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Katecheza 11
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
1. Jednym z częstych tematów naszych
rozmów jest Kościół i jego nauczanie.
Mówimy o tym w miejscach pracy, w
czasie spotkań rodzinnych bądź
sąsiedzkich. Wielu podejmuje ten temat
z autentycznej troski o dobro Kościoła.
Niestety, są i tacy, według których
Kościół jest zagrożeniem,
ograniczeniem ich wolności, którzy
uważają, że to, co on głosi i naucza, jest
niemodne. Ich zdaniem, nauczanie
Kościoła powinno być bardziej
nowoczesne i odpowiadać duchowi
czasów, a już na pewno nie powinno
stawiać człowiekowi wymagań i
oczekiwać od niego wyrzeczeń.
Przeciwnie! Kościół powinien ułatwiać
życie, czynić je bardziej wygodnym.
Ludzie tacy często mówią: „jestem
człowiekiem wierzącym, ale nie chodzę
do kościoła”; „jestem wierzący, ale nie
godzę się z tym, czego naucza Kościół w
k we s t i a c h m o ra l nyc h” ; „ j e s t e m
wierzący, ale niepotrzebne są mi
przykazania Boże, bo ja sam potrafię
ocenić, co jest dla mnie dobre, a co złe”.
2. Wszyscy, którzy wypowiadają takie
opinie, zapominają, że Objawienie Boże
nie zostało dane każdemu człowiekowi
z osobna, lecz całej wspólnocie ludu
Bożego, najpierw ludowi Bożemu
Starego Przymierza, a następnie
Kościołowi. Zapominają także, że to,
c z e g o Ko ś c i ó ł n a u c z a , n i e j e s t
wymysłem biskupów czy papieża, ale
zostało im zlecone przez samego
Chrystusa i przekazane przez
Apostołów. To Chrystus bowiem
postanowił, aby Kościół głosił Jego
Ewangelię i kontynuował Jego dzieło
zbawcze aż do skończenia świata. Z tej
racji Kościół, nauczając i wypełniając
słowo Boże, chce się nim kierować,
pozostawać mu wierny, nie odstępując
od niego ani o „jotę” i rozumiejąc, że jest
to powierzony mu przez Boga „depozyt”.
Wierzy nadto, że zgodnie z obietnicą
Chrystusa, który zapewnił swoim
uczniom Ducha Prawdy (J 15,26-27), ten
sam Duch Święty, dzięki któremu słowo
Boże było głoszone, a potem spisane,
czuwa dzisiaj nad jego wiernym
nauczaniem i wyjaśnianiem.
3. W tym celu Bóg wyposażył Kościół w
specjalny charyzmat, czyli dar, który

nazywamy nieomylnością. Nieomylny
jest najpierw sam Kościół, a więc ogół
wierzących, którzy przez chrzest stali
się dziećmi Bożymi i dzięki łasce Ducha
Świętego, przez powszechną zgodność
w sprawach wiary i obyczajów, nie mogą
zbłądzić w wierze (por. KKK 92-93;
889). Kościół wierzy, że choć błądzą
niektórzy jego członkowie, to dzięki
obietnicy Chrystusa on sam nigdy nie
zejdzie z drogi prawdy. Aby Lud Boży
trwał na tej drodze, „Chrystus udzielił
Jego pasterzom charyzmatu
nieomylności w dziedzinie wiary i
moralności. Realizacja tego charyzmatu
może przybierać liczne formy” (KKK
890). Nieomylnością „z tytułu swego
urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa
Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy
pasterz i nauczyciel wszystkich
wiernych Chrystusowych, który braci
swych umacnia w wierze, ogłasza
definitywnym aktem naukę dotyczącą
wiary i obyczajów (...). Nieomylność
obiecana Kościołowi przysługuje także
Kolegium Biskupów, gdy wraz z
następcą Piotra sprawuje ono
najwyższy Urząd Nauczycielski (...),
przede wszystkim na soborze
powszechnym. Gdy Kościół przez swój
n a j w y ż s z y U r z ą d N a u c z yc i e l s k i
przedkłada coś do wierzenia jako
objawione przez Boga (...) i jako
nauczanie Chrystusa, do takich definicji
należy przylgnąć posłuszeństwem
wiary. Taka nieomylność rozciąga się na
cały depozyt Objawienia Bożego” (KKK
891).
Jak zachowuję się w stosunku do
nauczania Kościoła? Czy przyjmuję je ze
czcią, miłością i posłuszeństwem? Czy
potrafię przylgnąć do niego, to znaczy
poznawać je, rozważać i stosować w
życiu? Czy jestem świadkiem tego
nauczania w życiu osobistym,
rodzinnym i zawodowym?

Msza św. i Adoracja
Pana Jezusa. Dwie
najważniejsze rzeczy
w życiu!!

Okres Wielkanocny to szczególny czas,
czas pogłębionej Wiary w to że Jezus ŻYJE.
ŻYJE I JEST WŚRÓD NAS! Tak jak przychodzi
do Apostołów, tak i przychodzi do nas.
Przychodzi i czeka, puka do naszego serca.
Bóg- Człowiek, który zszedł w swoim
Miłosierdziu na Ziemię. Przeszedł dla nas
n i e w yo b ra ż a l n ą M ę kę n a D RO DZ E
KRZYŻOWEJ, po to żeby przebłagać Ojca za
wszystkie nasze grzechy. Po trzech dniach
zmartwychwstał, abyśmy też mogli z bliska
oglądać Boże Miłosierdzie, żebyśmy mogli
oglądać Ojca takim jaki jest. Oddał wszystko
za nas i to z miłości do każdego z nas.
Ten Sam Jezus przychodzi do nas
każdego dnia we Mszy Świętej. Ofiaruje się
nam. Z min możemy być podczas Jego
Paruzji ofiarując się w Najświętszej Ofierze
Ojcu.
Msza Święta i Adoracja jest Panu
Jezusowi szczególnie miła. Mówił o tym
m.in. św. Faustynie. Ci którzy szczerze
oddają Panu siebie mogą być pewni, nie
tylko Jego opieki, ale i błogosławieństwa,
które to daje prawdziwe szczęście( nie te
powierzchowne ludzkie), ale SZCZĘŚCIE
WIECZNE. Wielu ludzi, szczególnie młodych
odkłada kontakt z Panem Jezusem na
starość. Wiem o tym, bo sam tak myślałem
mając –naście lat. Sam do siebie mówiłem:
„Jakże ten starszy Pan Kościelny w
powycieranym garniturze musi mieć
„przegrane” w ten piękny letni dzień, kiedy
ja zaliczam pełne emocji chwile z kolegami!
Pan -Jezus może poczekać” (tak myślałem i
tak myśli wielu młodych, ale i niestety
starszych- i to właśnie różni te czasy, od lat
przeszłych, że wielu dorosłych nie jest
dorasta religijnie). A Pan Jezus Czeka…,
żebyśmy Go odwiedzili w Jego Domu,
żebyśmy oddali mu cześć i chwałę za to co
dla nas robi każdego dnia. Zobaczmy wokół
siebie ile szczęścia daje nam Bóg!:
- jakie to szczęście mieć rodzinę
- jakie to szczęście patrzeć na dorastające
4. Zapamiętajmy: Kościół naucza dzieci, czy wnuki
- jakie to szczęcie mieć siebie
jedynie tego, co przekazał mu Chrystus.
- jakie to szczęście mieć przyjaciół,
Dar nieomylności, którego udzielił kolegów, pracę itd.

Kościołowi Chrystus przez Ducha
Świętego sprawia, że Kościół w swoim
nauczaniu w sprawach wiary i
obyczajów nie może pobłądzić. Daje on
członkom Kościoła, którzy żyją w
zrelatywizowanym świecie, poczucie
pewności i bezpieczeństwa, chroni
także przed zakusami kwestionowania
prawd wiary i zasad moralnych.
Ks. Kazimierz Dziadak
„Katechizm Płocki”

JAKIE TO SZCZĘŚCIE ŻE MOŻNA KOMUŚ
SŁUŻYĆ I CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM PANU
BOGU.
JAKIE TO SZCZĘŚCIE!
DLATEGO DZIĘKUJMY PANU JEZUSOWI,
KTÓRY JEST ŻYJE I PRZYCHODZI Z MATKĄ
NASZĄ PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ I
PODCZAS ADORACJI.
BĄDŹMY Z NIM!!!
KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM- TO HASŁO NA
TEN ROK LITURGICZNY
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Kwiatki JPII

Niedawno jak usłyszałem zwrot „Kwiatki Jana Pawła II” pomyślałem „o
jakie kwiaty tu chodzi?”, można to też nawet interpretować tak, że Papież
uprawiał jakieś kwiaty w jakimś tajemniczym swym ogrodzie.. potem
doszło do mnie, że to książka.. łłeeee.. trzeba czytać! :( ech.. ale jak
dowiedziałem się, że to anegdoty, żarty, wesołe i mądre sytuacje z życia JPII
- to mnie to nakręciło, więc..
Znane i nie znane nam sytuacje „na luzie”, mówiące o tym jakim
człowiekiem był Jan Paweł II :)

Kiedyś

pewien włoski dziennikarz
opublikował (pod pseudonimem) w
jednym z tygodników zmyśloną przez
siebie informację o chorobie Papieża, a
następnie – przywołując ów tekst jako
źródło – napisał (tym razem pod własnym
nazwiskiem) artykuł do wysokonakładowej prasy codziennej. Dziennikarz
ten towarzyszył potem Ojcu Świętemu w
jednej z zagranicznych pielgrzymek.
Kiedy Papież zobaczył go w samolocie,
powiedział: „A, to ten pan, który inaczej
nazywa się w niedziele, a inaczej w dni
powszednie”.

Pielgrzymi

zgromadzeni w Elblągu
przerywali Ojcu Świętemu często i głośno.
Jan Paweł to skomentował: „Ktoś się raz
pomylił i zamiast wołać: »niech żyje
papież«, zaczął wołać: »niech żyje łupież«.
Ja was do tego nie zachęcam”.

K

iedy krzyczano doń: „Witaj w Licheniu”,
stwierdził: „Myślałem, że mówicie: »Witaj,
ty leniu«”.

Z

przyjechać – przyjeżdżo”.

W

W

1927 roku – wkrótce po tym, jak
amerykański lotnik Charles Lindbergh
samotnie przeleciał nad Atlantykiem –
zapytano małego Karola Wojtyłę:
– Kim chciałbyś zostać?
– Będę lotnikiem! – odpowiedział
chłopiec.
– A dlaczego nie księdzem?
– Bo Polak może być drugim
Lindberghiem, ale nie może zostać
papieżem.

kręgach kurialnych powtarza się
ponoć taką oto anegdotę:
– Czym się różni Papież od Ducha
Świętego?
– ???
– Duch Święty jest wszędzie...
– A Papież?
– Już tam był.
Dawniej mówiono też, że „w dwóch
sprawach nigdy nie wiadomo, jak
zachowa się Papież: o której godzinie
ego bliscy koledzy z ławy
usiądzie do stołu i ile osób zaprosi na
uniwersyteckiej przybili kiedyś na
obiad”.
d r z w i a c h j e g o p o ko j u w B u r s i e
czasie obiadu malec (Jacek – 4-letni A k a d e m i c k i e j , t z w. P i g o n i ó w c e ,
syn Liliany i Bogusława Soników) trochę wizytówkę: „Karol Wojtyła – początkujący
rozrabiał: podszedł z tyłu do krzesła, święty”.
chwycił je za poręcz i zaczął się na nie
bramce z jednej strony stał Lolek
wspinać. A na krześle siedział Papież.
Wojtyła
(drużyny katolickiej), z drugiej –
Tego dla mamy było już za wiele.
Poldek
Goldberger
(drużyny żydowskiej),
Zamierzała synka uspokoić i wtedy
syn
dentysty,
wielki
jak szafa. Często
usłyszała:
jednak
–
nawet
gdy
ściągano
graczy z
– Zostawić, zostawić. Tu cały rok jest tak
innych
klas
–
nie
udawało
się
zebrać
smutno.
wystarczającej liczby Żydów, żeby
luger, nie będący chrześcijaninem, stworzyć z nich drużynę. W takie dni Lolek
odruchowo zgiął kolana i pochylił głowę, bronił bramki... żydowskiej, zwłaszcza
tak jakby chciał ucałować pierścień jeśli nie było na boisku Goldbergera.

