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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Katecheza 10
PISMO ŚWIĘTE W ŻYCIU KOŚCIOŁA
1. Uczestnicząc w niedzielnej Mszy
św. dostrzegamy, jak kapłan
czytający Ewangelię z wielką czcią
całuje księgę Pisma Świętego.
Niekiedy Biblia wnoszona jest w
uroczystej procesji i umieszczana na
ołtarzu. Te liturgiczne gesty
świadczą, że dla wspólnoty
wierzących, jaką jest Kościół, Pismo
Święte ma fundamentalne
znaczenie.
2. Pismo Święte jest podstawowym
źródłem naszej wiary. Jest to księga
objawienia się Boga ludzkości; są w
niej zapisane doświadczenia ludzi w
obcowaniu z Bogiem.
3. Objawienie Boże zawarte w
Piśmie Świętym staje się dostępne w
Kościele. Kościół głosi Objawienie,
tłumaczy je i chroni przed błędnym
rozumieniem (por. 2 P 1,20).
Objawienie Boże nie zostało dane
każdemu człowiekowi z osobna, lecz
ludzkiej wspólnocie: najpierw
narodowi izraelskiemu – Ludowi
Bożemu Starego Przymierza, a
następnie wyznawcom Chrystusa –
Ludowi Bożemu Nowego
Te s t a m e n t u . Ś w i a d k a m i i
przekazicielami Objawienia byli w
Starym Testamencie patriarchowie,
prorocy i mędrcy, a w Nowym – sam
Syn Boży, Jezus Chrystus, którego
świadkami i głosicielami stali się
Jego uczniowie, po nich zaś ci
w s z y s c y, k t ó r z y d z i ę k i i c h
świadectwu uwierzyli w Jezusa.
Zarówno w narodzie
izraelskim, jak później w Kościele,
ustne nauczanie Objawienia, Słowa
Bożego, jest pierwsze. Dopiero z
biegiem czasu zostaje ono spisane.
We wspólnocie narodu izraelskiego
powstaje w ten sposób Pismo Święte
Starego Testamentu, we wspólnocie
Kościoła powstają Ewangelie, Dzieje
Apostolskie, Listy apostołów – czyli
Pismo Święte Nowego Testamentu.

To, co głosili prorocy, a
później to, co głosili apostołowie, nie
pochodziło od nich samych: głosili
Objawienie Boże. Prorocy głosili to,
co im nakazywał Bóg, apostołowie
to, co widzieli i słyszeli od Jezusa
Chrystusa (por. 2 P 1,21). Zostało to,
j a k w i e r z y m y, s p i s a n e p o d
natchnieniem Ducha Świętego. Jest
zatem nie tylko słowem ludzkim, ale
jest przede wszystkim Słowem
Bożym: zachowanym na piśmie
Bożym Objawieniem. Z tej racji
Kościół, nauczając i wyjaśniając
Pismo Święte, chce mu się w pełni
poddawać, kierować się nim, nie
odstępując od jego sensu ani na jotę,
rozumiejąc, że jest to powierzony
mu przez Boga depozyt. Wierzy też,
że zgodnie z obietnicą Chrystusa,
który zapewnił swoim uczniom
„Ducha Prawdy”, ten sam Duch
Święty, dzięki któremu Słowo Boże
było wiernie głoszone, a później
spisane, dziś czuwa nad jego
wiernym nauczaniem i
wyjaśnianiem przez Kościół.
Bóg dał Kościołowi Pismo
Święte jako obowiązującą normę
wiary, do której Kościół musi się
ciągle przymierzać. Wszelkie życie
religijne, które nie rodzi się i nie
rozwija w zgodzie z Biblią, nie jest
tym życiem, o które w
chrześcijaństwie chodzi i które Bóg
pragnie w chrześcijanach wzbudzać.
Bóg bowiem, tak jak działał w życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
oraz w pierwotnym Kościele, tak
samo pragnie działać w nas, którzy
uczestniczymy w dalszych etapach
samej historii zbawienia, o której
świadczy Biblia.

utwierdzeniem wiary, pokarmem
duszy oraz źródłem czystym i stałym
życia duchowego.” (KKK 131)
Dlatego wszyscy wierzący są
zachęcani do lektury Pisma
Św i ę te g o : „ Ko ś c i ó ł u s i l n i e i
szczególnie upomina wszystkich
wiernych (…), aby przez częste
czytanie Pisma Świętego nabywali
«najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa» (Flp 3,8).
«Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa» (św.
Hieronim)” (KKK 133).
Czy zatem znajdujemy czas
na lekturę Pisma Świętego? Czy jest
ono dla nas źródłem poznania Boga?
Czy uważnie słuchamy słów Pisma
Świętego odczytywanych w liturgii
Słowa?

Zapamiętajmy: Lektura Biblii jest
niezastąpionym i koniecznym
środkiem kształtowania w nas
autentycznego życia
c h r z e ś c i j a ń s k i e g o . S o b o rowa
Konstytucja o Objawieniu mówi:
„Tak wielka tkwi w Słowie Bożym
moc i potęga, że jest ono dla Kościoła
podporą i siłą żywotną, a dla synów
Kościoła utwierdzeniem wiary,
pokarmem duszy oraz źródłem
czystym i stałym życia duchowego”
(KO 21).

Ks. Janusz Kochański
(„Katechizm Płocki”)

4. Dla rozwoju, umocnienia i
pogłębienia wiary konieczna jest
znajomość Pisma Świętego.
Katechizm Kościoła Katolickiego
cytując soborową Konstytucję o
Objawieniu stwierdza: „Tak wielka
tkwi w słowie Bożym moc i potęga,
że jest ono dla Kościoła podporą i siłą
żywotną, a dla synów Kościoła
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„Domowe” rekolekcje wielkopostne dla młodzieży.

Dla parafii…

„Zobaczcie, jak jest dobrze zamieszkać razem z Bogiem,
zobaczcie, jak jest dobrze schować się w Jego dłoni.
Moim domem Kościół i serc Boże,
Tak, tak, domem – tam skryć się każdy może...”
Tegorocznym rekolekcjom szkolnym
towarzyszyło hasło „Kościół naszym
domem”. Nie zapraszaliśmy więc żadnego
rekolekcjonisty, ale - jak przystało na dom
- p r z yg o t o wa l i ś my j e w s p ó l ny m
wysiłkiem. Nauki rekolekcyjne wygłosili
nasi księża wikariusze, a młodzież zajęła
się oprawą muzyczną i przygotowała
rozważania Drogi Krzyżowej. Ta miała
nieco inny charakter niż tradycyjne
nabożeństwa piątkowe – spotkanie
odbyło się w Domu Katolickim w sali im.
Jana Pawła II, rozważania dotyczyły
konkretnych sytuacji życiowych (także
szkolnych) młodego człowieka,
umieszczonych w kontekście
p o s z c z e g ó l nyc h s t a c j i , a c a ł o ś c i
towarzyszyły obrazy wyświetlane na
ekranie.
Tradycyjnie spotykaliśmy się
przez trzy dni. Pierwszego dnia ks. Marek
wygłosił naukę wprowadzającą - ciekawie
osadził temat rekolekcji w kontekście
Przypowieści o miłosiernym
samarytaninie. Okazało się, że droga z
Jerozolimy, świętego miasta Izraelitów do
Jerycha - położonego poniżej, niedaleko
M. Martwego i stanowiącego dla
mieszkańców Palestyny symbol
wszelkiego zła - na której bohater tej
przypowieści został napadnięty przez
zbójców, to droga współczesnego
człowieka! Kiedy schodzi z drogi
świętości, zostaje na różne sposoby
doświadczany przez złego ducha. W
końcu, pozostawiony samemu sobie, jest
pogardzany przez „pobożnych”, nieraz
nawet przez kapłana... Ale jest Ktoś
jeszcze, kto przechodzi drogą jego życia,
komu jego los nie jest obojętny. Ktoś, kto
pochyla się nad nim z czułością - „zalewa
Jego rany oliwą i winem” (symbol
sakramentów) i przewiązuje je... To sam
Jezus jest owym Miłosiernym
Samarytaninem. Jest cały dla nas - obecny
w tajemnicy swojego Kościoła i jego
sakramentów.
M i ł y m a kc e n t e m by ł o t e ż
spotkanie rekolekcyjne w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Tym
razem jego uczniowie, którzy nie zawsze
mogą przybyć w komplecie do kościoła
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parafialnego, przyjęli rekolekcjonistę u
siebie - czyli na ul. Garczyńskich. Ks.
Marek celebrował Mszę Św. dla starszej
grupy, a młodsi mieli spotkanie pt.
„Zabiorę wam serca kamienne, a dam
wam serce nowe”, połączone z absolucją.
Wszystkim spotkaniom , także temu
ostatniemu, dzielnie towarzyszyli
członkowie scholi z Gimnazjum, którym
jak zwykle należą się podziękowania za
ich zaangażowanie (codziennie wytrwale
„obsługiwali” aż trzy spotkania dla
młodzieży i kończyli swoją służbę, gdy ich
rówieśnicy spokojnie się już relaksowali).
W czasie rekolekcji ZCK
umożliwiło szkołom obejrzenie filmu
fabularnego, który mimo obaw
organizatorów wzbudził duże
zainteresowanie. To historia św. Filipa
Nereusza, który w dobie reformacji, kiedy
Kościół w obronie czystości wiary stał się
bardzo zasadniczy i surowy, starał się
stworzyć z niego prawdziwy dom. Dom
dla tych, którzy byli pozostawieni sami
sobie – dla bezdomnych dzieci i
młodzieży, błąkającej się po zaułkach XVIwiecznego Rzymu.
Na koniec trzeba też docenić i
mocno pochwalić zachowanie naszej
młodzieży oraz serdecznie podziękować
nauczycielom zaangażowanym w opiekę
nad nią. Należy przyznać, że młodzi
zaskoczyli wszystkich wysokim
poziomem kultury osobistej, która w
dzisiejszych czasach nie jest zjawiskiem
wcale tak oczywistym... Jedyny
mankament - i przede wszystkim żal - to
nieobecność niektórych starszych
uczniów, którzy potraktowali te dni jako
wolne od szkoły... Może warto, żeby
zwrócili na ten fakt uwagę także rodzice i
porozmawiali o tym ze swoimi
„pociechami”. Tym bardziej, że rekolekcje
raczej jeszcze nigdy nikomu nie
zaszkodziły. A wręcz przeciwnie,
systematycznie przeżywane, mogą
wyzwolić wiele dobra – w nas i wokół
nas...
Joanna Chłopkowska

