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RELIKWIE DRZEWA KRZY¯A ŒWIÊTEGO
„W krzy¿u os³oda, w krzy¿u och³oda,
Dla duszy, smutkiem zmroczonej.
Kto krzy¿ odgadnie, ten nie upadnie,
W boleœci sercu zadanej”
Kontynuuj¹c opis naszego koœcio³a,
chcielibyœmy przybli¿yæ dziœ naszym
Czytelnikom historiê kultu relikwii Drzewa
Krzy¿a Œwiêtego. Fragment najcenniejszej
pami¹tki Mêki Pañskiej umieszczony jest w
naszym koœciele w o³tarzu g³ównym we
wnêce nad tabernakulum. W zamykanej,
oszklona szafce, znajduje siê zabytkowy
relikwiarz ze "srebra trybowanego" z
po³owy XVIII w., wysokoœci 23 cm.
Relikwie Krzy¿a Œwiêtego sprowadzone
zosta³y do Zb¹szynia z Rzymu przez
rodzinê Garczyñskich wraz ze znajduj¹cym
siê w koœciele w £omnicy namalowany na
cienkim jedwabiu wizerunku Jezusa
Chrystusa w formie veraiconu.
Oryginalnoœæ tych relikwii potwierdza
watykañski certyfikat, który znajduje siê
³omnickiej œwi¹tyni.
Relikwiarz pochodzi najprawdopodobniej
z nieistniej¹cego ju¿ koœcio³a œw. Krzy¿a,
który mieœci³ siê niedaleko rzeki Obry w
pobli¿u obecnego cmentarza
komunalnego. Od kilku lat relikwiarz jest
n a g odnym m iej sc u eksp on owa ny
wiernym.
Ciekawa i zawi³a jest droga jak¹ fragmenty
Krzy¿a Œwiêtego przeby³y, aby z Golgoty
znaleŸæ siê w miejscach obecnego kultu.
Krzy¿ na którym umar³ Jezus Chrystus,
zosta³ po Jego œmierci wrzucony do
cysterny wydr¹¿onej w skale u stóp
Golgoty. Jak pisa³ Sokrates Scholastyk w
„Historii Koœcio³a” Aposto³owie oraz
pierwsi chrzeœcijanie w gminie
jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, w
którym ukrzy¿owano Jezusa, a zw³aszcza
Jego grób.
Pomimo zniszczenia Jerozolimy przez
wojska cesarza Tytusa w 70 r., kult ten trwa³
nadal, a¿ do wybuchu w 131 r. drugiego
powstania ¿ydowskiego. Na skutek
zd³awienia powstania ¿ydowskiego w 135
r. i zdobycia miasta, gmina chrzeœcijañska
musia³a opuœciæ Jerozolimê.
Na gruzach œwiêtego miasta cesarz Hadrian
za³o¿y³ nowe, które nazwa³ Aelia
Capitolina. Na rozkaz cesarza miejsce kultu
¿ydowskiego, w tym miejsce ukrzy¿owania
Chrystusa i Bo¿y Grób, zosta³y zamienione
w oœrodki kultu pogañskiego.
Po przyznaniu chrzeœcijanom, w 313 r.
przez cesarza Konstantyna Wielkiego
pe³nej wolnoœci religijnej, wierz¹cy w
Chrystusa przyst¹pili do odszukania
krzy¿a, oraz miejsc, gdzie umar³ i
zmartwychwsta³. Jednym ze œwiadectw
o d s z u k a n i a K r z y ¿ a Œw i ê t e g o j e s t
wspomniana ju¿ „Historia Koœcio³a”

Sokratesa Scholastyka. Autor podaje w nim
wiadomoœci o pielgrzymce cesarzowej
Heleny oko³o 326 r. W relacji tej
przedstawia wydarzenia zwi¹zane z
odnalezieniem przez œw. Helenê nie tylko
Golgoty, lecz tak¿e krzy¿y do których
przybici byli Jezus i dwaj ³otrowie oraz
tabliczki Pi³ata, na której obwieœci³ w
ró¿nych jêzykach, ¿e ukrzy¿owany
Chrystus by³ królem ¿ydowskim.
Nie by³o jednak pewnoœci co do tego, który
ze znalezionych krzy¿y jest poszukiwanym
Krzy¿em. Ówczesny biskup Jerozolimy,
Makary, id¹c za œwiat³em wiary, prosi³ Boga
o znak i otrzyma³ go. Jedna z mieszczanek
Konstantynopola, od dawna z³o¿ona ciê¿k¹
chorob¹, bliska ju¿ by³a œmierci. Biskup
ro z ka z a ³ , by d o ³ o ¿ a u m i e ra j ¹ c e j
przyniesiono kolejno ka¿dy z trzech krzy¿y:
wierzy³ on niez³omnie, ¿e kobieta
wyzdrowieje, jeœli dotknie œwiêtego
Krzy¿a. Kiedy bowiem przynoszono jeden
po drugim krzy¿e, nie bêd¹ce drzewem
Mêki Pañskiej, kobieta w dalszym ci¹gu
bliska by³a œmierci. Skoro tylko wniesiono
w³aœciwy krzy¿, umieraj¹ca natychmiast
nabra³a si³ i ca³kowicie wróci³a do zdrowia.
W taki sposób odnaleziono krzy¿ na którym
umar³ Jezus Chrystus.
Najwiêksz¹ czêœæ relikwii Krzy¿a Œwiêtego
c e s a r z o wa H e l e n a p r z e k a z a ³ a d o
sanktuarium Grobu Œwiêtego w
Jerozolimie, drugi fragment przes³a³a do
Ko n s t a n t y n o p o l a , a t r z e c i ¹ c z ê œ æ
przywioz³a do Rzymu wraz z innymi
relikwiami Mêki Pañskiej i ziemi¹ z Golgoty.
Relikwie Krzy¿a Œw. odgrywa³y istotn¹ rolê
zw³aszcza podczas wielkopi¹tkowej liturgii
adoracji Krzy¿a œw., któr¹ obchodzono w
Jerozolimie ju¿ w IV w. Na pami¹tkê
znalezienia relikwii wprowadzone zosta³o
œ w i ê t o Po dw y ¿ s z e n i a K r z y ¿ a Œ w.
(Exaltatione s. Crucis), które obchodzono
14 wrzeœnia w Jerozolimie i w koœcio³ach, w
których przechowywano relikwie Krzy¿a.
W 614 roku Palestyna zosta³a zdobyta
przez wojska perskie a srebrn¹ skrzyniê z
relikwiami Drzewa Krzy¿a Œwiêtego
wywieziono. W 622 r. cesarz Herakliusz
wyruszy³ z Konstantynopola przeciw
Persom i 3 maja 628 r. odzyska³ cenne
relikwie, które z³o¿y³ póŸniej w uroczystej
procesji w bazylice Grobu Bo¿ego w
Jerozolimie.
Ze wzglêdu na sta³e zagro¿enie kolejnymi
wojnami, relikwie Drzewa Krzy¿a Œwiêtego
zosta³y podzielone na tysi¹ce drobnych
cz¹stek i rozes³ane do wielu œwi¹tyñ poza
Ziemi¹ Œwiêt¹. Obok Jerozolimy
najwiêkszymi cz¹stkami szczyci³y siê
koœcio³y w Konstantynopolu, Aleksandrii,
Antiochii, Edessie, Gruzji, Damaszku,
Rzymie, Poitiere, na Krecie i na Cyprze.
W kolejnych wiekach rozwin¹³ siê ruch

p i e l g r z y m kow y d o Z i e m i Œw i ê te j ,
wracaj¹cy z Jerozolimy pielgrzymi zabierali
do swych rodzinnych miejscowoœci wiele
relikwii, zw³aszcza Drzewa Krzy¿a
Œwiêtego, cz¹stki ska³y z Grobu Chrystusa,
oraz ziemiê z grobu Chrystusa i miejsca
Wniebowst¹pienia Zbawiciela.
Chocia¿ niektórzy twierdz¹, ¿e gdyby
zebraæ wszystkie relikwie Krzy¿a Œwiêtego
razem, to powsta³by ca³kiem spory krzy¿, a
nawet ca³y las krzy¿y. Jednak jak obliczyli
naukowcy gdyby z³o¿yæ wszystkie
istniej¹ce cz¹stki mia³by one wagê 24 kg.
Obecnie najwiêksz¹ czêœæ Krzy¿a Œwiêtego
posiadaj¹ m.in.: rzymskie bazyliki œw.
Piotra i Œwiêtego Krzy¿a Jerozolimskiego,
katedra œw. Micha³a i Guduli w Brukseli,
katedra Notre Dame w Pary¿u, opactwo
cysterskie w Heiligenkreuz w Austrii, oraz
katedry w Pizie i Florencji.
W Polsce relikwie Krzy¿a Œwiêtego
znajduj¹ siê oprócz zb¹szyñskiego koœcio³a
w wielu œwi¹tyniach m.in. na Œwiêtym
Krzy¿u, w Poznaniu, Lublinie, Elbl¹gu,
C z ê s t o c h o w i e , K r a k o w i e , £ o m ¿ y,
Owiñskach, Pabianiacach, W³oc³awku,
Zamoœciu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w naszym
kraju funkcjonuje obecnie równie¿ szeœæ
sanktuariów Relikwii Drzewa Krzy¿a
Œwiêtego, które znajduj¹ siê na Œwiêtym
Krzy¿u, w Elbl¹gu, Lublinie, Jeleniej Górze,
Klebarku Wielkim oraz Wa³brzychu.
Krzy¿ Œwiêty jest znakiem zbawienia,
mi³oœci Boga i chrzeœcijañskiej nadziei.
Czcijmy wiêc Go nie tylko w okresie
Wielkiego Postu, ale w ka¿dym dniu
naszego ¿ycia. Pamiêtajmy o s³owach œw.
Paw³a skierowanych do Koryntian: „Nauka
bowiem krzy¿a g³upstwem jest dla tych, co
id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹ zaœ dla nas,
którzy dostêpujemy zbawienia”.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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BENEDYKT XV
Benedykt XV, w³aœciwie Giacomo della
Chiesa urodzi³ siê 21 listopada 1854 roku.
ZANIM ZOSTA£ PAPIE¯EM
Krótka historia:
• teologia - Collegium Capranica w
Rzymie,
• dyplomacja - Accademia dei Nobili
Ecclesiastici,
• doktorat prawa - uniwersytet w Genui,
• œwiêcenia kap³añskie - 21 grudnia 1878
roku,
• doktorat teologii,
• doktorat prawa kanonicznego,
• dzia³alnoœæ w papieskiej s³u¿bie
dyplomatycznej,
• od 1901 rok - podsekretarz stanu,
• od 1907 rok - arcybiskup Bolonii,
• od 1914 rok – otrzymuje godnoœci
kardynalskie.

JAKO PAPIE¯:
• orga nizowa ³ pomoc sa nit a rn¹ i
¿ywnoœciow¹ dla jeñców,
• otworzy³ w Watykanie biuro opieki nad
jeñcami wojennymi,
• poleci³ w koœcio³ach odprawianie
nabo¿eñstwa do Serca Pana Jezusa w
intencji pokoju,
• og³osi³ Kodeks Prawa Kanonicznego
(przygotowany przez Piusa X),
• zniós³ Kongregacjê Indeksu,
• z Jego inicjatywy odtorzono w ogrodach
watykañskich grotê z Lourdes,
• za³o¿y³ katolicki uniwersytet
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
Mediolanie,
• powo³a³ Kongregacjê Koœcio³ów
Wschodnich,
• powo³a³ Instytut Orientalistyczny w
Rzymie,
• opowiedzia³ siê za ca³kowit¹
niepodleg³oœci¹ Polski.

Po œmierci Piusa X konklawe, które
odby³o siê 3 wrzeœnia 1914 roku
wybiera Giacomo della Chiesa na
papie¿a. Przyjmuje On imiê Benedykt XV.

Benedykt XV zmar³ na grypê 22 stycznia
1922 roku w Rzymie i zosta³ pochowany w
bazylice œw. Piotra.
Joanna Galas

REJONÓWKA SZAFARZY
Szafarze Nadzwyczajni Komunii
Œwiêtej wraz z ¿onami uczestniczyli
w rejonowym spotkaniu, które odby³o
siê w dniu 10 wrzeœnia 2012 roku w
Nowym Tomyœlu w parafii NMP
Nieustaj¹cej Pomocy. G³ównym
tematem by³a „Wiara wed³ug Soboru
Watykañskiego II”.
Mija 50 rocznica zwo³ania
Soboru Watykañskiego II. Sobór
zosta³ zwo³any z inicjatywy Jana XXIII
w celu uwspó³czeœnienia Koœcio³a
katolickiego. Odby³y siê cztery sesje
soborowe – Jan XXIII przewodniczy³
pierwszej, zaœ jego nastêpca, papie¿
Pawe³ VI, trzem kolejnym. W obradach
soboru uczestniczy³o 3058 ojców
soborowych oraz grono ekspertów.
Przys³uchiwali im siê tak¿e audytorzy
i obserwatorzy delegowani przez
chrzeœcijañskie wspólnoty
niekatolickie.
Sobór watykañski II
zapocz¹tkowa³ reformê Koœcio³a
katolickiego poprzez otwarcie go na
d i a l o g e ku m e n i c z ny z i n ny m i
wyznaniami. Podczas trwania soboru
papie¿ Pawe³ VI nawi¹za³ bliskie
stosunki z patriarch¹
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Konstantynopola Atenogorasem. W
dniu 5 grudnia 1965 roku zosta³y
odwo³ane ekskomuniki, którymi w
1054 roku ob³o¿yli siê nawzajem
dostojnicy Koœcio³a rzymskiego i
Koœcio³a konstantynopolitañskiego.
Wprowadzono reformê liturgii,
miêdzy innymi jêzyki narodowe
podczas nabo¿eñstw. Koœció³ ma byæ

domem, a dom ma byæ cz¹stk¹
Koœcio³a.
Nastêpne rejonowe spotkanie
Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii
Œwiêtej odbêdzie siê w Zb¹szyniu w
dniu 13.03.2013 roku.

