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PIUS XI
Papieżem Pojednania

Pius XI, faktycznie Achille Ratti
urodził się 31 maja 1857 w Desio koło
Mediolanu. Uczył się w szkołach
kościelnych, a po zdaniu matury w
gimnazjum państwowym wstąpił do
seminarium. W roku 1879 otrzymał
święcenia kapłańskie. Studiował w Rzymie
uzyskując trzy doktoraty. W 1882 roku
pracował w Mediolanie jako duszpasterz
oraz profesor w seminarium. Pracował w
Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie od
1888 roku, następnie w Bibliotece
Watykańskiej, gdzie w 1914 roku został jej
prefektem. W 1918 roku został mianowany
wizytatorem apostolskim na Polskę oraz
Litwę, a później sprawał funkcję nuncjusza
apostolskiego w Polsce. W kolejnych latach
Achille Ratti zostaje przez Benedykta XV

wyniesiony do godności tytularnego
arcybiskupa Naupactus. W 1921 roku
zostaje arcybiskupem w Mediolanie oraz
otrzymuje kapelusz kardynalski.
Po śmierci Benedykta XV w czasie
konklawe dnia 6 lutego 1922 roku Achille
Ratti zostaje wybrany papieżem. Przyjmuje
imię Pius XI. W 1929 roku doprowadził do
zawarcia z włoskim rządem porozumienia traktatu laterańskiego oraz wielu innych
porozumień. Utworzył Muzeum MisyjnoEtnologiczne i radio watykańskie. Kładł
nacisk na problematykę misyjną. Pius XI był
reformatorem programu nauczania w
seminariach duchownych. Ogłosił wiele
encyklik. W encyklice Divini Redemptoris
potępił komunizm,a w Mit brennender
Sorge z 1937 potępił nazizm.
Papież Pius XI zmarł 10 lutego
1939 roku w Watykanie. Został pochowany
w bazylice św. Piotra. Na temat śmierci
Piusa XI pojawia się wiele teorii, które
mówią, że z powodu potępiania ideologii
totalitarnej, został ofiarą faszystów.
Joanna Galas

,,Otwórzmy wrota szkoły szeroko”–Janusz Korczak
Zbliża się koniec wakacji i początek nowego
roku szkolnego. Warto wspomnieć, iż to
właśnie rok 2012 związany jest z sylwetką
znakomitego pedagoga – Janusza Korczaka.
Korczak urodził się 22 lipca 1878
roku w Warszawie. Jego prawdziwe imię i
nazwisko to Henryk Goldszmit. Był nie
tylko pedagogiem, ale i lekarzem i
publicystą, a także znanym na całym
świecie działaczem na rzecz praw dziecka.
W 1912 roku został dyrektorem Domu
S i e ro t w Wa r s z aw i e p r z y u l i c y
Krochmalnej. Placówkę tę oparto na
nowoczesnych założeniach społecznopedagogicznych. Z jego inicjatywy
powstały kolonie letnie dla dzieci. W 1919
roku – Korczak we współpracy z Maryną
Falską założył sierociniec dla dzieci
polskich ,, Nasz Dom ”. W sierpniu 1942
roku wraz z wszystkimi opiekunami oraz
wychowankami Domu Sierot (około 300
osób) został wywieziony do Treblinki. W
obecnym roku minie 70 lat od jego śmierci.
Korczak jako jeden z pierwszych
głosił, iż dziecko jest autonomiczną osoba,
posiadającą własna godność,
zainteresowania, potrzeby i prawa. Nie
byłoby Konwencji o Prawach Dziecka,
gdyby nie jego działalność i myśli. To on
właśnie zauważył w dziecku człowieka.
Zostawił jasny przekaz, iż dziecko należy
traktować poważnie .
Pedagogika Korczaka jest wciąż
aktualna. Świadczy o tym zainteresowanie
jego osobą, dorobkiem i myślą w kręgach
badaczy i pedagogów na całym świecie.
Dowodził on bowiem, iż dziecko jest
pełnym człowiekiem, choć może innym,w
innej skali, ale pełnym.
Tak pojęte dziecko,,ma prawo
”wzrastać i dojrzewać oraz posiadać

,,prawo do szacunku”. Wybitną rolę w
procesie wychowania dzieci i młodzieży
odgrywa osoba nauczyciela i
wychowawcy. Od niego żądał więc
postawy wnikliwego obserwatora,
umiejętności poznawania i rozumienia
spraw dziecka oraz występowania w
charakterze opiekuna udzielającego
j e d y n i e p o m o c y, n i e z b ę d n e j d o
samodzielnego dochodzenia prawdy.
Uważał, iż gdy cieszymy się z obecności
dzieci i obserwujemy je , czujemy się
wewnętrznie szczęśliwsi. Obcowanie z
uczniami i okazywanie im ufności, pozwala
nauczycielom zaakceptować siebie i
uwierzyć w swoje siły. Dzieci bowiem
przejawiają naturalną ciekawość i mają
wiele pięknych właściwości. Są twórcze,
opiekuńcze, potrafią samodzielnie myśleć.
W atmosferze wartości ich pozytywne
cechy rozkwitają. Korczak uważał, iż
dziecko najlepiej funkcjonuje w takiej
atmosferze nauczania, w której czuje się
kochane, rozumiane, szanowane,
doceniane i bezpieczne. Dlatego ważne jest
okazywanie ciepła, troski i serdeczności, a
także tworzenie właściwego środowiska, w
który może dorastać i rozwijać się w sposób
całościowy (pełny). Każde dziecko jest
indywidualnością , ma swoje emocje i
rozwija się na swój sposób. Należy tworzyć
odpowiedni klimat czytelnej akceptacji i
pracy. Ważne jest otwarte słuchanie, bez
oczekiwania określonych odpowiedzi .
Klasa to miejsce, w którym każdy uczeń
może czuć się godnie i bezpiecznie. To w
niej nauczyciel powinien
dowartościowywać wychowanka,
wzmacniać go niewerbalnie np. miłym
gestem, pozytywnym nastawieniem
wyrazu twarzy. Dobry nauczyciel widzi

świat oczami dziecka.
Mamy XXI wiek, a słowa Korczaka
nie straciły na wartości, wręcz przeciwnie,
mocno zyskały. Zmiany, jakie dokonują się
w polskiej oświacie w ostatnim czasie,
stawiają przed nauczycielami nowe
wyzwania. Trzeba wykształcić dziecko, a w
przyszłości obywatela, który poradzi sobie
z wymaganiami współczesnego świata.
Obecne nauczanie powinno kształtować i
wychowywać ludzi kreatywnych,
mobilnych, gotowych do zaklimatyzowania
się w każdych warunkach. Wielkie nadzieje
pokłada się właśnie w potencjale
nauczycieli. Bowiem to właśnie kreatywny
nauczyciel potrafi motywować dziecko do
aktywności i konstruktywnego
nastawienia do życia .
Ponadczasowość i uniwersalizm
pedagogiki Janusza Korczaka, który w
wielu aspektach wychowania i relacji
dorosły – dziecko wyprzedzał swoją
epokę, są dziś bezdyskusyjne. Stary Doktor
w swym dziedzictwie wskazuje aktualne
również dziś ścieżki otwartego dialogu,
prowadzonego w partnerskiej atmosferze.
Korczak daje nam przykład, że mądry i
dobry pedagog, wychowawca czy
opiekun nie musi infantylizować siebie i
przykucać, aby zobaczyć dziecko, lecz
powinien stanąć na palcach, aby dosięgnąć
wielkości i złożoności dziecięcego świata.
Pamiętajmy ,, Kiedy dziecko się śmieje,
cały świat się śmieje”.
Renata Furman
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ŚWIĘTY HIERONIM - PREZBITER I DOKTOR KOŚCIOŁA
HIERONIM to święty Kościoła
katolickiego, Kościoła prawosławnego i
k o p t y j s k i e g o , d o k t o r Ko ś c i o ł a .
Przetłumaczył Pismo Święte z języka
greckiego i hebrajskiego na łacinę,
przez co najbardziej utrwalił się w
pamięci potomnych. Przekład ten,
znany jako WULGATA ( nazwa pochodzi
od łacińskich słów „Sextus vulgatus” –
teksty pospolite dostępne dla
wszystkich), do dziś uznawana jest za
obowiązujące tłumaczenie Biblii na
język łaciński.
RODZINA
Hieronim urodził się około 347
roku (bardzo trudno jest ustalić faktyczną
datę) w Strydonie w Dalmacji – obszar
dzisiejszej Chorwacji. Jego rodzina
należała do głęboko wierzących – troje z
rodzeństwa Hieronima wybiera życie
z a ko n n e . Ro d z i c e w yc h o wa l i g o
wprawdzie po chrześcijańsku, ale mimo to
chrzest jego odkładali z roku na rok.
Hieronim zostaje ochrzczony w Rzymie
dopiero około 365 roku przez Papieża
Liberiusza.
STUDIA I PRACA W RZYMIE
Hieronim był chłopcem bardzo
żywym i ciekawym świata, dlatego
posiadłszy w mieście rodzinnym początki
nauk, rodzice posłali go do Rzymu, aby
tam uzupełnił swoje wykształcenie.
Studia w słynnej szkole gramatyki i
retoryki rozpoczął jeszcze przed
ukończeniem 18 lat, gdzie zapoznał się z
językiem łacińskim i jego bogatą
literaturą. Pisma św. Hieronima dają mu
najpiękniejsze świadectwo, jak dalece
opanował ten język. Prowadził życie
raczej swobodne, nie różniło się niczym
od trybu życia jakie prowadziła ówczesna
młodzież. Późniejsze twarde życie
traktował jako rodzaj pokuty za grzechy
młodości.
Po skończeniu studiów
Hieronim rozpoczyna pracę jako urzędnik
w Trewirze, gdzie była wówczas stolica
cesarstwa. Praca jego jako urzędnika
zostaje bardzo dobrze oceniona.
TEOLOGIA
Następnie udaje się do Akwilei –
miejscowości położonej u wybrzeży
Adriatyku. Tam wraz z innymi uczonymi i
kapłanami wstępuje w szeregi
duchowieństwa, które na wzór zakonu
prowadziło wspólne życie ze swoim
biskupem. Nie zabawia tu długo, udaje się
bowiem do Antiochii.
Wyczerpany trudami podróży
jest o krok od śmierci. Wg legendy ciężko
choremu Hieronimowi przyśniło się, że za
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zbytnie zainteresowanie księgami
świeckimi stanął przed Sądem Bożym.
Obiecał, że będzie studiował święte
pisma, wówczas ozdrowiał.
Hieronim zafascynowany jest
kulturą Wschodu. Wybiera żywot
pustelnika, lecz by utrzymać kontakt ze
światem, koresponduje ze swoimi
przyjaciółmi. Na Wschodzie pogłębia
znajomość greki, co pozwoliło mu później
przetłumaczyć Nowy Testament.
Aby lepiej poznać hebrajski,
udaje się na pustynię położoną na
południowy zachód od Antiochii, gdzie
spędza dwa lata w samotności. Istnieją
przesłanki mówiące, że naukę
hebrajskiego rozpoczął na skutek
poznania Żyda, którego nawrócił na
chrześcijaństwo. Znajomość hebrajskiego
pozwoliła Hieronimowi na przekład
Starego Testamentu. Oddał się też pokucie
umartwiając swoje grzeszne ciało.
KAPŁAŃSTWO
Po okresie samotnego życia
wraca do Antiochii, gdzie w 379 roku
przyjmuje święcenia kapłańskie, na które
zgodził się pod warunkiem, że będzie
mógł nadal wieść ascetyczne życie. Celem
jego życia jest praca naukowa,
studiowanie nauk Biblijnych i dlatego nie
podejmuje żadnych zadań
duszpasterskich.
KONSTANTYNOPOL
Wkrótce potem udał się do
Konstantynopola, gdzie zatrzymał się
prawdopodobnie na dwa lata. Miasto to
urzekło go swoją historią, bogactwem
zabytków, zasobnością w książki Słuchał
tam wykładów i kazań tamtejszego
patriarchy i słynnego teologa Grzegorza
Nazjanzeńskiego, a także doskonalił się w
języku greckim i filozofii.
POWRÓT DO RZYMU
W roku 381 Hieronim
ponownie wyrusza do Rzymu i wraca do
studiów nad językiem hebrajskim. W
latach 382 – 384 był sekretarzem i
doradcą Papieża Damazego I.
Ws z e c h s t ro n n e w yks z t a ł c e n i e
Hieronima, świątobliwe życie jakie wiódł
w celi klasztornej, przekonywująca
wymowa, zjednały mu w Rzymie taką
sławę, że wielu widziało w nim następcę
Damazego. Pobyt w Rzymie to również
moment, kiedy Hieronim, wcześniej
pełniący żywot pustelnika, rozpoczyna
prowadzenie grup Biblijnych
składających się z przedstawicielek
rzymskiej arystokracji.
Po śmierci Papieża Damazego I,
k t ó r y p r z e ko n a ł
H i e ro n i m a d o