W naszej parafii pracuje
wiele osób, których na co dzień nie
widać, ale ich praca jest cichą
s ł u ż b ą . D z i ś p r z e d s t aw i a my
kolejne z takich osób. Są nimi Panie
M a r i a C h m i e l e ws k a , D o ro t a
Kostyra, Halina Piątek i Barbara
Tomaszewska, które sprzątają nasz
kościół parafialny.
Praca jest jednym z
podstawowych wymiarów ludzkiej
egzystencji, decydującym o sensie i
jakości życia. Pomoc w Domu Bożym
daje wewnętrzne poczucie spełnienia
chrześcijańskiego, a słowa „Bóg
zapłać” są rzeczywistą zapłatą za
pracę naszych parafianek, ponieważ
to właśnie Bóg dziękuję im za ich
poświęcenie potrzebnymi łaskami.
„Czułam, że brakuje mi spotkań z
ludźmi i poczucia pomocy innym” –
powiedziała Pani Dorota Kostyra„Dawniej pracowałam w zakładach
ZPO „ROMEO”. Mam dwójkę dzieci,
którymi zajmowała się ich babcia. Gdy
podrosły, a ja skończyłam pracę i
przeszłam na rentę, postanowiłam
pomagać w kościele. Już od dwóch lat
pomagam przy pracach w naszej
parafii i przez ten cały czas, Pan Bóg
obdarzał mnie i moją rodzinę
potrzebnymi łaskami, a także nieraz
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

„posprzątał” w naszym domu.”
Pani Maria Chmielewska
opowiada o swoim dawnym życiu w
pozytywnych słowach- „Bardzo miło
wspominam pracę w Firmie „LAS”.
Jestem zbąszynianką od urodzenia.
Mam dwoje synów, a praca w kościele
sprawia mi wiele radości. To co
otrzymuje w zamian w postaci łask
jest dla mnie bardzo ważne. Swoją
wiarę wyniosłam z domu rodzinnego i
będąc tutaj, tak blisko Pana Boga,
kłopoty codziennego życia stają się
bardziej znośne.” Pani Maria pomaga
w kościele od 6 lat.
Od prawie 2 lat swoją cichą
służbę wykonuje również Pani Halina
Piątek. Zbąszynianka, która obecnie
znajduje się na emeryturze, również
pracowała w firmie „Romeo”. „Teraz
opiekuję się swoją mamą. Bardzo
chętnie pomagam w kościele. Służba
ta daje wiele korzyści w życiu
codziennym, uczy pomocy i oddania
się swoim obowiązkom dla innych.”
Podobny okres czasu pracy w
kościele oddaje się Pani Barbara
Tomaszewska. Od 22 lat jest wdową,
ma troje dzieci. „Obecnie znajduję się
na świadczeniu przedemerytalnym.
Swoją pracę zaczęłam z potrzeby życia
w bliskim kontakcie z ludźmi. Tak
wyszedł pomysł pomocy w sprzątaniu
w naszym parafialnym kościele. Ta
praca jest dla mnie służbą, która
bardzo mnie uszczęśliwia”- mówi o
sobie Pani Barbara.
Wcześniej w Zbąszyńskiej
parafii pomagały również inne panie.
Ponad 10 lat swoją służbę pełniła Pani
Janina Małycha, która z racji swojego
wieku musiała odstąpić od tego
zajęcia.
Przykładem na to, że praca w
kościele jest służbą dla każdego i daje
wiele sił w życiu codziennym jest Pani
Halina Basińska, która przepracowała
w kościele 14 lat, a w czasie trwania
swojej służby miała już ponad 80 lat.
Gabrysia Skubiszyńska

Święto Miłosierdzia Bożego
Św i ę to M i ł o s i e rd z i a B o ż e g o , m a
najwyższą rangę wśród wszystkich
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, które zostały objawione św.
Faustynie. Po raz pierwszy o
ustanowieniu tego święta mówił Pan
Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy
przekazywał swą wolę, co do powstania
obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia
święto. Chcę, aby ten obraz, który
wymalujesz pędzlem, był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy; ta niedziela ma być
świętem Miłosierdzia (Dzienniczek 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy,
która kończy oktawę Zmartwychwstania
Pańskiego, wskazuje na ścisły związek
między wielkanocną tajemnicą
Odkupienia a Świętem Miłosierdzia.
Męka, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa są bowiem szczytowym
objawieniem miłości miłosiernej Boga.
Sakramenty święte: chrzest, sakrament
pokuty i Eucharystia, o których mówi
liturgia święta Miłosierdzia, stanowią zaś
niewyczerpane źródła miłosierdzia
Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego ma
być nie tylko dniem szczególnej czci Boga
w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla
wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.
Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby
święto Miłosierdzia było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników
(Dz.699).
Tak więc
ranga tego święta polega także na tym, że
nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się
nawracają, mogą otrzymać przebaczenie
grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski,
jeśli one są zgodne z wolą Bożą.
Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest
święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie
uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na
wieki (Dz.965). Wielkość tego święta
mierzy się miarą niezwykłych obietnic,
jakie Pan Jezus z tym świętem związał. Kto
w dniu tym przystąpi do Źródła Życia powiedział Chrystus - ten
dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar
(Dz.300).
W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia
mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które
się zbliżą do źródła
m i ł o s i e rd z i a m o j e g o ;
która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii św.,
dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar; w

dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się
nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat
(Dz.699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów,
trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć
Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w
stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi
świętej) i godnie przyjąć Komunię świętą.
Nie znajdzie żadna dusza
usprawiedliwienia - wyjaśnił Jezus dopóki nie zwróci się z ufnością do
miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza
niedziela po Wielkanocy ma być
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w
dniu tym mówić duszom o tym wielkim i
niezgłębionym miłosierdziu moim
(Dz.570).
Do Święta Miłosierdzia Bożego
przygotowujemy się przez Nowennę do
Miłosierdzia Bożego, poprzedzającą to
święto, która rozpoczyna się w Wielki
Piątek.
Opr. Krzysztof Kubiak
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REJONÓWKA SZAFARZY
W Grodzisku Wielkopolskim, w
kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi,
odbyło się 12 marca pierwsze w tym
roku rejonowe spotkanie szafarzy z
ich opiekunem księdzem Krzysztofem
Michalczakiem. Po adoracji w ciszy
Najświętszego Sakramentu, w czasie
której można było skorzystać z
sakramentu pokuty, spotkaliśmy się w
auli Gimnazjum na konferencji na
temat „Duchowe dziedzictwo Jana
Pawła II – mężczyzna, mąż, ojciec”.
Jako szafarze, mężczyźni, mężowie,
ojcowie rodzin z wielkim
zainteresowaniem wysłuchaliśmy
nauki Jana Pawła II dotyczącej tego
z a ga d n i e n i a . U s ł ys z e l i ś my, ż e
małżeństwo to komunia osób, która
prowadzi nas do powołania życia.
Szczęścia w małżeństwie się nie
znajduje, ale trzeba je tworzyć we
dwoje. Ojcostwo natomiast jest darem
i powołaniem. Ojciec musi być
autorytetem w rodzinie, na autorytet
trzeba zasłużyć, umacniać go przez
należyte spełnianie obowiązków.

Świt wielkiej nadziei
Nieśmiertelność – marzenie
ludzkości od zarania dziejów. W każdej
cywilizacji i kulturze znajdujemy ślady
poszukiwania przez niezliczone rzesze
naukowców i filozofów metody jej
osiągnięcia, z góry skazane na
niepowodzenie. Jednak dwa tysiące lat
temu przyszedł na świat niezwykły
Człowiek, który głosił, że osiągnięcie
nieśmiertelności jest możliwe. Aby ją
osiągnąć wystarczy wierzyć w Jego
naukę i żyć zgodnie z Bożym prawem.
Był nim Jezus z Nazaretu, Syn Maryi,
zwany Chrystusem. Prawdziwy Bóg i
prawdziwy człowiek. Mówił do swoich
uczniów Ja jestem zmartwychwstaniem i
życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i
umarł, żyć będzie. (por. J 11, 25). Mówi to
także dziś do nas. U progu
najważniejszych świąt naszej wiary.
Świąt, które dają nadzieję na
nieśmiertelność – życia wiecznego w
Niebie.
Śmierć człowieka jest zawsze
tragedią dla jego bliskich. Gdy odchodzi
ktoś dla nas bliski nastaje wówczas
smutek, niewyrażalna cisza i pustka.
Lecz my, którzy wierzymy w Jezusa i
Jego naukę nie możemy patrzeć na
śmierć jako na koniec życia, ponieważ
śmierć to tylko brama, za którą życie ma
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Miłość do żony zanim nastąpi
poczęcie dziecka, wspólna decyzja o
liczbie dzieci, odpowiedzialność męża
za życie poczęte pod sercem matki,
troskliwe pełnienie obowiązków
wychowania dzieci – to warunki, które
ma spełniać odpowiedzialny mąż i
ojciec. Praca dzięki której zapewnia
się byt rodzinie musi być taka, aby nie
rozbijała rodziny.

