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CUDA EUCHARYSTYCZNE
Przemiana Hostii w kawałek ludzkiego
ciała, a wina mszalnego w krew ludzką to
cuda, która zdarzają się w Kościele
świętym w każdej epoce. Dziś słów kilka o
tym fenomenie.
Cuda eucharystyczne mają zwykle miejsce
w chwilach w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
ale także podczas prób profanacji, oraz
jako łaska za wiarę i miłość do Eucharystii.
Za pierwszy cud eucharystyczny uważa
się przemianę Hostii i wina w kawałek
Ciała i Krwi w klasztorze w Lanciano we
Włoszech w VIII wieku. W tamtejszym
klasztorze ojców bazylianów jeden z
kapłanów dręczony był wątpliwościami
co do obecności Jezusa Chrystusa pod
postaciami chleba i wina. Wątpliwości te
naszły go także podczas sprawowanej
M s z y św. Wówc z a s , g dy ko ń c z y ł
wypowiadać słowa konsekracji, Hostia
zamieniła się w kawałek Ciała, a wino w
Krew. Wieść lotem błyskawicy rozniosła
się po okolicznych wioskach. Wykonano
relikwiarz, w którym Ciało i Krew
przechowywane są do dziś. Krew
zamieniła się w pięć niejednorodnych
grudek, a Ciało pozostało nienaruszone.
W 1970 roku zbadano zawartość
relikwiarza. Badacze orzekli, że Ciało to
fragment ludzkiego serca, bez śladów
konserwacji, a Krew ma grupę „AB”.
Stwierdzone przypadki cudów
eucharystycznych pochodzą głównie z
Włoch, gdzie w okresie od roku 1000 do
1772 stwierdzono ich aż szesnaście. Do
najsławniejszych z nich należą zdarzenia
w Trani (1000 r.), Ferrarze (28 marca
1171), Alatri (1228), we Florencji (30
grudnia 1230 i 24 marca 1595), w
Bolsenie (1264), Offidzie (1273),
Maceracie (25 kwietnia 1356), Turynie (6
czerwca 1453), Asti (25 lipca 1535 i 10
maja 1718), Sienie (14 sierpnia 1730) i
San Pietro a Patierno (27 stycznia 1772).
Jedno z ostatnich tego rodzaju zdarzeń
odnotowano w 1984 r. w Watykanie w
czasie Komunii św., której bł. Jan Paweł II
udzielał grupie pielgrzymów z Azji w swej
p r y wa t n e j ka p l i c y. G dy Ko m u n i ę
przyjmowała pewna Koreanka, Hostia
stała się kawałkiem Ciała. Ojciec Święty w
głębokim milczeniu pobłogosławił
kobietę i udzielał dalej Komunii św.
Cuda eucharystyczne miały miejsce także,
by umocnić wiarę w prawdziwą obecność
Chrystusa podczas konsekracji. Zdarzały
się także, gdy profanowano Najświętszy
Sakrament. W 1194 roku w Augsburgu
pewna kobieta postanowiła trzymać
Hostię u siebie w domu. Przyjęła Komunię
św., ale nie połknęła jej, schowała w
chustkę i zaniosła do domu. Po latach,

dręczona wyrzutami sumienia wyznała
prawdę kapłanowi, a ten po otwarciu
zrobionego przez kobietę relikwiarza,
zobaczył, że Hostia zamieniła się w
kawałek Ciała. Taki sam cud zdarzył się
ponad sto lat później we Włoszech, kiedy
młoda dziewczyna ukryła Hostię, by
przekazać ją kobiecie, która miała z niej
uczynić „eliksir miłosny”, a także, gdy
pewna mężatka chciała z Komunii św.
sporządzić lekarstwo na niewierność
męża. Znany jest również przypadek gdy
profanacja, której dokonano nieumyślnie,
z niedbalstwa i bezmyślności samych
kapłanów była powodem przemiany
Najświętszego Sakramentu. W 1330 roku
w Sienie we Włoszech pewien kapłan
został wezwany do chorego. W pośpiechu
nie umieścił
H o s t i i
w
cyborium, lecz
włożył ją między
k a r t k i
Brewiarza.
Wokół niej na
k a r t k a c h
utworzyły się
ślady krwi. Jedna
z tych kartek
przetrwała do
dziś.
Jedynym z
najbardziej
znanych i
udokumentowa
nych cudów
eucharystycznyc
h było wydarzenie, które miało miejsce w
Poznaniu. W 1399 roku miejscowi Żydzi
namówili pewną chrześcijankę do
wyniesienia z kościoła Ciała Chrystusa.
Skuszona obiecaną zapłatą, kobieta
skradła z kościoła o.o. dominikanów trzy
Hostie. Świętokradcy, ukrywszy się w
piwnicy jednej z kamienic na ulicy
Żyd ows k i e j , z a c z ę l i b e z c z e ś c i ć
Najświętszy Sakrament, a wtedy z
ugodzonej nożem Hostii wytrysnęła Krew.
Znajdująca się w piwnicy niewidoma
kobieta słysząc, co się dzieje, zwróciła się
do Jezusa, aby - jeśli rzeczywiście jest
obecny w Hostii - przywrócił jej wzrok. I

stał się cud: ociemniała zaczęła widzieć.
Przerażeni Żydzi widząc, że Hostie
zamieniły się w ludzkie ciało, które tryska
krwią, próbowali pozbyć się trzech Hostii,
lecz nie mogli ich w żaden sposób
zniszczyć. Nie widząc innego sposobu,
wyszli za miasto, by porzucić je na
bagnach. Wkrótce potem syn
miejscowego pasterza ujrzał niezwykłe
zjawisko: trzy Hostie unoszące się nad
mokradłem w miejscu ich zakopania. Jego
ojciec postanowił powiadomić o tym
burmistrza, lecz ten nie dał pasterzowi
wiary i - uznawszy go za obłąkanego polecił uwięzić. Gdy jednak pasterz w
cudowny sposób się uwolnił, zdumiony
burmistrz stołecznego miasta Poznania
polecił sprawdzić jego słowa. Wtedy i inni
ludzie zobaczyli Hostie.
Dopiero sprowadzony na miejsce cudu
biskup poznański Mikołaj Kurowski
przeniósł w procesji trzy Hostie do miasta
i umieścił je w kościele farnym. O
zdarzeniu powiadomiono Króla
Władysława Jagiełłę. Po zwycięstwie pod
Grunwaldem, wypełniając złożony
wcześniej ślub, monarcha odbył pieszą
pielgrzymkę do trzech Hostii z Pobiedzisk,
po czym przez trzy dni adorował
Najświętszy Sakrament. Ufundował
również kościół Bożego Ciała, do którego
później przeniesiono trzy cudowne
Hostie. Wiadomość o dokonanym cudzie
obiegła całą Europę i poznański kościół
B o ż e g o C i a ł a s t a ł s i ę j e d ny m z
najważniejszych miejsc pielgrzymkowych
do którego przez ponad trzysta lat
ściągały dziesiątki tysięcy wiernych.
W p i e r w s z y c h l a t a c h X V I I I w.
wybudowano drugą świątynię - w miejscu
profanacji Najświętszego Sakramentu.
Kamienicę, w której bezczeszczono
Hostie, przekształcono w kościół pw.
Najświętszej Krwi Chrystusowej. Znajduje
się tu studnia w której Żydzi próbowali
utopić Hostie. Warto na koniec podkreślić,
że przez wiele lat myślano, że cud
przemiany trzech Hostii w Poznaniu to
tylko legenda, dlatego kilka lat temu
postanowiono otworzyć dno monstrancji
w której są one przechowywane. Okazało
się, że Hostie pomimo upływu wieków
nadal nienaruszone spoczywają w
postawie monstrancji i są dowodem na
prawdziwość tej historii…
Ks. Mateusz Kubiak
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Rozważania o Kościele. KOMENTARZE DO EWANGELII Oni muszą poczekać, aż skończy służbę
dla Ojca. Nie odrzuca swojej ziemskiej
część I
rodziny, lecz mówi o roli Mesjasza. Przed
Niedziela Najświętszej Trójcy - 3. 06.
Kościół Katolicki jest to zgromadzenie
wiernych wyznających te same prawdy
wiary zachowujących te same
przykazania Boże i kościelne oraz
uznających Papieża jako głowę widzialną i
zastępcę Chrystusa na Ziemi.
Słowo kościół jest pochodzenia greckiego
i oznacza – zebranie, jedność,
zgromadzenie. W pierwszych wiekach
słowo kościół oznaczało, przede
wszystkim, zgromadzenie wiernych na
łamaniu chleba, Eucharystii, czyli Mszy
Świętej. Od IV w. słowo kościół zaczęło
oznaczać też budynek, dom modlitwy,
przeznaczony do odprawiania
nabożeństw. Podczas prześladowania
chrześcijan (do 313 r.) nie można było
budować kościołów. Nabożeństwa
odprawiane były przeważnie w domach
prywatnych albo w katakumbach, czyli
podziemnych cmentarzach. Później, kiedy
Kościół uzyskał wolność za cesarza
rzymskiego Konstantyna Wielkiego,
z a c z ę t o b u d o w a ć k o ś c i o ł y, a l b o
przekształcać świątynie pogańskie na
kościoły katolickie.
W Piśmie Świętym i w Tradycji spotykamy
też inne nazwy, np. Lud Boży, Królestwo
Boże, Jerozolima Niebieska, Oblubienica
Chrystusa, Dom Boży, Ciało Mistyczne i
inne. Chrystus założył swój Kościół aby
nam pomóc w drodze do Domu Ojca. Do
Kościoła w znaczeniu ścisłym należą
osoby ochrzczone w imię Trójcy Świętej.
W znaczeniu szerszym osoby, które żyją
według nauki Chrystusowej, życiem
uczciwym.
Kościół Chrystusowy obejmuje trzy
części:
I Kościół Tryumfujący – należą do niego,
którzy już osiągnęli swój cel ostateczny i
cieszą się wiecznym szczęściem w Niebie;
II Kościół Cierpiący – dusze zmarłych,
które w czyśćcu przygotowują się do
wejścia do Nieba;
III Kościół Walczący – należą tutaj wszyscy
żyjący na ziemi, którzy przez modlitwę,
uczciwą pracę i różne cierpienia dążą do
Królestwa Niebieskiego.
Na tej drodze do Nieba jesteśmy
wspomagani przez Łaskę Bożą, z którą
powinniśmy współpracować. Jak mówi
Święty Paweł, przez wiele trudności,
p ra c y i c i e rp i e ń do c h o dzi my d o
Zbawienia.
Ks. Leon
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2012 ( Mt 28,16-20 )
Bóg jest Trójcą to znaczy doskonałą
wspólnotą osób, które dzielą się z nami
swoim życiem i miłością. Są to trzy,
odrębne osoby, które tworzą jedność,
wspólnotę osób. Bóg, podobnie, jest
wspólnotą trzech elementów; inaczej rodziną w której panuje jedność. Z Pisma
Świętego wynika, że tym co jednoczy
Trójcę Świętą jest miłość. Taki Bóg sam
się nam objawił, w celu przekonania nas,
że nie pozostajemy sami, że On jest z
nami "przez wszystkie dnia, aż do
skończenia świata" (Mt 28, 20). Wiarę w
takiego Boga, uroczyście potwierdzamy
w każdą niedzielę i uroczystość,
wyznając po homilii: Wierzę w jednego
Boga, Ojca, Wszechmogącego, Wierzę w
Jezusa Chrystusa, Wierzę w Ducha
Świętego. W imię takiego Boga czynimy
znak krzyża świętego. Na obraz i
podobieństwo takiego Boga każdy z nas
został stworzony. Zostaliśmy także
ochrzczeni w "imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego". Zatem w sercu każdego z nas
jest obecna Trójca Święta. Każdy z nas
uczestniczy w życiu Trójcy Świętej.
Jesteśmy, więc wezwani, zaproszeni by
żyć na podobieństwo Trójcy Świętej,
czyli doskonałej wspólnoty życia i
miłości.
…………………………………………………………
X Niedziela Zwykła 10. 06. 2012 ( Mk
3,20-35 )
Przywódcy religijni postanowili
utrudnić Jezusowi wykonywanie Jego
misji. Do pewnego stopnia osiągnęli cel,
nastawili część ludzi przeciwko Niemu.
Po wizycie krewnych Jezusa, którzy
oczekiwali od Niego zaprzestania
działalności i uczonych w Piśmie
mówiących, że On pod wpływem złego
ducha, teraz przyszła Jego matka i Jego
bracia, grupa krewnych. Jezus wykonuje
misję Ojca, który jest w niebie. Oni dla
Jezusa nie są już obcymi, oni są Jego
przyjaciółmi, rodziną Bożą, Oni już
przekroczyli bramę królestwa Bożego.
Jezus nie mógł tego powiedzieć o swoich
krewnych. On nie lekceważy ani swojej
Matki, ani pozostałych krewnych. Jezus
daje pierwszeństwo Bogu Ojcu w niebie.

