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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

PIUS XII

Papież Pius XII, faktycznie
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni
Pacelli urodził się 2 marca 1876 roku w
Rzymie. Pochodził ze starej włoskiej
szlachty, która była silnie związana z
Watykanem. Był synem Filipa i Virginni
Graziosi.
Eugenio był humanistą;
interesował się łaciną, sztuką i muzyką.
Ukończył Liceum Visconti w Rzymie, a w
1894 roku wstąpił do seminarium i
rozpoczął studia matematyki, filozofii
oraz greki. Rok później przeniósł się na
Uniwersytet Rzymsk. Rozpoczął także
studia prawnicze na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1899
roku młody Eugenio otrzymuje święcenia
kapłańskie, a w 1902 roku uzyskuje
doktorat z prawa świeckiego i
kanonicznego. Odbywa praktykę w kurii
rzymskiej. Następnie otrzymuje tytuł
szambelana papieskiego oraz prałata
domowego. W 1904 roku zostaje
sekretarzem Kongregacji ds. Kościoła.
Dodatkowo prowadzi wykłady na
rzymskim uniwersytecie oraz
reprezentuje Stolicę Apostolską w wielu
wydarzeniach. W czasie I wojny światowej
poza sekretariatem Eugenio udziela się
wszędzie tam, gdzie niezbędna jest
pomoc, nie tylko duchowa. Zostaje
wysłannikiem papieża Benedykta VI.
W roku 1917 Eugenio zostaje
nuncjuszem w Bawarii, a w 1920 roku w
Berlinie. W czasie pobytu w Niemczech
Eugenio zostaje wywyższony na biskupa
tytularnego Sardes oraz otrzymuje
godność arcybiskupa. Negocjuje także
wiele konkordatów z krajami
europejskimi. Po mianowaniu na
kardynała Pacelli powraca do Włoch.
Otrzymuje godność sekretarza stanu i
kamerlinga. Eugenio doskonale sprawdza
się w funkcji sekretarza stanu. Dużo

podróżuje (np. do USA) i podpisuje wiele
konkordatów (Niemcy, Jugosławia).
W lutym 1939 roku na zawał
serca zmarł papież Pius XI. Najkrócej
trwające w historii konklawe (1 dzień)
wybrało człowieka z doświadczeniem
dyplomatycznym - Pacellego. Przybrał on
imię Piusa XII. Po raz pierwszy w historii
Kościoła transmitowano w radiu
ceremonię koronacji nowego papieża.
Papież nie pozostawał bierny na
wydarzenia II wojny światowej. W
październiku 1939 roku papież Pius XII
wydaje encyklikę, w której potępia
agresję. W czasie orędzia
Bożonarodzeniowego solidaryzuje się z
narodami okupowanymi. Przyczynia się w
sposób pośredni lub bezpośredni od
uratowania kilkuset tysięcy osób (głównie
mniejszości narodowych)

Pius XII dużo uwagi poświęcał
sprawom wewnętrznym kościoła. W
encyklikach nawiazuje do istoty Kościoła,
przeprowadza m.in. reformy w biblistyce i
rycie trydenckim, wprowadzając do Mszy
liturgię słowa w językach ojczystych. W
1951 roku ogłasza dogmat o
wniebowzięciu Maryi Panny. Uznaje
objawienie w Fatimie.
W dniu 9 października 1958 roku
papież Pius XII umiera i zostaje
pochowany w Watykanie w Bazylice św.
Piotra. Jego następcą zostaje Jan XXIII. W
1 9 6 5 ro ku ro z p o c z ą ł s i ę p ro c e s
beatyfikacyjny Piusa XII. Papież Jan Paweł
II w 2000 roku nadaje Piusowi XII tytuł
Sługi Bożego.
Na zakończenie pozostaje tylko napisać,
że mimo upływu lat wciąż tworzone są
nowe historie spiskowe na temat Piusa
XII, które zniekształcają obraz papieża.
Joanna Galas
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Rozważania o Kościele.
część II

Dla parafii…

Pan Jezus zakłada Swój Kościół – powstaje
nowy Lud Boży.
W ST do religii Mojżeszowej należeli przede
wszystkim członkowie narodu
Żydowskiego. Owszem zdarzały się
wypadki, że nieraz poganie zachowywali
też przepisy tej religii, częściowo albo
całkowicie. Byli to tzw. Prozelici, ale były to
zdarzenia pojedyncze.
Pan Jezus założył Kościół, do którego
powołani są wszyscy ludzie, niezależnie od
narodowości i rasy. Chrystus w swojej
boskiej mądrości według z góry ustalonego
planu. Najpierw powołał do współpracy
pojedynczych uczniów Andrzeja, Piotra,
J a k u b a i i n nyc h . P r z e z t r z y l a t a
przygotowywał ich do głoszenia Dobrej
Nowiny, na potwierdzenie swojej nauki,
czynił cudowne znaki na ich oczach.
Następnie, po całonocnej modlitwie,
spośród nich wybrał dwunastu, którzy stale
z Nim chodzili i nazwał ich Apostołami.
Wybrał z nich Piotra, któremu obiecał
przekazać swoją władzę, co potwierdził po
swoim Zmartwychwstaniu. Przed swoim
Wniebowstąpieniem nakazał nauczać im
wszystkie narody.
Po Wniebowstąpieniu zesłał im moc Ducha
Świętego. Apostołowie wspomagani Mocą
Bożą dzielnie głosili Chrystusową naukę.
Prawie wszyscy zginęli śmiercią
męczeńską. Do ich grona dołączył św.
Paweł, wcześniej prześladowca, później
cudownie nawrócony. Apostołowie
zakładali gminy chrześcijańskie mianowali
swoich następców, ale zawsze byli
łączności między sobą i ze św. Piotrem. W
ten sposób chrześcijaństwo rozszerzało się
po całym Cesarstwie Rzymskim a nawet
poza jego granicami. Pan Jezus zapewnił, że
zawsze będzie się opiekował, w specjalny
sposób, swoim Kościołem. Ostrzegł
również, że napotkają na wiele trudności,
że będą prześladowani ale bramy piekielne
nie zwycięża Kościoła. Dzięki łasce Bożej,
pomimo prześladowań i trudności, dzieło
Chrystusa trwa już prawie 2000 lat. Ile to w
tym czasie cesarstw, królestw, potęg
ziemskich upadło, a Kościół Chrystusa
trwa. Gdyby Kościół był tylko dziełem
ludzkim, na pewno śladu by już po nim nie
zostało.
Kościół Katolicki jest dzisiaj
największą potęgą duchową na świecie.
Praktycznie nie ma krajów, gdzie by go nie
było. Może były w historii jakieś nadużycia
ale wiara katolicka rozszerzała się
pokojowo bez przymusu, przyjmowali ją
ludzie dobrej woli. Kościół pomógł już
niezliczonym wiernym osiągnąć zbawienie.
Rozszerzał się dzięki Bożej pomocy i pracy
g o r l i w y c h m i s j o n a r z y. N i g d y n i e
przestawajmy dziękować Panu Jezusowi, że
powołał nas do Swojego Kościoła i w ten
sposób jesteśmy na prawdziwej drodze do
Zbawienia.
Ks. Leon

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 Wacław Szaferski, który
jest w naszej parafii Nadzwyczajnym
Szafarzem Komunii Świętej.
W wieku 6 lat został ministrantem.
Później w 18 roku życia ministrantem
seniorem i lektorem. Od urodzenia
mieszka w Zbąszyniu. „Moja mama
Władysława, ma dziś 92 lata. Tata
Franciszek już nie żyje”- opowiada nam
pan Wacław- Mam 2 siostry i 4 braci. Od
najmłodszych lat uczęszczałem do
przedszkola, „Ochronki Anioła Stróża”,
prowadzonego przez siostrę Dorotę.
Następnie ukończyłem szkołę
podstawową nr 1, a po niej Zasadniczą
Szkołę Zawodową w Zbąszynku, gdzie
przez krótki okres pracowałem jako
r z e m i e ś l n i k . 1 g r u d n i a 1 9 7 4 r.
rozpocząłem pracę jako pomocnik
maszynisty. Zasadniczą służbę wojskową
rozpocząłem 24 kwietnia 1976 roku.
Przez pół roku byłem w Szkole
Podoficerskiej w Orzyszu (w
Suwalskim), a później zostałem
przeniesiony do Biedruska. Już jako
dojrzały mężczyzna podjąłem pracę jako
pomocnik maszynisty, gdzie jeździłem w
kierunkach Poznań- Rzepin- Gubin.
Następnie od roku 1982 zacząłem jazdę
na lokomotywie samodzielnie już jako
maszynista. Przez okres 35 lat pracy na
lokomotywie udało mi się szczęśliwie
przejechać każdy kurs bez wypadku
śmiertelnego.
W styczniu 1990 roku w naszym Kościele
w Zbąszyniu, zawarłem związek
małżeński w żoną Ewą. Małżonka jest
emerytowanym nauczycielem
praktycznej nauki zawodu w ZS nr 2 w
Zbąszyniu. Mamy 2 córki- Joannę(21lat),
ukończyła technikum informatyczne i
Beatę (17 lat), która zdała do 2 klasy
liceum o profilu przyrodniczym.
Od 1 klasy szkoły podstawowej
uczęszczałem po PSM i. Stanisława
Moniuszki w Zbąszyniu, gdzie
ukończyłem naukę gry na skrzypcach, a
już w dorosłym życiu przy pomocy pana
Kazimierza Kostery, nauczyłem się grać
na tubie. Dziś gram na niej w orkiestrze
dętej.