Nasze spotkania odbywają się
kwartalnie w różnych parafiach.
Dzięki nim umacniają się więzi i
pogłębia się wiara, jest to bardzo
ważne aby godnie spełniać
powierzoną nam misję pełnienia
obowiązku szafarza nadzwyczajnego
Komunii Świętej.
Tomasz Jazdon

dalszy ciąg. Nasze ziemskie
pielgrzymowanie się tutaj nie kończy,
ale ulega zmianie. Zmianie, która jest dla
nas tajemnicą.
Kiedy spojrzymy na karty
Ewangelii i na opisane w niej życie
Jezusa to spostrzeżemy, że jest to pełna
dynamizmu historia napisana jak
niejedna powieść sensacyjna. Pełna
nieprzewidzianych zwrotów akcji,
licznych bohaterów i postaci
pierwszoplanowej – Jezusa. Jak każda
taka książka kończy się w burzliwy
sposób. Od powołania uczniów, licznych
cudów towarzyszących nauczaniu
Jezusa dochodzimy do Jego pojmania,
skazania na śmierć, aż w końcu do
agonii na Krzyżu i pełnego bólu krzyku
Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?
(por. Mk 15, 34). A potem... Cisza.
Wszechogarniająca, wydająca się nie
mieć końca cisza. I zaskoczenie. Brak
opisu zmartwychwstania. W Ewangelii
nie ma opisu zmartwychwstania! Nic,
tylko cisza.
Ale to jeszcze nie koniec. Pusty
grób, odsunięty kamień, brak Jego Ciała,
chusty i... cisza. Dwa dni wcześniej wartka akcja, droga na Golgotę, krzyk
konania, a teraz nic. Tylko cisza. To
jednak złudzenie, bo w grobie
wydarzyło się coś, co jest poza naszymi
możliwościami pojmowania. Nie ma tu

miejsca na biologię, chemię, fizykę i
logikę. To wydarzenie je przekracza.
Nastaje świt... Dwie niewiasty
spotykają przy otwartym grobie
ogrodnika i dowiadują się od niego, że
Jezus żyje. Chwila niedowierzania,
refleksji. On żyje! Z martwych powstał
jak powiedział. Trzeba zawiadomić Jego
uczniów... I akcja tej historii toczy się
dalej, aż po dziś dzień. Ten świt, to świt
wielkiej nadziei. Nadziei przeznaczonej
dla nas.
Chrystus umierając na Krzyżu
wiedział, że Jego śmierć nie jest porażką.
Miał świadomość, że ta śmierć jest
zwycięstwem nad śmiercią, złem i
grzechem. Jego konanie na Krzyżu było
początkiem naszego zmartwychwstania. Jezus, jak śpiewamy w jednej z
wielkanocnych pieśni - nie znający
śmierci Pan żywota - umierając dał nam
życie. I to życie nie byle jakie, ale życie
wieczne. Dlatego nie możemy bać się
śmierci. Wręcz przeciwnie, musimy na
nią patrzeć z nadzieją, ponieważ wraz z
naszym odejściem z tego pełnego
cierpienia świata, nasze życie się nie
kończy. Paradoksalnie, ono dopiero się
zaczyna. Za bramą śmierci czeka na nas
życie bez końca. Nieśmiertelność i
królowanie z Bogiem w niebie.
Po tej drugiej stronie jest świt
wielkiej nadziei...
Ks. Mateusz Kubiak
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Tradycje Wielkiego Tygodnia
Wielki Tydzień - jest to (w tradycji
chrześcijańskiej) ostatni tydzień przed
Wielkanocą, który rozpoczyna się
Niedzielą Palmową. Jest uroczystym
czasem upamiętniającym ostatnie dni
Pana Jezusa Chrystusa. Przygotowuje
on nas do największego święta
chrześcijan, czyli Zmartwychwstania
Pańskiego. Jest to czas związany z
bardzo wieloma tradycjami…
Niedziela Palmowa „Kwietna” lub
„Wierzbna” (wierzba zastępowała w
naszym kraju gałązki palmowe) –
obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy; kolorowe palmy święcone
w kościołach były dawniej obnoszone w
uroczystych procesjach (w niektórych
regionach Polski odbywają się konkursy
na najpiękniejsze i największe palmy). Tak
poświęconymi palemkami biło się
pozostałych domowników lub w innej
tradycji kto pierwszy się w ten dzień rano
obudził miał prawo wysmagać palmami
innych jeszcze śpiących w jego domu.
„Poświęconą w kościele palemkę
umieszczało się w domu, nad drzwiami
lub zatkniętą za ramę świętego obrazu,
aby strzegła od [nieszczęść] ognia i
piorunów” i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne sprzątanie w dni Wielkiego
Tygodnia ma znaczenie nie tylko czystości
w domu, lecz symbolicznie „wymiatamy z
mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło
i choroby”.
Wielka Środa – w ten dzień według
tradycji „topiło się Judasz”, robiono kukłę,
która miała symbolizować Judasza, który
zdradził Jezusa. Oblekano go w łańcuchy,
bito, wyzywano, „wymierzano
sprawiedliwość” i wrzucano do jakiegoś
stawu czy bagienka.
Wielki Czwartek „Święto Kapłanów” – (I
dzień Triduum Paschalnego) w tym dniu,
w czasie Ostatniej Wieczerzy został
u s t a n o w i o ny p r z e z Pa n a J e z u s a
Sakrament Kapłaństwa; doświadczamy
obrzędu, kiedy to biskup obmywa nogi
„dwunastu kapłanom, co jest
nawiązaniem do gestu Pana Jezusa, który
obmył nogi swoim dwunastu uczniom”;
podczas mszy świętej biskup błogosławi
oleje chorych i katechumenów oraz
konsekruje święte krzyżmo (kapłani
zabierają nowe oleje do swoich parafii, a
stare zaś się spala). Msza Krzyżma kończy
okres Wielkiego Postu. „Wieczorem
odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy
Pańskiej, która rozpoczyna Święte
Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas
której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod
postaciami chleba i wina Swoje Ciało i
Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do

spożycia oraz nakazał im, by czynili to na
J e g o p a m i ą t kę ” – w te n s p o s ó b
ustanowione zostały Sakramenty
Kapłaństwa i Eucharystii. Usłyszymy w
ten dzień na wejście podczas bicia
dzwonów hymn „Chwała na wysokości”
oraz podczas przeniesienia
Najświętszego Sakramentu do ciemnicy hymn „Sław języku tajemnicę”. W Wielki
Czwartek „milkną w kościele wszystkie
dzwonki (aż do czasu zmartwychwstania), a odzywają się drewniane
kołatki, symbolizujące zdradę Judasza”.
Tabernakulum staje się puste, „Wieczna
lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze
świec, mszału i obrusu.”
Wielki Piątek – (II dzień Triduum
Paschalnego) w tym dniu towarzyszymy
Panu Jezusowi w Jego Drodze Krzyżowej i
„umęczonego składamy do grobu”.
„Adoracja Krzyża [w ten dzień] jest
u ro c z ys t y m o d s ł o n i ę c i e m k rz y ż a
(zakrytego najczęściej od V Niedzieli
Wielkiego Postu). Kapłan dokonuje
odsłonięcia w trzech etapach, za każdym
razem śpiewając: "Oto drzewo Krzyża, na
którym zawisło Zbawienie świata" (Ecce
lignum Crucis, in que salus mundi
pependit), na co ludzie odpowiadają:
" P ó j d ź m y z p o k ł o n e m " ( Ve n i t e
adoramus). Następnie wierni oddają
cześć odsłoniętemu krzyżowi, np.
poprzez pocałunek. W tym czasie śpiewa
s i ę i m p r o p e r i a” ( c z y l i a n t y f o ny
rozpoczynające się od słów: „Ludu mój,
cóżem ci uczynił? Czym ci się
uprzykrzyłem?”). „Na koniec Liturgii
przenosi się puszki z komunikantami do
Kaplicy Adoracji, Najświętszy Sakrament
przenosi się do Grobu Pańskiego, gdzie
następuje Jego wystawienie w
monstrancji nakrytej przeźroczystym
białym welonem oraz krótką modlitwą”.
Przy grobie stoją wtenczas często straże
(harcerze, żołnierze, strażacy…).
Obowiązuje w ten dzień POST ŚCISŁY.
Wielka Sobota - (III dzień Triduum
Paschalnego) w tym dniu rozważamy przy
Grobie Pańskim Mękę i Śmierć Chrystusa;
ołtarz zostaje symbolicznie obnażony
(dawniej niszczono ołtarz i budowano
n ow y ) , a ko ś c i o ł y s ą s p r z ą t a n e .
„Formalnie Wielka Sobota posiada tylko
teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast
formularza Mszy Świętej, a Liturgia
Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli
Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski
system dat, wg którego po zachodzie
słońca w sobotę rozpoczyna się
n i e d z i e l a ) .” W t y m d n i u t a k ż e
doświadczamy tradycji święcenia potraw
tzw. Święconka. Potrawy w koszyku mają
także swą symbolikę: baranek - symbolu
Chrystusa Zmartwychwstałego, mięso i
wędliny - znak, że kończy się post, chrzan bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została

zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznaka dobrobytu, jajka
– symbol narodzenia. Wszystko to jadło
się następnego dnia, po rezurekcji. Nie
można zapomnieć też o święceniu wody,
ognia (dwa przeciwne sobie ważne
żywioły) i paschału.
Wielka Niedziela „Niedziela
Zmartwychwstania” – "Wesoły nam dziś
dzień nastał" rozpoczyna się rezurekcją;
„dzwonią radośnie dzwony w kościołach,
[aby poruszyć nawet najbardziej
zatwardziałe serca] niosąc wieść, że
Chrystus zmartwychwstał! Zwycięsko dziś
b i j ą d z w o ny. N a Re z u r e k c j ę ! N a
Z m a r t w y c h w s t a n i e ! ”. W k o ś c i e l e
usłyszymy w ten dzień hymn „Chwała na
wysokości”. Po rezurekcji wszyscy udają
się do domów na świąteczne śniadanie z
przysmaków ze święconki. „Na Wielkanoc
dzielimy się święconym jajkiem, składając
sobie przy tym wzajemne życzenia
zdrowia, pomyślności i przebaczając
sobie wzajemne urazy (podobnie czyniąc
na Wigilię – dzieląc się opłatkiem).
Ogólnie nie da się przedstawić wszystkich
tradycji, bo trzeba by było pisać i pisać..
Porządek obrzędów zależy od regionu,
kultury, od tego czy tradycje były
przekazywane z pokolenia na pokolenie..
Pisząc ten artykuł dowiedziałem się wiele,
lecz umieściłem tutaj tylko część z tego do
czego się dokopałem. Wykorzystane przez
ze mnie źródła to głównie:
pl.wikipedia.org, www.asksa.republika.pl
i www.ppld.co.uk.
Grzegorz Jaskuła
Jeszcze trochę tradycji - na luzie..
- „Uwaga dziewczyny! – jeżeli w Wielką
Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w
której gotowały się jajka na święconkę, to
znikną piegi i inne mankamenty urody!”
- Szukanie zajączka i jego smakołyków.. –
różnie to bywa.. w Wielki Czwartek lub w
Niedzielę Zmartwychwstania ;D
- Jajka malowane na czerwono „mają
ponoć moc magiczną i odpędzają złe
uroki, są symbolem serca i miłości (…)
Zawiera wszystkie konieczne dla
odżywienia organizmu składniki: białko,
tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma
około 100 kalorii.”
- Karanie śledzia wieszając lub przybijając
go z wielką satysfakcją i radością do
drzewa za to, że „przez sześć niedziel
„wyganiał” z jadłospisu mięso”
- Wylewanie żuru na ziemię w ostatnie
dwa dni postu, który jadano przez cały
post
- no i „Lany Poniedziałek” – oblewanie
przez chłopaków wodą dziewczyny miało
symbolizować atrakcyjność panien;
„chłopak, wręczając tego dnia pannie
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu
się podoba”
7

NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
Powróćmy do pytań
kończących poprzedni artykuł : "Czy
dzieci mają w nas (rodzicach)
mądrych i cierpliwych nauczycieli ?
Czy w swoim domu odnajdują dobry
wzorzec dla ich przyszłego gniazda ?"
Postawiłam te pytania nie dlatego,
żeby kogokolwiek rozliczać z jego
błędów i wpędzać w poczucie winy.
Wszyscy bowiem na przestrzeni
naszego życia rodzinnego
doświadczamy mniejszych i
większych wychowawczych porażek...
Zależało mi raczej na tym, żeby mocno
zaakcentować, jak bezcennym
kapitałem życiowym dla dzieci jest
dobre małżeństwo ich rodziców. Od
niego się wszystko zaczyna. W ramach
kursów przedmałżeńskich staram się
narzeczonym często o tym
przypominać. Mam swoją listę
przykazań dla rodziców, którą się z
młodymi dzielę od lat. Przykazanie
pierwsze brzmi : "Jeżeli chcesz dobrze
wychować dzieci - zadbaj o własne
małżeństwo" !!! Łatwo powiedzieć trudniej wykonać ! Dobre - nie znaczy,
że bezkonfliktowe, bezproblemowe,
zawsze szczęśliwe, bo takich po prostu
nie ma ! Wspólne życie nieustannie
nas egzaminuje z małżeńskiej
przysięgi miłości, wierności i
uczciwości. Egzaminy te bywają
bardzo trudne i nie zawsze ze
wszystkich udaje się nam uzyskać
pozytywną ocenę..
Warto o tym pamiętać, kiedy
ustawiamy się w kolejce gości
weselnych, żeby złożyć ślubne
życzenia nowożeńcom. Nie
poprzestawajmy na wyświechtanych
frazesach w stylu : " samych radosnych
dni ", " dużo słońca ", " wiele szczęścia "
itp., jakbyśmy chcięli zakląć los i
uchronić to nowe stadło od
jakichkolwiek problemów. Wiemy
przecież doskonale, że życie w
małżeństwie oprócz radości niesie ze
sobą często wiele cierpienia i
niejednokrotnie wymaga żelaznej
woli, żeby w nim wytrwać. Warto więc
Państwu Młodym prócz " słonecznych
" życzeń szepnąć też do ucha, żeby się
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mają okazję powiedzieć sobie o
sprawach dla ich małżeństwa
fundamentalnych, o których dotąd
nigdy wcześniej nie rozmawiali, a jeśli
rozmawiali, to w formie kłótni lub
awantur uniemożliwiających
jakiekolwiek porozumienie. Osoby
prowadzące spotkania (pary
małżeńskie) zapewniają bardzo
bezpieczną formę dialogu, dzięki
której małżonkowie mają możliwość
pełnego wypowiedzenia tego co leży
im " na wątrobie " w bezpieczny, nie
raniący współmałżonka sposób.
Dodam jeszcze, że " Spotkania
Małżeńskie" są adresowane nie tylko
do par będących w kryzysie, ale
również do tych, którzy mają potrzebę
pogłębienia swojego małżeństwa,
odkrycia nowych przestrzeni we
wspólnej drodze. Bywa, że ludzie
nieraz bardzo zaawansowani wiekiem
i stażem małżeńskim przeżywają tam
prawdziwą odnowę wzajemnych
uczuć. To oznacza, że Pan Bóg chowa
dla nas wiele pięknych niespodzianek
( jak wielkanocnego "zająca" ), ale
żeby je znaleźć trzeba sobie dać
szansę i zacząć ich szukać !!!!!

łatwo nie poddawali, kiedy przyjdą
pierwsze kłopoty. Wierzymy bowiem,
że Sakrament Małżeństwa poprzez
obecność Chrystusa daje im moc
(łaskę stanu), aby to, co po ludzku
wydaje się niemożliwe do
dotrzymania, stało się możliwe.
Szkoda, że wielu młodych małżonków
szybko o tym zapomina. Gorzej, że
rodzice też o tym zdają się nie
pamiętać! Kiedy ich dzieciom zaczyna
w małżeństwie być źle, nie są w stanie
znieść ich cierpienia i nie wiedząc jak
im pomóc wyjść z kryzysu akceptują
rozstanie, a nieraz wręcz do niego
zachęcają : "Zostaw go! Wróć do
domu, my ci pomożemy!"
Tymczasem w wielu sytuacjach
małżeństwo dałoby się uratować,
gdyby tylko udręczeni problemami
mąż i żona (nieraz bardzo młodzi),
znaleźli mądre wsparcie w swoich
bliskich i zachętę do skorzystania z
fachowej pomocy. Na pewno ciężko
jest walczyć o naprawę relacji w
pojedynkę, kiedy drugie z małżonków
nie widzi takiej potrzeby, nie wierzy,
że jest jeszcze coś do uratowania, albo
mu się już po prostu nie chce podjąć
!
jakiegokolwiek wysiłku. Ileż to razy w
mojej praktyce poradnianej
słuchałam tragicznie bolesnych relacji
o samotności, zdradzie, przemocy!
Bywa, że na przeszkodzie do
uzdrowienia małżeństwa stają nałogi
(np. alkohol), które często ruinują
wspólne życie pozostawiając rany
t r u d n e d o w yl e c z e n i a . . . Te m a t
nałogów jest szeroki i na tyle
skomplikowany, że poświęcimy mu
o s o b n e
m i e j s c e .
Dzisiaj mamy już bardzo
urozmaiconą ofertę możliwości
pomocy rodzinom w kryzysie. Są
dostępni doskonale przygotowani
specjaliści : psychologowie, terapeuci,
pracownicy Duszpasterstwa Rodzin.
Wystarczy ich tylko poszukać... Jedną z
form pomocy, która cieszy się dużym
powodzeniem i daje świetne rezultaty,
s ą We e k e n d o w e S p o t k a n i a
Małżeńskie, na których małżonkowie

WESOŁEGO ALLELUJA
!
!
Maria Suchorska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

261 - „J 23”
Dzisiaj rozpoczynam kolejny cykl
artykułów, dzięki którym postaram się
przybliżyć Państwu kilka znakomitych
sylwetek papieży.
W ramach wstępu zacznę od
wyjaśnienia słowa: Papież za pomocą
definicji z encyklopedii PWN:
„Papież [czes. papež < łac. papa < gr.
páppas 'tatuś'], Ojciec Święty, zw.
Namiestnikiem Chrystusa (łac. Vicarius
Christi) i Najwyższym Kapłanem (łac.
Summus Pontifex), tytuł biskupa Rzymu i
głowy Kościoła rzymskokatolickiego,
patriarcha Kościoła Zachodniego, prymas
Włoch, suwerenny władca Państwa
Watykańskiego;
według katolicyzmu namiestnik Jezusa
Chrystusa i następca świętego Piotra,
mający najwyższą władzę w Kościele,
wybierany przez Kolegium Kardynalskie.”

Błogosławiony Jan XXIII
W historii Kościoła katolickiego
w poczet papieży wchodzi aż 265 postaci.
W tym wymienia się od 36 do 43
antypapieży. Pierwszym papieżem był św.
Piotr (33-64 r.), a obecnie funkcję tę
sprawuję Benedykt XVI.
Pierwszą postacią, którą
postaram się Państwu przybliżyć jest
papież błogosławiony Jan XXIII ( 1958 1963 r.), przez wielu wiernych zwany
„Janem Uśmiechniętym”.
Jan XXIII- Angelo Giuseppe
Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. w
Sotto il Monte (obecnie Sotto il Monte
Giovanni XXIII), w prowincji Bergamo we
Włoszech, w biedniej rodzinie
robotniczej. Duży wpływ na formację
duchową przyszłego papieża wywarła
jego matka, jeden z jego wujków oraz
proboszcz rodzinnej parafii.
W wieku 12 lat wstąpił do
niższego seminarium duchownego w
Bergamo – jednego z najlepszych we