Tomasz Jazdon
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POTRZEBA AKTYWNEGO S£UCHANIA
(ci¹g dalszy)
W poprzednim artykule pisa³am o
metodach wychowawczych Thomasa
Gordona, który przekonuje o potrzebie
akceptacji, dziêki której mo¿emy siê w
pe³ni rozwijaæ. Omawia³am najczêstsze
blokady komunikacyjne i przybli¿y³am,
czym jest jêzyk akceptacji, omówi³am
czynniki u³atwiaj¹ce komunikacjê (bierne
s³uchanie, odpowiedzi potakuj¹ce,
„otwieracze”, czyli zaproszenie do
rozmowy). Pora przejœæ do kolejnej
sprawy – aktywnego s³uchania.

Wprawdzie to nie rozwi¹¿e problemu, ale
powiedzenie dziecku, ¿e jego zachowanie
jest dla nas nie do przyjêcia jest jednak o
wiele mniej groŸne ni¿ obwinianie go
o to, ¿e spowodowa³o ból. Owszem,
wymaga to od rodziców podjêcia
pewnego ryzyka, bo musz¹ oni
zrezygnowaæ z ukrywania swoich uczuæ
za wypowiedzi¹ typu „ty”, która w³aœnie
dziecku przypisuje ca³¹ winê i zmusza do
o d k r yc i a s w e g o w ³ a s n e g o b yc i a
cz³owiekiem. Pamiêtajmy jednak, i¿ dziêki
temu, ¿e zastosujemy wypowiedŸ typu
„ja”, mo¿emy poprawiæ stosunki
z
w ³ a s ny m d z i e c k i e m . S z c z e ro œ æ i
otwartoœæ naprawdê sprzyjaj¹ poprawie
relacji miedzy ludŸmi. Zamiast wzajemnej
obcoœci czy nawet wrogoœci, nasze relacje
staj¹ siê autentyczne, bo chcemy siê
nawzajem prawdziwie poznaæ.
Dlaczego komunikaty „ja” s¹ bardziej
skuteczne? Po pierwsze, osoba, które je
komunikuje, bierze odpowiedzialnoœæ za
swój stan wewnêtrzny i za swoj¹
M u s i my m i e æ œw i a d o m o œ æ , ¿ e gotowoœæ podzielenia siê informacj¹ o
milczenie, odpowiedzi potwierdzaj¹ce,
„otwieracze” maj¹ jednak pewne
ograniczenia, poniewa¿ pozostawiaj¹
bardzo niewiele miejsca na
wspó³dzia³anie. Ma³o tego, nie przekonaj¹
mówi¹cego, ¿e jest zrozumiany.
Rozmawiaj¹c z innymi ludŸmi,
pos³ugujemy siê kodami, czyli
jêzykowymi odpowiednikami naszych
uczuæ. Nie wszystkie komunikaty mo¿na
³atwo zrozumieæ. Wiêkszoœæ z nas je
zaszyfrowuje. Chodzi o to, ¿e ich treœæ
mo¿e byæ zwi¹zana z uczuciem, ale samo
sobie z dzieckiem. Po drugie, komunikaty
uczucie nie jest artyku³owane w sposób
te pozostawiaj¹ odpowiedzialnoœæ za
wyraŸny. Dlatego odbiorca próbuje
zachowanie siê dziecka jemu samemu.
zrozumieæ, co odczuwa jego rozmówca.
Taka konfrontacja staje siê skuteczniejsza,
Dlatego Gordon proponuje czynne
bo bardzo prawdopodobne jest, ¿e
s³uchanie jako cenn¹ sztukê
wzbudzimy w m³odym cz³owieku
nawi¹zywania kontaktów. Wymaga ona
pragnienie zmiany. Rezygnuj¹c z
jednak od rodziców zupe³nego ukrywania
negatywnej oceny jego zachowania,
w³asnych myœli i uczuæ, aby s³uchaæ
utrzymamy dobre stosunki z dzieckiem
wy³¹cznie wypowiedzi dziecka. Podczas
(unikniemy k³ótni, wzajemnych pretensji
rozmowy rodzic nie wysuwa ¿adnej
czy z³oœci). To siê sprawdza, trzeba jednak
w³asnej odpowiedzi: s¹du, opinii, rady,
mieæ odwagê, aby otwarcie i bezpoœrednio
pytania. Gordon zaleca zamienianie
przeciwstawiæ siê, tzn. ujawniæ swoje „ja”.
wypowiedzi „ty” na wypowiedŸ „ja”.
Jak wysy³aæ komunikaty „ja”? Gordon
Zamiast powiedzieæ, ¿e dziecko jest
twierdzi, ¿e taki komunikat musi sk³adaæ
uparte, g³upie czy niegrzeczne, warto
siê z trzech elementów: dziecko musi siê
mówiæ o w³asnych uczuciach, jakie
dowiedzieæ, co stwarza rodzicowi
wzbudza w nas jego zachowanie, które dla
problem (nale¿y skupiæ siê na faktach, nie
nas jest nie do przyjêcia. Warto pamiêtaæ,
na ich ocenie). Drugi czynnik dotyczy
¿e kiedy korzystamy podczas konfrontacji
„uchwytnego i konkretnego wp³ywu”,
z wypowiedzi „ja”, unikniemy k³ótni.

jakie na nas wywiera zachowanie dziecka.
Musi ono mieæ œwiadomoœæ, ¿e to jego
zachowanie stwarza rodzicom problem,
bo tylko wówczas dostrze¿e powód do
zmiany swego zachowania. Przecie¿ tak
naprawdê wiêkszoœæ dzieci nie ma
œwiadomoœci, ¿e to, co robi¹, mo¿e byæ
problemem. Trzeci element komunikatu
typu „ja” zaleca ujawniæ stan uczuæ, jakie
zrodzi³y siê w rodzicu pod wp³ywem
okreœlonego zachowania. Oto przyk³ad,
którym w swojej ksi¹¿ce pos³u¿y³ siê
Gordon: „Kiedy trzymasz nogi w przejœciu
miêdzy ³awkami (opis zachowania), mogê
siê potkn¹æ (namacalny skutek), a bojê siê,
¿e móg³bym tak¿e upaœæ
i pot³uc siê
(uczucie)”.
Czy metoda Gordona rozwi¹¿e
wszystkie nasze problemy z dzieæmi?
Pewnie nie, ale na pewno pomo¿e unikn¹æ
wielu z nich, bo wskazuje, na czym polega
w³aœciwa komunikacja miêdzy dzieckiem
a rodzicami czy nauczycielami.
Przekonuje, ¿e nadu¿ywanie w³adzy
rodzicielskiej mo¿e mieæ negatywny
wp³yw na nasze relacje z dzieckiem, radzi
zaakceptowaæ zachowanie dziecka, bo nie
jest ono rezultatem „z³ego dziecka”, ale w
ten w³aœnie sposób wyra¿a ono w³asne
potrzeby lub nawet staje siê „wo³aniem” o
pomoc, o chwilê uwagi. Gordon skupia siê
w swo j e j m e to d z i e n a re l a c j a c h
miêdzyludzkich, na procesie w³aœciwej
komunikacji w rodzinie.
Mo¿e wiêc warto spróbowaæ? Nic nie
stracimy a zyskaæ mo¿emy wiele. Gordon
proponuje metodê, dziêki której konflikty
rozwi¹zuje siê bez stosowania si³y, przy
czym ¿adna ze stron nie jest zwyciêzcom
ani pokonanym. Obie zwyciê¿aj¹,
poniewa¿ rozwi¹zanie musi zadowoliæ
obie strony. Zachêcam do lektury
„Wychowania bez pora¿ek w szkole” T.
Gordona
i zastosowania w
praktyce opisanej tu metody.
Katarzyna Kubiak
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KOCHA£ WSZYSTKICH JAK BRACI
ŒWIÊTY FRANCISZEK Z ASY¯U
realizowa³ ideê powszechnego braterstwa.
Nikogo nie uwa¿a³ za nieprzyjaciela, lecz
ka¿dego nazywa³ swoim bratem. Jak
powiedzia³ Papie¿ Jan Pawe³ II –
„Franciszek rozszerzy³ pojêcie braterstwa
powszechnego, przenosz¹c je na ka¿d¹
rzecz stworzon¹, nawet nieposiadaj¹c¹
duszy: s³oñce, ksiê¿yc, wodê, wiatr, ogieñ,
ziemiê, które zamiast nazw¹ w³aœciw¹ dla
ich rodzaju nazywa³ braæmi i siostrami i
otacza³ wielkim szacunkiem”.
Nasz Œwiêty urodzi³ siê w Asy¿u.
Miasto to do dziœ nazywane jest miastem
œw. Franciszka i nim ¿yje. Urodzi³ siê w
roku 1181 lub 1182. Jego rodzicami byli
Pica i Piotr Bernardone, którzy mieli sklep
sukna i nale¿eli do zamo¿niejszych
obywateli miasta. Mia³ m³odszego brata.
Jako m³odzieniec prowadzi³ beztroskie
¿ycie. Marzy³ o rycerskiej s³awie, chêtnie
wiêc wzi¹³ udzia³ w 1202 roku w bitwie
Asy¿an z mieszkañcami s¹siedniego
miasta Perugii, co skoñczy³o siê dla niego
krótk¹ niewol¹. Wróciwszy chory do
domu, prze¿y³ wielki prze³om duchowy.
Zerwa³ z tym wszystkim, co dotychczas
by³o treœci¹ jego ¿ycia, oddaj¹c siê
ca³kowicie Bogu.
Us³yszawszy polecenie Chrystusa
ukrzy¿owanego:
„Franciszku, idŸ odbuduj mój koœció³,
gdy¿ popada w ruinê!”,
Odrestaurowa³ w³asnymi rêkami kilka
zniszczonych koœcio³ów. Pocz¹tkowo
myœla³ bowiem, ¿e chodzi o zrujnowane
œwi¹tynie Asy¿u i okolic. Sprzeda³ wiêc na
ten cel czêœæ towarów ze sk³adu ojca, za co
ten go wydziedziczy³. Od tego czasu
Franciszek ¿y³ z ja³mu¿ny.
W roku 1208 w po³o¿onym ko³o Asy¿u
koœció³ku Matki Bo¿ej Anielskiej, zwanym
Porcjunkul¹, uœwiadomi³ sobie, ¿e Bóg
wzywa go do duchowej odnowy Koœcio³a.
Œrodkiem do tego ma byæ ewangeliczne
¿ycie w ubóstwie i apostolstwo, na wzór
Chrystusa i Aposto³ów. Odziany w
zgrzebny habit, przepasany sznurem,
zaczyna g³osiæ S³owo Bo¿e. Przy tym nie
z a n i e d b u j e p o s ³ u g i m i ³ o s i e rd z i a
wzglêdem chorych, najbardziej wówczas
cierpi¹cych i opuszczonych, a mianowicie
trêdowatych.
Dotychczas by³ sam, czêsto
niezrozumiany i wyœmiewany, teraz
jednak zaczêli przy³¹czaæ siê do niego
coraz liczniejsi naœladowcy, bo kto potrafi
oprzeæ siê sile jego dobroci, mi³oœci i
poczciwej weso³oœci. Gdy uzbiera³a siê
gromadka uczniów, Franciszek udaje siê
po b³ogos³awieñstwo papie¿a do Rzymu.
Papie¿ pocz¹tkowo by³ temu niechêtny,
gdy¿ mia³ wiele k³opotów z radykalnymi
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grupami g³osz¹cymi has³a ubóstwa i
odnowy Koœcio³a. ¯ywa wiara biedaczyny
z Asy¿u przekona³a jednak Ojca Œwiêtego.
W 1209 roku Papie¿ Innocenty III
zatwierdza pierwsz¹ regu³ê
franciszkañsk¹. I w ten sposób Franciszek
sta³ siê za³o¿ycielem zakonu BRACI
MNIEJSZYCH. Otrzymuje œwiêcenia
diakonatu – jest jedynym znanym
diakonem a¿ po dzisiejsze czasy.
Kiedy Franciszek wraz z braæmi
powróci³ do Asy¿u, zg³osi³a siê do niego
Klara, jedna z najzamo¿niejszych
panienek Asy¿u. Franciszek widzia³ jak w
jej oczach p³onie ten sam zapa³ wiary i
ubóstwa. Ona to równie¿ postanowi³a
poœwiêciæ siê na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bo¿¹.
Swoj¹ podopieczn¹ Franciszek umieszcza
w klasztorze benedyktynek. Niespe³na