4

W marcu tego roku odwiedził nas ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski z
propozycją podjęcia przeze mnie funkcji
szafarza Komunii Świętej. Po krótkim
czasie zgodziłem się i w związku z tym
zacząłem uczęszczać na sympozjum
przygotowawcze w kościele Bożego
Ciała w Poznaniu. Wysłuchałem
wykładów m.in. na temat posługi
szafarzy przy chorych w domu i
udzielania Komunii Świętej w
Kościołach. Przebyłem rekolekcje
trwające 3 dni w Zaborówcu, gdzie wraz
z innymi kandydatami na szafarzy
byliśmy słuchaczami wykładu ks. Prałata
Stanisława Wojtaszka.
10 Czerwca b.r. w Auli Politechniki w
Poznaniu podczas Maszy Świętej po
z ł o ż o ny m ś l u b o wa n i u z o s t a ł e m
mianowany na szafarza Komunii Świętej.
Dziś jako szafarz służę chorym w ich
domach, za co jestem Bogu wdzięczny.
Należę również do żywego różańca II
Róży Ojców z Miasta, a także służę
pomocą w parafialnym Caritasie. Moje
zainteresowania to muzyka i
instrumenty, a także wędrówki piesze i
wycieczki.
Wysłuchała
Gabrysia Skubiszyńska
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Ś W I Ę T Y W A W R Z Y N I E C Z R ZYMU - DIAKON I MĘCZENNIK CHRZEŚCIJAŃSKI
Kościół pod imieniem św.
Wawrzyńca wyniósł do chwały ołtarzy
16 świętych i 4 błogosławionych. Na ich
czele znajduje się jednak wielki
męczennik rzymski, którego
w s p o m n i e n i e d o r o c z n e Ko ś c i ó ł
obchodzi jako święto. Jest to wielkie
wyróżnienie dla św. Wawrzyńca, gdyż
ranga święta przysługuje t ylko
p a t ro n o m Eu ro py, a w i ę c ś w.
Benedyktowi, św. Cyrylowi i św.
Metodemu ( w Polsce także św.
Kazimierzowi ) oraz Apostołom. Wyżej
od wymienionych świętych liturgia
stawia św. Józefa, św. Jana Chrzciciela
oraz św. Piotra i Pawła. Najwyższy
jednak kult, nieporównywalny z innymi
świętymi, odbiera Najświętsza Maryja
Panna.
Z życia ŚW. WAWRZYŃCA znamy
bardzo mało faktów. Jego osobę możemy
p o z n a ć t yl ko z t ra dyc j i . We d ł u g
zachowanych Akt męczeństwa diakon
Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a
jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja,
czczeni jako święci przez mieszkańców
miasta Huesca. Nie wiemy kiedy św.
Wawrzyniec pojawił się w Rzymie.
Należał do duchowieństwa rzymskiego i
cieszył się zaufaniem Papieża św. Sykstusa
II. Tenże Papież wyniósł go do godności
diakona i powierzył mu administrację
dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi
Rzymu. Jak głosi legenda Wawrzyniec
nazywał najuboższych „największym
skarbem Kościoła”.
Za panowania cesarza Waleriana
(253–260) wybuchło nowe
prześladowanie chrześcijan. Policja
carska w dniu 6 sierpnia 258 roku
aresztowała Papieża św. Sykstusa II
podczas sprawowania Eucharystii w
katakumbach, a wraz z nim czterech
diakonów. Św. Wawrzyniec bardzo
oddany swojemu papieżowi podążył za
nim mówiąc: „Gdzie idziesz, Ojcze, bez
syna?...” Na to miał mu odpowiedzieć
Papież- męczennik: „Dla mnie steranego
wiekiem jest przygotowana mniejsza
próba. Ciebie czekają o wiele większe
cierpienia, ale też i piękniejsza korona
chwały cię czeka.” Tego dnia ścięto
Papieża i asystujących mu czterech
diakonów.
Nie aresztowano początkowo św.
Wawrzyńca, tylko dlatego, że chciano
wydobyć od niego wiadomości o stanie
majątku kościelnego i zmusić go do
przekazania tegoż majątku na rzecz władz
cesarstwa. Przezorny diakon

spodziewając się aresztowania i tortur
rozdał wszystkie pieniądze kościelne
pomiędzy ubogich. Kiedy sędzia nakazał
św. Wawrzyńcowi wydać wszystkie
skarby kościelne, ten zebrawszy
obdarowanych ubogich miał powiedzieć,
że właśnie ci ludzie są tymi
poszukiwanymi skarbami.
Rozwścieczony sędzia nakazał diakona
Wawrzyńca siec biczami, a następnie
rozłożyć go na kracie i tak długo przypalać
ciało, aż męczony odpowie na zadawane
pytanie. Święty wśród tak wyszukanych
katuszy nie tylko nie załamał się, ale miał
powiedzieć do sędziego i do kata
następujące słowa: „Widzisz, że ciało moje
już dość jest przypieczone z jednej strony,
obróć je na drugą stronę”.
Papież Święty Leon I Wielki tak
skomentował te słowa: „Jak silny musiał
być ogień miłości ku Chrystusowi w tym
Świętym, skoro gasił żar ognia
naturalnego”. Święty oddał swoje życie za
Chrystusa 10 sierpnia 258 roku.
Ta bohaterska postawa zjednała św.
Waw r z y ń c ow i n a j w y ż s z y p o d z iw
Kościoła rzymskiego i zapewniła mu
chwałę. Święty Augustyn napisał, że tak
jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem,
tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca.
Ciało św. Wawrzyńca pochował ze
czcią kapłan, św. Justyn. Na jego grobie
cesarz Konstantyn Wielki w roku 330
wystawił bazylikę, a imię św. Wawrzyńca
zostało włączone do kanonu Mszy św. i do
litanii do Wszystkich Świętych. Powstało
wiele świątyń poświęconych św.
Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich
kilkanaście, a do dzisiaj pozostało sześć.
L i t u r g i c z n e w s p o m n i e n i e ś w.
Wawrzyńca przypada na dzień 10
sierpnia i ma rangę święta. Doznaje on
czci jako szczególny patron ubogich,
piekarzy, kucharzy, straży pożarnych,
w s z y s t k i c h z a w o d ó w, k t ó r e s ą
bezpośrednio związane z ogniem.
Wzywano go jako orędownika w
chorobach reumatycznych, przy bólu
pleców i podczas pożarów.
Jego postać otacza wiele legend. Jedna
z nich mówi, że św. Wawrzyniec w każdy
piątek schodzi do czyśćca i wyzwala z
niego jedną duszę. Pod imieniem św.
Wawrzyńca istnieją miasta, a trzecia co do
wielkości rzeka w Kanadzie nosi nazwę
Św. Wawrzyńca.
W Polsce kiedyś kult św. Wawrzyńca
był bardzo żywy. Z dorocznym świętem
św. Wawrzyńca wiązano wiele przysłów. A
oto kilka z nich: „Gdy na Wawrzyńca

orzechy obrodzą, to w zimie mrozy
dogodzą” ; „Gdy na Wawrzyńca słota
trzyma, do Gromnic lekka zima” ;
„Wawrzyniec pokazuje, jak jesień
następuje”.
W niektórych miejscowościach
zachowały się też pewne zwyczaje,
związane ze świętem św. Wawrzyńca. I
tak jeszcze do dzisiaj w Krakowskiem jest
uważany św. Męczennik za patrona
pszczelarzy. Dlatego w dzień św.
Wawrzyńca święci się miód i obdziela się
nim bliskich i znajomych. Odmawia się tez
modlitwę: „Przez przyczynę Wawrzyńca,
męczennika, chroń, Boże, pszczółki od
szkodnika”.
W naszym dekanacie, a mianowicie w
Łomnicy drewniany kościółek parafialny
jest p.w. św. Wawrzyńca. Św. Wawrzyniec
jest przedstawiany w stroju diakońskim z
kratą, na której był męczony; Ewangelią i
Krzyżem; jako rozdający jałmużnę
ubogim (torebka na pieniądze); z palmą
męczeństwa. Módlmy się przez
wstawiennictwo św. Wawrzyńca.
MODLITWA
Ojcze Nasz, niech radosne męczeństwo
świętego
Wawrzyńca, jego dobroć i troska o
najuboższych
Natchną i nas wiarą i pozwolą każdym
uczynkiem
Głosić Twą chwałę i nauki Twego Syna.
Amen
Urszula Pawelska
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RZECZYWISTOŚĆ NIE ISTNIEJE??
Jean Baudrillard to jeden z
wpływowych i ważnych współczesnych
filozofów. Z uwagą obserwował zjawiska
masowe i formułował wnioski dotyczące
n a s ze g o u c ze s t n i c t w a w k u l t u r ze
popularnej. Jest autorem niezwykłej książki
„ S y m u l a k r y i sy m u l a c j a ”. To o n a

zainteresowała braci Wachowskich,
twórców „Matriksa”. Film ten zawiera wiele
odwołań do tej książki. Główny bohater –
Neo, czyta książkę Baudrillarda a Morfeusz,
wprost cytuje Symulakry, nazywając
zewnętrzny świat „pustynią rzeczywistości”.
Co ciekawe jednak, sam filozof powiedział,
że jego książka nie ma nic wspólnego z
filmem. A jednak
w „Matriksie” bez
przerwy powraca zdanie, które jest główna
tezą postawioną przez francuskiego filozofa:
„Rzeczywistość nie istnieje”. Co to jednak
oznacza?
No bo dlaczego nie istnieje, gdy
przecież istnieje? Baudrillard odpowiada,
owszem istnieje, tyle że nie rzeczywistość,
ale jej wierna imitacja: hiperrzeczywistość.
Niestety, to co kiedyś było rzeczywistością,
było autentyczne, dziś nie odpowiada już
duchowi czasów. Przecież żyjemy w kulturze
konsumpcji, kiedy wszystko musi się dobrze
sprzedawać, nawet medialne newsy. Dziś
liczy się wszechobecny marketing i media.
P y tanie: do czego to wszystko
doprowadziło? Według filozofa ta
długotrwała gra w symulowanie
rzeczywistości spowodowała, że symulacje
stały się bardziej rzeczywiste niż sama
rzeczywistość. Zastąpił ją uporządkowany
„system symulakrów” – wizerunków i
znaków, które zostały stworzone przez
człowieka, aby „odzwierciedlać
rzeczywistość”, niestety, dziś ją zastąpiły i
stały się dla człowieka jedynym punktem
odniesienia. W ten sposób okazuje się, że
żyjemy w świecie miraży. Jak to możliwe? To
proste, kto z nas na co dzień pamięta, że
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pizza to przemysłowa kuchnia – imitacja,
symulakra tej prawdziwej, włoskiej, którą
wyjmuje się z pieca, posypuje świeżą bazylią
i to w obecności konsumenta. Wydaje się, że
naprawdę coraz trudniej potrafimy odróżnić
to, co rzeczywiste, od tego, co
nadrzeczywiste. Ot, żyjemy w ułudzie.
Symulować, symulacja, … symulakr –
to kluczowe pojęcia, które wykorzystuje w
s w o i m w y w o d z i e f i l o z o f. S ł o w o
„symulować” znaczy tyle co udawać, że ma
się coś, czego się nie ma. Symulakra zaś to
obraz, który nie ma żadnego związku z
rzeczywistością. Symulacja przybiera więc
cechy zjawiska naśladowanego i w rezultacie
następuje rozdźwięk pomiędzy
„prawdziwym” i „fałszywym”. Symulacja to
udawanie, które staje się prawdą. Zniknięcia
oryginału nawet nie zauważyliśmy.
Baudrillard twierdzi, że żyjemy w
świecie symulakrów – znaków, które nie
odsyłają do niczego poza samymi sobą.
Żyjemy w świecie, w którym rzeczywistość
została wchłonięta przez jej własne
przedstawienie. To świat, w którym prawda
albo przyczyna obiektywna przestały istnieć.
Oto w erze ponowoczesnej społeczeństwo
masowo produkuje i wymienia znaki. Nad tą
produkcją przestaliśmy panować, dlatego
znaki nie układają się już
w
komunikatywne relacje: przyczyna – skutek
– znaczenie. Dlatego filozof twierdzi, że
istnieje tylko to, co widać, nie ma żadnej
głębi, ale i to, co widać, tak naprawdę nie
istnieje.
Media (telewizja, Internet) prowadzą
do unieważnienia realności. Każde zdarzenie
ulega rozdrobnieniu, a to prowadzi do utraty
poczucia całości i następstwa zdarzeń.
Jesteśmy tylko świadkami zdarzeń. Dzięki
telewizji obserwujemy rzeczywistość, ale
nie mamy na nią wpływu. Mało tego ten
zapośredniczony przez telewizję czy Internet
obraz, staje się naszym głównym
doświadczeniem, na podstawie którego
wydajemy sądy o rzeczywistości.
Symulacja wytwarza hiperrzeczywistość,
czyli rzeczywistość bardziej rzeczywistą niż
sama rzeczywistość. Czy to znaczy, że żyjemy
w świecie fantazji? Nie. Baudrillard
twierdzi, że po prostu nie potrafimy już
dotrzeć do rzeczywistości
niezapośredniczonej, ponieważ znikła
różnica między tym, co rzeczywiste
a
tym co symulowane. Żyjemy więc
w
świecie niesamowicie podobnym do
oryginału. Dla przykładu: Disneyland istnieje
po to, by zataić fakt, że „rzeczywisty” kraj,
„rzeczywista” Ameryka jest Disneylandem.
Przedstawia się on jako przestrzeń
wyobrażona, by przekonać nas, że reszta jest
rzeczywista. Miejsce rzeczywistości zajmuje
jej symulacyjny model, hiperrzeczywistość,
bardziej rzeczywista od rzeczywistości.
Podobnie jest z hipermarketem. Przedmioty
nie są tu już tylko towarami, stanowią raczej