J

W

W

K

powodu choroby Papież nie mógł
pojechać do Gliwic. Odwiedził jednak to
miasto ostatniego dnia swojej wizyty w
Polsce. „Ja bym z takim papieżem nie
Piotrowy, ale Jan Paweł II mu na to nie
wytrzymał – powiedział. – Ma przyjechać,
To na tyle.. więcej?? Polecam książkę
pozwolił.
nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma
„Kwiatki
Jana Pawła II” ;)
– Nie wolno Ci nigdy klękać przede mną –
Grzegorz Jaskuła
powiedział. – Stój wyprostowany, jak
zawsze.

M

etropolita krakowski (Karol Wojtyła)
głosił kiedyś konferencję w seminarium
księży redemptorystów w Tuchowie. To,
co mówił, wydało się klerykom zbyt
uczone, ale Księdzem Kardynałem byli
oczarowani. Najbardziej spodobał im się
sposób, w jaki pokonał odległość paru
pięter między aulą a refektarzem: po
prostu siadł w pełnej kardynalskiej gali na
poręczy schodów – i zjechał.

M

ówi Józef Pachacz, robotnik z
„Solvayu”: Spotkałem go na zakładzie.
Była dwunasta godzina. Dzwoniło na
„Anioł Pański”. Dzwonek usłyszał, wiadra
położył, przeżegnał się i modlił się. Potem
wstał i poszedł dalej. Nie krępował się
niczym.
4
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... POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ I NAJLEPSZĄ MATKĄ
Maryja córka Joachima i
Anny. Zaślubiona starszemu od Siebie
Józefowi. Przez Boga wybrana na Matkę Jego
Syna, co zwiastował Jej archanioł Gabriel. Na
weselu w Kanie, za Jej wstawiennictwem,
Jezus czyni pierwszy cud. Maryja nie
uczestniczy czynnie w nauczaniu Jezusa, ale
jest obecna przy Nim w godzinie śmierci. Po
Jego odejściu przebywa prawdopodobnie
razem z apostołami. Tradycja sytuuje Jej grób
obok Ogrodu Oliwnego.
Naród Polski od wieków
wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i
Królową. I tak Bolesław Chrobry miał
wystawić w Sandomierzu kościół pod
wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman,
uleczony cudownie, jak twierdził, przez
Matkę Bożą, ku jej czci zbudował okazałą
świątynię w Krakowie „na Piasku”. Król
Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej
wystawił kaplicę ( Zygmuntowską ) ku czci
NMP. Bolesław Wstydliwy wprowadził
zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Jan
III Sobieski jako zawołanie do boju pod
Wiedniem dał wojskom imię Maryi. Na tę
pamiątkę Papież bł. Innocenty XI ustanowił
święto Imienia Maryi – obchodzone do dziś 12
września w rocznicę wiktorii wiedeńskiej.
Maryja była także Patronką polskiego
rycerstwa. Stefan Czarnecki przed każdą
bitwą odmawiał Zdrowaś Maryjo. Tadeusz
Kościuszko szablę swoją poświęcił w kościele
Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie.
Bardzo często kamienice
mieszczańskie zdobiono wizerunkami Matki
Bożej. Figury i obrazy ustawiano na murach
obronnych, jak to jeszcze dzisiaj oglądać
można na Barbakanie Krakowskim. Wiele
przydrożnych kapliczek poświęcano Maryi.
Lud polski na Gromniczną
święcił świece. Święto Zwiastowania nazywał
Matką Bożą Wiosenną, a na majowych
nabożeństwach wypełniał kościoły. Matkę
Bożą Wniebowziętą nazywał Zielną, bo niósł
wtedy do poświęcenia dożynkowe wieńce.
Siewy rozpoczynał z Matką Bożą Siewną –
Narodzenie Matki Bożej. Na piersiach
noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej.
Tyle pieśni ku Jej czci nie ma żaden naród na
świecie, co naród polski.
Tytuł Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski ma dla polskich
katolików szczególne znaczenie. Mówi on o
obecności Maryi w historii polskiego narodu.
Kolejnym przykładem na to, że kult Maryi jako
Królowej Polski jest bardzo stary może być
„Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń
religijna, która przez wieki pełniła rolę
narodowego hymnu.
Teologiczne uzasadnienie
tytułu „Królowej” pojawiło się w XVII wieku
po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i
cudownej obronie Jasnej Góry, które
przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego
przekonania Polaków został król Jan
Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w
katedrze lwowskiej, przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, obrał
Maryję na Królową swoich państw, a
Królestwo Polskie polecił Jej szczególnej

obronie. W czasie podniesienia król zszedł z
tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana
przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów:
„Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza
Dziewico”… - ogłosił Matkę Bożą szczególną
patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł
szerzyć Jej cześć, zobowiązał się wystarać u
papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej
święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć
się losem ciemiężonych pańszczyzną
chłopów i zaprowadzić w państwie
sprawiedliwość społeczną.
Te m u u r o c z y s t e m u
wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie
Litanii do Najświętszej Maryi Panny. Nuncjusz
papieski, obecny na uroczystości, dodał do tej
modlitwy wezwanie: „Królowo Korony
Po l s k i e j , m ó d l s i ę z a n a m i ”, k tó re
zgromadzeni biskupi i senatorowie
trzykrotnie powtórzyli.
Choć ślubowanie Jana
Kazimierza odbyło się we Lwowie, to jednak
szybko przyjęło się przekonanie, że
najlepszym obrazem dla Królowej Polski jest
obraz Pani Częstochowskiej. Szczególne
związanie kultu Maryi, Królowej Korony
Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września
1717 roku, kiedy to dokonano koronacji
obrazu koronami papieskimi, co uznano za
koronację Maryi na Królową Polski.
Niestety Śluby Jana
Kazimierza nie od razu zostały spełnione.
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku, Episkopat Polski
zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o
wprowadzenie święta dla Polski pod
wezwaniem KRÓLOWEJ POLSKI. Biskupi
celowo zaproponowali Ojcu Świętemu dzień
3 MAJA, aby podkreślić nierozerwalną
łączność tego święta z sejmem czteroletnim, a
zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku
pierwszą polską Konstytucją. Papież
Benedykt XV chętnie przychylił się do tej
prośby i zatwierdził to święto w 1920 roku.
12 października 1923 roku
Kongregacja Obrzędów wyznaczyła święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na
3 maja, a do Litanii Loretańskiej dołączono na
stałe wezwanie – „Królowo Polski – módl się
za nami”.
26 sierpnia 1956 roku
Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia
ślubów lwowskich, które przed 300 laty
złożył Jan Kazimierz. Prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński był wtedy internowany w
Komańczy. Prymasa na Jasnej Górze
symbolizował pusty tron i wiązanka białoczerwonych kwiatów. Po sumie odczytano
nową wersję, ułożonego przez ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, aktu odnowienia
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. W
odróżnieniu od Ślubów międzywojennych
obecny akt ślubowania dotykał bolączek
narodu, które Ks. Prymas uznał za szczególnie
niebezpieczne dla chrześcijańskiego życia.
Ponowienie ślubów znacznie wpłynęło na
odnowę w Polsce.
W 1962 roku Jan XXIII ogłosił
NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ KRÓLOWĘ
POLSKI – główną PATRONKĄ POLSKI i
niebieską Opiekunką naszego narodu.

Rzesze wiernych przybyły do
Jasnogórskiej Królowej 3 maja 1966 roku na
uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski, kiedy
to cały Episkopat na czele prymasem
Wyszyńskim złożył „Akt Oddania Polski w
macierzyńską niewolę Maryi”.
Papież Paweł VI w roku 1969
na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego
podniósł święto 3 maja do rangi uroczystości.
Jasna Góra – duchowe serce
Polski, to ukochane sanktuarium naszego
Papieża Jana Pawła II. Istnieje wiele dowodów
na, że Jan Paweł II darzył Jasną Górę
szczególnym uczuciem. Przychodził tutaj jako
student, później przybywał jako duszpasterz
z młodzieżą, a jako biskup przewodniczył
pielgrzymkom kapłanów i uroczystościom
religijnym. Będąc Papieżem aż sześciokrotnie
przybywał
do Matki Bożej
Jasnogórskiej i za każdym razem zostawiał Jej
cenne wota. Były to m. in. złota róża,
przestrzelony pas sutanny, złote serce z
napisem „Totus Tuus”. Jednak najcenniejszą
jasnogórską pamiątką są dwie złote korony
dla Maryi i Dzieciątka, które Ojciec Święty
pobłogosławił już na łożu śmierci 1 kwietnia
2005 roku.
Częstochowa - Jasnogórski
Tron Królowej Polski, to nasze narodowe
sanktuarium, jedno z najsłynniejszych na
świecie. Chociaż przychodzimy przed Tron
Królowej, to czujemy się tu jak u najlepszej
Matki.
Pomimo, że w Częstochowie
byłam bardzo wiele razy to przy każdym
kolejnym spotkaniu, z Matką Bożą w Jej
Cudownym Jasnogórskim wizerunku, nie
potrafię ukryć wzruszenia. Zawsze czuję Jej
matczyną troskę, dobroć, czułość. Twoje imię
Maryjo było najdroższe dla Jezusa i jest też
najdroższe dla nas. Jasna Góra to miejsce, do
którego ciągle się wraca, gdyż jest tam nasza
ukochana Matka. Jak mówią słowa pieśni:
„Matka, która wszystko zrozumie, sercem
ogarnia każdego z nas, Matka zobaczyć dobro
w nas umie, Ona jest z nami w każdy czas.”
Urszula Pawelska
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PAULUS VI
W dzisiejszym artykule
chciałabym przybliżyć Państwu postać
papieża Pawła VI, arcybiskupa Mediolanu,
reformatora, a także pielgrzyma.
Papież Paweł VI urodził się 26
września 1897 r. w małej miejscowości
Concesio koło Brescii jako Giovanni
Battista Montini. Był synem Giudetty
Alghisi oraz Giorgia Montini, znanego
włoskiego adwokata i polityka. Jego
starszym bratem był polityk Ludovico
Montini.
Mały Giovanni wyróżniał
się zdolnościami oraz zamiłowaniem do
nauki. Uczył się w Collegio Cesare Artici,
niestety z powodów zdrowotnych w 1913
r. musiał przerwać naukę. W 1916 r. zdał
maturę, a przez następne cztery lata
studiował w seminarium w Brescii. W
dniu 20 maja 1920 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Po przyjętych święceniach
przeniósł się do Rzymu, gdzie studiował
filozofię i prawo kanoniczne na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim, literaturę
na Uniwersytecie Rzymskim, a także
dyplomację w Kościelnej Akademii
Szlacheckiej. Doskonale znał grekę,
opanował również język francuski,
hiszpański, niemiecki i angielski.
Giovanni Battista
Montini pracował jako duszpasterz w
Rzymie, następnie w 1923 r. podją pracę w
dyplomacji watykańskiej jako sekretarz
nuncjusza apostolskiego w Polsce. Po
powrocie został urzędnikiem
Sekretariatu Stanu oraz sprawował
funkcję narodowego asystenta
kościelnego przy Akcji Katolickiej.
Kolejnie otrzymał tytuły: tajnego
s z a m b e l a n a p a p i e s k i e g o , p ra ł a t a
domowego oraz protariusza
apostolskiego. W późniejszych latach
sprawował funkcje: substytuta w
Sekretariacie Stanu, był prosekretarzem
stanu, a w 1954 r. został mianowany
arcybiskupem Mediolanu. Otrzymał
przydomek „arcybiskupa robotników”,
ponieważ wielokrotnie odwiedzał
zakłady pracy, a w swoich wystąpieniach
podkreślał znaczenie sprawiedliwości
społecznej. Przyszły papież był także
inicjatorem budowy nowych parafii oraz
kościołów. W dniu 15 grudnia 1958 r.
papież Jan XXIII mianował Giovanniego
kardynałem. Montini miał przyjemność
współpracować z papieżem w
przygotowaniach do Soboru
Wa t y k a ń s k i e g o I I o r a z p o d c z a s
pierwszych sesji.
21 czerwca 1963 r., po
śmierci Jana XXIII, Giovanni Battista
Montini zostaje wybrany papieżem i
przyjmuje imię: Paweł VI. W dniu 30
czerwca odbywa się koronacja papieska z
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wzajemnie rzuconych klątw. Niestety
pielgrzymka Pawła VI do Polski, choć
planowana, nie odbyła się. Władze
komunistyczne ówcześnie rządzące nie
wyraziły zgody na jego przyjazd. Podczas
tej pielgrzymki papież Paweł VI miał
ofiarować Matce Boskiej Częstochowskiej
z ł o t ą ró ż e j a ko wo t u m . D o p i e ro
Benedyktowi XVI było dane przekazać tą
samą róże Matce Boskiej podczas swojej
pielgrzymki od Polski w 2006 r. W 1977 r.
papież przyjmuje na audiencji I sekretarza
PZPR Edwarda Gierka.
W dniu 14 lipca 1978 r. Paweł VI
umiera w Castel Gandolfo i zostaje
pochowany w Watykanie w bazylice św.
Piotra. Oficjalną przyczyną śmierci był
zawał serca. Następnie jego następcą
zostaje Jan Paweł I. Paweł VI został
ogłoszony błogosławionym, jednak dalszy
proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
J. Galas