narodzeniem Jezusa, anioł wyjaśnił Jego
ziemskiej Matce powołanie Jej Syna.
…………………………………………………………

XI Niedziela Zwykła 17. 06. 2012 ( Mk
4,26-34 )
Dwoje dzieci włożyło w ziemię po
ziarenku, pragnąc by wykiełkowały.
Jedno cierpliwie czekało, codziennie
podlewając. Drugie co chwila
wyjmowało je z ziemi, żeby obejrzeć „jak
wygląda od drugiego końca”. Tylko
pierwsze doczekało się wzrostu.
Królestwo Boże jest takim ziarnem,
zasianym w nas. Ziarna oddanego ziemi
nie widać. Na posiane ziarno człowiek
nie ma wpływu. Reszta zależy od niego
samego, od ziemi, od warunków.
Królestwo Boże rośnie nie wiadomo
kiedy i w jaki sposób. Niewiele mogę
zrobić, poza staraniem, by być dobrą
glebą dla wzrostu, by nie zabrakło wody.
Czy śpisz, czy czuwasz, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie.
…………………………………………………………
XII
Niedziela 24.06.2012 –
Narodzenie św. Jana Chrzciciela ( Łk
1,57-66.80 )
Kiedy narodził się Jan Chrzciciel,
wiedzieli o tym różni ludzie. O tym, że
jego matka nie była już młodą kobietą. I
że ojciec jego, Zachariasz, stracił i
odzyskał mowę w cudowny sposób. O
tym, że niemowlę otrzymało imię Jan,
choć wcześniej nikt w jego rodzie tak się
nie nazywał. Jak czytamy: „wszyscy,
którzy o tym słyszeli, brali to sobie do
serca”. Rozumieli zapewne, że takie
znaki – niespodziewane narodziny,
znaczące imię – świadczą o pojawieniu
się proroka. Umieli odczytywać głębszy
sens zdarzeń. Wziąć sobie do serca Boże
słowo, jego przesłanie. Rozumieć
liturgiczne znaki. Wiedzieć, co oznacza
nasze chrześcijaństwo, chrzest ,
oczyszczenie w sakramencie. Pojąć
własną wyjątkowość. Uwierzyć, że to
wszystko, świat i my w nim, ma sens.
Móc zawołać, jak prorok: „Próżno się
trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me
siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja
nagroda u Boga mego!”.
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BŁOGOSŁAWIONY BISKUP I MĘCZENNIK - MICHAŁ KOZAL
Urodził się 25 września 1893 roku we
wsi Nowy Folwark pod Krotoszynem. Jego
rodzice Jan i Marianna byli rolnikami.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, a
później gimnazjum w Krotoszynie, wstępuje
w1914 roku do Seminarium Duchownego w
Poz n a n i u , gd z i e ko ń c zy t zw. ku rs
teoretyczny. Ostatni rok studiów, zwany
praktycznym, kończy w Gnieźnie. Tam
również otrzymuje święcenia kapłańskie, w
dniu 23 lutego 1918 roku. Pragnie podjąć
studia specjalistyczne, uniemożliwia mu to
jednak nagła śmierć ojca. Musi teraz
zapewnić utrzymanie matce i siostrze.
Przez kilka lat pracuje jako wikariusz w
kilku parafiach. Jest bardzo dobrym
kapłanem, wyróżnia się wielką gorliwością w
prowadzeniu katechizacji, często spowiada,
z radością głosi Słowo Boże. Jest
wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec
wiernych.
W uznaniu zarówno gorliwej posługi
kapłańskiej księdza Michała, jak i jego
wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu,
kardynał August Hlond mianuje go w 1927
roku ojcem duchownym w Seminarium w
Gnieźnie. Okazuje się on wspaniałym
p r zewo d n i k i e m s u m i e ń p r zysz ł yc h
kapłanów. Alumni uważają go powszechnie
za świętego kapłana. W dwa lata później
zostaje powołany na stanowisko rektora
tegoż Seminarium. Obowiązki te pełni przez
dziesięć lat, do 1939 roku, kiedy to PAPIEŻ
PIUS XI MIANUJE GO BISKUPEM
POMOCNICZYM DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ.
Sakrę biskupią przyjmuje 13 sierpnia 1939
roku w katedrze włocławskiej.
Od pierwszych dni posługi biskupiej
ksiądz Michał zdobywa u księży swojej
diecezji bezwzględny posłuch, głęboki
szacunek, a przede wszystkim miłość i
szczere oddanie.
Dni poprzedzające wybuch II wojny
ś w i a to w e j n o w y b i s ku p p o ś w i ę c a
sumiennemu przygotowaniu się do nowych
obowiązków.
JAKO WIELKI CZCICIEL
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
C O D Z I E N N I E BY WA W P I Ę K N Y M ,
STYLOWYM KOŚCIÓŁKU SEMINARYJNYM
ŚW. WITALISA WE WŁOCŁAWKU, GDZIE U
S TÓ P E U C H A RYS T YC Z N EG O S E R C A
JEZUSOWEGO, CZERPIE Z TEGO ŹRÓDŁA
SIŁY DUCHOWE DO TRUDNEJ I
ODPOWIEDZIALNEJ PRACY.
We wrześniu 1939 roku nie opuszcza
swojej diecezji. Jego nieustraszona, pełna

poświęcenia postawa stała się wzorem tak
dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich.
Biskupa aresztowano 7 listopada 1939
roku, wraz z nim kapłanów i alumnów.
Razem 44 osoby. Osadzono ich w więzieniu
we Włocławku.
16 stycznia 1940 roku przy
temperaturze -21 stopni załadowano
wszystkich księży na ciężarówki bez
jakiejkolwiek ochrony przed mrozem.
Wieziono ich wiele godzin do Lądu nad
Wartą. Tu w dawnym opactwie cysterskim
urządzono mały obóz przejściowy dla księży.
Warunki pobytu są tu łagodniejsze. Panuje
tu względna swoboda, można codziennie
sprawować Mszę św., a nawet udaje się
biskupowi spotykać z kapłanami z diecezji.
Rzadko, który biskup cieszy się takim
poważaniem i oddaniem duchowieństwa,
jak ten biedny więzień, w mniemaniu wroga
pozbawiony urzędu.
W Lądzie dokucza wszystkim ciasnota,
brak miejsc do spania, a przede wszystkim
dręczy dotkliwe zimno. W tych trudnych
warunkach wszyscy zapadają na zdrowiu.
Biskup ma opuchnięte uszy, rany na rękach i
nogach, cierpień przysparza mu reumatyzm.
Biskup długie godziny spędza przed
Najświętszym Sakramentem. Tu składa Bogu
dobrowolną ofiarę ze swojego życia za
ocalenie współbraci, Kościoła w Polsce i
Ojczyzny.
Po wywiezieniu z Lądu, 3 kwietnia 1941
roku, biskup Michał Kozal więziony jest w
obozach w Inowrocławiu, Poznaniu,
Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze.
Wszędzie za swoją niezłomną postawę,
rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznaje
szczególnych upokorzeń, prześladowań i
tortur fizycznych.
Od lipca 1941 roku jest więźniem obozu
w Dachau z numerem obozowym 24544,
gdzie tak jak inni kapłani pracuje ponad siły.
Doświadcza tu wyrafinowanych szykan,
kilkakrotnie pobity. Biskup Kozal cieszy się w
duchu, że „stał się godnym cierpieć
zelżywości dla imienia Jezusowego”. Chociaż
sam był głodny dzieli się swoimi racjami
żywnościowymi ze słabszymi od siebie,
potrafi oddać ostatni kęs chleba klerykom.
Odważnie posługuje chorym i umierającym,
zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 roku
ciężko zachorował na tyfus. Żegna się ze
współwięźniami tymi słowami: „Wiecie, że
życie moje już do mnie nie należy. Świta
jutrzenka wolności. Już wam nie będę
potrzebny. Odejdę od was”.

Umiera 26 stycznia 1943 roku.
Urzędowo ogłoszono, że zmarł na tyfus, ale
najprawdopodobniej zostaje uśmiercony
zastrzykiem fenolu. Umiera w zjednoczeniu
z Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób
ocalenia jego ciała przez więźniów, zostaje
ono spalone w krematorium.
Ogół więźniów jest przeświadczony o
świętości jego życia. Za jego
orędownictwem wzywają Boga w różnych
potrzebach. Zaraz po wojnie zaczęto
zabiegać o beatyfikację.
14 czerwca 1987 roku, podczas
uroczystej Mszy św. w Warszawie,
zamykającej II Krajowy Kongres
Eucharystyczny, Papież Jan Paweł II
dokonuje beatyfikacji biskupa Michała
Kozala. W czasie homilii Papież powiedział:
„Jeden wśród tych, w których okazała się
Chrystusowa władza w niebie i na ziemi.
Władza miłości przeciw obłędowi przemocy,
zniszczenia, pogardy i nienawiści. (…) Niech
będzie on jeszcze jednym patronem naszych
trudnych czasów, pełnych napięcia,
nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie
wobec współczesnych i przyszłych pokoleń
świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski
Pana naszego Jezusa Chrystusa – Tego, który
„do końca umiłował”.
Kościół wspomina błogosławionego
biskupa Michała Kozala 14 czerwca w
rocznicę jego beatyfikacji.
Urszula Pawelska
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KTO PIERWSZY ? – ZAGADKA PIUSA X
Z pewnością wielu z nas pamięta
rok 1978, kiedy to zostaje wybrany
papieżem kardynał krakowa – Karol
Wojtyła. Pierwszy od ponad 400 lat
papież, który nie był Włochem oraz
pierwszy Polak na tronie Piotrowym. Czy
na pewno ? Nie wszyscy zgadzają się z tym
stwierdzeniem. Niektórzy uważają, że
„pierwszym papieżem Polakiem” był Pius
X, przynajmniej z pochodzenia. Tak więc w
dzisiejszym artykule przybliżę Państwu
sylwetkę papieża Piusa X.
Na wstępie zacznę od zapoznania
Państwa z krótką historią papieża Piusa
X - Giuseppe Melchiorre Sarto – przed
wyborem na paieża:
· urodził się 2 czerwca 1835 r. w Riese, w
prowincji Treviso; rodzicami jego byli
Giovanni i Margherita Sarto,
· w wieku 12 lat odebrał stypendium
seminaryjne, a następnie wstąpił do
seminarium,
· 18 września 1859 r. – otrzymuje
święcenia kapłańskie,
· 1867 r. - zostaje proboszczem w
Salvano,
· 1884 r. – papież Leon XIII mianuje go
biskupem Mantui,
· 1892 r. –otrzymuje tytuł patriarchy
Weneckiego i kardynała,
· 2 sierpnia 1903 r. – wybór na papieża.
Po długim pontyfikacie umiera
papież Leon XIII. Na zebranymych w
Kaplicy Sykstyńskiej kardynałach
spoczywa decyzja wybrania następcy św.
Piotra. Najbardziej prawdopodobnym
kandydatem na papieża był sekretarz
stanu Stolicy Apostolskiej kardynał
Rampolli. Jednak niespodziewanie
krakowski kardynał Jan Puzyna zgłosił w
imieniu cesarza austrowęgierskiego
Franciszka Józefa ekskluzywę – weto
blokujące wybór kardynała Rampolla.
Skutkiem nieoczekiwanego ruchu
konklawe ostatecznie wybiera kardynała
Sarto, który przyjmuje imię Piusa X. Nowy
papież za hasło pontyfikatu przyjuje
słowa: „Wszystko odnowić w Chrystusie” .
Jedną z pierwszych decyzji
nowego papieża było wydanie
konstytucji, w której potępił i zakazał pod
groźbą ekskomuniki stosownia przy
wyborach na papieża ekskluzywy
państwowej. Potępił modernizm, ateizm i
agnotycyzm. Dopuszczał ułatwienie
Eucharystii osobom chorym. Obniżył wiek
przystąpienia dzieci do Pierwszej
Komunii wprowadzając tzw. wczesną
komunię.
Polecił opracowanie
nowego śpiewnika gregoriańskiego oraz
brewiarza. Założył w Rzymie Papieski
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Instytut Biblijny oraz był prekursorem
Akcji Katolckiej. W 1905 r. uczynił
szambelanem papieskim ks. Adama
Sapiehę. Beatyfikował m.in. jezuitę
śląskiego Melchiora Grodzkiego. W 1906
r. wyniósł do godności bazylik świątynię
jasnogórską. Ustanowił dzień 26 sierpnia
dniem Matki Boskiej Częsochowskiej. W
1910 r. przekazał drogocenną koronę,
którą następnie nałożono na Obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej.
W 1913 r. papież Pius X doznaje
zawału serca, następnie zaczyna
chorować i w nocy 20 sierpnia 1914 r.
umiera w Watykanie. Zostaje pochowany
w Bazylice św. Piotra. Beatyfikowany
(1951) i kanonizowany (1954) przez
Piusa XII.