„test”, to one zadają nam pytania, a my
zostajemy wezwani, by udzielić na nie
odpowiedzi, która zawarta jest w samym
pytaniu. Brak tu całkowicie głębi, zamiast
tego mamy totalny ekran, gdzie tablice
reklamowe i same produkty w swej
nieustannej ekspozycji odgrywają rolę
równoważnych sobie znaków. Ta sama
przestrzeń, pozbawiona mediacji, łączy ludzi
i rzeczy. To przestrzeń bezpośredniej
manipulacji. Telewizja przemysłowa sama
w sobie stanowi element symulacyjnej
dekoracji. To ona nas śledzi, nadzoruje, ale i
my się
w niej przeglądamy zmieszani z
innymi w tłumie. Hipermarket przypomina
wielką fabrykę, ale w pewien sposób
przypomina również postać kontrolowanej
s o c j a l i z a c j i . To r ó w n i e ż r o d z a j
futurystycznego, bo zwróconego w
przyszłość modelu i stylu życia, z którego
zniknęła nie tylko wieś, ale również miasto,
ustępując miejsca „aglomeracji”, czyli
hipermatetowi.
Baudrillard uważa, że to dadaiści
zniszczyli barykady dzielące sztukę od
rzeczywistości. Wskazuje na Marcela
Duchampa. To on właśnie pokazał, że
wystarczy pozbawić dowolny przedmiot
jego funkcji, niczego w nim nie zmieniając,
by stał się on obiektem muzealnym, dziełem
s z t u k i . Wy sta rc z y p r z y w o ł a ć j e g o
prowokacyjne dzieło pt. „Fontanna” (taki
podpis artysta umieścił pod pisuarem), bo tu
wyraźnie widać, jak zasada bezużyteczności
staje się narzędziem estetycznej przemiany.
„Fontanna” staje się więc emblematem
hiperrzeczywistości, który stanowi kres
jakiejkolwiek metafory. Jednak to pragnienie
zata rc i a g ra n i c y m i e d z y s z t u k ą a
rzeczywistością doprowadziło do
sprzężenia, które stało się zgubne dla
obydwu. Od tej pory świat sztuki wchłania
wszystko.
Czy mamy się niepokoić zjawiskiem
utraty rzeczywistości? Może, wszak historia
zmienia się na naszych oczach w płynną
masę znaków. Koniec historii nie polega na
tym, że nic się nie dzieje, lecz na tym, że
dzianie się jest pozbawione znaczenia lub
ma nadmiar sensów. Problem „zaniku
rzeczywistości” i odsłonięcie „pełzającej
rewolucji” symulakrów, jaki poruszył
Baudrillard, stanowią jedną z najbardziej
fascynujących opowieści ponowoczesnych.
Katarzyna Kubiak
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
cz. V
Kilka lat temu byłam na kilkudniowych
rekolekcjach , na które zjechali się ludzie z
całej Polski. W czasie posiłków
siedziałam przy stole miedzy innymi z
właścicielem dużej firmy z branży
hydraulicznej. Przy którymś z posiłków
powiedział mi, że uświadomił sobie na
tych rekolekcjach, jak bardzo zaniedbał
kontakt z żoną i dziećmi. Córka wyfrunęła
już w świat, a w domu przy rodzicach
został się jeszcze syn szesnastolatek,
zapalony piłkarz, z którym ojciec nie miał
najlepszych relacji. Opowiadał, że większą
część swojego życia spędza w swoim
biurze i często, żeby się po pracy
zrelaksować nie wraca do żony i syna,
tylko zasiada do gier komputerowych
spędzając w ten sposób długie godziny.
Uświadomiwszy sobie jak wygląda jego
życie rodzinne przeraził się! Pamiętam, że
pod wpływem tych przemyśleń zadzwonił
do domu. Telefon odebrał syn. Ojciec mu
powiedział: "Wiesz, jak wrócę do domu to
będziemy razem oglądać mecze.." A syn
mu na to: " Oj tato, czy to nie za późno ???"
Mój towarzysz od stolika był wstrząśnięty.
Nie wiem na ile udało mu się nadrobić
rodzinne zaniedbania, bo nie spotkałam
go więcej. Wierzę, że nie zabrakło mu
determinacji i z czasem odbudował dobre
relacje z żoną i synem. Może śledzili razem
EURO 2012 ???
Takie i temu podobne przypadki
nieodmiennie utwierdzają mnie w
przekonaniu, że program
przygotowawczy dla narzeczonych to
konieczne minimum, żeby małżonkowie
mogli sprostać zobowiązaniom, które
podjęli w dniu ślubu. Nie wiem ile z tej
wiedzy zostaje im w pamięci. Pewnie po
paru czy parunastu latach wspólnego
życia przydałaby się mała powtórka z
kursu w formie przystosowanej do
bieżących potrzeb małżonków, która
mogłaby im przypomnieć najważniejsze
prawdy dotyczące małżeństwa: co to
znaczy kochać, co powinniśmy (kobiety i
mężczyźni) wiedzieć o sobie nawzajem,
jak rozwiązywać konflikty, jak w sposób
odpowiedzialny planować rodzinę, jak
wychowywać dzieci itp. To jest „ABC”
małżeństwa i potrzebujemy do niego
nieustannie wracać!
Kiedy pytam na spotkaniach
indywidualnych co było na kursie
najciekawsze, narzeczeni wymieniają w
pierwszej kolejności trzy tematy: o
różnicach płci, o konfliktach i o
planowaniu rodziny. To pokazuje, że

doskonale wyczuwają najważniejsze
newralgiczne punkty życia rodzinnego.
Przyczyną wielu małżeńskich
nieporozumień jest brak wystarczającej
wiedzy o różnicach miedzy kobietą i
mężczyzną w sposobie postrzegania
świata, relacji międzyludzkich,
wzajemnych potrzeb w sferze
emocjonalnej, cielesnej, duchowej czy
intelektualnej. Narzeczeni, kiedy
podejmujemy ten temat, często włączają
się w dyskusję dorzucając własne
spostrzeżenia. Zawsze widzę
charakterystyczny błysk w oczach moich
słuchaczek kiedy mówię np., że żona ma
potrzebę podzielenia się z mężem
wszystkim czym żyje i że chce być przez
niego z uwagą wysłuchana. Spoglądają
wtedy wymownie na swoich towarzyszy
jakby im chciały powiedzieć: „ No widzisz?
Taka jestem, bo jestem kobietą!” Z kolei
panowie ożywiają się kiwając głowami
kiedy wspominam np. o skłonności żony
do zalewania męża wszelkimi
problemami szczególnie wtedy, kiedy
właśnie wrócił zmęczony z pracy i marzy
o dobrym obiedzie i chwili świętego
spokoju. Napięta uwaga narzeczonych,
kiedy mówię o tym jak bardzo mężczyźni i
kobiety różnią się od siebie w sferze
seksualnej i jak bardzo rozmijają się
nieraz w swych potrzebach świadczy o
tym, że temat ten niesie dla nich jakieś
nowe ważne treści. Potem na spotkaniach
indywidualnych mówią mi nieraz, że
jestem pierwszą osobą, która z nimi o tych
sprawach rozmawia. Widać, że ci młodzi
ludzie takich rozmów z kimś zaufanym
bardzo potrzebują. Wykłady prowokują
ich również do wzajemnego dzielenia się
ze sobą tym co usłyszeli. Nasze czasy
przyniosły zalew informacji dotyczących
tzw. seksu , które często potrafią zrobić
młodym ( i nie tylko młodym) niezły
zamęt w głowach. Na pewno potrzebne
jest miejsce, w którym mogą
uporządkować ten treściowy „bigos”. Dla
mnie jest zawsze bardzo ciekawym
doświadczeniem posłuchać jak moi
słuchacze zaczynają dyskutować między
sobą i z radością stwierdzam, że widać w
nich potrzebę wiernej miłości,
odpowiedzialności, że odzywa się w nich
głos zdrowego rozsądku! Człowiek w
swoich najgłębszych potrzebach jest
zawsze ten sam, zgodnie z zamierzeniem
Stwórcy!
Bardzo nośnym tematem na kursie jest
naturalne planowanie rodziny (NPR). Na
przestrzeni niemal trzydziestu lat pracy w
poradni widzę ewolucję w myśleniu i
podejściu młodych ludzi do tego tematu,