Włoszech. Tam został przyjęty do
Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Jako
jeden z najlepszych studentów otrzymał
stypendium i w 1901 r. rozpoczął naukę w
Papieskim Seminarium Rzymskim. W
1902 r. Przerwał na rok naukę, by odbyć
służbę wojskową. Po jej zakończeniu
uzyskał doktorat z teologii. W dniu 10
sierpnia 1904 r. został wyświęcony w
Rzymie na kapłana. Był sekretarzem
biskupa Bergamo w latach 1905-1914. W
tym czasie także wykładał w seminarium,
redagował biuletyn „Życie diecezjalne”,
współpracował z pismem katolickim oraz
był duszpasterzem Akcji Katolickiej.
W czasie I wojny światowej
powołano ks. Roncalli do Królewskiej
Armii jako sierżanta. Służył w korpusie
medycznym jako sanitariusz oraz kapelan
szpitalny. W 1919 r. mianowano go ojcem
duchowym seminarium w Bergamo. Dwa
lata później papież Benedykt XV
powierzył mu funkcję włoskiego
prezydenta Stowarzyszenia Propagacji
Wiary. W 1925 r. papież Pius XI mianował
go oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem
Areopolis. Na hasło biskupie Angelo
wybrał: „Obedientai et Pax”
(„Posłuszeństwo i Pokój”). Po dziewięciu
latach, w 1935 r. został delegatem
apostolskim w Turcji i Grecji, gdzie
nawiązał pierwsze kontakty z innymi
religiami. W czasie II wojny światowej w
Grecji pomagał wielu Żydom w ucieczce.
Następnie został mianowany nuncjuszem
apostolskim w Paryżu. Wówczas pomagał
niemieckim jeńcom wojennym. W 1953 r.
mianowano go kardynałem i patriarchą
Wenecji. W czasie ceremonii w Pałacu
Elizejskim ówczesny Prezydent Francji
Vincent Auriol powołując się na stary
przywilej francuskich królów sam nałożył
czerwony kapelusz na głowę kardynała.
To już z tego okresu przyszły papież
zasłynął swoim humorystycznym
podejściem do sytuacji. Jak sam
wspominał później zdarzenie mające
miejsce na przyjęciu w Francji, w którym
brał udział, pojawiła się kobieta w sukni z
zaskakująco dużym dekoltem. Uwaga
zebranych na przyjęciu gości była
skupiona nie na kobiecie, ale na
kardynale, czy czasami nie spogląda na
kobietę. Po przyjęciu kardynał wręczył
owej kobiecie jabłko mówiąc: „Pamięta
Pani, co sobie uświadomiła Ewa, gdy
zjadła jabłko?”
W 1958 r. po śmierci papieża
Piusa XII, po trwającym trzy dni konklawe
kardynał Roncalli zostaje wybrany
papieżem. Pierwszą reakcją kardynała był
strach i zmieszanie, jednak z ufnością i
pokorą przyjął wybór konklawe oraz imię
Jan XXIII. Przez zebranych na konklawe
biskupów z powodu swojego wieku i
skromności był traktowany jako „papież
przejściowy ”. Ich faworytem był
arcybiskup Mediolanu Montini, który nie

posiadał jeszcze tytułu kardynała. Uzyskał
go dopiero z rąk Jana XXIII, a następnie
został jego następcą jako Paweł VI.
Pontyfikat Jana XXIII trwał
zaledwie pięć lat, jednak odegrał on
bardzo istotną rolę w dziejach Kościoła.
Papież zdobył serca wiernych swoim
ciepłem, poczuciem humoru oraz
dobrocią. Zawsze otwarty na kontakty z
prasą, uśmiechał się i patrzył wprost w
obiektyw aparatu. Jako pierwszy papież
od roku 1870 odbywa oficjalne spotkanie
poza Watykanem i była to wizyta w
więzieniu. Gdy do Watykanu przybyła
ówczesna pierwsza dama Ameryki,
Jacqueline Kennedy, papież nerwowo
ćwiczył dwie metody zwracania się do
niej: „Mrs. Kennedy, Madame” oraz
„Madame, Mrs. Kennedy”. Jednak, gdy
przybyła na spotkanie z nim, Jan XXIII
porzucił obie metody i zwrócił się do niej
„Jackie” ku rozbawieniu zgromadzonej
prasy.
Papież Jan XXIII zwołał pierwszy
synod diecezji Rzymu, ustanowił komisję
do spraw rewizji prawa kanonicznego. Ku
zaskoczeniu wszystkich zwołał w bardzo
krótkim czasie Sobór Watykański II, który
odmienił oblicze Kościoła (po 90 latach od
ostatniego, kontrowersyjnego Soboru
Watykańskiego).
W 1960 r. odbyło się spotkanie
papieża Jana XXIII z arcybiskupem
Canterbury Geoffreyem Francisem
Fisherem – pierwsze od 400 lat spotkanie
arcybiskupa Canterbury z papieżem. W
1962 r. powołując się na dekret z 1946 r.
zakazujący popierania rządów
komunistycznych, Jan XXIII
ekskomunikował Fidela Castro.
3 czerwca 1963 r. (dzień po
Zesłaniu Ducha Świętego) papież Jan XXIII
umiera w wyniku krwotoku
wewnętrznego i wcześniej
zdiagnozowanego raka żołądka.
Jan XXIII jest autorem ośmiu
encyklik, z których aż dwie zyskały
rozgłos na skalę światową, a mianowicie:
„Mater et Magistra” (poświęcona
sprawom społecznym) oraz „Pacem in
terris” (o pokoju i sprawiedliwości pośród
narodów). Cennym dziełem jest także
„Dziennik dusz”, który papież prowadził
od lat seminaryjnych aż do śmierci. Został
on przetłumaczony na kilka języków, w
tym język polski.
Papież Jan XXIII był za życia
nazywany „dobrym papieżem Janem” lub
„Janem Uśmiechniętym”. Został on
ogłoszony błogosławionym w dniu 3
września 2000 r. przez Jana Pawła II. W
liturgii wspominany jest 11 października,
w rocznicę dnia uroczystego rozpoczęcia
Soboru Watykańskiego II.
J.M.Galas ;)
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Wielkanoc i Zmartwychwstanie w oczach poetów
Kwiecień to tradycyjnie miesiąc wiosny i
W i e l k a n o c y. O t o p r z y r o d a
„zmartwychwstała” po zimie a święta i
poprzedzający je okres Wielkiego Postu
nawołują do naszego własnego,
osobistego odrodzenia się w taki sposób,
jaki jest dla nas możliwy. Pięknie o tym
pisał Leopold Staff w wierszu „Sad o
przedwiośniu”:

Zaledwie zimy minęła pogróżka,
W łagodnym, miękkim i tkliwym powiewie
W sad nago wchodzi wiosna, nowicjuszka
Skromna, co jeszcze o swych czarach nie wie. (…)
Dziwnie piotrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budząc niepokój razem i nadzieję. (…)
Drzewa (…) owiewa jakieś nieme nabożeństwo,
Jakieś milczenie twarde, wielkopostne. (…)

Poeta dostrzegł coś, czego większość z nas
nawet nie zauważa. Nadejściu wiosny
towarzyszy moment oczekiwania. Wszak
cisza, powaga, zaduma charakteryzują
okres Wielkiego Postu. Gdy kończy się
zima, z niecierpliwością oczekujemy,
kiedy pojawi się pierwsza zieleń, kiedy
będziemy mogli cieszyć się ciepłem
wiosennego słońca. Czekamy na ponowne
odrodzenie się natury, które zbiega się z
oczekiwaniem na wielki cud
Zmartwychwstania Pańskiego.
Liturgia Świąt Wielkanocnych i związane
z t y m z w yc z a j e o d z aws z e by ł y
natchnieniem dla poetów i pisarzy.
Artystów zainteresowała nie tylko piękna
oprawa tych świąt, ale również ich
duchowy aspekt. Zmartwychwstanie
Pańskie to przecież najpiękniejsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie,
szkoda jednak, że niezbyt często pojawia
się w literaturze polskiej. Dlaczego? Może
po prostu człowiekowi łatwiej radować
się z narodzin dziecka (Boże Narodzenie)
niż przeżywać hańbiącą śmierć na krzyżu
nawet w imię odkupienia grzechów
ludzkości. Wielkanoc to przecież tak
naprawdę tajemnica powstania z
martwych, w którą trzeba uwierzyć bez
szukania argumentów i cieszyć się
nadzieją na nowe, lepsze życie.
Wszyscy znamy najstarszą pieśń o
Zmartwychwstaniu:
12

