorok upominał Żydów?
przeczytać?
b) Król, który kazał ukamienować
proroka?
11. Nieprzyjaciela walczący między sobą Moabici i Amonici - połączyli się, aby 19. Po bitwie pewien wódz znalazł pod
walczyć przeciw Izraelitom. Wówczas ubraniami poległych żołnierzy rozmaite
pobożny król judzki gorliwie się modlił, amulety i inne przedmioty pogańskie, co
prosząc, aby Pan Bóg pomógł zwyciężyć było zabronione prawem. Dlatego zebrał
ofiary i posłał do świątyni z prośbą, aby
nieprzyjaciół.
kapłani modlili się za poległych żołnierzy.
Pytanie: a) Pobożny król nazywał się?
Pytanie: a) Wódz nazywał się?
b) Opisano to w księdze?
b) Przedmioty pochodził z miasta?
c) Gdzie została złożona ofiara i
12. Król pogański wtargnął do Jerozolimy i
odbyły się modlitwy?
kazał zniszczyć księgi Pisma Świętego.
d) Opisano to w księdze?
Pytanie: a) Królem tym był?
b) Jaki państwem rządził?
20. Prorok przepowiedział , że Mesjasz
c) Wiemy o tym z księgi?
(Chrystus) będzie bardzo cierpiał i zostanie
13. W jednej z ksiąg znajdujemy sześć razy umęczony razem z łotrami.
słowa "Marność nad marnościami, wszystko Pytanie: a) Prorokiem tym był?
b) Opisuje to księga?
jak wiatr przechodzi".
Pytanie: a) Jaka to księga?
14. Pewien minister na rozkaz króla musiał /ciąg dalszy nastąpi/
prowadzić konia, na którym siedział jego Opracował: ks. Leon Łodziński
największy nieprzyjaciel.
Pytanie: a) Jak nazywał się ten minister?
b) Imię króla?
c) W jakiej księdze jest to
opisane?
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

V zleca budowę nowego budynku
biblioteki, w którym mieści się ona do
dnia dzisiejszego. W kolejnych latach
zbiory
zostają powiększone m.in. o
W tym numerze pragnę przedstawić
obszerne zbiory manuskryptów
miejsca związane z bogactwem
bibliotecznym i florystycznym Watykanu. pochodzących od królowej Szwecji
Krystyny Szwedzkiej, o kolekcje
Cicognara, rodziny Borgów, Barberini i
Niewątpliwie jednym z
Borgiani, Patetta.
interesujących miejsc w Watykanie pod
Obecnie zbiory biblioteki to 150 tys.
względem zebranych zbiorów jest
manuskryptów i 1,6 mln tomów. Dzięki
Biblioteca Apostolica Vaticana. To tu
postępowi technicznemu część zbiorów
znajdziemy cenne papirusy,
została skatalogowana w komputerze.
manuskrypty księgi, autobiografie,
Biblioteka
udostępniła też w Internecie
inkunabuły oraz monety i medale.
poszczególne
zbiory.
Jedna z najstarszych i najbardziej
znanych bibliotek na świecie. Została
Kolejnym ciekawym miejscem
założona przez papieża Mikołaja V
godnym
uwagi są Ogrody Watykańskie,
(1447-1455). Odziedziczył on po swoich
których
początki
sięgają średniowiecza,
poprzednikach około1200 dzieł, które
jednak dostępne są dla zwiedzających od
postanowił powiększyć zbiór o
rękopisów z pałacu na Lateranie. Wysłał czasów papieża Piusa XII. Zajmują
powierzchnię około 24 hektarów. Na
także zaufanych uczonych do różnych
ogrody skałada się wiele rzadkich
krajów Europy w celu zakupienia
okazów roslin z całego świata,
cennych manuskryptów do papieskiej
niespotykane krzewy i drzewa. Przeważa
kolekcji. W 1475 r. Biblioteka
roślinność klimatu
Watykańska otrzymała status prawny,
śródziemnomorskiego. Obecny kształt
dzięki któremu stała się dostępna dla
ogrodu zawdzięczamy papieżom i
studentów i ludzi nauki. Od tego czasu
artystom z XVI i XVII w. Najstarsza jego
zbiory zaczęły być systematycznie
część
znajduje się w sąsiedztwie
katalogowane. W 1587 r. papież Sykstus

„SKARBY WATYKANU”