co przejawia się przede wszystkim w tym,
że większość z nich jest żywo
zainteresowana tą wiedzą i aktywnie
uczestniczy w zajęciach z NPRu. Wiedza
na temat ludzkiej płodności ciągle się
rozwija i do naszej świadomości powoli
zaczyna docierać, że objawy płodności,
których obserwacji uczymy kobiety to jest
prawda o ich fizjologii a nie jakieś
„kościelne” wymysły! Dodatkowo sprzyja
temu fakt, że gwałtownie powiększa się
grono małżeństw, które mają trudności z
poczęciem dziecka i są żywotnie
zainteresowane, żeby zaobserwować
kiedy w cyklu kobiety jest najlepszy
moment, żeby to upragnione wydarzenie
nastąpiło. Narzeczeni ożywiają się bardzo
kiedy mówię, że mając wiedzę kiedy
dochodzi do owulacji( jajeczkowania),
mogą z dużym prawdopodobieństwem
zaplanować płeć dziecka a także bardzo
precyzyjnie obliczyć termin porodu!
Natychmiast pytają o szczegóły: „to jak to
jest z tym chłopcem”?
Na blok zajęć NPRu składają się: wykład
na temat ludzkiej płodności zakończony
krótkim przeglądem aktualnych metod
obserwacji cyklu miesiączkowego
kobiety, zajęcia warsztatowe, na których
narzeczeni poznają szczegółowe zasady
metody rozpoznawania płodności i
niepłodności kobiety( Metoda
Wielowskaźnikowa Podwójnego
Sprawdzenia) opracowanej przez zespół
naukowców z Wielkiej Brytanii oraz dwa
spotkania indywidualne dla każdej pary,
na których zgłębiamy zasady poznawanej
metody posługując się w tym celu
własnymi przyniesionymi przez
narzeczone obserwacjami. Muszę
powiedzieć, że zbudowana jestem jak
solidnie do tego zadania podchodzi
absolutna większość par przynosząc ze
sobą kolejne karty obserwacji cykli.
Ogromnie obiecujący jest również fakt, że
przyszli mężowie bardzo aktywnie biorą
udział w tych spotkaniach próbując
interpretować zapisane dane, przejmując
się czy obraz cyklu jest prawidłowy itd. Co
ciekawe, na zajęciach warsztatowych
zauważam, że mężczyźni zazwyczaj
szybciej przyswajają praktyczną wiedzę o
metodzie niż ich partnerki. To budzi
nadzieję, że w małżeństwie będą w stanie
z żoną dzielić się odpowiedzialnością za
planowanie rodziny. Dla kobiety to jest
jeden z podstawowych warunków, żeby
czuła się bezpieczna i kochana przez
swojego męża. Temat ten jest na tyle
szeroki i ważny, że chciałabym do niego
powrócić jeszcze w następnym odcinku.
MIŁYCH WAKACJI !!!
Maria Suchorska
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Własność nasza i cudza
Często pragniemy posiadać nowe rzeczy.
Często chcemy być właścicielami
najnowszych samochodów, chcemy
kupić największe telewizory, mieć
wszelkie nowe cuda techniki, a także
różnorakie przedmioty codziennego
użytku. W związku z tym pracujemy
ciężko, by zarobić pieniądze, a za nie
kupić owe drogie rzeczy. Jest to, rzecz
jasna, normalne, że każdy z nas pragnie
niekiedy kupić coś nowego. Jednakże w
owym pośpiechu, pogoni za pieniądzem
oraz za rzeczami materialnymi często
zapominamy, co jest tak naprawdę
ważne. Nie ma oczywiście nic
niepokojącego w tym, że co jakiś czas
kupujemy nowy samochód, czy też
telewizor. W moim artykule pragnę
jednak zwrócić uwagę na ścisły związek
między własnością, a pożądliwością, a
także uchwycić różnice oraz ustalić
proporcje między rzeczami materialnymi
i niematerialnymi. Z tego względu
postaram się przeanalizować kolejne
przykazania Dekalogu, tym razem te,
które dotyczą własności: przykazanie
siódme: Nie będziesz kradł (Wj 20, 15)
oraz przykazanie dziesiąte: Nie będziesz
pożądał (…) żadnej rzeczy, która należy
do twego bliźniego (Wj 20, 17).
Katechizm Kościoła Katolickiego
wyraźnie stwierdza, iż Prawo do
własności prywatnej, nabytej lub
otrzymanej w sposób sprawiedliwy, nie
podważa pierwotnego przekazania ziemi
całej ludzkości (KKK 2403). Oznacza to, iż
legalną, sprawiedliwą drogą, każdy z nas
może nabywać własność nad nowymi
rzeczami i nie stanowi to żadnego
wykroczenia przeciwko Bogu. Chociaż
poszanowanie dobra wspólnego jest
bardzo ważne, to własność prywatna
musi być szanowana i nikomu nie wolno
jej bezprawnie odbierać. W tym miejscu
warto skupić się na tym, o czym stricte
mówi VII przykazanie, czyli o kradzieży.
Kradzież jest czynem niemoralnym, gdyż
stanowi grzech względem bliźniego.
Siódme przykazanie zabrania kradzieży,
która polega na przywłaszczeniu dobra
drugiego człowieka wbrew racjonalnej
woli właściciela (KKK 2408). Jeśli żyjemy
zgodnie z przykazaniem miłości oraz
przestrzegamy Dekalogu, w tym
wypadku zaś szczególnie siódmego
8

przykazania, nie będziemy nigdy nawet
u s i ł o wa ć d o ko n a ć j a k i e j ko lw i e k
kradzieży, która, także w świetle prawa
świeckiego, jest przestępstwem.
Kradzieżą jest zatem zwykły zabór
rzeczy, ale także wszelki zamach na
godność istoty ludzkiej. Traktowanie
ludzi jak towar, czy też źródło zysku jest
ró w n i e ż w y s t ę p k i e m p r z e c iw ko
siódmemu przykazaniu, który zasługuje
na podwójne potępienie. Postawa taka
stanowi zaprzeczenie podmiotowości
człowieka, która traktuje go jak
przedmiot, jako coś, co można dowolnie
sprzedać lub kupić. Z tego względu
niedopuszczalne jest niewolnictwo, czy
też tzw. handel żywym towarem.
Katolicka nauka społeczna
hołduje zasadzie sprawiedliwości
społecznej, która wyrażać ma się w tym,
b y b o g a t s i w s p i e r a l i b i e d nyc h .
Abstrahując od przesadnych ideologii
socjalizmu oraz komunizmu, a także
nauki marksizmu-leninizmu, które w
założeniach hołdowały całkowitej
własności wspólnej, należy stwierdzić, iż
własność prywatna winna być, rzecz
jasna, podstawą bytowania
współczesnego społeczeństwa.
Zagłębiając się jednak w aspekt moralnoreligijny winniśmy jasno dostrzec, iż w
umiarkowanym stopniu idea dobra
wspólnego oraz sprawiedliwości
społecznej ma sens. Katechizm Kościoła
Katolickiego wyraźnie wskazuje na to, iż
Miłości do ubogich nie da się pogodzić z
nieumiarkowanym miłowaniem bogactw
lub z ich egoistycznym używaniem (KKK
2445). Jak należy interpretować te
słowa? Otóż podstawą działalności
Kościoła jako wspólnoty, a także niejako
instytucji dobroczynnej od samego
początku jego istnienia była pomoc
ubogim. Zatem grzechem jest nadmierna
pycha, która prowadzi do gromadzenia
bogactw oraz zbędnych rzeczy, które
przesłaniają nam prawdziwy obraz
świata, który jest okrutny i pozbawia
niektórych ludzi perspektyw na dalsze
życie, a także sprawia, że żyją w
warunkach uwłaczających godności
l u d z k i e j . Św. Pawe ł w D z i e ja ch
Apostolskich zwraca uwagę na słowa
Jezusa, które w Tradycji przetrwały do
dzisiejszych czasów i także dziś mają

niezwykłą moc oddziaływania: Więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu
(Dz 20, 35b). Bóg widzi nasze pobożne
uczynki i wynagrodzi nas za nie sowicie,
na co także wskazał Pan Jezus, zalecając,
by uczynki owe wykonywać w ukryciu,
nie obnosząc się z nimi, czynić je dla Boga
i bliźniego, a nie, by popisać się przed
innymi ludźmi. Zbawiciel przestrzega nas
także przed nadmiernym gromadzeniem
bogactw, które z czasem same niszczeją
albo które z łatwością mogą ukraść
złodzieje, wskazując na to, że gdzie jest
twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt
6,21). Oczywiście nikt nie wymaga od
nas, byśmy rozdali cały swój majątek,
jednakże pamiętajmy czasem o bliźnich –
przeciwstawiajmy pysze pokorę poprzez
pomoc słabszym, biedniejszym, zarówno
materialnie, warto wspomagać w miarę
możliwości finansowo, np. ofiary różnych
klęsk żywiołowych, chore dzieci, etc., a
także duchowo, modląc się za osoby
szczególnie tego potrzebujące.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tym
świecie, gdyż istnieją ludzie, którzy z całą
pewnością mają się gorzej od nas. Warto
pamiętać słowa Jezusa dotyczące
nagrody za wykonywanie uczynków
pobożnych: Ojciec twój, który widzi w
ukryciu, odda tobie (Mt 6,4b).
Na koniec chciałbym jeszcze
omówić przykazanie zazwyczaj spychane
na margines, o którym często się
zapomina – jest to ostatnie przykazanie
Dekalogu dotyczące pożądliwości, a co
się z nią także łączy – uczucia zazdrości
oraz zawiści. Dziesiąte przykazanie
zwraca uwagę na intencję serca; wraz z
dziewiątym przykazaniem streszcza ono
wszystkie przykazania Prawa (KKK 2534)
– dwa ostatnie przykazanie wskazują
zatem na nieuporządkowanie chęci
materialnego bogacenia się w
zestawieniu ze szczerością serca i
p o s t awą m i ł o s i e rd z i a w z gl ę d e m
bliźniego. Nie należy z drugiej strony
przesadzać – nie jest grzechem zwykłe
pragnienie otrzymania danej rzeczy,
nawet należącej do bliźniego, jeśli tylko
jest to możliwe w sposób sprawiedliwy
(KKK 2537). Zatem przykładowo chęć
kupienia sobie samochodu, by
podróżować np. do pracy czy do rodziny
szybciej i wygodniej nie jest niemoralne.
Jeśli podoba nam się nowy telewizor
sąsiada i pomyślimy sobie, że też taki
byśmy chcieli, to również nie jest
występek przeciwko dziesiątemu
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

przykazaniu. Zatem w czym wyraża się
istota zakazu wypływającego z tego
przykazania? Otóż wyraża się ona w
najgorszej formie zazdrości, czyli w
zawiści. Na owe niebezpieczeństwo
jasno zwraca uwagę Katechizm Kościoła
Katolickiego mówiąc, iż zazdrość jest
wadą główną, a jest ona grzechem
śmiertelnym wtedy, gdy życzy bliźniemu
poważnego zła (KKK 2539).
Pożądliwość może zatem stać się dla nas
czymś strasznym, gdyż wszelkie nasze
myśli, dążenia i aspiracje skupiać będą się
wokół przedmiotów materialnych, co
doprowadzi do chorobliwej zazdrości,
złorzeczenia innym, a w efekcie może się
stać przyczyną całkowitej ignorancji
otaczającego nas świata, do wypierania z
własnego życia postawy przepełnionej
miłością, a także do wytworzenia się w
umyśle czysto hedonistycznej, czyli
hołdującej wyłącznie przyjemnościom,
wizji świata. Widać w tym miejscu zatem
klarownie, iż dziesiąte przykazanie w
szczególny sposób jest de facto zespolone
z przykazaniem siódmym, gdyż do
kradzieży nie prowadzi zazwyczaj nic
innego jak nadmierna żądza,
przepełniona zazdrością oraz brakiem
wewnętrznej empatii.
Reasumując, warto zauważyć, iż
siódme oraz dziesiąte przykazania stoją
na straży zdrowych relacji
międzyludzkich, gdyż stosunki
własnościowe, a szczególnie
poszanowanie własności prywatnej jest
podstawą koegzystencji ludzkości. Bóg
obdarował nas Ziemią, abyśmy na niej
wszyscy wspólnie żyli w zgodzie i
harmonii, dlatego też powinniśmy
zwracać szczególną uwagę na innych
ludzi, szczególnie tych słabszych,
b i e d n i e j s z yc h i u c i ś n i o nyc h , by
zagwarantować przynajmniej minimalną
sprawiedliwość. Posiadanie wszelakiej
własności obliguje nas do sumiennego
zarządzania własnymi dobrami, a także
dzielenia się nią z innymi. My, katolicy,
musimy pamiętać, że jesteśmy wezwani
do tego, by służyć zarówno Bogu, jak i
bliźnim, a zatem także nasza własność
w i n n a być c z y m ś , c o p o t ra f i my
wykorzystać dla dobra ogółu.
Błażej Boch