Misje…

rąk kardynała Ottaviani.
Jako papież Paweł VI kierował
trzema kolejnymi sesjami Soboru; z jego
inicjatywy obradował w Watykanie Synod
Biskupów oraz miało miejsce pięć sesji
Synodu. W 1966 r. zlikwidował Indeks
Kksięg zakazanych oraz przeprowadził
reformę funkcjonowania Kurii Rzymskiej.
Papież zniósł, a także ograniczył
znaczenie części urzędów, jednocześnie
wprowadzając nowe. Zreformował
Kolegium Kardynalskie oraz przywrócił
z n a c z e n i e p a t r i a rc h o m Ko ś c i o ł a
Wschodniego. Wprowadził ograniczenie
wiekowe prawa udziału w konklawe,
które wynosi 80 lat.
Pa p i e ż Pawe ł V I o d by wa ł
podróże zagraniczne. Odwiedził m.in.
Indie, Turcję, Kolumbię i Ugandę. Odbył
również pielgrzymkę do Fatimy i Ziemi
Świętej. Przemawiał także na sesji
Zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku.
Papież spotykał się kilkakrotnie z
patriarchą prawosławnym, co
zaowocowało odwołaniem wcześniej

W ubiegłą niedzielę 29
kwietnia na zaproszenie ks. Proboszcza
i Grupy Misyjnej gościliśmy w Naszej
parafii kleryków Misjonarzy Oblatów z
Obry. Podczas Mszy św. głosili słowo
Boże i zachęcali do zainteresowania
misjami. Z tej okazji chcielibyśmy
podziękować wszystkim parafianom za
wkład w pomoc misjom i ofiary
składane na rzecz polskich misjonarzy
na świecie.
Grupa misyjna chciałaby także
zaprosić na kolejne Regionalne
Spotkanie Misji Oblackich, które
odbędzie się 3. czerwca w Obrze
k/Wolsztyna. Spotkanie rozpocznie się
Mszą św. o godzinie 12:00. Będzie
możliwość zwiedzenia muzeum
misyjnego, wspólnego spotkania z
misjonarzami nie, także przy wspólnym
posiłku. Osoby chętne proszone są o
zgłaszanie się do p. Mariana Kwaśnika,
w przypadku wystarczającej liczby osób
zorganizujemy transport.
Grupa Misyjna

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ZASŁUŻONY PROBOSZCZ ZBĄSZYŃSKI – KS. JULIUSZ ROEHR

Dnia 27 kwietnia br. minęła
123 rocznica śmierci ks. Juliusza
Roehra. Był to proboszcz wielce
zasłużony dla parafii zbąszyńskiej,
dlatego też postanowiliśmy przybliżyć
Czytelnikom jego postać.
Juliusz Roehr urodził się 1828
roku. Studiował we Wrocławiu, a w roku
1853 w Gnieźnie wyświecony został na
kapłana. Po krótkiej pracy parafialnej w
Górce p. Łobżenicą został powołany na
nauczyciela religii w Paradyżu. Po dwóch
latach został dyrektorem tamtejszego
seminarium. Swoje trudne obowiązki
sprawował sumiennie przez okres ośmiu
lat.
W 1865 roku ks. Juliusz Roehr
objął zarząd parafii w Zbąszyniu.
Uprzejmością, łagodnością,
prawością i nieskazitelnością kapłańską
ks. Roehr umiał zjednać sobie serca i
szacunek zarówno parafian, jak i
duchowieństwa.
W latach 70-tych na terenach
ówc z e s nyc h P r u s ro z p o c z ę ł o s i ę
n a j w i ę k s z e n a t ę ż e n i e t z w.
"Kulturkampfu", czyli walki rządu
pruskiego z Kościołem Katolickim na
gruncie politycznym i ideologicznym w
celu wyeliminowania wpływów Kościoła
w Niemczech. Księżom zakazano
odwoływania się do władz papieskich, a
władzę dyscyplinarną ograniczono do
instytucji krajowych. Zarówno Kościół, jak
i katolicka partia sprzeciwiły się tym
zmianom. Kolejnym krokiem
wymierzonym w Kościół były ustawy o
charakterze represyjnym. W latach 1873-

1975 uchwalano tzw. „ustawy majowe”.
Na mocy ustawy z maja 1874 r. ksiądz
wykonujący funkcje kościelne mimo
braku urzędu mógł zostać uwięziony,
przesiedlony, lub nawet wydalony z
Rzeszy.
Większość katolików
postanowiła stawiać zdecydowany opór
przeciwko wymierzonym w Kościół
posunięciom władz. Katolicy, mimo kar
pieniężnych i wyroków więzienia, poparli
hierarchię kościelną, która odmówiła
stosowania ustaw i prowadziła własną
politykę personalną. I choć wielu
wybitnych duchownych znalazło się w
więzieniach, a wiele parafii zostało
pozbawionych proboszczów, to w wielu
miejscowościach działali księża nie
uznawani przez rząd.
Ks. Juliusz Roehr należał również
do grona tych duchownych, którzy
sprzeciwiali się nakazom pruskich władz i
zostali za to uwięzieni. Po powrocie do
parafii otrzymał od proboszczów swojego
dekanatu barkowy kielich mszalny, który
zachował się do dzisiaj.
Dziekan J. Roehr kilkakrotnie był
kandydatem (z powiatu babimojskomiędzyrzeckiego) na posła do sejmu
pruskiego. Był gorliwym obrońcą
Kościoła, jak i polskości na naszych
ziemiach.
27 kwietnia 1889 r. ks. Juliusz

Roehr, dziekan i proboszcz zbąszyński, po
krótkich lecz ciężkich cierpieniach
umiera, mając zaledwie 61 lat.
Jak podają źródła, proboszcz
ciężko się zaziębił się słuchając spowiedzi
wielkanocnej w sąsiedniej parafii.
Choroba rozwinęła się w zapalenie płuc,
które spowodowało śmierć.
Pogrzeb proboszcza Roehra była
manifestacją miłości i szacunku, jakim
cieszył się zmarły. Na eksportację zwłok
przybyło przeszło 20 kapłanów. Po
wniesieniu trumny do kościoła i
przykrycia jej wieńcami, przemówił ks.
Krzesiński, mansjonarz, na temat: „Jam
jest pasterz dobry - dobry pasterz żywot
swój daje za owce swoje".
Następnego dnia przy licznej
obecności parafian odbyły się
uroczystości pogrzebowe. W otoczeniu
osiemdziesięciu sześciu kapłanów
odprawił uroczystości rekwialne ks.
szambelan Hebanowski z Lwówka, po
polsku przemawiał Msgr. Enn z Pszczewa,
po niemiecku ksiądz Garske z Rokitna, po
czym nastąpiło spuszczenie zwłok do
grobowców kościoła.
Ks. Juliusz Roehr był ostatnim,
którego zwłoki spoczęły w podziemiach
tutejszego kościoła. Tuż obok metalowej
trumny, która stoi w krypcie do dzisiaj,
choć już nieco nadszarpnięta „zębem
czasu”, ustawiona była mosiężna tablica z
niemieckim napisem.
W uznaniu zasług parafianie
ufundowali ks. Roehrowi pamiątkową
tablicę, którą wmurowano w ścianie
kościoła. Napis głosi m. in.: „Księdzu
Juliuszowi Roehr, wieloletniemu wielce
zasłużonemu proboszczowi i dziekanowi
zbąszyńskiemu, którego zwłoki w
tutejszym kościele spoczywają. Wdzięczni
parafianie. R.I.P.”
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
cz. III
Po latach praktyki w poradni
przedmałżeńskiej zauważam, że są
tematy, które nieodmiennie przykuwają
uwagę narzeczonych. W takich
kluczowych momentach moi słuchacze
wręcz nieruchomieją w oczekiwaniu na to
co za chwilę powiem...
Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy
poruszam problem współżycia przed
ślubem. Nie pomylę się wiele, jeżeli
stwierdzę, że obecnie tylko nieliczne pary
narzeczeńskie świadomie wybierają
drogę wstrzemięźliwości seksualnej.
Większość młodych nie widzi potrzeby
stawiania sobie w tej dziedzinie
jakichkolwiek ograniczeń. Mało tego,
często argumentują taki wybór chęcią
lepszego poznania siebie nawzajem i
uniknięcia pomyłki w wyborze życiowego
partnera.
W obliczu wyraźnego nasilenia kryzysu
instytucji Małżeństwa na pierwszy rzut
oka taki argument może komuś wydawać
s i ę s ł u s z n y. N i e s t e t y s t a t y s t y k i
ro z wo d o we p o k a z u j ą , ż e " p ró by
g e n e ra l n e" w ż a d e n s p o s ó b n i e
przekładają się na trwałość i wierność
małżeńską. To co miało być rękojmią
powodzenia we wspólnym życiu, dla
wielu staje się źródłem bolesnych
rozczarowań. Warto zapytać dlaczego tak
się dzieje? Otóż, mówiąc najogólniej
dlatego, że u podstaw takiego wyboru
kryje się kłamstwo, którego młodzi zdają
się nie dostrzegać, albo nie chcą się nad
tym głębiej zastanawiać. Chodzi o
sprzeczność między ich deklaracją wiary
w Boga a drogą, którą obrali, niezgodną z
Bożymi przykazaniami (ktoś z młodych
powiedział mi, że Pan Bóg wie, że oni są
tylko słabymi ludźmi i ich
usprawiedliwi...) Wmawiają sobie, że
chodzi o ich dobro, gdy tymczasem
głównym motorem takich zachowań jest
przyjemność i zaspokojenie pożądania,
które w naturalny sposób poprzez
wzajemne kontakty się w nich uruchamia.
Akt seksualny dla wielu od dawna zatracił
swój pierwotny sens, przestając być
znakiem małżeńskiej więzi. Coraz częściej
traktowany jest jako element rozrywki :
można pójść razem do kina, na zabawę,
albo..... do łóżka! Młodzi nie widzą sensu w
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narzeczoną od trzech lat. Przyszli na kurs
bo ona zaczęła nalegać, żeby wzięli ślub.
On natomiast doszedł do wniosku, że już
jej nie kocha, że do siebie nie pasują i
chciał się poradzić co ma dalej robić. Zdał
sobie sprawę, że powiedzieć narzeczonej
po paru latach życia jak w małżeństwie, że
chce się rozstać byłoby nieuczciwie, ale
decyzja o ślubie gdy uczucie się wypaliło
wydała mu się również ryzykowna.
Podobnych sytuacji znam więcej i pewnie
każdy z czytelników mógłby przywołać z
pamięci kolejne przypadki...
Wracam do stwierdzenia, że młodzi
zamieniają się w słuch kiedy podejmuję
wątek współżycia przed ślubem. Co mi
mówi ta głęboka cisza? Otóż dla mnie to
jest bardzo mocny sygnał, że ci wszyscy
ludzie (a przynajmniej większość z nich)
odczuwają wewnętrzny niepokój i że
słuszność ich wyboru nie jest dla nich po
czasie już tak oczywista. Ileż to razy
słyszałam od nich w indywidualnej
rozmowie: "Szkoda, że tego wszystkiego
nie wiedzieliśmy wcześniej..." Niedawno
powiedziała mi narzeczona: "Dobrze się
pani słucha, ale nie jest łatwo tak nagle
wszystko zmienić. Mnie nigdy nikt o tym w
domu nie mówił"! Takie wyznania brzmią
dramatycznie i mam przekonanie, że
mogłyby paść z ust wielu, wielu młodych
ludzi. To co mnie zawsze uderza to ich głód
słuchania o dobru. Jestem głęboko
przekonana, że każdy z tych młodych ludzi
ma wewnętrzne pragnienie uczciwego
życia, prawdziwej, wiernej miłości. Wielu
z nich jednak nie ma skąd zaczerpnąć
wiedzy jak żyć, jak rozeznać, co jest dla
nich dobre, a co złe, co im pomoże
osiągnąć dojrzałość a co może zniszczyć
ich życie. W swojej drodze ku
samodzielności czują się często bardzo
samotni nie znajdując w rodzicach
potrzebnego wsparcia. Bolesnym
paradoksem jest to, że dla absolutnej
większości rodziców losy dzieci nie są im
obojętne!!! Pragną głęboko ich szczęścia.
Widzą doskonale i martwią się kiedy
dzieci podejmują ryzykowne decyzje, ale
nie potrafią, nie wiedzą jak z nimi o tym
rozmawiać. Próby rozmowy okazują się
nieskuteczne prowadząc do rodzinnych
konfliktów. Dlaczego tak się dzieje?
Spróbujemy zastanowić się nad tym w
następnym odcinku...