Belwederu i dziedzińca Muzeum
Watykańskiego. Pozostałości muru
średniowiecznego rozdzielają ogród na
dwie części.
W ogrodach prócz bogatej flory można
zobaczyś liczne kapliczki i groty, do
których porwadzą rozmaite ścieżki.
Najbardziej znaną jest reprodukcja groty
Matki Boskiej z Lourdes, gdzie papież
kończy procesją miesiąc Maryjny.
Dodatkowo liczne rzeźby, tarasy
widokowe oraz Letni Dom Papieża
nadają urok temu cudownemu miejscu.
Przed Pałacem Rządowym znajduje się
ciemnozielony dywan przeznaczony do
przedstawianie papieskiego herbu. Część
górna jest stał, przedstawia klucze św.
Piotra i tiarę. Druga część jest zmienna i
przedstawia herb aktualnie
sprawującego rządy papieża. Mimo, że
Ogrody Watykańskie są ogólno dostępne
to ich zwiedzanie należy wcześniej
zaplanować, poniewaz stanowią one
miejsce częstych spacerów papieży i ich
gości.
W kolejnym artkule odwiedzimy
grobowiec rodzinny, który stał się
później siedziba papieską.
J.Galas
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KARNAWAŁ, ZABAWA I GRA W KULTURZE
Holenderski filozof kultury Johan
Huizinga pisał: „Wszystkie poczynania
ludzkie są jedynie zabawą”. Postulował
również wprowadzenie terminu homo
ludens (człowiek bawiący się). W ten
sposób podkreślił, że zdolność człowieka
do zabawy jest jedną z jego
najważniejszych cech, równie istotną jak
zdolności twórcze. Każdy z nas lubi
zabawę, taktujemy ją jako przeciwwagę
dla tego, co poważne i traktowane na
serio.
Warto zastanowić się nad tym, czym
jest zabawa. Przede wszystkim
czynnością dobrowolną, wyodrębnioną
czasowo i przestrzennie, zawierającą
element niepewności, ujętą w normy i
odgrodzoną od życia poważnego
„ramami” umowności i co ważne, sprzyja
podtrzymaniu wartości społecznych.
Mówiąc o zabawie nie sposób nie
wspomnieć o karnawale. Na ogół uważa
się, że karnawał to czas mniej lub bardziej
hucznych zabaw, zapoczątkowanych
balami sylwestrowymi i trwających
potem od Trzech Króli do ostatniego
wtorku przed Popielcem; zabaw, w
k t ó r yc h u c z e s t n i c y p o p i s u j ą s i ę
umiejętnościami tanecznymi, humorem
i wspaniałymi kreacjami, czasem
wzbogacanymi własną inwencją.
Już od średniowiecza organizowane
były w tym okresie zabawy, pochody,
parady przebierańców. W oryginalny
sposób charakteryzuje to zjawisko
ambasador sułtana Sulejmana II (XVI w),
który pisze:
„W pewnej porze roku chrześcijanie
dostają warjacyj i dopiero jakiś proch
sypany im potem w kościołach na głowę
leczy takową”.
Trudno odmówić mu racji, bo
przecież w okresie karnawału hierarchia
społeczna zostaje zastąpiona świąteczną,
tworzy się prześmiewczą, odwróconą
hierarchię. Wybiera się np. króla
karnawału. Odwrócone zostaje
wartościowanie ciała ludzkiego. Ważna
staje się nie głowa (rozum, rozsądek), lecz
dół ciała (cielesność, fizjologia). Dlatego
właśnie typowymi zachowaniami
karnawałowymi są obżarstwo, pijaństwo,
zachowania obsceniczne. Karnawał
oparty na przeciwieństwach: poczynając
od opozycji w stosunku do Wielkiego
Postu – unaoczniają najlepiej grubas
siedzący na beczce z obrazu P. Bruegla i
wychudzona starucha z ulem na głowie.
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"Walka karnawału z wielkim postem", Peter Bruegel

Nie można jednak nie doceniać faktu,
że w całym tym rytuale tak naprawdę
c hy b a n a j wa ż n i e j s z e w yd a j e s i ę
karnawałowe odwrócenie ról
społecznych. Jeśli nawet nie całkowite
odwrócenie, to radykalna zmiana,
polegająca na przeistoczeniu się w inną
postać. Warto jednak zauważyć, że
paradoksalnie owo bycie kimś innym
często polega na „byciu sobą”, czyli
uzewnętrznieniu tego, co na co dzień jest
tłumione, wypierane
bądź
nieuświadomione. Jak pisze Kerényi:
„…nagle stajemy się dzikusami,
którymi nie odważamy się być bez
przebrania”.
Dlatego najbardziej charakterystyczną
cechą zabaw karnawałowych są maski,
które nie tylko skrywają, lecz również
objawiają czy wręcz demaskują
człowieka.
W ciekawy sposób karnawał
definiuje W. Dudzik, który nazywa go
„świętem totalnym”. Określa mianem
piątej pory roku, ponieważ zawiesza on
całkowicie rytm codziennego życia. Czas
wówczas jakby się zatrzymuje, by
umożliwić świętującym „wyjście z czasu”,
znalezienie się poza nim, potem zaś
powrót do niego bez konsekwencji
upływu „zatrzymanych” dni. Wszystko
jest wówczas nagle inne: porządek
zmienia się w nieporządek, harmonia
w dysonans, umiar w nadmiar, powaga w
śmiech, prawo w bezprawie, a sacrum
w profanum.