Zdaniem poety nawet ptaki zebrały się w
j e d ny m m i e j s c u , n a d r z e w i e , by
rozświergotane i radosne obwieszczać
całemu światu dobrą nowinę
o
Zmartwychwstaniu. Drzewo staje się więc
niemalże święte, bo „ptakami obwieszone
jak dzwonami” i jakby mało było tego
wzruszyło jeszcze nocnego stróża, który
nagle odczuł jakąś dziwną trwogę i
zapłakał powtarzając za wróblami słowa:
„Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc”.
Zupełnie inaczej to wydarzenie
Chrystus zmartwychwstał jest
przedstawia Jan Kasprowicz w wierszu
Nam za przykład dan jest.
„W Sobotę Rezurekcyjną”. W tym wierszu
Iż mamy z martwych powstać
Pan Jezus stylizowany został na ludowo i
Z Panem Bogiem królować. Alleluja.
przedst aw iony na t le ojczystego
krajobrazu, woli też obcować z prostymi
Pieśń jest wyraźnie optymistyczna i ludźmi, którym niesie radość i nadzieję.
radosna. Jej rozwinięcie można odnaleźć
w innym dziele, misterium pod tytułem
„ H i s t o r y j a o c h w a l e b n y m Wyszedł ci sobie Pan Jezus
Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja W podwieczerz, o wczesnej wiośnie,
z Wilkowiecka. Tutaj również pojawia się Nie może się nadziwować,
motyw powszechnej radości oraz Że wszędzie tak jest radośnie.(…)
w i o s e n nyc h p r z e m i a n p r z y r o dy, A gdzie-li wzrok jego padnie,
tradycyjnie łączonych ze świętem śmieje się trawa wesoła.
Zmartwychwstania. Autor rozwijając
wątek Zmartwychwstania, nie rezygnuje Nagle przystaje Pan Jezus
z elementów żartu, śmiechu, zabawy. I omal ze śmiechu nie pęka:
O b o k t r e ś c i o p a r t y c h n a B i b l i i "Po co - powiada - przy drodze
przedstawia sceny zbudowane w oparciu Ta głaźna Boża Męka?"
o znane powszechnie apokryfy, np. dialog
k o b i e t k u p u j ą c y c h w o n n o ś c i z Po co te godła śmierci?
aptekarzem, zachowanie straży przy Odpowiedź wam się kłania
grobie Chrystusa, nade wszystko zaś dość Jasna: gdzie nie ma śmierci,
oryginalny pomysł, kiedy to Zbawiciel Nie może być zmartwychwstania".
wtargnął do piekła, ujarzmił diabły i
wyzwolił patriarchów. Trzeba przyznać, Dał się przekonać Pan Jezus
że Mikołaj z Wilkowiecka
z Zwykłemu dziadowinie,
niebywałym wyczuciem połączył sceny Dlatego od lat już tak dawnych
realistyczne, w które wplótł różne sceny z Przy drogach na krzyżach ginie.
życia codziennego z motywami
biblijnymi, tworząc znakomite dzieło,
które powraca na sceny również dzisiaj.
Co jednak działo się tego wielkanocnego
p o r a n k a , k i e dy z m a r t w yc h w s t a ł Jezus jest w tym wierszu jeszcze
Chrystus?
K.I Gałczyński tak o tym dodatkowo oswojony przez nadanie mu
c h ł o p s k i e g o j ę z yk a , n i e d o j r z a ł e j
pisze w wierszu „Wróbla Wielkanoc”:
mentalności, którą wyraźnie widać w
s c e n i e ro z m o w y z p r z y p a d ko wo
napotkanym staruszkiem. W tych
prostych słowach poeta daje odpowiedź
na pytanie dotyczące każdego
chrześcijanina, który rozmyśla o Męce
Pańskiej: „gdzie nie ma śmierci/ Nie może
być zmartwychwstania”. Kasprowicz
przekonuje, że nasze życie jest ciągłym
wzrastaniem, które polega na
nieustannym umieraniu dla rzeczy
doczesnych. Zmartwychwstanie Jezusa
Ćwierknął wróbel do wróbla: -Kolego,
daje nadzieję na życie i to życie wieczne,
Na sercu mi jakoś tak lekko!
gdzie śmierć już nie panuje. Tak ujął to
Ćwierknął drugi: - A ja się nie dziwię.
inny poeta, Artur Oppman:
Wielkanoc, kolego, Wielkanoc.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WOKÓŁ WARTOŚCI DOMU I RODZINY
Jan Kochanowski
Na dom w Czarnolesie
Panie ,to moja praca a zdarzenie Twoje ;
Raczyż,błogosławieństwo dać do końca swoje !
Inszy niechaj pałace marmorowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają
Ja,Panie,niechaj mieszkam w tym gnieździe
ojczystym
(…)Chrystus zmartwychwstał! I ty, człowiecze, A ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym,
Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,

Zaczerpnij życia w wiosny oddechu (…)

Oppman wskazał nam najskuteczniejszą
radę na nasze ludzkie niepokoje, lęki i
frustracje. To przecież człowiek pod
wpływem np. cierpienia potrafi przestać
w i e r z yć w B o g a . D l a t e g o wa r t o
wykorzystać wiosenny czas odrodzenia,
by przeżyć kolejną wiosnę jako wiosnę
duchową. Wykorzystajmy więc to, że dla
roku kalendarzowego charakterystyczna
jest cykliczność, powtarzalność. Co roku
mamy szansę na to, by zdać sobie sprawę z
własnej niedoskonałości, co roku też
otrzymujemy sznsę, by się nawrócić,
odrodzić, stać się lepszym człowiekiem,
bo Miłosierdzie Boże jest wszak
bezgraniczne. Ksiądz Jan Twardowski tak
o tym pisze:
Tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami (…)
a moja świadomość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja. (…)
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek połozy na ręku –
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

Katarzyna Kubiak

Dom rodzinny to temat bliski
każdemu. W każdym z nas tkwi bowiem
odwieczna potrzeba poszukiwania
bezpiecznej przestrzeni lub budowania
schronienia. Dom to bez wątpienia jedna z
najważniejszych wartości w ludzkim życiu,
kojarzy się z miejscem stałego zamieszkania,
najbliższą rodziną. To przestrzeń odgrodzona
od chaosu świata. Kojarzony jest z porządkiem,
poczuciem bezpieczeństwa i schronieniem.
Dom to miejsce, w którym w naturalny sposób
odkrywa się sens istnienia. Jest azylem i
własnym miejscem na ziemi. Jest też źródłem
tożsamości każdego człowieka.
Dom to nie tylko obiekt materialny.
To symbol w ludzkiej kulturze. Tworzył
bowiem zawsze niepodzielną całość z
człowiekiem, ściślej zaś mówiąc : z rodziną. W
średniowieczu pełne nazwisko człowieka
składało się z jego własnego imienia i nazwy
dworu, w którym mieszkał, albo odwrotnie –
nazwa siedziby mogła być urobiona od imienia
jej mieszkańców. Potoczna frazeologia określa
znaczenia : ,, rodzinny dom” , ,,rodzinne
gniazdo ”, ,,pochodzić z dobrego domu”.
W tradycyjnym domostwie symbolika ścian,
stropu, podłogi czy okien, łączy się z symboliką
sakralną. Oto stół staje się symbolicznym
e k w iwa l e n te m o ł t a r z a , j e d n o c z ą c y m
wspólnotę rodzinną jak wspólnotę wiernych.
Na stole kładzie się chleb, jak na ołtarzu księgę
.Na stole również, w tradycji ludowej,
obrządek nakazywał kłaść nowo narodzone
dziecko, ale też głowę konającego ,dla lepszej
śmierci. Nie mniej interesująca okazuje się w
tradycji kulturowej Domu semantyka drzwi i
okien, nazywanych ,, miejscami otwarcia”.
Przez okno przybywają do domu aniołowie,
Matka Boska lub też ukrywa się za nim w czasie
wigilii niewidzialny ludziom, maleńki, nowo
narodzony Jezus. Próg natomiast mógł
oznaczać miejsce przejścia od
uporządkowanej sakralnie przestrzeni domu
do zewnętrznego chaosu. Za progiem – w
ludowych wyobrażeniach – ,,czają się demony”,
,,grozi niebezpieczeństwo ”, ,,czeka śmierć ”.
Od wielu wieków budowanie domu
związane było z rytuałem tzw.
,, zakładzin ” .W różnych kulturach przebiegały
one rozmaicie, ale można odnaleźć w nich
powtarzalne motywy wody ,chleba, wody
święconej i krzyża .W węgłach domu przed
rozpoczęciem budowy zakopywano chleb lub
garść żyta, sprawdzano obecność lub

przybywanie wody, poświęcano ziemię i
kończono obrzęd zakładzin ucztą. W
wybudowanym domu zamieszkiwanie
rozpoczynało się od symbolicznych praktyk
zabezpieczania pomyślności i pozyskania
przychylności boskiej ( np.: smarowano
miodem kąty, aby ,,słodkie życie było”).I w
tradycji, i w kulturze ludowej przestrzeń domu
jawi się jako rodzaj symbolicznej sceny, na
której toczy się nieustanny obrzęd stwarzania i
odnawiania świata, wyznaczony nie tylko
rytmem obchodów dorocznych i rodzinnych.
W poszczególnych elementach tej
symbolicznej sceny, jaką jest dom, splatają się i
ujawniają poszczególne wątki symboliczne :
domu – kosmosu, domu – miejsca świętego,
założonego na śladach Jezusowych, domu –
słowa, domu – księgi.
W kulturze współczesnej nadal
trwają ślady bogatej symboliki archaicznej i
ludowej . Wyznaczanie ,, centrum ” to np.:
wkopywanie kamienia węgielnego,
oznaczającego zarazem początek procesu
budowania. W obyczajowości codziennej
można odnaleźć zakaz witania się przez próg,
albo siadania na stole. Pielęgnowany bywa
zwyczaj witania nowożeńców w domu
chlebem i solą.
Analizując problematykę domu
należy podkreślić, iż jego główny trzon
stanowi rodzina. Ona to bowiem wyznacza
pierwsze i podstawowe międzyludzkie więzy.
Osoby tworzące ją związane są ze sobą
biologicznym pokrewieństwem i wspólną
tradycją .W rodzinie czujemy się kochani i już
od najmłodszych lat rozpieszczani. Chwile w
niej spędzone zapamiętujemy najtrwalej. W
idealnej wizji rodziny zawsze jest miejsce na
wartości podstawowe, na: miłość , dobroć ,
u c z c iwo ś ć , to l e ra n c j ę i w z a j e m n ą
życzliwość .
W czym tkwi więc tajemnica siły i
znaczenia domu rodzinnego ?
Z pewnością ważna jest kochająca się rodzina
.To właśnie na Rodzicach spoczywa
obowiązek przekazywania pozytywnych
wzorów moralnych. Dom jest najczęściej
pierwszym miejscem przekazywania wartości
danej kultury następnym pokoleniom. Jest też
miejscem przechowywania rodzinnych
świętości. To w nim rodzice winni oczekiwać
od swoich dzieci uczciwości, sami dając jej
świadectwo w swoim dorosłym życiu.
RENATA FURMAN
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SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
– cz.3