Franciszkañski dla ludzi œwieckich, tzw.
Zakon TERCJARZY, ¿yj¹cych w rodzinach,
praktykuj¹cych œluby zakonne w ramach
swojego stanu.
Œwiêty Franciszek w czasie jednej ze
swoich wêdrówek w roku 1223 znalaz³ siê
w miejscowoœci Greccio, a w³aœnie
przypada³y Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Pragn¹c o¿ywiæ w ludziach mi³oœæ do
Chrystusa, wpad³ na pomys³ urz¹dzenia
pierwszej w historii bo¿onarodzeniowej
szopki. Tak to powsta³y „¿³óbki” i „jase³ka”.
W lecie 1224 roku uda³ siê na Górê
Alwerniê, gdzie spêdzi³ 40-dniowy post
ku czci œw. Micha³a Archanio³a. I w³aœnie
podczas tego postu 14 wrzeœnia w
Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego otrzyma³ œwiête stygmaty, czyli
rany Mêki Chrystusowej. W czasie
modlitwy wpad³ w zachwycenie, ujrza³
cos podobnego do „ukrzy¿owanego
archanio³a o siedmiu skrzyd³ach, albo do

trzy tygodnie póŸniej do Klary przy³¹cza
siê jej m³odsza siostra Katarzyna. Rodzina
usi³uje si³¹ odzyskaæ nieletni¹ córkê i
wysy³a do klasztoru rycerzy aby j¹
porwali. Gdy jednego z nich dotyka
parali¿, dla wszystkich staje siê jasne, ¿e
wybór Katarzyny jest zgodny z wol¹ Bo¿¹.
Franciszek daje jej imiê Agnieszka.
Nied³ugo potem Biedaczyna przenosi
Klarê i Agnieszkê do po³o¿onego pod
Asy¿em wiejskiego koœció³ka œw.
Damiana. To niewielkie sanktuarium,
które Franciszek kilka lat wczeœniej
odnowi³ i gdzie us³ysza³ swoje powo³anie,
sta³o siê pierwszym domem powsta³ego II
Zakonu Œw. Franciszka, Ubogich Panien,
zwanych popularnie KLARYSKAMI. By³o
to w roku 1212.
Franciszek chcia³, aby z dobrodziejstw
¿ycia zakonnego mogli korzystaæ dla swej
duszy tak¿e ludzie ¿yj¹cy w œwiecie.
Za³o¿y³ wiêc w roku 1221 III Zakon

apokaliptycznej wizji ukrzy¿owanej
potêgi ostatecznej”. Przeszy³ go straszny
ból, a gdy ockn¹³ siê, ujrza³, ¿e stopy i
nadgarstki ma przebite gwoŸdŸmi, bok
zaœ otwarty.
Po otrzymaniu stygmatów Franciszek
czu³ siê tak os³abiony, ¿e musia³
zaprzestaæ swoich pieszych wêdrówek
apostolskich. W dodatku on - tak
zakochany w dziele stworzenia i piêknie
przyrody – prawie ca³kowicie oœlep³.
Zmar³ w Porcjunkuli w sobotni
wieczór 3 paŸdziernika 1226 roku
(liturgicznie by³a to niedziela nastêpnego
dnia) w wieku 45 lat. Zaledwie dwa lata
póŸniej Papie¿ Grzegorz IX dokona³
uroczystej kanonizacji Franciszka w
Asy¿u, dok¹d osobiœcie przyby³.
Nasz ukochany Ojciec Œwiêty B³. Jan
Pawe³ II dnia 5 listopada 1978 roku – a
wiêc zaraz po swoim wyborze na papie¿a
– uda³ siê helikopterem do Asy¿u, aby
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

z³o¿yæ ho³d œw. Franciszkowi. Papie¿ Jan
Pawe³ II twierdzi³, ¿e „ludzie dlatego tak
podziwiaj¹ i mi³uj¹ œw. Franciszka, bo
widz¹ w nim spe³nienie tego, czego sami
najbardziej pragn¹ i czego we w³asnym
¿yciu nie osi¹gaj¹: radoœci, wolnoœci,
pokoju, zgody i pojednania miêdzy
ludŸmi, a tak¿e wœród rzeczy tego œwiata”.
Œwiêty Franciszek pozostawi³ po sobie
kilkanaœcie ró¿nych pism, a wœród nich
REGU£Ê dla zakonu braci mniejszych
s³ynn¹ PIEŒÑ S£ONECZN¥, w której
mówi³: „Pochwalony b¹dŸ, Panie mój,
przez brata wiatr i powietrze, i chmury, i
pogodê, i ka¿dy czas, przez które Twoim
stworzeniom dajesz utrzymanie”.
Œw. Franciszka kochaj¹ wszyscy – nie
tylko chrzeœcijanie, bo On równie¿
pokocha³ wszystkich ludzi, wszystko, co
¿yje. Franciszkowa mi³oœæ do wszelkiego
stworzenia sprawia³a, ¿e zwierzêta
darzy³y go niezwyk³ym zaufaniem i same
siê do niego garnê³y. Chodzi³ ostro¿nie, by
nie rozdeptaæ robaka, przemawia³ do
ptaków i kwiatów – by³ bratem ca³ego
stworzenia.
W roku 1980 Papie¿ Jan Pawe³ II
o g ³ o s i ³ g o p a t r o n e m e k o l o g ó w,
zabiegaj¹cych o ochronê naturalnego
œrodowiska cz³owieka. Jest on równie¿
patronem hodowców zwierz¹t i ptactwa
domowego. W dniu wspomnienia œw.
Franciszka obchodzony jest Œwiatowy
Dzieñ Zwierz¹t.
Ws p ó ³ c z e œ n i a r t yœ c i c z ê s to
przedstawiaj¹ Œwiêtego Franciszka w
otoczeniu zwierz¹t, ze wzglêdu na
braterstwo stworzeñ.
Œwiêty Franciszek patronuje te¿
naszym parafialnym ogrodom. Przy jego
figurze ka¿dego roku 4 paŸdziernika z
racji dnia œw. Franciszka jest œwiêcenie i
b³ogos³awieñstwo zwierz¹t domowych.
Równie¿ tego roku zapraszamy do
ogrodów 4 paŸdziernika w czwartek na
godz. 16.00.
Œw i ê t y Fra n c i s z e k to d l a n a s
uosobienie radoœci ¿ycia, mi³oœci i
akceptacji istnienia. Od wieków ten
Biedaczyna z Asy¿u mówi nam w swój
cichy i radosny sposób, ¿e trzeba siê
cieszyæ tym, co siê ma, ka¿dym dniem,
ka¿d¹ pogod¹, ka¿dym darem jaki siê w
¿yciu otrzymuje.
MODLITWA
Jezu Chryste, œw. Franciszek
naœladowa³ Ciê w mi³oœci
do wszelkiego stworzenia. Niech jego
przyk³ad nas
nauczy, jak mo¿emy ¿yæ nie
po¿¹daj¹c bogactwa
i czyni¹c pokój. Który ¿yjesz i
królujesz
na wieki wieków.
Amen

Aniele Bo¿y Stró¿u mój..
Anio³ Stró¿ – anio³, istota
niematerialna, która opiekuje siê
cz³owiekiem i poœredniczy miêdzy
nim, a Bogiem. Ich œwiêto obchodzone
jest przez Koœció³ 2 paŸdziernika.
Ka¿dy z nas ma „swego anio³a, obroñcê
jednego z tysi¹ca, co mu wyjaœni
powinnoœæ” (Hi 33, 23), który jest
przydzielony cz³owiekowi od jego
pocz¹tków i ma za zadanie towarzyszyæ
mu w Drodze i doprowadziæ go do Nieba.
Przedstawiany jako doros³y cz³owiek z
bia³ymi skrzyd³ami czuwaj¹cy nad
dzieæmi, który jest do nich podobny.
Pilnuje, aby siê im nic nie sta³o. Wspomina
o nich nawet Pan Jezus w ewangelii:
„Strze¿cie siê, ¿ebyœcie nie gardzili ¿adnym
z tych ma³ych; albowiem powiadam wam:
Anio³owie ich w niebie wpatruj¹ siê zawsze
w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”
(Mt 18,10) Oznacza to, ¿e ka¿dy z nas, nie
wa¿ne czy bogaty, czy biedny, nie wa¿ne
czy doros³y, czy dziecko, nie wa¿ne czy
Polak, czy Afrykañczyk - ka¿dy posiada
swego anio³a, który ma sta³y kontakt z
Bogiem. Angelologia, nauka zajmuj¹ca siê
anio³ami mówi dalej, ¿e nie tylko
chrzeœcijanie maj¹ swego anio³a
zes³anego od Boga, aby ich strzeg³, ale
tak¿e inni ludzie, którzy nie wierz¹ w
Niego lub nie zosta³o to im jeszcze
objawione. Bóg jest mi³osierny i dba
nawet o tych, którzy go nie poznali.. chce
nie straciæ z nimi kontaktu. Pragnie dla
ka¿dego Dobra, bo to Jego dziecko i bardzo
go kocha. Swego anio³a posiadaj¹ tak¿e
grupy ludzi, wspólnoty, kraje.. do
przyk³adu ojcowie koœcio³a przydzielali
te¿ anio³ów ró¿nym narodom i
poszczególnym wspólnotom. Œw. Jan w
Apokalipsie zapisa³ s³owa podczas
Objawienia Jezusa Chrystusa, tzn. siedmiu
koœcio³om (symbolicznie œwieczników)
w: Efezie, Smyrnie, Pergamie, Tiatyrze,
Sardach, Filadelfii i Laodycei
przydzielonych zosta³o siedem anio³ów
(symbolicznie gwiazd) (Ap 2).
Znalaz³em tak¿e stwierdzenie, ¿e
anio³owie, którzy opiekowali siê swoimi
przydzielonymi ludŸmi, a doszedli oni do
Raju, to „awansuj¹” w swej hierarchii do
Chórów Anielskich. Warto tak¿e spojrzeæ

wokó³ nas, bo ka¿dy z nas mo¿e zobaczyæ
anio³ów i to nie k³amiê.. Tymi anio³ami,
choæ nie s¹ to Anio³owie Stró¿owie, to s¹
to drudzy ludzie, którzy s¹ zawsze gotowi,
aby nam pomóc. Ci, którzy nie znaleŸli
jeszcze swego ziemskiego anio³a,
nalegam, aby go poszukali ;)
Wielu ludzi modli siê do swych Anio³ów
Stró¿ów, aby im pomogli w codziennych
problemach, aby znaleŸæ miejsce do
zaparkowania na parkingu, przed jak¹œ
podró¿¹, kiedy coœ ich gnêbi, kiedy boj¹
siê o swoje dzieci.. Anio³owie pomagaj¹,
ale na swój sposób.. wszystko musi byæ
zgodne z porz¹dkiem tego œwiata.
Przecie¿ nie powstrzymaj¹ si³owo
z³oczyñcê przed jego zamiarem zrobienia
z³a, lecz np. jak im siê uda, mog¹
przepowiedzieæ jemu do rozs¹dku, albo
komuœ daæ przeczucie, ¿e na niego czyha
niebezpieczeñstwo.
Wiêc my te¿ pomódlmy siê do swoich
Anio³ów Stró¿ów:
„Anio³owie Bo¿y, Stró¿owie nasi,
Wy zawsze przy nas stójcie.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
B¹dŸcie nam zawsze ku pomocy,
Broñcie nas od wszelkiego z³ego
i poprowadŸcie do ¿ywota wiecznego.
Amen.”
Grzegorz Jasku³a

Urszula Pawelska
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„W drodze do Emaus” – nowy rok pracy ERM.
„Jakeœ nie pozna³ Kleofasie, ¿e siê wype³nia
S³owo w czasie?
Co te¿ siê z sercem twoim sta³o, ¿e Pana
Boga nie pozna³o- na drodze do Emaus?
Ci, co po falach z Nim wêdrowal(i..).,
Ci, którzy przecie¿ szczerze kochali zdradzili, wyparli siê, nie uwierzyli i nie
poznali...
s³ów nie us³yszeli, twarzy nie dojrzeli,
sercem nie poczuli, nie pojêli w bólu...”
Tym fragmentem z oratorium Piotra
Rubika zaczê³o siê spotkanie
inauguruj¹ce nowy rok pracy
Eucharystycznego Ruchu M³odych w
naszej parafii. W pi¹tkowe popo³udnie
21 wrzeœnia na zakoñczenie tygodnia,
któremu patronowa³ œw. Stanis³aw
Kostka, spotka³y siê w naszym koœciele
dzieci i m³odzie¿ ERM-u z rodzicami oraz
ministranci.
Na pocz¹tek obejrzeli przedstawienie „W
drodze do Emaus” oparte na fragmencie
Ewangelii œw. £ukasza - o ucieczce dwóch
spoœród uczniów Pana Jezusa, którzy po
dramatycznych wydarzeniach Wielkiego
Pi¹tku decyduj¹ siê opuœciæ Jerozolimê. Po
drodze spotykaj¹ Zmartwychwsta³ego,
ale ich oczy s¹ „niejako na uwiêzi” i Go nie

poznaj¹. Po drodze Nieznajomy zaczyna
t³umaczyæ im zapowiedzi proroków „i co
we wszystkich Pismach odnosi³o siê do
Niego”. Uczniowie wspominaj¹ to póŸniej:
„Czy serce nie pa³a³o w nas, kiedy
rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam
wyjaœnia³?” Ale rozpoznali Go dopiero,
kiedy zatrzymali siê w gospodzie w Emaus
- w momencie, kiedy Jezus zacz¹³ ³amaæ
dla nich chleb (st¹d zreszt¹ pierwotna
nazwa mszy œwiêtej, któr¹ pierwsi
chrzeœcijanie nazywali „£amaniem
Chleba”). Pan Jezus da³ im siê poznaæ, ale
po chwili „znikn¹³ im z oczu”. Jednak ta
chwila wystarczy³a im, ¿eby w Jego realn¹
obecnoœæ uwierzyæ. I ¿eby przestaæ siê baæ
i ju¿ d³u¿ej nie uciekaæ. Id¹ z powrotem do
Jerozolimy - wracaj¹ zupe³nie odmienieni,
ju¿ nie boj¹ siê
o swoje ¿ycie... Staj¹
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siê prawdziwymi Aposto³ami Jezusa.
Ta historia to przecie¿ nic innego, jak Msza
œw. odprawiona przez samego Pana
Jezusa w dniu Zmartwychwstania - tyle, ¿e
w nietypowych warunkach, bo pierwsza
czêœæ (czyli dzisiejsza liturgia S³owa)
odprawiona zosta³a na piaszczystej
drodze, a Liturgia Eucharystii
na
zwyk³ym stole w gospodzie...
Przedstawieniu towarzyszy³y
komentarze do poszczególnych czêœci
Mszy œw. - by³a wiêc to dobra okazja, ¿eby
œwie¿ym okiem spojrzeæ na tajemnicê
Mszy œw. i nie powielaæ historii uczniów,
którzy Pana, który by³ tak blisko, „ nie
poznali(...), twarzy nie dojrzeli, sercem nie
poczuli” ...
Potem jeszcze spotkaliœmy siê na salce z
opiekunami, czyli z ks. Markiem, p. Mari¹
Olejniczak i Joanna Ch³opkowsk¹.
Na koniec wreszcie wziêliœmy udzia³ w
uroczystej Mszy œw., któr¹ odprawi³
solenizant
ks. Mateusz - w tym dniu
akurat obchodziliœmy siê w Koœciele
wspomnienie Aposto³a Mateusza.
Mo¿emy go potraktowaæ jako
te g o ro c z n e g o p a t ro n a ( g ³ ó w ny m
patronem jest w³aœnie œw. Stanis³aw
Kostka), poniewa¿ jedna z zasad ERM-u
brzmi: „Byæ Trzynastym Aposto³em”.

