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Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

KORONKA DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, to
modlitwa, która jest szczególnym darem
Boga dla naszych czasów. Podyktowa³ j¹
Pan Jezus Siostrze Faustynie w Wilnie
13–14 wrzeœnia 1935 roku. W pi¹tek, 13
wrzeœnia, Siostra Faustyna w swej celi
mia³a wizjê anio³a, który przyszed³ ukaraæ
ziemiê za grzechy. Gdy zobaczy³a ten znak
gniewu Bo¿ego, zaczê³a prosiæ anio³a, aby
siê wstrzyma³ chwili kilka, a œwiat bêdzie
czyni³ pokutê. Gdy jednak stanê³a przed
majestatem Trójcy Œwiêtej, nie œmia³a
powtórzyæ tego b³agania. Dopiero, gdy w
duszy odczu³a moc ³aski Jezusa, zaczê³a
siê modliæ s³owami, które wewnêtrznie
s³ysza³a. Kiedy siê tak modli³am –
zapisa³a w „Dzienniczku” – ujrza³am
bezsilnoœæ anio³a, i nie móg³ wype³niæ
sprawiedliwej kary, która siê s³usznie
nale¿a³a za grzechy (Dz. 475).
Na drugi dzieñ, gdy przysz³a do kaplicy,
Pan Jezus jeszcze raz pouczy³ j¹, w jaki
sposób nale¿y odmawiaæ tê modlitwê,
któr¹ nazywamy Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego. Najpierw, odmówisz jedno
„Ojcze nasz” i „Zdrowaœ Maryjo”, i
„Wierzê w Boga” – uczy³ Siostrê Faustynê
– nastêpnie na paciorkach „Ojcze nasz”
mówiæ bêdziesz nastêpuj¹ce s³owa:
„Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Cia³o i
Krew, Duszê i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przeb³aganie za grzechy
nasze i œwiata ca³ego”; na paciorkach
„Zdrowaœ Maryjo” bêdziesz odmawiaæ
nastêpuj¹ce s³owa: „Dla Jego bolesnej
mêki miej mi³osierdzie dla nas i œwiata
ca³ego”. Na zakoñczenie odmówisz
trzykrotnie te s³owa: „Œwiêty Bo¿e,
Œwiêty Mocny, Œwiêty Nieœmiertelny,
zmi³uj siê nad nami i nad ca³ym
œwiatem” (Dz. 476).
Modlitwa skierowana jest do Boga Ojca,
któremu ofiarujemy Jego najmilszego
Syna na przeb³aganie za grzechy nasze i
ca³ego œwiata, a dla zas³ug Jego bolesnej
mêki b³agamy o mi³osierdzie Bo¿e dla nas
i ca³ego œwiata. Odmawiaj¹c tê modlitwê
uczestniczymy
w powszechnym
kap³añstwie Chrystusa, ofiaruj¹c Bogu
Ojcu Jego najmilszego Syna na
przeb³aganie za grzechy nasze i ca³ego
œwiata.
Z t¹ modlitw¹ Pan Jezus zwi¹za³ wielkie
obietnice pod warunkiem w³aœciwej
praktyki nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego, czyli w duchu ufnoœci wobec Pana
Boga i mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich.
Wyrazem tej ufnoœci jest wytrwa³oœæ w
modlitwie; im wiêksza ufnoœæ, tym
wiêksza wytrwa³oœæ w odmawianiu
Koronki. Pan Jezus powiedzia³ do Siostry
Faustyny, ¿e przez tê Koronkê mo¿na
wszystko uprosiæ, ale nigdy nie twierdzi³,
¿e natychmiast i po jednorazowym jej

odmówieniu, z wyj¹tkiem ³aski dobrej
œmierci. W swym „Dzienniczku” Siostra
Faustyna opisuje takie sytuacje, gdy
modli³a siê przy konaj¹cych czasem
wystarczy³o jednorazowe odmówienie
Koronki, by uprosiæ ³askê szczêœliwej i
spokojnej œmierci, a innym razem trzeba
by³o j¹ odmówiæ wiele razy, gdy dusza
potrzebowa³a wielkiej pomocy
modlitewnej ( Dz. 1035).
Z ufnym odmawianiem Koronki do
Mi³osierdzia Bo¿ego Pan Jezus zwi¹za³
obietnicê uproszenia wszelkich ³ask, gdy
powiedzia³: Przez odmawianie tej
Koronki podoba Mi siê daæ wszystko, o co
Mnie ( ludzie ) prosiæ bêd¹ ( Dz. 1541),
dodaj¹c: je¿eli to (...) bêdzie zgodne z
wol¹ Moj¹ (Dz. 1731). Wola Boga jest
wyrazem Jego mi³oœci do cz³owieka, a
wiêc wszystko, co jest z ni¹ niezgodne, jest
albo z³e, albo szkodliwe i dlatego nie mo¿e
byæ udzielone przez najlepszego Ojca,
który pragnie tylko i wy³¹cznie dobra dla
cz³owieka w perspektywie wiecznoœci. W
tej ogólnej obietnicy chodzi nie tylko o
³aski nadprzyrodzone, ale tak¿e o dobra
doczesne.
Szczegó³owe obietnice dotycz¹ godziny
œmierci, a œciœlej mówi¹c ³aski szczêœliwej i
spokojnej œmierci, czyli w stanie ³aski oraz
bez lêku i przera¿enia. Te ³aski mog¹ sobie
uprosiæ nie tylko ci, którzy sami z ufnoœci¹
odmawiaj¹ tê Koronkê, ale tak¿e mog¹ je
otrzymaæ konaj¹cy, przy których inni jej
s³owami bêd¹ siê modliæ. Ka¿dej duszy
(...), która odmawiaæ bêdzie tê Koronkê –
obieca³ Pan Jezus – broniê w godzinie
œmierci, jako swej chwa³y, albo ( jeœli )
przy konaj¹cym inni ( j¹ ) odmówi¹,
wtedy ( konaj¹cy ) dost¹pi¹ tego samego
odpustu. Kiedy przy konaj¹cym
odmawiaj¹ tê Koronkê, uœmierza siê
gniew Bo¿y, a mi³osierdzie niezg³êbione
ogarnia duszê ( Dz. 811). £askê dobrej
œmierci, czyli nawrócenia i odpuszczenia
grzechów, obiecuje Pan Jezus nawet po
jednorazowym odmówieniu ca³ej Koronki
w duchu nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego, a wiêc w postawie ufnoœci wobec
Pana Boga (wiary, nadziei, mi³oœci, pokory
oraz szczerego i g³êbokiego ¿alu za
grzechy) i mi³osierdzia wzglêdem
bliŸnich. Chocia¿by by³ grzesznik
najzatwardzialszy – mówi³ – je¿eli raz
tylko zmówi tê Koronkê, dost¹pi ³aski z
nieskoñczonego mi³osierdzia Mojego
(Dz. 687).
Wielkoœæ ³ask zwi¹zanych z t¹
modlitw¹ wyra¿aj¹ s³owa Pana Jezusa
wypowiedziane do Siostry Faustyny:
Przez odmawianie tej Koronki zbli¿asz
ludzkoœæ do Mnie (Dz. 929). Kap³ani maj¹
j¹ podawaæ grzesznikom jako ostatni¹
deskê ratunku (por. Dz. 687).
Opr. Krzysztof Kubiak