informacji w oficjalnych biografiach
kościelnych. Wszystkie dotychczasowe
biografie podają, że rodzice Piusa byli
rodowitymi Włochami. Ksiądz Martin
twierdzi jednak, że doszło do ukrycia
polskiego pochodzenia krótko po
wyborze na papieża, z powodu
pamiętnego konklawe w 1903 r.
Dodatkowe argumenty przemawiające
„za” dotyczą rozbieżności odnośnie
zawodu ojca. Według jednych był on
ubogim listonoszem, a z kolei inni
twierdzą, że był zamożnym ziemianinem.
Kolejnymi argumentami
potwierdzającymi jest brak grobu ojca
papieża w rodzinnej miejscowości oraz
brak jego metryki chrztu w parafii Riese.
Inną grupą dowodów na potwierdzenie
tezy księdza Martina są „świadectwa
u s t n e ”, k t ó r e b y ł y b a r d z o
rozpowszechnione na Śląsku. Podobno
jeden z potomków rodziny Krawców
mieszkający na Śląsku miał otrzymać
specjalne zawiadomienie z Watykanu po
śmierci Piusa X, dotyczące spraw
majątkowych. Niestety dokument zaginą
podczas drugiej wojny światowej.
Pochodzenie Piusa X miało byś także
poruszane podczas opowiadań na
wykładach w seminarium poznańskim
prowadzonych przez ks. prof. Edmunda
Dalbora. Niestety nie jest to do końca
potwierdzona informacja. Bardziej
dociekliwi doszukują się korzeni Polskich
w fizjonomii papieża, niespotykanej we
Włoszech oraz w sympatii Piusa X do
narodu polskiego.
Legenda o polskim pochodzeniu
Piusa X pozostaje nadal zagadką. Być
może za pewien czas znajdzie się jakiś
dokument wyjaśniający tę zagadkę.

Kto pierwszy? Jak już wspominałam Joanna Galas
we wstępie wielu uważa, że Jan Paweł II
nie był piewszym papieżem Polakiem. Są
bowiem tacy, którzy twierdzą, że już
wcześniej w historii był papież Polak –
Pius X, przynajmniej z pochodzenia.
Dodatkowe kontrowersje wzbudza
wydana w 1990 r. książka pt. „The Keys of
This Blood” autorstwa irlandskiego
księdza Malachi Brendana Martina, w
której zawarta została relacja dotycząca
pochodzenia papieża Piusa X. Według
księdza Martina ojciec Piusa X był
Polakiem, nazywał się Krawiec i pochodził
ze Śląska. Kolejno przeniósł się do Włoch i
osiedlił się w Riese. Zmienił nazwisko na
Sarto, co po włosku oznacza „krawiec”.
Następnie ożenił się z Margheritą, z którą
miał m.in. syna Giuseppe Melchiorre,
późniejszego papieża Piusa X. Niestety
próżno szukać potwierdzeń tych
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Przykazania dotyczące czystości ciała i umysłu
Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo; powołując go
do istnienia z miłości, powołał go
jednocześnie do miłości.
(Jan Paweł II Familiaris Consortio)
Tym razem tematem moich rozważań
będą te przykazania Dekalogu, które
bezpośrednio dotyczą miłości
chrześcijańskiej, które stoją na straży
nierozerwalności małżeństwa oraz
wskazują na instytucję rodziny jako
podstawy bytu prawdziwej
chrześcijańskiej wspólnoty. Mam tu na
myśli przykazanie VI: Nie będziesz
cudzołożył! (Wj 20,14) oraz przykazanie
IX: Nie będziesz pożądał żony bliźniego
twego (…) (Wj 20,17).
Bł. Jan Paweł II w swoim nauczaniu
wielokrotnie podkreślał znaczenie
małżeństwa oraz rodziny, wskazując na
nie jako fundamenty Kościoła, jako coś, co
zespala cały lud Boży i przyczynia się do
budowania zdrowych relacji
międzyludzkich. Żaden katolik nie
powinien mieć wątpliwości co do tego, że
instytucja rodziny jest nierozerwalnie
związana z Kościołem – czyli wspólnotą,
do której należymy jako lud wierzący w
Boga. Jednakże w dzisiejszych, jako to się
mówi, „postępowych” czasach coraz
częściej jesteśmy świadkami
degradowania instytucji małżeństwa, a co
za tym idzie także rodziny do swoistego
przeżytku, czegoś przestarzałego,
niepotrzebnego. Propagowane są tzw.
„wolne związki” i duża swoboda życia
codziennego. Słusznie zauważył Jan Paweł
II w adhortacji Familiaris Consortio, że
niektóre rodziny stanęły niepewne i
zagubione wobec swych zadań, a nawet
niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły
świadomość ostatecznego znaczenia i
prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.
Doprowadziło do tego, rzecz jasna, wiele
czynników, przede wszystkich te, o
których wyżej wspomniałem. Dzisiejsze
społeczeństwo, chce czuć się wolne, co nie
budzi oczywiście zdziwienia, gdyż nikt z
nas nie lubi, jeśli coś lub ktoś próbuje go
ograniczać. W tym miejscu mamy zatem
odpowiedź, dlaczego wielokrotnie
oskarża się Kościół o to, że jest
staroświecki, czy też o to, że nadmiernie
usiłuje ingerować w życie swoich
wiernych. Kościół bowiem nakłada pewne
ograniczenia, wskazuje na zasady,
którymi winien kierować się każdy z nas,
jeśli chce osiągnąć szczęście wieczne. Nie
wszystkim się to podoba i dlatego też, w
efekcie, dochodzi do różnych
negatywnych sytuacji. W dalszej części
moich rozważań postaram się
przeanalizować owe problemy z punktu

widzenia wyżej wymienionych przykazań
Dekalogu.
VI przykazanie Dekalogu jest chyba
przykazaniem, które budzi największe
emocje i spory. Wynika to zapewne z coraz
większej „nowoczesności” dzisiejszego
świata. Stanowisko Kościoła w sprawach
związanych z tym przykazaniem, czyli
miłością, seksualnością oraz znaczeniem
rodziny często jest krytykowane przez
licznych jego przeciwników, ruchy
lewicowe, a czasem też, co boli
najbardziej, przez samych wiernych.
Powstaje w tym miejscu pytanie: co jest
tego przyczyną? Choć trudno
odpowiedzieć na to pytanie, ja jednak
skłaniałbym się ku temu, że większość
osób, które krytykują stanowisko
Kościoła w sprawie zachowania czystości
cielesnej, nie rozumieją po prostu istoty
tego stanowiska. Podstawą bytowania
Kościoła jako instytucji, wspólnoty
zrzeszającej grono wiernych jest przede
wszystkim miłość, zarówno Boga do
człowieka, jak i człowieka do innych ludzi
(związek z przykazaniem miłości). Zatem
stanowisko dotyczące czystości jest
niezmieniane i dlatego musi ono się
wyrażać w twierdzeniu, iż sfera seksualna
nie może być całkowicie oderwana od
miłości, gdyż winna być z nią
bezpośrednio połączona i winna się
wyrażać w pełnej dojrzałości życiowej.
Przejawem dojrzałości chrześcijańskiej
jest umiejętność opanowania popędu
seksualnego, gdyż umiejętność ta
odróżnia nas od zwierząt. Jak słusznie
wskazuje w tej materii Katechizm
Kościoła Katolickiego: Popęd seksualny nie
powinien prowadzić do czynów
sprzecznych z miłością do Boga, do
drugiego człowieka i do siebie samego.
Miłość powinna więc pobudzać do
panowania nad sobą, aby człowiek mógł się
stawać pełnym darem dla innych (KKK
2346). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
wykroczeniem moralnym, które stricte
jest wskazane przez VI przykazanie jest
cudzołóstwo, które bezpośrednio godzi w
sakrament małżeństwa. Pamiętajmy, że
małżeństwo jest czymś nierozerwalnym,
przyrzeczeniem złożonym wobec siebie
przez kobietę i mężczyznę w obliczu
samego Boga w przeciwieństwie do
małżeństwa świeckiego, które jest tylko
umową pomiędzy małżonkami, która
może być w każdej chwili rozwiązania
poprzez rozwód. Cudzołóstwo zatem jest
czynem godnym potępienia, gdyż jest to
swoisty zamach na sakrament
małżeństwa, a także stanowi
sprzeciwienie się słowom Chrystusa: Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela (Mk, 10,9).
Moim zdaniem IX przykazanie

Dekalogu powinno być zawsze łączone z
VI przykazaniem. Skąd wyprowadzam
taki wniosek? Otóż sam Chrystus w swych
naukach wskazywał na to, że grzech
cudzołóstwa dotyczyć może nie tylko
sfery cielesnej, fizycznej, ale i sfery
psychicznej, związanej z nieskromnymi
myślami: Słyszeliście, że powiedziano: Nie
cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już się w
swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa
(Mt 5, 27-28). Dziewiąte przykazanie ma
zatem za zadanie chronić godności
każdego człowieka, ma ono prowadzić do
tego, by nie traktować człowieka jak rzecz,
którą można zdobyć i posiadać, ale jako
osobę, którą można kochać. Samo
uleganie pożądliwości rozpoczyna się od
tego, że człowiek nie hamuje swych
popędów i nie stara się narzucić sobie
żadnych ograniczeń, bo przecież „jest
wolny”. Paradoksalnie, owa pozorna
wolność może prowadzić do niewoli w
sensie psychicznym, gdyż człowiek staje
się wtedy zakładnikiem własnych
pożądliwości i popędów oraz coraz
bardziej zamyka się w sobie i staje się
nieszczęśliwy. A zatem pożądanie
„zdobycia” innej osoby, czy też chęć
rozbicia czyjegoś małżeństwa jest
wyrazem wysokiej niedojrzałości
chrześcijańskiej.
Reasumując, czystość zarówno ciała,
jak i umysłu dotyczy każdego z nas bez
wyjątku, jednakże może przyjmować
różne formy – inaczej wygląda to u osób
wolnych, inaczej u osób będących w stanie
małżeńskim, a jeszcze inaczej u osób
żyjących w celibacie. Miłość jest podstawą
życia chrześcijańskiego i dlatego należy
wystrzegać się dokonywania wszelkich
czynów niezgodnych z czystością, które
stanowią zaprzeczenie prawdziwej
miłości. Żadnego człowieka nie można
sprowadzać też wyłącznie do roli
p r z e d m i o towe j , g dy ż s t a n ow i to
pogwałcenie prawa Boskiego, jak i prawa
natury. Warto pamiętać o tym, że nie
jesteśmy sami, gdyż Kościół jest
wspólnotą, która ma na uwadze, że
zarówno małżeństwo, jak i rodzina są
jednymi z najwyższych dóbr ludzkości.
Problematyka przykazań
dotyczących czystości jest niezwykle
zawita i skomplikowana, by omówić ją w
jednym artykule, dlatego ograniczyłem się
tylko do fundamentalnych kwestii.
Analizując przykazania VI i IX Dekalogu
warto zwrócić uwagę na adhortację
apostolską Jana Pawła II Familiaris
consortio, w której papież wyczerpująco
opisał zadania rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym. Zapraszam do
zapoznania się z tym dokumentem, gdyż
warto znać podstawy stanowiska Kościoła
w sprawach związanych z małżeństwem,
rodziną oraz czystością.
Błażej Boch
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NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
cz. IV
Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią
parę słów o tym skąd się mogą brać
problemy w kontaktach z dziećmi.
Dlaczego trudno nam wejść z nimi w
głębszy dialog: mówić tak, żeby nas
chciały słuchać i umieć słuchać tak, żeby
chciały o sobie mówić.
Pow i e d z i e ć d r u g i e m u c o ś
trudnego tak, żeby to zostało zrozumiane i
przyjęte, jest sztuką nie lada. Opanowanie
jej zajmuje nieraz długie lata… Chcę na
początek rzucić kilka spostrzeżeń, które
może kogoś zainspirują i pomogą uniknąć
pewnych błędów czy je w miarę
możliwości naprawić. Pocieszające jest to,
że możemy korygować swoje błędy ( z
cudzymi już gorzej…) pod warunkiem, że
próbujemy zastanawiać się nad sobą, nad
własnym zachowaniem, nad tym co
ułatwia nasze relacje z dziećmi, a co je
może utrudniać. W sytuacji kiedy czujemy
się zagubieni wobec narastających napięć
warto porozmawiać z kimś
doświadczonym, zaufanym, kto może nam
pomóc spojrzeć na nasz problem z nowej
perspektywy i znaleźć dobre rozwiązanie.
Każdy z nas niejednokrotnie
doświadczył cierpienia z powodu czyichś
słów, które były albo zbyt ostre, albo
niesprawiedliwe, albo odrzucające i
pozostawiły w sercu bolesny ślad. Dobrze
jest przywołać z pamięci takie sytuacje
kiedy szukamy sposobu dotarcia do
własnych dzieci. One też nie chcą być
przez nas ranione, poniżane,
lekceważone, gwałcone w swoich
uczuciach. Jednym z kluczy do dobrej
komunikacji jest szacunek dla dziecka od
jego najmłodszych lat . Kiedy dzieci są
małe, nierzadko brak nam cierpliwości,
żeby wejść w ich świat, bo się śpieszymy,
bo jesteśmy zmęczeni, bo mamy jakieś
ważniejsze sprawy. Brak nam czasu, żeby
je wysłuchać, uczestniczyć w ich
radościach i smutkach, poznać ich
marzenia, zrozumieć ich lęki. Nasze
rozmowy z nimi ograniczają się często do
podstawowych spraw dnia
powszedniego: "co było w szkole?",
"odrobiłeś lekcje?", "wynieś śmieci!",
"wyprowadź psa!", "umyj zęby!" itd.
Wieczorem po całodziennej gonitwie
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wybieramy raczej relaks z gazetą, książką,
telewizorem, odsyłając dzieci spać…Nie
mamy siły, żeby porozmawiać z nimi na
dobranoc. I tak biegną lata naznaczone
wiecznym niedosytem wzajemnych
kontaktów, a przecież czas ofiarowany
dziecku to kolejny klucz do budowania z
nim bliskości i zaufania. Kiedy przychodzi
okres dojrzewania, brak głębszej relacji
daje o sobie dotkliwie znać!!! Proces
intensywnych przemian w ciele, w
p syc h i c e , w s fe r z e u c z u c i owe j i
intelektualnej dziecka jest dla rodziców
trudnym wyzwaniem. Coraz częściej
zdarzają się sytuacje , że dziecko nie chce
ich słuchać: syn wdał się w jakieś
ryzykowne rówieśnicze kontakty, tata i
mama próbują coś mu powiedzieć i w
odpowiedzi słyszą trzaśnięcie drzwiami!
Ma się często wrażenie, że młody człowiek
na swoich rodziców patrzy jak na
przeciwników po drugiej stronie
barykady…Przypomina mi się pewna
zdesperowana matka gimnazjalisty, która
zgłosiła się do mnie po pomoc w związku
ze szkolnymi kłopotami syna. Skarżyła
się, że chłopak zamknął się w sobie i
trudno do niego dotrzeć. Ze wstępnego
wywiadu dowiedziałam się, że wczesne
dzieciństwo (pierwsze sześć lat) spędził
na wsi u dziadków, żeby mama mogła
podjąć pracę w mieście. Rodzice
odwiedzali syna w weekendy. Kiedy
skończył siedem lat i poszedł do szkoły,
zamieszkał z nimi i z młodszym
rodzeństwem, które się w międzyczasie
urodziło. Czy można dziwić się, że
pojawiły się trudności? Syn miał prawo
czuć się przez rodziców odrzucony, skoro
młodsze rodzeństwo wychowywało się z