przetłumaczenia Biblii, Hieronim
opuszcza Rzym i udaje się do Betlejem.
Wraz z nim wyrusza Paula, rzymska
arystokratka uczęszczająca na jego
wykłady. Paula zakłada w Ziemi Świętej
jeden z zakonów ascetycznych.
BETLEJEM
W Betlejem, gdzie bez reszty
poświęca się pisaniu, spędza swoje
o s t a t n i e 3 4 l a t a ż yc i a . Po m i m o
niestrudzonej pracy pisarskiej nie
zaniechał pokuty, postów, nocnego
czuwania, codziennych rozpamiętywań o
rzeczach ostatecznych. Organizował tam
także działalność charytatywną,
prowadził wykłady, pod jego opieką
powstały cztery klasztory. Odznaczał się
encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym
temperamentem, umiłowaniem ascezy,
pracowitością, gorącym przywiązaniem
do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede
wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.
Pozostawił po sobie ogromną
spuściznę literacką. Przez 24 lata (382 –
406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo
Święte. Przekład jego przyjął się tak
dalece na Zachodzie, że zyskał miano
„wulgaty”, czyli tłumaczenia powszechnie
przyjętego. Wyparło ono z wolna
wszystkie inne jako mniej doskonałe.
S o b ó r Tr yd e n c k i ( 1 5 4 5 – 1 5 6 3 )
zatwierdził WULGATĘ jako tekst
kościelny. Św. Hieronim zdobył sobie
sławę wśród współczesnych najlepszego
znawcy Pisma Świętego. Znał języki:
łaciński, grecki, hebrajski, aramejski.
Radzili się go w trudnościach ówcześni
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biskupi. Często zasięgał jego rady także
św. Augustyn. Hieronim napisał również
komentarze do wielu ksiąg Pisma
Świętego oraz przełożył wiele tekstów
ojców Kościoła.
Ostatnie lata spędził w grocie
sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana
Jezusa. Będąc w Ziemi Świętej miałam
okazję nawiedzić to miejsce. Znajduje się
ono dokładnie w podziemiach
franciszkańskiego Kościoła św. Katarzyny,
przylegającego do Bazyliki Narodzenia
Pańskiego. Czczone jest tu miejsce gdzie
znajdował się grób Świętego oraz drugie
wykute w skale pomieszczenie zwane Celą
św. Hieronima.
Zmarł po krótkiej chorobie w
Betlejem, 30 września 419 lub 420 roku.
Święte jego relikwie przeniesiono do
Rzymu i umieszczono w kościele
Najświętszej Maryi Panny Większej.
KULT
Wkrótce po śmierci Hieronima
zaczęły powstawać żywoty mówiące o
jego świętości i cudach. Chociaż nie był
męczennikiem, to jednak już przed
oficjalną kanonizacją był czczony jako
święty.
W VIII wieku ogłoszony został
jednym z czterech wielkich doktorów
Kościoła Zachodniego, wspólnie ze św.
Ambrożym, św. Augustynem i św.
Grzegorzem I Wielkim.
Pod koniec XIII wieku
duchowni z bazyliki Santa Maria Maggiore
w Rzymie ogłosili, że relikwie Hieronima
zostały przeniesione do ich kościoła, gdzie
są czczone wraz z fragmentami żłóbka
Chrystusa.
Oficjalne potwierdzenie kultu
Świętego Hieronima nastąpiło w 1747
roku kiedy to Papież Benedykt XIV
beatyfikował Hieronima. Zaś kanonizacji
dokonał Papież Klemens XIII w roku 1767.
Święty Hieronim jest patronem
archeologów, archiwistów, biblistów,
bibliotekarzy, bibliotek, uczniów,
studentów i tłumaczy.
Obowiązkowe wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest 30 września. Także w
Kościele prawosławnym obchodzone jest
jego wspomnienie.
MODLITWA
Boże, który obdarzyłeś
Świętego Hieronima miłością
i znajomością Pisma Świętego
pozwól, aby Twój lud obficie
żywił się Twoim słowem
i znajdował w nim źródło życia.
Amen
Urszula Pawelska

POTRZEBA AKTYWNEGO SŁUCHANIA
Wy d a w a ł o b y
się, że nie ma
prostszej i
łatwiejszej rzeczy
jak rozmowa.
Wszak stanowi ona
istotę naszego
życia. A jednak, czy
p o t r a f i m y
rozmawiać,
zwłaszcza w
s y t u a c j i , k i e dy
rozmowa staje się podstawowym
elementem wychowania? Czy nasz proces
komunikacji oparty jest na zaufaniu,
otwartości i rzetelnym porozumieniu?
Czy obecna jest w nim wzajemna troska
oraz ciepło? To tylko kilka pytań, jakie
warto sobie zadać.
W ciekawy i mądry sposób
odpowiedział na nie doktor Thomas
Gordon, współczesny amerykański
psycholog i terapeuta, twórca programu
„Wychowanie bez porażek”.
Gordon przekonuje, że rozmowa może
uczyć, może zachęcać każdego do
konstruktywnych zmian, do rozwoju.
Musi być jednak prowadzona we
właściwy sposób. Kiedy będziemy
zachęcać dziecko do mówienia, kiedy
będziemy mu pomagać w wyrażaniu jego
własnych odczuć, przyczynimy się do
rozwoju jego poczucia własnej wartości
lub szacunku dla samego siebie,
jednocześnie zmniejszymy w nim obawę,
zagrożenie, które mogą uniemożliwić mu
przeprowadzenie konstruktywnych
zmian. Prowadzenie niewłaściwej

rozmowy skłania dziecko do przeżywania
poczucia winy, ogranicza szczerość
okazywania uczuć, wywołuje poczucie
zagrożenia, budzi odczucie braku własnej
wartości, po prostu przeszkadza
w rozwoju.
Co jest więc najważniejszą zasadą
komunikacji z młodym człowiekiem? Jak
ustrzec się przed niewłaściwym
prowadzeniem rozmowy? Otóż, jak
c z y t a m y w k s i ą ż c e T. G o r d o n a
„Wychowanie bez porażek w szkole”, w
relacji z drugim człowiekiem ważne jest
to, by przekazać mu wewnętrzne uczucie
akceptacji. Dlaczego tak ważnym
elementem wychowawczym jest język
akceptacji? Według Gordona dlatego, że
akceptacja umożliwia dziecku
urzeczywistnienie własnych możliwości,
zaś jej brak powoduje, że młody człowiek
często zamyka się w sobie i tym
gwałtowniej broni swojego sposobu
zachowania zamiast się rozwijać.
Każdy z nasz potrzebuje akceptacji.
Chcemy mieć świadomość, że mimo
naszych wad jesteśmy zauważani, kochani
i właśnie akceptowani takimi, jakimi
jesteśmy. Wówczas i tylko wówczas
czujemy się dobrze i możemy się w pełni
rozwijać. Dlaczego chętniej przebywamy
wśród jednych ludzi a unikamy innych?
Wiąże się to właśnie z odczuciem
akceptacji. Podświadomie szukamy ludzi,
którzy są gotowi nas zaakceptować
takimi, jaki jesteśmy, bo tylko wśród nich
czujemy się dobrze. Dziecko posiada
identyczne pragnienie zauważenia,
akceptacji. Gordon twierdzi, że czuć się
zaakceptowanym to znaczy czuć się
kochanym.
Najpierw musi jednak powstać między
rozmówcami łączność, rodzaj więzi czy
pomostu, mówiąc inaczej potrzebna jest
umiejętność nawiązania kontaktu.
Gordon uświadamia nas jednak, że
przeszkadzają nam w tym tak zwane
bariery komunikacji
i wymienia
12 najpopularniejszych blokad
komunikacyjnych. Oto one:
1. Nakazywanie, komenderowanie,
polecanie: Zabierz się do pracy!
2. Ostrzeganie, groźba: Jeżeli nie
będziesz dużo pracował, nie masz co
marzyć o dobrych stopniach.
3. Moralizowanie, głoszenie kazań:
Wiesz dobrze, że z chwilą, kiedy
przyszedłeś do szkoły, twoim zadaniem
jest nauka.
4. D o r a d z a n i e , s u g e r o w a n i e ,
proponowanie rozwiązań: Musisz
lepiej zorganizować sobie dzień.
5. Pouczanie, robienie wykładu,
dostarczanie logicznych
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argumentów: Do końca roku szkolnego
został miesiąc i tylko tyle zostało ci
czasu na wykonanie zadania.
6. O s ą d z a n i e , k r y t y k o w a n i e ,
dezaprobata, potępienie: Jesteś po
prostu leniwy.
7. O b r z u c a n i e w y z w i s k a m i ,
wyśmiewanie, ośmieszanie:
Zachowujesz się jak przedszkolak, nie
jak licealista.
8. Interpretowanie, analizowanie,
diagnozowanie: Starasz się po prostu
wykręcić od wykonania tego zadania.
9. C h w a l e n i e , a p r o b o w a n i e ,
wydawanie ocen pozytywnych: Jesteś
zdolnym młodym człowiekiem. Jestem
pewna, że dasz sobie radę z tym
zadaniem.
10. U s p o k a j a n i e , o k a z y w a n i e
współczucia, pocieszanie,
podnoszenie na duchu: Nie jesteś
jedyny, który to przezywa. Nie martw się
wszystko będzie dobrze.
11. W y p y t y w a n i e , i n d a g o w a n i e ,
krzyżowy ogień pytań: Czy uważasz,
że zadanie jest za trudne? Ile czasu mu
już poświęciłeś? Dlaczego tak długo
czekałeś?
12. Odwracanie uwagi, sarkazm,
dowcipkowanie, zabawianie:
Porozmawiajmy o czymś
przyjemniejszym. Teraz nie czas o tym
mówić.
Bądźmy jednak szczerzy większość z
nas reaguje na dziecięce komunikaty
jedną ze wskazanych dwunastu blokad.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ blokady
te przekazywane są z pokolenia na
pokolenie, więc nie widzimy nic złego w
ich stosowaniu. Tymczasem
T.
Gordon powiedział coś bardzo ciekawego:
„Wasze dzisiejsze komunikaty staną
się jego [dziecka] jutrzejszym
wyobrażeniem o sobie”. Dlatego w
swojej książce przekonuje nas, że reakcje
dziecka na te tego typu komunikaty są
destruktywne, bo młody człowiek po ich
wysłuchaniu ma poczucie winny,
przestaje mówić, zostaje ugodzona jego
miłość własna a to wywołuje w nim
reakcje obronne, niechęć, poczucie, że jest
nieakceptowany. Dwanaście blokad
należy więc do języka nieakceptacji,
ponieważ przekazują osobie znajdującej
się
w kłopocie, że musi się zmienić,
dają do zrozumienia, że jej problem jest
6

czymś nie do przyjęcia, a nawet, że kłopot
tej osoby nas w ogóle nie obchodzi.
Jak widać taki język w zdecydowany
sposób uniemożliwia nawiązanie
kontaktu z drugą osobą, z dzieckiem czy
uczniem. Dlatego potrzebny jest język
a kce p t a c j i . Tyl ko wówc z a s , g dy
pot ra fimy odczuwa ć i przeka za ć
drugiemu człowiekowi prawdziwą
akceptację, potrafimy udzielić mu
skutecznej pomocy, bo kontakt został
nawiązany.
Niebagatelną rolę odgrywa w tym
procesie słuchanie, czyli po prostu
milczenie. Czasami to najlepsze, co można
zrobić w sytuacjach, gdy dziecko
przeżywa problem. Nie zawsze jednak
bierne słuchanie jest wystarczające, bo
druga osoba nasze milczenie może źle
odebrać, np. poczuć, że jej nie słuchamy. W
t a k i m p r z y p a d ku G o rd o n z a l e c a
zastosowanie bezsłownych i słownych
sygnałów, które pokażą, że nasza uwaga