„Nowoczesny”
nastêpca œw. Piotra

Papie¿ Leon XIII, w³aœciwie
Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio
Pecci urodzi³ siê 2 marca 1810 r. w
Carpineto we W³oszech. Pochodzi³ z
rodziny szlacheckiej. Ksiêdzem zosta³ w
1837 r. Od 1843 r. pe³ni³ obowi¹zki
nuncjusza w Brukseli. W 1846 r. zosta³
biskupem Perugii, a w 1853 r. zostaje
kardyna³em. Posiada³ dobre
wykszta³cenie – doktorat z teologii i
obojga praw.
Po œmierci Piusa IX konklawe
wybiera Gioacchino na papie¿a - 20 lutego
1878 r. Przybiera On imiê Leona XIII.
Jednym z wa¿niejszych punktów
pontyfikatu by³o pogodzenie Koœcio³a z
kultur¹. Dokonywane by³y próby
pogodzienia z Koœcio³em francuskim,
które niestety zakoñczy³y siê
niepowodzeniem. W dalszym ci¹gu
prowadzi³ dzie³o reform zapocz¹tkowane
przez Sobór Watykañski I. By³ „wiêŸniem
Watykanu”, którego nie wolno mu by³o
opuszczaæ. Zauwa¿a³ potrzebe
studiowania Pisma Œwiêtego. Utworzy³
Papiesk¹ Komisjê Biblijn¹. Zawsze widzia³
wielk¹ potrzeba pomocy ubogim. W wielu
encyklikach podkreœla³ znaczenie
zjednoczenia chrzeœcijan. Wskrzesi³
diecezje kieleck¹ oraz mianowa³ 12
biskupów. W encyklice „Charitatis
providentiaeque” skierowanej do
biskupów – podkreœla³ zanczenie zas³ug
Polski dla ca³ego chrzeœcijañstwa. Jako
pierwszy papie¿ w historii posiada³
samochód i zosta³ sfilmowany na
nowoczesnej jak na ówczesne czasy
taœmie filmowej.
Papie¿ zmar³ 20 lipca 1903 roku
w wieku 93 lat. Jeszcze kilka miesiêcy
wczeœniej obchodzi³ 25 lecie pontyfikatu.
CIEKAWOSTKI
13 paŸdziernika 1884 r. Papie¿
doœwiadczy³ prze¿ycia mistycznego.
Podczas Mszy œwiêtej popad³ na chwile w
ekstaze, gdzie by³ œwiadkiem rozmowy
szatana z Jezusem na temat zniszczenia
Koœcio³a. Po tym zdarzeniu Papie¿ napisa³
modlitwê, któr¹ nakaza³ kap³anom
odmawiaæ po Mszy œwiêtej.
Modlitwa:
„Œwiêty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwoœci i zasadzkom z³ego
ducha b¹dŸ nasz¹ obron¹. Niech go Bóg
pogromiæ raczy, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu Niebieskich Zastêpów,
szatana i inne duchy z³e które na zgubê
dusz ludzkich po tym œwiecie kr¹¿¹,
moc¹ Bo¿¹ str¹æ do piek³a. Amen".
J.Galas
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Nastêpcy œw. Piotra…
Papie¿ nastêpc¹ Œw. Piotra – najwy¿sza
w³adza w Koœciele.
Najwy¿sza w³adza w Koœciele jest nadana
przez Chrystusa Œw. Piotrowi i jego
nastêpcom. Nie jest jakimœ przywilejem
osobistym ale dana dla dobra wiernych.
Koœció³ Chrystusa ma trwaæ wiecznie na
ziemi, a¿ do skoñczenia œwiata, dlatego
w³adza najwy¿sza Ojca Œwiêtego musi te¿
istnieæ dopóki bêdzie trwa³ Koœció³.
Œw. Piotr umar³ œmierci¹ mêczeñsk¹ w
Rzymie, za czasów cesarza Nerona, oko³o
roku 67. Po nim najwy¿sz¹ w³adzê obj¹³
Œw. Linus. A¿ do naszych czasów Benedykt
XVI jest 265. najwy¿szym zwierzchnikiem
Koœcio³a Katolickiego. Mamy w Koœciele
nieprzerwan¹ ci¹g³oœæ papie¿y. Dla
porównania mo¿na dodaæ, ¿e pierwszy
koœció³ protestancki powsta³ w 1524 roku,
za³o¿ony przez Marcina Lutra. Koœció³
protestancki nie ma widzialnej g³owy
koœcio³a. Dzisiaj mamy ju¿ setki, a nawet
tysi¹ce koœcio³ów protestanckich, gdzie
ka¿dy g³osi swoj¹ naukê. Marcin Luter
og³osi³, ¿e ka¿dy czytaj¹c Pismo Œwiête
mo¿e t³umaczyæ je sobie wed³ug uznania.
Brak widzialnego przewodnictwa,
samowolne t³umaczenie Pisma Œwiêtego,
nie liczenie siê z Tradycj¹, to g³ówne
powody dzielenia siê protestantyzmu na
ró¿ne koœcio³y i sekty. S¹ to dzie³a za³o¿one
przez ludzi. Od powstania Koœcio³a
Katolickiego do powstania pierwszego
koœcio³a protestanckiego up³ynê³o prawie
1500 lat. Luter swoj¹ powag¹ zniós³ Mszê
Œwiêt¹, sakramenty, Tradycjê. Wszystkie
koœcio³y protestanckie pomimo ró¿nic
miêdzy sob¹, zasadniczo postêpuj¹ t¹ sam¹
drog¹. Statystyki mówi¹, ¿e mamy ju¿
dzisiaj setki, a nawet tysi¹ce sekt
protestanckich.
W Koœciele Katolickim papie¿ jest
widzialn¹ g³ow¹, fundamentem, dlatego
jest tak atakowany. Dziêkujmy Panu Bogu,
¿e mamy to szczêœcie nale¿eæ do
prawdziwego Koœcio³a, który z pomoc¹
£aski Bo¿ej i naszym wysi³kiem na pewno
doprowadzi nas do Wiecznego Zbawienia.
Biskupi nastêpcami Aposto³ów.
Pan Jezus wybra³ z wielu uczniów, po
ca³onocnej modlitwie, dwunastu
Aposto³ów, którzy chodzili z Nim stale, byli
œwiadkami jego nauczania i cudów. Po
swoim Zmartwychwstaniu i przed
Wniebowst¹pieniem wys³a³ ich na œwiat
g³osiæ Dobr¹ Nowinê, czyli Ewangeliê, pod
przewodnictwem œw. Piotra. W dzieñ
Zielonych Œwi¹t otrzymali moc Ducha
Œwiêtego i rozeszli siê w ró¿ne strony, aby
wype³niæ swoje pos³annictwo. Chrystus
powiedzia³ do swoich Aposto³ów: „ Dana
mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi.
IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody,
chrzcz¹c je w Imiê Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego. Nauczajcie zachowywaæ
wszystko co wam przykaza³em. Ja jestem z
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wami a¿ do skoñczenia œwiata”. Misja
nauczania i prowadzenia do zbawienia
mia³a s³u¿yæ do wzrostu Koœcio³a.
Aposto³owie gorliwie wype³niali swoje
zadanie, a nauczanie przypieczêtowali
œmierci¹ mêczeñsk¹. Aby zapewniæ
ci¹g³oœæ nauczania przygotowywali
swoich nastêpców. Przekazywali im naukê
i w³adzê kierowania Koœcio³em, który ma
trwaæ na ziemi a¿ do skoñczenia œwiata. Œw.
Pawe³ Aposto³, jak czytamy w Dziejach
Apostolskich, wyœwiêci³ na swoich
nastêpców i pomocników Tytusa,
Tymoteusza i innych: „Czuwajcie nad sob¹ i
wiernymi, nad którymi Duch Œwiêty
ustanowi³ was biskupami, aby kierowaæ
Koœcio³em, który Pan Jezus naby³ swoj¹
krwi¹” (Dz. 20,28).
Do swojego ucznia Tytusa pisze:
„Zostawi³em ciebie na Krecie, abyœ
uzupe³ni³ i ustanowi³ w ka¿dym miejscu
biskupów, zgodnie z poleceniem, które
tobie zostawi³em” (Tt 1,5). W (Dz 14,23)
czytamy: „Pawe³ i Barnaba ustanawiali
biskupów w ka¿dym mieœcie po gor¹cej
modlitwie i postach”. Œw. Klemens Rzymski
papie¿ pisze: „Aposto³owie g³osz¹c
Ewangeliê w miastach i wioskach,
ustanawiali biskupów i diakonów, aby
Koœció³ siê rozwija³.” Œw. Ireneusz w II
w i e ku p i s z e : „ Tr u d n o w y m i e n i æ
wszystkich biskupów, którzy byli
ustanowieni przez aposto³ów i ich
nastêpców”, wspomina te¿, ¿e œw. Polikarp
zosta³ wyœwiecony przez œw. Jana na
biskupa Smyrny.
Aposto³owie otrzymali w³adzê nauczania i
kierowania koœcio³em od samego
Chrystusa i przekazali tê w³adzê i
nauczanie na swoich nastêpców, a¿ do
naszych czasów dla dobra i wzrostu
Koœcio³a. Obecnie biskupi s¹ prawdziwymi
nastêpcami aposto³ów. Z t¹ sam¹ trosk¹
wype³niaj¹ swoje pos³annictwo dla dobra
wiernych. Przekazanie w³adzy nauczania
odbywa³o siê przez na³o¿enie r¹k i
wezwanie Ducha Œwiêtego. Tak by³o w
pocz¹tkach Koœcio³a i dokonuje siê
równie¿ w naszych czasach. W Liœcie œw.
Paw³a do Tymoteusza czytamy: „Nie
zaniedbuj daru Bo¿ego, który jest w tobie
przez w³o¿enie r¹k.”. A w innym miejscu
pisze: „O¿ywiaj w sobie ten dar Bo¿y, który
jest w tobie przez w³o¿enie r¹k”. I jeszcze
innym: „Na nikogo pospiesznie r¹k nie
n a k ³ a d a j ”. P o d o b n i e w D z i e j a c h
Apostolskich: „Aposto³owie modl¹c siê,
w³o¿yli na nich rêce.”
Miêdzy Aposto³ami a biskupami istnieje
nieprzerwana ci¹g³oœæ. Pos³annictwo,
które aposto³owie otrzymali od Chrystusa,
biskupi wiernie wype³niaj¹ w naszych
czasach. Zmieniaj¹ siê czasy i sposoby
nauczania ale nauka Chrystusowa jest
zawsze ta sama. Mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e
pod przewodnictwem Ojca Œwiêtego i
biskupów, pomimo trudnoœci, dojdziemy w
koñcu do naszego celu ostatecznego –
Zbawienia.
o. Leon