zachowywaniu dystansu we wzajemnych
kontaktach. Nie dziwmy się im, skoro taki
przekaz płynie z licznych źródeł
informacji, począwszy od gazet, Internetu,
kina, książek a na wzorcach z pokolenia
rodziców skończywszy! Narzeczeni nie
wiedzą, że dojrzewanie do małżeństwa
wyraża się między innymi w umiejętności
stawiania sobie granic, wymagań, w
świadomym podejmowaniu wysiłku
pracy nad sobą.
Nie zdają sobie również sprawy, że
zamieszkanie razem utrudnia podjęcie
ostatecznej decyzji czy mają się pobrać,
czy nie. Patrząc z perspektywy kobiety, w
sytuacji pojawiających się wątpliwości,
czy związek małżeński ma szanse
powodzenia na przyszłość, trudno jej się
rozstać, ponieważ dla niej współżycie
seksualne ma dużo głębsze znaczenie niż
dla mężczyzny i silnie ją z nim wiąże.
Wszak podjęcie współżycia jest zgodą na
przekroczenie niezwykle delikatnej,
intymnej granicy jej ciała. Nie na darmo
nasz język przechowuje
charakterystyczne wyrażenie: "ona się
jemu oddała". Zauważmy, że nie
funkcjonuje bliźniacze określenie w drugą
stronę pomimo, że mężczyzna poprzez
akt seksualny też się oddaje kobiecie! Jest
jednak między nimi istotna różnica, a
mianowicie, w sytuacji poczęcia dziecka,
to kobieta je nosi, rodzi, karmi i zazwyczaj
wychowuje. Krótko mówiąc to ona(!)
ponosi większe konsekwencje wcześniej
podjętego współżycia. Z tych wszystkich
względów kobiecie jest bardzo trudno
przekreślić to co przeżyła z wybranym
mężczyzną i odejść. Jeszcze trudniej to
z ro b i ć , j e ż e l i p a r t n e r j e s t " t y m
pierwszym"...
Skolei patrząc z perspektywy
mężczyzny, rozpoczęcie współżycia przed
ślubem może być hamulcem w podjęciu
ostatecznej decyzji o małżeństwie. Bo
właściwie do czego się śpieszyć? Jesteśmy
już razem, wszystkie atrakcje
"małżeńskie" są na zawołanie, a gdyby coś
się przestało układać, to klamka przecież
jeszcze nie zapadła...Pisząc te słowa mam
w pamięci konkretne przypadki takich
postaw i dramatów z nich wynikających.
Nie zapomnę narzeczonego, który po
którymś ze spotkań przedmałżeńskich
podszedł do mnie i poprosił o możliwość Maria Suchorska
rozmowy w cztery oczy. Mieszkał z
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Straszliwy ciężar czasu
Czas to
jeden z wymiarów
ludzkiej egzystencji.
Wszystko, co
istnieje, zajmuje
jakieś miejsce,
ponieważ istnienie
to nic innego jak
trwanie w czasie i
zajmowanie jakiejś
przestrzeni. Czy
jednak wszyscy postrzegamy czas tak samo?
Ryszard Kapuściński w swoich reportażach
zwrócił uwagę na różnice między europejskim
a afrykańskim rozumieniem czasu. Ten
europejski cechuje pęd naprzód, ciągła
gonitwa i pośpiech, afrykański zaś to
pozaczasowe trwanie, zamknięte w rytmie
ciągłych powrotów. Można więc powiedzieć,
że Europejczyk rozumie czas linearnie
(przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), dla
A f r yka ń c z yka z ko l e i i s t n i e j e t yl ko
teraźniejszość a przyszłość jest niewiadomą,
w którą się nie wybiega. Mieszkańcy tego
kontynentu znani są z podejścia do czasu,
wyrażającego się w powiedzeniu „Co masz
zrobić dzisiaj, zrób jutro”. W kulturze tej ludzie
żyją „chwilą obecną”.
Na co dzień jednak o tych różnicach
zapominamy, bo traktujemy czas jako coś, co
nas po prostu otacza i na co nie mamy wpływu.
To, że można go odmiennie doświadczać
wydaje się nam dziwne, dlatego często
śmieszy pytanie: „wedle waszego czy naszego
czasu”? Może właśnie z tego powodu jedni się
ciągle spóźniają a inni są skrupulatnie
punktualni? Chyba najlepiej ten paradoks
oddaje stare przysłowie afrykańskie, które
mówi: „Bóg dał Afrykanom czas a
Europejczykom zegarek”.
Dziś jednak pojawił się jeszcze inny
problem. Oto coraz częściej słyszymy, że
jesteśmy w niedoczasie. Termin jakby żywcem
wzięty z poezji Leśmiana, z jego pełnego
osobliwego uroku języka bogatego
w neologizmy i wyrazy o dużej urodzie
słowotwórczej. Czym jest „niedoczas”, na
który tak narzekamy? Termin wprowadził
amerykański lekarz Larry Dossey, który
w
ten sposób opisał obsesyjne przekonanie, że
czas ucieka, że mamy go za mało i trzeba
pędzić coraz szybciej, aby dotrzymać innym
kroku. Wydaje się, że całe nasze życie polega
na upychaniu jak największej liczby zajęć w
każdą godzinę. Staliśmy się po trochu takim
Dickensowskim Scrooge'em, tyle że z
zegarkiem w ręku. Za wszelką cenę próbujemy
zaoszczędzić najmniejszy skrawek czasu –
minutę, kilka sekund, nieważne byle szybciej.
Dlaczego tak się spieszymy? Czy istniej
jakieś lekarstwo na chorobę niedoczasu? Czy
można i czy w ogóle warto zwolnić tempo?
odpowiadając na te pytania, chciałabym
odnieść się do osobliwie wciągającej książki C.
Honore „Pochwała powolności. Jak zwolnić
tempo i cieszyć się życiem”, która, moim
zdaniem, będzie objawieniem dla wszystkich,
którzy zapomnieli, jak to jest oczekiwać na coś,
a później cieszyć się, gdy to coś nadejdzie.
Niestety dziś znajdujemy się pod presją
przyspieszenia. Jeśli nie wyrabiasz się w pracy,
załóż sobie szybszy Internet. Nie masz czasu,
by przeczytać książkę? Zapisz się na kurs
szybkiego czytania. Dieta jest nieskuteczna?

pobawić”. Autor ma rację, że dzieci cierpią
najbardziej. Skazane zostały na to, by szybciej
dorastać i to dorastać w samotności, bo
przecież rodzice muszą pędzić, muszą zająć się
milionem spraw a swoim dzieciom mogą
przed snem poczytać co najwyżej
jednominutową bajkę.
Człowiekowi jednak do szczęścia
potrzebna jest przede wszystkim uwaga.
Dlaczego? Z dwóch powodów: po pierwsze
po to byśmy mogli się koncentrować na tu i
teraz, po drugie – byśmy mogli się oddawać
naszym działaniom. Oddawanie się swoim
działaniom oznacza pasję, bycie dla,
oderwanie się od własnego ego w radości, jaką
daje łączność z ludźmi i ze światem. To właśnie
jest zgodne z rytmem wszechświata. „Bycie
częścią” sprawy, której człowiek się oddaje oto
prawdziwe szczęście. Niestety jesteśmy
dziećmi naszej kultury, która każe nam żyć w
świecie czasu uporządkowanego.
Lecz oto nadeszła pora, by, jak pisze C.
Honore, rzucić wyzwanie naszej obsesji
robienia wszystkiego szybciej. Musimy
zrozumieć, że prędkość nie jest najlepsza
strategią. Wystarczy przypomnieć sobie, kto
wygrał wyścig: żółw czy zając? Jeżeli będziemy
ciągle przyspieszać coś w końcu musi pęknąć.
Optymistyczne jest to, że obywatele Europy
nie chcą bezmyślnego kroczenia przez życie w
rytm amerykańskiego dyktatu globalizacji.
Efektem tego jest ruch na rzecz spowolnienia,
który stopniowo ogarnia wszystkie aspekty
naszego życia. Pomysłodawcą tego ruchu jest
Carlo Petrini, włoski założyciel Slow Food.
Choć zasadniczym celem jego działalności jest
stół, czyli idea głosząca, że nasze pożywienie
powinno być hodowane, przygotowywane i
zjadane w niespiesznym tempie, to chodzi tu
o wiele więcej niż pretekst do długich
obiadów. Celem walki stało się prawo do
samodzielnego ustalania własnego tempa.
Takie idee nie są tak znowu nowe. Już J.J.
Rousseau zachęcał do życia w zgodzie z
naturą. Obawy przed zmechanizowaniem
życia i nadaniem mu jedynie wymiaru
czasowego ukazał Charlie Chaplin w filmie z
1936r. pt. „Dzisiejsze czasy”. Pokazał w nim
zniewolenie człowieka taśmą produkcyjną.
Film nic nie stracił na swej aktualności, bo i
dzisiaj wszyscy gonimy czas, chorujemy na
jego brak, śpieszymy się tak bardzo, że każda
osoba i rzecz, która nas spowalnia, staje się
naszym wrogiem. Jak pisze C. Honore
konsekwencje naszej obsesji szybkości to
„wściekłość na drodze, wściekłość w
samolocie, wściekłość na zakupach,
wściekłość w związku, wściekłość w biurze,
wściekłość na wakacjach, wściekłość na
siłowni. Szybkość sprawia, że żyjemy we
wściekłych czasach”.
Nie należy jednak mylić spowolnienia z
robieniem wszystkiego w ślimaczym tempie.
Nie o to chodzi. Ruch spowolnienia tworzą
ludzie, którzy chcą lepiej żyć w tym szybkim
współczesnym świecie. Można zaryzykować
twierdzenie, że filozofia spowolnienia oznacza
równowagę. Bądźmy szybcy, gdy jest to
wskazane, bądźmy powolni, gdy sytuacja tego
wymaga. Trzeba po prostu znaleźć w życiu
właściwe tempo. Jeżeli chcemy przekonać się,
jak to osiągnąć, warto sięgnąć po książkę C.
Honore „Pochwała powolności”, która w
zajmujący i czasami zabawny sposób
pokazuje, jak dzięki filozofii powolności wieść
życie pełniejsze i bogatsze, bo w swoim
własnym tempie.