Ania Jazdon i Dawid Andrys, którzy w
zesz³ym roku zrobili kurs animatora I
stopnia, dzielnie sobie radz¹ jako
asystenci. W ostatnie dni wrzeœnia
jedziemy na ogólnopolskie spotkanie
animatorów do Pniew, gdzie jest
pochowana œw. Urszula Ledóchowska
i gdzie wszystko siê zaczê³o - to ona
przeszczepi³a ten ruch o francuskich
korzeniach na ziemiê polsk¹). W
ubieg³ym roku, tradycyjnie ju¿,
uczestniczyliœmy w Ogólnopolskich
Dniach Wspólnoty (tym razem w
Krzeszowie), a dwie zb¹szynianki
(m.in. Ania Jazdon) wziê³y udzia³ w
ca³orocznym konkursie
internetowym ERM pt. „Czy Europa
potrzebuje Polski?” i zajê³y w nim II i
III miejsce – w zwi¹zku z tym
W tym roku do Eucharystycznego Ruchu
otrzyma³y w nagrodê
M³odych nale¿¹:
dofinansowanie
i w majowy
1. Anna Jazdon
weekend pojecha³y na 9-dniow¹
2. Magdalena Gryzik
pielgrzymkê ERM-u do W³och i
3. Dawid Andrys
Rzymu, gdzie wêdrowa³y m.in.
4. £ukasz Andrys
szlakami Polaków oraz cudów
5. Agnieszka Po³omka
Eucharystycznych. Zainteresowanych
6. Oliwia GoŸdziewicz
odsy³amy na oficjaln¹ stronê ERM-u
7. Katarzyna Szymków
www.erm.pl, gdzie mo¿na m.in.
8. Zuzanna Bondarowicz
obejrzeæ zdjêcia z ciekawych
9. Kornelia Wróbel
wydarzeñ - tak¿e naszej grupy. Z
10. Oliwia Kantanista
niecierpliwoœci¹ czekamy na to, co
11. Wiktoria Najda
przyniesie nowy rok pracy...
12. Milena Wachowska
do tragicznych nastêpstw. Czêsto mamy
te¿ do czynienia z przedwczesnym
13. Wiktoria Pawlicka
os¹dzaniem podejrzanych lub
14. Klaudia Stra¿yñska
o
skar¿onych o spowodowanie
15. Marta Winiarz
okreœlonego przestêpstwa nim zapadnie
16. Natalia Hirte
jeszcze wyrok, wbrew zasadzie
17. Antonina Bartkowiak
domniemania niewinnoœci. Z kolei œrodki
18. Wiktoria Kuros
spo³ecznego przekazu, szczególnie zaœ
tzw. media mainstreamowe, czyli media
19. Tymon Krzywiak
g³ównego nurtu, dzia³aj¹ jedynie na
20. Joanna Rokoszewska
korzyœæ establishmentu, czyli „elity”
21. Julia Œliwa
rz¹dz¹cej danym krajem. Normalnoœci¹
22. Pawelska Kornelia
staj¹ siê brutalne ataki s³owne (choæ nie
23. Roksana Krawiec
tylko) na opozycjê, patriotów, czy te¿
24. Nikola Jurek
Koœció³., oskar¿aj¹c ich nierzadko o to, ¿e
25. £ukasz Pilarski
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

NA CO KOMU TEN ŒWISTEK ???

s¹ nienowoczeœni, nie id¹ wraz z duchem
czasu oraz, ¿e s¹ „przestarzali” i
reprezentuj¹ „ciemnogród”. Œwiadczyæ
Dzisiaj parê s³ów o kolejnym w¹tku
mo¿e o tym np. dyskryminacja de facto
kursów
przedma³¿eñskich, a mianowicie o
jedynego w Polsce katolickiego kana³u
konfliktach! Nie sposób powiedzieæ na ten
temat wszystkiego maj¹c do dyspozycji
pó³torej godziny wyk³adu. Na spotkaniu z
narzeczonymi chodzi raczej o
zasygnalizowanie ró¿nych mo¿liwych w
¿yciu ma³¿eñskim trudnych sytuacji i o
przyjrzenie siê z czego mog¹ wynikaæ, jak
mo¿na sobie z nimi radziæ, jak je
rozwi¹zywaæ, kiedy i gdzie warto poszukaæ
fa c h o we j p o m o c y. Ro z m aw i a my o
konflikcie jako sytuacji w naszym ¿yciu
naturalnej i o tym jak go mo¿na "oswoiæ" by
nas nie rani³, ale by nas otwiera³ na twórcze
zmiany i pomaga³ dojrzewaæ naszym
telewizyjnego – TV Trwam, któremu relacjom. Zachêcam zawsze m³odych, ¿eby
odmawia siê przyznania miejsca na tzw. próbowali na to co mówiê patrzeæ z
perspektywy w³asnych doœwiadczeñ, bo
cyfrowym multipleksie na rzecz mediów przecie¿ dom rodzinny jest pierwsz¹ szko³¹
mainstreamowych. Paradoksalnie robi¹ to ¿ycia, w której doœwiadczamy co to jest
ci, którzy pierwsi „krzycz¹” i domagaj¹ siê bliskoœæ , przyjaŸñ, mi³oœæ, wzajemny
tolerancji, poszanowania wolnoœci s³owa szacunek lub... ich bolesny brak!
oraz prawa do wyra¿ania swoich
K³ótnia kojarzy siê nam negatywnie
pogl¹dów. Katolicy nie mog¹ milczeæ w poniewa¿ zazwyczaj towarzysz¹ jej silne
takich sprawach, gdy¿ jeœli nie zdusimy emocje. Czêsto wtedy przekraczamy
k³amstwa w zarodku, walcz¹c przy tym o dopuszczalne granice u¿ywaj¹c zbyt
prawdê, to wkrótce mo¿e dojœæ do mocnych s³ów, podnosz¹c g³os, nie daj¹c
rozszerzenia siê k³amliwych procederów i drugiemu siê wypowiedzieæ, co zupe³nie
uniemo¿liwia uczciw¹ wymianê pogl¹dów.
do ca³kowitego zafa³szowania
Taka sytuacja dzia³a na nas niszcz¹co!
rzeczywistoœci. Dlatego te¿ zachêcam do Tymczasem warto spojrzeæ na k³ótniê jako
wycinania z gazety Nasz Dziennik protestu n a e l e m e n t p o te n c j a l n i e t wó rc z y !
do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Pojawiaj¹ce siê w cz³owieku napiêcie, które
Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka w czêsto generuje konflikt jest sygna³em, ¿e
zwi¹zku z dyskryminacj¹ katolickich mamy sobie coœ wa¿nego do wyjaœnienia
mediów, podpisania go oraz wys³ania na czy uœwiadomienia, s³owem, ¿e pojawi³ siê
adres Rady. Dlatego wyraŸnie zaznaczam problem czekaj¹cy na rozwi¹zanie. Niestety
w tym miejscu po raz kolejny: nie ¿ycie pokazuje, ¿e w ma³¿eñstwo
wystarczy unikaæ k³amstwa, nale¿y te¿ w c h o d z i m y n i e w y s t a r c z a j ¹ c o
przygotowani na takie sytuacje i kiedy
walczyæ o prawdê!
pojawia siê konflikt brniemy
Reasumuj¹c moje rozwa¿ania, n i e j e d n o k r o t n i e w œ l e p e u l i c z k i
nale¿y stwierdziæ z ca³ym przekonaniem, wzajemnych ataków, pretensji czy
i¿ k³amstwo nie powinno byæ obecne ani w z ³ o œ l i w o œ c i p o w i e l a j ¹ c s c h e m a t y
przestrzeni naszego ¿ycia prywatnego, wyniesione czy to z w³asnych domów czy
ani w przestrzeni publicznej, a tym innych œrodowisk, które nas kszta³towa³y.
bardziej w naszych relacjach z Bogiem. To prowadzi stopniowo do coraz g³êbszych
kryzysów ma³¿eñskich. Maj¹c tego
Zak³amanie prowadzi do ca³kowitej œwiadomoœæ, próbujemy razem z
d e s t r u kc j i „ ko m p a s u m o ra l n e g o” narzeczonymi uœwiadomiæ sobie g³ówne
cz³owieka, co przek³ada siê na jego przeszkody w dialogu ma³¿eñskim i
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. odwrotnie – warunki potrzebne, ¿eby by³
Proœmy Boga o to, aby prawda zwyciê¿a³a, owocny.
W ostatnich latach zwrócono uwagê na
gdy¿ jeœli kiedykolwiek pozwolimy na to,
fakt, ¿e skuteczn¹ drog¹ komunikacji jest
by k³amstwo zaw³adnê³o œwiatem, wtedy
mówienie drugiemu o w³asnych uczuciach
te¿ kontrolê nad œwiatem przejmie Szatan, ,które w nas wywo³uje okreœlone
który tylko czeka na to, by upodliæ z a c h o wa n i e ws p ó ³ m a ³ ¿ o n ka ( c z y
ka¿dego z nas i oddaliæ nas od œwiat³a jakiegokolwiek innego cz³owieka – równie¿
dziecka!), zamiast „rozliczanie” go wg
Bo¿ej mi³oœci.
schematu „ bo ty zawsze…”, „ bo ty
B³a¿ej Boch
znowu…”itp. Mo¿na domownikowi, który
w³aœnie wszed³ w zab³oconych butach na
œwie¿o umyt¹ pod³ogê warkn¹æ: „ no gdzie
w tych buciorach !!!”. Nie liczmy jednak , ¿e
on nas wtedy grzecznie przeprosi i jeszcze
po sobie sprz¹tnie. Je¿eli natomiast