Dni skupienia
W dniu 2 paŸdziernika odby³ siê
pierwszy z trzech dni skupienia dla naszej
m ³ o d z i e ¿ y,
z e
s z k ó ³
ponadpodstawowych. Æwiczeniom
duchowym przewodzi³ ks. Arkadiusz
Fr¹ckowiak - wikariusz parafii pw. NMP
Niepokalanie Poczêtej w Wolsztynie.
Uczniowie Naszego Gimnazjum, Zespo³u
Szkó³ nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr 2
zgromadzili siê w koœciele na konferencji
ewangelizacyjnej przybli¿aj¹cej obraz
Pana Boga w dzisiejszym œwiecie.
Wszyscy uczestnicy z wielk¹ uwag¹
s³uchali œwiadectwa ksiêdza i ogl¹dali
krótkie filmy ewangelizacyjne. Nasza
m³odzie¿, ze scholii i Eucharystycznego
Ruchu M³odych (Anna Jazdon, Jakub
Puchacz, Dawid Andrys, Marcin Weber),
pod okiem Pani Joanny Ch³opkowskiej,
katechetki z Gimnazjum, przygotowa³a
scenki, w których ukazane zosta³y cztery
postawy traktowania Boga przez
cz³owieka XXI w.: jako tyrana, policjanta,
maszynki do spe³niania ¿yczeñ i dobrego
dziadka. Wszystko to podsumowa³ ks.
Arek przypominaj¹c, ¿e Bóg tak naprawdê
jest blisko cz³owieka i ci¹gle chce naszego
szczêœcia poniewa¿ nas wszystkich kocha,
¿e to jest prawdziwy obraz naszego
Stwórcy, który niestety jest czêsto
zak³amany.
Druga czêœæ dnia skupienia to projekcja
filmu wyœwietlanego w Domu Kultury
zachêcaj¹cego m³odzie¿ do udzia³u w
Pieszej Pielgrzymce Poznañskiej na Jasn¹
Górê.
Dzieñ Skupienia by³ bardzo dobrze
przygotowany, œwiadczy³ o tym ogólny
nastrój m³odych ludzi. Œwietnie gra³
zespó³ muzyczny, by³o du¿o m³odzie¿y i
tworzy³a temu wszystkiemu piêkna
atmosfera. By³y to szczególny dzieñ roku
szkolnego, pe³en nauki duchowej.
Dostarczy³ on wiele wa¿nych i ciekawych
myœli dla m³odego cz³owieka, do których
z pewnoœci¹ nie raz warto bêdzie wróciæ i
poczyniæ przemyœlenia nad swoim
m³odym ¿yciem. Kolejny dzieñ skupienia
ju¿ nied³ugo bo 12 grudnia bêdzie to czas
adwentowego oczekiwania na
narodzenie Jezusa Chrystusa.
Z a p ra s z a my p o n o w n i e d o c z a s u
spêdzonego na modlitwie i zadumie nad
¿yciem i wiar¹. Czekamy ju¿ dzisiaj na
kolejne spotkanie z ks. Arkadiuszem.
P.K.
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Wspomnienie o Ksiêdzu Kanoniku Zbigniewie Zieliñskim
3 paŸdziernika 2012 roku,
w 79 roku ¿ycia i w 48 roku kap³añstwa,
zmar³ œp. KSI¥DZ KANONIK ZBIGNIEW
ZIELIÑSKI - proboszcz naszej
zb¹szyñskiej parafii w latach 1991 –
2005.
Ksi¹dz Kanonik urodzi³ siê
w 1933 roku na Wo³yniu. Na kap³ana
zosta³ wyœwiêcony w roku 1964. Bêd¹c w
Zb¹szyniu obchodzi³ jubileusz 40 – lecia
kap³añstwa.
W latach 1973 – 1981 by³
proboszczem w Podstolicach, w parafii
p.w. Œw. Kazimierza w dekanacie
chodzieskim. Drug¹ parafi¹, na której by³
proboszczem w latach 1981 – 1991, to
Brenno – parafia p.w. Œw. Jadwigi Œl¹skiej
w dekanacie przemêckim. Decyzj¹ Ks.
Arcybiskupa Jerzego Stroby, Ksi¹dz
Kanonik Zbigniew Zieliñski zosta³ z dniem
1 lipca 1991 roku mianowany
p ro b o s z c z e m
p a ra f i i p . w. N M P
Wniebowziêtej w Zb¹szyniu.
Razem z Ks. Kanonikiem w
Zb¹szyniu jako wikariusze pracowali: Ks.
Marian Binek do roku 1994, Ks. Ireneusz
Baranowski w latach 1991 – 1995, Ks.
Marek Brdêk 1994 – 1998, Ks. S³awomir
Majchrzak 1995 -1997, Ks. Tadeusz
Jasku³a od 1997 – 2001, Ks. Roman Turoñ
1998 – 2003, Ks. Janusz Poœpiech lata
2001 – 2004, Ks. Marian Brdyœ w latach
2003 – 2005 i Ks. Marek Smólski 2004 –
2005.
Decyzj¹ Ksiêdza Kanonika
Zbigniewa Zieliñskiego w roku 1999
ustanowieni zostali pierwsi szafarze
Zygmunt Buda i Miros³aw Skubiszyñski, a
w roku 2005 szafarz Krzysztof Kubiak.
Radowa³ siê nowymi kap³anami, którzy za
czasów jego proboszczowania w
Zb¹szyniu otrzymali œwiêcenia
kap³añskie. Byli to: Ks. Miros³aw Œliwa w
1993 roku oraz Ks. Karol Górawski, Ks.
Dariusz Szczeciñski- Zmartwychwstaniec
i Oblat O. Wies³aw Nowotnik – wszyscy w
1996 roku.
Ks. Kanonik pe³ni³ funkcjê
dziekana dekanatu zb¹szyñskiego. W
roku 1997 mianowany zosta³ kanonikiem
honorowym Kapitu³y Kolegiackiej w
Poznaniu.
Z dniem 1 sierpnia 2005
roku przeszed³ na emeryturê i zamieszka³