Z r ó b
s o b i e
liposukcję. Szkoda ci
czasu na gotowanie –
kup mikrofalówkę.
Owszem szybkość
pomogła zmienić
świat. Dziś nikt nie
chciałby żyć bez
Internetu czy
samolotu. Problem
polega na tym, że
nasza miłość do
s z y b k o ś c i
przerodziła się w
prawdziwą obsesję,
by ciągle robić więcej i więcej w coraz
krótszym czasie. Przypomina to już rodzaj
bałwochwalstwa. Wszędzie słyszymy: nie trać
czasu; czas to pieniądz; to, co masz zrobić
jutro, powinieneś zrobić dziś; odpoczniesz na
emeryturze. To tylko kilka z jakże często przez
nas powtarzanych i słyszanych frazesów.
Kiedy przyjrzeć się problemowi dokładniej,
przekonamy się, że wielu z nas żyje
w „niedoczasie”. Dlaczego? Oto plany i zadania
ścigają się, a osiągnięcie celu nie budzi już
prawie żadnej satysfakcji, ponieważ w kolejce
czekają już następne plany i zadania. Żyjemy
w epoce wyraźnego przyspieszenia. Ot znak
czasów, w jakich przyszło nam żyć. Czasów,
gdzie prędkość jest zasadą, gdzie wszyscy
poddają się dyktatowi „zrób to szybciej”.
Pośpiech stał się naszą drugą naturą. Tylko czy
to właściwa droga?
Długie godziny spędzane w pracy
spowodują jedynie, że będziemy mniej
produktywni, że popełnimy więcej błędów. W
efekcie stajemy się nieszczęśliwi i chorzy, ale
nawet choroba nie powstrzyma nas przed
przyjściem do pracy. Aby przekonać się, do
c z e g o m o ż e d o p rowa d z i ć n a s t a k i e
zachowanie wystarczy przywołać zjawisko,
jakie zaobserwowano w Japonii. Chodzi o
karoshi, które oznacza „śmierć z
przepracowania”. Japoński makler Kamei
Shuji pracował po 90 godzin w tygodniu, firma
go wychwalała za jego świetną kondycję i
stawiała za wzór innym pracownikom. W
1990 roku nagle zmarł na zawał serca. Miał 26
lat.
Dziś wszyscy cierpimy na niedoczas, bo
wszyscy wyznajemy kult prędkości. Dlaczego
zawsze tak bardzo się nam spieszy? Milan
Kundera napisał: „Kiedy rzeczy dzieją się zbyt
szybko, nikt nie może być niczego pewien,
nawet samego siebie”. Życie w pośpiechu staje
się płytkie, ponieważ pędząc, dotykamy tylko
powierzchni, nie nawiązujemy prawdziwych
relacji z ludźmi i ze światem. Zapominamy, że
wszystko, co dla nas ważne – rodzina,
przyjaciele, społeczność lokalna, potrzebują
czasu, wymagają spowolnienia. Musimy
pamiętać, że spieszenie się w sytuacjach, gdzie
pośpiech jest niewskazany i zapominanie,
czym jest wolniejsze tempo ma swoją cenę. Jak
jest on wysoka pokazał H. Carl w swojej
książce, w której podaje taki oto przykład: „…
dwie dziewczynki stoją na przystanku
szkolnego autobusu, każda wertuje swój
kalendarzyk. Jedna mówi do drugiej: „Okay,
przesunę balet
o godzinę do tyłu, przełożę
gimnastykę i odwołam fortepian... ty
przeniesiesz skrzypce na czwartek i urwiesz
się z piłki... w ten sposób w środę będziemy
mieć czas od 15:15 do 15:45, żeby się Katarzyna Kubiak
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Nie zabijaj!
Jak już wcześniej zapowiedziałem w tym
numerze będę kontynuować rozważania
nad piątym przykazaniem Dekalogu.
Ostatnio opisywałem ogólne zagadnienia
związane z przykazaniem nie zabijaj, a
także przybliżyłem problem kary śmierci.
Tym razem pragnę się skupić na
konkretnych czynach, które stanowią
pogwałcenie piątego przykazania, a które
coraz częściej są akceptowane przez
społeczeństwo.
Część II
3. Aborcja.
Mianem aborcji określa się
zamierzone i przedwczesne zakończenie
ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej,
n p . d z i a ł a ń l e k a r s k i c h . P ro b l e m
dopuszczalności przerywania ciąży jest
od dawna sprawą, która dzieli
społeczeństwo i powoduje żywe, niekiedy
bardzo emocjonalne zachowania. Dla nas,
jako dla wspólnoty katolików – ludzi
wierzących w Boga sprawa ta nie powinna
nastręczać żadnych wątpliwości. Życie
każdego człowieka zaczyna się wraz z
momentem poczęcia, kiedy to zostają
określone różnorakie cechy dziecka, takie
jak płeć, kolor oczu, włosów i skóry czy też
tendencja do wysokiego/niskiego
wzrostu. Mówmy otwarcie: w momencie
zapłodnienia nie powstaje jakiś zlepek
komórek, a jest to już żywy człowiek,
który przez okres ok. 9 miesięcy rozwijać
będzie się w ciele matki, by w końcu
przyjść na świat i żyć wśród innych ludzi.
Bóg daje życie, a zatem nikt nie powinien
tego życia innemu zabierać, szczególnie
tak bezbronnej i kruchej osobie jak
poczęte dziecko. W oparciu o fakt
naukowy (a nie jakiś wymysł), że
człowiekiem jest się od poczęcia logicznie
wynika fakt, że aborcja to nic innego jak
zabójstwo. Kościół katolicki nigdy tego
procederu zatem nie poprze, gdyż
zaprzeczałby tym samym piątemu
przykazaniu Bożemu, które w szczególny
sposób ma chronić ludzkie życie. Warto
zaznaczyć, iż aborcja jest obecnie
uznawana za jeden z najcięższych
grzechów: dokonanie lub pomaganie w
aborcji ma następstwo automatycznej
ekskomuniki, którą może zdjąć zwykle
jedynie biskup, bądź wyznaczony przez
niego ksiądz. Niestety, w wielu krajach
aborcja jest w pełni legalna i choć istnieją
pozorne ograniczenia w tej sferze, to w
rzeczywistości morderstwa
n i e n a r o d z o nyc h d z i e c i s ą c o ra z
powszechniejsze. Z niezmierną trwogą
czytałem dwudziestego piątego lutego
artykuł w Gazecie Polskiej, w którym była
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mowa o tym, iż brytyjski dziennik The
Daily Telegraph po przeprowadzeniu
śledztwa w kilku klinikach aborcyjnych,
zauważył, iż coraz częściej ma tam miejsce
wykonywanie aborcji z tzw. „powodów
kulturowych”. Oznacza to tyle, że często
rodzice dowiadywali się, że urodzi im się
dziewczynka „co im nie odpowiadało”, a
lekarze bez problemu zgadzali się na
usunięcie ciąży, fałszując przy tym
dokumenty medyczne, gdyż aborcja z
powodu płci dziecka jest w Wielkiej
Brytanii zakazana. Ponadto, w żadnej z
klinik nie usiłowano odwieść kobiet od ich
zamiaru. Ten przykład w niezwykle
klarowny sposób ukazuje, do jakich
nadużyć może prowadzić liberalizacja
prawa w dziedzinie dokonywania aborcji.
Często słyszy się argumentacje różnych
środowisk, głównie feministycznych i
lewicowych, że kobieta „powinna mieć
prawo wyboru”. Nie uwłaczając godności
żadnej kobiety, pytam się o jakie prawo
wyboru tu chodzi? Owszem, kobieta nosi
pod swym sercem dziecko przez dziewięć
miesięcy i ma prawo do szacunku oraz
opieki, szczególnie ze strony państwa,
jednakże zastanówmy się, czy możemy
posunąć się tak daleko, by stwierdzić, że
ma ona prawo decydować o tym, że
pozbawi innego człowieka (i to w
dodatku własnego dziecka!) życia? Jak już
pisałem w poprzednim numerze, jestem
zdecydowanym przeciwnikiem kary
śmierci, jednakże często dziwi mnie
postawa środowisk lewicowych, które
sprzeciwiają się stosowaniu kary śmierci,
a popierają całkowitą legalizację aborcji.
Jest to sytuacja paradoksalna, gdy z jednej
strony bronimy życia przestępcy, a z
drugiej jesteśmy za tym, by odebrać życie
niewinnej i bezbronnej istocie, jaką jest
nienarodzone dziecko. Pamiętajmy, że
każde życie winno podlegać ochronie. Na
szczęście w Polsce aborcja dozwolona jest
tylko w nielicznych i niezwykle trudnych
przypadkach, np. gdy życie matki jest
zagrożone, ale pomimo tego pamiętajmy,
że jest to czyn niezwykle niegodny i nie
może być zaakceptowany przez Kościół,
gdyż jest sprzeczny z podstawowymi
wartościami chrześcijańskimi.

4. Eutanazja.
Za eutanazję uznaje się przyśpieszenie lub
niezapobieganie śmierci w celu skrócenia
cierpień chorego człowieka. Coraz
częściej mówimy się o prawie człowieka
do tzw. „godnego odejścia”, czy też o
„prawie do wyboru”. Zastanówmy się
jednak, co właściwie ma oznaczać owy
wybór. Bóg dał nam życie – chciał byśmy je
przemierzyli wraz ze wszystkimi
radościami, smutkami i cierpieniami.
Jesteśmy tylko zarządcami naszego życia,
Bóg zaś jest jego właścicielem – On
decyduje, kiedy nas powołać do życia i On
zadecyduje, kiedy jest najwyższy czas
byśmy do Niego wrócili. Oczywiście od
p o p e ł n i e n i a s a m o b ó j s t wa c i ę ż ko
kogokolwiek powstrzymać, jednakże
inaczej rzecz ma się z eutanazją, gdyż ma
miejsce ona zazwyczaj w sytuacji, gdy
dana osoba nie ma siły do odebrania sobie
życia i potrzebuje pomocy drugiej osoby.
Daleki jestem od krytykowania
konkretnych osób – każdą sprawę należy
zawsze rozpatrywać indywidualnie i mieć
na względzie cierpienie danego
człowieka, cierpienie, które nieraz
okazuje się zbyt ciężkie, tak ciężkie, iż
dana osoba decyduje się na eutanazję.
Po m i m o t e g o , my j a ko k a t o l i c y,
powinniśmy być przeciwni odbieraniu
życia, a każde cierpienie powinniśmy
przyjmować od Boga jako karę za grzechy
lub jako potężną próbę naszej wiary.
Pamiętajmy, że każde cierpienie można
ofiarować za bliźnich – np. w postaci
modlitwy w ich intencji. Nasza wiara ma
wtedy znaczenie, gdy wokół nas dzieje się
źle i doświadczani jesteśmy różnego
rodzaju cierpieniami. Trafnie ujął to
biblijny Hiob stwierdzając, iż: Dobro
przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła
przyjąć nie możemy? (Hi 2,10). Ponadto,
podobnie jak to ma miejsce w przypadku
aborcji, także w przypadku eutanazji,
liberalizacja prawa w tym zakresie
prowadzi do licznych nadużyć. Szóstego
marca zaszokowany czytałem w Gazecie
Polskiej, że coraz częstsze w Niemczech są
przypadki „eutanazji na życzenie”.
Sprawcą całego zamieszania jest niejaki
Roger Kusch (zwany w Niemczech
Doktorem Śmierć), prawnik i były senator,
który stworzył maszynę do popełniania
samobójstw. Maszynę za odpowiednią
o p ł a t ą w y p o ż yc z a ł s a m o b ó j c o m ,
zapewniając przy tym asystę przy
popełnianiu samobójstwa. Sam Kusch w
ciągu ostatnich dwóch lat asystował przy
śmierci czterdziestu ośmiu osób. Na
szczęście politycy rządzącej w Niemczech
koalicji CDU/CSU i FDP ustalili, iż
czerpanie zysków z eutanazji będzie
karalne. Jednakże powstaje pytanie: czy to
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wystarczy? Moim zdaniem jest to tylko
odwlekanie problemu, zaś dopóki
eutanazja całkowicie nie zostanie
zakazana, dopóty procedery podobnego
typu do inicjatywy Kuscha będą miały
miejsce. W Polsce, póki co, eutanazja jest
czynem zakazanym przez Kodeks karny i
miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
Ważne jest też, by odróżniać samą
eutanazję od tzw. uporczywego leczenia,
kiedy to nie ma nadziei na powrót chorego
do zdrowia, a przy życiu utrzymują go
jedynie aparatury, które za niego
oddychają i zastępują pracę jego organów.
Jan Paweł II w swojej encyklice
Evangelium vitae wyraźnie oddzielił
decyzję o zaprzestaniu uporczywej terapii
od samobójstwa, czy też eutanazji,
stwierdzając, iż z leczenia można
zrezygnować wtedy, gdy: pewne zabiegi
medyczne, które przestały być adekwatne
do realnej sytuacji chorego, (…) nie są już
współmierne do rezultatów, jakich można
by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla
samego chorego i dla jego rodziny.
5. Zapłodnienie pozaustrojowe,
tzw. metoda in vitro.
Zapłodnienie pozaustrojowe jest
metodą zapłodnienia, która polega na
doprowadzeniu do połączenia komórki
jajowej i plemnika poza żeńskim układem
rozrodczym, w warunkach
laboratoryjnych. Zasadniczo Kościół
sprzeciwia się owej metodzie z dwóch
powodów: primo jest to naruszenie
n a t u ra l n e g o z w i ą z ku ws p ó ł ż yc i a
seksualnego pary małżeńskiej oraz
prokreacji i jest sprzeczne z katolicką
etyką seksualną, a także sprowadza sam
a k t z a p ł o d n i e n i a d o s z t u c z nyc h
warunków – dokonywany w warunkach
laboratoryjnych przez lekarza, co
prowadzi do znacznego obniżenia
wartości życia ludzkiego. Secundo w
trakcie procesu zapładniania in vitro
często ma miejsce praktyka niszczenia nie
użytych w czasie embriotransferu
zarodków, a także wykorzystywanie ich
jako materiału biologicznego do innych
działań medycznych, np. do uzyskiwania
komórek macierzystych. Ponieważ
według Kościoła każdy człowiek z chwilą
poczęcia otrzymuje od Boga
nieśmiertelną duszę, zapłodnienie
pozaustrojowe jest dla katolików nie do
przyjęcia. Osobiście nigdy nie krytykuję
osób, które decydują się na uzyskanie
potomstwa w drodze metody in vitro, gdyż
niekiedy w metodzie tej znajdują ostatnią
deskę ratunku. Jednakże często wynika to
ze źle postawionej diagnozy niepłodności.
Czternastego lutego czytałem na łamach
Naszego Dziennika artykuł zatytułowany
Nie bójmy się prawdy o in vitro, gdzie
wypowiadał się m.in. prof. dr hab. n. med.