nimi. Mógł mieć raj u dziadków ale mamy i
taty przy nim nie było… Więź z rodzicami
nie może zbudować się w próżni! Rodzice
nie zawsze zdają sobie sprawę, że oddanie
dziecka pod opiekę innej osobie
powoduje, że bliskość tworzy się wtedy
nie między nimi a dzieckiem, ale
pomiędzy dzieckiem a jego bezpośrednim
opiekunem! To powoduje straty trudne do
odrobienia. Przebywanie z dzieckiem
stwarza przestrzeń na obserwację jego
rozwoju, na poznawanie jego potrzeb,
śledzenie jego osiągnięć, zauważanie
trudności . Jeżeli tej przestrzeni brakuje, z
czasem pojawiać się będą
najprawdopodobniej coraz większe
problemy wychowawcze.
Dzisiaj normą jest, że kobieta po
urlopie macierzyńskim wraca
pośpiesznie do pracy. Powodem tego
zazwyczaj jest lęk, że zbyt długa przerwa
może spowodować jej utratę! Tak więc
dziecko bardzo wcześnie przechodzi pod
kuratelę dziadków( w najlepszym
przypadku), zatrudnionych odpłatnie
opiekunek czy w warunkach miejskich –
żłobków! Zdajmy sobie sprawę, że taki
model ma wpływ na kształtowanie się
naszych więzi z dziećmi powodując różne
niedobory. To stanowi dla nas rodziców
niemałe wyzwanie. Próbujmy być czujni i
w miarę możliwości dbajmy o to, żeby
dzieciom rekompensować te braki
angażując naszą dla nich uwagę wtedy
kiedy jesteśmy w domu. Dzieci niezależnie
od tego czy mają roczek czy lat 18 i więcej
potrzebują pewności, że są dla nas bardzo
ważne, że je kochamy, że cieszymy się z ich
obecności. Tylko wtedy mogą szeroko
rozwinąć skrzydła…
c.d.n.
Maria Suchorska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KULTURA INSTANT, CZYLI KULTURA JEDNOMINUTOWA
Przez całe wieki wartości, jakie posiadały
społeczeństw, prawie w ogóle się nie
zmieniały, bo, jak pisze Zbyszko Melosik:
„Trwały stanowiąc opokę, dając poczucie
kontynuowalności, jedności
z
historią i tradycją. Niewzruszony system
wartości dawał podstawy matrycy
tożsamości, w którą każde nowe pokolenie
było wtłaczane”. Niestety wiek XX zmienił
reguły gry. Współczesny świat jest inny, bo
rzeczywistość cechuje szybkość a wartości
nie odgrywają już głównej roli, jak miało to
miejsce dawniej.
Żyjemy w
ś w i e c i e
konsumpcji.
G ł ó w n y m
„o b owiązkiem”
obywatela jest
przyjemność i
radość. Istotą
nowej moralności
jest usprawiedliwianie radości. Ludzie z przekonaniem
głoszą, że życie bardziej radosne jest
moralne, a nie grzeszne. Otaczamy się więc
produktami, które mają uczynić nas
szczęśliwymi. Radość, zabawa oto cele,
które sobie stawiamy. Dawniej wystarczyło
udane życie rodzinne czy sukces zawodowy,
by człowiek był szczęśliwy. Dzisiaj niestety to
za mało. Coraz częściej utożsamiamy
szczęście z natychmiastową gratyfikacją, np.
z udanymi zakupami, ekscytującym i
interesującym życiem. Radość z robienia
zakupów zaczęła wpływać na konstruowanie
naszych marzeń życiowych, naszej
tożsamości.
Niestety obok konsumpcji pojawia się
jeszcze kategoria przestarzałości
(wychodzenia z mody
i użycia). Wydaje
się nam, że już osiągnęliśmy ostateczny
punkt szczęśliwości, np. najmodniejszy strój,
najnowszą markę samochodu, jednak za
chwilę uświadamiamy sobie, że
poszukiwania trzeba rozpocząć na nowo, bo
moment stabilizacji pragnień minął. Euforia
jest krótka. Niestety ten cykl „nowość –
powtarzalność” nabiera coraz większej
dynamiki, co powoduje, że człowiek żyje w
ciągłym „konsumpcyjnym niepokoju”, musi
więc poszukiwać nowych wrażeń, które
pozwolą mu wierzyć, że sam nie jest
przestarzały i zużyty. Trudno o większy
paradoks.

Coraz częściej
przy diagnozie
rzeczywistości
społecznej
wykorzystuje się
m e t a f o r ę
wprowadzoną
przez Zbyszko
Melosika, który
użył określenia „kultura instant”. Jej istotą
jest szybkie zaspakajanie potrzeb życiowych.
Symbolem tej kultury jest słynna triada: fast
food (to kuchenka mikrofalowa,
rozpuszczalna kawa, gorący kubek,
McDonald's i coca-cola), fast sex (to
natychmiastowa satysfakcja seksualna bez
zobowiązań
i zaangażowania
emocjonalnego) oraz fast car (to Concorde –
symbol kurczenia się czasu i przestrzeni).
Egzemplifikacją kultury typu instant jest też
„natychmiastowość” komunikacji: telefony
komórkowe, faxy, e-maile, chirurgia
plastyczna postrzegana „jako
natychmiastowa forma uzyskania idealnego
ciała, młodości
i piękności”,
supermarket, Internet oraz moda. W
każdym z tych przypadków „wszystko miesza
się ze wszystkim” do granic możliwości.
Wszystko dzieje się natychmiast a to
powoduje, że żyjąc w takim tempie, nie
mamy cierpliwości aby na coś zaczekać.
Kultura „natychmiastowości” powoduje
też, że człowiek coraz częściej ma poczucie
panowania nad czasem i przestrzenią.
Wszystko wokół niemalże wiruje od
nieustannej zmiany, nauczyliśmy się
przeskakiwać od jednego dyskursu
kulturowego w drugi. Z. Melosik twierdzi, że
żyjemy
w „nieustannej
przyszłości”. Zwłaszcza młodzi ludzie nie
odczuwają potrzeby stabilizacji. Wolą
krótkotrwałe relacje, nie boją się zmian, są
optymistami i żyją z dnia na dzień. Niestety
zaraz za tym idzie unikanie refleksji nad
własnym życiem, bo ważniejsze jest
poszukiwanie ciekawych przelotnych chwil i
robienie zakupów.
Zorientowanie się współczesnych
społeczeństw na postępowanie, które
cechuje „natychmiastowość” doprowadziło
do zmian w stylach życia. Pojawiła się
tożsamość typu instant, czyli tożsamość
płynna, niestabilna, nastawiona na
poszukiwanie wrażeń, na przyjemność
i szybką gratyfikację. Z. Melosik twierdzi, że