na terenie parafii Œwiêtej Trójcy w
Poznaniu na Dêbcu. W parafii tej
pos³ugiwa³ jako rezydent, odprawiaj¹c
Msze œw. i spowiadaj¹c.
Zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej
chorobie. Uroczystoœci pogrzebowe œp.
Ksiêdza Kanonika Zbigniewa Zieliñskiego
odby³y siê w koœciele p.w. Œwiêtej Trójcy w
Poznaniu, w niedzielê 7 paŸdziernika
2012 roku.
Na swoje ¿yczenie zosta³
pochowany na cmentarzu w Brennie.
Mszê œw. pogrzebow¹, pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Grzegorza
Balcerka, sprawowali Ks. Abp Senior
Juliusz Paetz, Ks. Pra³at Leonard Poloch,
który równie¿ wyg³osi³ kazanie –
emerytowany proboszcz parafii p.w.
Najœwiêtszego Zbawiciela w Poznaniu
przy ul. Fredry, Proboszcz parafii w
Brennie - Ks. Kanonik Kazimierz
Jak powiedzia³ Ks. Biskup G.
Pachciarz, Ks. Marek Matyba – Proboszcz
Balcerek,
od
wczesnego dzieciñstwa
parafii p.w. Œwiêtej Trójcy w Poznaniu
droga ¿yciowa Ks. Kanonika Zbigniewa
oraz wszyscy obecni kap³ani.
Zieliñskiego zwi¹zana by³a z ogromnym
dramatem. Urodzi³ siê na Wo³yniu, sk¹d
ca³¹ rodzinê zabrali Niemcy i osadzali
kolejno w trzech obozach
koncentracyjnych. Ostatecznie rodzina
zmar³ego Ks. Zieliñskiego osiedli³a siê na
terenie parafii w Wytomyœlu. Przejœcia z
dzieciñstwa mia³y wp³yw na ca³e jego
¿ycie.
G³osz¹cy homiliê, Ks. Pra³at
Leonard Poloch, pochodz¹cy z parafii
Brenno, wspomnia³ m.in., ¿e Ks. Zbigniew
by³ wielkim czcicielem Ró¿añca Œwiêtego.
Ró¿aniec towarzyszy³ mu wszêdzie. Zmar³
w paŸdzierniku miesi¹cu Ró¿añca, a w
Œ w i ê t o M a t k i B o ¿ e j Ró ¿ a ñ c o w e j
rozpoczê³y siê uroczystoœci pogrzebowe.
W uroczystoœciach
pogrzebowych w Brennie uczestniczy³o
bardzo wielu kap³anów tak¿e kap³ani z
naszej parafii i dekanatu, rodzina która do
koñca opiekowa³a siê Ks. Kanonikiem, byli
te¿ obecni zb¹szyñscy parafianie. W
imieniu parafian z Brenna œp. Ks.
Kanonika Zbigniewa Zieliñskiego
po¿egna³a katechetka szko³y w Brennie.
Pamiêtajmy o zmar³ym
Kap³anie w naszych modlitwach, a
szczególnie w modlitwie ró¿añcowej.
Urszula Pawelska
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Najwa¿niejsze przykazanie
Mi³oœæ do bliŸniego
Nie bêdziesz szuka³ pomsty, nie
bêdziesz ¿ywi³ urazy do synów twojego
ludu, ale bêdziesz mi³owa³ bliŸniego jak
siebie samego (Kp³ 19,18). W bie¿¹cym
numerze Zb¹skiego Sanktuarium
chcia³bym kontynuowaæ rozwa¿ania
dotycz¹ce przykazania mi³oœci, jednak¿e
tym razem skupimy siê na jego drugiej
czêœci – na mi³oœci do bliŸniego. W
konkluzji zauwa¿ymy ³atwo, i¿
najwa¿niejsze przykazanie stanowi
niepodzieln¹ ca³oœæ, gdy¿ nie mo¿na
efektywnie realizowaæ mi³oœci do Boga
bez mi³oœci do bliŸnich i na odwrót.
Pierwszym aspektem, który
chcia³em poruszyæ, nie jest mi³oœæ do
bliŸniego sensu stricto, a coœ zgo³a innego –
mi³oœæ do samego siebie. Zwracanie uwagi
na to zagadnienie mo¿e wydawaæ siê
dziwne, ale samo przykazanie mówi, ¿e
masz kochaæ bliŸniego jak siebie samego!
Aby zatem wdaæ siê w g³êbsze rozwa¿ania,
nale¿y wpierw przeanalizowaæ ow¹
kwestiê. Kwestia ta, wbrew pozorom, jest
niezwykle z³o¿ona. Chrzeœcijanie czêsto
staraj¹ siê realizowaæ przykazanie mi³oœci
wzglêdem Boga i bliŸnich, a zapominaj¹ o
dojrza³ej mi³oœci do samego siebie.
Oczywiœcie bywa te¿ odwrotnie – niekiedy
ludzie patrz¹ na ¿ycie bardzo
egoistycznie, myœl¹c wy³¹cznie o
potrzebach cielesnych i przyjemnoœciach.
Na czym zatem polega dojrza³a mi³oœæ
wzglêdem samego siebie? Otó¿ polega ona
przede wszystkim na trosce o rozwijanie
w³asnego ¿ycia w pozytywnym kierunku,
zgodnie z wol¹ Bo¿¹ i zasadami
chrzeœcijañskimi. Nale¿y ka¿dego dnia
podejmowaæ wysi³ek, staraæ siê uczyæ
nowych rzeczy, zwracaæ uwagê na swoje
negatywne cechy i pracowaæ nad popraw¹
w³asnego ¿ycia. Kochaæ siebie nie znaczy
siebie akceptowaæ. Akceptacja bowiem
polega na tym, ¿e przyjmujemy w³asne
cechy osobowoœciowe i cechy charakteru
za coœ sta³ego, niezmiennego. Dojrza³a
mi³oœæ natomiast polega na tym, ¿e
dostrzegamy w swoim ¿yciu cechy
niegodne, z³e i staramy siê pracowaæ nad
tym, by je zmieniæ, by przekszta³ciæ w coœ
dobrego. Wa¿na jest w tym miejscu rola
Dekalogu – cz³owiek, który traktuje
samego siebie odpowiedzialnie i dojrzale,
nie niszczy w³asnego ¿ycia i zdrowia (V
przykazanie), nie ulega pokusom
cielesnym (przykazanie VI), czy te¿ nie
przyw³aszcza sobie bezprawnie cudzego
mienia (przykazanie VII), etc. Dlatego
widzimy w tym miejscu œcis³y zwi¹zek
miêdzy dziesiêcioma przykazaniami z
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Czêœæ II
Dekalogu, a przykazaniem mi³oœci. Zatem
wniosek jest nastêpuj¹cy: dojrzale kochaj
siebie, pracuj nad w³asnymi postawami, a
bêdziesz ¿y³ zgodnie z przykazaniami
Bo¿ymi oraz z zasadami przykazania
mi³oœci wzglêdem Boga, jak i bliŸnich.
Kiedy znamy ju¿ zasady
dotycz¹ce mi³oœci do samego siebie,
mo¿emy siê skupiæ na mi³oœci do bliŸniego
sensu stricto. Otó¿ zasady s¹ tutaj bardzo
podobne – nale¿y tak¿e realizowaæ
przykazania Dekalogu i dojrzale zwracaæ
siê w kierunku drugiego cz³owieka.
Jednak¿e, mi³oœæ do bliŸniego ma
oczywiœcie o wiele wiêksz¹ donios³oœæ ni¿
ta do siebie. Z czego to wynika? Wynika to
z tego, ¿e ka¿dy z nas ma w swej naturze
mniej lub wiêcej z³oœliwoœci, czy te¿
negatywnego nastawienia. Nale¿y to
bezwzglêdnie zwalczaæ, aby nie byæ
zgryŸliwym i nieufnym, a tak¿e, aby nie
zwyciê¿a³a w nas nienawiœæ. Mi³owanie
ka¿dego bliŸniego jest niezwykle trudne.
Wynika to, jak zreszt¹ wiele rzeczy, z
naszej ludzkiej natury. Ciê¿ko jest
wybaczaæ, byæ dobrym, i potrafiæ
nadstawiæ drugi policzek. Jednak¿e,
zawierzaj¹c siê Bogu, mo¿emy z Jego
pomoc¹ dokonaæ pozornie niemo¿liwego.
Bóg poprzez œwiat³o Ducha Œwiêtego
mo¿e uzdolniæ nasze umys³y, serca i dusze
do realizacji mi³oœci wzglêdem ka¿dego
cz³owieka. Od czego wypada³oby zacz¹æ?
Nikt nie wymaga od nas takiej mi³oœci do
ludzi, abyœmy od razu wyje¿d¿ali na misjê
do Afryki (co niew¹tpliwie jest rzecz jasna
szlachetne), czy te¿, abyœmy rozdali
wszystkie pieni¹dze. Zawsze powtarzam,
¿e bardzo siln¹ moc sprawcz¹ maj¹
zwyk³e uczynki dnia codziennego. Dla
nas jako ludzi przeciêtnych, w wiêkszoœci
œredniego stanu, wydawaæ siê mo¿e, ¿e
obdarowanie bezdomnego jedzeniem, czy
te¿ przekazanie znoszonych, za du¿ych
czy te¿ za ma³ych ubrañ potrzebuj¹cym to
nic takiego. A dla nich to mo¿e byæ
wyj¹tkowy gest mi³oœci, wsparcia,
pomocy. Wrzucenie z³otówki czy dwóch
z³otych do puszki na rzecz misji te¿ nie jest
jakimœ wielkim kosztem, a gdyby ka¿dy z
nas to uczyni³, to z pewnoœci¹
przyczyni³oby siê to znacznie do poprawy
¿ycia ludzi potrzebuj¹cych. Na co dzieñ
studiujê we Wroc³awiu, gdzie ka¿dego
dnia widzê, jak wielu ludzi przychodzi do
ojców franciszkanów na ciep³y posi³ek.
Oczywiœcie zdarzaj¹ siê ludzie nieuczciwi,
którzy poradziliby sobie bez tej pomocy, a
np. s¹ zbyt leniwi, aby znaleŸæ pracê,
jednak¿e franciszkanie nikogo nie pytaj¹