Rekolekcje gimnazjum i szkół średnich

Zamieszczamy dziś odpowiedzi na
pytania z poprzedniego numeru
Sanktuarium, odnoszące się do
Nowego Testamentu (numer lutowy)
1. Odpowiedź a) List do Filipian 2,10.
2. Odpowiedź a) List do Koryntian I
List 11,23-25.
3. Odpowiedź
a) Prorok Izajasz 61, 1-2;
b) W Nazarecie;
c) Św. Łukasz 4, 20.
4. Odpowiedź a) I List św. Jana 3,1.
5. Odpowiedź
a) Apostoł św. Paweł i Sylas;
b) Dzieje Apostolskie 16, 25-34.
6. Odpowiedź
a) Rodowód Chrystusa;
b ) W y s t ą p i e n i e ś w. J a n a
Chrzciciela;
c) Życie ukryte św. Jana Chrzciciela
i Pana Jezusa;
d) Działalność Pana Jezusa jako
Słowo, Światło i Życie.
7. Odpowiedź
a) Wieża nazywała się Siloe;
b) Zginęło 18 ludzi;
c) W mieście Jerozolimie;
d) Ewangelia św. Łukasza 13, 1-5.
8. Odpowiedź
a) Ponad 500 osób.
b) I List do Koryntian 15, 5-6.
9. Odpowiedź
a) Prorok Izajasz 35, 5-6
b) Prawdopodobnie w Kafarnaum;
c) Św. Mateusz 11, 4-6
10. Odpowiedź
a) Apostoła św. Pawła;
b) Dzieje Apostolskie 23, 12-14.
Wszystkim, którzy znali
prawidłowe odpowiedzi na pytania
zawarte w sprawdzianie
GRATULUJEMY, pozostałe osoby
bardzo zachęcamy do wczytywania
się w karty Pisma Świętego.
Opracował: ks. Leon Łodziński
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Wiara-PRAWDZIWY SKARB
„-OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY
-PANIE POWIEDZ TYLKO SŁOWO, A BĘDZIE UZDROWIONA DUSZA MOJA
-IDŹ TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA”
Oto wielkie cytaty, które powinny
oddawać prawdziwy sens naszego
istnienia. To skarb, który uzdrawia.
Tak prawdziwie uzdrawia ducha i
ciało. Tymczasem często widać
przeważnie u młodego pokolenia jej
zanik, albo w najlepszym razie
powierzchowność. Wiara to nie rytuał
cotygodniowych Mszy Świętych, to nie
dodatek do „życia”. Wyraz temu dał
nasz patron Jan Paweł II w swych
dziełach, a Benedykt XVI poprzez
hasło na rok liturgiczny „Kościół
Naszym Domem”, chciał pokazać
w i a rę w Tró j J e dy n e g o B o g a
utożsamioną z Kościołem, który
składa się z żywych ludzi- czyli z nas
samych. Nadchodzi Wyjątkowy Okres
w życiu chrześcijanina, tymczasem
wielu z nas zbyt „mocno wzięło sobie
do serca drugie i trzecie przykazanie
Kościelne”:
- II Przynajmniej raz w roku przystąpić
do sakramentu pokuty
- III Przynajmniej raz w roku, w
okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię Świętą.
Czy to wystarcza? Dla syna
marnotrawnego, który próbuje wrócić
z pewnością to dużo, lecz czy dla mnie
też?
W odpowiedzeniu sobie na to pytanie
pomogą, Główne prawdy wiary, które
podsumowuje stwierdzenie – Łaska
Boska jest do zbawienia koniecznie
potrzebna. I teraz pytanie zasadniczeCzy ja jestem w tej łasce? Jeżeli tak, to
mogę być zupełnie spokojny (-na),
jeżeli nie to jest problem.

Niestety nie każdy go dostrzega,
tymczasem pokorna wiara w Bożą
Moc połączona z Nadzieją i Miłością
może uzyskać wszystko to co będzie
zgodne z Wolą Bożą. Tak więc
cokolwiek chcemy zrobić pytajmy
Boga. On nam z pewnością odpowie.
Jedno z pytań : „Czy Ty Boże chcesz,
abym ja nędzny grzesznik pomnażał
swój Największy skarb- Dla siebie i
innych”. Odpowiedź to prawdziwy
klucz do błogosławieństwa, które
może rozdzielać Jezus tu i teraz(na co
dzień), a obok Jezusa stoi Jego Matka,
która o nas dba, zamartwia się i chce
też błogosławić. Problem jest w tym,
że my tych błogosławieństw nie
m o ż e my p r z y j ą ć , b o z a m a ł o
wierzymy, często myśląc że będziemy
wieczni. Ten świat bardzo szybko się
dla nas skończy w sensie wieczności.
Czy jesteś starszy ,czy też bardzo
młody, wszystko przeminie szybko.
Pytanie: -Jakie dziedzictwo
pozostawiamy naszym dzieciom,
wnukom – „żeby byli zdrowi i
szczęśliwi?”. Tymczasem prawdziwe
szczęście możemy osiągnąć przez
błogosławieństwo Boga.

W i e l e ra z y j e s t e ś my s o l i d n i e
doświadczani (Bóg dopuszcza pewien
bieg zdarzeń, czasami nie łatwych)
żeby zbudować w nas postawę
prawdziwego pełnego wiary apostoła.
Do wiary dochodzimy także przez
doświadczenia zdecydowanie
pozytywne.

Często jak odwiedzał nas Ojciec
Św. Jan Paweł II oklaskiwaliśmy
Jego natchnione kazania właśnie
na temat wiary. Teraz, kiedy patrzy
na nas mamy niepowtarzalną
okazje, aby w specyficzny sobie
znany sposób powtórzyć tamte
oklaski. Święty Ojciec Pio
przykładnie
posłuszny, olbrzym
Jak ważna jest wiara dla nas
wiary, pokorny w każdym
świadczą słowa Celebransa Mszy
doświadczeniu, cierpiał
nieprzerwanie przez 50 lat, tak w
Św.:
swym ciele jak i w duchu, cierpienia
Męki Chrystusa. Ponieważ nigdy nie
odmawiał niczego Boskiemu
Zbawicielowi, został obdarzony w
zamian wspaniałymi i licznymi
charyzmatami.
Jan

„Panie nie zważaj
na grzechy nasze, lecz
na wiarę swojego
Kościoła”.
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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII marzec/kwiecień
Co wydarzyło się w marcu
· Miesiąc marzec to okres Wielkiego Postu. We wszystkie piątki marca i w niedziele przed Gorzkimi Żalami odbywały się Drogi
Krzyżowe. W piątek, 30 marca odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta.
· Kazania pasyjne podczas nabożeństw Gorzkich Żalów głosił, nasz wikariusz, ks. Mateusz Kubiak.
· W III Niedzielę Wielkiego Postu kazania na Mszach św. głosił ks. dr Ryszard Rybak z Poznania – oficjał Metropolitalnego Sądu
Duchownego naszej Archidiecezji.
· Również w niedzielę, 18 marca 2012 roku zbierano składkę remontową. Wyniosła ona 9.950 zł. Parafianom za wsparcie
materialne jak też za wszelką okazaną pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.
· Od 12 do 14 marca 2012 roku odbywały się w naszej parafii rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i młodzieży szkół
średnich. Nauki rekolekcyjne głosili księża wikariusze: ks. Marek i ks. Mateusz.
· W niedzielę, 25 marca odbył się w Domu Katolickim kiermasz świąteczny tzw. Babski Targ.
A co w kwietniu?
· 1 kwietnia to Niedziela Palmowa. Na wszystkich Mszach św. święcenie palm. Uroczyste wejście do kościoła z palmami o na
Mszy św. godz. 9:00.
· W poniedziałek 2 i we wtorek 3 kwietnia spowiedź wielkanocna w naszej parafii z udziałem księży z dekanatu. Godziny
spowiedzi od 9.00 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30 oraz od 14.00 do 17.00 z przerwą od 15.00 do 15.30.
· 2 kwietnia br. przypada 7 Rocznica śmierci Papieża bł. Jana Pawła II.
· TRIDUUM PASCHALNE w naszej parafii:
Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencjach kapłanów o godz. 20.00.
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 20.00.
W ciągu dnia Drogi Krzyżowe wg planu zamieszczonego w gablocie.
Wielka Sobota – Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 22.00.
Adoracje przy Grobie Pańskim od godziny 7.00 do 22.00.
Święcenie potraw w Zbąszyniu przy kościele o godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00.
Święconka na wsiach: Przyprostynia i Nądnia o godz. 9.00, Stefanowo i Strzyżewo o godz. 9.30, Nowy Dwór o godz. 10.00.
· Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00.
· W poniedziałek Wielkanocny Msze św. Wg porządku niedzielnego.
· W sobotę 14 kwietnia odbędzie się spowiedź dzieci I – komunijnych.
· 15 kwietnia to Niedziela Miłosierdzia Bożego.
· Od 15.04.2012 – 22.04.2012 będziemy dziękować za beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Hasło obchodów brzmi:
„CYWILIZACJA MIŁOŚCI JAN PAWEŁ II”
W niedzielę, 15 kwietnia
9.00 - podczas Mszy św. spektakl „Na większą chwałę Bożą” w wykonaniu dzieci z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej ze Strzyżewa.
12.00 – podczas tej Mszy św. zaśpiewają artyści z opery w Poznaniu. Będzie tez wystawa prac dziecięcych.
21.00 – Apel przy pomniku Jana Pawła II.
CODZIENNIE w tygodniu obchodów będą odprawiane uroczyste Msze św. wieczorne o godz.18.00 w ramach
dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Także codziennie będzie Apel przy pomniku Jana Pawła II.
Szczegółowy program obchodów zostanie podany w gablocie.
· W czwartek, 19 kwietnia przypada 7 Rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI.

Niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione, ożywi to, co jeszcze w nas martwe
i niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie w

Czcigodnemu ks. Markowi Krysmannowi
z okazji imienin składamy życzenia
zdrowia, wielu łask Bożych.
Niech Pan Jezus wraz z Matką Bożą
błogosławi w dalszej pracy kapłańskiej
SZCZĘŚĆ BOŻE !

radości i pokoju.
Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą ks. Proboszcz, ks. Wikariusze i Zespół Redakcyjny.
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Z okazji imienin
Panu organiście
Jarosławowi Borowiczowi
dużo zdrowia, potrzebnych łask
oraz radości każdego dnia
życzą Parafianie
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Kącik poetycki
„JEŚLI USTAMI SWOIMI WYZNAMY, ŻE JEZUS JEST PANEM
I W SERCU SWOIM UWIERZYMY, ŻE BÓG GO WSKRZESIŁ
Z MARTWYCH – OSIĄGNIEMY ZBAWIENIE”
Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa daje nam nadzieję i zbliża do sensu i prawdy o życiu
wiecznym. Stańmy w pokorze przed Zmartwychwstałym, aby oddalić – wyrzucić z siebie to co niedobre i złe.
Jezus odniósł zwycięstwo i pragnie byśmy w nim mieli udział. Cały czas mówi nam; Chodź, nie lękaj się.
Jestem z Tobą. Gdy w Wielkosobotni Wieczór usłyszymy starożytny hymn wielkanocny: - EXULTET, radość
niech przepełni nasze serca, a nowe co nas czeka przyjmijmy z wiara i nadzieją.
Sekwencja na Wielkanoc
(Intencje sercaJ. Szczawiński 1924)

Przerzuciłeś pomost
ku brzegom pojednania.
Opróżniłeś grób
by zapełnić nasze dusze.
Wyprzedziłeś nas do Galilei,
by obudzić nadzieję,
ceny, przydać wierze,
Nauczyć nas Zmartwychwstania
Daj nam tęsknotę Trzech Marii,
a jeśli nas przywołasz –
nad życiem naszych otwartym
postaw swojego Anioła.
Radość, która jest prawdą i prawdę,
która jest radością
Zmartwychwstający – wprowadź
w nasz dom i kościół.
Któryś otworzył skałę
jak ziemia otwiera ziarno –
daj miłość ludzi i rzeczy
wytrwałą i odważną.

Przez piekło
(Ks. J. Twardowski Miłość zdjęta z krzyża
10.4. II-ga Rocznica katastrofy pod
Smoleńskiem)
Modlę się do Jezusa w cierniach
w przeziębionej kaplicy
do Jezusa z ludzką
przy krzywej świecy
od Zmartwychwstałego odchodzą
chyba nieskory w potrzebie
czy może taki zrozumieć
któremu dobrze jest w niebie
majestatyczny i chłodny
z marmuru wykuli mu ręce
czy może taki usłyszeć
płaczące nad sobą serce
przyjdą podróżni z Katynia
przed Zmartwychwstałym uklękną
co trafił do nieba przez piekło

Z życzeniem, pogodnych dni Świątecznych na spacerach…
Brzozo moja
Brzozo moja, listeczku –
życie nieprawdziwe,
a najbardziej istotne –
zjednanie z naturą,
co cierpliwości uczy niecierpliwych
i godzi z odchodzeniem.
Czekam na zmianę.
W nowej porze roku
mogę odkryć nieznane,
nieufna – znów zaczynam
wierzyć w nieśmiertelność.
Siadam na ławce
pod kwietniową brzozą,
i próbuję odgadnąć,
co czeka za miedzą,
dokąd mi umknął zając, jaki ptak przyleci
pierwszy – z tamtej strony
(L. Mariańska)

I całą jasność
I piękność ziemi
Zabrać na własność
Sercami swemi,
I skryć w błękicie
Wszystko radosne…
I całe życie
Zamienić w wiosnę!
(A. Asnyk)

St.A.Zbierska
Kwiecień 2012
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Litery z ponumerowanych kratek od 1 do 47 utworzą rozwiązanie,
którym jest myśl Fiodora Dostojewskiego, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, w
terminie do 20. kwietnia 2012 r.
Rozwiązanie Krzyżówki marcowej: Szczęście Bóg daje, a szatan
przyrzeka. Nagrodę wylosował: Jan Łata ze Strzyżewa

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:

PARAFIA NMP WNIEBOWZIĘTEJ W ZBĄSZYNIU
ZAPRASZA NA
PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH
W DNIACH 21-30.06.2012 r.

W PROGRAMIE:
- L o re t o ( B a z y l i k a M a t k i B o ż e j
Loretańskiej z Domkiem św. Rodziny),
- Manoppello (Sanktuarium św. oblicza)
- San Giovanni Rotondo (miejsce gdzie
żył i zmarł św. o. Pio.)
- Monte Cassino (Opactwo i polski
cmentarz wojskowy)
- Rzym - 3 dni (Bazylika św. Piotra z
nagrobkiem bł. Jana Pawła II, Kaplica
Sykstyńska, Ogrody Watykańskie, objazd
Rzymu - z Rzymem Starożytnym,
Koloseum, Bazylika św. Jana na Lateranie,
Bazylika s. Maria Maggiore, spacer po
Rzymie - Fontanna di Trevi, Schody
Hiszpańskie, Panteon i Piazza Navona,
udział w audiencji generalnej – spotkanie
z ojcem św. Benedyktem XVI, następnie
Katakumby i Bazylika św. Pawła za
Murami),
- Asyż (Bazylika Św. Franciszka i Bazylika
św. Klary oraz Bazylika Matki Bożej
Anielskiej z Porcjunkulą),
- Padwa (Bazylika św. Antoniego
Padewskiego i Prato dela Valle),
- Wenecja (Bazylika św. Marka, Pałac
Pionowo:
Dożów (zewnątrz), Dzwonnica, Wieża
Zegarowa,
Most Rialto, Most Westchnień),
1/. popularny niegdtś zespół harcerski,
- Ossiachu (opactwo benedyktyńskie i
2/. miasto we Włoszech,
cmentarz na którym spoczywa Król Polski
3/. oskarżenie,
Bolesław Śmiały).

6/. okres próby np. w zakonie,
10/. uczy algebry, geometrii,
12/. włoski rzeźbiarz\ - autor
4/.
brązowego pomnika Dawida,
5/.
13/. rzemieślnik,
14/. podmokłe tereny przy rzekach, 6/.
7/.
15/. angielskie imię żeńskie,
16/. tragiczny wypadek na wielką 8/.
9/.
skalę,
21/. tak nazywamy też odbiornik 11/.
16/.
radiowy,
17/.
22/. strzelistość,
18/.
25/. prowadzi rozmowy,
30/. na czele władz gminy Siedlec, 19/.
20/.
31/. … i opierunek,
22/.
33/. tam naprawia się broń
24/.
strzelecką,
26/.
34/. trzyma dziecko do chrztu
27/.
35/. przygotowanie przez ptaki
28/.
miejsca do wylęgu,
29/.
36/. przeszkoda np. w walkach
32/.
ulicznych.

stopień czcionki drukarskiej,
właściciel karczmy,
nad złożem,
smaczne i soczyste owoce,
centrum wielkiego miasta
zlepek,
klasztor w kościele prawosławnym,
ciężko zapracowany dobytek,
członkini zakonu,
wdzięk, elegancja,
patrzy trzeźwo na świat,
pijak,
przebaczenie,
machinacje, konszachty,
pochodzenie,
wichura, burza,
imię męskie,
pogląd, rekomendacja,
ptaki morskie.

ŚWIADCZENIA W CENIE:
- 9 noclegów w hotelach klasy
turystycznej pok. 2 i 3 osobowe z
łazienkami,
(pok.1 osobowy za dopłatą : 650,- zł ),
- wyżywienie : 9 śniadań kontynentalnych
i 9obiadokolacji. (Napoje do obiadokolacji
dodat. płatne.),
- ubezpieczenie KL do 15.000 euro i NW i
bagaż do 1000 zł,
- przejazd komfortowym autokarem. (W
autokarze kawa, herbata, napoje za
złotówki.)
- opieka pilota na całej trasie
- opieka duchowa
WYDATKI PROGRAMOWE:
N a w yd a t k i p r o g ra m o w e n a l e ż y
przeznaczyć ok. 90 euro (wjazdy do miast,
barka w Wenecji, miejscowi przewodnicy,
bilety wstępu).
CENA: 1935,- zł (1950,- zł)
KONTAKT:
ks. Mateusz Kubiak, tel. 68 386 80 14
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SPROSTOWANIE
Redakcja serdecznie przeprasza Panią Lilię Raczkowiak, że w poprzednim
numerze nr 3(72) w artykule „Dla parafii” wystąpił błąd. Sprostowanie:
„ Zawarłam sakrament małżeństwa z mężem Walerianem”.
Serdecznie przepraszamy.

W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.

Sakrament Chrztu przyjęli:
Wiktor Raczkowiak, Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
Oskar Filip Hrymnak, Zbąszyń, Rynek,
Rozalia Karpicka, Strzyżewo,
Oskar Miłosz Lehmann, Zbąszyń, Pl. Wolności,
Jakub Marek Bordych, Zbąszyń, ul. A. Woźnej,
Marcjanna Lukrecja Matula, Jastrzębsko Stare, ul. Kręta,
Dominik Korbanek, Zbąszyń, ul. Rejtana,
Faustyna Maria Waligóra, Zbąszyń, ul. Wigury,
Sylwia Rybicka, Mariankowo,
Emil Eryk Domagała, Adamowo,
Karol Krzysztof Skotarek, Zbąszyń, ul. Zielona,
Oliwia Krystek, Stefanowo,
Hubert Waśkowiak, Perzyny.

Odeszli do Wieczności:
1/. Stefan Pustkowiak, l. 91, Trzciel-Odbudowa,
2/. Iwona Zalewska, l. 34, Strzyżewo,
3/. Józef Kubaczyk, l. 53, Nowy Dwór,
4/. Barbara Hofbauer, l. 72, Zbąszyń, ul. Senatorska,
5/. Marianna Bielawa, l. 83, Zbąszyń, ul. Wigury.
14/. Zofia Kaiser, l. 84, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
15/. Marianna Śliwa, l. 91, Zbąszyń, ul. Kawczyńskiego.

Uśmiechnij się ;)

-Mamo-pyta córka-czy łatwo jest
zachować tajemnicę tylko dla siebie?
-Trudno mi powiedzieć, moja droga.
Nigdy tego nie próbowałam.
•
Babcia mówi do wnuka:
-Tadziu, skończ wreszcie z paleniem
papierosów! Palacze nie żyją długo.
-Ależ Babciu, dziadek pali codziennie
swoją fajkę i ma już 80 lat!
-Ale gdyby nie palił-mówi babciamiałby już co najmniej 90.
•
-Artykuły gospodarstwa domowego są w
waszym sklepie bardzo tanie. Czy w
ogóle coś na nich zarabiacie?- pyta
klient.
-Przy sprzedaży niewiele-odpowiada
sprzedawca-ale bardzo dużo przy
naprawach.
•
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