Bogdan Chazan. Z artykułu tego mogliśmy
się dowiedzieć, iż sam zabieg
zapłodnienia in vitro rozpoczyna się
paradoksalnie od niszczenia życia
ludzkiego na początkowym etapie jego
rozwoju (60-95% dzieci poczętych tą
metodą ginie przed narodzeniem), zaś
sama rzeczywista skuteczność tej metody
waha się od 21% do 26%. Jednym z
następstw tej inwazyjnej metody jest
dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia
raka jajników u kobiety. Warto zaznaczyć,
że samo in vitro nie leczy niepłodności. O
wiele większą szansą dla par z problemem
niepłodności jest nowoczesna metoda,
tzw. naprotechnologia, która to
umożliwia niepłodnym małżeństwom
(nawet do ok. 80%) poczęcie dziecka w
czasie do 2 lat od rozpoczęcia leczenia,
gdyż jest to diagnostyka i realne leczenie
niepłodności. Metoda naprotechnologii
jest zgodna z podstawowymi normami
etycznymi, a koszty leczenia są dużo
niższe niż w przypadku in vitro.
Pamiętajmy też, iż wiele dzieci nie posiada
z różnych przyczyn prawdziwej rodziny.
Zawsze warto pamiętać, iż istnieje

możliwość adopcji. I choć sama procedura
jest skomplikowana i trwa dosyć długo, to
nie dziwmy się, iż potencjalni rodzice
muszę być należycie przygotowani do
przejęcia opieki nad dzieckiem, co
wymaga pewnego wysiłku.
Reasumując moje rozważania,
prawo do życia jest niezbywalnym i
najwyższym prawem każdego człowieka.
Nikt nie powinien sądzić, że może odebrać
życie sobie, czy też innej osobie, gdyż Bóg
mówi do każdego z nas: NIE ZABIJAJ! W
moim artykule starałem się przybliżyć i
omówić konkretne sytuacje związane z
łamaniem i przestrzeganiem piątego
przykazania Dekalogu. Jeśli ktoś chciałby
pogłębić swą wiedzę dotyczącą ochrony
życia człowieka, to polecam stronę
internetową www.pro-life.pl. Artykuł zaś
kończę cytatem z encykliki Evangelium
vitae bł. Jana Pawła II: Pilnie potrzebna
jes t w i el ka m o d l i t w a za ż y c i e ,
przenikająca cały świat!
Błażej Boch

11

Święta Wielkanocne
W Wielką Środę tj. 4 kwietnia 2012 roku,
uczennice klasy IV c z Zespołu Szkół nr 2 w
Zbąszyniu pod kierownictwem
w yc h o wawc z y n i , p a n i B e r n a d e t y
Lejwody, spędziły całe przedpołudnie w
Kościele Zbąszyńskim pracując nad
budową Grobu Pańskiego. Uczennice wraz
z nauczycielką ustroiły Grób Pański z
okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy. Nad całą pracą czuwał ks. Proboszcz
Zbigniew Piotrowski.
Pomysł przygotowania grobu wraz z
maturzystkami wymyślił ks. Marek
Krysmann. Ksiądz docenił kreatywność i

pomysłowość uczennic już wcześniej
oglądając w szkole ich prace, które
powstawały na warsztatach szkolnych.
Zaproponował na lekcji religii, by w tym
roku to właśnie młodzież zdecydowała,
jak ma wyglądać Grób Pański. W czasie
zajęć uczennice przygotowały wstępny
szkic projektu, a później wizualizację,
którą ks. Krysmann zaakceptował.
Maturzystki chętnie uczestniczyły w
przygotowaniu kościoła na to wielkie
chrześcijańskie święto. Był to dla nas
wielki zaszczyt móc zaoferować swoją
pomoc- mówi jedna z tegorocznych
maturzystek. W tym czasie mogły one
również odpocząć na chwilę od ciężkiej
nauki.

Ich zaangażowanie i poświęcenie czasu
zostało nagrodzone. Wszyscy obecni w
przygotowaniach byli pod wrażeniem
talentu i pomysłów, jakie miały uczennice.
Wszystkie były zgodne co do każdej
kwestii wyglądu grobu. Księża serdecznie
podziękowali za cenną pomoc.
Nasza szkoła bierze czynny udział w tego
t y p u p r z e d s i ę w z i ę c i a ch - d o d a j e
wychowawczyni. Kościół dzięki
kilkugodzinnej pracy maturzystek został
przygotowany do
Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Mamy
nadzieję, że ich ciężka praca zostanie
doceniona.

Promyk Dobra - rzecz o nadziei

nie pozwoli się pogrążyć, lecz buduje
w sobie postawę zaufania.
C z ł ow i e k n a d z i e i w i e , ż e n i e
zawdzięcza jej sobie lecz Temu , który
jest jej Nieustannym Dawcą.
Nadziei nie można osiągnąć, zdobyć,
nauczyć się jej-jest Tajemnicą.
Jest też bezbronna, ponieważ zawsze
jest pokorna.
Ludzie, którzy ją utracili cierpią
duchowo ,często są poranieni
chowają się w sobie tworząc własny
swój świat, by w nim przetrwać życie ,
a nie żyć.
Nadzieję odzyskuje się, gdy całych
siebie powierzymy Bogu. Nadzieja nie
może bowiem żyć bez Wiary- obie zaś
nie mogą żyć bez Miłości.

Nadzieja nie jest naiwnością!
Jest raczej wzniesieniem się ponad wszystkie
"nie da się", "to niemożliwe", "bez sensu", "i tak to się nie uda"
Jest zaufaniem....

Ten kto żywi nadzieję wychyla się z
teraźniejszości do przyszłości.
Nadzieja ma charakter dynamiczny,
posiada siłę ognia, który rozpłomienia
człowieka.
Nie umiera, bo Nieśmiertelny jest Ten,
kto nas na nią otwiera.
Nadzieja jest wiarą w spełnienie
naszych pragnień. W osiągnięcie
czegoś, czego jeszcze w tej chwili nam
brakuje.
Daje motywacje dla naszych działań i
siłę wytrwania w trudach, które
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towarzyszą na drodze do celu.
To nieodłączny towarzysz drogi
życiowej.
Chroni przed nadmiernym bólem
emocjonalnym, zmniejsza uczucie
lęku i daje spokój wewnętrzny.
Nadzieja zawsze łączy się z wolnością
ducha.
Pozwala sięgać decyzjami,
marzeniami poza wszelkie możliwe
przeszkody, poza to co nam zagraża i
poza teraźniejszość.
Nadzieja jest warunkiem życia.
Człowiek który ją ma i nosi w sobie,

Barbara Szulczyk

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Miłość - wartość najwyższa
,Bez miłości ludzkość
nie mogłaby istnieć ani jednego dnia ”
Erich Fromm
Miłość to pojęcie, które pojawia
się często w naszym życiu. Każdy bowiem
spotyka się z tym uczuciem pod różnymi
postaciami. Od najmłodszych lat
doświadczamy miłości od matki, ojca. Jest
to miłość rodzicielska. Później
znajdujemy miłość przyjacielską,
małżeńską.
Rzadko kiedy zastanawiamy się
nad istotą miłości i nad jej sensem. A to
właśnie ona stanowi największy sens
istnienia ludzkiego i jest najwyższą
wartością - sakralną – wartością świętą.
Trudno o miłości mówić mądrze, gdyż jest
ona czymś ciągle rozwijającym się w
historii ludzkości. Każdy człowiek jest
osamotniony póki nie doświadczy
prawdziwej miłości – tak dając, jak i
otrzymując. Według Św. Pawła – dar
miłości nadaje sens i wartość wszystkim
innym charyzmatom. Miłość to pragnienie
dobra i szczęścia. To bezinteresowny dar
z siebie, siła przezwyciężająca egoizm.
Święty Paweł podkreśla również
z n a c z e n i e s a m e j w i a r y, p o p r z e z
bezkrytyczne zaufanie : ,, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję.”
W ,, Hymnie o miłości”, miłość została
przedstawiona jako uczucie
najważniejsze, decydujące o naszym
człowieczeństwie. Ma same zalety. Jest
cierpliwa, łaskawa, nie unosi się pychą,
wszystko zniesie, nie zazdrości, nie unosi
się gniewem, nie szuka poklasku. Miłość
do innego człowieka jest czystym,
szlachetnym uczuciem. Daje człowiekowi
wielką siłę.
Ludzka miłość jest odbiciem
miłości Boga do całego świata. Bo cały
świat został stworzony z miłości.
Człowiek, który nie kocha jest
nieszczęśliwy, nie widzi sensu życia, ma
wokół siebie pustkę. Rodzimy się bowiem
z potrzebą kochania i bycia kochanym.
Taką mamy naturę. Bóg- Miłość,
stwarzając człowieka na swój obraz i
podobieństwo, obdarzył go
bezinteresowną miłością, a jednocześnie
powołał go do miłości. Człowiek zatem w
swej istocie jest zdolny, by kochać i być
odpowiedzialnym za miłość. Jest ona
podstawowym i naturalnym powołaniem
każdego człowieka . Miłość jako
bezinteresowne pragnienie dobra, ma
charakter uświęcający osobę ludzką i

uzdalnia ją do przechodzenia na coraz
pełniejsze zbliżanie się do Boga.
Miłość nigdy nie rodzi się w
sposób niespodziewany, lecz przechodzi
sobie właściwe stadia rozwoju, których
początkiem jest koleżeństwo. Przez
miłość uczuciową człowiek staje się kimś
nowym. Miłość daje też nowe spojrzenie :
człowiek zaczyna patrzeć na świat, na
ludzi i zdarzenia z nimi związane, na
siebie samego nawet- oczami drugiej
istoty, umiłowanej osoby. Miłość
prawdziwa szuka jedności, która
wyrażałaby najgłębsze wartości osoby;
jedności wiary, by to, co jeden czcią
otacza, nie śmieszyło drugiego. Miłość
duchowa to wzajemne przenikanie się
osób miłujących. Jeśli miłość mężczyzny i
kobiety otoczona zostanie atmosferą
miłości Bożej, to żyje nią, rozkwita,
nabiera nieśmiertelności.
Miłość, zwłaszcza miłość
małżeńska niesie ze sobą szczęście. Łaska
sakramentu małżeństwa uświęca, bo
udziela miłującym się ludziom pewnej
konsekracji, podobnej do kapłańskiej. Jest
przeznaczeniem do świętej służby.
Człowiek , który przez sakrament
małżeństwa wplata Boga w swą miłość,
bierze Go na Sędziego i Przyjaciela.
Jan Paweł II wyraźnie stwierdził,
i ż n i e m o ż n a d e c yd o wa ć s i ę n a
małżeństwo, jeśli nie potrafi się kochać. A
kochać znaczy pragnąć udoskonalać
siebie, ukochaną osobę i przezwyciężać
własny egoizm. Miłość łącząca
małżonków musi być całkowita, pełna,
zgodna z prawem Bożym. Miłość jest
jedyną siłą , która otwiera serca na słowa
Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną
siłą zdolną do tego, by skłonić ludzi do
dzielenia się po bratersku, tym wszystkim
czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa.
Nie możemy się lękać miłości,
która stawia nam wymagania. Ksiądz Jan
Twardowski uważa, że miłość to ciężka
praca, gdyż dla niej trzeba umieć
rezygnować. Choć miłość jest trudna, to
jest także piękna. Kocha się prawdziwie,
gdy ma się serce dla innych. Prawdziwa
miłość to ta, która naprawdę boli i jest
zupełnie bezinteresowna. Prawdziwej
miłości uczy sam Jezus. Dlatego nie
możemy żyć bez miłości. Ona nawraca
nasze serca i niszczy zło, egoizm i strach.
Spotkanie Boga- Miłości wyzwala w
człowieku nowe pokłady energii, które
czynią go zdolnym do obdarowania innej
osoby darem serca.