Cz. VII
szczerze powiemy o naszych uczuciach: „
jestem z³a kiedy wchodzisz do domu nie
wytar³szy butów, bo namêczy³am siê przed
chwil¹, ¿eby j¹ umyæ”, to nie jest to atak na
osobê ale zwrócenie mu uwagi na nasz
problem. Okazuje siê, ¿e ten sposób
komunikacji daje du¿o lepsze efekty
otwieraj¹c nas na wzajemne s³uchanie. Nie
jest to ³atwe w zastosowaniu od zaraz bo my
w wiêkszoœci tkwimy w starych schematach
i potrzeba czasu i uwa¿nej codziennej
refleksji nad sob¹, ¿eby móc to zmieniæ.
W poprzednim numerze „Sanktuarium”
znalaz³am artyku³ pani Katarzyny Kubiak
na temat tzw. aktywnego s³uchania, czyli
metody jak rozmawiaæ z dzieckiem, ¿eby siê
z nim dobrze zrozumieæ, opracowanej przez
amerykañskiego psychologa Thomasa
Gordona, autora poczytnego poradnika dla
rodziców „Wychowanie bez pora¿ek”.
Przes³anie tej ksi¹¿ki mo¿na spokojnie
przenieœæ z relacji rodziców i dzieci na
wszelkie relacje miêdzyludzkie, równie¿
ma³¿eñskie. Gordon zwraca uwagê na
wa¿ny element skutecznej komunikacji, a
m i a n o w i c i e n a uwa ¿ n e s ³ u c h a n i e
rozmówcy!!! Prawdziwy dialog polega
bowiem nie tylko na mówieniu ale w³aœnie
na wzajemnym s³uchaniu. Nie ma nic
bardziej irytuj¹cego i frustruj¹cego kiedy
inni daj¹ nam do zrozumienia, ¿e œwietnie
wiedz¹ co my chcemy powiedzieæ i nie
pozwalaj¹c nam skoñczyæ zdania wpadaj¹
ze swoj¹ odpowiedzi¹, ocen¹ czy „dobr¹”
rad¹…
Jednym z kluczy do owocnego dialogu jest
równie¿ umiejêtnoœæ wybrania dla niego
odpowiedniego czasu i miejsca. Czy ¿ona
zmêczona przedœwi¹teczn¹ krz¹tanin¹
wk³adaj¹c w³aœnie ciasto do piekarnika, czy
prasuj¹c obrus na œwi¹teczny stó³ bêdzie
gotowa przedyskutowaæ z mê¿em sprawê
kredytu na zakup wiêkszego mieszkania?
Czy m¹¿ jest w stanie wys³uchaæ
niepokojów ¿ony na temat braków w
domowym bud¿ecie wtedy, kiedy zmêczony
po pracy siada g³odny do sto³u? Jest w
naszej codziennoœci mnóstwo sytuacji, w
których wystarczy³oby chwilê pomyœleæ,
¿eby unikn¹æ niepotrzebnych napiêæ,
utarczek i wzajemnych pretensji. Mo¿e
by³by potrzebny kurs dla ma³¿onków
powtarzany co kilka lat (np. w ramach misji
parafialnych czy rekolekcji), na którym
mogliby odœwie¿yæ prawdy o podstawach
ma³¿eñskiej i rodzinnej harmonii a tak¿e
podzieliæ siê z innymi swoimi
doœwiadczeniami?
Maria Suchorska
P.S. Powy¿szym artyku³em koñczê cykl „ Na
co komu ten œwistek”. Wszelkie pytania,
komentarze czy sugestie dotycz¹ce
tematyki, któr¹ mog³abym poruszyæ w
nastêpnych numerach proszê sk³adaæ w
redakcji naszego pisma. M.S.
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Katecheza 15
CREDO – WYZNANIE WIARY KOŒCIO£A
1. Credo w znaczeniu przenoœnym
oznacza ogó³ wyznawanych przez kogoœ
pogl¹dów, przekonañ. W katolicyzmie
Credo (³ac. credo – wierzê) jest zbiorem
podstawowych prawd wiary, których
wyznanie od najdawniejszych czasów
œwiadczy³o o przynale¿noœci do
Koœcio³a.
2. Od pocz¹tku swego istnienia Koœció³
wyra¿a³ i przekazywa³ swoj¹ wiarê w
krótkich i zobowi¹zuj¹cych dla swoich
w y z n awc ów fo rm u ³ a c h . By ³ y to
wyznania wiary. Niezwyk³ym wprost
szacunkiem otaczano w pocz¹tkach
chrzeœcijañstwa Apostolskie wyznanie
wiary. Nazywano je symbolem wiary,
poniewa¿ mia³o byæ znakiem
rozpoznawczym dla chrzeœcijan. Z tego
te¿ powodu trzymano je w tajemnicy
przed poganami, nie wolno go by³o
zapisywaæ, mia³o byæ ono wypisane w
sercu ka¿dego chrzeœcijanina.
Najstarszym wyznaniem wiary
jest Sk³ad Apostolski. O jego powstaniu
zadecydowa³y dwa czynniki: udzielanie
chrztu doros³ym i walka z herezjami. W
pierwszych wiekach chrztu udzielano
osobom doros³ym, od których
wymagano znajomoœci podstawowych
prawd wiary. Kandydaci do chrztu uczyli
siê ich na pamiêæ i odmawiali codziennie
rano i wieczorem razem z modlitw¹
„Ojcze nasz”. Recytowali wyznanie wiary
przed przyjêciem chrztu wobec biskupa i
z g ro m a d z o nyc h w i e r nyc h . I n n ¹
przyczyn¹ powstania Credo by³a
koniecznoœæ przeciwstawienia siê
herezjom, czyli niew³aœciwym próbom
interpretowania Objawienia oraz
niezgodnego z wiar¹ Koœcio³a
rozumienia prawd wiary. Symbol wiary
stanowi wiêc kryterium prawowiernoœci
g³oszonej nauki. Takim kryterium by³
Sk³ad Apostolski.
Kto go u³o¿y³? Jego pocz¹tki siêgaj¹
czasów apostolskich i zawieraj¹ naukê
Aposto³ów. Obecna forma wykszta³ci³a
siê na pocz¹tku III wieku. Ju¿ w IV wieku
przekazywano tradycjê, przypisuj¹c¹
jego u³o¿enie Aposto³om, gdy
rozchodzili siê z Jerozolimy na krañce
œwiata. Poniewa¿ by³o ich dwunastu,
zaczêto dzieliæ Sk³ad Apostolski na
dwanaœcie artyku³ów wiary.
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Sk³ad Apostolski s³usznie jest
uwa¿any za wierne streszczenie wiary
Aposto³ów i st¹d nale¿y wyprowadzaæ
pochodzenie jego nazwy (por. KKK 194).
3. Równie wa¿ne co Sk³ad Apostolski jest
Credo nicejsko-konstantynopolitañskie,
czyli wyznanie wiary, które ka¿dej
niedzieli recytujemy wspólnie w
koœciele. Jest ono w porównaniu z
Symbolem Apostolskim rozszerzon¹
treœciowo formu³¹ wiary. Omawia
bardziej szczegó³owo pewne prawdy,
których interpretacja sprawia³a
szczególne trudnoœci. Chodzi³o g³ównie
o obszerniejsze wyjaœnienie tego, kim
jest Jezus Chrystus, jaka jest Jego relacja
do Boga Ojca oraz jak rozumieæ Osobê
Ducha Œwiêtego. To wyznanie wiary
n a z y w a s i ê n i c e j s k o –
konstantynopolitañskim, gdy¿ jest ono
efektem obrad dwóch pierwszych
soborów powszechnych, które odby³y
siê w Nicei ko³o Konstantynopola (325 r.)
oraz w samym Konstantynopolu (381 r.)
Warto dodaæ, ¿e to wyznanie wiary jest
jedynym symbolem przyjmowanym
z a r ó w n o p r z e z k a t o l i k ó w,
prawos³awnych, jak i protestantów.
Czy z wiar¹ i zrozumieniem
odmawiamy w pacierzu Sk³ad
Apostolski? Czy podczas Eucharystii z
nale¿yt¹ czci¹ i skupieniem wyznajemy
wiarê we wspólnocie Koœcio³a?
4. Zapamiêtajmy: Sk³ad Apostolski
zawiera „wierne streszczenie wiary
Aposto³ów. Jest to staro¿ytny symbol
chrzcielny Koœcio³a rzymskiego. Jego
wielki autorytet wynika z faktu, ¿e «jest
on symbolem, którego strze¿e Koœció³
rzymski, gdzie mia³ siedzibê Piotr,
pierwszy z Aposto³ów, i dok¹d przyniós³
wyra¿enie wspólnej wiary»” (KKK 194).
Sk³ad Apostolski stanowi „najstarszy
katechizm rzymski” (KKK 196). Mszalne
wyznanie wiary, zwane Symbolem
nicejsko-konstantynopolitañskim,
powsta³o z potrzeby pe³niejszego
wyjaœnienia tych prawd wiary, których
zrozumienie powodowa³o najwiêcej
trudnoœci.

Œw. Piotr - g³ow¹ Koœcio³a.

Œw. Piotr z woli Pana Jezusa
otrzyma³ najwy¿sz¹ w³adzê w Koœciele. W
Cezarei Filipowej Chrystus obieca³
Piotrowi, ¿e bêdzie jego zastêpc¹ na ziemi.
Chrystus zmieni³ mu imiê, nazywa³ siê
przedtem Szymon, odt¹d bêdzie nazywa³
siê Piotrem. W jêzyku aramejskim Piotr
oznacza fundament, ska³a. Na tej skale,
fundamencie Chrystus postanowi³
zbudowaæ swój Koœció³. Dlatego Piotr
otrzyma klucze, czyli znak w³adzy.
Wszystko co uczyni na ziemi, bêdzie te¿
uznane w niebie. Po swoim
Zmartwychwstaniu potwierdzi³ to
trzykrotnie. W imieniu Chrystusa Piotr ma
rz¹dziæ Koœcio³em, broniæ i nauczaæ.
Oczywiœcie po Wniebowst¹pieniu Piotr
wykonywa³ to zadanie. Przewodniczy w
wyborze aposto³a Macieja w miejsce
Judasza. Przemawia do zgromadzonych w
dniu zes³ania Ducha Œwiêtego. Odwa¿nie
przemawia przed Najwy¿sz¹ Rad¹
¯ydowsk¹ – Sanhedrynem. Przyjmuje do
Koœcio³a pierwszego poganina
Korneliusza. Rozstrzyga spór i
w¹tpliwoœci na zebraniu w sprawie
pokarmów i obrzezania. Œw. £ukasz mówi,
¿e gdy Piotr przemówi³, wszyscy to
przyjêli i umilkli.
Od samego pocz¹tku w³adza
papie¿y by³a przez ca³y Koœció³ uznawana,
np. kiedy by³y w¹tpliwoœci, odnoœnie
œwiêcenia Wielkanocy, wierni z Koryntu
udali siê z proœb¹ o rozstrzygniêcie do
papie¿a Klemensa, chocia¿ ¿y³ jeszcze
wtedy aposto³ Œw. Jan. Œw. Cyprian mówi,
¿e Koœció³ jest zbudowany na jednym
fundamencie – Piotrze. To samo mów inny
pisarz koœcielny Tertulian: „Koœció³ stoi na
Piotrze”. Œw. Ambro¿y mówi krótko:
„Gdzie jest Piotr, tam jest prawdziwy
Koœció³”.
Ka¿de spo³eczeñstwo, ka¿dy
naród, jeœli chce normalnie istnieæ i siê
rozwijaæ, musi mieæ najwy¿sz¹ w³adzê –
prezydenta, króla, cesarza. W przeciwnym
wypadku grozi nieporz¹dek, rozbicie, a
nawet upadek. Widzimy to m.in. w
koœcio³ach protestanckich, podzielonych
Biskup Roman Marcinkowski
na steki, a nawet tysi¹ce.
Koœció³ Katolicki jest najwiêksz¹
instytucj¹ duchow¹ na œwiecie. Dlatego, ¿e
(„Katechizm P³ocki”)
jest kierowany przez nastêpcê papie¿a Œw.
Piotra zgodnie z wol¹ Jezusa Chrystusa.
Ks. L. £.
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Nadia Urszula Hethovt, Zb¹szyñ, Przedmieœcie œw. Wojciech,
2/. Bartosz Kostera, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
3/. Kacper Salicki, N¹dnia, ul. G³ówna,
4/. Arkadiusz Szymankiewicz, Mariankowo,
5/. Viktoria Rych³a, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
6/. Lena Weimann, Zb¹szytñ, ul. Taczaka,
7/. Zuzanna Fr¹cek, Nadnia, ul. G³ówna,
8/. Agata Puhan, Strzy¿ewo,
9/. Daria Maria Grasza, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
10/. Julia Tomiñska, Strzy¿ewo,
11/. Karol Œnita, Nowy Dwór,
12/. Hanna £oba¿ewicz, Poznañ.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Kristoph Jabloñski - Marcela Anna Fr¹cek,
2/. Damian Szafczyk - Beata Kubik,
3/. Mateusz Zuza - Barbara Nowak,
4/. Mariusz Pawe³ Gajewski - Sandra Maria Drop,
5/. Mateusz Szymañski - Ewelina £akoma,
6/. Mateusz Królikowski - Wioletta Obst.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Henryk Pierzyñski, l. 79, Zb¹szyñ, Pl. Dworcowy,
2/. Zdzis³aw Krysztofek, l. 88, Zb¹szyñ, ul. Polna,
3/. Jan Stachowiak, l. 88, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Ireneusz Sylwester Krawczyk, N¹dnia, ul. G³ówna.

Pielgrzymka i Rekolekcje Parafialne 2012
Do wszystkich parafian zwracamy siê z zaproszeniem do udzia³u w rekolekcjach i pielgrzymce dziêkczynno pokutnej ofiarowanej Jezusowi Chrystusowi przez rêce Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, która odbêdzie siê w dniu szóstego
paŸdziernika wokó³ jeziora B³êdno. Pielgrzymowanie poprzedzi msza œw. o godz. 8.00 odprawiona w intencjach
pielgrzymów.

Plan Rekolekcji
œroda, 3 paŸdziernik - dzieñ modlitwy za chorych i starszych
Msze œw.: 7.00, 9.00 - z udzieleniem sakramentu chorych, po mszy spotkanie w Domu Katolickim, 18.00.
Adoracja eucharystyczna w œrodê od godz.15.00. Przewodniczyæ bêd¹:
15.00 - 16.00, czciciele NSPJ i Krwi Pañskiej.
16.00 - 17.00 - czciciele Mi³osierdzia Bo¿ego oraz œw. Ojca Pio i B³. JP II .
17.00 - 18.00 Ró¿e Ró¿añcowe.
czwartek, 4 paŸdziernik - dzieñ modlitwy za zmar³ych
Msze œw.: 7.00 , 9.00 - po mszy procesja na cmentarz , 18.00 - w intencji zmar³ych od ostatniego odpustu w roku
ubieg³ym. W ogrodach parafialnych o godz. 16.00 b³ogos³awieñstwo zwierz¹t domowych z racji dnia œw. Franciszka.
pi¹tek , 5 paŸdziernik - dzieñ pokutny
Msze œw.: 7.00, 9.00, 18.00 - z udzia³em kandydatów do Bierzmowania , którzy przyjm¹ je w roku przysz³ym .
Sakrament Pokuty: 7.00 - 9.00, 15.00 - 18.00 - bêdzie to jednoczeœnie spowiedŸ z okazji pierwszego pi¹tku.
sobota , 6 paŸdziernik - pielgrzymka
Msza œw. na rozpoczêcie godz. 8.00
niedziela 7 paŸdziernik dzieñ odpustu
Msze œw. wed³ug porz¹dku niedzielnego, suma odpustowa o godz. 12.00
Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe codziennie o godz. 17.30.
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Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

