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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Katecheza 9
APOKRYFY WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE
1. W ostatnich latach pojawiło się wiele
publikacji, które w sposób wypaczony
ukazują początki chrześcijaństwa. Należy
do nich na przykład powieść „Kod
Leonarda da Vinci” czy publikacje
prasowe, odwołujące się do tak zwanej
„Ewangelii Judasza”. Teksty te, opierając
się na mało znanych przeciętnemu
czytelnikowi apokryfach
wczesnochrześcijańskich, stwarzają
wrażenie, jakoby wiedza, przekazywana
przez Pismo Święte, była niepełna.

próbowała uzupełnić rzekome braki w
przekazie Nowego Testamentu. Pisma te
utrwalały różne dostępne tradycje, a
często legendy, dotyczące szczegółów
życia i działalności takich postaci jak
Jezus, Maryja czy św. Paweł. W ten sposób
powstały na przykład takie apokryfy jak
„Ewangelia Dzieciństwa według
Tomasza”, „Protoewangelia Jakuba”,
„Korespondencja Seneki z Pawłem
Apostołem” itp. Inne pisma apokryficzne
powstawały natomiast w celach ściśle
teologicznych. Rożne odłamy chrześcijan
tworzyły pisma, mające upowszechniać
i c h n a u kę . D l a uw i a r yg o d n i e n i a
powoływały się one na któregoś z
apostołów jako rzekomego autora tych
pism. W ten sposób powstały takie
apokryfy jak „Ewangelia Filipa”, „Dzieje
Apostoła Andrzeja” czy „Apokalipsa
Piotra”. Pisma te, jako niezgodne z nauką
Kościoła, uznano za nieprzydatne dla
pogłębiania wiary chrześcijańskiej, a
często wręcz szkodliwe.
Apokryfy wczesnochrześcijańskie
powstawały w okresie od II do V w.
Większość z nich znana jest nam przy tym
na podstawie późniejszych odpisów,
tłumaczeń, lub też pojedynczych cytatów
u pisarzy chrześcijańskich. Wiele z
najstarszych apokryfów zawiera obok
wspominanych przekazów legendarnych,
czy błędnych poglądów teologicznych
także szereg starożytnych tradycji,
odzw ierc iedla j ą c yc h n a p rzyk ła d
ówczesne życie religijne i formy
pobożności. W tym też można by
upatrywać wartości tych pism. Należy je
jednak zawsze odróżniać od
kanonicznych pism Nowego Testamentu,
uznanych za natchnione i będących dla
Kościoła źródłem nauki objawionej (por.
KKK 105-106).

2. Czym są zatem apokryfy
wczesnochrześcijańskie? Jest to grupa
pism i tekstów powstałych w dobie
wczesnego chrześcijaństwa, których
Kościół pierwszych wieków z racji
teologicznych nie uznał za objawione i nie
włączył do kanonu ksiąg Nowego
Testamentu (por. KKK 107). Autorzy
apokryfów starali się upodobnić swoje
dzieła do pism natchnionych. Czynili to
często poprzez nawiązywanie do
pojedynczych wątków i wydarzeń
znanych z wcześniejszych przekazów
Ewangelii według Marka, Mateusza czy
Łukasza, jednocześnie usiłując poszerzyć
ich relację. Ponadto, nie zawsze
odpowiednio do treści, pismom
a p o k r y f i c z ny m n a d a wa n o t y t u ł y
Ewangelii, Dziejów czy Apokalipsy.
Bywało, że ich twórcy powoływali się na
konkretnego Apostoła lub inną postać
biblijną jako domniemanego autora
danego pisma. W swojej treści apokryfy
odbiegały jednak od powszechnie
przyjętej nauki apostolskiej; powstawały
często w środowiskach heretyckich.
Głównie to zadecydowało o nieuznaniu i
4. Zapamiętajmy: Apokryfy
odrzuceniu tych pism przez starożytny
wczesnochrześcijańskie to pisma, które z
Kościół jako pism niekanonicznych,
racji na ich niezgodność z nauką Kościoła
niezgodnych z nauką chrześcijańską.
nie zostały włączone do oficjalnego
kanonu
pism świętych. Jako takie nie
3. Sam termin „apokryf” pochodzi od
mogą
być
one dla wierzących pomocne w
greckiego słowa „apokryphos /
prawidłowym
rozumieniu i przeżywaniu
apokryphon”, używanego na określenie
tego co tajemne, zakryte, ukryte i wiary. Ich właściwa lektura wymaga
niedostępne dla ogółu. Zgodnie z tym, często odpowiedniego przygotowania.
pisma apokryficzne sugerują czytelnikowi Apokryfy stanowią głównie materiał
możliwość dotarcia do nowej wiedzy, badawczy, pozwalający lepiej poznać
jakiej by nie zdobył, opierając się epokę, w której powstały.
wyłącznie na księgach Nowego
Ks. Tomasz Lewicki
Testamentu. Część pism apokryficznych,
dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości,
(„Katechizm Płocki”)

Dla parafii…

W naszej parafii pracuje wiele osób,
których na co dzień nie widać, ale ich
praca jest cichą służbą. Dziś
przedstawiamy kolejną z takich osób.
Jest nią Pani Łucja Raczkowiak, która
pomaga przy sprzątaniu kościoła.
Urodziłam się z Zbąszyniu, ale pochodzę z
Przyprostyni. Mój tata Władysław był
najmłodszym z 13-ściorga dzieci. Mama
Łucja pochodziła ze Strzyżewa. Mój
pradziadek Marcin Krawczyk był
fundatorem kapliczki Matki Bożej w
Przyprostyni.
S z ko ł ę p o d s t awową u ko ń c z y ł a m z
Przyprostyni, a wieczorową w Zbąszyniu.
Przez krótki czas pracowałam w firmie
„LAS”. W 1973roku zawarłam sakrament
małżeństwa z mężem Władysławem.
Wspólnie przez cały czas prowadziliśmy
gospodarstwo rolne.
Urodziłam ośmioro dzieci- 4 synów i 4 córki.
Jedna zmarła gdy miała 1 rok. Od
najmłodszych lat uczyliśmy naszych dzieci
modlitwy i wiary. Synowie służyli do Mszy
Świętej ,a córki udzielały się przy
kościelnych grupach młodzieżowych.
Często braliśmy udział w nabożeństwach
drogi krzyżowej, gorzkich żalach i roratach i
pielgrzymkach.
Pięcioro dzieci założyło już swoje rodziny i
mieszkają w okolicy. Doczekałam się
siedmioro wnucząt. Obecnie od kilku lat
jestem wdową. Należę do Straży Honorowej,
Radia Maryja i Misji Oblackich. Od 11 lat
sprzątam kościół i jak mi zdrowie pozwoli
będę to robiła jak najdłużej. Nie żałuję czasu
poświęconego przy kościele.
Czuję się spełnioną mamą i babcią, pomimo
licznej rodziny. Cieszę się moimi dziećmi i
wnukami. W wolnych chwilach czytam
prasę katolicką, słucham Radia Maryja.
Modlę się codziennie o silną wiarę dla moich
najbliższych. Dziękuję Bogu za każdy
przeżyty dzień i życzę wszystkim mocy Boga
i Maryi we wszystkich sytuacjach każdego
dnia.
„Dobro które wyzwalamy zawsze do nas
wraca”
Wysłuchała Gabrysia Skubiszynska
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CZYM SĄ WARTOŚCI ?
,, Od dawna nauczyłem się odróżniać
to ,co ważne ,od tego ,co pilne.
Koniecznym jest ,rzecz jasna ,żeby
człowiek jadł ,gdyż bez pożywienia nie
będzie człowieka i w ten sposób
człowiek przestanie istnieć , ale miłość
,sens życia i smak rzeczy boskich są
ważniejsze ”.
Antoine de Saint-Exupéry
W świecie ludzkim istnieje
nieskończona liczba wartości ,a my
uczestnicząc w nim, często gubimy się w
odróżnianiu dobra od zła ,piękna od
brzydoty ,prawdy od fałszu .
W tym skomplikowanym świecie
rodzą się dzieci i od najmłodszych lat uczą
się poznawać wartości od swoich
rodziców , dziadków ,nauczycieli etc.
Każda epoka ,każdy czas uznaje
pewne wartości , inne natomiast
pozostawia w cieniu. Wynika to poniekąd
z obiektywnych warunków ,w których
wypada ludziom danej epoki żyć
Wartość należy do pojęć bardzo ogólnych
,dlatego trudno jest ją zdefiniować
.Pojęcie wartość pochodzi od słowa
łacińskiego valor ,valere i oznacza : być
silnym ,zdrowym , potężnym , wartym ,
mającym znaczenie dla siebie i dla kogoś.
Gdy mówimy o wartości rzeczy to oznacza
to ,że ona nie jest dla nas obojętna
.Dostrzegamy jej doniosłość .Czasami
zamiast pojęcia wartość używa się
wyrazów synonimicznych tj.: idea ,cel ,
doskonałość , norma .Synonimem
wartości najczęściej stosowanym jest
dobro .
Problematyka wartości znana już
była w starożytności i wyrażano ją w
języku ontologii i etyki. Dla znanego
myśliciela tamtych czasów – Platona,
najwyższą wartością było DOBRO jako
transcendentna idea ,pryncypium i
ostateczny cel wszystkiego .Cokolwiek
inne o tyle stanowi dobro , o ile
uczestniczy w tej idei .Wartości więc mogą
przybierać postać dóbr , idei ,myśli ,
ko n c e p c j i , p o s t aw y , p r z e ż yc i a
psychologicznego .Stawia to możliwości
ich podziału na wartości duchowe i
materialne albo też upraszczając – na ,, być
” i ,, mieć ”.Oznacza to ,że mamy do
czynienia z wartościami ekonomicznymi
( produkcyjne i konsumpcyjne ) ,
moralnymi , estetycznymi , prawnymi ,
politycznymi i religijnymi .Czy wszystkie
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wartości są równorzędne ? Zdecydowanie
nie .Max Scheler ,niemiecki filozof
,stworzył tzw. ,, drabinę aksjologiczną
.Tworzą ją wartości : hedonistyczne
(przyjemnościowe ) , witalne (
biologiczne ) ,duchowe ( kulturowe) i
wartości sakralne (święte) .

SZCZĘŚCIE
Wartości sakralne
PRZYJEMNOŚĆ
Wartości duchowe

ZADOWOLENIE
Wartości witalne
PRZYJEMNOŚĆ
Wartości hedonistyczne

W systemie Schelera dobro i zło
moralne były nadrzędnymi kategoriami ;
zło łączy się z wartościami negatywnymi ,
dobro z pozytywnymi .
Filozofię Schelera rozwijał m.in. Karol
Wojtyła i Dietrich von Hildebrand
. Wa r t o ś c i h e d o n i s t y c z n e , c z y l i
przyjemności trwają najkrócej , gdyż są
,,naskórkowe” w myśl zasady ,,Carpe
diem” – chwytaj dzień .
Wartości te rodzą egoizm
.Wartości witalne są głębsze ,organizują
całego człowieka Najważniejsza w tym
polu wartość – życie – umożliwia
o s i ą ga n i e i n nyc h wa r to ś c i . S e n s
wartościom witalnym nadają wartości
duchowe ,które rodzą trwałą radość .Ona
to gości w naszej psychice po
doświadczeniu prawdy .Nosicielem
wartości duchowych nie jest ciało ,jak to
się dzieje w polu wartości
hedonistycznych i witalnych .Źródłem
wartości duchowych jest persona – osoba.
To, co jest w niej skutkiem duchowego
rozwoju i osobistej kultury. Wartości
duchowe otwierają człowieka ku
świętości .Człowiek wierzący , który
osiągnął wspaniałomyślność , jak
powiedział Tischner ,, otwiera się na
świat tak, jak otwiera się na świat sam
Bóg- ojciec Jezusa ”.Wartości sakralne są
koronne .Nadają sens wszystkim innym
wartościom i dążeniom człowieka do ich
realizacji , bo porządkują i orientują
wartości niższe .Pragnienie sensu życia
odzywa się w każdym człowieku .Zostaje
ono najpełniej zaspokojone w tym , co
trwałe ,nieprzemijające ,wieczne .Nadziei
, której podstawą jest Bóg.
Człowiek żyje we wspólnocie , a
przychodzi na świat w najmniejszej
wspólnocie , jaką jest rodzina .Wspólnota

ludzka rozwija się opierając na tym ,
czego człowiek nauczył się we wspólnocie
rodzinnej , gdyż w niej przebywa najdłużej
, w niej doświadcza miłości ,ciepła ,
serdeczności ,zaspakajania swoich
potrzeb. Jeżeli zdarza się inna sytuacja , to
człowiek tęskni za ciepłem i
serdecznością ogniska rodzinnego
.Rodzina jest wartością dzięki
specyficznym relacjom między
tworzącymi ją osobami
.Urzeczywistnienie wartości rodziny
zależy od nas samych , gdyż to my
tworzymy jakość relacji rodzinnych .
Często dla wielu ludzi w
dzisiejszych czasach pieniądz stał się
wartością nadrzędną ,gdyż zaspakaja
wiele potrzeb. Tymczasem winni oni
uświadomić sobie iż to właśnie takie
wartości jak : miłość , szacunek , godność ,
cierpliwość a nawet zdrowie to wartości ,
których nie kupi się za pieniądze . Inną
złudną wartością jest władza .Dla wielu
ludzi stanowi ona wartość nadrzędną
,pragną jej ponad wszystko , dążą do niej i
zazdroszczą jej innym .Tymczasem życie
to zadanie , to wykorzystywanie swoich
możliwości tkwiących w otaczającym
świecie , to współdziałanie z ludźmi
,przyrodą ,transcendencja z Bogiem .
Dziś rozmywają się wszystkie
wartości , zanikają autorytety .Ważne więc
jest odkrycie drugiego człowieka i
budowanie własnego człowieczeństwa
poprzez relacje z ludźmi .