Z c z a s e m k a r n a wa ł s t a ł s i ę
fenomenem obyczajowo – ludycznym. Stał
się elementem trójczłonowego cyklu, jako
swoisty „międzyczas” pomiędzy dwoma
okresami sakralnej powagi: adwentu,
zakończonego świętami Bożego
Narodzenia, a Wielkim Postem
przygotowującym do świąt
w i e l k a n o c nyc h . Ta k w i ę c
„międzyczasowość” karnawału polega na
jego profanicznej roli między dwoma
niezwykłej wagi okresami sakralnymi. W
ten sposób nastąpił trwały podział
ludzkiego świata na religijne sacrum i
świeckie profanum. Jednak człowiek nie
może wkroczyć z jednego w drugie, nie
przechodząc w stan pośredni.
W ten
sposób karnawał, potęgując własną
„inność” i „obcość”, umożliwia czytelne
rozgraniczenie najbardziej
fundamentalnych dla kościoła
katolickiego okresów świątecznych:
Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych. Gwarantem udanego
przejścia pomiędzy karnawałem a czasem
Wielkanocy jest stan pośredni w postaci
W i e l k i e g o P o s t u . Wa ż n e s ą t e ż
wyznaczniki jego granic. Taka funkcję
spełnia, kończący karnawał, „akt
przemiany” – posypywanie popiołem
głów wiernych w Środę Popielcową”. Ta
zewnętrza czynność rytualna jest dla
wszystkich sygnałem kresu
„międzyczasowości”. Tym właśnie można
tłumaczyć powód, dla którego karnawał
przetrwał okres chrystianizacji i
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funkcjonował przez stulecia w kulturze
chrześcijańskiej, pomimo jego
urągającego oficjalnej kulturze i religii
charakteru.
W okresie karnawału zniesiony
zostaje również porządek, ład i harmonia,
zastępuje je chaos i żywioł. Króluje „ świat
na opak”. W ten sposób choć na chwilę
instytucjonalizuje się nieporządek, można
wręcz mówić o tzw. rytuale rebelii.
Karnawał rozpatrywany w aspekcie
społecznym stawałby się środkiem
kanalizowania niezadowolenia
społecznego. W ten sposób
neutralizowano konflikty i zaspokajano
potrzebę
p r z e c iw s t a w i e n i a s i ę
niewygodnemu porządkowi. Kiedy
odchodzi się od istniejącego porządku do
głosu dochodzi kultura nieoficjalna, co
paradoksalnie stabilizuje porządek
społeczny, ponieważ pełni ona funkcję
oczyszczającą. Rzucając się w świat
karnawału, ludzie zmierzają ku całkiem
innemu światu, z którego perspektywy
życie powszechne zdaje się nagle dziwne i
nieprawdziwe. Zyskuje się wtedy
usprawiedliwienie dla odczuwanego na co
dzień dyskomfortu. Człowiekowi przynosi
ulgę możliwość przekonania się – dzięki
karnawałowi – że ludzka świadomość nie
zgadza się z otoczeniem. Upewniliśmy się i
pocieszyliśmy, jak twierdzi Thomson, że
„wszystko mogłoby być zupełnie inaczej”,
że „jest świat gdzie indziej”.
Karnawał staje się przestrzenią
równości. Wynika to z założenia, że się go
nie ogląda, ale przeżywa i
współuczestniczy. Gdyby świat, jaki jest,
był najlepszym ze światów, ludzie pewnie
nie potrzebowaliby karnawału. Niestety
świat jednak mało kogo zadawala.
Dlatego, żeby więc jakoś znieść ową
nieznośną ciężkość bytu, trzeba pocieszać
się utopią alternatywy albo raju
utraconego, czego wyrazem może być
właśnie karnawał.

Katarzyna Kubiak

Objawienie Pańskie, Trzech
Króli lub bardziej znane wszystkim
religiom pod nazwą Epifanii (gr.
επιφάνεια epifaneia; objawienie,
ukazanie się), to święto
chrześcijańskie mające uczcić
objawienie się Boga człowiekowi
(teofania), jego obecność w historii
człowieka (który jest zdolny do
rozumowego poznania Boga). W tym
roku obchodzimy te święto po raz
drugi od 1960 roku, jako wolny dzień
od pracy. Lecz jak je spożytkujemy i co z
niego wyniesiemy, zależy od nas..
Objawienie Pańskie w
powojennej Polsce, było dniem wolnym
od pracy do 16 listopada 1960 roku, kiedy
to zostało zniesione ustawą Sejmu PRL-u.
Ponownie przywrócono w listopadzie
2010 roku ustawą Sejmu RP przy okazji
zmiany Kodeksu pracy.
Każdemu z nas chyba najlepiej
znane jest te święto jako „Trzech Króli”,
lecz symboliczni „trzej królowie” w
tradycji tego święta pojawili się dopiero w
średniowieczu. W Kościele wschodnim
było znane już w III wieku, lecz
wprowadzono je „na początku IV wieku
(…) w celu wyparcia popularnego święta
narodzin boga Aiona. Prawdopodobnie
pod wpływem gnostycyzmu święto
epifanii zaczęto uznawać także za
pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie” w
skutek czego wyznawcy prawosławia
nazywają je potocznie „świętem Jordanu”.
Źródła święta możemy dojrzeć w
Ewangelii Mateusza, z której
dowiadujemy się, że do Betlejem przybyli
Mędrcy ze Wschodu, którzy oddali pokłon
Jezusowi i złożyli mu kadzidło, złoto i
mirrę, przez co domyślnie uznano, że było
ich trzech.
Typowe K+M+B wcale nie pochodzi od
imion króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Nie pochodzi także od pewnego
nietypowego zwrotu ;) Swoje źródła ma w
łacińskiej inskrypcji CMB Christus
Mansionem Benedicat (Niech Chrystus
błogosławi temu domowi) lub z
tłumaczenia świętego Augustyna Christus
Multorum Benefactor (Chrystus
dobroczyńcą wielu). Zaś sami królowie,
nie byli królami, lecz prawdopodobnie
astrologami (z greckiego słowa w
ogólnym tłumaczeniu: magoi). Z czasem
t a k ż e o g ó l ny i c h w yg l ą d z o s t a ł
wymyślony i według tradycji
chrześcijańskiej byli z części świata
pogan, ale też z różnych warstw
społecznych i narodowych w ogóle. Tak
więc przedstawiane są trzy osoby: 1.
czarna (od XIV w.), 2. młoda, 3. stara.