rzeczywistość przypomina olbrzymi
supermarket, z którego wybieramy
różnorodne produkty, budując z nich naszą
tożsamość. Funkcjonując w takim świecie
potrzebujemy wiedzy łatwo przyswajalnej,
praktycznej i nie wymagającej poświęcenia
dużej ilości czasu. Nie chcemy czytać
czasochłonnych i nieżyciowych lektur,
zamiast tego wolimy obejrzeć adaptację
książki na płycie DVD lub przeczytać
s t r e s zc ze n i e . M o ż n a z a r y z y ko w a ć
twierdzenie, że charakterystycznym
przejawem tej kultury jest nabywanie przez
człowieka nawyku „klikania” w
rzeczywistość, niczym w kolejna stronę
internetową i swobodnego przemieszczania
się przez różne doświadczenia, by już w
zupełności stracić potrzebę życia w świecie
uporządkowanym, którego fundamentem
będą wartości. Czy to dobrze? Wielu będzie
tę kulturę krytykować, ale musimy
pamiętać, że, mimo coraz większej
dominacji relatywizmu moralnego,
zacierania różnic między dobrem a złem,
prawdą a fałszem, prawością i
nieuczciwością, nadal pragniemy mieć
pewną gwarancję trwałości, jakiegoś ładu,
nadal potrzebujemy jakiejś miary samego
siebie, potrzebujemy odniesienia do
uznanego kryterium, do wiarygodnego
wzoru, ciągle więc będziemy szukać
„nauczyciela i mistrza”.
Katarzyna Kubiak
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Katecheza 12
WIARA
1. Wiara to niezwykle delikatna
sfera ludzkiego istnienia. Dotyczy ona
najgłębszych relacji z Panem Bogiem,
Stwórcą i Zbawicielem człowieka.
Doskonale wiemy, jak jest ona ważna w
życiu każdego z nas. Gdy jednak czasem
słuchamy wypowiedzi niektórych osób,
gdy obserwujemy ich życie rodzinne i
zawodowe, kiedy przypatrujemy się
różnym środowiskom, gdy oglądamy
niektóre programy telewizyjne, słuchamy
pewnych audycji radiowych, czytamy
niektóre gazety i wypowiedzi
zamieszczane w Internecie, zauważamy,
że wiara, bez której trudno wyobrazić
sobie ludzkie życie i szczęście, nierzadko
jest kwestionowana czy też poddawana w
wątpliwość. Wiele osób, także z naszego
najbliższego otoczenia, pozostaje
obojętnych na Boga i oddalonych od
Kościoła. Wiele osób żyje tak, jakby Boga
nie było, twierdząc, że są ludźmi
niewierzącymi. Czym zatem jest wiara,
która może niekiedy nastręczać trudności
także ludziom ochrzczonym, a nawet
głęboko wierzącym?
2. „Wiara – uczy Katechizm Kościoła
K a to l i c k i e g o – j e s t o d p ow i e d z i ą
człowieka daną Bogu, który mu się
objawia i udziela, przynosząc
równocześnie obfite światło człowiekowi
poszukującemu ostatecznego sensu
swego życia” (KKK 26). „Przez swoje
Objawienie niewidzialny Bóg w swojej
miłości przemawia do ludzi jak do
przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i
przyjąć ich do wspólnoty ze sobą. (...)
Odpowiedzią na to zaproszenie jest
wiara” (KKK 142). „Przez wiarę człowiek
poddaje Bogu całkowicie swój rozum i
swoją wolę (...). Pismo Święte nazywa tę
odpowiedź człowieka «posłuszeństwem
wiary»” (KKK 143). „Być posłusznym w
wierze oznacza poddać się w sposób
wolny usłyszanemu [od Boga] słowu,
ponieważ jego prawda zagwarantowana
jest przez Boga, który jest samą Prawdą.
Wzorem tego posłuszeństwa,
proponowanym nam przez Pismo Święte,
jest Abraham. Dziewica Maryja jest zaś
j e g o n a j d o s k o n a l s z y m
urzeczywistnieniem” (KKK 144).
3. Jestem chrześcijaninem. Jestem osobą
wierzącą. Ale czy wiem, w co wierzę, i przede wszystkim - czy wiem, komu
wierzę? Wreszcie, czy wiem, dlaczego
wierzę?
Wierzę w tajemnice objawione
przez Boga i zapisane na kartach Pisma
Świętego. Te prawdy wiary, zwane
dogmatami, zawarte są w Credo, czyli
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Wyznaniu wiary, które odmawiam razem
ze wszystkimi uczestnikami
zgromadzenia liturgicznego podczas
każdej Mszy Świętej niedzielnej i
świątecznej. Te tajemnice wiary znalazły
się również w nieco krótszej wersji
Wyznania wiary, zwanej Składem
Apostolskim. Sześć głównych prawd
w i a r y z o s t a ł o u m i e s z c z o nyc h w
codziennym pacierzu. Wszystkie dogmaty
katolickiej wiary zebrano w Katechizmie
Kościoła Katolickiego, który stał się
przedmiotem naszych rozważań.
Jako chrześcijanin wierzę Bogu,
bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. To On
mnie stworzył i mnie odkupił. To on
pragnie mojego szczęścia i mojego
zbawienia. Tylko On nigdy mnie nie
zawiedzie i nie zdradzi. „Wiara ma więc
podwójne odniesienie: do osoby i do
prawdy; akt wiary odnosi się do prawdy
przez zaufanie osobie, która o niej
świadczy” (KKK 177).
Wiara jest wielką łaską, którą
otrzymaliśmy od Boga. Za tę łaskę
winniśmy Bogu nieustannie dziękować.
Istnieją bowiem ludzie, którym łaska
wiary nie została dana. Istnieją też tacy,
którzy choć mogliby być ludźmi
wierzącymi, gdyż urodzili się w rodzinach
chrześcijańskich, niestety zmarnowali otrzymany na chrzcie świętym - zadatek
skarbu wiary świętej. „Wiara jest
nadprzyrodzonym darem Bożym. Aby
wierzyć, człowiek potrzebuje
wewnętrznych pomocy Ducha Świętego”
(KKK 179).
Kościół uczy, że „wiara jest
konieczna do zbawienia. Potwierdza to
sam Pan: «Kto uwierzy i przyjmie chrzest mówi Chrystus - będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony» (Mk
16,16)” (KKK 183). Wiara jest
„przedsmakiem poznania, które uczyni
nas szczęśliwymi w przyszłym życiu”
(KKK 184).
Jaka jest moja wiara? Według
wiary mam przecież układać swoje życie.
Przecież tylko wiara w Boga i w prawdy
przez Niego objawione oraz bezgraniczne
zawierzenie i zaufanie Bogu nadają temu
życiu sens.
4. Zapamiętajmy: „Wiara jest osobowym
przylgnięciem całego człowieka do Boga,
który się objawia. Obejmuje ona
przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg
objawił o sobie przez swoje czyny i słowa”
(KKK 176). Nasze życie jest takie, jaka jest
nasza wiara, o czym mogliśmy się
najlepiej przekonać patrząc na wiarę i na
życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Każdy z
nas musi najpierw dokładnie poznać
swoją wiarę i pielęgnować ją, a potem - żyć
zgodnie z tym, w co wierzy.
Ks. Daniel Brzeziński
„Katechizm Płocki”

Wspomnienie o…

Leonard Śliwa urodził się w 1951r w
Perzynach, zmarł 29.04.12r po długiej i
ciężkiej chorobie. Został pochowany na
cmentarzu w Wolsztynie, gdzie pożegnała
go najbliższa rodzina oraz przyjaciele m
in. koźlarze i dudziarze.
Założył grupę „Pastuszkowi Grocze” spod
Zbąszynia. Był związany z zespołem
regionalnym „Wesele Przyprostyńskie”, a
także grał w kapeli Franciszka Hirta z
Chrośnicy. Był długoletnim i aktywnym
wiceprezesem Stowarzyszenia Muzyków
Ludowych w Zbąszyniu. W czerwcu
ubiegłego roku Rada Miejska Zbąszynia
p r z y j ę ł a u c hwa ł ę o n a d a n i u m u
honorowego obywatelstwa. Zdobył wiele
nagród na cenionych konkursach, m.in.: I
miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu w
Kazimierzu Dolnym oraz Sabałowych
Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. W
październiku 2011r. został laureatem
nagrody im. Oskara Kolberga.
Myślę jednak, że nie nagrody są tutaj
najważniejsze. Pan Leonard kochał
swoich uczniów jak własne dzieci i to
właśnie im poświęcał najwięcej czasu i
serca. Był człowiekiem niezwykle
skromnym i oddanym swojej pasji. Starał
się nie tylko nauczyć nas melodii i
przyśpiewek ludowych, ale także
wychować na dobrych ludzi. Nie ganił
swoich uczniów za to, że się pomylili, ale
ze spokojem tłumaczył i pokazywał po raz
kolejny.
Na występach w Polsce i poza nią
doskonale promował Region Kozła.
Ws z ys c y z a p a m i ę t a my g o j a ko
uśmiechniętego, zawsze chętnego do
pomocy oraz poświęconego muzyce pana
Lordzia. Będzie nam go bardzo brakowało,
bo był dla nas wzorem do naśladowania i
mistrzem w tym, co robił. W jego głowie
mieściło się tyle piosenek ludowych , co w
niejednym zbiorze nut.
Pan Leonard na zawsze zostanie w naszej
pamięci. Będziemy przekazywać muzykę
ludową następnym pokoleniom, bo
wiemy, że na pewno by tego chciał.
Agata Sz.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Czy znamy swoje dziecko?
,,Piękne dzieciństwo ma się tylko raz ” Dzieciństwo to temat bliski każdemu.
Kojarzy się z beztroskim okresem życia, w
którym nie ma miejsca na kłopoty okresu
dojrzewania czy dorosłe dylematy. To
pierwszy i najważniejszy etap w życiu
człowieka. Łączy się zazwyczaj z beztroską
i z zabawą. W tym czasie kształtują się
podstawowe nawyki i sposoby zachowania
się, potrzeby i skala uczuć a także ważne
wzory osobowościowe, z którymi dziecko
pragnęłoby się utożsamić.
W codziennym życiu i
postępowaniu z dziećmi nie zastanawiamy
się najczęściej nad tym, co myślą, co czują i
przeżywają. Troszczymy się o zapewnienie
opieki, zaspokojenie ich potrzeb,
zwłaszcza materialnych. Rozwiązujemy
bieżące problemy wychowawcze, jakie
kolejno się nasuwają. Najczęściej brak nam
czasu na głębszą refleksję nad własnymi
dziećmi, na zadanie sobie pytania: Jaka jest
nasza córka? Jaki jest nasz syn? I dlaczego
są właśnie tacy? Co wpłynęło na
wytworzenie się ich określonych cech? A
czasem jeszcze: Co zrobić, by niektóre
spośród tych cech rozwinąć i utrwalić, a
niektóre zmienić? Prawie każdemu z
rodziców postępowanie dziecka wydaje się
niekiedy niezrozumiałe, zaskakujące.
Rodzice ci przeżywają sytuacje, w których
dochodzą do wniosku, że ich wiedza o
własnym dziecku jest niewystarczająca.
Niedostateczna znajomość
własnych dzieci wypływa najczęściej z
jednej spośród największych bolączek
ws p ó ł c z e s n e j d o by : b ra ku c z a s u ,
nieustannego pośpiechu, nadmiernie
szybkiego tempa życia. Musimy zdać sobie
sprawę z tego, iż obserwacja drugiego
człowieka, nawet tak bardzo nam
bliskiego, jakim jest własne dziecko,
w y m a ga c z a s u , c hw i l i s ku p i e n i a ,
zastanowienia się i refleksji. A większość
rodziców bardzo rzadko znajduje takie
c h w i l e , k t ó re m o g l i by p o ś w i ę c i ć
obcowaniu z dziećmi, wyłącznemu zajęciu
z nimi. Zainteresowanie rodziców dzieci
najmłodszych dotyczy głównie rozwoju
fizycznego dziecka, jego apetytu, snu,
samopoczucia, w pewnym stopniu także
postępów w rozwoju umysłowym. Rodzice
cieszą się, że dziecko coś nowego umie i
wie, radują się z jego osiągnięć w
samodzielnym wykonywaniu
r ó ż n o r o d nyc h c z y n n o ś c i , c z a s e m
niepokoją się, że nie opanowało jeszcze
umiejętności, którą posiedli już jego
rówieśnicy. Znacznie rzadziej występuje u
rodziców dzieci najmłodszych
zainteresowanie kontaktami dziecka z
otoczeniem, chyba że pojawiają się w tej
dziedzinie trudności np..: dziecko jest
bardzo nieśmiałe i lękliwe albo też
agresywne, nadmiernie pobudliwe
,,niegrzeczne”. Rodzice dzieci w wieku

B.Brecht

szkolnym koncentrują swoją uwagę
przede wszystkim na osiągnięciach
dziecka w nauce, jego uzdolnieniach,
stosunku do poszczególnych,
przedmiotów, nauczycieli, czasem do
kolegów.
Słuszne więc i uzasadnione
wydaje się śledzenie rozwoju dziecka.
Z n a j o m o ś ć d z i e c k a , ro z u m ie ni e
motywów jego zachowania zapobiega
błędom wychowawczym. Dzięki dobremu
kontaktowi z dzieckiem, można lepiej je
poznać, a dzięki lepszej znajomości i
rozumieniu – więź łącząca dziecko i
rodziców staje się silniejsza i bardziej
trwała. Utrzymanie bliskiego kontaktu i
silnej więzi emocjonalnej nabiera
s z c z e g ó l n e g o z n a c z e n i a w w i e ku
dorastania, gdy ,, nastoletnie ” dziecko w
coraz większym stopniu poszukuje
towarzystwa rówieśników. Bliski kontakt
między obiema stronami jest potrzebny
nie tylko dorastającemu dziecku, lecz także
rodzicom, którzy często boleją nad tym, że
d o p ó k i s y n c z y c ó r k a byl i m a l i ,
potrzebowali opieki, a więź między
obiema stronami była silna. Natomiast, gdy
stają się bardziej dojrzali i mają wiele
problemów bliskich dorosłym, oddalają się
od rodziców i niechętnie utrzymują z nimi
głębszy kontakt . Bliskie i dobre
porozumienie między rodzicami i
dorastającymi dziećmi jest dla rodziców
źródłem wielkiej radości .
Dzieci poprzez miłość, szacunek
i posłuszeństwo dla rodziców, wnoszą
swój szczególny i niezastąpiony wkład w
budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i
chrześcijańskiej. Dlatego też to właśnie
rodzice powinni wspierać swoje pociechy
w rozwoju uczuć wyższych, zwłaszcza
zdolności do kochania, empatii, altruizmu,
czyli do realizowania prawa dziecka do
miłości. Dzieci uczą się przede wszystkim
obserwując i naśladując rodziców. To oni
staja się swoistymi wzorcami dla swoich
pociech, dlatego więc w stosunkach
między rodzicami a dziećmi powinna
występować mądra i wymagająca
miłość. Dziecko powinno podlegać opiece
rodziców, ich troskliwości, autorytetowi
ich serca i ducha, a nie rodzicom jako
osobom fizycznym, z prawnym
instrumentarium władzy. Dzieci wnoszą w
budowanie wspólnoty rodzinnej swe
posłuszeństwo rodzicom. Nie chcą widzieć
w nich władzy, wobec której muszą być
uległe, ale ,,zakotwiczone” w nich
powołanie Boże, któremu warto i trzeba
być posłusznym .
Poznanie drugiego człowieka nie
jest łatwe nawet wówczas, gdy tym
człowiekiem jest istota najbliższa nam na
świecie, rozwijająca się pod naszą opieką
od momentu urodzenia – nasze własne