Renata Furman
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Świadectwo Mojej Mamy
Dzień Świętości Życia

„Błogosławiona Krew Jezusowa!”

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową
Dzień Świętości Życia przypada 25 marca. rodziną skupiającą osoby świeckie i
Z tej okazji chciałam podzielić się zakonne, które zobowiązują się pogłębiać
duchowość Przenajdroższej Krwi
świadectwem mojej mamy Łucji. Urodziła Chrystusa i żyć nią. Pan Jezus odkupił nas
się ona 26 marca 1912r. Pochodziła z wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym
wielodzietnej rodziny rolniczej. Była zadaniem jest uwielbiać i adorować
Chrystusa Ukrzyżowanego. Człowiek
najmłodszym dzieckiem z 6-ciorga został stworzony na obraz i podobieństwo
rodzeństwa i mieszkała w Strzyżewie. W Boga w Trójcy Jedynego. Bóg będący
1938 roku zawarła związek małżeński z Miłością nie może być samotny. Jest
wspólnotą, jest w Trójcy Jedyny, czyli jest
moim tatą Władysławem Krawczykiem i
obecny w Trzech Osobach istniejących we
zamieszkali razem w Przyprostyni. Po Wspólnocie.
półtora roku urodziła Się moja siostra, a Głównym zadaniem Wspólnoty Krwi
po kilku latach ja. W 1950 roku gdy moja Chrystusa (WKC) jest formacja duchowa
jej członków, która powinna wpływać na
mama była w błogosławionym stanie, otoczenie; przede wszystkim w rodzinie,
zaczęła chorować. Ciąża zagrażała jej ale również w miejscu pracy, parafii.
życiu. Lekarze zalecali usunięcie, jednak Formacja ta odbywa się w czasie dni
skupienia i rekolekcji, a także podczas
ona zdecydowała się donosić ciążę do spotkań w parafii i diecezji. Wspólnota
końca. Mój tata zgodził się również na tą taka powstaje na terenie parafii tylko i
decyzję. Jeździła na częste kontrolę, wyłącznie za zgodą proboszcza miejsca,
który aprobuje odpowiedzialnych na
leczyła się, walczyła o każdy dzień dla
terenie parafii.
siebie i dziecka, lecz czuła się coraz gorzej. Początki Wspólnoty są na Golgocie –
2 lutego urodziła córkę, która żyła tylko miejsca śmierci Chrystusa. Bractwo
parę godzin. Pielęgniarki ochrzciły Najdroższej Krwi zostało założone 8
grudnia 1808 r. w Rzymie przez Księdza
dziecko i nadały jej imię Eleonora. Franciszka Albertiniego wraz ze św.
Również mojej mamie lekarze nie dawali Kasprem del Bufalo. Zostało ono
nawet kilku dni życia. Do końca nie miała zatwierdzone przez papieża Piusa VII,
podniesione do godności Arcybractwa i
świadomości, że jej dziecko nie żyje. obdarzone wieloma odpustami, aby jak
Pielęgniarki upozorowały żółtaczkę, jako najwięcej wiernych tę „Cenę Odkupienia”
powód niemożności zobaczenia córki. 7 uczyło się kochać i czcić.
Wspólnota jako ruch dla świeckich w
lutego, w Popielec, o godzinie 3 w nocy
Kościele katolickim rozpoczęła swoją
mama zmarła. Miała wtedy 38 lat. działalność w Rzeczpospolitej w czasie
Pochowano ją wraz z dzieckiem na Stanu wojennego. Wtedy cały naród
c m e n t a r z u w P r z y p r o s t y n i . pragnął wolności i godności - gotowy
płacić za to własną krwią. Uszy i serca
Można stwierdzić, że Pan Bóg ma dla otwarte były dla duchowości płynącej z
każdego swój Boży plan. Kluczem do otwartych ran Ukrzyżowanego Pana. Do
wypełniania woli Bożej jest na pewno Wspólnoty można należeć indywidualnie
l u b m o d l i ć s i ę w g r u p i e . K a ż dy
zawierzenie Matce Bożej i silna wiara chrześcijanin może zapisać się do WKC i
wyniesiona z domu rodzinnego. Myślę, że uczestniczyć indywidualnie w tej
moja mama taka wiarę miała. Ofiara jej duchowej rodzinie. Nie jest wtedy
zobowiązany do udziału w spotkaniach,
była jakby zwieńczeniem przykładnego
ale jest zobowiązany do ogólnej gotowości
życia jakie prowadziła, bo ofiarowała życia według duchowości Krwi Chrystusa.
n a j w i ę k s z y d a r w ł a s n e g o ż yc i a . Do Wspólnoty Krwi Chrystusa może
Świadomie zaufała Bożej Opatrzności. należeć każdy, nikt nie jest za stary, ani za
chory, aby się nawrócić, by dać swój
Cieszę się, że doczekałam i mogłam dać wkład, by ofiarować chociaż kropelkę z
świadectwo mojej bohaterskiej mamie. własnego serca, razem z Krwią Chrystusa,
dla przemiany i ratowania naszych
bliźnich, naszego Kościoła, naszego
Córka Łucja Raczkowiak z domu
świata.
Krawczyk

Wspólnota modlitwy to grupa osób
mieszkających blisko siebie, którzy
spotykają się co tydzień w domu jednego z
członków na wspólnej modlitwie.
Obecność Jezusa wśród nich czyni
mieszkanie Domem Bożym i uświęca
życie sąsiedzkie. Członkowie wspólnoty
modlitwy którzy pragną dodatkowo
angażować się w apostolstwie Kościoła
mogą prosić o przyjęcie do Wspólnoty
Misyjnej Krwi Chrystusa. Apostolstwo
każdego chrześcijanina zaczyna się we
własnej rodzinie, na miejscu pracy, szkole,
we własnej parafii. Przykład życia: radość
i pokój serca są najwymowniejszym
głoszeniem Ewangelii Chrystusa. Nasze
apostolstwo możemy realizować poprzez
pomoc Chrystusowi. Chrystus także
dzisiaj potrzebuje pomocników: ludzi,
którzy poświęcają czas, siły, talenty,
wyobraźnię, radość i cierpienie dla
niesienia światu Bożej miłości. Pomoc
wzajemną, Misjonarzom, potrzebującym i
pomoc ludziom dobrej woli. Centrum
naszego Ruchu znajduje się przy
Sanktuarium Krwi Chrystusa w
Częstochowie.
Nasza Parafialna Wspólnota liczy ok.
piętnaście osób, istnieje po to, aby odkryć
głębię miłości Bożej poprzez modlitwę,
skupienie i adoracje Najświętszego
Sakramentu.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by
się włączyć w życie Naszej Wspólnoty,
spotkania odbywają się w każdy 2-gi i 4-ty
wtorek miesiąca po wieczornej Mszy
świętej.
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NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Faustynę przypomina podstawowy
chrześcijański obowiązek: Miłosierdzie
masz okazywać zawsze i wszędzie
bliźnim, nie możesz się od tego usunąć
ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci
trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo,
trzeci - modlitwa; w tych trzech
stopniach zawiera się pe łnia
miłosierdzia i jest niezbitym dowodem
miłości ku mnie. W ten sposób dusza
wysławia i oddaje cześć miłosierdziu
mojemu (Dz. 742). Pan Jezus pragnie, aby
Jego czciciele spełnili w ciągu dnia
przynajmniej jeden akt miłosierdzia
wobec bliźnich z miłości ku Niemu przez
dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wyjaśnił
też, że większą zasługę ma miłosierdzie
wobec duszy i dodał, że na to nie potrzeba
zasobów materialnych. Miłosierdzie może
i powinien świadczyć każdy człowiek. Jest
to wymaganie, jakie przed każdym
ochrzczonym stawia Ewangelia.

Istotą nabożeństwa do Miłosierdzia Miłosierdzia Bożego, jakiego sobie życzył
Bożego jest postawa ufności wobec Boga i P a n J e z u s . K a ż d a z f o r m k u l t u
przekazanych przez św. Faustynę dopiero
miłosierdzia wobec bliźnich.
wówczas będzie autentycznym aktem
Ufność w tym nabożeństwie rozumiana
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i
jest jako wewnętrzna postawa wobec
przyniesie oczekiwane owoce (m. in.
Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego
spełnienie Jezusowych obietnic), jeśli
woli. Warunkiem takiej postawy jest
będzie wypływać z postawy
szereg cnót, z których najważniejsze to:
wewnętrznego zaufania wobec Boga.
wiara, nadzieja i miłość oraz pokora i
Ufność jest tak zasadniczym aktem
skrucha. Ufność wyrasta z poznania
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, że
tajemnicy miłości miłosiernej Boga wobec
już sama jedna, bez praktyki konkretnych
człowieka. Jest to całożyciowa postawa
form kultu, gwarantuje osiągnięcie łask
człowieka wobec miłosiernego Boga,
związanych ogólnymi obietnicami, jakie
wypowiadająca się w pełnieniu Jego woli.
Pan Jezus związał z tym nabożeństwem.
Słowa: Jezu, ufam Tobie - umieszczone w
Ł a s k i z m o j e g o m i ł o s i e rd z i a podpisie obrazu - są właściwą
powiedział - czerpie się jednym
odpowiedzią człowieka na poznanie
naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza
t a j e m n i c y m i ł o s i e rd z i a B o ż e g o i
więcej zaufa, tym więcej otrzyma
doświadczenie jej we własnym życiu.
(Dzienniczek 1578).
Ufność stanowi o istocie nabożeństwa do Miłosierdzie wobec bliźnich jest - obok
Miłosierdzia Bożego tak dalece, że bez tej ufności - drugim istotnym elementem Opr. Krzysztof Kubiak
postawy nie może być mowy o kulcie tego nabożeństwa. Pan Jezus przez Siostrę

„Skarby Watykanu”
"Najbardziej charakterystyczną budowlą
na nadbrzeżach Tybru o burzliwej historii
jest Zamek Św. Anioła. Początkowo był on
grobowcem cesarza Hadriana i jego
rodziny. Grobowiec powstał za życia
cesarza. Wzniesiono go na podstawie o
kształcie kwadratu, na którym
postawiono koliste mauzoleum
zwieńczone kopułą. Na kopule wśród
drzew cyprysowych na podwyższeniu
znajdował się posąg cesarza poworzącego
kwadrygą. Ściany mauzoleum zostały
pokryte fryzem i inskrypcjami
wymieniającymi tam pochowanych. W
średniowieczu zmienieono grobowiec na
fortecę. Włączono go w system murów
obronnych. Budowla ta stanowiła
najpotężniejszy punkt obronny miasta. W
późńiejszych czasach dolna część budowli
została przeznaczona na więzienie, a
górna na apartamenty papieskie, skarbiec
i archiwum. Za czasów papieża Juliusza II
w górnej części powstała loża
błogosławionych. W IX w zamek
połączono murem obronnym z
Watykanem, a w 1277 r powstał tajemny
korytarz umożliwiający ucieczkę do
fortecy. W 1752 r budynek został
zwieńczony rzeźbą wykonaną z bronzu
przedstawiającą anioła z mieczem. Posąg
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stanowi nawiązanie do cudu, który
wydażył się za czasów papieża Grzegorza
Wielkiego. Według legendy, gdy zaraza
pustoszyła miasto, modlącemu się
tłumowi ukazał się nad mauzoleum
Archanioł Michał chowjący miecz do
pochwy (symbol – wysłuchanie próźb i
ustania gniewu Bożego).
Ważnym elementem
architektonicznym zamku jest most na
rzece, który do niego prowadzi. Jego
pierwotna nazwa to pons Aelius – drugie
imię Hadriana. W czasach nowożytnych
został nazwany mostem Aniola. Swój

obecny wygląd zawdzięcz artystom
barokowym, którzy ozdobili go posągami
aniołow trzymającymi narzędzia męki
Jezusa Chrystusa.
Obecnie wnętrze zamku jest
udostępnione zwiedzającym. Na
szczególną uwagę zasługują znajdujące
się na ścianach freski z XVI w. Można także
zobaczyć imponujący sprzęt militarny, a
także przepiękni apartamenty oraz
biblioteki papieskie. Z tarasu widokowego
mamy możliwość podziwiania panoramy
Rzymu.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