Zw yc z a j p i s a n i a C M B w c z e ś n i e j
poświęconą kredą na drzwiach
wejściowych w wielu domach katolickich
od XVIII wieku bardzo się upowszechnił,
więc nie wstydźmy się dzisiaj Jezusa i
piszmy litery: K+M+B oraz datę bieżącego
roku. Dla Jezusa i dla nas! :D
„[Kolejny] Zwyczaj święcenia
tego dnia złota i kadzidła wykształcił się
na przełomie wieków XV i XVI wieku.
Poświęcanym kadzidłem, którym była
żywica z jałowca, okadzano domy i
obejście, co miało znaczenie
symbolicznego zabezpieczenia go przed
chorobami i nieszczęściami. W tym
samym celu poświęconym złotem
dotykano całej szyi. Po uroczystym
obiedzie podawano ciasto z migdałem.
Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku,
zostawał "królem migdałowym". Znany
był też zwyczaj chodzenia dzieci z
gwiazdą, które pukając do domów,
otrzymywały rogale, zwane
"szczodrakami". Śpiewano przy tym
kolędy o Trzech Królach. Przy kościołach
stały stragany, sprzedawano kadzidło i
kredę.”
Trzej Królowie oddając hołd Panu
Jezusowi złożyli mu symboliczne dary,
mówiące o jego misji. Były to przyniesione
przez Kacpra - kadzidło (symbol
boskości), przez Melchiora - złoto (symbol
władzy królewskiej), a przez Baltazara mirra używana do balsamowania ciała
(zapowiedź męczeńskiej śmierci).
Miejsce, gdzie miał się narodzić Jezus
odczytali zaś z pism Księgi Micheasza:
„1. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś
wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu, a
pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności
2. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy
porodzi mająca porodzić Wtedy reszta
braci Jego powróci do synów Izraela.
3. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,
w majestacie imienia Pana Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą
potęgę aż po krańce ziemi.”
Ta k z wa nyc h M ę d rc ó w z e
Wschodu spotykamy także i my żyjąc na co
dzień. Pan Jezus jest w każdym z nas, jest
naszą częścią, a my jesteśmy Świątynią
Boga. Tak więc zatrzymując się i
poświęcając czas innym ludziom,
pomagając im, modląc się za nich, stajemy
się bogatymi Królami i jak Trzech Magów
składamy Wielki Dar Panu Jezusowi –
Dziecku, Człowiekowi, Bogowi; a jest to
Dar Serca i Miłości…
Grzegorz Jaskuła
*fragmenty tekstów pochodzą z www.pl.wikipedia.org
oraz z Księgi Micheasza „Biblii Tysiąclecia” (Mi 5,1-3)
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ŚWIĘTA RODZINA
Była to z pozoru zwyczajna rodzina.
Wiele takich rodzin mieszkało w
Nazarecie za panowania Cezara
Augusta. On był cieślą i codziennie
pracując, w pocie czoła, w swoim
warsztacie starał się zapewnić
utrzymanie najbliższym. Ona
zajmowała się domem, a więc kuchnia,
zakupy, szycie sprzątanie. Mieli tylko
jednego Syna, który gdy dorósł pomagał
ojcu w warsztacie. Zdobył niezbędne
kwalifikacje, aby przejąć ojcowski
warsztat. Wszystko w tym domu, z
pozoru funkcjonowało normalnie.
Dopiero po latach ludzie dowiedzieli się,
jak niezwykła Tajemnica od samego
początku zaciążyła na życiu tej
rodziny…
Pracowity cieśla miał na imię Józef i był
synem Jakuba. Pochodził z najbardziej
znamienitego rodu Izraela.
Jego przodkami byli dwaj
najsłynniejsi królowie
żydowscy: Dawid i
Salomon. Królestwo
Dawidowe upadło przed
wieloma wiekami i z
b o g a c t wa n i c j u ż n i e
pozostało. Tylko pamięć
świadczyła o królewskim
rodowodzie Józefa.
Ona nazywała się Maryja.
Była spokrewniona z
Elżbietą, pochodzącą od
samego Aarona, brata
Mojżesza, pierwszego
arcykapłana żydowskiego.
Józef i Maryja poznali się
zwyczajnie. On widywał Ją
na ulicach Nazaretu,
podziwiał Jej skromność i
pracowitość, urzekło go Jej
piękno. Ponieważ był w wieku, kiedy
wypadało się już ożenić, zwrócił się do
rodziców Maryi z prośbą o Jej rękę i został
przyjęty. Józef był z tego powodu bardzo
szczęśliwy.
Jednak wydarzenia przestały biec
normalnym trybem. Archanioł Gabriel
zwiastuje Maryi, że pocznie Syna Bożego.
Józef , stanąwszy wobec faktu cudownego
poczęcia, postanowił dyskretnie się
usunąć. Gdy tylko podjął tę decyzję anioł
Pański objawił mu we śnie, że Maryja
poczęła z Ducha Świętego. Wtedy to Józef
wziął Żonę do siebie.
Jezus przyszedł na świat w Betlejem,
dokąd przybyli Józef i Maryja w związku z
zarządzonym przez cesarza Augusta
spisem ludności.
W czterdziestym dniu po narodzeniu
Jezusa, zgodnie z Prawem Mojżeszowym,
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Józef ofiarował dziecko w świątyni,
składając przy tym „ofiarę ubogich”.
Niedługo potem Herod Wielki,
przerażony narodzinami nowego króla
żydowskiego, nakazał wymordować w
Betlejem i okolicy wszystkich chłopców w
wieku do dwóch lat. Józef ostrzeżony we
śnie przez anioła, uciekł wraz z Jezusem i
Maryją do Egiptu, gdzie pozostali do
śmierci Heroda. Po powrocie stamtąd
Święta Rodzina osiadła w Nazarecie.
Nazaret to miejsce gdzie dorastał Jezus,
można powiedzieć rodzinny dom,
rodzinne strony. Miasto to jest drogie
sercu wszystkich chrześcijan. To stąd
pochodziła Maryja, tutaj też większość
swego życia spędziła Święta Rodzina. W
Nazarecie wzrastał Jezus, wychowywany
jak każdy żydowski chłopiec.
Góry Wyżyny Galilejskiej wokół
Nazaretu sprawiają, że miasto wygląda
niczym kwiat. Stąd zapewne pochodzi