ZEGAR NA WIEŻY KOŚCIOŁA W ZBĄSZYNIU
Niejednokrotnie udając się na Mszę
Świętą do naszego kościoła lub też tylko
przechodząc w jego pobliżu, odruchowo
spoglądamy na kościelną wieżę, gdzie
od wielu, wielu już lat znajduje się zegar.
Spoglądajmy na jego biało-błękitną
tarczę tylko po to, aby sprawdzić
aktualną godzinę. Zapewne większość z
nas nigdy nie zastanawiała się nad tym
skąd ten zegar pochodzi i nie zdaje sobie
sprawy, jak bardzo jest on cenny. W
dzisiejszym numerze „Sanktuarium”
postanowiliśmy więc przybliżymy
Czytelnikom historię zegara z wieży
zbąszyńskiego kościoła.
Zegar na wieży kościoła jest
czasomierzem dwutarczowym,
wyposażonym w dodatkowy
m e c h a n i z m w yb i j a n i a g o d z i n i
półgodzin, a także wychwyt nożycowy.
Zbudowany został we wrześniu 1859
roku w Berlinie i opatrzony numerem
seryjnym 899. Jest to jeden z nielicznych
zegarów wieżowych z wychwytem
nożycowym oraz jeden z najstarszych
czynnych zegarów w Wielkopolsce. W
okolicy jedyny sprawny czasomierz
wieżowy w podobnym wieku znajduje
s i ę n a w i e ż y k o ś c i o ł a p . w.
Wniebowstąpienia Pana Jezusa w
Wolsztynie. Starsze od zbąszyńskiego,
niestety nieczynne już zegary, znajdują
się w Gościeszynie oraz Wschowie.
Zegar z wieży naszego kościoła
powstał w berlińskim zakładzie E.
Möllingera, który zajmował się budową
zegarów wieżowych. Właściciel zakładu
był członkiem rodu zegarmistrzów o
pochodzeniu menonickim, którzy
wywodzili się z Badenii-Wirtembergii.
Przodkami producenta byli
najprawdopodobniej zegarmistrzowie
Johann Jacob Möllinger oraz Christian
Möllinger (który jako pierwszy osiadł w
Berlinie). Inny członek rodziny, brat
J o h a n n a , D a v i d M ö l l i n g e r, b y ł
niemieckim wynalazcą w dziedzinie
rolnictwa. Zegary wyprodukowane w
zakładzie E. Möllingera nie są często
spotykane, stąd sądzić można, że zakład
nie należał do zbyt znanych. Natomiast

zegar na wieży zbąszyńskiego kościoła
jest bardzo ciekawy i cenny.
Zegar wyposażony jest w
m e c h a n i z m w yb i j a n i a g o d z i n i
półgodzin typu szwarcwaldzkiego, co
jest charakterystyczne dla konstrukcji
niemieckich. Źródłem dźwięku był
dzwon umieszczony poniżej
mechanizmu. Obecnie system ten jest
zatrzymany drewnianym kołkiem na
rzecz elektronicznego systemu, przy
którym źródłem dźwięku jest głośnik.
Zlikwidowane też zostały elementy
systemu sygnalizowania w wieży
(cięgna).
Przed zamontowaniem naciągu
elektrycznego zegar posiadał
najprawdopodobniej jednodniową
9

rezerwę napędu. Regulatorem jest
wahadło o długości zredukowanej
1,333 m. W zegarze zastosowany jest
wychwyt nożycowy, co wyróżnia go
pośród innych zegarów zarówno w
Polsce, jak i całej Europie, gdzie
dominuje wychwyt Grahama. Przy kole
wychwytowym zamontowany jest
specjalny pojemnik, w którym w oliwie
zanurzone jest częściowo owe koło, co
zapewnia ciągłe i równomierne
smarowanie wychwytu.
Do zegara zamontowany jest
naciąg elektryczny z łańcuchem bez
koń c a . System ten sp raw ia , że
mechanizm nakręcany jest nie ręcznie
przez człowieka, lecz za pomocą
s i l n i k ó w e l e k t r y c z n y c h . Wa g i
zawieszone są na łańcuchach,
nawiniętych na kołach na osiach
napędowych mechanizmów chodu oraz
bicia. System ten zamontowano zanim
do zegara dołączono kurant
elektroniczny.
Mechanizm, z powodu odchyleń
wieży kościoła, był w przeszłości
poziomowany. W dniu 10.04.1998 r.
nastąpiło zamontowanie cięgna
łączącego mechanizm bicia z młotem
przy dzwonie, natomiast 26.05.2001 r.
przewinięto silnik napędu mechanizmu
bicia. Obu zabiegów dokonał
zegarmistrz z Mosiny.
W okresie późniejszym firma z
Wrocławia zamontowała kurant
e l e k t ro n i c z ny, u n i e r u c h a m i a j ą c
jednocześnie oryginalny mechanizm
sygnalizowania.
Corocznie przeprowadzany jest
przegląd, czyszczenie i smarowanie
zegara, stąd jak na swój wiek (ponad
150 lat) jego stan jest bardzo dobry.
Mamy nadzieję, że jeszcze długie lata
będzie wskazywał nam upływający
czas.
Anna Masiewicz
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Katecheza 13
PRZYMIOTY WIARY
1. Studenci i uczniowie
doskonale wiedzą, jak trudno przyswoić
sobie i nauczyć się na pamięć tekstu,
którego się nie rozumie. Gdy decydujemy
się na współpracę z kimś, nie bez
znaczenia pozostają dla nas cechy, jakimi
ta osoba się charakteryzuje: czy jest
pracowita, otwarta, prawdomówna,
niekonfliktowa, szczera. Podobnie jest z
w i a r ą , k t ó r ą m y, c h r z e ś c i j a n i e ,
wyznajemy. Nie można jej zaakceptować i
uznać za swoją, gdy nie rozumiemy jej
treści (oczywiście na tyle, na ile umysł
ludzki jest w stanie to uczynić) oraz jeśli
nie uświadomimy sobie istotnych cech,
którymi się ona charakteryzuje.
2. Wiara chrześcijańska jest
„osobowym przylgnięciem całego
człowieka do Boga, który się objawia”
(KKK 176). Zastanówmy się nad
charakterystycznymi cechami naszej
wiary. Są nimi: Boskie pochodzenie,
pewność, wolność, rozumność,
konieczność do zbawienia.
3. Łaska wiary pochodzi od Boga.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy: „Wiara jest darem Bożym, cnotą
nadprzyrodzoną wlaną przez Niego”
(KKK 153). Katechizm naucza również, że
„wiara jest możliwa tylko dzięki łasce
Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha
Świętego”. Ze stwierdzeń tych wynika, że
wiara nie zależy jedynie od naszej woli.
Jest darem ofiarowanym nam przez Boga.
U początków wiary leży łaska Boża, czyli
nadzwyczajna pomoc i uzdolnienie,
którym Bóg obdarza człowieka. Dopiero
wyposażeni w taką pomoc jesteśmy w
stanie przyjąć prawdę o Bogu i otworzyć
się na Niego.
Wiara pochodząca od Boga jest
pewna. Oczywiście, nie jest to pewność
podobna do tej płynącej z wiedzy i
doświadczenia. Wiara jest „pewniejsza
niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ
opiera się na samym słowie Boga, który
nie może kłamać. Prawdy objawione
mogą się czasem wydawać niejasne dla
rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale
pewność zagwarantowana przez światło
Bożego Objawienia, jest potężniejsza niż
światło rozumu (por. KKK 157).
Wiara jest aktem rozumnym.
Prawdziwie wierzący człowiek nie może
poprzestać na bezkrytycznym przyjęciu

do wierzenia poszczególnych prawd, ale
stara się je zgłębiać, aby utwierdzać siebie
i innych we wierze. Cechą wiary jest
bowiem to, że szuka ona zrozumienia.
Poprzez lepsze i głębsze poznanie prawd
wiary człowiek wierzący zbliża się do
Boga, otwiera się na Jego miłość i sam
bardziej Go kocha.
Jeszcze inną cechą wiary jest jej
wolność. Wiara jest odpowiedzią na
inicjatywę Boga, ale jest ona odpowiedzią
całkowicie wolną. Łaska, którą człowiek
otrzymuje, nie zniewala go, ale oświeca,
aby dokonywany przez niego wybór był
całkowicie wolny. Nikt też nie może
nikogo przymusić do wyznawania
określonej wiary. Najlepszym wzorem w
tym względzie jest Jezus Chrystus, który
„ w p r a w d z i e w z y wa ł d o w i a r y i
nawrócenia, ale nikogo do tego nie
zmuszał. «Dał świadectwo prawdzie, ale
zaprzeczającym nie chciał jej narzucać
siłą»” (KKK 160).
Od wiary zależy nasze zbawienie.
Pismo Święte uczy nas, że „bez wiary (...)
nie można podobać się Bogu” (Hbr 11, 6),
a choć drogi Boże są niezbadane, to jednak
ten, kto nie podoba się Bogu, zbawienia
nie osiągnie i nie otrzyma życia
wiecznego. Wiara jest więc procesem,
który trwa przez całe życie człowieka, a
naszym zadaniem jest ciągle w niej
wzrastać i wytrwać aż do końca. Wierząc
posiadamy już bowiem zadatek życia
wiecznego.
4. Zapamiętajmy: Charakterystyczne cechy naszej wiary to Boskie
p o c h o d z e n i e , p e w n o ś ć , wo l n o ś ć ,
rozumność, konieczność do zbawienia.
Bóg daje nam szczególną pomoc zwaną
łaską, dzięki której jesteśmy w stanie
uwierzyć Jego słowu. Od ludzkiej strony
wiara jest przyjęciem prawd objawionych
oraz samego Boga dzięki otwartości serca,
umysłu i woli. Jest ona wolna, gdyż Bóg
nikogo nie zmusza do przyjęcia prawdy o
Nim. Prawdziwa wiara daje pewność
doskonalszą, niż wszelkie ludzkie
poznanie. Jest aktem rozumnym, nie zaś
bezkrytycznym przyjęciem twierdzeń
dotyczących Boga. Jest ona konieczna do
zbawienia. Aby osiągnąć życie wieczne,
trzeba jednak wytrwać w wierze aż do
końca.

Ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski
/”Katechizm Płocki”/

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Spacerkiem po Holandii
Może to naszych czytelników zdziwi, że
w naszej parafialnej gazecie, pojawia się
artykuł o Holandii , dlaczego ,po co
komu takie informacje, proszę sobie
wyobrazić, że w tym stosunkowo małym
kraju , Holandia zajmuje 64 miejsce na
liście światowej pod względem ilości
mieszkańców jest to 16.736.632

mieszkańców, natomiast Polska na tej
samej liście zajmuje 33 miejsce. W tej
chwili na terenie Holandii przebywa ok.
200 tysięcy Polaków, którzy pracują jak i
też uczą się. Informacja ta, jest podana
przez Holenderskie Biuro Statystyczne i
Polską Ambasadę w Hadze. Są to całe
rodziny które się tutaj osiedliły, jak i
osoby indywidualne, które co któryś
tydzień zjeżdżają na krótki urlop do
domu do kraju. Ludzie przyjeżdżają po
to, aby poprawić swoje warunki
życiowe, niestety nie dla wszystkich
starcza pracy w naszym pięknym kraju.
W końcu jesteśmy Bożymi
pielgrzymami "Bóg ma inną drogę dla
każdego człowieka" są to słowa
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niestety żyjemy w czasach , gdy często
w imię źle pojętej wolności , tolerancji
dobro nazywa się złem , a zło dobrem
,czy jesteśmy w Polsce czy też w innym
kraju, ważne jest jak przekazujemy
swoją kulturę, jakimi ludźmi jesteśmy .
My będąc tutaj w Holandii nie zatracamy
naszych wartości katolickich nie tylko
słowem, ale i postawą moralną
przyznajemy się do Chrystusa. Na
terenie Holandii mamy pięć parafii
polskich, można by rzec są to diecezje,
które mają pod sobą dekanaty i parafie
.Jednakże ten temat chciałbym Wam
drodzy czytelnicy przybliżyć w
następnym artykule.
Holandia - Królestwo Niderlandów od
16 marca 1815 roku jest monarchią