SAKRAMENT POKUTY I JEGO HISTORIA
Dzieje sakramentu pokuty. Ewangelia
wg św. Jana 20,22-23: <<Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział:
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,
a komu zatrzymacie, są im
zatrzymane.”>>
Praktyka Kościoła apostolskiego
przewidywała na odpuszczenie grzechów
przede wszystkim chrzest , który
udzielany dorosłym zakładał całkowite
ich nawrócenie. Ciężkie przewinienia po
chrzcie należały do wyjątków; pokuta zaś
za nie była bardzo surowa.
W zasadzie aż do VI wieku Kościół
Zachodni nie przewidywał możliwości
wielokrotnej pokuty. Obowiązywała
wtedy zasada jednorazowości,
niepowtarzalności pokuty, analogicznie
do chrztu, co często skutkowało
przyjmowaniem chrztu na łożu śmierci.
Grzechy lekkie, mniejsze, popełniane ze
słabości mogła zgładzić modlitwa,
jałmużna, dobre uczynki. Natomiast
pokuta za grzechy ciężkie (jawne i
ukryte), takie jak: odstępstwo od wiary,
bałwochwalstwo, magia,
krzywoprzysięstwo, zabójstwo,
nieczystość, cudzołóstwo, chciwość,
kradzież, zawiść, pycha, pijaństwo i
nieumiarkowanie, odbywała się
publicznie.
Spowiedzią, wyznaniem grzechów było
samo podjęcie widocznej dla wszystkich
pokuty, by oddać chwałę Bogu. Wyznanie
swej grzeszności czyniono wspólnie,
zwłaszcza przed rozpoczęciem
Eucharystii, dotyczyło to jednak lżejszych
grzechów. Niekiedy zdarzały się publiczne
wyznania grzechów, ale nie było to regułą.
W przypadku cięższych grzechów,
dochodziło do odsunięcia danego
chrześcijanina od przystępowania do
Komunii, aż do czasu, gdy odbędzie
pokutę proporcjonalną do swych złych
czynów. Była ona nadawana przez głowę
wspólnoty miejscowego Kościoła, czyli
biskupa. Współcześnie nazywa się ją
''pokutą publiczną'', co mylnie rozumiane
jest z publicznym wyznaniem grzechów.
Świadectwa z pierwszych wieków
Kościoła wskazują, że najczęściej grzechy
za które wyznaczano pokutę były znane
jedynie samemu biskupowi. Charakter
publiczny pokuty starożytnej należy
rozumieć jako uczestnictwo modlitewne i
wsparcie duchowe wspólnoty chrześcijańskiej udzielane grzesznikowi, nie zaś
jako publiczne upokorzenie. Zdarzało się,
że penitent czynił publiczną spowiedź.
Zawsze jednak była to jego osobista,
wolna decyzja, wynikająca z pobudek
duchowych.
Okres pokuty domagał się surowego

trybu życia: włosiennica, wstrzymanie się
od pożycia małżeńskiego, służby
wojskowej, urzędów publicznych,
zabraniano przyjmowania Eucharystii.
Na Wschodzie rozróżniano pokutników
płaczących (w przedsionku prosili
wchodzących o wstawiennictwo),
słuchających (brali udział tylko w liturgii
słowa), klęczących (uczestniczyli we Mszy
św. bez prawa przyjmowania Komunii
św.).
Pojednanie pokutujących z Kościołem i
Bogiem odbywało się raz w roku przed
Paschą w Wielki Czwartek.
Mniej więcej w III wieku nastąpił kryzys
monatnistyczny, który był reakcją na zbyt
łagodne, według niektórych, traktowanie
grzeszników. Chodziło o dopuszczanie
upadłych po odbyciu pokuty, np.
apostatów w wyniku prześladowań,
którzy chcieli wrócić do Kościoła, do
Komunii. Było to niezgodnie, według
krytyków, z wcześniejszą praktyką.
Z biegiem czasu (IV-VI w.) surowa
praktyka pierwszych wieków ustąpiła
praktyce łagodniejszej. Stopniowo zanika
pokuta publiczna, pojawia się postać
pokuty prywatnej i powtarzalnej. Przy
czym akta starożytnych synodów ukazują,
że w Eucharystii uczestniczyli jedynie ci,
którzy nie zgrzeszyli grzechami ciężkimi,
zgodnie ze słowami: ''Każdy, kto trwa w
Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy
grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał''.
Jedynie apostaci musieli opuścić
zgromadzenie razem z katechumenami
przed rozpoczęciem części eucharystycznej zgromadzenia niedzielnego.
Świadczy to prawdopodobnie o tym, że w
Kościele starożytnym jedynie ta grupa
pokutników nie mogła być obecna
podczas sprawowania liturgii Eucharystii.
Pozostali pokutnicy uczestniczyli w
liturgii, ale nie byli dopuszczeni do ''Stołu
Pańskiego''.
Świadectwem nowego podejścia do
praktyki pokutnej, był synod w Chalons u r - S a ô n e ( 6 4 4 - 6 5 5 r. ) . B i s ku p i
stwierdzili, że jest rzeczą pożyteczną dla
wiernych, by biskup nałożył pokutę na
tych, którzy zgrzeszyli tyle razy, ile
potrzeba.
Praktykę spowiedzi indywidualnej, jaką
znamy obecnie, Kościół wprowadził
stosunkowo późno - w V wieku, w Irlandii,
w czasach św. Patryka. Kiedy na początku
VII wieku mnisi św. Kolumbana przybyli z
Irlandii na kontynent, aby ochrzcić Galię
(Francję), zwyczaj spowiedzi
indywidualnej rozszerzył się na całe
państwo Karola Wielkiego, później zaś na
cały Kościół zachodni. Nowy sposób
pokuty polegał na odbywaniu ustalonych
czynów pokutnych za konkretne grzechy.
Początki takiej pokuty miały miejsce w

środowisku
monastycznym.
Poszczególnym
grzechom były
przypisane
odpowiednie
czyny pokutne stąd nazwa
" t a r y f y
pokutne", która
pojawiła się w
ówczesnym
czasie.
Rozwój spowiedzi prywatnej, jako
równoprawnej z pokutą publiczną,
przypada na czasy Grzegorza Wielkiego.
Od połowy X wieku przyjmuje się
praktyka udzielania rozgrzeszenia po
wyznaniu grzechów; zadośćuczynienie w
złagodzonej formie odbywało się po
spowiedzi.
Sobór Laterański IV w roku 1215 nałożył
obowiązek spowiedzi przynajmniej raz w
roku z obowiązkiem przyjęcia Eucharystii
około Wielkanocy oraz tajemnicę
spowiedzi.
Sobór Trydencki potwierdził istniejący
w Kościele zwyczaj przystępowania do
tego sakramentu w okresie Wielkiego
Postu. Sobór Watykański II oraz
odnowiona liturgia sakramentu
pojednania, uzupełniając naukę o pokucie
Soboru Trydenckiego, nawiązuje do
pierwotnej praktyki pokutnej, szczególnie
w społecznym aspekcie grzechu i
pojednania.
Dopiero w XVI wieku wprowadzone
zostały powszechne dziś konfesjonały.
Zastąpiły one obszerniejszą i mniej
mroczną rozmównicą, w której wierni
mogli porozmawiać prawdziwie, głębiej, i
bardziej osobiście ze swoim
spowiednikiem.
Jak widzimy Sakrament pojednania
(spowiedź) jest praktykowany w Kościele
od początku Jego istnienia. Na przestrzeni
wieków zmieniało się tylko podejście do
formy zewnętrznej tego sakramentu. Na
początku stosowana praktyka
jednorazowej spowiedzi po przyjęciu
chrztu, ustąpiła praktyce częstej
spowiedzi. Pokuta publiczna, została
zniesiona. Rozgrzeszenie otrzymujemy
p r z e d w y p e ł n i e n i e m p o k u t y. W
świątyniach pojawiły się konfesjonały.
Nie to jest jednak najważniejsze.
Do istoty sakramentu pojednania należy
wyznanie grzechów przed biskupem lub
kapłanem i otrzymanie rozgrzeszenia
( j e ś l i s p ow i a d a j ą c y s p e ł n i a p i ę ć
warunków dobrej spowiedzi). Tutaj
praktyka Kościoła jest taka sama od ponad
dwóch tysięcy lat.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
To pytanie stawiano mi wiele razy
odkąd podjęłam pracę z narzeczonymi w
ramach tzw.kursów przedmałżeńskich i
poradni przedmałżeńskiej.
Niech ono będzie wstępem i
zaproszeniem do rozmowy na tych
łamach,wymiany poglądów,wątpliwości,
pytań,które nurtują nas rodziców
zatroskanych o przyszłość i szczęście
swoich dzieci. Będę próbowała dzielić się
tutaj moimi spostrzeżeniami i
doświadczeniami ze spotkań z
narzeczonymi,patrząc na nie trochę
okiem psychologa(z racji mojego
zawodu),a trochę okiem matki.Mam
pięcioro dzieci, z których większość
wyfrunęła już z gniazda.
Niejeden rodzic dzwoniąc po
informację w sprawie kursów
przedmałżeńskich pytał mnie czy to jest
koniecznie potrzebne: - Po co takie
korowody? Za naszych czasów czegoś
takiego nie było i jakoś daliśmy sobie
radę...
Bywa również,że sami narzeczeni
przychodzą na zajęcia z wyraźnym
nastawieniem na "nie" i całą swoją
postawą dają do zrozumienia,że ich to nie
interesuje,że nie mają czasu i że
niepotrzebnie zawraca się im głowę! To
nie lada wyzwanie dla prowadzącego
spotkanie,nawet po 29 latach praktyki! Na
szczęście zazwyczaj z każdym kolejnym
spotkaniem lody topnieją i ostatecznie
rozstajemy się z poczuciem,że wspólnie
spędzony czas nie został całkiem stracony.
Myślę,że negatywne postawy,czy
wątpliwości co do sensu kursów biorą się
między innymi z braku rozeznania w ich
tematyce, z zasłyszanych negatywnych
opinii na ich temat("nudy!","w kółko
mówili to samo"),z braku wyobrażenia jak
ta wiedza może się w życiu przydać itp.
Przypominają mi się dwie sytuacje
sprzed lat.Pierwsza z nich: któregoś dnia
d o p o ra d n i p r z y j e c h a ł o j c i e c w
roli"taksówkarza",przywożąc na zajęcia
swoją córkę i przyszłego zięcia.Tak się
złożyło,że uczestniczył w spotkaniu
siedząc trochę z boku.Spotkanie dotyczyło
wiedzy o rytmie płodności i o tym jak
można ją rozpoznawać.Narzeczeni byli
bardzo młodzi i słuchali z umiarkowanym
zainteresowaniem w przeciwieństwie do
ojca,który cały zamienił się w słuch, a na
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ko n i e c za da ł k i lka p ra k t yc znyc h
pytań.Pomyślałam wtedy: o ile łatwiej
trafić do kogoś kto ma już za sobą kawałek
swojego małżeństwa i świadomość
różnych problemów,które ono ze sobą
niesie!
Druga sytuacja: prowadziłam kurs
w moim parafialnym kościele. W trakcie
spotkania wszedł jakiś mężczyzna w
średnim wieku i rozglądając się uważnie
po wnętrzu usiadł przy wejściu.
Przypuszczałam,że pewnie jakiś tata
"taksówkarz".Mówiłam o wychowaniu
dzieci.Kiedy skończyłam i wszyscy wyszli
podszedł do mnie i dziękował za to co
usłyszał.Okazało się,że był turystą i
wstąpił do kościoła,żeby go
zwiedzić.Zatrzymał się tylko na chwilkę, a
został ostatecznie do końca wykładu, tak
temat go wciągnął.Jestem przekonana,że
równie wdzięcznych słuchaczy
znalazłoby się więcej...
Większość z nas,matek i ojców, czuje
się często bezradna i zdezorientowana
wobec lawiny problemów i wyzwań,które
niesie nasz rozpędzony świat.Mamy
uczucie,że dzieci nam się "wymykają",że
ktoś(coś) nam je "kradnie",że trudno
dotrzymać im kroku.Doświadczamy,że
wzorce,które obowiązywały kiedy my
dorastaliśmy i wchodziliśmy w dorosłe
ż yc i e n i e s ą p r z e z n a s z e d z i e c i
akceptowane.Mamy coraz większe
trudności w stawianiu im granic.Ileż to
razy głowimy się jak podejmować różne
trudne tematy,żeby dzieci chciały z nami
rozmawiać i nie zamykały nam drzwi
przed nosem.
Jak wyrażać swój brak akceptacji dla
ich różnych zachowań,wyborów,żeby nie
spowodować zerwania kontaktu i jeszcze
większego ich zagubienia.
A przypadki bywają nieraz na prawdę
bardzo trudne - wręcz dramatyczne! Co
zrobić kiedy 17 letnia córka oświadcza
nam,że jest w ciąży? Młodzi chcą
koniecznie być razem, a my wiemy,że
ojciec dziecka nie jest jeszcze gotowy i
może nigdy nie będzie, do podjęcia
o b o w i ą z k ó w g ł o w y r o d z i n y.
Młodzi mieszkają razem bez ślubu a nas
dręczy dylemat:Odwiedzać ich? Nie
odwiedzać? Pomagać finansowo? Nie
pomagać?Mówić im,że powinni się
pobrać,skoro związek układa się nie
najlepiej? Podałam tylko dwa przykłady a