dziecko. Aby poznać wnikliwie jego
właściwości psychofizyczne trzeba zdobyć
się na duży wysiłek, trzeba zadać sobie
sporo trudu. Poznanie potrzeb naszego
d z i e c k a u ł a t w i a ro z u m i e n i e j e g o
postępowania, zachowania się w różnych
sytuacjach. Do najważniejszych z nich
należą: potrzeba bezpieczeństwa,
p o t r z e by p o z n awc z e , a k t y w n o ś c i ,
posiadania, potrzeba kontaktu, obcowania
z i n ny m i l u d ź m i , p o t r z e b a w i ę z i
uczuciowej, przynależności, zwracania
uwagi i uznania a także potrzeba sensu
życia.
Nie ma człowieka, który mógłby w
ciągu całego życia zawsze zaspokoić
wszystkie swoje potrzeby. Dlatego należy
wychowywać dzieci w taki sposób, by
potrafiły odroczyć realizację swoich
potrzeb, gdy nie jest ona możliwa,
zrezygnować z ich zaspakajania dla
osiągnięcia innych wyższych wartości.
Dziecko musi być wdrożone nie tylko do
właściwego zaspakajania własnych
potrzeb, ale także do dostrzegania potrzeb
innych ludzi, respektowania ich , liczenia
się z nimi, umiejętności rezygnowania z
realizacji własnych potrzeb na rzecz
potrzeb otoczenia.
Istotnym elementem w
poznawaniu naszych dzieci odgrywają
rozmowy. Zadaniem rodziców jest
zachęcić swoje pociechy do tego, by chciały
im się zwierzać, by chciały się
wypowiedzieć. Nie tylko dzieci uczą się od
nas, my od nich również, nie tylko my
wpływamy na dzieci, one na nas także.
Oddziaływanie to polega choćby na tym, że
w każdej sytuacji przeżytej wspólnie z
dzieckiem, pogłębia się i wzbogaca nasze
pedagogiczne doświadczenie. Rozmowa z
dzieckiem, wymiana myśli, przekonań,
przeżyć, doświadczeń jest przede
wszystkim okazją do poznania dziecka,
jednym ze źródeł wiedzy o nim. Dla dziecka
zresztą stanowi ona także źródło wiedzy o
rodzicach, dzięki niej dowiaduje się, jakie
są ich postawy, przekonania, pragnienia,
życzenia, aspiracje, wymagania itd. Do
licznych tradycji w wychowaniu, jakie
przyjęliśmy po naszych przodkach, należy
m.in. nieumiejętność wysłuchiwania
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dziecka. W kontaktach rodzice-dzieci
dominują rozmowy a czasem po prostu
przemówienia pedagogiczne; mówi osoba
dorosła, a dziecko ,,ma słuchać”. Tak nie
powinno być, gdyż tylko cierpliwe,
spokojne wysłuchanie dziecka, bez
natychmiastowej repliki, charakteryzuje
rozmowy, które można by nazwać
psychologicznymi.

Dla osiągnięcia wszechstronnej i
wnikliwej wiedzy o dziecku trzeba
zastosować różnorodne metody
poznawania jego reakcji i zachowań, jego
przeżyć i doznań, jego właściwości
psychicznych. Bliski kontakt z dzieckiem,
codzienne, systematyczne oddziaływanie
wychowawcze stwarza możliwość
wnikliwego poznawania dziecka. To od

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem…
Każdy z nas był kiedyś dzieckiem
– pamiętamy – jedni więcej, drudzy
troszkę mniej te czasy, kiedy nasz cały
świat ograniczał się do naszego domu,
później naszej szkoły, miejscowości,
potem gminy, powiatu (czy innych
jednostek podziału administracyjnego..).
Te czasy BYŁY i NIE WRÓCĄ, ale to nie
znaczy, że dzieckiem nie można być też
mając po kilkadziesiąt lat.
Dziecko – „w podstawowym znaczeniu
młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze
pełnej dojrzałości. Pod względem faz
roz w o j u c z ł ow i eka p r z y j m u je s i ę
następujące granice wiekowe: dzieci (do 12
lat), młodzież (12-18 lat).Według definicji
medycznej okres dzieciństwa kończy się
około 13. roku życia. W innym znaczeniu
dziecko to także bezpośredni potomek,
niezależnie od jego aktualnego wieku i
stopnia dojrzałości” (pl.wikipedia.org)
Każdy z nas na tym świecie rodzi
się i uczy się żyć. Poznaje zasady, swoje
prawa, kim jest i co tu robi, a co ważne, że
musi to wszystko od kogoś się nauczyć, ale
też doświadczyć ze strony wzorca do
naśladowania, którym najczęściej w
pierwszych latach życia są rodzice. Same
dzieci są bezbronne i nie mając wsparcia
z e s t ro ny sw yc h „ p rz e wo d n i ków
życiowych”, nie dadzą rady.. A do tego
trzeba mieć często wiele cierpliwości i
wyrozumiałości, miłości i zdrowia.. ;)
miękkiego serca i jeszcze miększej ręki..

Można by tu dodać jeszcze pieniądze –
choć są ważne, nie powinny zaślepiać oczu
„przewodników” swych dzieci („ja
zarabiam, utrzymuję rodzinę, więc się już
n i e w t rą c a m . .” ) . K a ż dy z n a s w
dzieciństwie potrzebował jak najwięcej
czasu ze strony innych ludzi, zwłaszcza od
tych wielkich, najważniejszych,
najbliższych, najmądrzejszych.. po prostu
naszych rodziców, (i co dziwne - może
teraz) nie obchodziły nas pieniądze, czy
będą na jedzenie, życie – lecz czy tata lub/i
mama usiądą obok nas na dywanie,
uśmiechną się, powiedzą coś (BYLE CO..
ale powiedzą). Tak już jest. Dzieci.
Dzieci dorastają – normalna kolej rzeczy,
ciężko się pogodzić.. ja sam już
doświadczam (choć jestem na początku
mej Drogi), że dzieci są wstanie
gwałtownie przemienić się w młodzież, a
młodzież w dorosłych ludzi. Smutno mi
się robi wtedy, bo się przyzwyczaiłem, a
cóż trzeba to zaakceptować i być dumnym,
że się zna TYCH oto ludzi..
UWAGA! Dzieckiem można być także w
dorosłym świecie, jako:
- dziecko własnych rodziców (mamy i taty
czy opiekunów), jako tych co nas chcieli,
wychowali, dali nam dach nad głową,
jedzenie…
- dziecko Boga Ojca, jako Tego co nas
stworzył i chce naszego dobra
- „dziecko w dorosłej skórze” i nie chodzi
tu o negatywne cechy, lecz pozytywne

rodziców zależy, jakie będzie ich dziecko,
gdyż to właściwie oni zapoznają je ze
światem i wprowadzają w życie a także
starają się, by było mu w życiu najlepiej.
Gdy trzeba pocieszają je, płaczą i czuwają
przy ich łóżeczkach w czasie choroby. Czy
ktokolwiek na świecie może znać dziecko
lepiej niż matka, ojciec, osoby dziecku
najbliższe i najbardziej je kochające?
Renata Furman

dzieci, tj. uśmiech na twarzy, niewinność,
ufność, wesołość, cierpliwość w dążeniu
do celu, wytrzymałość fizyczna i
psychiczna, możliwość dostosowania się
do sytuacji, nie przejmowanie się
problemami (które wydają się nam na
wielkie, choć takie w rzeczywistości nie
są) i nie wciąganie się w wir biegu tego
świata…
- niektórzy używają słowa „dziecko” np. w
zwrocie „moje dziecko” jako oznaka
zainteresowania, współczucia i chęci
pocieszenia w trudnych sytuacjach..
- można też powiedzieć, że jesteśmy
dziećmi pierwszych ludzi („Adama i
Ewy”), pierwszych organizmów, w ogóle
całej przyrody
- … i nie polecam od tego uciekać, skoro to
dobre :)
Niedługo Dzień Dziecka – dzień
wszystkich dzieci, a kto się jak czuje to
jego sprawa.. Wszystkiego Najlepszego! :D
Dzień Dziecka – „W Polsce (jak również w
innych krajach słowiańskich, jak Czechy,
Słowacja czy Ukraina) (…) obchodzony
jest od roku 1952 w dniu 1 czerwca. Jego
inicjatorem jest organizacja zwana
International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Od roku 1994 tego dnia w Warszawie
obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży”
(pl.wikipedia.org)
Na pewno obchodzić chcą te święto nasi
młodzi ludzie :)
Grzegorz Jaskuła

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE, poświęcamy Ci…
Czerwiec to miesiąc w sposób
szczególny poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Coroczna Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa jest obchodzona w
liturgii Kościoła katolickiego w
pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała, a zatem w piątek po drugiej
niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. W
tym roku przypada ona 15 czerwca.
Uroczystość ta przypomina nam o tej
wielkiej Miłości jaką Zbawiciel ukochał
ludzi oraz wzywa, abyśmy na tę Miłość
odpowiedzieli.
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Chrześcijanie czcili ofiarną miłość
Pana Jezusa już od starożytności. W
średniowieczu przejawem tej czci był kult
Chrystusowych ran, który rozwinął się
później w nabożeństwo do Jego Serca.
Propagowali je szczególnie żyjący w XVII
w. św. Jan Eudes, który nazwany jest
„twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i
Maryi”, nie umiał tych dwóch serc
rozłączyć.
Główna jednak zasługa w
rozpowszechnianiu nabożeństwa do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przypada skromnej zakonnicy, Wizytce,
św. Małgorzacie Marii Alacoque, która
żyła w tym samym czasie co św. kapłan Jan

Eudes, ale w zupełnym ukryciu w
klasztorze w Paray-le-Monial we Francji.
Pan Jezus objawił się jej czterokrotnie.
Podczas ostatniego objawienia, 10
czerwca 1675 roku, kiedy Małgorzata
klęczała przed Najświętszym
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Sakramentem, Chrystus odsłonił swoje
Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło
niczego aż do zupełnego wyniszczenia się
dla okazania im miłości, a w zamian za to
doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej
n i e w d z i ę c z n o ś c i , w z g a r d y,
nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości
i
świętokradztw, jakie oddają mu w tym
Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej
boli Mnie to, że w podobny sposób
obchodzą się ze Mną serca służbie mojej
szczególnie poświęcone. Dlatego żądam,
aby pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony jako osobne
święto ku czci Mojego Serca i na
wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne
praktyki pobożne, zniewag jakich doznaję.
W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje
wyleje hojne łaski na tych wszystkich,
którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub
przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie dwanaście
obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a
szczególnie w godzinę śmierci.
5. B ę d ę i m b ł o g o s ł a w i ł w i c h
przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło
i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do
doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których
wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo
rozszerzały, będą miały imię swoje
wpisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc
nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca
mojego przyrzekam tym wszystkim,
którzy będą komunikować w pierwsze
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z
rzędu w intencji wynagrodzenia, że
miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie
umrą w mojej nie łasce, ani bez
Sakramentów świętych, a Serce moje
będzie im pewną ucieczką w ostatniej
godzinie życia.
Formalnie święto, jako uroczystość
liturgiczna, zostało ustanowione przez
Papieża Klemensa XIII w roku 1765,
wówczas tylko dla zakonu wizytek. Papież
Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto
Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Papież
Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał
Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i
rodzaj ludzki.
Istnieją różne formy czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oprócz
corocznej uroczystości cały miesiąc
czerwiec jest miesiącem Serca