K¹cik poetycki
„Pochwalony b¹dŸ Panie,
z wszystkimi swymi tworami...”
(œw. Franciszek –„Pieœñ S³oneczna”)
Wyblak³y ju¿ nieco w pamiêci wakacyjne wspomnienia. Jeszcze trochê s³onecznych promieni, jeszcze trochê
ciep³ych dni sprzyjaj¹cym spacerom z³ocistymi alejami parków i skwerów, miedzami poœród pól i leœnymi
œcie¿kami. Poddajmy siê urokowi niezwyk³ych Bo¿ych darów (dziêkujmy za zebrane plony).
M-c paŸdziernik sprzyja nie tylko modlitwie wielbi¹cej Stwórcê, ale i dziêkczynieniu za wszystko co Bóg –
nasz Ojciec, uczyni³ dla nas.
Doskona³¹ modlitw¹ dziêkczynn¹ przez rêce Naszej Matki, Poœredniczki i Orêdowniczki jest ró¿aniec. Okazj¹
do odmawiania bêdzie III Parafialna Pielgrzymka dziêkczynno – pokutna, wokó³ naszego jeziora B³êdno (6.X.2012).
Oddajmy wszystkie nasze sprawy w rêce Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, która zanosi je do Jezusa.
„Zdrowaœ Maryjo tworzy ziarnko pszenicy; Chwa³a Ojcu tworzy k³os. Gruboœæ i gêstoœæ ziarna zale¿y
od tego, czy Zdrowaœ Maryjo jest mniej lub bardziej ¿arliwe.”
(b³. Maria od Jezusa Ukrzy¿owanego 1846-1878)
Z nadziej¹ na pola spogl¹dam,
bo kiedy ³an siê oz³oci pod nieba
b³êkitem,
bêdziemy jeœæ chleb z ziarnem srebnego
¿ytai z³otej pszenicy.
I w skwarze s³oñca przyjd¹ ¿niwa
i chocia¿ wszyscy utrudzeni,
niesiemy k³osy, snopy nadziei
z polnym lewiatem
do¿ynkowy wieniec upleciony
(¯niwa) – (49) – (Z. D¹browska)

Noc jak ka¿da inna, a chyba w niej widzê
coœ intryguj¹cego.
Ksiê¿yc w pe³ni wisi nad zastyg³¹ tafl¹
jeziora B£ÊDNO.
Rozœwietla zimn¹ poœwiatê milionami
kryszta³ków
mieni¹cych siê i unosz¹cych, w odcieniu
srebra.
£apiê je, ³apiê w d³onie i próbujê zebraæ
... jak naszyjnik.
Chcê je pochwyciæ i schowaæ w kieszeni.
Trzymaj¹c je tam stajê siê
niezwyciê¿ona.
(Ró¿aniec) – (62) – (Z. D¹browska)

Odesz³o ju¿ lato z kalendarza.
Opustosza³y pla¿e.
I tylko wiatr jesienny niesie koncert
Jesieñ kocham nad ¿ycie
krzycz¹cych mew –
Jesieñ szalon¹,
Gdy gwiazdy b³yszcz¹ w zenicie
oparty na jednej nucie
Z³ot¹ koron¹,
odwieczny akt przemijania.
¯urawi klucz ulecia³ w dal,
(Po¿egnanie) - (53) – (Z. D¹browska)
Po lasach kruk roznasza ¿al.
(W. Rolicz – Liedre)

Na proœbê p.Micha³a Konopki z Przyprostyni jako dziêkczynienie za ocala³e ¿ycie Jego i
kolegów p.Jana Skakuj oraz p.Stanis³awa Obacza (lata 1940 – 1943 czas masowych mordów –
zag³ady Polaków na Ukrainie – Kresy) dedykujemy wiersz p.Jana Skakuja – Maryjo! Matko!
Królowo! Polecamy równie¿ ciekawy artuku³ p.Stanis³awa Obacz w gazecie – magazynie z
du¿¹ 4/5 sierpnia 2012 r. Gazeta Lubuska pt. To cud œwiata, cz¹stka raju.
Maryjo! Matko! Królowo!
Szuka³em w sercu swoim s³ów
Aby napisaæ wiersz do Ciebie Maryjo
Mo¿e w dzieñ lub poœród nocnych snów
Znajdê najpiêkniejszy znak – niebieska Lilio
S³ów przedziwnie czystych
Nieskalanych, jasnych i przejrzystych
Gdy¿ Ty jesteœ Czysta i Niepokalana
Tobie ho³d oddaje ludzkoœæ rozœpiewana
Ty jesteœ jedyna co Bogu godna,
Jak kwiat przepiêkny, jak lilia wodna,
Ty jesteœ s³awiona pieœni¹ swego ludu,
W koœcio³ach, w pielgrzymkach w miejscach
Twego cudu

Wiêc wierszem Ci dzisiaj pok³on ten oddajê
Ju¿ z rana o wschodzie kiedy s³oñce wstaje
Wielbiê Twego Syna – modlitwê zanoszê
Jezu pob³ogos³aw pokornie Ciê proszê
Wspieraj mnie Maryjo u Twojego Syna
Dziœ, jutro i wtedy gdy przyjdzie godzina
Moich ostatnich westchnieñ – proszê Ciê ze
³zami
Maryjo, Matko Bo¿a, Królowo, módl siê za
nami.
(Jan Skakuj)

Balet powojów
Zachód dogasa...
Ju¿ siê stroj¹,
Ju¿ siê biel¹
Powoje,
Balet z czasów Degasa...
Krêgi sukien,
Wstrzymany pêd –
Stoj¹ nieruchome
Sur les pointes...
(M. Pawlikowska – Jasnorzewska)
S³oneczniki
Dorastamy do twojej wiedzy,
Wysokiej wiedzy solarnej,
Kwiecie, który S³oñce za wzór bierzesz!
Z dawna ju¿ krêgiem nasion
Chóralnie szepta³eœ
O ciemnym j¹drze s³onecznym,
A koron¹ z³ocistych p³atków
O fotosferze.
Dzikie korzenne tchnienie
Z bliska siê osnuwa:
Mo¿e to zapach s³oñca,
Które ty przeczuwasz?
(M. Pawlikowska – Jasnorzewska)

St.A.Z.
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Bóg mieszkaj¹cy w nas.
W medytacji porzucamy otoczenie
zwykle poprzez zamkniêcie oczu,
znalezienie odosobnionego miejsca, i
wreszcie czynne porzucenie
wewnêtrznego dialogu, który tak bardzo
zdominowa³ nasz¹ psychologiczn¹
œwiadomoœæ. Otwieramy siê aktem woli,
przyzwalaj¹c na obecnoœæ Boga. Czêsto
symbolizowana jest ona w sposób
sakralny, co ma nam u³atwiæ poœwiêcenie
ca³ej uwagi i woli, ca³ego naszego
jestestwa Bo¿ej Obecnoœci. Wierzymy, ¿e
Bo¿a Obecnoœæ zamieszkuje nasze serca w
postaci Trójcy Œwiêtej, nieprzerwanie
podtrzymuj¹cej nasz¹ fizyczn¹,
umys³ow¹, psychologiczn¹ i duchow¹
egzystencjê, ale równie¿ dostêpnej nam
24 godziny na dobê, ilekroæ potrzebujemy
p o m o c y. J e s t w i ê c m o d l i t w a
kontemplacyjna swoistym dialogiem z
Obecnoœci¹, stanowi¹c¹ najg³êbsze Ÿród³o
naszego bytu.
W m e dy t a c j i z a c h o d z i ro d z a j
dynamicznego przejœcia z codziennego
poziomu psychiki do poziomu
duchowego, poziomu intuicji i woli
duchowej. Wówczas prawdziwe „ja”
pozwala siê odczuæ od czasu do czasu, z
inspiracji Ducha Œwiêtego, które
manifestuj¹ siê poprzez Jego siedem
darów oraz Jego owoce. A to oznacza, ¿e
zmartwychwsta³e ¿ycie Jezusa Chrystusa
zapuszcza w nas korzenie i ¿yje w nas. Ale
to wci¹¿ pocz¹tek drogi. Pozostaje
g³êboko intymne miejsce w sercu, gdzie
przebywa Bóg, oraz gdzie Bóg i prawdziwe
„ja” pod wzglêdem woli stanowi¹ jedno.
Nie chodzi o to, ¿e literalnie stajemy siê
jedno z Bogiem, ale o to, ¿e mamy
uczestnictwo w Bogu, oraz ¿e potê¿ne JA
JESTEM Boga staje siê naszym “ja jestem”,
w miejsce fa³szywego i iluzorycznego „ja”,
które jest centrum systemu ego.
Wielu katolików zosta³o
wychowanych w przeœwiadczeniu, ¿e Bóg
jest obecny w koœciele. W koœciele nasza
postawa staje siê pe³na szacunku.
Wierzymy, ¿e Jezus Chrystus przebywa w
sposób szczególny w Najœwiêtszym
Sakramencie. Gdy zatem Najœwiêtszy
Sakrament zostaje wystawiony, klêkamy i
adorujemy Go. Natomiast, nieliczni ¿yj¹ z
przeœwiadczeniem, ¿e Bóg zamieszkuje w
naszych sercach, ¿e jest obecny w naszych
14

wnêtrzach. Jak uwra¿liwiæ ludzi na
prawdê o Obecnoœci zamieszkuj¹cej nasze
serca?
Z ca³¹ pewnoœci¹ trzeba o tym mówiæ,
trzeba o tym nauczaæ, trzeba to
umieszczaæ w kazaniach. Powinna to byæ
jedna z najbardziej fundamentalnych
nauk, któr¹ przedstawiasz dziecku, gdy
wspominasz imiê Pana. Od samego
pocz¹tku dziecko powinno poznawaæ
mi³uj¹cego Boga, którego doœwiadczy³
Jezus. I które to doœwiadczenie próbuje
nam przekazaæ wspomnianymi przez
Ciebie sposobami. Jest to fundamentalna
doktryna wszelkiego ¿ycia duchowego.
Wszystko inne to œrodki do niej
zmierzaj¹ce. To narzêdzia edukacyjne,
lecz niestety przedstawione tak, ¿e ludzie
utykaj¹ w nich i nie s¹ w stanie z
symbolicznej obecnoœci Boga przejœæ do
Jego Obecnoœci w swych sercach, w
sercach wszystkich ludzi, przenikaj¹cej
ca³e stworzenie. Œwiêty Tomasz z Akwinu
mówi, ¿e Bóg jest istnieniem, zatem jest
obecny we wszystkim, co istnieje.
Gdziekolwiek zwrócisz siê, Bóg jest tu¿
obok. Bóg jest nam o wiele bardziej bliski,
ni¿ nasza w³asna œwiadomoœæ. Gdyby Bóg
nie by³ obecny przez ca³y czas, bylibyœmy
pustymi naczyniami, gdy¿ stworzenie jest
n i e u s t a j ¹ c y m w yd a r z e n i e m . B ó g
nieprzerwanie podtrzymuje nasze
istnienie. Nowoœæ chrzeœcijañskiego
objawienia polega na tym, ¿e ta twórcza
Obecnoœæ, Boska energia jest
nieskoñczenie kochaj¹ca i mi³osierna,
czu³a i opiekuñcza, z niej czerpiemy
pokarm i ona nas wspiera oraz zaprasza
nas do uczestnictwa w najwy¿szej pe³ni
Bo¿ej szczêœliwoœci.
Pozostaje kwestia akcentów, jakie
k³adziemy na te wszystkie praktyki,
œwiêtoœæ Koœcio³a, a przede wszystkim
œwiêtoœæ Eucharystii. Gdy studiujesz
znaczenie Eucharystii oraz nauczanie
Jezusa, dochodzisz do wniosku, ¿e
Eucharystia nie jest celem samym w sobie.
Jest œrodkiem do przebudzenia nas na
Bo¿¹ Obecnoœæ w naszych sercach.
Dlaczego przyjmujemy komuniê œwiêt¹?
Komunia nie jest czymœ, co raz otrzymane,
za chwilê przemija bez œladu. Komunia
jest wyrazem Boskiego pragnienia
przyjœcia do nas i pozostania z nami przez