gdzie mieszka, czy pracuje, etc., tylko daj¹
posi³ki wszystkim, z potrzeby serca.
Oczywiœcie nie by³oby to mo¿liwe bez
pomocy parafian. Dlatego warto doceniæ
takie inicjatywy, które niew¹tpliwie
zas³uguj¹ na pochwa³ê, gdy¿ jest to z
jednej strony ma³y, a z drugiej znaczny,
bezinteresowny, dobry uczynek, który dla
innych mo¿e byæ ostatni¹ desk¹ ratunku.
W tym prostym przyk³adzie widzimy
zatem istotê przykazania mi³oœci –
zauwa¿aæ potrzeby bliŸnich, a nie skupiaæ
siê wy³¹cznie na w³asnych, egoistycznych
zachciankach. Owszem, czasami bywa to
trudne, ale z pomoc¹ Najwy¿szego
jesteœmy w stanie dokonywaæ wielu
dobrych uczynków, które w efekcie
prowadz¹ œwiat ku lepszej stronie, a nam
samym pozwalaj¹ przybli¿yæ siê do
samego Boga.
Sam Jezus czêsto zwraca³ uwagê
na to, jak wa¿na jest mi³oœæ do drugiego
cz³owieka. Pismo Œwiête w wielu
miejscach wskazuje na to, ¿e Jezus
przejmowa³ siê problemami innych:
wyraŸnie zaznaczone jest, ¿e widz¹c
rozpacz bliskich po œmierci £azarza
zap³aka³ (J 11,35). Widaæ tutaj zatem
niezwykle rozbudowany aspekt
osobowoœci Chrystusa – nie jest On
wy³¹cznie jakimœ odleg³ym Bogiem, który
siedzi sobie w niebie i nie przejmuje siê
tym, co siê dzieje na œwiecie, a ma te¿ w
sobie naturê typowo ludzk¹ – p³acze po
œmierci przyjaciela, wzrusza go rozpacz
rodziny, patrzy na nich z umi³owaniem i
litoœci¹. Jednak¿e najwiêkszy wyraz swej
mi³oœci da³ Jezus ju¿ pod koniec swojego
¿ycia, gdy cierpi¹c ogromne katorgi na
krzy¿u nie z³orzeczy swoim oprawcom, a
zwraca siê rozpaczliwe do Ojca: Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹ (£k
23, 34). B¹dŸmy szczerzy – ilu spoœród nas
by³oby w stanie w takich okolicznoœciach
wybaczyæ swoim przeœladowcom?
Dlatego tez wyraŸnie w tym miejscu
widzimy, i¿ Jezus daje nam przyk³ad
pe³nej mi³oœci, czystej i bezwarunkowej.
Nie mamy lepszego przyk³adu. Poprzez
same próby naœladowania Chrystusa
stajemy siê ju¿ lepszymi ludŸmi. Jezus
wyraŸnie zaznaczy³: Mi³ujcie waszych
nieprzyjació³ i módlcie siê za tych,
którzy was przeœladuj¹ (Mt 5,44). Mamy
tutaj kolejny wa¿ny element mi³oœci –
modlitwê. Czy w codziennej modlitwie
modlimy siê tak¿e za innych, czy skupiamy
siê wy³¹cznie na w³asnych proœbach? Czy
prosimy Boga o ³askê oœwiecenia dla
niewierz¹cych, o ³askê wybaczenia dla
innych grzeszników, czy te¿ o mi³osierdzie
dla ludzi, którzy cierpi¹ o wiele bardziej
od nas? Warto odpowiedzieæ sobie na te
pytania. Jeœli odpowiedzi s¹ przecz¹ce,
warto z kolei zastanowiæ siê nad tym, jak
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