Te „otwieracze” mogą bardzo ułatwić
drogę do komunikacji, ponieważ
pobudzają drugą osobę do tego, aby
zaczęła mówić. One wyłączają nasze
własne uczucia i myśli z procesu
komunikacji i powodują, że
koncentrujemy się na drugiej osobie,
której przekazujemy naszą akceptację czy
szacunek. Na tego rodzaju nastawienie
któż nie zareaguje przychylnie?
Milczenie, odpowiedzi
potwierdzające, „otwieracze” mają jednak
pewne ograniczenia. Nie uwzględniają
współdziałania, nie przekonują
mówiącego, że słuchacz go rozumie. Nie
jest to znów tak bardzo dziwne. Rozmowa
jest wszak próbą zakomunikowania
światu tego, co dziej się w naszym
wnętrzu. Niestety tylko próbą, bo aby
zakomunikować to, co czujemy czy to, co
nas trapi wybieramy pewien kod i
„zaszyfrowujemy” przekaz. Trzeba
pamiętać, że wszystkie komunikaty

jest skierowana ku rozmówcy. Do tych
sygnałów należą: skinienie głową,
wychylenie się do przodu, uśmiech… lub
sygnały słowne typu: aha, hm, ach, no tak,
(tzw. „empatyczne mruknięcia”).
Niekiedy trzeba zastosować dodatkową
zachętę, czyli tzw. „otwieracze”. Oto kilka
przykładów, jakie wymienia T. Gordon:
· Czy chciałbyś coś więcej na ten temat
powiedzieć?
· To interesujące, mów dalej. Mówże,
słucham.
· Wygląda na to, że bardzo to przeżywasz.
· Interesuje mnie to, co mówisz. Opowiedz
mi o tym.
·Czy chcesz o tym porozmawiać?

słowne są kodami – językowymi
odpowiednikami naszych uczuć, ale nie
samymi uczuciami. Dla przykładu, kiedy
uczeń pyta, „która to godzina?”, to
niekoniecznie chodzi mu o czas, może
właśnie odczuwa silny głód? Aby uniknąć
takich zakłamaniom komunikacji
interpersonalnej, należy posłużyć się
aktywnym słuchaniem, czyli takim
sposobem słuchania, który zapewnia
zrozumienie tego, co dziecko, uczeń ma
nam do powiedzenia. Tym problemem
jednak zajmiemy się w następnym
numerze.
Katarzyna Kubiak
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

NA CO KOMU TEN ŚWISTEK ???
cz. VI
Powracam jeszcze raz do
wątku naturalnego planowania
rodziny. Czytelnik poprzedniego
"odcinka" mógł odnieść wrażenie, że
rezultaty mojej pracy w poradni dla
narzeczonych są oszałamiające:
młodzi słuchają, angażują się w
zajęcia, przynoszą własne obserwacje,
słowem, że odnoszę pełen sukces
edukacyjny! Niestety rzeczywistość
nie wygląda aż tak różowo i pewnie
będę bliska prawdy kiedy powiem, że
zaledwie kilka, może kilkanaście
procent par korzysta ze zdobytej
wiedzy we własnym małżeństwie.
Aktywny udział w zajęciach nie
zawsze przekłada się na stosowanie
naturalnego planowania rodziny we
własnym życiu. Młodzi na początku
swojej drogi nie mają jeszcze
świadomości jaka ważna jest rzetelna
wiedza o płodności i jak bardzo im
będzie potrzebna. Zazwyczaj nie
wynoszą takiego przekazu z
rodzinnego domu, ponieważ dla wielu
rodziców jest to temat nieznany albo
obciążony negatywnymi
stereotypami, których pełne są choćby
środki masowego przekazu.
Wystarczy wziąć do ręki jakiekolwiek
pismo z tzw. prasy kobiecej, żeby
przeczytać, że wszystkie naturalne
metody planowania rodziny są
zawodne i wymagają spełnienia wielu
uciążliwych warunków. Wrzuca się je
hurtem do jednego worka opatrując
s t a r o ś w i e c k ą n a z w ą
„kalendarzyka”co świadczy o zupełnej
ignorancji piszących na ten temat
„ fa c h o wc ó w ” ! K a l e n d a r z yk t o
potoczne określenie tzw. metody
kalendarzowej (Ogino-Knausa)
opracowanej w pierwszej połowie XX
wieku, która wraz z rozwojem wiedzy
o rytmie płodności człowieka dawno
przeszła do historii. Nie ma ona wiele
wspólnego z nowoczesnymi
metodami planowania rodziny. Czas
najwyższy, żeby ten fakt przedarł się
wreszcie do powszechnej
świadomości!
Bywa, że narzeczona mówi mi: „a
moja przyjaciółka ma z tej metody
troje nieplanowanych dzieci!” Pytam

ją wtedy, czy koleżanka prowadziła
szczegółowe obserwacje cyklu, czy
stosowała się do reguł metody, czy
pokazywała jej kiedykolwiek którąś ze
swoich kart obserwacji? Stawiam
takie pytania bo zazwyczaj ludzie nie
potrafią obiektywnie ocenić i
przyznać, że zabrakło im kontaktu z
kompetentnym nauczycielem, albo
rzetelności w przestrzeganiu zasad
stosowanej metody i
odpowiedzialność za to próbują
przerzucić na innych. Obserwacja
cyklu miesiączkowego wymaga od
kobiety pewnego wysiłku i potrzeba
średnio trzech miesięcy, żeby
opanować podstawowe tajniki
w y b r a n e j m e t o d y. N a p e w n o
kluczowe znaczenie dla skutecznej

przeciwieństwie do antykoncepcji
niesie ze sobą wiele uciążliwości:
trzeba coś obserwować, coś
zapisywać, trzeba nieraz czekać na
możliwość współżycia ( w przypadku
odkładania poczęcia dziecka), zamiast
spontanicznie podejmować je kiedy
tylko im przyjdzie ochota. Wydaje się
to wszystko sprzeczne z dobrem
małżonków, gdy tymczasem poważne
badania prowadzone w różnych
krajach wykazują jednoznacznie, że
małżeństwa wybierające naturalną
d ro g ę p l a n o wa n i a ro d z i ny s ą
zdecydowanie trwalsze i procent
rozwodów jest w ich przypadku
kilkakrotnie mniejszy niż wśród
małżeństw, które zdecydowały się na
wybór antykoncepcji jako metody
regulacji poczęć. Wyczerpująca
odpowiedź dlaczego tak jest może być
tematem na wiele artykułów i
znajdzie się jeszcze okazja, żeby go

foto: www.fotokostrzewa.pl

n a u k i m a p o s t awa m ę ż a . N i e
wyobrażam sobie pójścia tą drogą bez
jego pomocy. Kiedy mąż wykazuje
zainteresowanie zdobywając
dokładną wiedzę na ten płodności
żony daje jej w ten sposób sygnał, że
jest dla niego ważna i że on akceptuje i
szanuje jej odmienności.
NPR (naturalne planowanie
rodziny) wbrew różnym negatywnym
opiniom, służy dojrzewaniu miłości i
wierności małżeńskiej. To nie od razu
dla młodych jest oczywiste, a wręcz
odwrotnie wydaje im się, że droga
współżycia w zgodzie z naturą, w

szerzej rozwinąć. W następnym
numerze chciałabym jednak podjąć
inny nośny temat kursowy dotyczący
k o n f l i k t ó w, i c h p r z y c z y n i
mechanizmów oraz tego jak sobie z
nimi radzić. Temat ten ma wiele
wątków i myślę, że dla każdego z nas
jest nieustająco aktualny! Niestety!!!
Maria Suchorska
P.S. Gdyby przy lekturze zrodziły się
komuś konkretne pytania, proszę o
przekazanie ich do redakcji
„Sanktuarium”. Spróbuję na nie w
miarę możliwości odpowiedzieć.
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Rola prawdy w życiu człowieka
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
(Czesław Niemen Dziwny jest ten świat)