przecież problemów jest dużo,dużo
więcej...
W ramach kursów
przedmałżeńskich staramy się razem z
narzeczonymi przyglądać podobnym
sytuacjom próbując zobaczyć je w świetle
Prawa Bożego,nauki kościoła katolickiego
i z perspektywy naszego ludzkiego
życiowego doświadczenia. Młodzi mają
okazję zastanowić się głębiej nad tym
czym jest Sakrament Małżeństwa i do
czego ich zaprasza,kim jest Pan Bóg w ich
życiu.Celem kursów jest również
przekazanie praktycznej wiedzy o
s p e c y f i c e k o b i e t y i m ę ż c z y z n y,
małżeństwa i rodzicielstwa,o tym skąd
biorą się kryzysy i jak sobie z nimi radzić,o
wychowaniu dzieci. Zależy nam także na
stworzeniu narzeczonym przestrzeni, w
której mogą(jeżeli zechcą) przyjrzeć się
sobie nawzajem jeszcze raz i ocenić, na ile
decyzja o wspólnym życiu jest
przemyślana i trafna,na ile ma szanse
powodzenia.
W mojej długiej praktyce miałam
dwa przypadki, w których narzeczeni po
odbytym kursie ostatecznie się
rozstali.Uczestnictwo w spotkaniach
przedmałżeńskich umożliwiło im
wycofanie się na czas z nieprzemyślanej
decyzji.Przypuszczam,że narzeczonych,
których ogarniają wątpliwości jest
znacznie więcej,ale nie mają w sobie dość
odwagi, siły psychicznej a przede
wszystkim mądrego wsparcia ze strony
bliskich,żeby w porę zrezygnować ze
wspólnych planów.Potem jesteśmy już
tylko świadkami bolesnych ludzkich
dramatów.
Na koniec wypada powiedzieć,że
odbyty kurs przedmałżeński nie jest
licencją czy kartą gwarancyjną na udane
małżeństwo.On przede wszystkim ma
u ś w i a d o m i ć m ł o dy m j a k w i e l k ą
odpowiedzialność biorą na siebie
składając przysięgę małżeńską przed
ołtarzem! Tego natomiast, co to znaczy
być dobrym mężem,żoną,ojcem,matką
uczą się od dziecka we własnej
rodzinie.Wypada w tym miejscu postawić
pytanie: czy nasze dzieci spotykają w nas
mądrych,cierpliwych nauczycieli? Czy w
naszym domu odnajdują dobry wzorzec
dla swojego przyszłego gniazda?
Maria Suchorska psycholog, pracuje w
poradni przedmałżeńskiej w Zbąszyniu
i w punkcie konsultacyjnym do spraw
uzależnień
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Spowiedź – to bez sensu!?
Żyjemy w świecie ciężkim,
obarczonym wielką ilością energii,
pośpiechu i poszukiwania okazji do
zapewnienia choćby dobrych warunków
do życia i rozwoju swojego i naszych
rodzin. Żyjemy w świecie, gdzie
doświadczamy „cudów” z rąk ludzkich, a
Pan Jezus staje się normalną
nienadzwyczajną codziennością. Choć
blisko jest On w naszej świadomości - to
już nie w sercu…
Pośpiech życia powoduje, że
codzienność staje się codzienna. Tracimy
radość z życia, żyjąc tylko po to, aby
bezbronnie przeżyć kolejny dzień. Nie
staramy się, żeby każdy dzień w naszym
życiu był wyjątkowy, był lepszy niż
poprzedni. I tu nie chodzi oto, aby
kupować coś, aby stać się bogatszym, aby
wyjechać za granicę, aby poznać inny kraj.
Myślę tu bardziej o życiu we wspólnotach
m.in. w rodzinie, szkole, pracy, wśród
przyjaciół.. Mało czasu przeznaczamy na
życie z ludźmi, bo też nie chodzi oto, aby
przeżyć z ludźmi pewien czas, lecz oto jak
go przeżyjemy np. nawiązując z nimi
dobre relacje.
Żyjąc, jak z klapkami na oczach,
dążymy do przodu nie zauważając tego co
się dzieje z boku. Robimy coś
automatycznie – nie próbując zastanowić
się na czym to polega, nie próbując dojrzeć
sensu danej rzeczy.. np. obierając pyrki –
nie myślimy o skrobi znajdującej się w
nich, zaś smarując chleb margaryną czy
masłem – nie myślimy o tym jak on
powstał, ilu ludzi było zaangażowanych w
jego produkcję (począwszy od
zakiełkowania ziarenka na polu, czy
jeszcze wcześniej..), czy idąc do spowiedzi
wyznając swoje grzechy – nie myślimy o
tym jak do nich doszło, jak to się zaczęło..
Spowiedź Święta jest
przyznaniem się do grzechu-błędu przed
sobą samym, przed drugim człowiekiem
(księdzem) i przed Bogiem. Jest to ważny
moment, ponieważ w taki sposób
możemy się oczyścić z brudu naszej duszy.
Wielu (lecz nie wszyscy) idą do
konfesjonału, aby: wyznać grzechy
(recytując je jak wierszyk); aby zaliczyć
obowiązek, który spoczywa na katoliku
(czyli przystąpienie do spowiedzi
przynajmniej 1 raz do roku); inni aby nie

było głupio przed ludźmi,
rodziną; albo żeby już się
„odczepiła” druga osoba,
która namawiając do
spowiedzi, wreszcie dała
spokój...
A tak naprawdę
podczas spowiedzi się
wiele dzieje, a nie zdajemy
sobie z tego sprawy. „...to
sakrament w którym Pan
Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam
grzechy po Chrzcie popełnione.” Czujemy
coś podczas rozgrzeszenia? Ulgę na sercu,
szczęście.. a dzieje się o wiele więcej, lecz
tego nie doświadczamy.. bo nie jesteśmy w
stanie uświadomić sobie powagi i
wielkości tego co nas wtenczas spotyka!
Lecz, abyśmy mieli nasze grzechy
wybaczone – to wszystko zależy od
sytuacji. Są sytuacje wyjątkowe. Załóżmy
jest teraz modne hasło „Koniec świata”,
właściwie może dajmy za przykład jakiś
pojedynczy wypadek – katastrofa. Ksiądz
może wtedy udzielić rozgrzeszenia
zbiorowego wszystkim zagrożonym
ludziom. Albo dajmy sytuację, kiedy nie
możemy przystąpić do Spowiedzi Świętej
(np. nie ma akurat księdza), a bardzo nam
na niej zależy, a żałujemy tak, że nas
rozrywa w środku, pragniemy z całego
serca Pana Jezusa, łzy nam wyciskają się z
oczu, pomimo tego, że wokół są ludzie i nie
możemy przestać płakać i wyznamy
grzechy przed Panem Jezusem – On nam
da Łaskę i możemy iść z czystym
sumieniem do Komunii Świętej (ale w
pierwszej kolejnej możliwej sytuacji
powinniśmy iść do Spowiedzi Świętej),
jednak pod warunkiem, że nie mamy
grzechu śmiertelnego.
A sytuacje normalne..
przystępując do konfesjonału musimy
wyznać szczerze swoje grzechy i żałować
za nie oraz wypełnić zadośćuczynienie
ludziom, których skrzywdziliśmy – w
możliwy sposób, w którym damy im nasze
serce (trzeba uważać, aby nie zranić ich
jeszcze bardziej) oraz Bogu (zadaną
modlitwą płynącą z naszych serc).
Warunki dobrej Spowiedzi
Świętej (Sakramentu Pojednania):
- Rachunek sumienia.
- Żal za grzechy.

- Mocne postanowienie poprawy.
- Szczera spowiedź.
- Zadośćuczynienie Panu Bogu i
bliźniemu.
Kiedy wypełni się te wszystkie warunki
„Spowiedź Świętą” możemy nazwać
w te dy S a k ra m e n te m Po j e d n a n i a .
Spowiedź ta jest w konfesjonale, lecz
w ys tę p u j e t a k ż e t z w. „ S p o w i e d ź
Lednicka”, czyli pod gołym niebem, twarzą
w twarz z księdzem, w której nawiązuje
się bliższa więź między penitentem
(spowiadającym się) a spowiednikiem
(księdzem), a tym samym z Panem
Jezusem. Osobiście bardziej lubię tę formę
Spowiedzi :)
Więc pamiętajmy – że nie ma
grzechu i sytuacji, w której nie mógłby
nam wybaczyć Pan Jezus! :) Każda
spowiedź posiada swój sens, więc warto
iść się oczyścić nawet na następny dzień,
jeśli się znowu zrobiło ten sam błąd
(grzech).
Powracając do szybkości naszego
życia – nie jesteśmy w stanie zatrzymać
go, ale możemy tak nim pokierować, aby
każdy dzień naszego życia był Dobry,
pomimo tego że każdy z nas jest w różnej
sytuacji finansowej, lecz każdego z nas
stać, aby dobrze dać siebie innym. Abyśmy
każdego wieczoru leżąc w łóżkach mogli
stwierdzić, że „Ten dzień był udany”, czy
„Tak, ten dzień był lepszy niż wczorajszy”.
A jeśli jesteśmy sami i nie
możemy inaczej spożytkować danego
czasu, to może takim spotkaniem z Kimś,
będzie zbliżenie się w samotnej głębi
naszych dusz z Panem Jezusem – w tej
chwili. Tak teraz w tej minucie, w tej
sekundzie..
..decyzja należy do Ciebie ;)
Grzegorz Jaskuła
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Nie zabijaj!
Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać
– oto zadanie, które Bóg powierza każdemu
człowiekowi!
(Jan Paweł II Evangelium vitae)
Tym razem przedmiotem naszych
rozważań będzie piąte przykazanie – moim
zdaniem przykazanie najbardziej złożone i
w y m a g a j ą c e d o g ł ę b n e j a n a l i z y.
Przeprowadzając rachunek sumienia przed
sakramentem pokuty wg przykazań
Dekalogu często pomijamy V przykazanie,
mówiąc sobie: „Ono mnie nie dotyczy,
przecież nikogo nigdy nie zabiłem, a zatem
nie zgrzeszyłem”. Otóż ciekawe jest to, iż
przykazanie to można rozwinąć nie tylko na
zakaz zabijania sensu stricto, o czym napiszę
w dalszej części artykułu. W związku ze
złożonością problematyki V przykazania,
jego analizę postanowiłem podzielić na dwie
części: w tym numerze opiszę ogólnie owo
przykazanie, a także skupię się na
zagadnieniu kary śmierci, natomiast w
numerze następnym opiszę różnorakie czyny
niezgodne z V przykazaniem, a które są coraz
częściej akceptowane przez społeczeństwo.
Część I
1. Ogólnie o piątym przykazaniu.
Jak już wcześniej wspomniałem,
piątego przykazania nie należy ograniczać
wyłącznie do zakazu zabijania, choć samo
morderstwo jest rzecz jasna czynem, który
zasługuje na najwyższe potępienie. Warto
jednakże skupić się na innych grzechach,
które pośrednio stanowią występek
przeciwko temu przykazaniu, a o których
czasami zdarza nam się zapominać (celowo
lub też nieświadomie). Po pierwsze należy
wspomnieć o praktykach, które we
współczesnym świecie znajdują coraz
szerszą akceptację – o aborcji, eutanazji, czy
też metodzie zapładnianiu, tzw. in vitro (o tym
szerzej w następnym numerze). Po drugie,
skoro zakazane jest zabijanie innych ludzi, to
logicznie z tego wynika, iż grzechem jest
także niszczenie własnego zdrowia i życia
poprzez różnorakie czyny, np. palenie
papierosów, nadużywanie alkoholu, branie
narkotyków (samobójstwo stopniowe).
Poważną obrazą Boga jest też samobójstwo
lub próba samobójcza – należy pamiętać, iż
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje
podobieństwo, a zatem każdy zamach na
życie, czy to swoje, czy też cudze jest bardzo
poważnym występkiem. O ile kiedyś
samobójstwo było przez Kościół traktowane
o wiele bardziej rygorystycznie – samobójca
był uznawany „automatycznie” za
potępionego, a także nie przysługiwało mu
prawo pogrzebu w poświęconej ziemi, o tyle
obecnie Kościół stwierdza, iż nie można
bezwzględnie oceniać negatywnie osoby
popełniającej samobójstwo czy też usiłującej
je dokonać. Nie oznacza to, że samobójstwo
jest dozwolone, ciągle stanowi ono poważny
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grzech, jednakże skala odpowiedzialności za
owy grzech uzależniona jest przede
wszystkim od sytuacja psychicznej i życiowej
danej osoby. Oznacza to, że Kościół potępia
bezwzględnie czyny samobójcze, jednakże
nigdy nie potępia danej osoby, której decyzja
o odebraniu sobie życia mogła być
rozpaczliwą próbą uwolnienia się od
wszelkich problemów.
Występkiem przeciwko temu
przykazaniu jest też lekkomyślne narażanie
ż y c i a , n p . w c h o d z e n i e n a t e re n
niebezpieczny, kąpiel w niedozwolonych
miejscach, etc., gdyż stanowi to całkowity
brak troski o własne zdrowie i życie. Także
wszelkie czyny polegające na uderzeniu, czy
też okaleczeniu innych osób jest niegodne,
gdyż stanowi naruszenie wolności i
nietykalności cielesnej drugiej osoby.
Przedmiotem grzechu niekoniecznie muszą
być nasze czynne działania, lecz
paradoksalnie także bierne, czego
przykładem może być zaniechanie opieki nad
chorym, co może prowadzić do pogorszenia
jego stanu zdrowia, a nawet śmierci. Dotyczy
to również nas samych - ile razy mówimy
sobie: Teraz nie mam czasu, pójdę później do
lekarza, na razie wezmę tabletkę i jakoś to
będzie ? Niestety, często okazuje się, iż te
„później” następuje zdecydowanie za
późno. Osobą, która nas przestrzegała przed
p o w i e r z c h o w n y m ro z u m i e n i e m V
przykazania był też sam Jezus, który
wskazuje na gniew jako wykroczenie
przeciwko zasadzie nie zabijaj w
następujących słowach: Słyszeliście, że
powiedziano przodkom: Nie zabijaj! (…) A
Ja wam powiadam: Każdy, kto gniewa się na
swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 21-22a).
Gniew łączy się zaś ze strasznym uczuciem
nienawiści, która jest jego trwałą formą i
która powoduje nieodwracalne zmiany w
życiu ludzi, a niekiedy w życiu całego
społeczeństwa (to nienawiść spowodowała
wybuch II wojny światowej, powstanie
obozów koncentracyjnych, masowe mordy).
Zatem pamiętajmy słowa, które przekazuje
nam św. Jan w swoim liście: Każdy, kto
nienawidzi swego brata, jest zabójcą (1J
3,15a). Wystrzegajmy się zatem nienawiści,
która jest największym wrogiem miłości.
Warto w tym miejscu też krótko wspomnieć o
okaleczaniu psychicznym ludzi,
wyśmiewaniu się z innych, trwałym nękaniu,
obmowie. Z pewnością jest to też występek
przeciwko przykazaniu nie zabijaj, gdyż
pośrednio poprzez znęcanie się psychiczne
prowadzimy do załamania się drugiej osoby,
co może skutkować poważnymi zmianami w
jej zdrowiu psychicznym, a w skrajnych
przypadkach prowadzić do samobójstwa.
Pamiętajmy zatem, by zważać na to, co
mówimy, gdyż niekiedy w naszym mniemaniu
drobny „żarcik” może okazać się poważną
zniewagą w odczuciu innej osoby.
Jak powyżej zaprezentowałem,
piąte przykazanie ma wiele mniej lub