Jezusowego. Często spotyka się wizerunki
Serca Jezusowego w postaci medalików,
obrazów, figur. W naszym kościele mamy
w ołtarzu bocznym obraz Serca Pana
Jezusa, a na ulicy 17 Stycznia figurę
Jezusowego Serca.
Jest wiele świątyń poświęconych Sercu
Jezusa – w Polsce jest ich ok. 400. Istnieją
zakony pod nazwą Serca Jezusowego m.
in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry
urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Istnieją też konkretne pobożne
praktyki ku czci Serca Jezusowego. Należy
do nich Godzina Obecności przy Sercu
J e z u s a . Ta k o d c z a s u S o b o r u
Watykańskiego II nazywana jest STRAŻ
HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA.
CO TO JEST I JAK POWSTAŁA STRAŻ
HONOROWA ? We francuskim mieście
Bourg-en-Bresse 13 marca 1863 roku
powstała Wspólnota, która po roku
została zatwierdzona jako Bractwo, a 14
lat później jako Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s.
M a r i a o d N a j św i ę t s z e g o S e rc a .
I n t u i c y j n i e w yc z u ł a , ż e w ł a ś n i e
nabożeństwo do Najświętszego Serca
może posłużyć za podstawę duchowości
dostępnej dla wszystkich.
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ
dla całej Polski zostało założone przy
kościele Sióstr Wizytek w Krakowie i
istnieje tam do dzisiaj.
W naszej parafii, jak już pisałam w
poprzednich latach, istniało najpierw
B R A C T W O N I E U S TA J Ą C E J C Z C I
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, z
którego w 1933 roku rozwinęła się STRAŻ
HONOROWA NSPJ.
Zasadniczym celem Straży Honorowej
jest odpowiedź na miłość Chrystusa, która
tak często pozostaje nieodwzajemniona.
CZEŚĆ, MIŁOŚĆ, WYNAGRODZENIE – te
słowa do dnia dzisiejszego stanowią
program naszej Wspólnoty.
W jaki sposób możemy odpowiedzieć
na miłość Chrystusa? Ofiarować Sercu
Jezusa wybraną godzinę dnia, nie
dokonując zmian w zajęciach. Można
spędzić Godzinę Straży realizując swoje
codzienne obowiązki, modląc się lub
odpoczywając, wszystko to w łączności z
Chrystusem.
Nasza Wspólnota spotyka się na
adoracjach Najświętszego Sakramentu w
czwartek przed pierwszym piątkiem
miesiąca od godz. 8:00 – 9:00.
W każdy pierwszy piątek miesiąca o
godz. 7:00 sprawowana jest Msza św. w
intencjach zamówionych przez Straż
Honorową. Po Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Litania do
NSPJ oraz akt oddania się Bożemu Sercu.
Już od kilku lat, 13 marca, w rocznicę
powstania Straży Honorowej spotykamy

się na Mszy św. dziękczynnej, podczas
której modlimy się również o rychłą
beatyfikację s. Marii od Najświętszego
Serca – założycielki Straży Honorowej.
W tym miesiącu rozpoczęliśmy
nowennę przed jubileuszem 150-lecia
powstania Arcybractwa Straży
Honorowej NSPJ oraz 110 rocznicy
śmierci Założycielki s. Marii od
Najświętszego Serca.
Trwając przy Bożym Sercu tak wiele
możemy zyskać dla siebie, pomyślmy nad
tym.
Obecnie nasza Wspólnota liczy 92
członków. Módlmy się o to aby nasze
szeregi poszerzyły się o nowe serca
poświęcone Bożemu Sercu. Zawierzajmy
wstawiennictwu Założycielki wierną
realizację naszego posłannictwa w
Kościele i rozwój Straży Honorowej w
naszej parafii i na całym świecie.
Zbliża się Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa – patronalne Święto
Straży Honorowej. Zapraszamy tego dnia
wszystkich czcicieli Bożego Serca na
wieczorną Mszę św., która będzie
sprawowana w intencji wszystkich
członków Straży Honorowej.
POZDRAWIAMY SERDECZNIE TYCH
CZŁONKÓW, KTÓRYM CHOROBA LUB
WIEK NIE POZWALA PRZYBYĆ DO
KOŚCIOŁA. ZAPEWNIAMY, ŻE BĘDZIEMY
PA M I Ę TA Ć O WA S W N A S Z Y C H
MODLITWACH. SZCZĘŚĆ BOŻE!
Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci
Naszą Ojczyznę, miasta i wioski
Nasze rodziny i nas samych
Serce Boże – przyjdź Królestwo Twoje.

URSZULA PAWELSKA

Impreza u… ministrantów
13 maja w Ogrodach Proboszczowskich
majowe, niedzielne popołudnie spędzali
ministranci ze swoimi rodzinami. Na
zaproszenie opiekuna chłopców, ks.
Marka, przyjechały stare samochody:
Syrenka Pana Darka Piskorza z Wolsztyna,
Warszawa Pana Krzysztofa Szajka ze
Zbąszynia i Fiat 125p Pana Wośko z
Przyprostyni. Ministranci, rodzeństwo i
rodzice mogli poczuć klimat minionych lat
jadąc tymi pojazdami po ulicach
Zbąszynia. Dużą frajdę sprawili też
naszym chłopcom strażacy z OSP w
Zbąszyniu, którzy zaprezentowali sprzęt
i wóz strażacki.
Dziękujemy wszystkim obecnym na
pikniku za miło spędzone popołudnie,
szczególnie zaś mamom za upieczenie
pysznych ciast, Panu Eugeniuszowi
Piochowi za usmażenie kiełbasek, a
księdzu Markowi za zorganizowanie
super zabawy.
J.K.
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Dla parafii…

W naszej parafii pracuje wiele osób,
których na co dzień nie widać, ale ich praca
jest cichą służbą. Dziś przedstawiamy
kolejną z takich osób. Jest nią Pan Zygmunt
B u d a , kt ó r y j e s t N a d z w y c z a j ny m
Szafarzem Komunii Świętej oraz pracuje w
biurze parafialnym.
Pan Zygmunt mieszka w Zbąszyniu od
urodzenia. Kiedyś wraz z rodzicami Anną i
Brunonem oraz dwojgiem rodzeństwa
mieszkał przy Ulicy 17 Stycznia, a dziś w

Przyprostyni. Podstawówkę ukończył w
Szkole nr 2 w Zbąszyniu.
„ W wieku 18 lat rozpocząłem pracę w
Banku Spółdzielczym w Zbąszyniu” –
mówi Pan Zygmunt. „A w roku 1959 pracę
podjąłem na Kolei w Zielonej Górze i
Sulechowie. Przeszedłem tam wszystkie
szczeble: byłem robotnikiem, kasjerem
biletowym, magazynierem oraz
kierownikiem magazynu. Do Zbąszynia
na kolej trafiłem w roku 1964, gdzie
pracowałem na podobnych stanowiskach.
Karierę zawodową zakończyłem jako
kontroler finansowy w Poznaniu.
W między czasie ukończyłem Zaoczne
Liceum Ogólnokształcące w
Międzyrzeczu.
W latach 1961-1963 odbywałem służbę
wojskową (Wojska Ochrony Pogranicza w
Gliwicach, Cieszynie i Raciborzu).
Od 1965 roku jestem szczęśliwym mężem
mojej żony Ireny. Uroczystość zawarcia
Sakramentu Małżeństwa odbyła się w
naszym kościele w Zbąszyniu.
Wychowaliśmy troje dzieci, syna
Dariusza, który zginął tragicznie,
Przemysława, który jest policjantem i
córkę Kingę. Doczekaliśmy wraz z żoną

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Aleksander Pluskota, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
2/. Martyna Maria Jęcz, Zbąszyń, ul. Targowisko,
3/. Lena Śliwa, Stefanowo,
4/. Zuzanna Marianna Stryczke, Nowy Dwór,
5/. Dorian Zbierski, Zbąszyń, ul. Poznańska,
6/. Wiktor Tadeusz Łakomy, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
7/. Alex Daniel Diaczuk, Przyprostynia, ul Prandoty,
8/. Anastazja Berlińska, Zbąszyń, ul. Wawrzyniaka,
9/. Zuzanna Rydzio, Poznań, ul. Grochowska,
10/. Antoni Murgrabia, Zbąszyń, ul. Senatorska,
11/. Anastazja Dub, Nądnia,
12/. Tymon Śmierzchała, Zbąszyń, ul. Zielona,
13/. Maja Ewa Liszkowska, Zbąszyń, ul. Klemczaka,
14/. Jakub Maciejewski, Zbąszyń, ul. Klemczaka,
15/. Daniel Wiktor Rocha, Zbąszyń, ul. Zbąskich,
16/. Martyna Centkowska, Zielona Góra, ul. Geodetów.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Bartosz Markiewicz - Martyna Joanna Radom,
2/. Ireneusz Szymon Ratajczak - Marta Małgorzata Szczecińska.

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.

Jerzy Kazimierz Chelpa, l. 69, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
Tadeusz Urbanowicz, l. 76, Stefanowo,
Paweł Rychły, l. 83, Podmokle Wielkie,
Jerzy Tobys, l. 67, Strzyżewo,
Stanisława Skrzypczak, l. 94, Zbąszyń, ul Topolowa,
Jerzy Jankowiak, l. 68, Zbąszyń, Pl. Dworcowy,
Witold Antoni Adamczak, l. 54, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Sławomir Włodzimierz\ Stankowski, l. 71, Strzyżewo,
Benigna Maćkowiak, l. 91, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Pelagia Raczkowiak, l. 89, Przyprostynia, ul. Świętojańska.
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czworo wspaniałych wnucząt:
Radosława, Alicji, Oli i Dawida.
Po 40 latach pracy na kolei w 1999
przeszedłem na emeryturę. Również w
tym samym roku wraz z kolegą Mirkiem
rozpocząłem posługę Nadzwyczajnego
Szafarza Komunii Świętej. Od około 20 lat
jestem zolatorem 4 Róży Ojców z
Przyprostyni.
W 2005 roku podczas rozmowy Ksiądz
Proboszcz Zbigniew Piotrowski
zaproponował mi prowadzenie biura
parafialnego i od tamtego czasu czynię to
do dziś. Praca ta mnie bardzo pasjonuje,
staram się, aby petenci wychodzili z biura
usatysfakcjonowani, chociaż nie zawsze
się to udaje. Ponieważ zdarza się, że
wierni, którzy chcieliby zamówić Mszę w
najbliższym czasie nie mogą zostać
pozytywnie załatwieni, ponieważ
intencje mszalne na cały rok
przyjmujemy od miesiąca października.
Wobec tego w miesiącu kwietniu mamy
już komplet intencji zamówionych na cały
rok. Zdarza się, że w niektórych
przypadkach odprawiane są msze
koncelebrowane, żeby spełnić prośby
wiernych, aby zostały odprawione msze
w nagłych przypadkach (choroba, pobyt
w szpitalu). Bywa też sporo ludzi, którzy
tworzą drzewo genealogiczne swojej
rodziny, szukają śladu swoich przodków i
informacji na tematy znajdujące się w
naszych księgach parafialnych. Prośby o
podanie danych przodków przychodzą
nawet z zagranicy. Lubię tę pracę,
ponieważ mam bardzo dobrego szefa , a
praca daje mi przyjemności, a nie
uciążliwe obowiązki. Bardzo dobrze
u k ł a d a m i s i ę p ra c a z K s i ę ż m i
wikariuszami, z ks. Markiem i Mateuszem
oraz Panią Teresą Siedlarz.
Wszystkich petentów niezadowolonych z
mojej działalności w biurze, chciałbym
przeprosić za niedociągnięcia, które nie
zawsze wypływały z mojej winy.
Do podstawowych zadań w biurze
parafialnym należy prowadzenie księgi,
intencji, chrztów, małżeństw, zmarłych,
bierzmowanych, zapowiedzi i wydawanie
zaświadczeń dla rodziców chrzestnych.
Sporządzanie na prośby petentów aktów
c h r z t u , m a ł ż e ń s t w a , z g o n ó w.
Prowadzenie korespondencji
przychodzącej i wychodzącej.
Moje zainteresowania: kocham książki.
Najbardziej pasjonuje mnie literatura
faktu i historia II wojny światowej, a także
sport, film i krzyżówki, które bardzo lubię
rozwiązywać, ale i także układać – z czego
korzysta nasza gazetka parafialna.
Staram się również prowadzić
współpracę z Proboszczem z parafii w
Ustroniu Morskim, któremu redakcja
przesyła gazetki naszej parafii”.
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Co słychać w grupie?

2 maja odwiedził nas ksiądz prefekt
Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu Przemysław
Tyblewski. Będąc w Paradyżu z klerykami
postanowił przy okazji odwiedzić
Zbąszyń. Na spotkaniu grupy modlitewnej
przedstawiliśmy Mu naszą działalność. 3
maja ks. Prefekt uczestniczył w audycji w
Radiu Maryja skąd pozdrowił naszą
parafię.

projekt graficzny pieczęci, a zarazem
loga: Marcin Pluskota

Informujmy, że mamy już swoją
pieczęć okolicznościową. Chcących
propagować postacie bł. Jana Pawła II i
Sw. Ojca Pio zapraszamy, aby
opieczętowywać swe listy i kartki
pocztowe Naszą pieczęcią (nawet te
urzędowe). Po Apelach i Adoracjach.