Ostatnim przykazaniem Dekalogu, które
pozostało mi do przeanalizowania na
łamach naszego miesięcznika
parafialnego jest przykazanie ósme: Nie
będziesz mówił przeciw bliźniemu
twemu kłamstwa jako świadek (Wj
20,16). Przykazanie to można łatwo
skrócić i powiedzieć, iż jego istota wyraża
się w prostym nakazie: NIE KŁAM.
Niestety, we współczesnym świecie
kłamstwo stało się de facto codziennym
elementem życia niemal każdego
c z ł o w i e k a . K ł a m i e my z r ó ż nyc h
powodów: czasami z własnych,
egoistycznych pobudek oraz w celu
„odegrania się” na innej osobie, czasem, by
oszczędzić bólu innym, a jeszcze innym
razem kłamiemy tak „po prostu”, by
urozmaicić nasze opowieści. Pomimo
różnego stopnia odpowiedzialności
moralnej za kłamstwo w zależności od
okoliczności jego wypowiedzenia, należy
z całym przekonaniem stwierdzić, iż jest
ono zawsze złe i zawsze jest grzechem, bez
względu na to, jakie są nasze rzeczywiste
intencje w chwili jego wypowiadania.
Mechanizm działania kłamstwa
jest niezwykle ciekawy. Paradoksalnie,
zanim człowiek zacznie oszukiwać innych,
nierzadko oszukuje wpierw samego
siebie. Często boimy się prawdy o sobie i
własnym życiu, dlatego też wmawiamy
sobie, że postępujemy dobrze i uczciwie.
Często mamy w głębi duszy świadomość
naszych grzechów i zaniedbań względem
swojej postawy w życiu, jednakże
udajemy, iż wszystko jest w jak
najlepszym porządku, oszukujemy sami
siebie, usprawiedliwiamy własne błędy,
gdyż przyznanie się do
nieuporządkowania swoich czynów musi
wiązać się z postanowieniem zmiany
swego postępowania, co jest o wiele
trudniejszym krokiem niż dalsze trwanie
w kłamstwie.
Gdy sami żyjemy w swoim
kłamstwie nietrudno nam oszukiwać też
innych. Kłamią wszyscy: zwykli ludzie
używają codziennie tzw. „małych
kłamstewek”, aby tylko ułatwić sobie
życie, kłamią politycy, których jedynym
celem jest uzyskanie poparcia wyborców i
załatwienie własnych spraw i w końcu
kłamią też media, co zasługuje na
wyjątkową krytykę, gdyż kłamstwo
puszczone w obieg publiczny ma
zdecydowanie większą siłę
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oddziaływania niż kłamstwo jednego
człowieka. W miejscu tym warto sobie
postawić pytanie: jak walczyć z
zakłamaniem w życiu oraz przestrzeni
publicznej, skoro osiągnęło ono już tak
silną i ugruntowaną pozycję? Otóż przede
wszystkim należy nie tylko
powstrzymywać się od kłamstwa, ale i
walczyć o prawdę. I tu dochodzimy do
meritum tegoż artykułu, czyli roli prawdy
w życiu każdego katolika. Bóg wzywa nas
do tego, byśmy żyli zgodnie z zasadami
uczciwości, prawdomówności i
sprawiedliwości, a także do tego, byśmy
wykorzystywali naszą zdolność mówienia
do szczytnych celów: propagowania
prawdy i miłości. Warto zaznaczyć, iż
każdy z nas jest powołany do życia w
prawdzie, gdyż tylko takie życie jest pełne
i dzięki temu stajemy się bardziej otwarci
na działanie Bożej miłości i Opatrzności.
Pan Jezus nas poucza: Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi (Mt 5,37). W tych
słowach zawarta jest zatem przestroga –
panem kłamstwa jest Szatan, na co
wskazuje sam Jezus, a co można usłyszeć
tez od wielu egzorcystów (m.in. mówi o
tym o. Gabriel Amorth – jeden z
najbardziej znanych egzorcystów na
świecie). Zatem wniosek winien być taki,
iż dążenie do prawdy przybliża nas do
Boga, zaś trwania w kłamstwie powoduje
oddalenie się od Boga, a wystawia nas na
większe działanie Szatana, czego
dowodem może być choćby gwałtowny
wzrost liczby opętań w ciągu ostatnich
kilku lat.
Kłamstwo użyte w celu zranienia
bliźniego jest czynem, który zasługuje na
szczególne potępienie. Słusznie brzmi
fragment piosenki Czesława Niemena,
który przytoczyłem na wstępie, mówiący
o tym, że nieraz słowo ma taką samą moc
oddziaływania jak czyn: obmowa, fałsz,
obłuda, kłamstwo mogą zranić człowieka
niczym nóż. Podobnie się ma z fałszywymi
oskarżeniami. Dość wspomnieć, że Jezus
został skazany na ukrzyżowanie m.in. w
wyniku zeznań dwóch fałszywych
świadków, co wspominamy choćby w
śpiewie Gorzkich żali w słowach: Jezu, od
f a ł s z y w y c h d w ó c h ś w i a d k ó w, z a
zwodziciela niesłusznie podany, Jezu mój
kochany! Winno nam to uświadomić, jak
brzemienne w skutkach może być nawet
pozornie małe kłamstwo, z drugiej zaś

strony warto zwrócić uwagę na to, jak
ważna jest prawda w naszym życiu.
Wykroczenia przeciw prawdzie - przez
słowa lub czyny - wyrażają odmowę
zobowiązania się do prawości moralnej; są
poważną niewiernością Bogu i w tym
sensie podważają podstawy Przymierza
(KKK 2464) – te słowa Katechizmu
Kościoła Katolickiego wskazują na to, iż
wszelkie kłamstwa są występkiem
przeciwko Bogu i prawdzie. Bóg nas
miłuje i chce naszego zbawienia, dlatego
też w tym celu zawarł z nami Przymierze.
Okłamując bliźniego albo samego siebie
powodujemy poważne zachwianie
poczucia moralności we własnym sercu i
duszy, co prowadzi w efekcie do
podważenie Przymierza Bosko-ludzkiego.
Największym występkiem jest zaś próba
oszukiwania samego Boga. Pamiętajmy, że
jest On wszechwiedzący i nigdy Go nie
oszukamy – Bóg widzi wszystkie nasze
występki i nic się przed Nim nie da ukryć.
Dlatego też dał nam wspaniały dar w
postaci sakramentu pojednania – klękając
w konfesjonale, korzymy się przed
Bogiem i wyznajemy nasze grzechy,
szczerze za nie żałując i obiecując
poprawę, a także poprzez szczerą
spowiedź otrzymujemy odpuszczenie
grzechów dzięki nieskończonej litości i
miłości Boga. Choć Stwórca zna nasze
występki, cieszy się, gdy jesteśmy w stanie
się do nich przyznać i za pośrednictwem
księdza – innego człowieka, a także przy
działaniu Ducha Świętego, przebacza nam
je, doceniając to, iż potrafimy okazać
skruchę. W tym miejscu widzimy zatem,
do czego potrzebne jest nam życie w
prawdzie. Bóg jest źródłem wszelkiej
prawdy, a zatem życie w kłamstwie jest nie
do pogodzenia z etyką chrześcijańską.
O ile kłamstwo w wymiarze
prywatnym, w pewnej grupie zamkniętej
stanowi już poważne wykroczenie i
prowadzi do wielu niedobrych sytuacji, o
tyle kłamstwo w wymiarze publicznym,
dzięki któremu uzyskuje ono szeroki
ro z g ł o s , z a s ł u g u j e n a p o dw ó j n e
potępienie. Prawda powinna być czymś,
co dominuje w sferze publicznej, gdyż
determinuje ona stosunki międzyludzkie,
które, gdy są poprawne, powodują, iż
dobrze będzie działać także całe państwo
oraz społeczeństwo. Niestety, bardzo
często widzimy, iż język mediów jest
niezwykle brutalny, nacechowany
licznymi inwektywami, złośliwościami
oraz ironią. Niektóre gazety, zwane
potocznie brukowcami, oczerniają wielu
ludzi, nieraz niszcząc im życie i prowadząc
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do tragicznych następstw. Często mamy
też do czynienia z przedwczesnym
osądzaniem podejrzanych lub
oskarżonych o spowodowanie
określonego przestępstwa nim zapadnie
jeszcze wyrok, wbrew zasadzie
domniemania niewinności. Z kolei środki
społecznego przekazu, szczególnie zaś
tzw. media mainstreamowe, czyli media
głównego nurtu, działają jedynie na
korzyść establishmentu, czyli „elity”
rządzącej danym krajem. Normalnością
stają się brutalne ataki słowne (choć nie
tylko) na opozycję, patriotów, czy też
Kościół., oskarżając ich nierzadko o to, że
są nienowocześni, nie idą wraz z duchem
czasu oraz, że są „przestarzali” i
reprezentują „ciemnogród”. Świadczyć
może o tym np. dyskryminacja de facto
jedynego w Polsce katolickiego kanału
telewizyjnego – TV Trwam, któremu
odmawia się przyznania miejsca na tzw.
cyfrowym multipleksie na rzecz mediów
mainstreamowych. Paradoksalnie robią to
ci, którzy pierwsi „krzyczą” i domagają się
tolerancji, poszanowania wolności słowa
oraz prawa do wyrażania swoich
poglądów. Katolicy nie mogą milczeć w
takich sprawach, gdyż jeśli nie zdusimy
kłamstwa w zarodku, walcząc przy tym o
prawdę, to wkrótce może dojść do
rozszerzenia się kłamliwych procederów i
do całkowitego zafałszowania
rzeczywistości. Dlatego też zachęcam do
wycinania z gazety Nasz Dziennik protestu
do przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka w
związku z dyskryminacją katolickich
mediów, podpisania go oraz wysłania na
adres Rady. Dlatego wyraźnie zaznaczam
w tym miejscu po raz kolejny: nie
wystarczy unikać kłamstwa, należy też
walczyć o prawdę!
Reasumując moje rozważania,
należy stwierdzić z całym przekonaniem,
iż kłamstwo nie powinno być obecne ani w
przestrzeni naszego życia prywatnego,
ani w przestrzeni publicznej, a tym
bardziej w naszych relacjach z Bogiem.
Zakłamanie prowadzi do całkowitej
d e s t r u kc j i „ ko m p a s u m o ra l n e g o”
człowieka, co przekłada się na jego
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Prośmy Boga o to, aby prawda zwyciężała,
gdyż jeśli kiedykolwiek pozwolimy na to,
by kłamstwo zawładnęło światem, wtedy
też kontrolę nad światem przejmie Szatan,
który tylko czeka na to, by upodlić
każdego z nas i oddalić nas od światła
Bożej miłości.
Błażej Boch

BRACTWA I STOWARZYSZENIA RELIGIJNE
DZIAŁAJĄCE W PARAFII- KIEDYŚ I OBECNIE
Poszukując materiałów źródłowych do
kolejnych artykułów dotyczących historii
zbąszyńskiej parafii, natknęłam się na
wydanie „Szkiców Zbąszyńskich” z
listopada 2007 r. Zamieszczono tam
artykuł pt. „Bractwa oraz stowarzyszenia
religijne w Zbąszyniu w latach
międzywojennych”, napisany między
innymi w oparciu o dane z „Tygodnika
Parafji Zbąszyńskiej” z 1931 roku. Temat
zaintrygował mnie na tyle, że
postanowiłam porównać te dane z
grupami działającymi obecnie przy
parafii „Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej” w Zbąszyniu.
W 1931 r. najbardziej prężną
wspólnotą działającą w parafii był Żywy
Różaniec, podobnie jak dziś, skupiał
osoby modlące się codziennie na różańcu
w konkretnych intencjach. Organizacja ta
odpowiadała kształtowi samej modlitwy
różańcowej, która polegała na rozważaniu
tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy
jednoczesnym odmawianiu przy każdej
tajemnicy jednego "Ojcze nasz" dziesięciu
"Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała
Ojcu".
Do 120 róż matek należało 1800
parafianek a do 36 róż mężczyzn – 540
parafian. Dodatkowo istniał Żywy
Różaniec Panien, który w 73 różach
gromadził 1095 członkiń oraz Żywy
Różaniec Młodzieńców zrzeszający w 15
różach 225 członków. Poza tym 75
Niemców mieszkający na terenie
Zbąszynia należało do Różańca Niemców
Katolików – 5 róż. Ogółem „Żywy
Różaniec” skupiał 3735 członków.
Dla porównania aktualnie do „Żywego
Różańca” należy 1709 członków – 95 róż
(w tym 31 róż jest niepełnych). 71 róż z
miasta i wiosek skupia 1273 matki, a 24
róże – 436 ojców.
Kolejnym prężnie działającym w 1931
r. bractwem było Arcybractwo Straży
Honorowej skupiające 700 członków.
Celem członków jest wynagradzanie
modlitwą w każdej godzinie doby
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
własne i świata. Obecnie do Honorowej
Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa
należy łącznie 89 osób (64 ze Zbąszyń i 25
z wiosek).
W 1931 roku przy zbąszyńskiej
parafii działał jeszcze Trzeci Zakon św.
Franciszka oraz Bractwo
Wstrzemięźliwości. Trzeci Zakon św.
Franciszka skupiał 29 członków. Mimo
nazwy „zakon” posiadał charakter
międzynarodowego świeckiego
stowarzyszenia publicznego. Należały do
niego osoby świeckie pragnące z
większym zaangażowaniem wcielać w
życie rady ewangeliczne i realizować