Je¿eli chcesz przyst¹piæ do naszej
grupy modlitewnej- skontaktuj siê
osobiœcie lub telefonicznie z
kierownikiem grupy Konradem
nr. Tel. 602 763 974
Pomódl siê w naszych sta³ych
intencjach:
-Koœcio³a Œwiêtego i Ojca Œw.
- za kap³anów, którzy s³u¿yli w
naszej parafii, s³u¿¹, wyszli, za
powo³ania kap³añskie oraz za
dusze kap³anów(modlitwa œw.
Siostry Faustyny Kowalskiej)

c.d. str. 15
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

ca³y dzieñ, oraz w rzeczy samej,
przebudzenia nas na rzeczywistoœæ tego,
i¿ Bóg przebywa z nami nieprzerwanie od
samych pocz¹tków naszego stworzenia.
Chodzi³oby zatem o przesuniêcie
akcentów w instrukcji. Obawiam siê, i¿ w
ci¹gu ostatnich wieków, gdy Koœció³
z a t ra c a ³ ko n te m p l a c y j ny w y m i a r
g³oszenia Ewangelii, zdarza³o siê
akcentowaæ niew³aœciwe rzeczy. Nie ¿eby
nie by³y one czêœci¹ prawdy. Tyle, ¿e ich
akcentowanie odbywa³o siê kosztem
prawd daleko wa¿niejszych, na przyk³ad
prawdy o Trójcy Œwiêtej.
By³em bardzo oddany Najœwiêtszemu
Sakramentowi we wczesnym okresie
nawrócenia. Spêdza³em przed Nim ca³e
godziny. W pierwszych dwóch latach
college'u, gdy nawrócenie mia³o swój
pocz¹tek, spêdza³em przed Nim ca³y
wolny czas, zaniedbuj¹c naukê. Nie
troszczy³em siê w ogóle o szko³ê. Moim
jedynym pragnieniem by³o zostaæ
kontemplatykiem i dost¹piæ komunii z
Bogiem, czyniæ Jego wolê itd. Wst¹pi³em
do klasztoru, i tu ca³y wolny czas
spêdza³em przed Najœwiêtszym
Sakramentem. Opat z wielkim oddaniem
czci³ Eucharystiê, podobnie jak ówczesny
Koœció³, który jest taki i dzisiaj, jak s¹dzê.
By³ to czas, gdy adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu i inne praktyki duchowe by³y
niezwykle powa¿ane. Kocha³em te chwile,
trwaj¹c godzinami przez Najœwiêtszym
Sakramentem. Skoñczy³o siê tak, ¿e
rozchorowa³em siê, co zdarza siê m³odym,
gorliwym mnichom, wymagaj¹cym od
siebie zbyt wiele. Dwa lata spêdzi³em w
szpitalu. Zdrowie nie pozwala³o mi na
odwiedzanie Najœwiêtszego Sakramentu,
chyba ¿e na krótkie chwile. Wreszcie
trafi³em do domu zakonnego, gdzie
N a j œw i ê t s z y S a k ra m e n t n i e m i a ³
wydzielonego miejsca. W moim oddaniu
by³ element przywi¹zania. Jedynym
sposobem, aby je przezwyciê¿yæ (a nie jest
rzecz¹ prost¹ przekonaæ kogoœ, kto
czerpie korzyœci ze swojego przywi¹zania,
i¿ istniej¹ rzeczy o wiele lepsze) by³o
pozbawienie mnie obiektu przywi¹zania.
W³aœnie w okresie, gdy nie mia³em
mo¿liwoœci adorowania Najœwiêtszego
Sakramentu, zacz¹³em pojmowaæ, jak
donios³e jest nauczanie o zamieszkuj¹cej
nas Bo¿ej Obecnoœci. Nadmierne oddanie
Najœwiêtszemu Sakramentowi, jak formie
obrzêdu, mo¿e byæ zarówno przeszkod¹ w
¿yciu duchowym, jak i nadzwyczajnym
Ÿród³em wzrostu duchowego.
Powinno byæ to dla nas wskazówk¹, i¿
w drodze duchowej u¿ywamy obrzêdów
lub metod ich sprawowania, niczym
n a r z ê d z i . P ro wa d z ¹ n a s o n e d o
okreœlonego punktu, w którym Duch
Œwiêty, chc¹c wyrobiæ w nas g³êbsze

rozumienie Bo¿ej Obecnoœci, mo¿e
za¿¹daæ ograniczenia czasu
poœwiêcanego obrzêdom albo w ogóle
rezygnacji z ich sprawowania, aby
rozwin¹æ w nas zdolnoœæ osobistej relacji
z Bogiem, która nie potrzebuje tak
intensywnego poœrednictwa obrzêdów,
manifestuj¹cych oddanie. Koœció³
pozostanie Koœcio³em. Tyle, ¿e zacznie
nas ³¹czyæ z nim inna relacja. Nie bêdzie
ju¿ relacji zale¿noœci albo przymusu bycia
w koœciele, bo tylko tam mo¿na odnaleŸæ
Boga. Zast¹pi je raczej poczucie, i¿ mogê
Go tam spotkaæ, mogê tam wyraziæ moje
oddanie. Ale mogê te¿, gdy sprawi¹ to
okolicznoœci lub wp³yw ³aski, odczuæ
potrzebê cichej modlitwy we w³asnym
domu, gdy w koœciele bêdzie zbyt g³oœno.
Modlitwa kontemplacyjna daje nam
spontaniczn¹ swobodê szukania zwi¹zku
z Bogiem oraz uwra¿liwia nas na
natchnienia Ducha Œwiêtego. Z chwil¹, gdy
zaczyna siê podró¿ duchowa, znika
kwestia tego, co z³e lub dobre. Pojawia siê
kwestia tego, co dobre, lepsze i najlepsze,
a wreszcie poza wszelk¹ klasyfikacj¹. Gdy
wiêc utkniesz na tym, co lepsze, to po
prostu utkn¹³eœ i niejako nie bêdziesz w
stanie odkryæ pe³ni przemieniaj¹cego
dzia³ania ³aski, które stara siê nam
przekazaæ Eucharystia.
Innymi s³owy, przyjêcie Chrystusa jest
symbolem przemiany, poniewa¿ pokarm
przemieniony zostaje w nas w cia³o. Z
psychologicznego punktu widzenia jest to
zrozumia³e. Jednak wedle doktryny
chrzeœcijañskiej, z perspektywy
duchowej to Chrystus przemienia nas w
swoje duchowe cia³o i stajemy siê
cz³onkami mistycznego cia³a Chrystusa.
Jego duch zamieszkuje w nas i manifestuje
siebie, co przejawia siê w owocach Ducha
Œwiêtego, mi³osierdzia, radoœci i pokoju.
Oto oznaki, ¿e wewnêtrzna przemiana
dokonuje siê. S¹ one daleko wa¿niejsze od
statystki tego, ile razy odwiedziliœmy
koœció³, ile odmówiliœmy ró¿añców, w ilu
mszach uczestniczyliœmy. To s¹ œrodki. W
pewnym momencie, nie potrzebujemy
œrodków tak bardzo, poniewa¿
nieustannie trwamy w obecnoœci Boga.
Zatem, wszelkie praktyki religijne,
która s¹ niezwykle cenne na pewnym
etapie podró¿y duchowej, nie trac¹c na
wartoœci (wszak nie mówimy o ich
odrzuceniu), ustêpuj¹ miejsca w
hierarchii. Otrzymujemy swobodê ich
u¿ywania zale¿nie od okolicznoœci oraz
naszego postêpu. Jeœli wiêc wyrzuc¹ nas
ze wspólnoty zakonnej, nie bêdzie to
jeszcze koniec œwiata.

Najwa¿niejsze
przykazanie
Pod wieczór ¿ycia bêd¹ ciê s¹dziæ z mi³oœci
œw. Jan od Krzy¿a

Po przeanalizowaniu wszystkich
przykazañ Dekalogu – danych nam od
Boga (co czyni³em na ³amach Zb¹skiego
Sanktuarium od listopada 2011r.)
nadszed³ czas, by rozwa¿yæ te¿
problematykê tego najwa¿niejszego,
czyli przykazania mi³oœci. Rozwa¿ania te
podzielê na dwie czêœci – w tym numerze
opiszê najwa¿niejsze przykazanie,
analizuj¹c relacje miêdzy Bogiem, a
cz³owiekiem, zaœ w numerze nastêpnym
s ku p i ê s i ê n a re l a c j a c h m i ê d z y
cz³owiekiem, a innymi ludŸmi.
Czêœæ I
Mi³oœæ do Boga
S³uchaj Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem – Pan jedynie. Bêdziesz wiêc
mi³owa³ Pana Boga twojego, z ca³ego
swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze
wszystkich swych si³ (Pwt 6,4-5). Ju¿ w
S t a r y m Te s t a m e n c i e w K s i ê d z e
Powtórzonego Prawa mo¿emy znaleŸæ
owy nakaz – kochaj Boga tak mocno, jak
mo¿esz, kochaj ka¿d¹ swoj¹ cz¹stk¹, ufaj
Mu, wierz w Jego ³askê, powierz Mu siê
ca³kowicie, a bêdziesz szczêœliwy. S³owa
te jasno nam wskazuj¹, i¿ mi³oœæ jest
wartoœci¹ najwy¿sz¹. Bóg kocha nas
bezgranicznie i sam wymaga od nas tak¿e
mi³oœci. Oczywiœcie, wszyscy jesteœmy
ludŸmi, a zatem nasza mi³oœæ, w
przeciwieñstwie do mi³oœci Boga do nas,
nie jest doskona³a, a bywa u³omna, s³aba,
umniejszana poprzez ludzkie b³êdy.
Ka¿dy pope³niony grzech bardzo boli
Boga, gdy¿ stanowi odwrócenie siê od
Jego mi³oœci. Bóg Ojciec da³ nam ofiarê
najwy¿sz¹ – pos³a³ na Ziemiê swego Syna,
by odkupi³ ca³y rodzaj ludzki.
Ws p o m i n a my to ka ¿ d o ra z o wo
uczestnicz¹c we Mszy Œwiêtej. Jednak¿e
to nie wystarczy, gdy¿ sw¹ mi³oœæ do Boga
nale¿y okazywaæ zarówno podczas
liturgii, jak i w domowym zaciszu, gdy
klêkamy przed Krzy¿em i modlimy siê,
ufaj¹c, i¿ Bóg mo¿e nam przebaczyæ
wszelkie grzechy przez nas pope³nione i
zawierzamy Mu siê, prosz¹c o ³askê.
Wa¿na
jest te¿ mi³oœæ do Boga okazywana
Thomas Keating OCSO
publicznie.
Widzimy, szczególnie w
Ÿród³o: www.wccm.pl
ostatnim czasie, z jakim zapa³em
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muzu³manie broni¹ swej wiary, gdy tylko
ktoœ oœmieli siê skrytykowaæ Mahometa.
Oczywiœcie nic nie usprawiedliwia
morderstw i przesadnych, czêsto
wyj¹tkowo brutalnych zachowañ,
jednak¿e winniœmy siê zastanowiæ, co my
czynimy, gdy ktoœ obra¿a naszego Boga,
tego, który nas mi³uje. Czy potrafimy
jasno i bez zastanowienia przeciwstawiæ
siê fa³szywej propagandzie na temat
religii katolickiej, któr¹ coraz czêœciej
oczernia siê w mediach oraz przestrzeni
publicznej? Czy jeœli ktoœ zniewa¿a
symbole chrzeœcijañskie, domagaj¹c siê
usuniêcia krzy¿y z miejsc publicznych, to
czy bronimy tego symbolu cierpi¹cego za
nasze grzechy Chrystusa? Czy wreszcie
potrafimy skrytykowaæ dzia³ania i s³owa
ludzi, którzy oczerniaj¹ Boga,
wyœmiewaj¹ siê z naszej wiary oraz
dzia³aj¹ na szkodê Koœcio³a? Bogu
potrzebna jest nasza mi³oœæ. Mi³oœæ mo¿e
wszystko zwyciê¿yæ, mi³oœæ powinna byæ
czymœ, co panuje w spo³eczeñstwie,
naczeln¹ wartoœci¹, która kreuje relacje
miêdzyludzkie. Nie ma prostszej drogi do
mi³oœci, jak przez Boga i nie ma prostszej
drogi do Boga ni¿ przez mi³oœæ.
Stara legenda chrzeœcijañska
mówi o tym, ¿e na s¹dzie Bóg zada
ka¿demu pytanie: Czy kochasz Mnie? Nie
bêdziemy wtedy potrafili k³amaæ. Ci,
którzy odpowiedz¹ "tak", pójd¹ do nieba.
Tym, którzy odpowiedz¹ "nie", Bóg zada
jeszcze jedno pytanie: Czy pozwolisz,
¿ebym Ja ciebie kocha³? Tych, którzy
odpowiedz¹ "tak", oczyœci ogieñ z ust
Boga. Ci, którzy odpowiedz¹ "nie", sami
odejd¹. W tym miejscu widzimy zatem
jasno, jak wa¿ne jest to uczucie – mi³oœæ w kontekœcie naszego zbawienia. Ju¿ œw.
Jan w swoim pierwszym liœcie jasno i
wyraŸnie zaznacza, i¿ Kto nie mi³uje, nie
zna Boga, bo Bóg jest mi³oœci¹ (1J 4,8).
Skoro sam Bóg jest mi³oœci¹, to nie
mo¿emy zostaæ zbawieni, jeœli nie
mi³ujemy Jego, czy te¿ bliŸnich. Mi³oœæ
jest potê¿na – jej moc jest w stanie
skruszyæ wszelkie kajdany, tak¿e œmierci.
Wa¿ne jest jednak, by kochaæ dojrzale.
Bóg jest doskona³y, a zatem jego mi³oœæ
jest tak¿e idealna. My zaœ grzeszymy i
pope³niamy b³êdy, co wynika z naszej
ludzkiej natury. Bóg kocha nas mi³oœci¹
dojrza³¹ – gdy grzeszymy, nie oddala od
nas cierpieñ, ale chce, byœmy ponieœli
konsekwencje za swoje wystêpki,
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jednak¿e zawsze mo¿emy siê do Niego
zwróciæ o pomoc, a on ukoi nasze
cierpienie. Pamiêtajmy, ¿e Stwórca nigdy
nie obarcza nas ciê¿szym krzy¿em ni¿
bylibyœmy w stanie udŸwign¹æ. Nie robi
te¿ tego celowo – zazwyczaj to my sami,
w ³ a s ny m i c z y n a m i p o wo d u j e my
spustoszenie we w³asnym ¿yciu. Wa¿ne
jest jednak, by pamiêtaæ, ¿e zawsze mamy
siê do kogo zwróciæ, nawet jeœli siê
wydaje, ¿e nikt siê nami nie interesuje, to
Bóg czuwa i nie daje dojœæ do naszej duszy
Z³emu, jeœli tylko prosimy Go o pomoc.
Jak wielkie znaczenie ma mi³oœæ
w ¿yciu codziennym z pewnoœci¹
wiedzia³ œw. Pawe³, który w czêsto
cytowanym Hymnie o mi³oœci wskazuje
na to, i¿ Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i
anio³ów, a mi³oœci bym nie mia³,
sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca albo
cymba³ brzmi¹cy/ Gdybym te¿ (…)
wiarê mia³ tak wielk¹, i¿bym góry
przenosi³, a mi³oœci bym nie mia³ –
by³bym niczym (1Kor 13,1-2).
Niezwykle mocne s³owa wypowiedziane
przez œw. Paw³a zmuszaj¹ nas do
refleksji: gdybym nie mia³ mi³oœci,
by³bym niczym! Cz³owiek bez Boga nic
nie znaczy, gdy¿ to Bóg nas stworzy³, to
On obdarza nas wszelkimi dobrami, to On
jest Ÿród³em wszelkiej mi³oœci, On nas jej
nauczy³. W swej wielkoœci Bóg da³ nam
jednak woln¹ wolê – byœmy sami mogli
wybraæ w³aœciw¹ œcie¿kê. Wybór nale¿y
do nas. Dlatego te¿ dla Stwórcy wielkim
ciosem jest, gdy grzeszymy, gdy ³amiemy
Jego przykazania, czy te¿ krzywdzimy
innych. Podobnie te¿ – mo¿emy
odznaczaæ siê cnotami – mieæ wielk¹
wiarê i nadziejê na zbawienie, jednak¿e
jak mówi œw. Pawe³ bez mi³oœci nie maj¹
one znaczenia. Pamiêtajmy, ¿e Szatan te¿
wierzy w Boga, jednak¿e jest królem
k³amstwa i nienawiœci. Mi³oœæ jest jedyn¹
broni¹ przeciwko niemu i jedyn¹ drog¹
do samego Boga. Na samym koñcu
Hymnu o mi³oœci œw. Pawe³ pisze: Tak
wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ – te
trzy: najwiêksza z nich jednak jest
mi³oœæ (1Kor 13,13). Wiemy, i¿ wiara i
nadzieja przemin¹, a mi³oœæ bêdzie
trwaæ! Po osi¹gniêciu zbawienia wiara i
nadzieja nie bêd¹ ju¿ potrzebne –
bêdziemy ogl¹daæ Boga, wiêc nie
bêdziemy mogli w niego nie wierzyæ, zaœ
nasza nadzieja na osi¹gniêcie zbawienia
bêdzie ju¿ spe³niona. Co nam zatem
pozostanie? Tylko mi³oœæ! Mi³oœæ jest