Jeżeli chcesz przystąpić do

18 maja (w dniu zakończenia bitwy pod
Monte Casino) na zaproszenie Grupy
wygłosił wykład dr Zdzisław Kościański
pt. Monte Casino- Chwała bohaterom. W
wydarzeniu tym licznie uczestniczyli
parafianie na czele z księdzem
Proboszczem oraz księdzem Mateuszem.
M i e l i ś my t e ż g o ś c i s p e c j a l nyc h Proboszcza ks. Janusza Małetę (syna
żołnierza spod Monte Casino), przyjechał
ze Stęszewa wraz z Siostrą Dorotą (dawną
przedszkolanką z naszej parafii). Była to
dla nas spora niespodzianka. Wśród
widowni licznie zasiadła młodzież wraz z
wychowczynią zbąszyńskiego Liceum
Panią Magdaleną Cieślak.

naszej grupy modlitewnej-

Prosimy o prośby i podziękowania do
naszych świętych patronów wrzucać
do skrzynki modlitewnej przy ołtarzu
Matki Bożej Różańcowej.
Zapowiedzi:

telefonicznie z kierownikiem

1) 16/17 czerwca Grupa Modlitewna

nr. Tel. 602 763 974

skontaktuj się osobiście lub
grupy Konradem

odwiedzi Kraków Łagiewniki i weźmie
udział w Nocy Czuwania z bł. Janem
Pawłem II i Św. Ojcem Pio , przewidziano
konferencję Ojców z San Giovani
Rotondo.
2) Niebawem w naszej parafii
rozprowadzane będą obrazki z
wizerunkiem Jana Pawła II i Jego
myślami
3) Prosimy odwiedzać naszą gablotę i
ZATRZYMAĆ SIĘ

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)

4) Kontakt z Grupą: Tel 602 763 974
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KRONIKA PARAFIALNA - M A J / C Z E R W I E C 2 0 1 2
Co wydarzyło się w maju
• Od 1 do 3 maja w Domu Katolickim odbywały się warsztaty koźlarskie „Szkoła mistrzów tradycji”.
• W czwartek 3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawował i homilię wygłosił ks. Marek. Po Mszy św.
nastąpił przemarsz pod pomnik przy pl. Wolności.
• W piątek, 4 maja we wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków, Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin sprawował i homilię
wygłosił ks. Mateusz.
• W niedzielę, 6 maja Mszę św. odpustową w Przyprostyni ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika odprawił i homilię wygłosił ks.
Marek.
• W sobotę, 12 maja w naszym parafialnym kościele została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego, w intencji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszyniu obchodzącego swoje 500 – lecie istnienia.
• W niedzielę, 13 maja odbył się w ogrodach proboszczowskich piknik dla ministrantów i ich rodzin.
• W poniedziałek, 14 maja Mszą św. godz.. 10.00 rozpoczęły się obchody ŚWIATOWEGO DNIA SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE. Dalsza część obchodów miała miejsce w ogrodach proboszczowskich.
• W piątek, 18 maja grupa starszych ministrantów udała się do Obry aby obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu kleryków tamtejszego
seminarium.
• W sobotę, 19 maja w Zbąszyniu odbywał się Powiatowy Dzień Strażaka. Obchody strażackiego święta rozpoczęły się Mszą św. w
parafialnym kościele, którą sprawował ks. Sławomir Grośty kapelan powiatowy OSP i proboszcz parafii Brody Poznańskie.
• W kolejne niedziele 20 maja i 27 maja dzieci klas drugich naszej parafii przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.
• W niedzielę, 20 maja zbierano w naszym kościele składkę remontową, która wyniosła 10.200 zł. Za wszelką pomoc na rzecz parafii
składamy serdeczne Bóg zapłać.
• W sobotę, 26 maja grupa 11 ministrantów świętowała swoje 18 urodziny. Z tej to okazji została w ich intencji odprawiona o godz. 16
Msza św., a potem świętowanie w ogrodach.
• We wtorek, 29 maja księża z kursu ks. Marka spotkali się w Zbąszyniu, aby uczcić 8. rocznicę święceń kapłańskich. Wspólnie też
celebrowali Mszę św. w naszym kościele.
• W czwartek, 31 maja dzieci pierwszokomunijne odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Rokitna.
Co nas czeka w czerwcu
• W niedzielę, 3 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbędzie się PIKNIK w ogrodach parafialnych.
• W czwartek, 7 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Procesja rozpocznie się Mszą św. przy blokach na ul.
Mostowej.
• W niedzielę, 10 czerwca zostanie odprawiona Msza św. na „Campingu Przy Baszcie” dla uczestników VIII Spływu Kajakowego rzeką Obrą Szlakiem Karola Wojtyły. Na Mszę św. zapraszamy także parafian. Również w niedzielę w południe, przy pomniku Papieża Jana Pawła II,
modlitwa Anioł Pański.
• W poniedziałek, 11 czerwca – parafialna pielgrzymka do Częstochowy.
• W czwartek, 14 czerwca zakończenie OKTAWY BOŻEGO CIAŁA – procesja wokół kościoła, do czterech ołtarzy.
• W piątek, 15 czerwca UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – patronalne święto STRAŻY HONOROWEJ NSPJ.
• W sobotę, 16 czerwca – pielgrzymka ministrantów i ich rodziców do Lichenia.
• W czwartek, 21 czerwca wyruszy parafialna pielgrzymka do WŁOCH – organizatorem i duchowym opiekunem pielgrzymki jest ks.
Mateusz.
• W niedzielę, 24 czerwca Mszę św. odprawi ks. Neoprezbiter Daniel Trocholepszy.
• Tego samego dnia w Domu Katolickim, w sali na górze – kolejna akcja krwiodawstwa.
• Także w niedzielę, 24 czerwca o godzinie 12.30 odbędzie się w Chobienicach Kongregacja Dekanalna połączona z odpustem parafialnym
ku czci św. Piotra w Okowach.
• Również 24 czerwca, w niedzielę o godzinie 19.00 poświęcenie figury św. Jana Chrzciciela w Nądni.
U. PAWELSKA

INFORMACJA
dotycząca cmentarzy parafialnych w Zbąszyniu i w Przyprostyni
Przypomina się o obowiązku regulowania opłat za groby. Nie zgłoszenie się i nieuregulowanie będzie
oznaczało zgodę na rezygnację z miejsca.
W związku z równaniem rzędów na obu naszych cmentarzach wnosi się obowiązek stawiania
nagrobków o następujących wymiarach:
- pojedyńczy szerokość 80 cm, długość 180 cm
- podwójny
szerokość 170 cm, długość 180 cm
Przed postawieniem nagrobka, jego projekt musi uzyskać akceptację i zgodę parafii, którą można
otrzymać w Biurze Parafialnym.
Bez uzyskania zgody pracownicy zakładów kamieniarskich nie mają prawa wjazdu na cmentarz i
stawiania nagrobków.
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Kącik poetycki
ZAUFAĆ SERCU BOŻEMU !
„Najświętsze Serce Jezusa
jest książką otwartą, z której można
najłatwiej nauczyć się sztuki miłości.”
(św. Małgorzata M.A.)

W czerwcu codziennie adorujemy Najświętszy Sakrament i śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Miejmy dotego Serca
pełne zaufanie, powierzając Mu trudy jak i radości naszego dnia codziennego. Dobroć i miłość Serca Bożego zawarta jest w
wezwaniach Litanii do Serca Jezusa, uczy postawy wobec Boga i ludzi.
„Miłość jest fundamentem zaufania i odpowiedzialności. Miłość przebacza.”

„Tylko miłość nadaje czynom
naszym wartość”
Miłość kiedyś spotkałam
w starym bukowym lesie
jesienią
ciepło jeszcze było
Słońce na horyzoncie
czerwone szło spać
Na ścieżce mojego życia
Leżała
przysypana z lekka liśćmi
przeszłam obok
A wystarczyło ją podnieść.
(Z.Dąbrowska 123)

Umiłowanie
Jakże do tego przywyknę,
Jakże z tem się oswoję,
Jak cię ogarnę, przeniknę,
Umiłowanie moje.
Jakie ci zerwę liście,
Jakiem osypię pąkowiem,
Co ci jedyna, na przyjście
Twoje najdroższe odpowiem.
Jak ci się oddam cały,
Co z siebie całego powierzę,
W mym szczęściu, w mym lęku nieśmiały,
Dawno do ciebie należę.
I tylko przywyknąć nie umiem
I tylko jeszcze się boję,
Jak cię ogarnę, zrozumiem,
Umiłowanie moje.
(K.Wierzycki)

***
Wykwitnij w moim sercu cierpliwością
kwiatu
promieniem co drzewa prześwietla na
wylot
wykwitnij źródłem najczystszej wody
niech popłynie w dal po pustyni
niech ożywi nawodni umocni
zazieleni – nadzieją
wykwitnij delikatnym słowem
myślą jasną przeźroczystą jak kryształu
ton
i porankiem gorącym co dzień upalny
wróży
wykwitnij zapachem łąki zasianej ziołami
łzą nektaru – urodzajem ziemi
muzyką złocistych łanów szumiących
chlebem
wykwitnij we mnie śpiewem.
(U.M.Przechodząc rozległą pustynię)

Hymn na Święto Piotra i Pawła
(29 czerwiec)
Pasterzu błogi, Piotrze, słysz, błagamy
Modlitwy kornych i skrusz grzechów pęta,
Bo Tobie dano klucze rajskiej bramy
Otwiera niebo grzesznym moc twa święta.
Przesławny Mistrzu, Pawle, naucz cnoty
I serca porwij w niebiosa ze sobą,
Gdzie wiara ujrzy południa blask złoty
I sama miłość lśni słońca ozdobą.
Bądź Trójcy Świętej wieczysty hołd
chwały,
Cześć, moc, triumfu szczęsne nieśmy
pienia
Tej co w jedności swej owłada cały
Przez wszystkie wieki bezmiar
Wszechstworzenia.

Zachowaj mnie Panie od zdrady w
miłości
od jadowitych słów
które zapadają w serce
jak noże po rękojeść
i od zatrutego milczenia
zachowaj mnie od zakłamanych gestów
od pragnienia zemsty za głębokie
zranienia
od usprawiedliwień
tylko w połowie prawdziwych
do nienawiści
od wody branej w usta
gdy trzeba stanąć w obronie Boga
i od telefonów brutalnie urywanych
odłożeniem słuchawki.

Czerwiec 2012
St.A. Zbierska
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Litery z pól ponumerowanych kratek od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, którym jest myśl
Luc'a de Clapiers, które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul.
Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do 20.06.2012 r.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:

7/
Rozwiązanie „ Krzyżówki majowej” - „Nawet gdyby cały świat był przeciwko nam, 10/.
11/.
nie powinniśmy się lękać, gdy Matka Boża jest z nami”.
12/.
Nagrodę wylosowała: Maria Biegała, Zbąszyń, ul. Sportowa. GRATULUJEMY.
14/.
15/.
16/.
17/.
KRZYŻÓWKA CZERWCOWA
19/.
20/.
23/.
25/.
27/.
29/.
30/.
33/.
34/.
35/.
36/.
37/.
38/.
39/.

inaczej zaczyn,
polska moneta,
koncepcja, doktryna,
nie kop pod kimś,
smaczne warzywo,
…. pierza,
desanty,
na półkach sklepowych,
ze szczeblami,
nota w szkole,
przybory, akcesoria,
kobieca ozdoba,
polskie piwo,
ród, małżonkowie,
tura, marszruta,
bywa absolutna,
uchwyt, lub trzonek,
dmuchawiec,
czynność wykonywana przez psa,
przy mankietach koszuli,
dział medycyny,
osąd, zdanie.

Pionowo:
1/. noszą je Japonki,
2/. spuścizna,
3/. … nogi – w kolanie,
4/. groźna broń w bitwie morskiej,
5/. do wznoszenia toastu,
6/. miasto w województwie
dolnośląskim,
7/. zapięcie,
Uśmiechnij się ;)

8/. mistrzyni w grze na wiolonczeli,
9/. bierze udział w nakręcaniu filmów,

Irenka była niegrzeczna. Matka upomina ją i wymierza karę:
-Zaraz pójdziesz do pokoju i siądziesz sobie na krześle w kącie!
Irenka spełnia grzecznie polecenie mamy, ale po minucie, woła z pokoju:
-Mamo, czy mogę już wstać z tego krzesła?
-Nie-odpowiada matka-musisz jeszcze siedzieć, aż Ci powiem,
że możesz przyjść do mnie.
-Mamo, ja dlatego pytam, bo siedzę na twoim nowym kapeluszu.

13/. imię kardynała Wojtyły,
17/. tam odbywają swe gody głuszce,
18/. wielkie drukowane litery,
21/. fajans, lub porcelana,
22/. nielubiany przez towarzystwo,
24/. pasek przy rękawie,

Z okazji imienin
życzenia błogosławieństwa Bożego,
oraz opieki Matki Bożej dla
pana Piotra Białeckiego i Piotra Pruszkowskiego.
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26/. jest też elektryczny,
27/. uczesanie z długich włosów,
28/. używany po kąpieli,
31/. składany w wojsku,
32/. smaczny wypiek.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Fotoreportaż 500 lecie bractwa kurkowego
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