ideały życia franciszkańskiego. Trzeci
Zakon św. Franciszka przejął tradycję
pierwotnego sposobu życia tercjarzy –
życia w świecie, ale według ducha
zakonnych ślubów.
Bractwo Wstrzemięźliwości skupiało
95 członków. Jako że rozmiary plagi
pijaństwa było wcześniej w zaborze
pruskim bardzo duże, władze państwowe
wydały szereg zarządzeń celem jej
zwalczania i udawały się o pomoc do
czynników kościelnych. W warunkach
ucisku władz pruskich przybrała ona
formę kościelnego Bractwa
Wstrzemięźliwości. Miały one jednak
ogromne znaczenie nie tylko dla
pogłębienia religijności, lecz również dla
utrzymania ducha narodowego oraz
podniesienia i wyrobienia społecznego.
Niestety wraz z odzyskaniem
niepodległości problem nadal istniał. Jako
skuteczny środek oddziaływania na
s p o ł e c z e ń s t wo B ra c t wo p r z y j ę ł o
publikowanie broszur oraz rozpraw
przeciwalkoholowych i propagujących
abstynencję.
Oprócz powyższych bractw
religijnych na terenie Zbąszynia działały
stowarzyszenie religijne, a były to między
innymi: Liga Katolicka, która zrzeszała 54
c z ł o n k ó w, a u w a ż a n a j e s t z a
poprzedniczkę obecnej Akcji Katolickiej –
najbardziej zbliżona do niej pod
względem założeń i organizacji.
Była to organizacja religijna i apolityczną,
ale kierowana przez hierarchię kościelną,
co pozwalało jej, w warunkach polskiego
wewnętrznego układu politycznego,
unikać z jednej strony konfliktów z
rządem sanacyjnym, z drugiej strony zaś
pełnić rolę skutecznego narzędzia
Kościoła w realizacji jego zadań
apostolskich.
Katolickie Stowarzyszenie
Robotników Polskich, do którego należało
280 osób, miało na celu podniesienie
stanu robotniczego pod względem
re l i g i j n o - m o ra l ny m , u mys ł o w y m ,
społecznym, materialnym i narodowym.
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Stowarzyszenie odcinano się przy tym
zdecydowanie od działalności partyjnej i
politycznej. Szeroko rozumianą
działalność religijno-społeczną miało w
swych zadaniach również Stowarzyszenie
Kobiet Pracujących „Jedność” zrzeszające
w 1931 rok – 275 kobiet.
Nie można pominąć w tym miejscy
stowarzyszeń, które zrzeszały w swych
szeregach młodzież Zbąszynia i okolic, a
były to Towarzystwo Młodych Polek (40
osób), Towarzystwo Młodzieży Polskiej w
Zbąszyniu (75 osób) i Towarzystwo
Młodzieży Polskiej w Nowym Dworze (37
osób). Zakres działania tych stowarzyszeń
był bardzo szeroki, ale ogólnie można je
jako działalność: religijną, kulturalnooświatową, charytatywną, społeczną i
patriotyczną.
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a'Paulo wzorujące się na
apostole miłosierdzia św. Wincentego –
oddawało cześć Jezusowi w cierpiących
członkach Jego Mistycznego Ciała, czyli
ubogich i chorych. Stąd też 105 członków
stowarzyszenia zajmowało się niesieniem
pomocy i wsparcia dla ludzi w trudnej
sytuacji życiowej.
W zbąszyńskiej parafii działało
również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania
Wiary Św., które zrzeszało 685 osób oraz
Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa.
Do organizacji tej należało 360 osób, a
miała ona na celu zainteresowanie dzieci
misjami katolickimi.
Oblicze działalności stowarzyszeń w
latach 30 XX w. kształtowały dwie
tendencje: nawiązywanie do religii i
tradycji; oraz druga tendencja – objawiała
się w dążności do podnoszenia poziomu
wykształcenia członków stowarzyszeń i
do poszerzania ich horyzontów
myślowych. W tym celu rozwijano
czytelnictwo książek i czasopism o
treściach religijnych i innych, wygłaszano
prelekcje oraz odczyty.
Obecnie w zbąszyńskiej parafii oprócz
Róż Różańcowych i Honorowej Straży
Najświętszego Serca Pana Jezusa, działa
następujące grupy: Duszpasterstwo
Chorych – 100 osób, Grupa św. Ojca Pio i
bł. Jana Pawła II (19), Koło Przyjaciół
Radia Maryja (15), Grupa Miłosierdzia
Bożego (4), Krąg Biblijny (8), Caritas (16),
Szafarze (9), Duszpasterstwo Nauczycieli
(20), Katecheci (7), Eucharystyczny Ruch
Młodych (30), Schola Młodzieżowa (20),
Schola Dziecięca (30), Bierzmowani
(120), Ministranci (72), Redakcja Gazetki
Parafialnej – (20 osób).
Wszystkich serdecznie zachęcamy do
włączenia się w życie parafii oraz
wstępowania do grup religijnych, które
mobilizują członków do gorliwości
chrześcijańskiej w codziennym życiu.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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WIARA I ROZUM
1. Podczas spotkania z rektorami i
delegacjami wyższych uczelni z całej
Polski na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział
między innymi: „Odkrycie, jakiego
dokonał Kopernik i jego znaczenie w
kontekście historii nauki, przypominają
nam stale żywy spór, jaki toczy się
pomiędzy rozumem a wiarą. Chociaż dla
samego Kopernika jego odkrycie stało się
źródłem jeszcze większego podziwu dla
Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego,
to dla wielu było powodem poróżnienia
rozumu z wiarą”. Czy zatem rozum i wiara
rzeczywiście nie dadzą się pogodzić?
2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:
„Chociaż wiara przewyższa rozum, to
jednak nigdy nie może mieć miejsca
rzeczywista niezgodność między wiarą a
ro z u m e m ( . . . ) . « D l a te g o b a d a n i e
metodyczne we wszystkich dyscyplinach
naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w
sposób prawdziwie naukowy i z
poszanowaniem norm moralnych,
naprawdę nigdy nie będzie się
sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem
świeckie i sprawy wiary wywodzą swój
początek od tego samego Boga. Owszem,
kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać
tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako,
choć nieświadomie, ręką Boga».” (KKK
159; KDK 36).
3. Od czasów oświecenia, głoszącego kult
rozumu i wiedzy, człowiek boryka się
jednak z dramatem rozdźwięku między
rozumem a wiarą. Są ludzie, którzy
twierdzą, że dla światłego,
wykształconego człowieka przyznawanie
się do wiary w Boga jest czymś
niestosownym. Wiarę traktują jako
„ukojenie” dla ludzi biednych,
niezaradnych, niewykształconych,
zapóźnionych – jednym słowem –
maluczkich tego świata. Z zachwytu nad
postępem współczesnej cywilizacji
zrodziło się też przekonanie, że nauka
może rozwiązać wszystkie problemy
świata i człowieka. Doświadczenie
pokazuje jednak, że żadna z dyscyplin
naukowych nie jest w stanie
odpowiedzieć na najbardziej
podstawowe pytania człowieka: Kim
jestem? Skąd przychodzę i dokąd
zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka
mnie po tym życiu? Na te pytania
odpowiada jedynie wiara.
Jak nauczał Ojciec Święty Jan
Paweł II w encyklice „Fides et ratio”, wiara
i rozum są dwoma skrzydłami, na których

człowiek wznosi się do poznania
Najwyższej Prawdy. Muszą ze sobą
zgodnie współdziałać i nawzajem się
uzupełniać. Wiara nie boi się rozumu, ale
domaga się rozumowych uzasadnień.
Rozum zaś, gdy osiągnie szczyt swoich
możliwości poznawczych, uznaje za
konieczne przyjęcie dalszych
rozstrzygnięć wiary.
We wszystkich czasach wielu
wielkich uczonych było ludźmi głęboko
wierzącymi. Należą do nich m.in.
Linneusz, Pasteur, Kepler, Newton, Volta,
Amper, Planck czy Heisenberg. Niemiecki
noblista w dziedzinie fizyki Albert
Einstein (1879 – 1955) stwierdził
natomiast, że „wiedza bez religii kuleje,
religia bez wiedzy jest ślepa”.
Dogłębne poznanie świata i
dziejowych wydarzeń nie jest zatem
możliwe, jeśli człowiek nie uznaje wiary w
Boga, który w nich działa. Rozum może
odkryć istnienie Boga, ale sam – bez wiary
– nie pozna Jego istoty, tego, że Bóg jest
miłością i miłosierdziem. Nie potrafi też
pojąć tajemnicy Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Tajemnicę można przyjąć jedynie przy
pomocy wiary. Za Katechizmem trzeba
koniecznie podkreślić, że „racją wiary nie
jest fakt, że prawdy objawione okazują się
prawdziwe i zrozumiałe w świetle
naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z
powodu autorytetu samego
objawiającego się Boga, który nie może
ani sam się mylić, ani nas okłamać” (KKK
156).
Co czynisz, by Twoja wiara się
umacniała? Co może stać się z wiarą, która
gardzi rozumem? Czy nie ulegasz pokusie
wiary jedynie w to, co widzialne i
dostrzegalne zmysłami?
4. Zapamiętajmy: Nie można
rozdzielić wiary i rozumu nie pozbawiając
człowieka możliwości właściwego
poznania siebie, świata i Boga. „Sprawy
świeckie i sprawy wiary wywodzą swój
początek od tego samego Boga” (KKK
159). „Wiedz, abyś uwierzył; wierz, abyś
wiedział” – tak ujął relacje między wiarą a
rozumem św. Augustyn (354 – 430). Tej
dewizie Kościół jest wierny przez całe
swoje dzieje.

Biskup Roman Marcinkowski

(Katechizm Płocki)

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Wakacje ministrantów wspomnienia uczestników
Siostrą Anną poszli trudnym szlakiem
zdobywając Małołącznik, Czerwone
Wierchy, Konracką Kopę, Kasprowy
Wierch. Wybrali się również z Kuźnic na
Wielką Kopę. Wszyscy patrzyli na nich z
podziwem!
Miło i radośnie wspominamy
odwiedziny władz samorządowych i
powiatowych i słodki od nich
upominek, moczenie obolałych nóg w
pobliskim strumyku, ognisko, na
którym to Janosik i Maryna ochrzcili
wszystkich nowych uczestników
wyjazdu, oraz owieczki i baranki pasące
się na sąsiedniej łące. Wszystkim żal
było wracać do Zbąszynia.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w przepięknym Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
gdzie wzięliśmy udział w niedzielnej
Mszy Świętej.
Zapewniamy, że z utęsknieniem czekać
będziemy na następny wyjazd.
J.K.