jego nazwa, bo nezer po hebrajsku znaczy
„kwiat”. Również obecna bazylika
wybudowana została w kształcie kwiatu –
odwróconej lilii, symbolu Matki Bożej.
Najważniejszym miejscem w Nazarecie
jest Grota Zwiastowania znajdująca się w
dolnej kondygnacji bazyliki. Stanowi ona
miejsce kultu wielu pokoleń wyznawców
Chrystusa. Według tradycji w miejscu
bazyliki Zwiastowania stał dom Maryi.
KULT NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
rozwinął się w czasach nowożytnych w
XVII wieku najpierw w Kanadzie, Belgii,
Francji i we Włoszech. Jednak i przedtem
czczono Świętą Rodzinę, o czym świadczą
liczne jej wizerunki w kościołach i szopki,
znane od czasów św. Franciszka.
Święto Świętej Rodziny ustanowił
Papież Leon XIII, a Papież Benedykt XV
rozszerzył je na cały Kościół. Po reformie
kalendarza liturgicznego w 1969 roku

święto Najświętszej Rodziny zostało
wyznaczone na pierwszą niedzielę po
Bożym Narodzeniu.
Święto Najświętszej Rodziny - to święto
każdej rodziny. Każda rodzina podobnie
jak Rodzina Nazaretańska pochodzi od
Boga i do Boga prowadzi.
Nasz ukochany Papież BŁ. JAN PAWEŁ
II wiele razy wygłaszał homilie o rodzinie.
Rodzinę nazywał wspólnotą życia i
miłości. Stawał w obronie rodziny i jej
praw. Występował w trosce o godność
ro d z i ny. N a p i s a ł te ż Ad h o r ta c ję
Apostolską FAMILIARIS CONSORTIO – O
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym, a także w roku
1994 z okazji ROKU RODZINY wydał List
do Rodzin.
Ojciec Święty ukazuje Świętą Rodzinę z
Nazaretu jako pierwowzór i przykład dla
wszystkich rodzin chrześcijańskich. Jest
ona dla nas wzorem pielęgnowania
„ p i ę k n e j m i ł o ś c i ”,
pokonywania trudności w
pokorze i zdawaniu się na
wolę Bożą. W swojej
adhortacji apostolskiej
„Familiaris consortio”
ukazuje Najświętszą
Rodzinę nie tylko jako
pomoc w pokonywaniu
trudności życiowych, ale w
radosnym wypełnianiu woli
Bożej. Jego słowa są
hymnem na cześć Rodziny z
Nazaretu. Ojciec Święty
pisze: „Rodzina jako jedyna
na świecie, ta, która
doświadczyła ubóst wa,
prześladowań, wygnania;
która uwielbiała Boga w
sposób nieporównywalnie
w z n i o s ł y i c z y s t y, n i e
omieszkała wspomagać
wszystkie rodziny chrześcijańskie, co
więcej, wszystkie rodziny świata w
wierności codziennym obowiązkom, w
przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń
życiowych, w wielkodusznym otwarciu się
na potrzeby innych, w radosnym
wypełnianiu planu Bożego”.
Tych troje świętych jest
najwspanialszym przykładem dla każdej
chrześcijańskiej rodziny. Maryja i Józef
musieli tak po ludzku troszczyć się, aby
zapewnić Jezusowi dach nad głową,
wyżywić Go i ubrać, a nade wszystko dać
Mu staranne wychowanie. Święta Rodzina
to nie jakiś ideał, ale konkretny przykład
jak należy wychowywać dzieci w miłości.
Chodzi przecież o to, aby dzieci były
kochane tak jak Jezus przez swoją Matkę
Maryję i przez przybranego ojca i
opiekuna Józefa.
Urszula Pawelska
Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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KOCHANI SYMPATYCY GRUPY