konstytucyjną . Na czele państwa stoi
monarcha ,obecnie jest to królowa
Beatrix Wilhelmina Armgard van
Oranje - Nassau, a potocznie dla
wszystkich holendrów jak i innych nacji
narodowościowych królowa
"Beatrycze" swoje rządy sprawuje od
1980roku.I to właśnie królowa mianuje
szefa rządu czyli premiera . Holandia
położona jest w zachodniej części
Europy nad Morzem Północnym. na
południu graniczy z Belgią, a na
wschodzie z Niemcami. Swoją
powierzchnią zajmuje 41.526 km kw.
Jest krajem gęsto zaludnionym na km.
kw. przypada 397,6 osób. Holandia jest
podzielona na 12 prowincji, które dzielą
się na 458 gmin. Ciekawostką jest to, iż
tak mały kraj, a ma dwie stolice
Amsterdam (największe miasto
Holandii) jest stolicą konstytucyjną, zaś
Haga jest stolicą administracyjną, a
zarazem jest siedzibą Holenderskiego
rządu, parlamentu i rodziny królewskiej
. Z czym natomiast kojarzy się nam
wszystkim Holandia? z tulipanami,
w ia t ra ka mi, choda ka mi, serem,
rowerami no i ścieżki rowerowe (które
mogą wprowadzić w zachwyt). Są to
bowiem prawdziwe symbole na stałe
już wpisane w holenderski krajobraz.
Chciałbym w kilku słowach przybliżyć
kilka miejscowości w Holandii ,które
wa r t o o dw i e d z i ć . Ke u ke n h o f najpiękniejszy wiosenny ogród świata .
Na obszarze 32 ha. pośród drzew,
ukwieconych krzewów, sadzawek,
fontann i eksponatów współczesnej
sztuki, prezentowanych jest ponad 7
milionów tulipanów, narcyzów, żonkili,
hiacyntów i innych kwiatów
cebulowych, a tematem przewodnim w
2012 roku w Keukenhof jest : Polska S e rc e m Eu ro py. O b o k o g ro d ów
Keukenhof znajduje się również zamek
o tej samej nazwie. Dlaczego tak wiele
osób, również i z Polski, odwiedza co
roku Keukenhof? Ogród ten jest tak
piękny ,że nie tylko miłośnicy kwiatów,
ale wszyscy, którzy kochają wiosnę
powinni odwiedzić go choć raz .
Każdego roku wiosną Keukenhof czeka,
zapraszamy. Cała Holandia w jednym
miejscu. Miejscowość Madurodam ,
zgoła najbardziej atrakcyjne miejsca
Holandii ,takie jak np. Pałac Królewski w

Amsterdamie , Pałac Pokoju w Hadze,
średniowieczne zamki, zapory wodne,
Targ Serowy w Alkmar czy lotnisko
Schipol, przedstawione są tutaj w
miniaturze w skali 1: 25. W tym roku
obchodzi 60 rocznicę swego istnienia .
Madurodam jest świetnym punktem
startowym do podróży po tym kraju.
Holandia to kraj wiatraków. Już od
pięciu stuleci pomagają Holendrom w
ich zmaganiach z wodą. Jeszcze 150 lat
temu Holandia mogła pochwalić się
ponad 10.000 wiatraków, dziś pozostało
ich zaledwie 1000. Na szczęście, te
pozostałe w większości nadal działające
zabytki, obecnie są prawnie chronione.
Wiele z nich jest udostępnionych dla
zwiedzających. Holendrom udało się
zachować wiele ze swych tradycyjnych
obyczajów. Może to dziwić, jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt , jak
niezwykle tolerancyjni i otwarci na
wpływy z zewnątrz są Holendrzy,
niegdyś kupcy podróżujący po morzach
całego świata. Nic więc dziwnego, że
tradycyjna Holandia, którą udało im się
zachować, kraj pięknych strojów
regionalnych i chodaków. Holandia to
prawdziwa " kraina sera", jest
największym eksporterem serów na
świecie, takich jak Alkmar, Gouda, Edam.
Ziemniaki są wszechobecne w kuchni
holenderskiej i stanowią składnik wielu
dań . Udokumentowaniem tego faktu
jest obraz , Vincenta Van Gogha
zatytułowany " Jedzący ziemniaki .
Holendrzy ,jednak zawsze byli otwarci
na świat , dlatego w ich przepisach
kulinarnych znalazło się wiele obcych
przepisów z kuchni włoskiej czy kuchni
krajów Dalekiego Wschodu . Można by
było jeszcze wiele miast i miejsc
przybliżyć Wam drodzy czytelnicy.
Naprawdę warto ten kraj odwiedzić. Do
zobaczenia na pielgrzymim szlaku .
Sławomir Król
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PIELGRZYMKI… PIELGRZYMKI… PIELGRZYMKI…
Lato, wakacje, urlopy to czas
sprzyjający pielgrzymowaniu do
różnych sanktuariów naszego kraju,
Europy i świata. Czym jest
pielgrzymowanie? Pielgrzymowanie to
przejaw naszej religijności, to podróż
podjęta z pobudek religijnych do miejsc
świętych. Często podejmujemy
pielgrzymi trud, aby zadośćuczynić za
popełnione występki, wyrazić swoją
wdzięczność, ale także prosić we
własnych lub powierzonych nam
intencjach.
Częstochowa, Licheń, Wieleń to
miejsca, do których w ostatnim czasie
pielgrzymowali nasi parafianie wraz ze
swoimi duszpasterzami. Odbyła się też
parafialna pielgrzymka do Włoch, której
organizatorem i duchowym opiekunem
był ks. Mateusz. Grupa zbąszyńskich
parafian pielgrzymowała też w lipcu do
Rychwałdu k/Żywca.
Częstochowa – tego miejsca nie
trzeba nikomu przedstawiać. To stolica

Królowej Korony Polskiej, to tron
Jasnogórskiej Matki. Do matki zawsze
chętnie się wraca. A obraz jasnogórski
ujmuje i przejmuje do głębi, zwłaszcza
wyrazem oczu Matki Bożej i śladami cięć
na Jej twarzy. I właśnie przy tym obrazie
modliła się i uczestniczyła we Mszy św. 11
czerwca br. grupa parafian wraz z ks.
Proboszczem Zbigniewem
Piotrowskim.
Licheń – sanktuarium Bolesnej
Królowej Polski. Do tego miejsca
pielgrzymowali 16 czerwca rodzice
naszych ministrantów pod duchową
opieką ks. Marka. W licheńskiej bazylice,
poświęconej w 1999 roku w czasie VII
pielgrzymki do ojczyzny przez naszego
ukochanego Papieża Jana Pawła II,
pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. oraz
Drodze Krzyżowej na Golgocie.
Refleksjami z pielgrzymek podzielą
się ich uczestnicy na łamach naszej gazety
parafialnej w tym i następnym numerze.
Urszula Pawelska

Last minute…

wzbogaca w doświadczenie, wytrwałość,
w siłę ciała i ducha, lecz gdy nie dbamy o
siebie to pojawia się z czasem „wypalenie”,
a pod koniec wakacji - żal, że tak to szybko
lato przeleciało i „nic nie zrobiliśmy”, „nie
skorzystaliśmy”, a potem deprecha, że
czas do pracy, do szkoły.. Wakacje to czas
dla siebie i rodziny…
S ą ludzie, którzy myślą tak:
„wakacje=czas rozpusty” – być na luzie,
ale mądrze
Wakacje, czas odpoczynku, skończyła się
szkoła.. „luzik”, „teraz można zaszaleć”..
tylko wakacje są od szkoły, a nie od życia.
To co zbroimy – nas obciąży. Osoba, której
zależy, aby ją traktowano dojrzale, musi
czuć się odpowiedzialna za siebie i
ponieść gorzkie konsekwencje swoich
wybryków…
S ą ludzie, którzy myślą tak:
„wakacje=czas nauki” – pamięć jest
ulotna i trzeba dbać o to co się umie,
lecz to wszystko dla przyjemności – nie
z przymusu
Wszystkim (nieważne czy dzieciom,
młodzieży, czy rodzicom) wakacje kojarzą
się z „urlopem” od nauki, od szkoły. Wielu
osobom się nie chce „chodzić do szkoły”,
ale są też osoby, które uczą się „na zapas”,
przypominają, douczają. Nieraz aż tak, że
zatracają poczucie czasu i więzi z rodziną,
przyjaciółmi.. Wakacji nie mają, a za to 12
miesięcy szkoły. Wakacje są po to, aby
bardziej mądrze poznawać świat,
zdobywać doświadczenie w różnych
sytuacjach, wykorzystywać to wszystko w
praktyce co nauczyliśmy się podczas tych

Ostatnia minuta, chwila, szansa… na
co? Na wakacje.. ;)
Czas tak szybko leci, że wakacje miną
błyskawicznie. Wakacje, czas odpoczynku
– to szansa, aby godnie i przyjemnie
wytchnąć od pośpiechu codzienności, aby
stwierdzić pod koniec, że wakacyjny czas
nie był zmarnowany. Lecz poco szukać
tego co daleko.. wystarczy pomysł, chęci i
wakacje udane. Chcąc pokazać problem,
przytoczę kilka przykładów:
S ą ludzie, którzy myślą tak:
„wakacje=nuda” – należy mieć chęci i
pomysł, aby nuda nas nie dołowała
Wystarczy pomysł, wszędzie można
przyjemnie spędzić wakacje.. za granicą,
w kraju, czy w naszym rejonie - gminie.
Nie powiem, że nie warto poznawać
świata – bo należy to robić, ale ważniejsze
jest to, co zaplanujemy na przewidziany
czas i to z kim spędzimy nasze wakacje.
Lepiej być w gronie przyjaciół, w bliskim
dla nas otoczeniu, miejscu, niż jechać w
nieznane i cierpieć, że coś jest tak a nie
inaczej…
S ą ludzie, którzy myślą tak:
„wakacje=praca” – pracować należy, bo
„Praca doskonali cnotę”
Tak, pracować należy. Wielu zarabia i
dorabia sobie latem, lecz nie należy
pracować ponad nasze siły, bo po co
wakacje, skoro np. nie widzimy od rana do
wieczora słońca z pozycji leżącej z
trawnika koło domu :) Praca doskonali i
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PIELGRZYMKA
DO WIELENIA
6 lipca 2012 roku odbyła się
pielgrzymka osób chorych i starszych z
naszej parafii do Wielenia. Uroczystej
Mszy odpustowej przewodniczył bp
Paweł Socha z diecezji zielonogórskogorzowskiej. Wygłosił także kazanie.
Podczas Mszy świętej można było
skorzystać z sakramentu chorych. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy w Solcu
Nowym księdza Mariana Brdysia, który
jest tam proboszczem. Opowiedział nam o
historii kościoła pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej. Zostaliśmy
również ugoszczeni w sali wiejskiej kawą,
herbatą oraz smacznymi drożdżówkami.
Wstąpiliśmy też do kościoła p.w.
Miłosierdzia Bożego we Wroniawach. Tu
wspólnie odmówiliśmy koronkę do
B o ż e g o M i ł o s i e rd z i a . Ws z ys c y
zadowoleni, mimo upału, wróciliśmy
szczęśliwie do domu.