W t y m ro ku w y b ra l i ś my s i ę d o
Zakopanego. W trakcie dojazdu do
miejsca zwiedziliśmy Wadowice oraz
Kalwarię Zebrzydowską. Nowego ranka
wyruszyliśmy nad Morskie Oko. Za
namową kilku starszych ministrantów
pan Kazimierz wraz z ks. Markiem
zorganizowali nam wyjście w „większe
góry” razem z siostrą zakonną, gdyż żaden
z opiekunów nie odważył się wyruszyć z
nami! Szczytem, do którego zaprowadziła
nas siostra Ania okazał się Małołączniak
(2096 m.n.p.m.), skąd szczytami
przedostaliśmy się na Kasprowy Wierch.
Żegnając się z naszą dzielną przewodniczą
odśpiewaliśmy sto lat oraz wręczyliśmy
prezent, gdyż siostra obchodziła tego dnia
imieniny. Siły na następne dni oraz
przygody dostarczały nam nie tylko
przepyszne posiłki przygotowywane
przez właścicielki naszego domku, ale
także codzienne wieczorne msze święte.
Znalazł się również czas na grilla, w czasie
którego odbył się „chrzest” ministrantów,
którzy na wycieczce byli pierwszy raz. Nie
obyło się również bez zwiedzania Wielkiej
Krokwi, a także wizycie na Krupówkach,
gdzie każdy mógł kupić pamiątki i
zasmakować oscypków. W dniu powrotu,
który przypadał w niedziele modliliśmy
się o szczęśliwy dojazd do domów na
mszy świętej w Łagiewnikach, na której
także służyliśmy. Dopisała pogoda, jak i
humory.
Piotr

przewodnim tegorocznych spotkań był
właśnie „Koniec Świata”. Każdego dnia
każdy z nas uczestników mógł przeżyć
swoją śmierć, Sąd Ostateczny, Piekło,
Czyściec i Niebo..
Kodeń – miejscowość znajdująca się na
obszarze głównie trzech narodowości:
polskiej, białoruskiej i ukraińskiej,
trzech religii: katolicyzmu,
prawosławia i unicyzmu i wielu
pokoleń. Wszyscy Ci ludzie żyją w
pokoju, zgodzie i wzajemnej tolerancji
do siebie, wyrozumiałości i przyjaźni.
W tej wsi (która jest zarazem siedzibą
gminy Kodeń) znajduje się przy
klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej Bazylika św. Anny, a w
niej cudowny obraz Matki Bożej
Kodeńskiej (nazywanej Gregoriańską
lub z Guadalupe), który posiada
ciekawą historię, a nadmienię, że został
on skradziony papieżowi Grzegorzowi
Wielkiemu z Rzymu przez Mikołaja
Sapiehę. Przybliżając te miejsce oddaję
głos moim przyjaciołom, bo jak

wspomniałem w ostatnim artykule, bez
przyjaciół = wakacje ciężko będą
udane. Tak więc dali swoje świadectwo
o tym miejscu:
- To było w 2008 roku, kiedy byłam po
raz pierwszy na Festiwalu Życia w
Kodniu... Pochodzę z rodziny, w której
zawsze mówiło się o Bogu, jednak nie
mogłam powiedzieć, że Boga jakoś
czułam, że jest obok mnie, że jest moim
najlepszym przyjacielem. Kiedy
weszłam tam do kościoła na pierwszą
Mszę św. ławki były wypełnione po
brzegi, że siadaliśmy na posadzce;
wtedy o. Sierański zawołał kilka osób,
abyśmy podeszli bliżej... skierował
mnie pod sam ołtarz! Siedziałam tak
blisko, że musiałam się lekko nachylać,
tak byłam blisko. Wtedy poczułam w
sercu coś, co trudno jest opisać. Taką
niesamowitą radość, ciepło i pokój.
Miałam wrażenie, że byłam ja i
Chrystus. To było niesamowite
wrażenie i od tego czasu poczułam, że
On stał się mi bliższy i jest do dziś moim

LETNI WYJAZD MINISTRANTÓW oczywiście Krupówki.
Starsi ministranci z zaprzyjaźnioną
DO ZAKOPANEGO
W dniach 23 – 29 lipca odbył się wyjazd
ministrantów do Zakopanego.
Wyjechaliśmy w nocy z niedzieli na
poniedziałek i pierwszym etapem
naszego wyjazdu były Wadowice. Tam
odwiedziliśmy miejsca związane z
Janem Pawłem II. Dalej pojechaliśmy do
Kalwarii Zebrzydowskiej, a późnym
popołudniem dotarliśmy do
Zakopanego.
Następnego dnia wybraliśmy się
nad Morskie Oko, pokonując ponad 20
km. Kolejne dni to wycieczki po górach.
Wędrowaliśmy z Doliny Chochołowskiej
szczytem do Doliny Kościeliskiej.
Zdobyliśmy też Gubałówkę i Nosala. W
samym Zakopanem zwiedziliśmy
Wielką Krokiew, Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
Cmentarz Zasłużonych Polaków
„Pęksowy Brzyzek”, stary kościółek
Matki Boskiej Częstochowskiej
i

2012 – Koniec Świata
Przez wielu ludzi, różnych zawodów i
stanów społecznych, uczonych na
przełomie wielu wieków Koniec Świata
prorokowany jest na rok 2012. Choć
dat jest wiele i każdy mówi coś innego,
wszyscy chcą spróbować pokazać to jak
będzie wyglądał nasz koniec. Tak
właściwie to nie koniec – lecz początek
czegoś nowego.. czegoś innego –
dalekiego, a jednocześnie nam
bliskiego. Tym czymś jest ŻYCIE, lecz
nie takie jak teraz, ale życie wieczne.
Osobiście ten ciężki temat rozważałem
na Festiwalu Życia w Kodniu. Festiwal
Życia jest to zjazd młodzieży głównie z
parafii oblackich z całej Polski (także z
Białorusi, Ukrainy i innych państw), ze
wspólnot młodzieżowych Niniwy i
Wspólnoty Dobrego Pasterza. Jest to
czas odpoczynku, modlitwy, także
integracji ogólnopolskiej, koncertów
różnych gatunków muzyki, wspólnej
z a b a w y i s z a l e ń s t w. . Te m a t e m
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najlepszym przyjacielem, który wie o
mnie wszystko.
Na tym samym zjeździe poszłam na
adorację, aby przygotować się do
spowiedzi (zawsze przychodzi mi to z
trudem, pewnie jak każdemu) - nie
pamiętam, abym kiedykolwiek tak
płakała z radości. Naprawdę poczułam
się wtedy taka czysta! Widziałam, że nie
tylko ja płakałam z radości, inni
również doznali takiego szczęścia.
Atmosfera na festiwalu jest wspaniała.
Zawsze można się do kogoś odezwać,
porozmawiać. Na każdym zjeździe
poznaję wielu wspaniałych ludzi i
polecam wszystkim, aby tam co roku
jeździć - zarówno tym, co są od Boga
daleko i tym, co Boga znają bardzo
dobrze, tym co są smutni i tym
radosnym :) (Małgorzata)
- Festiwal Życia dla mnie, to czas
spędzony z Panem Bogiem i z innymi
ludźmi. To również odpoczynek od
s t u d i ó w, o d c z ę s t o s z a r e j
rzeczywistości, ale też rekolekcje, chęć
nawrócenia się na nowo do Pana.
W Festiwalu Życia cenię wielką radość
zarówno ojców Oblatów prowadzących
Festiwal Życia, ale też samych
uczestników – młodych, pełnych
energii ludzi ufających Bogu. Lubię też
spontaniczność uczestników i
otwartość na drugiego człowieka :)
Cieszy mnie również to, że tematy
realizowane podczas Festiwalu, są
zawsze profesjonalnie przez Oblatów
przygotowane i bogate w ciekawą treść.
Podoba mi się, że każdy dzień Festiwalu
jest dobrze rozplanowany, bogaty w
przeróżne zajęcia, a centrum każdego
dnia stanowi Eucharystia.
Budujące dla mnie było doświadczenie
samego Boga, Jego łaski spływającej na
mnie, na moich znajomych, na ojców
oblatów. Niesamowite jest to, na jak
różne sposoby potrafi działać Bóg, dla
którego przecież nie ma rzeczy
niemożliwych :)
Festiwal Życia odnawia we mnie
patrzenie na świat. Czas spędzony w
Kodniu pozwala umocnić moją relację z
Panem, a także dodaje siły i energii na
kolejny rok pełen wyzwań i trudnych
decyzji. Dzięki temu czasu wiem, że z
Panem niczego nie muszę się bać :)
Podczas Festiwalu nie brakuje również
chwil na refleksje, na rozmowy i
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zabawy jednoczące nas- młodych.
Festiwal Życia w Kodniu to piękny czas
pełen łaski, a także doświadczenie
radości ze spotkania z drugim
człowiekiem :) (Marta)
Tam dowiedziałem się, że Koniec
Świata nie będzie porażką i śmiercią
chrześcijaństwa, lecz chwałą jego i
Pana Jezusa w Sądzie Ostatecznym.
Będzie to czas dominowania nauk
Jezusa.. Będzie pokój i szczęście, choć
wcześniej przyjdą cięższe czasy, to
kiedy nastanie pokój, przyjdzie Jego
Chwała.
Przytoczę zapewne wszystkim dobrze
znany kalendarz Majów, który wg
interpretacji ludzi, koniec świata ma
nadejść wtedy kiedy skończy się
obecny etap ich kalendarza, czyli 21
grudnia tego roku. Dla mnie „majowski
koniec świata” będzie wyglądał tak jak
koniec świata na przełomie
1999/2000, czyli żadnych zmian,
katastrof.. - oprócz zmiany „dwójki” na
„jedynkę” w zapisie roku.
Ponadto każdy doświadczy własnego
osobistego Końca Świata, czyli Śmierci,
czyli przejścia do Życia Wiecznego i
wcale nie trzeba się tego bać, choć lęk
się czuje (nawet ja).. będzie dobrze ;)
„W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem
nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien
mieć.
W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod
parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,

Nawołują na ulicy sprzedawcy
warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy
podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa
I noc gwiaździstą odmyka.
A którzy czekali błyskawic i
gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i
archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.
Tylko siwy staruszek, który byłby
prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne
zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.”
Czesław Miłosz
A kiedy kiedyś Koniec Świata
nadejdzie.. będzie spokój, pokój i
szczęście oraz sprawiedliwie
nagrodzone życie Wiecznym
Życiem.
Grzegorz Jaskuła
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PIELGRZYMKA ŚLADAMI BŁ. JANA PAWŁA II DO SANKTUARIÓW CHORWACJI,
BOŚNI I HERCEGOWINY, SŁOWENII, CZECH
Wa k a c j e t o c z a s o d p o c z y n k u ,
wyjazdów, pielgrzymowania po wielu
sanktuariach Polski, Europy, świata.
Grupa, która wyjechała na pielgrzymkę
zorganizowaną przez parafię Chobienice,
nawiedziła bardzo wiele sanktuariów,
s t a l e n a p i e l g r z y m kow e j d ro d z e
napotykając na ślady naszego
ukochanego Papieża bł. Jana Pawła II. W
pielgrzymce tej uczestniczyło siedem
osób ze zbąszyńskiej parafii.
Jan Paweł II Największy Pielgrzym
Świata nawiedził wszystkie te kraje, które
były na naszym pielgrzymim szlaku i to
niejednokrotnie. W Chorwacji był
trzykrotnie – podczas 62. Pielgrzymki w
1994 roku, 84. Pielgrzymki w 1998 r. i
podczas 100. Pielgrzymki w 2003 roku.
Pielgrzymki Ojca Świętego do Chorwacji to
kolejne podróże z serii pielgrzymek pokoju.
My w CHORWACJI, tak jak nasz Papież,
byliśmy w ZAGRZEBIU gdzie nawiedziliśmy
Katedrę Wniebowzięcia NMP, a także w
Sanktuarium Maryjnym MARIJA BISTRICA
nazwanym przez samych Chorwatów
„chorwacką Częstochową”. Tutaj słynie
również cudami Czarna Madonna. W
przeciwieństwie do Częstochowy znajduje
się tu rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą z
Dzieciątkiem. Na placu przed sanktuarium
postawiono pomnik naszego Papieża
upamiętniający jego wizytę w tym miejscu
w 1998 roku.
Odwiedziliśmy też DUBROWNIK –
„kamienne miasto” nad lazurowymi
wodami Adriatyku. Wspaniałe zabytki i
atrakcyjne położenie nad samym brzegiem
morza sprawiają, że miasto to jest perłą
chorwackiej turystyki. Papież Jan Paweł II
podczas swego pobytu w Dubrowniku 2003
roku ogłosił błogosławioną pierwszą w
dziejach chorwackiego Kościoła kobietę –
Siostrę Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. My
w Dubrowniku uczestniczyliśmy we Mszy
św. w kościele p.w. św. Błażeja i
otrzymaliśmy błogosławieństwo tzw.
„błażejkami”. Św. Błażej pomaga bowiem
przy wszelkich chorobach gardła.
W Chorwacji byliśmy w jeszcze jednym
Sanktuarium VEPRIC nazywanym
CHORWACKIM LOURDES. Zostało ono
utworzone przez biskupa chorwackiego
Juraja Carica w 1908 roku, po jego powrocie
z narodowej pielgrzymki do Lourdes.
Biskup był organizatorem tej pielgrzymki i
tak mocno urzekło go tamto miejsce, że
odnalazł w swoim kraju naturalną jaskinię i
otoczenie bardzo przypominające miejsce
objawienia w Lourdes. Teren sanktuarium
obejmuje grotę z ołtarzem, w której
uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy św.,
kaplicę, zakrystię, ołtarz polowy, potok i
drogę krzyżową. Grób biskupa znajduje się