bardziej poważnych aspektów, jednakże
żadnego z nich nie należy ignorować. W
dalszej części artykułu chciałbym skupić się
na sprawie, która jest bardzo często używana
w debacie publicznej, a o której moim
zdaniem w ogóle nie powinno być dyskusji w
XXI wieku.
2. Kara śmierci.
Piąte przykazanie brzmi: NIE
ZABIJAJ! I tyle! Bóg nie powiedział: Nie
zabijaj, chyba że ktoś też zabija. Jest to zatem
przykazanie bezwarunkowe, nie
przewidujące odstępstw, które nie powinno
być modyfikowane na rzecz kary śmierci.
Argument często przywoływany przez
zwolenników przywrócenia kary śmierci jest
taki, iż nawet Kościół dopuszcza jej
stosowanie. Istotnie, Katechizm Kościoła
Katolickiego wskazuje na to, iż stosowanie
kary śmierci może być uzasadnione, jeśli jest
ona jedynym dostępnym sposobem
skutecznej ochrony ludzkiego życia przed
niesprawiedliwym napastnikiem (KKK
2267). Jednakże kawałek dalej napisane jest:
Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę
możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby
skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić
tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu
ostatecznie możliwości skruchy, przypadki
a b s o lu t n e j k o n ie c z n o ś c i u s u n i ę c ia
winowajcy "są bardzo rzadkie, a być może
już nie zdarzają się wcale”. Biorąc pod
uwagę te słowa, można śmiało stwierdzić, iż
Kościół uznaje karę śmierci za coś, co nie
powinno mieć miejsca nigdy, jeśli państwo
jest w stanie skutecznie odizolować
przestępcę od społeczeństwa. Problem ten,
biorąc pod uwagę poziom rozwoju
współczesnej cywilizacji, nie powinien
budzić najmniejszych wątpliwości. Napiszę
to wyraźnie: współcześnie państwo,
używając dostępnych środków, jest w stanie
ukarać sprawcę adekwatnie do czynu
zabronionego, który ten popełnił, a zatem
stosowanie kary śmierci jest całkowicie
bezzasadne i tak powinien uważać każdy
szanujący się katolik. Moje zdziwienie
zawsze budzi postawa ludzi wierzących i
praktykujących, którzy są zwolennikami tej
najsurowszej kary. A gdzie pozostaje miejsce
na miłość do bliźniego, gdzie tu jest miejsce
na przebaczenie, gdzie pozostawiona
możliwość skruchy dla przestępcy? Czy jeśli
przynajmniej jeden morderca zrozumie
ogrom swojej winy, wyzna swe grzechy i się
nawróci, to czy nie warto z tego powodu
zakazać stosowania kary śmierci?
Pamiętajmy, że przestępca też jest
człowiekiem i choćby popełnił
najstraszniejszy czyn, to czy my mamy prawo
go osądzać? Owszem, powinien odbyć
zasłużoną karę w więzieniu, jednakże czy
mamy prawo skazać taką osobę również na
śmierć? Moim zdaniem, jeśli godzimy się na
karę śmierci, to nasze zachowanie niczym nie
różni się od danego mordercy, który
pozbawia życia innych ludzi. Bo czy może, w
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istocie, istnieć coś takiego jak sprawiedliwe
zabójstwo? Sądzę, że nie! Nie mógłbym też
nie wspomnieć o regulacjach państwowych
dotyczących stosowania kary śmierci. Otóż
większość systemów prawnych uznaje za
wartość nadrzędną ludzkie życie, a także
przyrodzoną i niezbywalną godność każdego
człowieka. Przykładowo, nasza Konstytucja
stwierdza, iż: Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia (Art. 38 Konstytucji RP z dn. 2
IV 1997r.). Każdy człowiek zatem ma prawo
do życia i żadne państwo nie powinno tego
prawa w żaden sposób naruszać. Winna to
być fundamentalna zasada bytowania
społeczeństwa. Bez tego wszelkie więzi
społeczne będą kruche i nietrwałe. Jeśli
powiemy: Potępiam morderców i w związku z
tym jestem za karą śmierci, to czy nie
przeczymy sami sobie? Tak samo państwo,
stawiając za podstawę ochronę życia swych
obywateli, nie ma moralnego prawa
stosować kary śmierci, gdyż byłoby to
swoiste naruszenie własnych
aksjologicznych podstaw. Pamiętajmy, że
kara śmierci może też być źródłem wielu
nadużyć. Dość wspomnieć systemy
totalitarne, kiedy to kara śmierci była
n a j p ro s t s z y m s p o s o b e m l i k w i d a c j i
przeciwników politycznych panującej
władzy. Ponadto, nigdy nie udowodniono, że
kara śmierci skuteczniej odstrasza
przestępców niż np. kara dożywotniego
więzienia, ponieważ z reguły przestępca
liczy, że w ogóle uda mu się kary uniknąć. I na
koniec jeszcze jeden argument – kara śmierci
jest po prostu niehumanitarna. Czy człowiek
XXI wieku może bez żadnego oporu skazać
drugiego człowieka na śmierć? Każdy bez
zastanowienia powinien odpowiedzieć, że
nie. Niestety, na świecie cały czas są
przypadki wykonywania kary śmierci i to nie
tylko w państwach niedemokratycznych.
Dość wspomnieć USA. Ten wspaniały,
potężny i rozwinięty kraj, szczycący się swą
rozwiniętą demokracją, ciągle stosuje karę
śmierci! Niedawno głośna była sprawa
niejakiego Ronniego Lee Gardner'a, który
po 25 latach spędzonych za kratkami został
rozstrzelany (karę przez rozstrzelanie
zniesiono w 2004r., jednakże Gardner
wybrał tą formę egzekucji kilka lat
wcześniej). Egzekucji dokonywało pięciu
ochotników. Czterech z nich miało
naładowane strzelby prawdziwą amunicją, a
jeden ślepą. W ten sposób żaden z nich nie
wiedział czy to on oddał morderczy strzał.
Gardner miał na głowie kaptur i opaskę na
oczy. Przywiązany był do specjalnego
krzesła. Następnie funkcjonariusze strzelili
do niego niczym do tarczy. Komentarz w tej
sprawie chyba jest zbędny. Jeśli tak ma
wyglądać „sprawiedliwa kara”, to ja za taką
sprawiedliwość serdecznie dziękuję.
Ciąg dalszy nastąpi…
Błażej Boch

NIE PYTAJ SIĘ CO PARAFIA MOŻE ZROBIĆ
DLA CIEBIE, ALE CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA PARAFII
(analogia z przemówienia Prezydenta St. Zjednoczonych J.F.Kennedy)

BYT PARAFII TO NASZ WSPÓLNY OBOWIĄZEK
(Z akcentem na słowo nasz)

Strona materialna jest ważna, ale to
tylko ziemski byt. Każdy, ale to każdy
jest wezwany do zapewnienia bytu
przyziemskiego parafii, zapewniając
część finansową. Parafia to przede
wszystkim wspólnota. „Gdzie dwaj
albo trzej zgromadzeni w imię moje,
tam jestem pośród nich”. (Mt 18,20). "
Wiele jest serc które czekają na
Ewangelię!" Nic i nikt nas z tego
Bożego obowiązku nie może zwolnić,
niezależnie w jakim jesteśmy wieku
młodzi czy starsi, zdrowi czy chorzy,
czy to wpełni sprawni, czy też
zniedołężali, przykuci do łóżka. Pan
Jezus do końca niósł swój Krzyż, na
którym później umarł, żeby
zmartwychwstać, a przecież bez
zmartwychwstania próżna by była
nasza wiara. Byt we wspólnocie to
właśnie nasza drogo do nieba. Jan
Paweł II powiedział do młodych będąc
sam człowiekiem nie pierwszej
młodości "musicie bardziej być niż
mieć". To bardzo znamienne słowa
akurat w ustach Proboszcza Świata,
który właśnie był.., był dla wszystkich.
Tak więc mamy do kogo równać. Kiedy
w prasie i telewizji głośno było ;- jaki
to papież niezdolny,to właśnie wtedy
"Wujek" nam pokazał co to znaczy byc
we wspólnocie- trzymał swój krzyż do
końca.
Czy Ty drogi parafianinie też jesteś
gotów do nowej ewangelizacji, w
której to sposobów tak często używał
Jan Paweł II- począwszy od roku 1979,
kiedy to pierwszy raz wspominał o
niej. Mając 59 lat Stosunkowo Młody
Papież wziął sie do pracy w swej
Parafii używając Światła Ducha
Świętego poprzez wszystkie dostępne
środki i sposoby. Często przeważnie
młodzi chcą być nowocześni. Pytam
się, kto wtedy był właśnie najbardziej
nowoczesnym człowiekiem ale i
Apostołem. Kluczem Apostolskiego
sukcesu była otwartość na Wolę Boga.
Możemy śmiało domniemywać, tak po
prostu chciał Bóg. On był wiernym
depozytariuszem Jego Woli.

Celowo przytoczyłem przykład Jana
Pawła II. Bóg nam pokazał przez Jego
życie jak trzeba być w Parafii od
dzieciństwa do śmierci.
Czas najwyższy OBUDZIĆ SIĘ! ze snu,
który nie koniecznie jest spokojem
świętym. Co niedzielna Msza Święta,
obiadek, telewizorek( najlepiej każdy
przed swoim ekranem)- to niedzielny
schemat, a przecież schematy są
nudne. Zrób coś więcej ponad to
wszystko co robisz dobrego do tej
pory. Niech to niebędzie rewolucjatych już mieliśmy parę. Niech z
modlitwy rodzi się Twój czyn. "Wiara
bez uczynków jest martwa"
Nie można narzucać sie sobie, innym i
dyktować. Niech każdy rozważa w
Duchu, co ma robić i niech to robi.
Może to ten czas na spełnienie myśli,
które trzeba wprowadzić w życie. Nie
można ciągle zagłuszać tego
Najważniejszego Głosu i żyć spokojnie
w swym niekoniecznie świętym
spokoju. To zagłuszanie pomniejszyło
znacznie wspólnotę, którą tworzymy.
"Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam." Mt 7,7.
A oto kilka pytań na
Wielki Post:
1.Czy Wolą Bożą jest abym zamykał się
tylko w sobie (na swych osobistych
doznaniach)?
2. Czy Wolą Bożą jest aby być bardziej
dla innych?
3. Ile czsu poświęcam oprócz swych
c o d z i e n nyc h o b o w i ą z kó w d l a
bliźniego?
4. Czy moje wygodnictwo nie
ogranicza moich wielkich możliwości?
5. Co postanawiam?
Stwierdzenie św. Pawła
Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia!(Flp 4,13)