Pamiętaj :

,,Kochasz prawdziwie,
gdy masz serce dla innych;
gdy cierpienie innych sprawia ci ból;
gdy zwalczasz nędzę;
gdy kochasz ludzi takimi jakimi są;
gdy dajesz więcej niż masz;
gdy dajesz samego siebie.”
- Phil Bosmans

-

Renata Furman

Dla parafii...
Przez żołądek…
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 Teresa Tobys, która jest
kucharką Ksiedza Proboszcza.
„Ksiądz to też człowiek” i je to co my
wszyscy – mówi Pani Teresa. Dla Księży
gotuję już prawie 3 lata, a przyszłam tu
przez przypadek. Pochodzę ze Strzyżewa,
a urodziłam się w Zielonej Górze. Moi
rodzice to Maria i Alojzy Kostyra. Mam 3
siostry i brata.
W roku 1968 zwarłam związek małżeński
z mężem Marianem. Niestety już 17 lat
jestem wdową. Mam czworo dzieci: Pawła,
Hanię, Jacka i Marcina (wszyscy już
założyli swoje rodziny) oraz 9-cioro
wnucząt.
Przez długie lata pracowałam w domu,
zajmowałam się wychowaniem dzieci.
Praca, którą wykonuje sprawia mi wiele
satysfakcji. Pracuje mi się tutaj bardzo
dobrze. Księża lubią i zjadają wszystko co
ugotuję, a gotuję dla Ks. Proboszcza
Zbigniewa oraz wikariuszy Marka i
Mateusza, a także dla Ks. Kanonika
Henryka. Miałam też przyjemność kiedyś
gotować dla Ks. Krzysztofa Borowicza,
Krzysztofa Kaczmarka, Pawła Obsta.
Kiedy znajduję trochę czasu sięgam po
ciekawą książkę.
wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska
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Triduum Paschalne
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Tydzień dziękczynienia za beatyfikację JP II
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RODZINKA - NA WESOŁO
"Żona w Polsce ma braciszka
Co przy Rządzie wielka „szyszka”
A braciszek ma żonusię,
A żonusia ma mamusię
Dwie córeczki i chłopczyka,
Tudzież pieska pekińczyka.
Jak to w polskim jest narodzie,
My żyjemy w wielkiej zgodzie
Jak dwie karty w jednej talii Oni w Polsce, my w Australii.
Oni liścik, my dolary,
Oni zdjęcia, my towary
Oni album o stolicy,
A my płaszcz i dwie spódnice.
Oni przepis na opłatek,
Aa my tuzin ciepłych gatek
Oni kartkę: że im mało,
A my przekaz na PKO.
Tak ta miłość się widzicie
Balansuje znakomicie
Cóż dwa funty, albo funt,
Że rodzinka jest - to grunt.
Raz pewnego dnia przed zmrokiem,
Wracam z biura wolnym krokiem
Zmordowany, ledwie żyję,
Żona rzuca się na szyję
„Dziubuś” - woła - „Dziubuś” mały,
Pomysł przyszedł mi wspaniały
Miast samotnie spędzać zimy,
Tu rodzinkę sprowadzimy
Co? Sprowadzić mam braciszka?
To on w Polsce wielka „Szyszka”
Ma gabinet, sekretarki
Wszyscy zginają przed nim karki
A braciszek ma żonusię
A żonusia ma mamusię
Dwie córeczki i chłopczyka
No i pieska pekińczyka.
Więc mi trochę zrzedła minka
Lecz proszę państwa Grunt rodzinka
Więc sprzedałem co tam miałem
Pożyczyłem (nie oddałem)
Wybuliłem - ach niestety
Wściekłą sumkę za bilety
No i czekam jak w obłędzie
Co to będzie? Co to będzie?
Wkrótce potem oczywiście
List przychodzi, a w tym liście
Wyczytuję z twarzą bladą
Że „szczęśliwie wszyscy jadą”
Nadszedł okręt, a z pomostu
Schodzą z wolna, według wzrostu:
Wali najpierw więc braciszek
Co był w Rządzie wielkich „szyszek”
Za braciszkiem gna żonusia
Za żonusią rżnie mamusia
Dwie córeczki też i synek

I pekińczyk z suki synek
Płacz, całusy, gwałtu, rety
Zwariowały te kobiety
Płaczą córki i szwagierka
Zaglądając do lusterka
Płacze żona i mamusia
Nawet piesek się posiusiał.
Nic już szczęścia nam nie splami,
Bo rodzinka razem z nami.
Wnet szwagierek przez protekcję,
Dostał kredyt na konfekcję,
A szwagierka z dumnym licem
Szyje suknie gdzieś w fabryce.
Nie brak masła, nie brak chleba
Lecz coś nie jest tak, jak trzeba.
Najpierw szwagier łeb zawraca
Mówi: „Co tu jest za praca'?”
Tam człek siedział se za biurkiem,
Referaty stały sznurkiem
W biurku człek miał miód i Starkę
I pod ręką sekretarkę.
No a tu? Za jakie winy?
Dźwigam majtki i pierzyny.
Żona płacze, mama płacze
Na to życie ich tułacze
Dwie córeczki wyją cicho,
Synek także, co za licho?
Tylko jeden dziw nad dziwy,
Pies pekińczyk jest szczęśliwy,
Reszta łzy bez przerwy leje,
Więc się pytam: Co się dzieje?
Czy złe żarcie? Czy zła praca?
Czego chcecie? - Chcemy Wracać!
Znów sprzedałem to, co miałem
Siebie, żonę zrujnowałem,
Zapłaciłem znów niestety,
Wściekłą sumę za bilety.
I znów okręt na przystani
Rykiem syren szczęście rani
I znów tak jak przed pół rokiem,
Po pomoście wolnym krokiem
Sunie najpierw sam braciszek
(Co był W Rządzie wielkich ,,szyszek”)
Za braciszkiem gna żonusia,
Za żonusią rżnie mamusia,
Dwie córeczki, synek też. ..
Lecz pekińczyk, mądry zwierz
Szczeknął tylko im z oddali
I pozostał tu, w Australii...
Teraz znów żyjemy w zgodzie
Tak jak w polskim jest narodzie
Jak dwie karty w jednej talii
Oni w Polsce - my w Australii.
Oni liścik - my widoczek
Oni karmę, a my loczek
Oni album o stolicy
A my zdjęcie swej ulicy.
Oni przepis na ogórki
A my ząbek młodszej córki.
I znów nasze polskie życie
Układa się wyśmienicie."

Turniej Ministrantów
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Z okazji rocznic święceń kapłańskich
wiele łask Bożych, zdrowia i sił

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

w pracy duszpasterskiej za wstawiennictwem
Matki Najświętszej oraz bł. Jana Pawła II
czcigodnym kapłanom życzą Parafianie.

Z okazji imienin
serdeczne życzenia
dla pana Zygmunta Budy
zdrowia i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
życzą Parafianie

W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.

Sakrament Chrztu przyjęli:
Jakub Solarczyk, Strzyżewo,
Martyna Nina Berecka, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Stefania Zofia Berecka, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Antoni Borowicki, Strzyżewo,
Kacper Błaszak, Zbąszyń, ul. Leśna,
Amelia Małgorzata Wośko, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Oskar Andrzej Szcześniak, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Patryk Kaczmarek, Nądnia,
Piotr Grzela, Zbąszyń, ul. Mostowa,
Kinga Maria Łodyga, Zbąszyń, ul. Topolowa,
Julia Anna Kramska, Przyprostynia, ul. Świętojańska,
Oliwier Józef Grąs, Zbąszynek, ul. Długa,
Maja Maria Miśkiewicz, Nądnia,
Elisa Dąbrowska, Wurzburg /Niemcy/,
Aleksandra Maria Kromska, Zbąszyń, ul. Jeziorna.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Janusz Borowicki - Dorota Bok,
2/. Rafał Janusz Berecki - Lidia Magdalena Feliksiak.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Odeszli do Wieczności:
Gertruda Piechowiak, l. 88, Stefanowo,
Józef Celestyn Kościelniak, l. 81, Zbąszyń,
Marianna Dembowska, l. 90, Zbąszyń, u. Przedmieście św. Wojciech,
Izabela Maria Kromska, l. 35, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Edward Kołodziejczak, l. 57, Zbąszyń, ul. Orzeszkowej,
Bronisław Hauser, l. 69, Nądnia,
Marek Śmierzchała, l. 55, Zbąszyń, ul. Ks. Wawrzyniaka,
Herbert Wita, l. 81, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Alojzy Budych, l. 83, Szczawno.

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
Dożów (zewnątrz), Dzwonnica, Wieża
Zegarowa, Most Rialto, Most Westchnień),
- Ossiachu (opactwo benedyktyńskie i
cmentarz na którym spoczywa Król Polski
Bolesław Śmiały).
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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Podziękowanie dla CHORYCH
Moi Drodzy to już prawie rok minął
jak ofiarowaliśmy Wam w darze
drewniane krzyżyki. Wraz z tymi
krzyżykami spływały do Was
intencje modlitewne przekazywane
przez naszą Grupę. Jaka to wielka
symbolika kolejności tych
wydarzeń. Najpierw gotowość
przyjęcia Krzyża, potem moment
przyjęcia własnego krzyża, wreszcie
przyjęcie wraz z wstawiennictwem
K r z y ż a c z ę s t o o b c e j o s o b y.
Chciałbym Wam bardzo
podziękować za miłosierną postawę,
której nie szczędzicie ludziom w
problemach (często bardzo
wielkich).
Piszę ten list do Was, abyście mocno
wierzyli w wielki sens waszego
postępowania. Szymon z Cyreny
został przymuszony do niesienia
Krzyża Pana Naszego, Wy podjęliście

go ochoczo z wiarą. Świadczyć o tym
m o g ą l i c z n e i n t e n c j e , k t ó re
przekazywane są do skrzynki
modlitewnej przy Ołtarzu M.B. i na
stronę internetową, która ma swój
odnośnik przy stronie Parafii
Zbąszyń. Ilość intencji cały czas
wzrasta, to świadczy, o tym że
modlitwy są skuteczne.
Proszę przy tej okazji osoby bardziej
wtajemniczone w nowinki
techniczne, aby udostępniły np.
dostęp do Internetu osobom nie
zaznajomionym. Sam też nie
opanowałem dostatecznie tej sztuki,
ale mam pomocników.
Pozdrawiamy Was drodzy, my jako
grupa zanosimy modlitwy do Pana
za Was.
Kierownik Grupy modlitewnej
św. O. Pio i bł. Jana Pawła II
Konrad Maciejewski

Jeżeli chcesz przystąpić do
naszej grupy modlitewnejskontaktuj się osobiście lub
telefonicznie z kierownikiem
grupy Konradem
nr. Tel. 602 763 974

„O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła
Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe
kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie.
Panie daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy
im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie
zastawia na dusze kapłana.
Niech Moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca
wszystko to co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko
możesz”. (Dz. s. F 1052) Amen.