10 miesięcy…
Życzę udanych wakacji, bo ciągle jeszcze
one trwają, a przynajmniej jest lato (nie
wa ż n e c z y p a d a , c z y z a b a rd z o
przygrzewa) – całego dnia nie
powinniśmy pracować. Wystarczy pomysł
;) Warto pamiętać.. Mistrzem swojego
życia jest ten, Kto potrafi dobrze
dysponować swoim czasem.
„Wszystko czeka na swój czas, czas zaś
na nic nie czeka” - przysłowie gruzińskie
Grzegorz Jaskuła

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Świadectwo o…
Mam 42 lata i jestem
słuchaczem Radia Maryja. Prawie
codziennie włączam Radio na te fale,
chciałem zaznaczyć, że jestem
stosunkowo młodym człowiekiem (co
odkłamuje stereotyp, że tych fal
słuchają ludzie starsi - sam mam takich
kolegów i koleżanki, które słuchają
może nie systematycznie, ale słuchają).
Radio Maryja i Telewizja Trwam ma i
tu znów wbrew obiegowej opinii)
bogatą ofertę programową. Są to
rozgłośnie w pełni tego słowa
znaczeniu katolickie. Ich zadanie to
pomoc w przeżywaniu wiary (i to nie
tylko Katolikom). Często na antenie
słyszymy i widzimy współwyznawców
w wierze chrześcijańskiej.
Trzon ramówki RM stanowią
m.in. Msze św. i modlitwa, np. na
powitanie dnia - z pieśnią „Kiedy
ranne…”, śpiew „Godzinek” (który jest
uwielbiany przez uwaga … nawet
niewierzących i to z mojego otoczenia,
Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, dwa razy Różaniec św., Apel
Jasnogórski (prosto od Matki)- jakie to
szczęście np. dla osoby chorej być przy
Matce. Modlitwę uzupełnia codzienna
Katecheza rano i wieczorem( częstymi
gośćmi są Bibliści). Codziennym cyklem
a u d yc j i s ą „ Roz m ow y
Niedokończone…”, w których to są
audycje dla rodziców i wychowawców,
d l a m a ł ż o n ków, s p o t ka n i a z
psychologami, są też audycje „Dla
młodzieży i z młodzieżą” prowadzone
przez ks. Antoniego Balcerzaka, który
pochodzi z naszych stron i często z jego
ust słowo Zbąszyń pada w radio i
telewizji.
Na antenie poruszane są
sprawy społeczno – polityczne. Polityka
- często to słowo źle nam się kojarzy
tymczasem źródłosłów tłumaczy, że
jest to ROZTROPNA TROSKA O DOBRO
WSPÓLNE. Troszcząc się o to dobro
chrześcijanin, który chce poznać
prawdę powinien się zapoznawać ze
zdaniem tzw. Drugiej strony, która to w

400 tys. Ludzi w ramach Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja 8 lipca 2012 r.

niektórych mediach praktycznie nie
istnieje lub delikatnie mówiąc
przedstawiana jest nie obiektywnie.
Jednak priorytetem informacyjnym dla
RM i TV są bieżące sprawy Kościoła.
Warto też podkreślić, że właśnie w tym
radiu i w tej telewizji zdobywała swoje
szlify dziennikarskie jedna z naszych
młodych parafianek. Radio i telewizja
odwiedza parafie w całej Polsce i na
świecie. Kiedy niebyło jeszcze TV
Trwam, Radio M odwiedziło Zbąszyń.
Wtedy w Zbąszyniu był o. Tadeusz
Rydzyk i o. Piotr Andrukiewicz.
Rozmowy Niedokończone
przeprowadzone były z naszej parafii i
głos popłynął na cały świat. To jest
właśnie wielki fenomen tych mediów
komunikacja Polaków na całym
świecie. Wokół RM i TV powstało wiele
inicjatyw - fundacje, które tworzą:
wydawnictwa, Wyższą Szkołę Kultury
Społecznej i Medialnej( Jest czołową
spośród uczelni prywatnych), wody
geotermalne. Ostatnim wielkim
dziełem powstałym wokół RM jest
Świątynia jako wotum dziękczynne za
Jana Pawła II. Centrum kultu w
świąt yni będzie obraz - kopia
Cudownego Obrazu z Jasnej Góry
przekazanego do Polski przez Ojca Św.
Jana Pawła II z jego prywatnej kaplicy.
Smucić może fakt, że TV Trwam
nie może znaleźć miejsca w
nowoczesnej przestrzeni medialnej- na
cyfrowym Multipleksie (JAKO JEDYNA

KATOLICKA STACJA TELEWIZYJNA, W
KTÓREJ MOGĘ OBEJRZEĆ WSZYSTKIE
PODRÓŻE APOSTOLSKIE OJCA ŚW.),
cotygodniowe audiencje generalne,
niedzielny Anioł Pański! To nie
porządku, że katolicy nie mają miejsca
w nowoczesnych mediach - tak
uważam. Tymczasem kiedy jeszcze nie
b y ł o T V Tr w a m J a n Pa w e ł I I
powiedział, „Ja Panu Bogu codziennie
dziękuje, że jest w Polsce takie radio co
się nazywa Radio Maryja”, natomiast
obecny Ojciec Św. Benedykt XVI wysłał
do Polski swego sekretarza Tarcisio
Bertone, który w sposób jednoznaczny
poparł starania Ojców
Redemptorystów w sprawie TV, a sam
Ojciec Św. Łączcząc się satelitarnie z
400 tyś. Pielgrzymów przy
Jasnogórskich wałach 8 lipca
powiedział „Pozdrawiam uczestników
pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
zebranych na Jasnej Górze, którzy
modlą się za Ojczyznę, za rodziny, o
wolność słowa”.
Tych dzieł nie można
zaniechać. Św. Maksymilian Maria
Kolbe, który był liderem
przedwojennych mediów katolickich
powiedział „Możemy wybudować
wiele kościołów . Ale jeśli nie
będziemy mieli własnych mediów,
te kościoły będą puste”. Poprzyjmy
starania o zaistnienie TV Trwam na
cyfrowym Multipleksie, módlmy się o
pluralizm w mediach.
Maciejewski Konrad
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W ostatnim czasie:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.
17/.
18/.
19/.
20/.
21/.
22/.
23/.
24/.
25/.
26/.

Sakrament Chrztu przyjęli:
Zuzanna Rydzio, Poznań, ul. Grochowska,
Kamil Daniel Radom, Zbąszyń, ul. Wigury,
Hanna Kostrzewa, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
Małgorzata Ratajczak, Zakrzewko,
Karol Kromski, Perzyny,
Kornelia Maria Zwierzchlewska, Nowy Dwór,
Milena Helena Zeń, Zbąszyń, ul. Zielona,
Kinga Guła, Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
Franciszek Wachowiak, Stefanowo,
Antoni Przybyła, Zbąszyń, u. Na Kępie,
Zuzanna Brychcy, Nądnia,
Daria Klimek, Zielona Góra,
Borys Matysiak, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
Jessica Maria Kaczmarek, Zbąszyń, ul. Taczaka,
Aleksander Kreft, Zbąszyń, ul. Muśnickiego,
Wojciech Kulus, Nowa Wieś,
Jagoda Rybak, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Kamil Boch, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Lena Kołata, Zbąszyń, ul. Jeziorna,
Kacper Tomiak, Inwerness, Wielka Brytania,
Igor Krzysztof Widman, Koziegłowy, Os. Leśne,
Alicja Chłopek, Zbąszyń, ul. Poprzeczna
Laura Pucek, Zbąszyń, ul. Krótka,
Milena Anna Grzeszkowiak, Strzyżewo,
Alan Rychły, Przyprostynia, ul. Wawelska,
Alicja Wiktoria Michalska, Zbąszyń, ul. Poznańska,

Odeszli do Wieczności:
1/. Bogusława Lorenc, l. 46, Strzyżewo,
2/. Leonard Jan Stępa, l. 88, Zbąszyń, ul. Miodowa,
3/. Zbigniew Józef Patalas, l. 57, Zbąszyń, ul. Senatorska,
4/. Władysława Owczarczak, l. 74, Zbąszyń, ul.
Garczyńskich,
5/. Jan Krzywiak, l. 80, Zbąszyń, ul. Graniczna,
6/. Helena Ratajczak, l. 88, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia,
7/. Tymoteusz Kepke - noworodek,
8/. Waleria Leokadia Małycha, l. 85, Perzyny,
9/. Justyna Muńko, l. 44, Nądnia,
10/. Małgorzata Wanda Dudek, l. 32, Zbąszyń, ul.
Wypoczynkowa,
11/. Mirosława Helena Krawczyk, l. 64, Perzyny,
12/. Janusz Józef Siwecki, l. 64, Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
13/. Leon Owczarczak, l. 80, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
14/. Aleksandra Bogdał, l. 89, Sulechów,
15/. Maria Krystianc, l. 84, Zbąszyń, ul. Dolna,
16/. Barbara Stanisława Kotwica, l. 71, Strzyżewo.

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
Jacek Kinal - Anna Kania,
Przemysław Łakomy - Paulina Adamczak,
Patryk Bednarzak - Sylwia Kaczmarek,
Marcin Karol Walkowiak - Izabela Mańczak,
Marcin Piotr Tobys - Katarzyna Ewa Chwałkowska,
Sebastian Korbanek - Julita Zboralska,
Bartosz Piotr Taberski - Paulina Maria Orzechowska,
Szymon Mielcarek - Joanna Tobys,
Alfred Jan Wargoś - Irena Maria Przymuszała,
Paweł Piotr Woźny - Jagoda Maria Cholewa,
Bartosz Marian Iwanowski - Magdalena Agnieszka Genderka,
Piotr Paweł Klimek - Barbara Maria Droszczak,
Krzysztof Stanisław Łodziński - Sylwia Dura,
Maciej Leszek Wawrzyński - Emilia Anna Szelzchen,
Andrzej Olender - Paulina Katarzyna Napierała,
Łukasz Rybicki - Paulina Hirt,

Naszej redakcyjnej Koleżance ANNIE MASIEWICZ
Redaktorowi i Szafarzowi KRZYSZTOFOWI KUBIAKOWI
oraz
SŁAWOMIROWI KOSTRZEWIE
Z okazji przypadających w lipcu Imienin
Moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, radości
Bożego błogosławieństwa, Życzliwości od ludzi składa:
Zespół Redakcyjny
„Zbąskiego Sanktuarium”
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Modlitwa o świętość. - 10. Czuwanie z o. Pio w Łagiewnikach.
Dokładnie w dziesiątą rocznicę
kanonizacji świętego Ojca Pio odbyło się
również dziesiąte ogólnopolskie czuwanie
modlitewne Grup Modlitwy i jego czcicieli
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie w Łagiewnikach .
1
6
czerwca br. O godzinie 21:00 bardzo licznie
zgromadzonych pielgrzymów przywitał
ks. Franciszek Ślusarczyk, rektor
łagiewnickiego sanktuarium. Apel
Jasnogórski poprowadził o. Piotr Jordan
Śliwiński OFMCap, który wygłosił
pierwszą konferencje wprowadzającą w
temat czuwania „Świętymi bądźcie”.
Następnie swoim świadectwem wiary
podzieliła się Mari Lucia Ippolito z San
Giovanni Rotondo, matka cudownie
uzdrowionego za przyczyną ojca Pio
Mateusza Colellego (cud kanonizacyjny).
Jej świadectwo było nie tylko wzruszające
ale przede wszystkim mówiące o
Miłosierdziu Bożym, które wysłuchało
Głosu Świętego. Na podstawie tego cudu
odbyła się kanonizacja św. o. Pio( w

o d n o w i e n i e m s a k ra m e n t u c h r z t u
świętego, z podkreśleniem zerwania ze
złem i otwarcia się na nowe życie w łascew świętości. Uczestnicy otrzymali
indywidualne namaszczenie
poświęconymi olejami i, przyjmując znak
krzyża, uznali Jezusa jako swojego Pana i
Zbawiciela. Trzymając zapalone świece,
wzywali też orędownictwa Ojca Pio w
wszystkich świętych, prosili o wytrwałość i
opiekę w realizacji osobistego powołania
do świętości. Celebracje poprowadził o.
Waldemar Korba OFMCap z Grupą
Modlitwy Ojca Pio z Wołczyna.
W czuwaniu wzięło udział ponad 100
grup zorganizowanych z całej Polski oraz
liczna rzesza indywidualnych
pielgrzymów.
Nasze odczucia i przeżycia:
- Podróż samochodem do Łagiewnik i z
powrotem była nadzwyczaj krótka i
pogodna (nie tylko jako aura), jeden z
uczestników miał uczucie jakby jechał do
Poznania, a nie do Krakowa). Jadąc sami
się modliliśmy i wiemy, że też modlili się za
nas, którym dziękujemy.
- Oprócz Łagiewnik nawiedziliśmy też
stary królewski Kraków wraz z Panią
przewodnik i dzięki niej weszliśmy w jego
atmosferę nawiedzając też parafię o. Pio.
- Rozmawialiśmy z o. Tomaszem
Duszycem, redaktorem naczelnym gazety