Filmowe wieczory

Pragnę was poinformować że

Najnowsza inicjatywa
Grupy to projekcja filmów .
Pierwszy to „O. Pio- między ziemią,
a Niebem” - oglądały go w
listopadzie 33 osoby, drugi seans to
„Fatima trzynasty dzień” – seans
wyświetlono 13 grudnia ,a grono
widzów powiększyło się do 40
osób. Filmy były bardzo głębokim
przeżyciem. Pierwszy o o. Pio
pokazał jego święte życie, którego
centrum był Bóg i Jego święta wolato było jego naczelnym
wskazaniem.
Drugi seans był w trochę
cięższej fabule, większości scen
n a k rę c a n o w c z a r n o b i a ł y m
kolorze, żeby oddać klimat tych
czasów, a także powagę i powód
objawień Matki Bożej w Fatimie.
Przed seansami modliliśmy się o
dobre przeżycie filmu. Na rozejście
się do domów błogosławieństwa
udzielił ks. Mateusz. Seanse to
pomysł ks. Mateusza, który został
naszym opiekunem duchowym.
Zapraszamy na następny seans,
szczególnie w te długie zimowe
wieczory, kiedy często nie ma
wartościowych pozycji w telewizji,
kiedy w Zbąszyniu nie ma już kina,
ani wypożyczalni wideo- dobrą
alternatywą jest ciekawy film w
D o m u
K a t o l i c k i m .
Przyprowadźcie znajomych.

nasza Grupa Modlitewna
podejmuje nowe inicjatywy. Od
początku istnienia spotykamy się
wspólnie na Adoracjach
Eucharystycznych i Apelach
Jasnogórskich.
Oprócz tego Grupa zaczęła się
spotykać przed Apelem
Jasnogórskim każdego DRUGIEGO
dnia miesiąca na formacjach
modlitewno-organizacyjnych w
Domu Katolickim. Te spotkania
mają zadanie wzmocnić i
uporządkować naszą
d o t yc h c z a s o wą d z i a ł a l n o ś ć .
Wypada też powiedzieć o naszej
stronie internetowej, na której
wpisy modlitewne mamy z całej
Polski ( zbieramy też listy od
Parafian ze skrzynki Modlitewnej
przy ołtarzu Matki Bożej
Różańcowej).Wszystkie modlitwy
są przez nas omadlane i
roznoszone do chorych.
Przypomnę też o naszej
dawnej inicjatywie, którą
podjęliśmy we Wielki Czwartek
(Dzień Kapłański) - jeszcze trochę i
minie cały rok jak modlimy się za
naszych Księży, a także za cały stan
Kapłański, który służył oraz
wyszedł z tej Parafii.

Troszczymy się również
o młodzież i dzieci,
a Nasze starania skupiają
się na modlitwie.
Chcąc widzieć dobrą perspektywę
przyszłości Naszej Parafii musimy
się solidarnie zastanowić i wcielić
w życie prawdziwy wielki plan
zaangażowania młodych
począwszy od małych z pozoru
nieważnych zadań, a skończywszy
na rzeczach wielkich. Potrzeba
nam tylko decyzji własnej, żeby
p r z e j ą ć

w s p ó l n i e

odpowiedzialność za młode
pokolenie. Niech Każdy wynosi to
co ma robić z modlitwy (Rozmowy
z Bogiem) - i niech to robi. Trzeba
nam przy tym odwagi i
wytrwałości ODWAGI-NIE LĘKAJ
SIĘ (MÓWIŁ JAN PAWEŁ II), NIE
ZNIECHĘCAJCIE SIĘ! Młodzi cały
czas na nas patrzą, a zarazem liczą
na nas, (to tkwi w ich
podświadomości). MŁODZI
POTRZEBUJĄ KIEROWNIKÓW
ŻYCIA- a wystarczy jedno słowo,
żeby odwrócić niedobry bieg życia.
Nie mówmy- „to nie dla mnie, niech
to robią młodzi”, a młodzi.. czekają
właśnie na nas (i nie tylko młodzi).
W GÓRĘ SERCA!!!- jak powtarzał
nasz Patron.