Konrad
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ŚWIĘTY JAN BOŻY - MIŁOSIERNY ŻEBRAK
W poprzednim numerze
przedstawiłam Włocha św. Kamila de
Lellis, a dziś chcę zapoznać drogich
czytelników z kolejnym opiekunem
chorych - Portugalczykiem św. Janem
Bożym. Mają oni ze sobą wiele
wspólnego – są założycielami zakonów
oraz patronami chorych i szpitali. Obaj,
zanim poświęcili się chorym i
nędzarzom, mieli burzliwe życie.
Kamil, jak pisałam, był zawadiackim
wojakiem, przepuszczającym
pieniądze w grach hazardowych, Jan
zaś kilkakrotnie przeżywał załamanie
psychiczne. Św. Jan Boży i św. Kamil de
Lellis pozostają dla nas wspaniałym
przykładem heroizmu w opiece nad
chorymi. Dodają otuchy w ciężkich
doświadczeniach jakim jest cierpienie
naszych najbliższych.
Pan Bóg różnymi drogami prowadzi
swoich świętych na szczyty doskonałości
chrześcijańskiej. Do nietypowej należy
droga jaką przeszedł nasz Święty. A oto co
mówią fakty:
· Jan Ciudad ( tak nazywał się Św. Jan
Boży ) urodził się 8 marca 1495 roku w
Portugalii jako jedyne dziecko w
chłopskiej rodzinie.
· W wieku 8 lat, zafascynowany
opowieściami wędrownego kaznodziei,
opuszcza potajemnie dom. Wg innej
wersji Jan zostaje porwany. Jego matka z
rozpaczy umiera, a ojciec wstępuje do
klasztoru franciszkanów.
· Jan zostaje przygarnięty w Hiszpanii
przez zarządcę majątku hrabiego Oropesy
gdzie pasie trzodę, a później sam zarządza
włościami swego chlebodawcy.
· W roku 1523 zaciąga się jako ochotnik
do wojska cesarza Karola V, a w 1532 roku
bierze udział w obronie Wiednia przed
armią turecką Sulejmana II.
· Po 30 latach nieobecności powraca do
domu, a nie zastawszy w nim rodziców,
przeżywa załamanie psychiczne. Kolejne
załamanie przechodzi w 1539 roku i trafia
do szpitala dla umysłowo chorych w
Grenadzie.
· Pod wpływem wygłoszonego kazania
przez św. Jana z Avila poświęca się służbie
chorym i ubogim. W Grenadzie
wynajmuje dom i zakłada przytułek dla
potrzebujących.
· W roku 1540 zakłada zakon szpitalny
bonifratrów, którego charyzmatem jest
opieka nad chorymi, potrzebującymi i
ubogimi. W 1572 roku bonifratrów
zatwierdza papież Pius V. Do dziś zakon
ten prowadzi na świecie wiele szpitali,
przychodni ziołoleczniczych oraz aptek.
· Wszystko poświęca dla chorych. Na
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ich potrzeby kwestuje nawet na dworze
królewskim w Madrycie. Podczas pożaru
szpitala w Grenadzie sam wynosi chorych
z ognia.
· Umiera w swoje 55 urodziny, 8 marca
1550 roku w Grenadzie. W roku 1630
Papież Urban VIII zaliczył go w poczet
błogosławionych, a Papież Aleksander
VIII wpisał do katalogu świętych w 1690
roku.
Zanim znalazł drogę do Boga, przeżył
pasmo zniewag i upokorzeń. Był
pasterzem owiec, żołnierzem najemnym,
robotnikiem w Afryce, wędrownym
księgarzem w Gibraltarze i Grenadzie.
Pewnego razu Jan miał wizję – Jezus
nakazał mu, aby udał się do Grenady. Za
uciułane pieniądze założył małą
księgarnię książek i obrazów religijnych.
Był to rok 1539. 20 stycznia odbywał się
tam odpust ku czci św. Sebastiana.
Zgromadziło się mnóstwo ludzi, bo każdy
chciał zobaczyć i usłyszeć jak mówi
złotousty kaznodzieja, św. Jan z Avila.
Kazanie wywarło na Janie piorunujące
wrażenie i odmieniło jego życie. Pod
wpływem słów wielkiego kaznodziei Jan
przeżył przełom – tak żywiołowo okazał
jednak swój żal za grzechy i pragnienie
odmiany życia, że wzięto go za wariata i
zamknięto w królewskim szpitalu dla
umysłowo chorych.
Ówczesne leczenie chorób psychicznych
polegało na zamknięciu w zimnym,
wilgotnym lochu. Przykuwano chorych
łańcuchami do ściany i bito do utraty
przytomności i sił. Tak to właśnie przez 40
dni obchodzono się z naszym Świętym. Ku
zdumieniu oprawców Jan nie tylko, że się
nie bronił, ale jeszcze zachęcał do bicia
swego grzesznego ciała. Choć z wielkim
heroizmem znosił własne cierpienie, to
bardzo stanowczo stawał w obronie
swoich towarzyszy.
Zetknąwszy się tam z ogromem nędzy i
nieszczęścia Jan odkrył jaką ma misję. Gdy
g o w y p u s z c z o n o z e s z p i t a l a by ł
człowiekiem całkowicie odmienionym.
Udał się do św. Jana z Avila i pod jego
nadzorem przygotował plan wielkich
dzieł swego miłosierdzia.
Za użebrane pieniądze kupił dom, sprzęt i
łóżka, i urządził w nim szpital. Z każdym
dniem przybywało chorych. Tych, którzy
nie mogli dojść do szpitala, Jan znosił na
własnych plecach. Nikt cierpiący, nawet
na najbardziej odrażającą chorobę, nie
został odtrącony.
Wiele razy w szpitalu w Grenadzie
powtarzał się taki obraz. Gdy przychodził
chory, Jan mył mu nogi, a następnie
całował je. Potem dawał choremu krzyż
do ucałowania i kładł go do łóżka.

W szpitalu wszystko było dobrze
zorganizowane. Chorzy o określonych
godzinach otrzymywali posiłki, badali ich
lekarze. Był czas na modlitwę, bo Jan
uważał, że trzeba leczyć nie tylko ciało, ale
i duszę. Przestrzegano też zasad higieny i
porządku.
Jan był niezmordowany. Już od świtu był
wśród chorych. Doglądał czy goją się im
rany, zmieniał opatrunki, podawał
lekarstwa, pocieszał cierpiących.
Przynosił też wodę ze studni oraz drwa na
opał z pobliskiego lasu.
Codziennie, po dniu morderczej pracy,
udawał się do miasta zbierać żywność i
ofiary pieniężne na utrzymanie szpitala.
Udawał się do domów bogatych, a kiedyś
przyszedł nawet z prośbą o jałmużnę do
domu arcybiskupa Sebastiana Ramireza.
Arcybiskup przyjął go serdecznie i
powiedział: „Dobrze czynisz Janie, zaiste
jesteś Bożym człowiekiem”. Odtąd zwany
był JANEM BOŻYM – Juanem de Dios. Gdy
tenże arcybiskup Grenady odwiedził
szpital, oniemiał z zachwytu i stał się
wielkim rzecznikiem Jana.
Święty wiedział, że sam nie udźwignie
tego ciężaru, który na siebie nałożył.
Trapiła go też troska o przyszłość dzieła.
Zdołał zebrać wokół siebie gromadkę
podobnych „szaleńców Bożych” i tak
założył nową rodzinę zakonną dla obsługi
chorych i opuszczonych. Powstał znany na
całym świecie zakon BRACI
MIŁOSIERDZIA, zwany u nas „dobrymi
braćmi” BONIFRATRAMI.
Janowi niewiele było potrzeba do życia. W
każdy piątek pościł o chlebie i wodzie i
biczował do krwi swe ciało. Za poduszkę
służył mu kamień, a za kołdrę – stary
płaszcz. Ascetyczny tryb życia i mordercza
praca wśród chorych zrobiły swoje.
Wreszcie i jego niemoc przykuła do łóżka.
Zmarł modląc się w pozycji klęczącej i
trzymając w ręku krzyż. Ostatnie jego
słowa to: „Jezu, Jezu, w ręce Twoje oddaję
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ducha mego”. Otoczony powszechną czcią
i szacunkiem Jan Boży odszedł w dniu
swoich 55 urodzin – 8 marca 1550 roku.
Sługę swego obdarzył Bóg darem
kontemplacji, czytaniem w sercach
ludzkich i uzdrawiania. Do
najgłośniejszych należy następujący
wypadek: zapalił się Szpital Królewski w
Grenadzie. Chorzy stali w oknach i
rozpaczliwie wzywali pomocy. Szpital
otoczył tłum ludzi, ale nikt nie pospieszył
na ratunek. Nagle ludzi zaczęli wydawać
okrzyki podziwu kiedy zobaczyli, że
wśród płomieni uwija się jakaś postać. To
był Jan Boży. Przez godzinę wyniósł
wszystkich chorych, a sam pozostał
nietknięty przez rozszalały żywioł. Jak
głoszą jego żywoty, kilka razy w
posługiwaniu chorym miał mu się zjawić
Chrystus.
W poczet błogosławionych Sługę Bożego
zaliczył Papież Urban VIII w 1630 roku, a
kanonizował go w roku 1690 Papież
Aleksander VIII. Zaś Papież Leon XIII w
roku 1886 ogłosił św. Jana Bożego wraz ze
św. Kamilem de Lellis patronem szpitali i
chorych. Papież Pius XI wyznaczył go na
patrona pielęgniarzy i służby zdrowia.
Relikwie Świętego znajdują się w kościele
zakonu w Grenadzie.
Najpiękniejszą spuścizną, jaką Święty
zostawił potomnym, to nowy zakon.
Oprócz zakonów męskich istnieje również
żeński zakon sióstr Św. Jana Bożego.
Papież Jan Paweł II bardzo doceniał
ofiarność pracowników służby zdrowia i
zakonów, które opiekują się chorymi. Nie
zabrakło więc papieskich słów uznania i
wdzięczności dla BONIFRATRÓW I
K A M I L I A N Ó W o ra z i c h Św i ę t yc h
Założycieli. Rolę bonifratrów nasz
Umiłowany Ojciec Święty widzi jako tych,
którzy na mocy składanych ślubów
„humanizują” chorobę, zapewniając
cierpiącym wyższe i lepsze poziomy
człowieczeństwa.
MODLITWA
Święty Janie Boży, Wielki Sługo Boga,
posłany do chorych,

SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU – cz.2
Przedstawimy dziś Naszym Czytelnikom kolejne pytania, które tym razem pozwolą
sprawdzić znajomość Nowego Testamentu.
Na końcu zamieszczamy odpowiedzi na pytania z poprzedniego numeru
Sanktuarium, odnoszące się do Starego Testamentu.
NOWY TESTAMENT
1. W liście św. Pawła mamy słowa: „Na Imię Jezusa zgina się każde kolano istot
niebieskich, ziemskich i podziemnych.”
Pytanie: a) W jakiej księdze zawarte są te słowa?
2. Św. Paweł w jednym ze swoich listów mówi o Eucharystii.
Pytanie: a) Jaki to list i rozdział?
3. W pewnym mieście Pan Jezus w synagodze odczytał proroctwo: „Duch Pański
spoczywa na mnie …”, itd. – Po przeczytaniu odniósł to proroctwo do swojej Osoby.
Pytanie: a) Który prorok ogłosił to proroctwo?
b) W jakim mieście Pan Jezus to powtórzył?
c) Czytamy o tym w Ewangelii?
4. U św. Jana możemy znaleźć słowa: „Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec.
Zostaliśmy nazwaniu synami Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.”
Pytanie: a) Gdzie znajdujemy te słowa?
5. Dwaj głosiciele Ewangelii zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu. W nocy
nastąpiło trzęsienie ziemi. Dozorca więzienia nawrócił się, przyjął chrzest z całą
rodziną.
Pytanie: a) Jak nazywali się wysłańcy?
b) W której księdze jest ten opis?
6. Początek Ewangelii – Jakie wydarzenie przedstawia na początku każdy ewangelista?
Pytanie: a) Św. Mateusz?
b) Św. Marek?
c) Św. Łukasz?
d) Św. Jan?
7. W pewnym mieście runęła wieża zabijając kilku ludzi. Pan Jezus wspomina o tym
wydarzeniu.
Pytanie: a) Wieża nazywała się?
b) Ilu ludzi zginęło?
c) W jakim mieście się to wydarzyło?
d) W której księdze mamy opis tego wydarzenia?

8. W liście św. Pawła czytamy, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się
większej grupie wiernych.
aby nieść im ulgę w cierpieniu i być im Pytanie: a) Ilu wiernych znajdowało się w grupie?
b) Państwem, którym rządził była?
pociechą; spraw, abyśmy
c)
W której księdze znajduje się ta wzmianka?
doznali pomocy w naszych chorobach, a
wszystkie cierpienia
z n o s i l i m ę ż n i e i w y t r w a l e . T y 9. Pewien prorok Starego Testamentu mówi do Mesjasza (Chrystus) będzie czynił:
„Niewidomi uzyskają wzrok, głusi będą słyszeć”, itd.
pielęgnowałeś Jezusa na ziemi, służąc
chorym, prosimy Cię, wyproś nam łaskę Pytanie: a) Który z proroków to przepowiadał?
b) Gdzie Pan Gór powtórzy te słowa?
zdrowia, aby blask Twojej
c) Który z ewangelistów to opisuje?
świętości przyświecał nam w żarliwej
modlitwie. Przybądź nam z
pomocą i polecaj nas Matce Uzdrowienia 10. Czterdziestu faryzeuszów przysięgło, że nie wezmą do ust pokarmu, ani napoju
dopóki nie zgładzą Apostoła.
Chorych,
Pytanie:
a) Kogo chcieli zgładzić faryzeusze?
przez Chrystusa Pana Naszego.
b)
Wydarzenie opisywane jest w księdze?
Amen
/ciąg dalszy nastąpi/
Opracował:
ks.
Leon
Łodziński
Urszula Pawelska
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STAREGO
TESTAMENTU (nr styczniowy)

Wyjazd ministrantów do Poznania.