Pomódl się w naszych stałych
intencjach:
-Kościoła Świętego i Ojca Św.
- za kapłanów ,którzy służyli
w naszej parafii, służą, wyszli,
za powołania kapłańskie oraz
za dusze kapłanów(modlitwa
św. Siostry Faustyny
Kowalskiej)

-Krucjata modlitewna za Ojczyznę (1 dziesiątka różańca)
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KRONIKA PARAFIALNA - kwiecień / maj
Co wydarzyło się w kwietniu
· Kwiecień rozpoczął się Niedzielą Palmową. Tego dnia na wszystkich Mszach św. święcono palmy. Na pamiątkę
uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, na Mszy św. o godz. 12.00, dzieci w procesji z palmami wprowadziły do
kościoła osiołka wiozącego „Pana Jezusa”.
· Apelem przy pomniku uczciliśmy, 2 kwietnia br., 7 rocznicę śmierci naszego Papieża bł. Jana Pawła II.
· Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne to czas wielkich przeżyć duchowych. Zwieńczeniem tych uroczystości
była Msza Święta Wigilii Paschalnej w Wielkosobotni wieczór.
· W sobotę, 14 kwietnia 2012 roku dzieci klas drugich, przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii św.,
przystąpiły po raz pierwszy do spowiedzi.
· Niedziela, 15 kwietnia br. to kolejny, szczególny dzień dla dzieci klas drugich. Tego dnia na Mszach św. popołudniowych
odbyło się święcenie świec. Dzieci z rąk rodziców odebrały, zapalone od paschału, świece i odnowiły przyrzeczenia
chrzcielne.
· Jako, że była to trzecia niedziela miesiąca, zbierano tego dnia składkę remontową, która wyniosła 7.700 zł. Za ofiary i
wszelką okazaną pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.
· Niedziela 15 kwietnia była dniem, który zapoczątkował tydzień dziękczynienia Panu Bogu za wyniesienie na ołtarze bł.
Jana Pawła II. Była to również Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niezwykle ciekawy i chwytający za serce montaż słowno
– muzyczny przygotowały i przedstawiły podczas Mszy św. o godz. 9.00, dzieci ze szkolnego teatru „Powsinogi” ze
Strzyżewa.
· To jednak nie koniec uroczystości tego dnia. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 zaśpiewali, znani już w Zbąszyniu, artyści
Opery poznańskiej. Tego dnia, jak i przez cały tydzień, w kościele można było oglądać wystawę prac dzieci szkół
podstawowych poświęconą Janowi Pawłowi II.
· Sztukę Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” wystawiła w Domu Katolickim, młodzież zbąszyńskiego gimnazjum.
· Msze św. wieczorne w tygodniu ubogacili swoim śpiewem Zbąszyńscy Seniorzy, Wesoła Ferajna, Chórek dziecięco –
młodzieżowy, p. Konrad Maciejewski. Wystąpiła też Zbąszyńska Orkiestra Dęta oraz p. Waldemar Chwałkowski.
· Do uczczenia tygodnia dziękczynienia przyczyniła się także młodzież Zespołów Szkół Nr 1 i 2.
· W sobotę 21 kwietnia pod patronatem Klubu Motorowego „Łabędź” w Domu Katolickim zorganizowana została akcja
MOTOSERCE. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.
· Również w sobotę 21 kwietnia na hali sportowej ZBĄSZYNIANKA odbył się turniej halowej piłki nożnej dla
ministrantów.
· W niedzielę 22 kwietnia, na zakończenie tygodnia dziękczynienia w naszym kościele na Mszy św. o godz. 12.00
zaśpiewał CHÓR BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ W POZNANIU pod dyrekcją ks. prał. SZYMONA DASZKIEWICZA.
Co nas czeka w maju
· Przez cały miesiąc maj zapraszamy na MAJOWE NABOŻENSTWA o godz. 18.30 (po Mszy św.) i APELE JASNOGÓRSKIE
przy Grocie Matki Bożej o godz. 21.00.
· Od 1 – 3 maja w Domu Katolickim - Stowarzyszenie Muzyków Ludowych zaprasza na warsztaty koźlarskie pod nazwą
„Szkoła mistrzów tradycji”.
· W czwartek, 3 maja br., Msza Święta o godzinie 12.00 sprawowana będzie w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. przemarsz
pod pomnik przy Pl. Wolności.
· 4 maja - św. Floriana. Tego dnia Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji strażaków.
· 6 maja, w niedzielę w Przyprostyni o godz. 12.00 Msza św. odpustowa ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika.
· 12 maja Bractwo Kurkowe będzie obchodziło 500 - lecie swego istnienia. Obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 12.00
pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
· W niedzielę , 13 maja odbędzie się piknik dla ministrantów i ich rodzin.
· W poniedziałek, 14 maja Mszą św. o godz. 10.00 rozpoczną się obchody ŚWIATOWEGO DNIA SOLIDARNOŚCI Z
OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE.
· Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka dnia 19 maja br., w naszym kościele parafialnym o godz. 13.00 zostanie
odprawiona Msza św. w intencji strażaków naszego powiatu.
· W dwie kolejne niedziele – 20 maja Wniebowstąpienie Pańskie i 27 maja Zesłanie Ducha Świętego dzieci klas drugich
przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.
· W czwartek, 31 maja dzieci pierwszokomunijne udadzą się na pielgrzymkę do Rokitna.
· W niedzielę, 3 czerwca FESTYN PARAFIALNY z okazji DNIA DZIECKA.
Urszula Pawelska
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Kącik poetycki
MAJ – MIESIĄC MATKI BOŻEJ
MATKA – brzmi tak zwyczajnie, prosto, ma tyle ciszy. Z tym słowem każdego dnia na nowo możemy zwyciążać.
Maryja jest Matką naszego Narodu. Czcimy Ją jako swoją Królową. Niech bijące dzwony w maju, kierują nasze
kroki do świątyń i kapliczek przydrożnych, by w strofach Litanii Loretańskiej wyśpiewywać chwałę Maryi i
prosić o wstawiennictwo i orędownictwo w naszych różnych sprawach i problemach. Jej los podobny jest do
losu wielu, nas ludzi.
W pięknym ukwieconym maju jest taki dzień (26.V) Dzień Matki – tej ziemskiej. Niech wszystkim Matkom nie
zabraknie opieki najlepszej z Matek – Maryi.
Wszystkim Matkom, Mamom i Mamusiom życzymy słońca w uśmiechu dziecka, troskliwości od dorastających
dzieci i opieki w starości; zdrowia. Szczęść Boże!
Matki żyjące i te, które odeszły za granicę światła – opromieniają każdy dzień naszego życia.
Niech poezja nam pomoże zobaczyć portrety naszych Matek namalowane słowami.
O, Matko Boża, Polska, Ryngrafowa
(W.Rolicz – Lider 1869-1912
Z głębokości)

Modlitwa najcichsza.
(J.A.Frasik 1970
Z głębokości.)

O, Matko Boża, Polska, Ryngrafowa
Gwoździem kreślona, co wisisz na ścianie;
Od naszych westchnień cała zardzewiała
Jesteś i cięcia dwa nosisz na twarzy
Na Jasnej Górze! której królowanie
Nad pospolitą Rzeczą sławne było;
Która rycerstwo w dzień potrzeb orężnych
Wiodłaś na kresy kochanej ojczyzny;
Przed którą w środy postne i soboty
Cicho migoce płomyk miłosierny;
Maj upachnioną kwieciem, schyla głowę;
Niechaj w obliczu twoim zardzewiałym
Sczeznę poczciwie, wierszarz staropolski,
Świeca uroczych ziół – ludzki – potrzbny wytrwałą i odważną.

Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa,
Ty polem szumisz, rankiem po rosie
chodzisz Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa Gwiazdo zaranna! Przewodniczko ludzi!
Tobie przydrożne kapliczki stroją
dziewczyny,
Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka.
Gałązko ciszy ugornej, Pąku wierzbiny drżąca słońcem na wietrze sinym.
Ty jesteś z obrazków, Madonno,
najpiękniejsza Panna,
Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna,
pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem
zaranna,

***
na harfie miłośći
wygrała moje życie
na strunach serca
wtórowała pieśni

rosą myją twarz
i łazmi
przed deszczem
Matki pełne nadziei
jak zegary
podtrzymują czas domów.

w Jej oczach nadzieja
krople łez jak perły
Ona trzymała mnie w ramionach
jak słońce.
***
moja Matka miała przepis
na dobranoc i na troski
umiała haftować uśmiech
napisałem do Niej list
tak chciałbym Ją zobaczyć
w niebie na brzegu światła
gdzie robi dla mnie szalik.
***
godziny skrzypią jak wiosna
pierwsze ocierają mrok z oczu
przy każdej godziniepianiem kogutów
o zachodzie słońca

Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna.
Tyś Częstochowska i Tyś Ostrobramska,
Tyś Kalwaryjska i Tyś jest przydrożna na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach
Ty jesteś śnieżna, bo Ty oczyszczona Tyś jest gromnicza i Tyś jest bolesna Tyś na osiołku w ucieczce strudzona,
Ty jesteś ludzka – a Tyś niedoczesna.
Ty jesteś najświętsza i Ty jesteś dobra,
Ty jesteś polska – a Tyś jest królewska.
Szczęśliwy, kto jak lepszą część Ciebie
obrał,
Domie złoty! Sierocych ras Bramo
niebieska!

I których się trzymam.
Ręce w kieszeni i przy mnie.
Ręce imię.
Ale najtkliwsze – te najdrobniejsze,
Które mi odkrył cudzy wiersz
I których nie ma nikt
Nawet deszcz.

Ręce Matki
Ręce drobniejsze niż deszcz,
ręce majowe i czułe,
Ręce z baletu konwalii
I lotu jaskółek.
Ręce które podnoszą storę
Ręce które przynoszą listy,
Ręce od rana, ręce wieczorem
Zrozumiałe i oczywiste.
Ręce które podają wodę,
Ręce kieliszki wina,
Ręce które wiodą

St.A.Zbierska
Maj 2012
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Litery z pól ponumerowanych kratek od 1 do 75 utworzą rozwiązanie, którym jest
myśl św. Marcellina Champagnat, które prosimy przesyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia 48, 64 – 360 Zbąszyń, w terminie do 20.05.2012 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki Świątecznej” - Niezbadane są drogi na których Bóg
znajduje człowieka. Nagrodę wylosowała: Martyna Furman, Zbąszyń, ul.
Czechowica. Nagrodę za rozwiązanie zadań z „Kącika dla dzieci” wylosowała: Ewa
Wiktoria Woźniak ze Strzyżewa. Gratulujemy.

KRZYŻÓWKA MAJOWA

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. uczony, badacz,
9/. narzędzie skrawające,
10/. oddział, filia,
11/. potrzebna do rozniecenia ognia,
12/. eksplozja,
13/. np. stała mieszkanka domu opieki
społecznej,
21/. ślad na ciele po uderzeniu,
22/. metal,
23/. żywioł,
24/. pochyłość,
27/. obawa,
28/. drucik w żarówce,
30/. meteoropata, alergik,
34/. pod licznikiem,
35/. przewodniczący Rady Państwa NRD
/zm. w 1989 r./,
38/. imię jednego z naszych księży seniorów,
39/. były trener naszej kadry piłkarskiej,
40/. małżeńskie,
43/. mol – inaczej,
44/. przestarzałość,
51/. przepływa przez Omsk,
52/. też okno,
53/. rodzaj podkładu kolejowego,
54/. przypadek,
55/. lekceważenie,

Poziomo:
2/. śpiewanie znanych piosenek do
odtwarzanej melodii i tekstu wyświetlanego
na ekranie,
3/. recepta,
4/. potrzebne do prac w ogródku,
5/. enzym – skojarz z wyspą na
M. Śródziemnym,
6/. mają je spodnie,
7/. środek lokomocji,
8/. mały okręt,
13/. posezonowa obniżka towarów,
14/. wabienie,
15/. terenowy samochód wojskowy,
16/. miejscowość niedaleko Zaosia,
17/. tumult,
18/. związek państw,
19/. np. deglacjacja,
20/. nie wierzy w Boga,
25/. rano na obozie harcerskim,
26/. jaźwiec,
29/. nazwisko reżysera serialu „Jan Serce”,
31/. słodki przysmak,
32/. ochrona środowiska,
33/. urwisko
36/. z tą gminą współpracuje Zbąszyń,
37/. niewola lub uprząż,
41/. pod zamkiem,
42/. np. spotkanie dwóch drużyn
koszykarskich,
45/. przed operacją,
46/. porządki „kadrowe”,
47/. przylądek nad Bałtykiem,
48/. … energii, to ropa, węgiel i gaz ziemny,
49/. miasto w USA - skupisko Polaków,
50/. zapisek,
51/. chowają różki.
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NIedziela Milosierdzia Rozpoczęcie tygodnia dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Niedziela Palmowa
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