przy XII stacji drogi krzyżowej.
W Chorwacji podziwialiśmy także
przepiękne wodospady na rzece KRKA.
Spacerując kładeczkami i dróżkami Parku
Narodowego Krka syciliśmy nasze oczy
tymi przyrodniczymi fenomenami.
BOŚNIA I HERCEGOWINA – ten kraj
gościł Papieża Jana Pawła II dwukrotnie. W
1997 roku podczas 75. Pielgrzymki gdy
odwiedził Sarajewo i 2003 podczas 101.
Pielgrzymki, był wtedy w Banja Luce.
Nasza pielgrzymka odwiedziła inne
m i e j s c a te g o k ra j u , a m i a n ow i c i e
MEDJUGORIE, które jest miejscem wielkiej
modlitwy – Sanktuarium Królowej Pokoju.
Byliśmy na Górze Objawień Podbrdo,
uczestniczyliśmy w polskiej i
międzynarodowej Mszy św. Wielkie
wrażenie na nas wszystkich wywarła
wieczorna adoracja, w której udział brały
niezliczone rzesze pielgrzymów. Na placu
ciemność, a na ołtarzu wystawiona o g r o m
n a, podświetlona monstrancja. Modlitwa,
śpiew i zapadająca co chwilę cisza - to
wielkie duchowe przeżycie.
Byliśmy też w MOSTARZE, który leży
pomiędzy górami, w szerokiej dolinie rzeki
Neretwy. To miasto wąskich, kamiennych
uliczek, sklepów gdzie można kupić
wszystko. Symbolem miasta jest Stary Most,
który oddzielał stronę turecką od
chorwackiej. Obecnie miasto też jest
podzielone, choć formalnie nie ma granic.
Tutaj z meczetami sąsiadują kościoły i
cerkwie.
W Bośni i Hercegowinie mieszkamy w
NEUM nad zatoką Adriatyku – tu
odpoczywamy i korzystamy z kąpieli, jest
okazja popływać rowerami wodnymi,
odbywamy rejs stateczkiem.
Jadąc autokarem przez Bośnię i
Hercegowinę ciągle poruszamy się wzdłuż
rzeki Neretwy, która płynie przez cały kraj.
Neretwa to nie tylko rzeka, ale
hercegowińska, szmaragdowa piękność.
Ona to podarowała życie Hercegowinie
w y t yc z a j ą c d ro g i , l i n i e ko l e j o w e .
Przybywając z głębi gór, rwąca i dzika,
wyżłobiła głębokie kaniony.
SŁOWENIA – kolejny kraj, który jest
celem naszego pielgrzymowania. Ojciec
Święty Jan Paweł II również w tym kraju był
dwukrotnie. W roku 1996 - była to 71.
Pielgrzymka i podczas 88. Pielgrzymki w
roku 1999.
LUBLANA i BREZJE to miejsca, do
których docieramy w Słowenii, a które
przed nami odwiedził Jan Paweł II.
Lublana stolica Słowenii jest bardzo
malowniczym miastem z pięknymi
mostami, zielenią. Spacerujemy po tym
mieście, a także nawiedzamy katedrę. To
właśnie tu był również nasz Ojciec Święty.
Z Lublany udajemy się do niewielkiej

wsi Brezje, która jest dla Słoweńców tym,
c z y m d l a Po l a ków J a s n a G ó ra . W
największym sanktuarium Maryjnym
znajduje się słynący łaskami obraz Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych ( Marija
Pomagaj ). Tutaj przed cudownym obrazem
ks. Tadeusz, nasz duchowy opiekun
sprawuje Ofiarę Mszy św. Jan Paweł II
modlił się przed tym obrazem 17 maja 1996
roku i wpisał do księgi gości: „Mario,
wspomóż! Janez Pavel II”. Przed bazyliką
stoi rzeźba Naszego Papieża, przy której
wszyscy robimy zdjęcia.
I ostatni na naszym pielgrzymim szlaku
kraj to CZECHY. Oczywiście również w
Czechach nie mogło zabraknąć wizyty
naszego Papieża. Był w tym kraju
trzykrotnie. Po raz pierwszy w roku 1990
jeszcze w Czechosłowacji – 46. Pielgrzymka,
a potem już w Czechach w 1995 roku – 64.
Pielgrzymka i 76. Pielgrzymka w roku 1997.
Za każdym razem Jan Paweł II był w Pradze.
My również byliśmy w PRADZE gdzie m.
in. zwiedziliśmy katedrę, Most Karola i w
ko ś c i e l e M a r y i Pa n ny Zw yc i ę s k i e j
należącym do karmelitów bosych,
modliliśmy się figurką Praskiego Dzieciątka
Jezus. Ta zachwycająca figurka Małego
Króla, jak nazywają Dzieciątko, jest dumą
Pragi .
W drodze do Pragi udaliśmy się na
ŚWIĘTĄ GÓRĘ (czeska SVATA HORA),
zwaną czeską Jasną Górą. Jest ona
najbardziej znanym sanktuarium
maryjnym w Czechach. Znajduje się w
miejscowości PRIBRAM. Ze względu na
swoje położenie w centrum kraju Święta
Góra określana jest jako duchowe serce
Czech. Kompleks budynków sanktuarium
sprawia wrażenie grodu – twierdzy Maryi
Panny, której jest poświęcony. Znajduje się
w niej cudami słynąca gotycka figura Maryi
P a n n y z e Ś w i ę t e j G ó r y. T u t a j
uczestniczyliśmy we Mszy św., a także
zostaliśmy pobłogosławieni figurką oraz
mogliśmy ją uczcić przez ucałowanie.
N a s z a p i e l g r z y m ko wa w y p rawa
dostarczyła wszystkim jej uczestnikom
wielu duchowych przeżyć, pozwoliła
poznać i zachwycić się pięknymi widokami,
odpocząć i nabrać sił. Za wszystko Bogu
niech będą dzięki.
Urszula Pawelska
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W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Zuzanna Bartel, Zbąszyń, ul. Senatorska,
2/. Adam Dudek, Strzyżewo,
3/. Natalia Burghardt, Wielka Brytania,
4/. Alicja Agnieszka Berlińska, Zbąszyń, ul. Warszawska,
5/. Jakub Mirek, Przyprostynia, ul. Prandoty,
6/. Maksymilian Wadowiec, Przyprostynia, ul. Prandoty,
7/. Lena Knopisz, Zbąszyń, ul. Miodowa,
8/. Mateusz Mikołaj Piskorski, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
9/. Martyna Barbara Mania, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
10/. Aleksandra Nowaczyk, Bristol /Anglia/.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Łukasz Rybicki - Paulina Hirt,
2/. Jakub Łukasz Bączkowski - Jagoda Kinga Pawelska,
3/. Błażej Chłopek - Urszula Irena Furmaniak,
4/. Piotr Paweł Połomka - Katarzyna Brzuzan,
5/. Marcin Sebastian Hoffmann - Agnieszka Dach,
6/. Bartosz Piotr Szkudlarek - Bogumiła Walkowiak,
7/. Artur Marcinkowski - Klaudia Małgorzata Swoboda,
8/. Paweł Głódź - Anita Kinga Bryza,
9/. Andrzej Tomasz Jaworski - Zofia Kaiser,
10/. Jarosław Jerzy Zeń - Anna Elżbieta Domańska,
11/. Radosław Tomys - Natalia Maciejewska,
12/. Paweł Rój - Karolina Kłysz,
13/. Tomasz Sawala - Anna Piechowiak,
14/. Leszek Piotr Filipiak - Anna Elżbieta Kozłowska.
Odeszli do Wieczności:
1/. Jan Brudło, l. 72, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia,
2/. Franciszek Krystianc, l. 86, Zbąszyń, ul. Dolna,
3/. Henryk Idzikowski, l. 59, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
4/. Marian Grzechowiak, l. 62, Zbąszyń, ul. Polna,
5/. Zygmunt Stanisław Goździcki, l. 63, Zbąszyń, ul. Gen. Taczaka,
6/. Joanna Wiśniewska, l. 87, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
7/. Danuta Helena Brudło, l. 58, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.

Z okazji imienin
ks. Mateuszowi Kubiakowi
życzenia błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej
oraz radości w pracy duszpasterskiej
składa Redakcja i Parafianie.
Z okazji imienin
panu Radosławowi Sobczakowi
wiele łask, zdrowia i pomyślności
życzy Redakcja
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Formy naszej modlitwy
- jak najczęstsza Msza Św.
- Adoracja Pana Jezusa który jest i
czeka każdego dnia
- modlitwa własna ( częste akty
strzeliste w ciągu dnia poprzez słowa
myśli i czyny)
-modlitwa wspólnotowa oraz np. całej
rodziny
- nawiedzanie miejsc św., które Pan
Bóg szczególnie sobie upodobał
Modlitwa podjęta przez Grupę:
-za Kościół i Ojca Świętego który
bardzo potrzebuje jej
- modlitwa św. Siostry Faustyny w
intencji Kapłanów- tekst modlitwy:
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół
cały, udziel mu miłości i światła Ducha
swego, daj moc słowom kapłańskim,
aby serca zatwardziałe kruszyły się i
wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam
świętych kapłanów, Ty sam ich
utrzymuj w świętości. O Boski i
Najwyższy Kapłanie, niech moc
miłosierdzia Twego towarzyszy im
wszędzie i chroni ich od zasadzek i
sideł diabelskich, które ustawicznie
zastawia na dusze kapłana. Niechaj
moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i wniwecz obraca wszystko to,
co by mogło przyćmić świętość kapłana
– bo Ty wszystko możesz. Amen.
- Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Grupa spotykając się każdego
drugiego dnia miesiąca (na pamiątkę
śmierci Jana Pawła II) po Mszy Św.
wieczornej w Domu Katolickim, a później(
tego dnia) udaje się na apel Jasnogórski
przy Pomniku Jana Pawła II(jesteśmy na
Apelu przy pomniku co miesiąc- chyba, że
np. przypada sobota Fatimska wtedy Apel
jest przy figurze MB.)
Spotkania z duszami czyśćcowymi.
Ojciec Pio często opowiadał o tym, jak
zjawiały mu się duchy zmarłych, prosząc
go o pomoc i wstawiennictwo. Oto jedno z
takich zdarzeń, o którym w 1922 r.
opowiedział chłopcom z kolegium
kapucyńskiego w San Giovanni Rotondo:
" Kilka dni temu wieczorem zszedłem do
kominka, by rozgrzać się i ze zdziwieniem
dostrzegłem czterech nieznanych mi
braci, którzy siedzieli wokół ognia bez