1. Odpowiedź a) Nehemiasz
b) Król perski Artakses
c) Księga Nehemiasza
2. Odpowiedź a) Prorok Achiasz
b) Król Jeroboam
c) I księga Królewska 14, 1-13
3. Odpowiedź a) Król Antioch IV
b) Był władcą Syrii
c) II księga Machabejska 9, 4-12
4. Odpowiedź a) Prorok Ezechiel
b) Księga Ezechiela 37, 1-14
5. Odpowiedź a) Król Salmanassar i jego
następca Sargon 11
b) Do Assyrii
c) Król izraelski Ozeasz
d) 11 księga Królewska 17, 1-6
6. Odpowiedź a) 11 księga Machabejska
2, 32
7. O d p o w i e d ź a ) P r o r o k E l i a s z ,
potwierdził Micheasz
b) Achab, król izraelski
c) 1 księga Królewska 22, 34-38
8. Odpowiedź a) Król Antioch IV
b) Królem Syrii
c) Posąg bożka Jowisza
d) 11 księga Machabejska
9. Odpowiedź a) Król Manasses
b) Królestwa Judzkiego
c) 11 księga Kronik 33, 12-16
10. Odpowiedź a) Księga Syracha, czyli
Eklezjastyka 6,14
11. Odpowiedź a) Król Jozafat
b) 11 księga Kronik 20, 22-23
12. Odpowiedź a) Król Antioch Epifanes
b) Król Syrii
c) 1 księga Machabejska 1, 56
13. Odpowiedź a) Księga Koheleta, czyli
Eklezjastesa (różne rozdziały)
14. Odpowiedź a) Haman
b) Król perski Aswerus
c) Księga Estery 6, 7-11
15. Odpowiedź a) Król Ozjasz
b) Królem państwa Judzkiego
c) 11 księga Kronik 26, 16-21
16. Odpowiedź a) Prorok Elizeusz
b) 11 księga Królewska 13, 20-21
17. Odpowiedź a) Król Sennacheryb, król
Assyrii
b) Król Ezechiasz
c) Prorok Izajasz
d) 11 księga Królewska 18, 19
18. Odpowiedź a) Prorok Zachariasz
b) Król Joasz
c) Królestwa Judzkiego
d) 11 księga Kronik 24, 17-31
19. Odpowiedź a) Judasz Machabeusz
b) Miasta Jamnia
c) W świątyni w Jerozolimie
d) 11 księga Machabejska 12, 38-45
20. Odpowiedź a) Prorok Izajasz
b) Księga Izajasza 53, 3-12

Ministranci tegoroczne ferie zimowe
rozpoczęli wyjazdem do Poznania na
Termy Maltańskie. Na basenach każdy, bez
względu na wiek, znalazł coś atrakcyjnego
dla siebie. Po szaleństwach we wodzie
głodni podjechaliśmy tradycyjnie do
Mc'Donalda.
Kursowy kolega ks. Marka - naszego
opiekuna, ks. Przemysław Tyblewski –
prefekt seminarium duchownego w
Poznaniu pokazał nam Arcybiskupie
Seminarium Duchowne. Było to dla nas
ogromne wyróżnienie i niezapomniane
przeżycie. Na koniec zwiedziliśmy
również Archikatedrę Poznańską, po
której to oprowadził nas ks. Mateusz.
Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i
dziękujemy ks. Markowi za
zorganizowanie wspaniałej wycieczki.
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SMUTNY PAN JEZUS DO OJCA PIO

Modlitwa do Pana Jezusa Cierpiacego

12 marca 1913 do Ojca
Augustyna z San Marco In
Lamis - Ep. I s.341

O Jezu ubogi i odrzucony, nieznany i
zlekceważony,
z n i e n a w i d z o n y, z e l ż o n y i
prześladowany,
od ludzi opuszczony, przez diabła
kuszony,
wydany i za podłą cenę sprzedany:
zmiłuj się nad nami.

Posłuchaj, mój Ojcze,
słusznych uskarżeń naszego
najsłodszego Jezusa: "Jakąś
niewdzięcznością odpłacają
mi ludzie za moją miłość!
Mniejsza byłaby doznawana
od nich obraza, gdybym
mniej ich miłowwał. Mój
Ojciec nie może już dłużej
ich znosić. Ja chciałbym
zaprzestać miłowania ich,
jednak...(tu Jezus zamilkł i
westchnął, a następnie tak
mówił) niestety, moje serce jest
stworzone do miłowania!
Niegodziwcy i słabi nie podejmują
najmniejszych wysiłków w celu
pokonywania pokus. Co więcej,
znajdują rozkosz w swej nieprawości.
Dusze przeze mnie szczególnie
umiłowane, gdy poddam je próbie
opuszczają mnie, słabi ulegają
zniechęceniu i popadają w rozpacz,
mocni z dnia na dzień obojętnieją. W
kościołach zostawiają mnie samego w
nocy, samego w dzień. Nie troszczą się
już o Najświętszy Sakrament; o tym
Sakramencie miłości przestano już
mówić. A ci, którzy mówią, niestety, z
jakąż obojętnością i oziębłością to
czynią! Zapomnieli o moim sercu,
nikogo już nie obchodzi moja miłość,
zalewa mnie smutek. Mój dom dla
wielu stał się miejscem rozrywki. A
moi słudzy ? Na nich zawsze
spoglądałem ze szczególną miłością,
kochałem ich jak źrenice własnego
oka... to oni powinni pocieszać me
serce przepełnione goryczą. Oni

powinni mi pomoagać w dziele
zbawienia dusz. A tymczasem...
którzby temu uwierzył? Od nich
właśnie spotyka mnie
niewdzięczność, oni o mnie
zapominają. Widzę, mój symu, że... (tu
zamilkł, łkanie scisnęło Mu krtań i
z a p ł a ka ł u k ra t k i e m ) , w i d z ę ż e
z a c h o w u j ą c o b ł u d n i e p o z o r y,
zdradzają mnie, przyjmując
świętokrackie komunie, depcząc
światło i siły, które nieustannie im
daje..." Jezus nie przestawał się
uskarżać. Ojcze mój! Jak przykro mi
się robi, gdy widzę Jezusa płaczącego!
Czy także tego doświadczyłeś?
"Synu mój- dodał Jezus- potrzebuje
ofiar, aby uśmierzyć gniew Boży
mojego Ojca. Odnów ofiarę, którą
złożyłeś ze siebie, i uczyć to, niczego
Mi nie odmawiając".
Ponowiłem, Ojcze, ofiarę mego życia i
jeżeli odczuwam jakiś smutek, to tylko
wtedy, gdy kontempluję Boga boleści.
Jeśli tylko możesz, szukaj dusz, które
poświęcają się Bogu, jako ofiary za
grzeszników. Jezus Ci pomoże.

O Jezu smutny aż do śmierci, porwany,
powrozami i łańcuchy skrępowany,
płaszczem na pośmiech i hańbę
odziany,
b l u ź n i e r s t w a m i o b r z u c o n y,
oskarżony,
niesprawiedliwie skazany
i od Barabasza niżej miany:
zmiłuj się nad nami.
O Jezu zelżywie z szat obnażony,
aż do krwi biczowany, policzkowany i
naigrawany,
cierniem ukoronowany i jako król na
pośmiewisko
pozdrawiany, oplwany, popychany i
wyszydzany:
zmiłuj się nad nami.
O Jezu grzechów naszych krzyżem
i p r z e k l e ń s t wa m i p o s p ó l s t wa
obciążony,
pomiędzy łotrami do drzewa hańby
gwoźdźmi przybity, zelżywościami,
boleściami
i upokorzeniami nasycony, za nic
miany
i wobec ludzi zniesławiony:
zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
O Jezu najsłodszy, któryś z miłości
ku nam raczył cierpieć niezliczone
zelżywości i upokorzenia niepojęte,
wyciśnij głęboko w sercach naszych
szacunek i miłość do Twoich
upokorzeń oraz gorące pragnienie
naśladowania Cię w Twym pokornym,
ubogim, pracowitym, dobroczynnym
a wzgardzonym życiu. Amen.
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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII luty/marzec
Co się wydarzyło u lutym
·

W czwartek, 2 lutego w Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej były święcone świece – gromnice.

·

W piątek, 3 lutego we wspomnienie św. Błażeja – patrona chorób gardła, kapłani udzielali błogosławieństwa „błażejkami”.

·

W niedzielę, 5 lutego – wspomnienie św. Agaty. Na Mszach św. o godz. 7, 8 i 9 święcono chleb i sól.

·

W sobotę, 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes obchodziliśmy XX Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w niedzielę 12
lutego Msza św. o godz. 9.00 ofiarowana była w intencji chorych, a po Mszy św. kapłani udzielali sakramentu chorych.

·

We wtorek, 14 lutego grupa naszych ministrantów wraz z księżmi wikariuszami udała się do Poznania. W programie
wyjazdu były TERMY MALTAŃSKIE, SEMINARIUM I KATEDRA.

·

W niedzielę, 19 lutego zbierana była składka remontowa, która wyniosła 9.600 zł. Za wszelką okazaną pomocna rzecz naszej
parafii składamy serdeczne Bóg zapłać.

·

22 lutego Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post.

·

24 lutego odbyła się pierwsza Droga Krzyżowa.

·

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego – pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żalów. Kazania pasyjne głosi ks.
Mateusz Kubiak.

·

We wtorek 28 lutego grupa Ojca Pio i Bł. Jana Pawła II zaprosiła parafian na film pt. „Wielka cisza”.

A co w marcu?
·

We wszystkie piątki marca Drogi Krzyżowe o godz. 17.30, a w niedziele godz..14.30.

·

W niedziele nabożeństwo Gorzkich Żalów o godz. 15.00.

·

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu, 11 marca będzie w parafii Dniem Skupienia. Kazania tej niedzieli będzie głosił ks. dr
Ryszard Rybak z Poznania – Oficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego.

·

Po Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu (od 12 marca) odbędą się w naszej parafii rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i
młodzieży szkół średnich.

·

W piątek, 30 marca Droga Krzyżowa ulicami Zbąszynia.
Opr. Urszula Pawelska

Czcigodnym solenizantom
ks. Dziekanowi Kan. Zbigniewowi Piotrowskiemu, oraz ks. Kanonikowi Józefowi Kromskiemu
z okazji imienin życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej
i radości w pracy duszpasterskiej
składają parafianie.

OGŁOSZENIE
MSZA ŚWIĘTA OD STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Msza Święta 17 marca 2012 roku
o godz. 7.00 odprawiona będzie
z okazji Imienin KS.PROBOSZCZA ZBIGNIEWA
PIOTROWSKIEGO
opiekuna STRAŻY HONOROWEJ
oraz księży seniorów, którzy w ostatnim czasie
obchodzili lub będą obchodzić swoje Imieniny
KS. HENRYKA KS. LEONA KS. JÓZEFA
Będziemy prosić o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego dla czcigodnych kapłanów.
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TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKOPOSTNE W OBRZĘDOWOŚCI POLSKIEJ
Przez cały rok ludzie zadawali dobie wiele
trudu, aby nie pominąć żadnego
z obowiązujących w danym dniu nakazów
Kościoła i tradycji. Wypełniano je często z
obawy przed „złymi mocami” oraz
pragnąc zapewnić sobie powodzenie w
życiu. Wydaje się jednak, że we
współczesnym coraz częściej
zapominamy o tradycji, o obrzędowości.
Większość Polaków nie zamierza
rezygnować z żadnych przyjemności na
czas oczekiwania Wielkanocy. Można
zadać sobie pytanie czy tradycja odchodzi
do lamusa w dzisiejszym pełnym
przepychu i obfitości świecie, który coraz
bardziej zamazuje granice między czasem
pokuty i czasem zabawy, czasem świętym
i zwykłym? Mieszają się one przecież w
obrębie nieraz jednego dnia. Może warto
przypomnieć sobie niektóre chociażby
zwyczaje wielkopostne, jakie jeszcze nie
tak dawno obowiązywały na terenie
Polski.
W naszej obrzędowości dominują dwa
okresy – czas zabawy i czas pokuty. Jak
przekonuje Grzegorz Piaskowski,
antropolog, przed ważnymi świętami w
roku zawsze potrzebny jest czas na
przygotowanie. Takim okresem jest np.
Wielki Post, który poprzedza Wielkanoc.
W jeszcze nie tak dawnej przeszłości
bywały to posty naprawdę bardzo surowe,
dlatego starano je sobie wynagrodzić
jeszcze w karnawale. Wówczas to
odbywały się wystawne uczty, zabawy,
bale maskowe, kuligi. Ludzie w ostatni
wtorek karnawału zabawiali się do
północy. Po tej godzinie muzyka cichła,
przerywano tańce. Zasiadano wówczas do
tzw. Podkurka, czyli śniadania zanim kur
(kogut) zapieje. Gospodyni wchodziła z
półmiskiem przykrytym pokrywką, kiedy
wszyscy obstąpili ją kołem, podnosiła ona
pokrywkę, spod której ulatywał ptak, np.
wróbel, symbolizujący płochość. Dopiero
wówczas zasiadano do posiłku, który
składał się głównie z mleka, jaj i śledzi. Tak
właśnie żegnano mięsne dania i taka
miała być dieta przez kolejne dni postu. Na
koniec tego posiłku w niektórych
regionach Polski, gdy pozostały po
jedzeniu resztki mleka, brano je na łyżkę i
chlapano na sufit, aby z kształtu plam
odczytać przyszłość.
Etnolog Antonii Mosiewicz pisze, o
jeszcze innym zwyczaju związanym z
ogłaszaniem początku Wielkiego Postu.
Mieszkańcy wsi w ostatni dzień
karnawału gromadzili się w karczmie,
gdzie hucznie się bawiono.
O północy
do karczmy wchodził mężczyzna ze
śledziem w rękach, krzycząc „Śledź” i był
t o z n a k n a ro z p o c z ę c i e p o s t u i