bardzo nasza modlitwa potrzebna jest
bliŸnim.
Wa¿ne jest byæ pamiêtaæ o tym, ¿e
bliŸnich nale¿y kochaæ rozwa¿nie,
dojrzale i przede wszystkim m¹drze, czyli
nie naiwnie. Jeœli dajemy pieni¹dze
osobom uzale¿nionym od alkoholu, to nie
pomagamy, a wrêcz przeciwnie. Jeœli ¿ona
daje siê biæ despotycznemu mê¿owi, to nie
jest to przejaw mi³oœci, a strachu lub
naiwnoœci. Jeœli „z mi³oœci” robimy
wszystko, co druga osoba nam ka¿e, to nie
jest prawdziwa mi³oœæ, a zwyk³a uleg³oœæ.
Bóg zachêca nas do mi³oœci dojrza³ej –
zarówno wzglêdem siebie, jak i wzglêdem
bliŸniego. Czasami lepiej dopuœciæ do
pewnego cierpienia drugiej osoby ni¿
pomagaæ w imieniu Ÿle pojêtej mi³oœci i
powodowaæ jeszcze wiêksze
spustoszenie. Na tym polega mi³osierdzie
do bliŸniego racjonalne – czyli nie
bezkrytyczne, a rozwa¿ne, m¹dre.
Oczywiœcie podstawowym obowi¹zkiem
ka¿dego chrzeœcijanina jest bronienie
s³abszych, pomaganie biedniejszym oraz
traktowanie innych z szacunkiem. W
Ewangelii wg œw. Jana wyraŸnie mamy
wskazane, ¿e Nikt nie ma wiêkszej
mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³ swoich (J 15,13).
I coœ w tym jest! Oczywiœcie realizacja
przykazania mi³oœci nie powinna polegaæ
na tym, aby chodziæ po ulicy i szukaæ komu
by tu mo¿na uratowaæ ¿ycie. Jednak¿e
warto wspomagaæ innych drobnymi
uczynkami, które razem z dobrymi
uczynkami innych ludzi mog¹ daæ obraz
prawdziwego, mi³osiernego
chrzeœcijañstwa.
Re a s u m u j ¹ c , n i e w¹ t p l iw i e
przykazanie mi³oœci jest przykazaniem
n a j wa ¿ n i e j s z y m . A n a l i z u j ¹ c j e g o
problematykê, z ³atwoœci¹ mo¿emy
dostrzec, i¿ w sposób nierozerwalny ³¹czy
siê ono z Dekalogiem. St¹d prosty
wniosek: kochaj Boga, siebie samego oraz
bliŸniego, a osi¹gniesz zbawienie. Nie
b¹dŸ zamkniêty na innych, a im pomagaj,
b¹dŸ ¿yczliwy, módl siê, ¿yj zgodnie z
naukami Jezusa. Jeœli kiedykolwiek
dopadnie nas swego rodzaju kryzys,
zw¹tpienie, zwróæmy siê do
Najœwiêtszego Serca Jezusa, które wiele
wycierpia³o, i które jednoczeœnie jest
najwiêkszym Ÿród³em mi³oœci. Mo¿emy to
uczyniæ na przyk³ad tekstem znanej pieœni
koœcielnej, której treœæ przytaczam na
zakoñczenie mojego artyku³u:
Najœwiêtsze Serce Bo¿e, poœwiêcamy Ci
nasz¹ Ojczyznê, miasta i wioski,
nasze rodziny i nas samych,
Serce Bo¿e, przyjdŸ Królestwo Twoje!
B³a¿ej Boch

Œw. Hildegarda z Bingen i Œw. Jan z Avila
– nowymi Doktorami Koœcio³a
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI, u progu
Roku Wiary, 7. paŸdziernika 2012 roku,
podczas otwieraj¹cej Synod Biskupów
Eucharystii, og³osi³ Doktorami Koœcio³a
Powszechnego XII-wieczn¹, niemieck¹
mistyczkê ŒW. HILDEGARDÊ Z BINGEN i
ŒW. JANA Z AVILA, hiszpañskiego
kaznodziejê ¿yj¹cego w XVI wieku. Czym
zas³u¿yli sobie na taki tytu³?
Oto co powiedzia³ Papie¿ Benedykt
XVI w homilii wyg³oszonej podczas XIII
Synodu Biskupów na temat „Nowej
Ewangelizacji dla Przekazu Wiary
Chrzeœcijañskiej”.
(…)Zatrzymajmy siê teraz chwilê, aby
wyraziæ podziw dla dwojga œwiêtych,
zaliczonych dziœ do wybranej rzeszy
Doktorów Koœcio³a. Œwiêty Jan z Avila ¿y³
w XVI wieku. Znaj¹c g³êboko Pismo
Œwiête, obdarzony by³ ¿arliwym duchem
misyjnym. Umia³ przenikaæ ze szczególn¹
g³êbi¹ tajemnice odkupienia, jakiego
Chrystus dokona³ dla ludzkoœci. Cz³owiek
Bo¿y jednoczy³ nieustann¹ modlitwê z
dzia³aniem apostolskim. Poœwiêci³ siê
kaznodziejstwu i rozwijaniu praktyki
sakramentalnej, koncentruj¹c swe
zaanga¿owanie na udoskonaleniu
formacji kandydatów do kap³añstwa,
zakonników i œwieckich, maj¹c na
wzglêdzie owocn¹ reformê Koœcio³a.
Œwiêta Hildegarda z Bingen, która by³a
wa¿n¹ postaci¹ kobiec¹ XII wieku,
wnios³a swój cenny wk³ad w rozwój
Koœcio³a swej epoki, doceniaj¹c dary
otrzymane od Boga i okazuj¹c siê kobiet¹
o ¿ywej inteligencji, g³êbokiej wra¿liwoœci
i uznanym autorytecie duchowym. Pan
obdarzy³ j¹ duchem prorockim i wielk¹
zdolnoœci¹ do rozpoznawania znaków
czasu. Hildegarda ¿ywi³a niezwyk³¹
mi³oœæ do œwiata stworzonego, uprawia³a
medycynê, poezjê i muzykê. Przede
wszystkim zachowywa³a zawsze wielk¹ i
wiern¹ mi³oœæ dla Chrystusa i Koœcio³a.
ŒWIÊTY JAN Z AVILA urodzi³ siê w 6
stycznia1500 roku w hiszpañskiej
rodzinie szlacheckiej o korzeniach
¿ydowskich. By³ bardzo utalentowany,
dlatego rodzina wys³a³a go na
uniwersytet, gdzie zacz¹³ studiowaæ
prawo. Stamt¹d jednak usuniêto go ju¿ po
roku, zapewne ze wzglêdu na jego
¿ydowskie pochodzenie.