Niech Dzieciątko Jezus napełni Was miłością i pokojem!
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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
Grudniowe wydarzenia
·
3 grudnia po Mszy św. Roratniej o godz. 16.00 przybył do kościoła św. Mikołaj. Dzieci przygotowywały się do tej wizyty na
Roratach. Przynosiły do kościoła serduszka wypisanymi dobrymi uczynkami. Św. Mikołaj tradycyjnie już przyjechał
samochodem strażackim na sygnale.
·
Również 3 grudnia nasz dziecięcy chórek wyjechał do Obry k/Wolsztyna. Dzieci śpiewały tam w kościele parafialnym p.w.
św. Walentego na Mszy św. wieczornej. Dzieci spotkały się też ze św. Mikołajem, który przybył wraz ze św. Maciejem i
obdarował dzieci prezentami. Nasz chórek śpiewał w Obrze jeszcze w niedzielę, gdyż dzieci tam nocowały.
·
W niedzielę 4 grudnia dzieci klas drugich na Mszach św. o godz. 14.30 i 16.00 otrzymały z rąk rodziców poświęcone przez
ks. Proboszcza medaliki i łańcuszki.
·
W Domu Katolickim 4 grudnia można było nabyć ozdoby na święta Bożego Narodzenia. Odbył się bowiem
bożonarodzeniowy kiermasz.
·
Dnia 6 grudnia o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym w kościółku św. Mikołaja została odprawiona Msza św. ku czci tego
patrona. Mszę św. celebrowali ks. Proboszcz i ks. Henryk.
·
W poniedziałek 13 grudnia Msza św. o godz. 18.00 została odprawiona w 30 rocznicę stanu wojennego.
·
W niedzielę, 18 grudnia gościliśmy w naszej parafii ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który odprawił Mszę św.
dziękczynną w rocznicę wyniesienia wieży wschodniej.
·
Składka remontowa z niedzieli 18 grudnia wynosiła 10.800 zł. Wszystkim za wszelką okazaną pomoc składamy serdeczne
Bóg zapłać.
·
19 grudnia odbył się w Domu Katolickim koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu.
·
W piątek 23 grudnia dzieci pomagały w przygotowaniu żłóbka, stroiły choinki.
·
W Wigilię, na każdej wiosce zostały odprawione Pasterki. W Zbąszyniu Pasterka odprawiona została o godz. 23.00, a na
zakończenie uroczyście przeniesiono Dzieciątko, przywiezione z Betlejem, do żłóbka.
·
Dnia 27 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 – ministranci i ich rodzice spotkali się w Domu Katolickim na wspólnym opłatku.
·
Rok 2011 zakończono w parafii wieczorną Mszą św. i nabożeństwem dziękczynno – błagalnym.
A co w styczniu…..
·
Od 2 stycznia rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie , czyli kolęda.
·
5 stycznia 2012 roku w Domu Katolickim odbędzie się spotkanie noworoczne wszystkich grup duszpasterskich naszej
parafii. Serdecznie zapraszamy.
·
17 stycznia - rocznica powrotu Zbąszynia do Macierzy.
·
W styczniu odbędzie się tez koncert w wykonaniu organisty poznańskiej bazyliki archikatedralnej Pana mgr. Krzysztofa
Wilkusa.
U. Pawelska
Litery w polach od 1 do 23 utworzą rozwiązanie – myśl Stefana Żeromskiego,
które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty
48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do 17.01.2011 r.
Rozwiązanie Krzyżówki Listopadowej brzmi: "Złość jest chorobą duszy".
Nagrodę wylosowała: Pani Katarzyna Kubiak, Przyprostynia, ul.
Świętojańska i Pani Anna Skotarczyk, Zbąszyń, ul. Senatorska.
GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. zabobon,
7/. „tata” źrebaka,
8/. próżność,
10/. dawniej posłaniec,
11/. kolorowy ołówek,
13/. … pochyła – maszyna prosta,
14/. intruz,
16/. próżniak, nierób,
19/. rzadkie imię męskie,
20/. lista,
21/. poddasze,
22/. okrzyki na cześć,
23/. tworzywo ceramiczne,
25/. strój starożytnych Rzymian,
27/. okrywa orzecha,
28/. może być nosa i … żołądka,
31/. nielot z Antarktydy,
33/. odcień zieleni,
34/. … chłonne,
35/. jadło.
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Pionowo:
1/. imię twórcy „Eugeniusza Oniegina”,
2/. np. węgiel w skorupie ziemskiej,
3/. masa gipsowa stosowana w rzeźbie,
4/. były szklane w wizji Żeromskiego,
5/. popularny motyl,
6/. zażyłość, braterstwo,
9/. … Jezusa upamiętnione w Niedzielę
Wielkanocną,
12/. wytyczna,
15/. siłaczka,
17/. … akumulatora, gdy się wyczerpie,
18/. dzielimy się nim przy wigilijnym
stole,
24/. to co typowe dla kraju z Jokohamą,
26/. sterczy z beretu,
27/. dawana skorumpowanemu
urzędnikowi,
29/. materiał na wsypy,
30/. gwałtowne pragnienie czegoś,
32/. otwór np. w silosie.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Kącik poetycki
„Gwiazda, którą widzieli na Wschodzie
szła przed nimi i stanęła nad miejscem,
w którym było dziecię.”
(Mt 2,9)
Dziękujemy za miniony Rok, za wszystko co nam przyniósł od Boga; za zdrowie, za pracę, za wyniki w nauce, za kłopoty
i radości.
Niech odnalezione Dziecię Jezus w naszych domach, rodzinach obdarza nas Radością, Spokojem i Miłością w każdym
dniu Nowego Roku, a Kościół niech będzie Naszym Domem i szkołą komunii. Szczęśliwego, Błogosławionego Nowego Roku!