Jeżeli chcesz przystąpić do
naszej grupy modlitewnejskontaktuj się osobiście lub
telefonicznie z kierownikiem
grupy Konradem

następnym numerze przedstawimy jego
treść).
O północy sprawowana była uroczysta
Msza Święta pod przewodnictwem
biskupa Jana Zająca, którą koncelebrowało
60 kapłanów- duchowych opiekunów Grup
Modlitewnych Ojca Pio z całej Polski.
Obecni też byli koordynatorzy Grup
Modlitwy Ojca Pio: ks. Andrzej Liszka z
diecezji tarnowskiej, ks. Zbigniew Gański z
diecezji toruńskiej, ks. Leszek Biłas z
diecezji sandomierskiej i ks. Krzysztof
Śliczny z diecezji kaliskiej.
Po Eucharystii Koronkę do
Miłosierdzia Bożego poprowadził o
Bogusław Piechuta OFMCap, wieloletni
moderator Grup Modlitwy Ojca Pio w
krakowskiej prowincji kapucynów.
Czuwanie zakończyła celebracja „Świętość.
Powrót do źródeł”, która była uroczystym

nr. Tel. 602 763 974

Ojciec Tomasz Duszyc red. nacz. Głos Ojca Pio

Głos o.Pio, którą sprowadzamy do naszej
parafii. Ojcu Tomaszowi przedstawiliśmy
naszą grupę i reklamując też nasze miastoszczególnie pomnik i spływ kajakowy
szlaków Jana Pawła II. Wyraził on wielką
nadzieje na współpracę między grupą a
czasopismem i zarazem chęć odwiedzenia
Zbąszynia. „Głos o. Pio” był głównym
sponsorem spotkania w Łagiewnikach.
Konrad Maciejewski

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)
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Kącik poetycki

Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać
wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz zasowniki przez dni lata odmieniać!
(J.Przyboś 1938)

M-c Lipiec – Sierpień to okres wakacji.
„ Na świadectwach, wzbici w radość
odlecieli uczniowie, drży powietrze
po ich śmigłym zniku.

Niech ten czas letni będzie okazją do przeżywania i podziwiania urody przyrody – kolorów i zapachów lata.
Okres wakacji i urlopów niach będzie dla nas wszystkich czasem spotkania się z Bogiem – Stwórcą w Stworzeniu.
Pomoże nam w tym przyroda, gdziekolwiek będziemy znajdziemy ciche spokojne miejsce, by wyhamować się z pędu codzienności
– wyciszmy się.
Jak zachwycający jest świat ciszy. Cisza pomaga nam w rozmowie z Bogiem.
Wszystkim na urlopach, wakacjach i przy pracy życzymy odrobiny doznania i zauważenia Boga w tym innym; kolorowym i
pachnącym letnimi kwiatami łąk, zbóż i traw – świecie!
Pozwolę sobie przytoczyć jedną z myśli Pino Pellegrino:
- „Lipiec: czas ucieczki. Ludzie wychodzą z domów i ruszają w drogę. Pomyślmy chwilę o tej pokornej, deptanej przez
wszystkich drodze.
Nie urośnie na niej źdźbło trawy, ani kłos przenicy, ani nawet kwiat. Nie przemieszcza się tak, jak płynący z jej boku strumyk, nie
kręci się jak wiatrak.
Nie udziela schronienia palącemu słońcu. Nie służy człowiekowi w żadnej pracy umysłowej ani fizycznej.
Jednak to właśnie ona doprowadziła do zielonych łąk i pól, do kwitnących parków i ogrodów warzywnych.
To ona łączy rolnika z młynarzem, a wierzącego z kościołem...
Drogi odludne i wypełnione tłumem, ulice krótkie czy długie, błogosławione jesteście wy, które pomagacie człowiekowi
odnaleźć swego bliźniego.
Kamieniste ścieżki i wspaniałe autostrady, jesteście symbolem naszej podróży prowadzącej do wzniosłego przeznaczenia.”
Cały świat jest wypełniony Jego
znakami i wołaniem!
Zacznijmy więc nasze studia na tym
Uniwersytecie Stworzenia.
Chcę uczyć się od wody, która się nigdy
nie cofa.
Chcę uczyć się od kwiatów,
wesołych, pachnących i żyjących w
bezgranicznej ciszy.
Chcę uczyć się od korzeni,
które zagłębione w ciemności ziemi
wierzą w słońce.
Chcę uczyć się od ptaków,
jak żyć na swiecie nie będąc z nim
związanym.
Chcę uczyć się od brzegów rzeki,
które wpatrują się w siebie z
szacunkiem.
Chcę uczyć się od drzew,
jak znosić gorąco i dawać innym ochłodę.

Mogę się uczyć...
nawet od źdźbła trawy:
zdeptane, podnosi się znów i patrzy
ufnie
w niebo jak na swoją własność.
Mogę się uczyć nawet od kropli wody:
zawiera ona w sobie wszystkie kolory
tęczy.
Mogę się uczyć od drzewa oliwnego:
oddaje się nam wszystkim, aż do
ostatniego potu
i nie pragnie się oszczędzać.
Uczę się od szczytów gór: otoczone są
zewsząd światłem,
a żyją zatopione w pokornej ciszy.
Uczę się od jutrzenki:
ona emanuje swoje piękno nawet gdy
nikt
na nią nie patrzy.
Uczę się...
Uczę się od całego stworzenia jak pojąć
Stwórcę.

Hymn o Boga
Słońce wystawia twoj zapał, świtanie
twoją radość
burza twoją namiętność, tęcza twój
spokój,
trzęsienie ziemi twoją tajemnicę,
horyzont twoją wolność,
niebo twoją swobodą, chleb twoją
miłość...
Wszystko ma twój zapach.
Jesteś Ogniem
Jesteś Wiatrem
Jesteś Skałą
Otchłanią
Żródłem
Głębią...
Wszystko jest pełne Ciebie. Jedynie cisza
może Ciebie wyśpiewać wielki Boże,
który znasz bieg gwiazd tam w górze
i tajemnice naszych serc tu na dole.
(M.Kaminska - Kraków - Częstochowa 2005)

Próba modlitwy
Jesteś świetlistym szczytem góry spoza skłębionych wiatrem czasu chmur
wystarczy lada powiew by cię zasłonił mrok pozwól choć chwilę oglądać twą jasność
albo daj słyszeć Twój najcichszy głos. Niech umilknę przed Tobą którego nie słyszę
niech odetchnę powietrzem co tak rozrzedzone otwórz moje oczy snem o śnie
zmorzone uszy głuche na to co nie jest mną samą uwolnij mnie od mego w siebie
uwikłania wyplącz z mocnej siatki słabości codziennej.
Lipiec - Sierpień 2012 St.A.Z.
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KRZYŻÓWKA WAKACYJNA
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 29 utworzą rozwiązanie - myśl św. Urszuli Ledóchowskiej, które prosimy przesłać na
adres: |Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zbąszyń, do dnia: 20.07.2012 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki czerwcowej” - „Wielkie myśli pochodzą z serca”. Nagrodę wylosowała: Pani Krystyna Kwaśna z
Przyprostyni, ul. Prandoty, a za rozwiązanie krzyżówek z „Kącika dla dzieci” nagrodę otrzymują : Jakub i Madzia
Owczarczakowie, Zbąszyń, ul. Dolna. GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:

Pionowo:

1/. ucisk, niewola,
2/. wiadomości,
3/. gatunek jęczmienia,
4/. protektorat,
4/. słodkie danie wielkanocne,
8/. na statku – to reling,
5/. zwiedzający np. Polskę,
9/. ciekawa gra planszowa
6/. odbicie światła,
dla wszystkich,
7/. pajac,
10/. niebo, piekło i …,
12/. okrągły cukierek,
11/. w ogródku
13/. zasada, standard,
przedszkolnym,
14/. dawniejsze obuwie,
12/. w niej kwiatek,
15/. imię królów duńskich,
16/. znany powieściopisarz
16/. w niej antyki,
angielski,
20/. pełna runda wykonana 17/. jelonek, kózka, skarabeusz i
stonka,
na stadionie przez biegacza,
18/.
wysłaniec,
21/. uprawia go surfer,
19/.
nadaje
i odbiera sygnały,
22/. jest nią też adeptka,
23/.
ma
ją
listonosz,
lub … na
27/. „zacina się” kiedy mówi,
zakupy,
28/. narzędzie w ręku
24/. mała żaba,
montera,
25/. mieszkaniec Wielkiej
29/. odłam muzułmanów,
Brytanii,
30/. włoski taniec ludowy,
26/. sport rozgrywany na torze,
33/. mała kropka,
30/. jeździ samochodem
37/. niezbędny składnik
zarobkowo,
komórek zwierzęcych i
31/. np. listy polecające,
roślinnych,
32/. dewotka,
38/. dawniej – mieszkanie
34/.
ma je ptak, a także z
dozorcy,
atramentem,
39/. w kościele,
35/. … anielskie,
40/. malarz przywiązujący
szczególną wagę do barwy w 36/. pozostałość po amputacji
kończyny,
obrazie,
40/.
nazwisko feldkurata z
45/. w prawie –
„Przygód
dobrego wojaka
powiększenie,
Szwejka,
46/. to też szkoła średnia,
41/. „żona” odyńca,
47/. zbiera zioła,
42/. naprzeciw naszego
51/. popularny ptak,
kościoła,
55/. zarządzana przez
43/. ptak drapieżny,
biskupa,
44/. siły zbrojne państwa,
56/. sankcja, gwałt,
48/. listeczek sosny,
57/. nieprawda,
49/. szton, żeton,
58/. odczuwalna latem,
59/. rzemieślnik lub … ptak. 50/. wstążeczka orderowa,
51/. nie jada mięsa,
52/. imię Loren – aktorki
włoskiej,
53/. kreśli ją też łyżwiarz na
lodzie,
54/. pomieszczenie na statku.
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Spływ kajakowy
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