słowa, z naciągniętymi na twarze
kapturami. Pozdrowiłem ich słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
ale żaden mi nie odpowiedział.
Popatrzyłem na nich uważnie, by poznać
co za jedni, ale żadnego nie rozpoznałem.
Pozostałem jeszcze trochę i, patrząc na
nich, odniosłem wrażenie, że cierpieli.
Znowu pozdrowiłem ich i odszedłem ku
celi ojca gwardiana, by dowiedzieć się, czy
nie przybyli do nas czasem jacyś bracia z
zagranicy. «A któż by wypuszczał się w
drogę w taki czas» odparł przełożony. Ja
jednak upierałem się, że na dole przy
ogniu siedzą czterej kapucyni, grzejąc się i
nic nie mówiąc. Żadnego z nich nie
poznałem, nie wiem kim są. Wraz z ojcem
gwardianem zeszliśmy zaraz na dół, lecz
tam nie było nikogo. Zrozumiałem wtedy,
że byli to dawno zmarli bracia, którzy
odbywali karę czyśćcową w tym miejscu,
w którym obrazili Boga. Całą tę noc
spędziłem modląc się przed
Najświętszym Sakramentem o uwolnienie
ich od mąk czyśćcowych".
O innym spotkaniu z duszą z czyśćca
Ojciec Pio opowiedział w maju 1922 roku
biskupowi Albertowi Costa i kilku ojcom
kapucynom, obecnym przy tej rozmowie.
Wielu biografów Ojca Pio przytacza to
zdarzenie, kiedy to w mroźną, śnieżną noc
Ojciec Pio dostrzegł otwierające się drzwi
pokoju i wchodzącego jakiegoś starca,
ubranego w płaszcz, jaki nosili wieśniacy z
San Giovanni Rotondo." Kim jesteś, czego
chcesz?" zapytał Ojciec Pio dziwnego o tej
porze gościa, który w tajemniczy sposób
wszedł do klasztoru.
Starzec odrzekł:" Ojcze Pio, jestem Pietro
Di Mauro, zwany Precoco. Zmarłem w tym
klasztorze 18 września 1908 roku, kiedy
tutaj był przytułek dla żebraków.
Pewnego wieczoru, kiedy leżałem w
łóżku, zasnąłem z zapalonym papierosem
i spaliłem się. Jestem w czyśćcu. Tylko
Msza święta może mnie uwolnić. Bóg
zezwolił mi tu przyjść i prosić Ojca o
ratunek".Ojciec Pio zaraz z rana odprawił
Mszę świętą w intencji niezwykłego
gościa. Ojciec Paulino, któremu o
wszystkim opowiedział, pobiegł do
archiwum, by sprawdzić czy w ogóle taka
rzecz wydarzyła się w obrębie zabudowań
k l a s z t o r nyc h w 1 9 0 8 r. Z a p i s k i
potwierdziły słowo w słowo opowieść
nocnej zjawy.

Wspomnienie
liturgiczne
św. Ojca Pio
23.09.2012r.
Jeżeli chcesz przystąpić do naszej
grupy modlitewnej- skontaktuj się
osobiście lub telefonicznie z
kierownikiem grupy Konradem
nr. Tel. 602 763 974
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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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.

ODPUST PARAFIALNY
15 sierpnia w naszej Parafii
obchodziliśmy uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystą Sumę odprawił

i słowo

wygłosił ks. proboszcz Marian Ciesielski z
parafii p.w. Chrystusa Sługi w Poznaniu.
Eucharystię zakończyła procesja z
Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Podczas Mszy świętej zaśpiewał
chór męski Kompania Druha Stuligrosza.
Po każdej mszy święcone były zioła i
kwiaty.
Po południu w Ogrodach Parafialnych
odbył się również Piknik Parafialny. Było
wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, ich
rodziców i dziadków. W programie
między innymi był Turniej Rodzinnej
Siatkówki Plażowej, turniej strzelecki,
kącik zabaw dla najmłodszych, występ
zespołu „Szczuny z Sulęcinka”oraz
koncert The Saturn Band – „Różowa
taczka”. Można było zjeść smaczną
kiełbasę z grilla, chleb ze smalcem, dobre
ciasto i wypić kawę. Wszyscy obecni
doskonale się bawili.

WIADOMOŚCI
PARAFIALNO – DEKANALNE
• Z dniem 1 lipca 2012 roku w naszym
dekanacie nastąpiła zmiana na
stanowisku proboszcza w parafii p.w. św.
Wawrzyńca w Łomnicy. Dotychczasowy
proboszcz ks. mgr RAFAŁ KRAKOWIAK
został mianowany proboszczem parafii
św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia
NMP w Poznaniu – Kiekrzu. Nowym
proboszczem mianowany został ks. mgr
CEZARY KUCIŃSKI pełniący dotychczas
funkcję wikariusza w parafii św.
Stanisława Bpa w Buku. Jest to jego
pierwsza parafia jako proboszcza. Ks.
Cezary Kuciński przyjął święcenia
kapłańskie w 1995 roku.
• WIZYTACJA KANONICZNA W NASZYM
DEKANACIE. Wizytacją zostaną objęte
wszystkie parafie dekanatu, a
przeprowadzi ją KS. ARCYBISKUP
STANISŁAW GĄDECKI.
• oto terminy wizytacji w poszczególnych
parafiach:
1.CHOBIENICE - 11 września 2012
2.KOPANICA
- 12 września 2012
3.ŁOMNICA
- 20 września 2012
4.SIEDLEC
- 25 września 2012
5.TUCHORZA - 28 września 2012
6.ZAKRZEWO - 14 listopada 2012
7.ZBĄSZYŃ
- 16 listopada 2012
W Zbąszyniu ks. Arcybiskup w dniu wizytacji
udzieli naszej młodzieży Sakramentu
Bierzmowania.
Dalsze szczegóły dotyczące wizytacji
zostaną podane w późniejszym terminie.
• REKOLEKCJE
PARAFIALNE przed
odpustem Matki Bożej Różańcowej
odbędą się w dniach od 3 do 7
października 2012.
• III PIESZA PIELGRZYMKA POKUTNO –
DZIĘKCZYNNA ku czci Matki Bożej
Zbąszyńskiej odbędzie się w tym roku w
sobotę 6 października 2012 roku.
• Odwiedziny chorych, ze względu na
pielgrzymkę, nie odbędą się w pierwszą
sobotę października, ale w ostatnią
sobotę września tj. 29 września 2012
U. PAWELSKA

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 Jan Przybyła, który opiekuje
się domem i ogrodem parafialnym.
Pan Jan jest rodowitym
Zbąszynianinem. Do roku 1970 mieszkał
przy ulicy Zygmunta, dziś miesza w Nądni.
„Mój tata Leon pochodził z ulicy
sportowej. Zmarł w 1995 roku. Mama
Wiktoria z.d. Krawczyk w listopadzie
skończy 89 lat.”- opowiada pan Jan- „Mam
dwoje rodzeństwa- siostrę Marylę i brata
Kazimierza. Ukończyłem Szkołę
Podstawową nr 2 w Zbąszyniu. Moją
wychowawczynią była pani Nawot. W
roku 1961 rozpocząłem Zasadniczą
Szkołę Zawodową w Świebodzinie. Z
zawodu jestem tokarzem. Już w 1965 roku
rozpocząłem pracę w zakładzie ZEI w
Zbąszyniu. W 1967 roku odbyłem
zasadniczą służbę wojskową w Gubinie
jako saper. Po przebytej służbie w wojsku
ro z p o c z ą ł e m p ra c ę w Z a k ł a d a c h
Przemysłu Odzieżowego „ROMEO” w
Zbąszyniu jako hydraulik (mój drugi
wyuczony zawód to monter instalacji
wodno-kanalizacyjno-gazowej).
Następnie w roku 1970 zawarłem
związek małżeński z żona Bogdaną z.d.
Grychta, Mamy dwoje dzieci- syna
Sławomira i córkę Emilię, a także trzy
wnuczki i jednego wnuka: Olę, Gabrysię,
Z o s i ę
i
K a r o l a .
Od 2005 roku, kiedy to opiekę nad
parafią objął ks. Proboszcz Zbigniew
Piotrowski pomagałem wraz z moim
synem przy pracach w parafii. Dzisiaj
służę swoim doświadczeniem i pomocą w
opiece nad domem katolickim (salą) i
ogrodem parafialnym, zajmuję się
robotami bieżącymi- naprawa, wymiana
żarówek, koszenie trawy itp. Dbam
również o zwierzęta w ogrodach
parafialnych, a także pomagam w
organizacji festynów parafialnych.
Uwielbiam pracę w ogródku, a moim
drugim hobby jest wędkarstwo. Należę
również do 6 Róży Ojców z Nądni.
Czas, który poświęcam parafii
sprawia mi ogromną przyjemność i
satysfakcję. Mam najlepszego szefa na
świecie – ks. Proboszcza Zbigniewa
Piotrowskiego. Współpraca między nami
dobrze się układa, dlatego nie
zamieniłbym go na żadnego innego.”
Wysłuchała
Gabrysia Skubiszyńska
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KRZYŻÓWKA WRZEŚNIOWA
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 50 utworzą rozwiązanie krzyżówki – myśl Seneki Młodszego, które prosimy
nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, do dnia: 20.09.2012 r.
Rozwiązanie Krzyżówki Wakacyjnej: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. Nagrodę wylosowała: Pani Krystyna
Zielińska, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa, a za rozwiązanie Krzyżówki dla dzieci – nagrodę otrzymuje: Maciej Zieliński,
Zbąszyń, ul. Garczyńskich.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
5/. może być dziennikarska,
6/. przyrząd w fortepianie
/do przyciszania dźwięku/,
10/. odpad w stolarni,
13/. mały samolot sportowy,
14/. postać w sztuce,
16/. boczna ścianka w
pudełku zapałek,
17/. tam flota grecka
pokonała Persów w 480 r.
p.n.e.,
18/. ochroniarz na kolei,
22/. gra w karty,
26/. lekarska narada,
27/. ponaglenie,
28/. tam w Warszawie
znajduje się teren
rekreacyjno-sportowy,
29/. bunkier,
31/. biała szata liturgiczna,
32/. atest,
35/. podłużne pierożki,
36/. drzewo liściaste,
39/. epidemia,
41/. port lotniczy,
43/. ojciec Ikara,
44/. w nich szkolne oceny,
45/. usynowienie,
49/. zagłada,
54/. policyjny pojazd,
55/. członek rodziny,
56/. była prezenterką w TVP,
59/. fresk,
60/. wzmocnienie drzwi,
61/. szczerość,
62/. kupalnik górski.
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Pionowo:
1/. przy domu,
2/. autor „Przedwiośnia”,
3/. koniec dnia roboczego,
4/. szczyt przyjemności,
6/. … pomidory - śpiewał
Wiesław Michnikowski,
7/. nic,
8/. ptak morski,
11/. łódź wioślarska,
12/. tworzywo izolacyjne,
15/. imię autora „Układu:,
18/. wodospad w tatrach,
19/. największy instrument
smyczkowy,
21/. żydowski przywódca
powstania w getcie
warszawskim w 1943 r.,
22/. matka chrzestna,
23/. jeden z bohaterów
„Chłopców z Placu Broni”
Molnara,
24/. lina,
25/. imię Vivaldiego i
Banderasa,
30/. Stanisław Cat-... - polityk i
pisarz,
33/. spisek magnatów
przeciwko reformom Konstytucji
3 Maja,
34/. snajper,
37/. zupa z młodych buraczków,
38/. na głowie zakonnicy,
40/. jedno z mediów,
42/. myśl przewodnia,
45/. surowy prawodawca
ateński,
47/. fałdka,
48/. nie sen, lub wyspa,
50/. pewnik,
51/. pobiera świadczenia w
ZUS-ie,
52/. trwałość,
53/. łam w gazecie,
56/. wydobywa się z krateru,
57/. część USA,
58/. starożytne liczydło.
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