M³odzieniec jednak nie zrazi³ siê i
rozpocz¹³ studia teologiczne – marzy³ o
wyruszeniu na misjê do nowo odkrytej
Ameryki. Jednak biskup Sewilii wyznaczy³
mu trudniejsze zadanie – uzna³, ¿e talent
kaznodziejski Jana du¿o bardziej przyda
siê w samej Andaluzji, gdzie wyraŸnie
dawa³ o sobie znaæ upadek wiary i
obyczajów. I tak Jan rozpocz¹³ sw¹ blisko
10-letni¹ misjê wêdrownego kaznodziei,
która przynios³a mu s³awê wielkiego i
¿arliwego w wierze mówcy. By³ bowiem
porywaj¹cym kaznodziej¹, a g³oszone
przez niego nauki doprowadzi³y do
niejednego nawrócenia. Przemierzaj¹c
ca³¹ nieomal Andaluzjê katechizowa³
dzieci i uczy³ doros³ych modlitwy, a nade
wszystko spowiada³. Po roku 1540
poœwiêci³ siê dzie³u tworzenia kolegiów
oraz szkó³ wy¿szych. Za³o¿y³ m.in.
uniwersytet w Baeza na po³udniu
Hiszpanii.
Jan pos³ugiwa³ siê ¿ywym i potocznym
jêzykiem, piêtnowa³ zepsucie mo¿nych,
mówi³ ¿e bogactwo nie pomo¿e nikomu
dostaæ siê do nieba. Zapewnie z tych
powodów kochali go biedni, a wœród

szlachty mia³ wielu wrogów. Sam œw.
Ignacy Loyola chcia³ przyj¹æ go do zakonu
jezuitów, jednak prowincja³ Andaluzji
zdecydowanie siê temu sprzeciwi³.
Jan by³ nie tylko wybitnym
kaznodziej¹, ale te¿ wielkim religijnym
pisarzem i myœlicielem. Za duchowego
przewodnika obra³o go sobie wielu
wspania³ych chrzeœcijan tamtej epoki,
wœród nich œw. Jan Bo¿y, œw. Teresa z Avila
i œw. Franciszek Borgiasz, wicekról
Katalonii.
Przez ostatnie lata ¿ycia ciê¿ko
chorowa³, lecz mimo cierpieñ ani na
chwilê nie przerwa³ kap³añskiej pos³ugi.
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Zmar³ 10 maja 1569 roku w Montilla ko³o
Kordoby i zosta³ pochowany w
tamtejszym klasztorze jezuitów. Chwa³y
o³tarzy doczeka³ siê póŸno, beatyfikowa³
go dopiero Papie¿ Leon XIII w roku 1894.
Do grona œwiêtych zaliczy³ uroczyœcie
Jana z Avila, Papie¿ Pawe³ VI w roku 1970.
Œw. Jan z Avila to wybitny kaznodzieja,
pisarz i reformator Koœcio³a. Wniós³
wielki wk³ad w odnowê ¿ycia religijnego
w Hiszpanii w pierwszej po³owie XVI
wieku. Moc jego oddzia³ywania poprzez
s³owo, czyn i pióro by³a tak du¿a, ¿e
nazwano go Aposto³em Andaluzji. Jest
patronem hiszpañskich ksiê¿y
diecezjalnych.
ŒWIÊTA HILDEGARDA Z BINGEN
urodzi³a siê 16 wrzeœnia 1098 roku w
Rupertbergu k. Bingen, nad Renem. Wœród
œredniowiecznej szlachty panowa³
zwyczaj, ¿e dziesi¹te dziecko, zgodnie z
tradycj¹ dziesiêciny, zosta³o poœwiêcone
Koœcio³owi. Poniewa¿ Hildegarda by³a
dziesi¹tym dzieckiem w szlacheckiej
rodzinie, zosta³a przekazana do klasztoru
w wieku 8 lat i tam spêdzi³a ca³e ¿ycie.
Zaopiekowa³a siê ni¹ przeorysza
benedyktynek – Judyta.
Dziêki wrodzonym zdolnoœciom do
nauki i umiejêtnoœci wykorzystania
zdobytej wiedzy, zyska³a wielkie uznanie.
Gdy w 1136 roku umiera przeorysza
Judyta, Hildegarda uzyska³a nominacjê na
jej stanowisko.
Jako przeorysza podjê³a liczne dzie³a
d l a s wo j e g o z a ko n u . H i l d e g a rd a
spowodowa³a przeniesienie mniszek do
ufundowanego przez jej rodzinê klasztoru
we wsi Rupersberg. Nastêpnie zbudowa³a
nowy klasztor w Einbingen, dziêki czemu
zyska³a bardzo wysok¹ pozycjê w
strukturach Koœcio³a Katolickiego. Po
u m o c n i e n i u s w o j e j p o z yc j i o ra z
osi¹gniêciu najwy¿szego mo¿liwego
stanowiska ¿eñskiego w Koœciele
ujawni³a, ¿e od trzeciego roku ¿ycia
m i e wa ³ a w i z j e , p o d c z a s k tó r yc h
komunikowa³a siê z Bogiem. Nie ujawni³a
tego wczeœniej z obawy przed inkwizycj¹.
Te r a z g d y u z y s k a ³ a w p ³ y w y w
najwa¿niejszych biskupstwach i na
dworze papieskim, bez obaw przyzna³a
siê do swoich doœwiadczeñ. W czasie
jednej z wizji us³ysza³a g³os nakazuj¹cy jej
spisywaæ swoje wizje. Swoje mistyczne
prze¿ycia spisa³a w trzech ksiêgach:
„Poznaj drogi Pana” , „Ksiêga zas³ug ¿ycia”
i „Ksiêga dzie³ Bo¿ych”.
Jej rozwa¿ania z zakresu
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teologii, filozofii i historii naturalnej
przyjmowane by³y z zainteresowaniem w
zarówno w krêgach koœcielnych jak i
œwieckich, przynosz¹c jej powszechny
szacunek i uznanie.
Wa¿ne w jej piœmiennictwie
by³y dzie³a o medycynie, historii
naturalnej i lecznictwie. Publikacje z
zakresu medycyny ludowej przynios³y jej
miano pierwszej niewiasty poœród lekarzy
i przyrodników Niemiec.
W naszej parafii imiê œw.
Hildegardy nie jest nikomu obce, bo
patronuje ona naszej parafialnej
kawiarence. W obecnych czasach zostaj¹
na nowo odkryte zapiski œw. Hildegardy z
Bingen i interpretowane s¹ w oparciu o
odkrycia medycyny i farmacji, a tzw.
„medycyna Hildegardy” wychodzi dzisiaj
naprzeciw potrzebom wielu ludzi.
Œwiêta Hildegarda w swoich
dzie ³ach poœwiêci³a sporo uwagi
zaleceniom ¿ywieniowym, dziêki którym
cz³owiek móg³ unikn¹æ chorób oraz
zapobiec ich rozwojowi, a nawet wyleczyæ
siê z ju¿ nabytych chorób. Wœród
u l u b i o nyc h s u rowc ów ro œ l i n nyc h
polecanych przez œw. Hildegardê znalaz³y
siê m.in.: pszenica orkisz, kasztan jadalny
jab³ko, migda³y, owoc pigwy. W zalecanej
przez ni¹ diecie znajdowa³y siê liczne
przyprawy zio³owe. W Polsce funkcjonuje
Polskie Centrum œw. Hildegardy z siedzib¹
w Legnicy. Chyba warto zapoznaæ siê z jej
zaleceniami w celu przywracania
harmonii cia³a i ducha przy u¿yciu w pe³ni
naturalnych metod.
Ponadto ta œwiat³a kobieta
g³osi³a kazania w Niemczech w latach
1158-1170. By³a zapraszana na wyk³ady i
wizytacje w klasztorach. Uwa¿a³a, ¿e