Na Nowy Rok
Słyszycie? Północ już bije,
Rok stary w mgły się rozwiewa,
Jak sen przepada…
Krzyczymy: Rok Nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada.
Rok stary jak ziarnko piasku
Stoczył się w czasu przestrzenie;
Czyż go żałować?
Niech ginie! bez łzy, oklasku,
Jak ten gladiator w drenie,
Co upadł niepostrzeżenieCzas go pochować.

Dziękujemy za wszystko i zgadzamy
się z wolą Bożą.
Za wszystko
Za wszystko dziękuję
za spokój i trwogę
za to, że nie rozumiem
i odejść nie mogę
za to że nas łączą niepozorne ręce
za jedną jeszcze jesień, by pokochać
więcej
uratuje, otworzyć parasol nade mną
posłuszeństwo, co prowadzi w
ciemności.
(ks. J. Twardowski)

Bywały lata, ach! krwawsze,
Z rozpaczy jękiem lecące
W przeszłości mrok.
A echo powraca zawsze,
Przynosząc skargi palące…
Precz z smutkiem! Życzeń tysiące
Na Nowy Rok!
(A.Asnyk)

Nie szukaj dni wczorajszych i śladów śniegiem zawianych,
I wiatru co ucichł nocą pośród świerkowej gęstwiny.
Bezsenna noc się skończyła, wiatr ustał gdzieś nad ranem
I biała, śnieżna ponowa pokryła dziś koleiny.
Nie szukaj okwitłych kwiatów, podeszłych wiosen zapachu,
Minionych lat gorącości, liści opadłych jesienią
I dymów co się błękitem rozwlekły w cichej przestrzeni,
I śladów stóp kochanych, na zawsze podeszłych gdzieś w
piachu.
Nie szukaj dni, co odeszły, śladów co się zatarły,
Na białym, nowym śniegu inne pobiegną dziś rano,
I powiedz sam dniom odeszłym i kwiatom, i liściom umarłym,
Że jutro przyjdzie – i będzie piękniejsze od wszystkich
widzianych.

Bądź wola Twoja
Bądź wola Twoja
Jako na czołach
tak i sercu naszym
Bądź wola Twoja
na oceanach
i pod niebiosami
Bądź wola Twoja
w ogniach powszednich
i w godzinie święta
Bądź wola Twoja
gdy cień pada
i gdy światło wschodzi
Bądź wola Twoja
daleko i blisko
i jeszcze dalej i jeszcze bliżej
(Dotknięcia A.Madaj)

Pejzaż XII
Księżyc niby bułka rumiana na pół przełamana
Krzywym kołem się toczy
Zbudzone gwiazdy zaplatają swoje grube
warkocze
Latarnie niby skąpym groszem światłem sypią pod
nogi
A w zaułkach po ciemku wiatr hula
Z nogi na nogę rytmem młynka zawija
Z oddali kołysanka biegnie
Zasypia wsparty o ścianę domku zmierzch
I noc otulona szalem z granatu
Kiwa się w bujanym fotelu.
St.A.Zbierska
Styczeń 2012
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Podsumowanie rorat 2011 A.D.
Msze roratnie to czterotygodniowy trud przychodzenia codziennie do kościoła i oczekiwania wraz z Matką Bożą na
narodzenie Pana Jezusa. To także czas kiedy można sprawdzić swoją wytrwałość.
W tym roku dzieci w naszej parafii zbierały puzzle przedstawiające Świętą Rodzinę w grocie w Betlejem. Najbardziej
wytrwali na ostatniej Mszy św. roratniej otrzymali w nagrodę cukierki. Natomiast osoby, które zebrały wszystkie puzzle i
prawidłowo wykleiły grotę betlejemską dostępują zaszczytu znalezienia się na specjalnej liście w naszej parafialnej gazetce,
oto te osoby:

BAJER Aleksandra
BRYZA Dawid
DOROŻAŁA Kinga
DOROŻAŁA Weronika
FELISIAK Marcin
GOŹDZIEWICZ Oliwia
GROBYS Laura
GROBYS Sara
GRZEŚKOWIAK Nikodem
JANCZAK Alicja
JANCZAK Hania

KLIMEK Klaudia
LEHMANN Kornelia
MADAJ Julia
MADAJ Miłosz
MARCINIAK Dorota
MASIEWICZ Antek
MAZUR Kamil
OCHOCKA Agata
OCHOCKI Oskar
OPIC Julia
OPIC Natalia

ORŁOWSKA Natalia
PAWELSKA Weronika
REIMAN Ola
REIMAN Sandra
SOBCZAK Miłosz
SOBCZAK Wojciech
SZAFERSKA Julia
SZELZCHEN Michał
ŚLIWA Julia
ŚWITAŁA Dawid
ŚWITAŁA Klaudia

ŚWITAŁA Nikola
UTRATA Gosia
UTRATA Magda
WITTKE Emilia
WITTKE Miłosz
WOJTYNIAK Wiktoria
WOŹNIAK Dominik
ZYCH Julia
ZIELIŃSKI Maciej
ŻEGLEŃ Dawid
ŻEGLEŃ Wiktoria

Wszystkim serdecznie gratulujemy. I życzymy wytrwałości w kolejnym roku.
Ks. MK
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Święcenie i wręczenie medalików i łańcuszków

Chórek dziecięcy w Obrze 3-4.12.2011
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