zakończenie zabawy. Od tej pory
przestrzegano ścisłego postu. Często też
w domach i w karczmach, na widocznym
miejscu wieszano na sznurku śledzia lub
jego szkielet. To miało symbolizować
nadchodzący czas pokuty.
Tradycja nakazywała, aby w tym okresie
ograniczyć jedzenie. Kobiety czyściły
popiołem garnki i patelnie, aby nie
pozostał na nich choćby ślad tłuszczu. Nie
jedzono mięsa, ograniczając posiłki do
ziemniaków i chleba. W innych regionach
Polski popularną potrawą postną był
chleb z cukrem polany ciepłą wodą, czy
ziemniaki z cebulą, które maczano w oleju
z lnu lub konopi. Oskar Kolberger, XIXwieczny polski folklorysta pisał: „W czasie
całego postu używano do potraw tylko
oliwy i oleju. W środy i piątki Wielkiego
Postu nie przyjmowano
w ogóle
gorących potraw”. A gdy gotowano, to
omastę stosowano niezwykle oszczędnie.
Były regiony, że panował zwyczaj tzw.
„suchego” postu: nie tylko nie wolno było
spożywać mięsa, ale również masła,
mleka, jaj. Głównym pożywieniem na wsi
stawały się kasza, śledzie, żur, groch z
kapustą. Mógł być też post radykalny:

suchy chleb i woda (zastąpiona piwem lub
p o l e wką p iw n ą ) , a l b o c a ł ko w i t a
głodówka.
Na straży przestrzegania postu stał nie
tylko Kościół, ale i władza państwowa,
zwłaszcza
w początkach
chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Za
spożycie mięsa w czasie zakazanym
karano tygodniowym postem
przymusowym odbywanym w więzieniu.
Według relacji Thietmara, Bolesław
Chrobry kazał wybijać zęby za to
przekroczenie, co dziś może budzić
zdziwienie i niedowierzanie. Tak pisze o
tym Thietmar: „Jeżeli stwierdzono, iż ktoś
jadł po siedemdziesiątnicy mięso, karano
go surowo przez wyłamanie zębów.
Prawo Boże bowiem, świeżo w tym kraju
wprowadzone, większej nabiera mocy
przez taki przymus, niż przez post
ustanowiony przez biskupów. Trzeba
jednak pamiętać, że w tamtych czasach,
czyli w X i XI wieku i znacznie później,

kary okaleczenia stosowano często w całej
Europie, a zwyczaj obcięcia tej części ciała,
która posłużyła winowajcy do
popełnienia niecnego czynu był bardzo
popularny.
Pierwszy dzień Wielkiego Postu to
Środa Popielcowa. Ludzie udawali się
wówczas do kościoła. Podczas
nabożeństwa kapłan posypuje głowy
wiernych popiołem i wypowiada słowa:
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Ma to przypomnieć
w s z y s t k i m o ś m i e r c i ,
o p rzemij a n iu rzeczy ziemsk ic h.
Wszystkim udziela się więc podniosły i
smutny nastrój tego dnia. Jednak z tym
dniem związane są też mniej poważne
zwyczaje. Po wsi obnoszono garnek z
żurem (rodzaj kwaśnej zupy). Tego dnia
chowano też wszystkie instrumenty
muzyczne, nawet lustra przykrywano
chustami. Kobiety ubierały ciemne i
skromne suknie. Niedozwolona była
muzyka, ustawały śpiewy, zabawy
i
spotkania. Na całe sześć tygodni
zamierało życie towarzyskie. Kiedy
wszędzie ucichną już zabawy, wygasną
fajerwerki, a głowy bohaterów
niedawnych karnawałowych szaleństw
zostaną w kościołach posypane popiołem,
zaczyna się Wielki Post.
Pomimo podniosłości i powagi Wielkiej
Środy nie brakowało również w tym dniu
miejsca na żart. Młodzi chłopcy czatowali
na wychodzące z kościoła dziewczęta,
którym przypinali na plecach kurze łapki,
skorupy od jajek czy indycze szyje.
Wszystko po to, aby rozbawić wiernych po
podniosłym nabożeństwie. Poważne
posypywanie głów popiołem zainicjowało
też wiejskie zabawy. W karczmach nad
progiem zawieszano przetak z popiołem
i obsypywano każdego wchodzącego.
Młodzi chłopcy napełnionymi popiołem
workami uderzali ludzi po głowach albo
wysypywali całe jego miski najchętniej na
głowy dziewcząt. Czasami też napełniony
popiołem garnek rzucano pod nogi
przechodniom tak blisko, aby ich solidnie
okurzyć.
Innym zwyczajem, który przypadał na
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połowę postu, było tzw. wybijanie
półpościa. Mosiewicz opisuje, że w tym
okresie chłopcy „rozbijali” o północy
garnki z popiołem o drzwi domów. W ten
sposób symbolicznie zaznaczano, iż
minęła połowa postu. Na Podlasiu
natomiast panował inny zwyczaj
związany z półpościem – wciąganie sań
jednego
z gospodarzy na dach
stodoły czy ustawianie sań lub wozów na
ulicy, blokując przejazd innym.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu to
tradycyjnie dzień zmagań „na śmierć i
życie” pomiędzy zimą a wiosną. Ludzie
zmęczeni długą zimą pragnęli pomóc
wiośnie w tej walce. Po niedzielnej mszy
młodzież udawała się na tradycyjny
porachunek z zimą, który dzisiaj
kultywujemy 21 marca jako pierwszy
dzień wiosny. Przygotowaną wcześniej
słomianą kukłę, zwaną „Marzanną”,
szarpano tak długo, aż nie zerwano z niej
ostatniej słomki. Ludzie wierzyli w
odrodzenie po śmierci, dlatego szczątki

„Marzanny” rozrzucali po polach.
Wierzono, że to miało przynieść większy
urodzaj i lepsze zbiory. Gospodynie
natomiast piekły tego dnia krzyże z
żytniego ciasta, które według wierzeń
będą chronić bydło od chorób, a ludzi od
bólu własnych krzyży.
Na okres Wielkiego Postu przypada też
czas zasiewów. Nie zwracając uwagi na
pogodę chłopi wychodzili w pole. Siewcy
przed rozpoczęciem pracy rzucali cztery
garście zboża
w cztery strony świata,
wypowiadając słowa: „Na chwałę Bogu, na
daninę skrzatom, na ofiarę ziemi, wodzie,
powietrzu i wszystkim zaludniającym je
istotom, dobrym i złym”. Następnie
żegnano się znakiem krzyża i dopiero
wówczas rozpoczynał się siew.
Wielki Post przypada, jak podkreśla to A.
Mosiewicz, na czas przednówkowy, kiedy
to łatwiej jest pościć, gdy po prostu natura
budzi się na wiosnę i tak nie ma co jeść. Ale
to niejedzenie i to, co za tym idzie, czyli
mniejsza aktywność, a więc i mniejsze

chęci do uciech rozrywkowego życia,
zyskują głębszy sens, inny wymiar –
duchowy. Wielki Post to moment
wyciszenia, zawieszenia tego życia w
biegu, bylejakości, w gonitwie, a może i
ucieczce
w powierzchowne
rozkosze. Potraktujmy ten czas jako
ćwiczenie, które ma nas nauczyć
panowania nad własną wolą, które
pozwoli nam stać się silniejszym i
lepszym człwiekiem.
Wydawać by się mogło, że czas Wielkiego
Postu był smutny, ponury i szary, a jednak
polska tradycja stworzyła wiele barwnych
obyczajów. Może warto w wielkopostnym
okresie, który właśnie trwa, poświęcić
chwilę na refleksję nad świętowaniem i
obrzędowością… oraz ich historią i
zróżnicowaniem? Wiedza taka pozwala na
szersze i głębsze przeżywanie
rzeczywistości, gdyż pozwala poznać i
czerpać z różnych punktów widzenia.
Katarzyna Kubiak

Litery w polach od 1 do 32 utworzą rozwiązanie - Deotymy / Jadwigi Luszczewskiej/, które prosimy przesłać na
adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbaszyń, w terminie do 20.marca 2012 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki lutowej” - „Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem”. Nagrodę wylosowała:
Katarzyna Dynowska z Nowego Dworu. GRATULUJEMY.

KRZYŻÓWKA
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. podnosi świąteczny nastrój
Bożego Narodzenia,
6/. przestępca, niegodziwiec,
7/. morski przyrząd nawigac.
/l. mn./,
8/. rzeka we Francji,
10/. droga w lesie,
12/. zespół,
15/. pędzlem na ścianie
17/. przejście piłkarza z
Górnika do Lecha,
21/. legendarny miecz króla
Artura,
22/. pretendent,
25/. mityczny lotnik,
26/. zuch, heros,
29/. w rybie,
30/. mebel,
31/. sąsiedzi Meksykanów.
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Pionowo:
1/. jest taka ryba /prawie
nieznana/,
2/. do niego po okulary,
3/. rąsi krewna,
4/. znany archipelag,
5/. też zgadywanka,
9/. spotyka się na sabacie,
11/. „zbudowanie” gniazdka,\
13/. otchłań, kipiel,
14/. era z kredą i jurą,
17/. uchwyt,
18/. sztuczne włókno,
19/. duży zakład,
20/. … z kremem,
21/. mieszka w igloo,
23/. sędzia,
24/. ciężka praca, znój,
27/. ludowy taniec ukraiński,
28/. 12 sztuk.
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W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.

Sakrament Chrztu przyjęli:
Sandra Kromska , Strzyżewo,
Mikołaj Kromski, Strzyżewo,
Antoni Franciszek Szajek, Poznań, ul. Goplańska,
Kacper Sebastian Ciążyński, Strzyżewo,
Kalina Cidyło, Zbąszyń, ul. Wodna,
Małgorzata Wiktoria Wróbel, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Kajetan Jerzy Parchliniak, Newark /Anglia/,
Sandra Połomka, Strzyżewo,
Maja Katarzyna Mańczak, Lutol Mokry,
Maria Gassem, Zbąszyń, ul.. 17.Stycznia.

Odeszli do Wieczności:
1/. Zofia Hoheisel, l. 85, Nowy Dwór,
2/. Bronisław Jan Kłosin, l. 82, Chrośnica,
3/. Irena Birk, l. 88, Stefanowo,
4/. Stefania Samuel, l. 78, Zbąszyń, ul. Sportowa,
5/. Cecylia Markiewicz, l. 78, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
6/. Tadeusz Walenty Bałchan, l. 63, Zbąszyń, Rynek,
7/. Stefania Niewitecka, l. 88, Zbąszyń, ul. Folwarczna,
8/. Marianna Tomiak, l. 90, Nowy Dwór,
9/. Wojciech Podloch, l. 59, Zbąszyń, ul. Topolowa,
10/. Józefa Gorzelana, l. 88, Strzyżewo,
11/. Agnieszka Pieczyńska, l. 86, Nądnia,
12/. Zofia Kruza, l. 59, Stefanowo,
13/. Joanna Frącek, l. 84, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
14/. Zofia Kaiser, l. 84, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
15/. Marianna Śliwa, l. 91, Zbąszyń, ul. Kawczyńskiego.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.

Sakrament Chrztu przyjęli:
Lena Maria Smolarek, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Wiktor Wojciech Wośko, Zbąszyń, ul. Czechowica,
Aleksandra Kania, Nądnia,
Wiktor Kromski, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Kaja Maćkowska, Przyprostynia, ul. Prandoty.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Tomasz Adam Chłopek - Kinga Maria Tomczak,
2/. Czesław Kazimierz Mielke - Maria Elżbieta Chytra.
Odeszli do Wieczności:
1/. Tadeusz Bolesław Bruda, l. 66, Nądnia,
2/. Feliks Franciszek Nowak, l. 66, Trzciel,
3/. Stanisława Kowalewska, l. 64, Zbąszyń, ul. Powstańców
Wlkp.,
4/. Cecylia Olejniczak, l. 86, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
5/. Kazimiera Niezielińska, l. 99, Zbąszyń, ul. Senatorska,
6/. Marian Wiesław Błachowiak, l. 54, Strzyżewo,
7/. Wojciech Misiewicz, l. 56, Zbąszyń, ul. Graniczna,
8/. Iwona Zalewska, l. 35, Strzyżewo.
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