wartoœci¹ najwy¿sz¹, która nigdy nie
przeminie, dlatego nale¿y sobie zdawaæ
sprawê z jej znaczenia w ¿yciu
chrzeœcijañskim.
Z mi³oœci¹ czêsto ³¹czy siê te¿
uczucie cierpienia. Zdarza nam siê
obwiniaæ Boga za ró¿ne nieszczêœcia,
które nas spotykaj¹. Czêsto mówimy: za
jakie grzechy tak cierpiê? Dlaczego Panie
mnie tak doœwiadczasz? Co z³ego Ci
zrobi³em? Mówi¹c tak, przemawia przez
nas nasze cz³owieczeñstwo oraz ludzka
niedoskona³oœæ. Dlaczego tak siê dzieje?
Poniewa¿ zapominamy, jak Bóg cierpia³
dla nas. Pos³a³ swojego Syna – Jezusa
Chrystusa, by Ten siê narodzi³ w ludzkiej
postaci, g³osi³ Ewangeliê, naucza³,
nawraca³, uzdrawia³ i w koñcu, by nas
odkupi³ – swoj¹ zbawcz¹ œmierci¹ na
krzy¿u. Jezus podda³ siê woli Ojca i dziêki
temu skruszy³ wiêzy œmierci, po 3 dniach
zmartwychwsta³, co by³o mo¿liwe tylko
dziêki mi³oœci. Wiele te¿ wycierpia³a
Matka Najœwiêtsza – Maryja, która by³a
zmuszona ogl¹daæ mêkê i œmieræ
w³asnego syna. Nie ma wiêkszej tragedii
dla matki, ni¿ œmieræ dziecka. Dlatego
jeœli brakuje nam mi³oœci, cierpimy,
grzeszymy, nie mo¿emy sobie poradziæ z
jakimœ na³ogiem, czy te¿ uzale¿nieniem,
proœmy o wstawiennictwo Maryjê, jak to
ongiœ zrobi³ b³. Jan Pawe³ II mówi¹c:
Totus tuus!
(Ca³y Twój!). Warto
modliæ siê za poœrednictwem Maryi, gdy¿
to przez Matkê jest najprostsza droga do
Syna, a od Syna a¿ do samego Boga Ojca.
Poniewa¿ Maryja jest nasz¹
orêdowniczk¹, poœredniczk¹ i
p o c i e s z yc i e l k ¹ , m o ¿ e my œ m i a ³ o
ofiarowaæ Jej nasze cierpienia, gdy¿ Ona
sama prze¿y³a wielk¹ tragediê – œmieræ
swojego jedynego dziecka. Miesi¹c
paŸdziernik wyj¹tkowo sprzyja naszym
modlitwom – szczególnie zaœ modlitwie
ró¿añcowej. Pamiêtajmy zatem o
znaczeniu mi³oœci i powtarzajmy s³owa
Pieœni do Matki Boskiej Zb¹szyñskiej:
ProwadŸ nas Matko w morzu
utrapienia, niechaj odejdzie z³y,
podstêpny wróg! Niech rêka Twoja
prze¿egna cierpienia i wiedzie nas
wœród rozstajnych dróg!
Ci¹g dalszy nast¹pi…
B³a¿ej Boch
Zapewniamy, ¿e z utêsknieniem czekaæ
bêdziemy na nastêpny wyjazd.
J.K.
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Dla parafii…

WIADOMOŒCI PARAFIALNE

W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzieñ nie widaæ, ale
ich praca jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ
W niedzielê, 2 wrzeœnia 2012 roku odby³y siê DO¯YNKI PARAFIALNE. Piêkne
przedstawiamy kolejn¹ z takich osób.
wieñce do dziœ mo¿na podziwiaæ w koœciele.
Jest ni¹ Pan Andrzej Kubiak, który
Tak¿e w tê sam¹ niedzielê, 2 wrzeœnia, rozprowadzane by³y kalendarze misyjne, a opiekuje siê domem i ogrodem
parafialnym.
o. Oblat z Gdañska g³osi³ kazania.

Co by³o we wrzeœniu?
•
•
•

3 wrzeœnia 2012 rozpocz¹³ siê NOWY ROK SZKOLNY 2012/2013. Uczniowie,
nauczyciele, katecheci, rodzice rozpoczêli go w naszej parafii Msz¹ œw.

•

11 wrzeœnia 2012 rozpoczê³a siê w naszym, zb¹szyñskim dekanacie WIZYTACJA
KANONICZNA, przeprowadzona przez

J.E. KS. ARCYBISKUPA STANIS£AWA

G¥DECKIEGO. Pierwsz¹ wizytowan¹ parafi¹ by³y Chobienice.
•

Nastêpne parafie wizytowane we wrzeœniu to:
£omnica 20 wrzeœnia 2012
Siedlec 25 wrzeœnia 2012
Tuchorza 28 wrzeœnia 2012

• 14 wrzeœnia by³o œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. W naszym koœciele w tym
dniu, po ka¿dej Mszy œw., odmawiano Litaniê do Najdro¿szej Krwi Chrystusa i
nast¹pi³o uczczenie relikwii KRZY¯A ŒWIÊTEGO przez uca³owanie.
• 16 wrzeœnia br. zbierana by³a SK£ADKA REMONTOWA, która wynios³a 9.560
z³otych. Za wszelk¹ okazan¹ pomoc na rzecz parafii i za z³o¿one ofiary sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ.
Co nas czeka w paŸdzierniku?
• Przez ca³y miesi¹c paŸdziernik Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe codziennie o godz. 17.30.
• 2 paŸdziernik bêdzie dniem skupienia dla m³odzie¿y gimnazjalnej, m³odzie¿y szkó³
œrednich i zawodowych.
• Od 3 do 5 paŸdziernika tj. od œrody do pi¹tku, bêd¹ trwa³y REKOLEKCJE DLA DZIECI
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH.
• REKOLEKCJE PARAFIALNE bêd¹ w terminie od 3 do 7 paŸdziernika, od œrody do
niedzieli i zakoñcz¹ siê odpustem ku czci Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Suma
odpustowa zostanie odprawiona w niedzielê 7 paŸdziernika o godz. 12.00.
Rekolekcje g³osi³ bêdzie O. OBLAT CEZARY PRUSAK.
• W sobotê 6 paŸdziernika wyruszy IV PIELGRZYMKA DZIÊKCZYNNO – POKUTNA
WOKÓ£ JEZIORA B£ÊDNO.
• 12 paŸdziernika po Mszy œw. wieczornej, o godz. 18.30 próba dla bierzmowanych,
którzy przyjm¹ Sakrament Bierzmowania 16 listopada 2012 roku.
• Od 19 do 21 paŸdziernika 2012 roku w Domu Katolickim wystawa go³êbi rasowych i
drobiu ozdobnego.
U. Pawelska

Pomaganie potrzebuj¹cym z
pewnoœci¹ oznacza czynienie dobra, które
prêdzej czy póŸniej do nas wróci. Myœlê, ¿e
osoba, której kiedyœ pomogliœmy, na
pewno siê nam kiedyœ odwdziêczy.
Najlepiej potwierdzaj¹ to s³owa Jana
Paw³a II: „ Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek
czyni¹c dobrze drugiemu tylko sam by³
dobroczyñc¹. Jest równie¿
obdarowywany tym, co ten drugi
przyjmuje z mi³oœci¹”.
Tak¹ osob¹, która pomaga u nas przy
parafii jest Pan Andrzej Kubiak z N¹dni.
„Urodzi³em siê w Jastrzêbsku Nowym,
mam 57 lat” – mówi Pan Andrzej. „Moi
rodzice to tata Józef, niestety ju¿ nie ¿yje,
mama Alicja z domu Miedziñska. Mam 5
sióstr i jednego brata. Szko³ê podstawow¹
ukoñczy³em w Jastrzêbsku Nowym. Z
kolei Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w
Zb¹szynku. Po ukoñczeniu tej szko³y
podj¹³em pracê jako manewrowy w
Zb¹szyniu. Po przejœciu kursu po 5 latach
zacz¹³em pracowaæ jako ustawiacz
przetoku, najpierw w Zb¹szyniu,
Zb¹szynku, Czerwieñsku, a na koñcu w
Poznañ Franowo.
W 1980r. zawar³em zwi¹zek
ma³¿eñski z ¿on¹ Teres¹. Mamy dwie
córki: Aureliê i Juliê, które za³o¿y³y ju¿
w³asne rodziny. Doczekaliœmy siê z ¿on¹
dwoje wnucz¹t: piêcioletni¹ Gabrysiê i
czteroletniego Tymoteusza. Pracê przy
koœciele zacz¹³em przy namowie Ks.
Proboszcza Zbigniewa i kolegi Jana, z
którym razem pracujê.
Moje hobby to zajêcia murarskie i
wszystko z tym zwi¹zane. Dzisiaj s³u¿ê
swoim doœwiadczeniem przy parafii.
Dbam o tereny zielone przy koœciele, a
tak¿e opiekujê siê zwierzêtami w
Ogrodach Parafialnych. Zajêcia te
sprawiaj¹ mi wiele satysfakcji i
przyjemnoœci. Cieszê siê, ¿e mogê
pomagaæ przy naszej parafii.
Wys³ucha³a: Gabrysia Skubiszyñska
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KRZY¯ÓWKA PADZIERNIKOWA
Liczby z pól ponumerowanych od 1 do 39 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki – myœl Seneki, które prosimy nadsy³aæ na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zb¹szyñ, do dnia 20.paŸdziernika br.
Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki wrzeœniowej” - „Drzewo nie smagane wiatrem rzadko wyrasta na silne i zdrowe”.
Nagrodê wylosowali: Krystyna i Jan WoŸni, Zb¹szyñ, ul, Wypoczynkowa.
GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
5/. niezbêdny na budowie,
8/. jeszcze nie mistrz,
9/. to te¿ œwinia,
10/. majstersztyk,
11/. smaczna wêdlina,
13/. przedp³ata,
17/. przeciwieñstwo
centralizacji,
20/. polano, bierwiono,
21/. niedŸwiadki,
22/. pracuje w porcie,
24/. skrobia,
27/. œlad,
30/. zabawka, lub ptak,
32/. lampa, jupiter,
33/. odpowiada w górach,
34/. w jamie ustnej,
35/. przed œlubem,
37/. wylewa siê z krateru,
38/. planeta uk³adu
s³onecznego,
41/. bursa,
44/. ciê¿ki oddech dziecka,
46/. carski oficer,
47/. warz¹chew,
48/. przedstawiciel,
51/. cz¹steczka, kruszyna,
54/. gafa,
58/. zabijaka, wichrzyciel,
59/. u¿ywany do czyszczenia
broni,
60/. drobiazg,
61/. komunia.
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Pionowo:
1/. krawiecki centymetr,
2/. krzew owocowy,
3/. rodzaj ciasta,
4/. stan psychiczny,
5/. dawne zabudowania wiejskie,
6/. droga – granica,
7/. wêgie³ budynku,
12/. bat,
14/. ma³y kapelusz damski,
15/. ma³e klamry,
16/. gwara,
17/. pewnik,
18/. czubek buta,
19/. awantura,
23/. kolos,
25/. odczyt,
26/. dokument np. urodzenia,
28/, wy¿sza …. stanu,
29/. pisarz,
30/. nazwisko znanego
kompozytora i dyrygenta – wspak,
36/. jeden z katolickich obrzêdów,
37/. miesi¹c,
39/. zajœcie, zwada,
40/. mocarz, atleta,
42/. narodowoœc,
43/. przybytek Melpomeny,
45/. lekki jak piórko,
49/. poddasze,
50/. oficer przyboczny,
52/. hazardowe zagranie,
53/. wi¹zka kwiatów,
54/. imiê pani prowadz¹cej nasz
kiosk w koœciele,
56/. ma³e pomieszczenie,
57/. krój, kszta³t.
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