œpiew powinien byæ nieod³¹czn¹ czêœci¹
liturgii, bo tak jak modlitwa, przybli¿a
nam zbawienie. Sama komponowa³a
liczne pieœni, a jej melodie by³y bardzo
emocjonalne. Pod koniec XX wieku jej
muzyka zyska³a du¿¹ popularnoœæ.
Zmar³a 17 wrzeœnia 1179
roku i zosta³a pochowana w koœciele
parafialnym w Einbingen, którego
obecnie jest patronk¹. Jej proces
kanonizacyjny z niewyjaœnionych
przyczyn zosta³ wstrzymany, ale w XIV
wieku zosta³a umieszczona w
martyrologium jako œwiêta. Do
kalendarza liturgicznego obchód ku jej
czci wpisano w1971 roku. Papie¿
Benedykt XVI potwierdzi³ 10 maja 2012
roku, ¿e œw. Hildegarda z Bingen, ze
wzglêdu na swoje zas³ugi dla Koœcio³a i
o g ro m ny wk ³ a d w ro z wó j myœ l i
katolickiej, mo¿e odbieraæ czeœæ jako
œwiêta w ca³ym Koœciele, a 7 paŸdziernika
2012 roku og³osi³ j¹ doktorem Koœcio³a
powszechnego. Uczyni³ j¹ tym samym
czwart¹ kobiet¹ doktorem w historii
Koœcio³a.
Papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³
j¹ „œwiat³em dla ludzi jej czasów, które
œwieci jeszcze jaœniej dzisiaj”. Przeorysza
benedyktynek, prekursorka niemieckiej
mistyki, uczona pisarka, kompozytorka,
zielarka. By³a jedyn¹ kobiet¹
œredniowiecza, która naucza³a publicznie
i pierwsz¹, która uzyska³a papiesk¹ zgodê
na pisanie dzie³ teologicznych.
Zarówno œw. Jan a Avila jak i
œw. Hildegarda z Bingen byli duchowymi
p r z e w o d n i k a m i i n a u c z yc i e l a m i
przyci¹gaj¹cymi, swoj¹ wiedz¹ i
umiejêtnoœciami oratorskimi, do Koœcio³a
wielu wiernych. Niech i w dzisiejszych
czasach nie zabraknie œwiadków wiary.
Ju¿ Papie¿ Jan Pawe³ II wzywa³ ca³y
Koœció³ do NOWEJ EWANGELIZACJI.
„Dzisiaj œwiat potrzebuje œwiadectwa,
oczekuje œwiadków, potrzebuje g³osu
ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa” –
mówi³ Ojciec Œwiêty.
Zgromadzenie Ogólne
Synodu Biskupów w rozpoczêtym ROKU
WIARY poszukiwa³o sposobów NOWEJ
EWANGELIZACJI. Wszyscy zostaliœmy
zaproszeni do ponownego odkrycia
piêkna naszej wiary.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

ZWYCZAJE I OBRZÊDY CYKLU JESIENNEGO. TRADYCJA I WSPÓ£CZESNOŒÆ.
Jesieñ to pora powolnego zamierania ¿ycia.
Ludzie wkraczaj¹ w niezwyk³y czas. Skoñczy³y
siê ciep³e i s³oneczne dni, nadszed³ czas
porannych mgie³, wilgoci, opad³ych liœci
i
szybko zapadaj¹cego zmierzchu. Cz³owiek
niemal¿e czuje nadchodz¹c¹ zimê. Oto zbli¿a
siê czas przejœcia. Pierwsz¹ oznak¹
niecodziennego czasu by³y listopadowe œwiêta
zaduszne, drug¹ – wró¿by, mo¿liwe tylko za
spraw¹ dusz zmar³ych. Wspó³czeœnie dni
pamiêci o zmar³ych obchodzimy raz do roku,
pierwszego listopada, kiedy to przypada Dzieñ
Wszystkich Œwiêtych oraz drugiego listopada –
Dzieñ Zaduszny. Na kilka dni przed tym

œwiêtem ludzie porz¹dkuj¹ groby swoich
bliskich, zdobi¹ je kwiatami i zielonymi
ga³¹zkami. W uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych wierni uczestnicz¹ we mszy, id¹ na
cmentarz, gdzie zapalaj¹ znicze na grobach
oraz sk³adaj¹ kwiaty i wieñce. To symbole
naszej pamiêci o zmar³ych. Tego dnia modlimy
siê za dusze wszystkich tych, którzy odeszli ju¿
z tego œwiata. To czas, kiedy od¿ywaj¹
wspomnienia o tych, których ju¿ nie ma wœród
nas. Zapalamy wiêc znicze na ich grobach –
dowód naszej mi³oœci, przyjaŸni i dobrych
wspomnieñ, dowód naszej pamiêci.
Dawniej wierzono, ¿e dusze ludzi, którzy
odeszli, przebywaj¹ w tych dniach wœród
¿ywych. Wierzono, ¿e istnieje œcis³y zwi¹zek
miêdzy œwiatem ¿ywych i œwiatem zmar³ych, a
dusze mog¹ obcowaæ z ¿yj¹cymi. Jeszcze w XIX
wieku w Polsce w ten w³aœnie sposób
odprawiano obrzêdy ku czci zmar³ych zwane
Dziadami. Zwyczaj ten opisa³ Adam
Mickiewicz w dramacie „Dziady” cz. II.
Zapraszano dusze zmar³ych do ich ziemskich
domów, zostawiaj¹c na noc uchylone drzwi i
furtki. Wierzono równie¿, ¿e odczuwaj¹ one
g³ód i pragnienie, dlatego dziœ jeszcze jest ¿ywa
pamiêæ o przygotowywanym dla nich
poczêstunku. Wierzono, ¿e jad³o i napoje mog¹
pokrzepiæ dusze. W tym dniu zakazane by³y te¿
niektóre czynnoœci, np. wylewanie wody po
myciu przez okno, bo mo¿na by³o oblaæ
zab³¹kan¹ duszê, zakazywano tak¿e palenia w
piecu, bo i t¹ drog¹ dusze dostawa³y siê
niekiedy do domu. W ca³ej Polsce ugaszczano
te¿ ¿ebraków . W zamian za jad³o modlili siê
oni za dusze zmar³ych. Nikt im nie sk¹pi³
jedzenia, zapraszano ich do domów na ucztê,
bo wierzono, ¿e postaæ dziada mo¿e przybraæ
duch zmar³ej osoby. Tego dnia ludzie
przekazywali sobie równie¿ opowieœci o
spotkaniach z duszami zmar³ych, które b³¹kaj¹
siê lasach lub w pobli¿u cmentarzy.
Zaduszki rozpoczynaj¹ czas niezwyk³y, czas
naznaczony intensywnymi kontaktami z

mieszkañcami zaœwiatów, którzy mogli pomóc
ludziom w ich dzia³aniach, poniewa¿ uwa¿ani
byli za opiekunów urodzaju i gwarantów
dobrobytu. Obchody Dnia Zadusznego
zapocz¹tkowa³ w roku 998 œw. Odilon, opat z
Cluny, jako przeciwwagê dla pogañskich
obrzêdów czcz¹cych zmar³ych u S³owian
zwanych Dziadami. W XII wieku tradycja ta
rozpowszechni³a siê w ca³ym Koœciele
katolickim.
Dzisiaj inaczej obchodzimy Œwiêto Wszystkich
Œwiêtych. Ofiary z jad³a i napojów zast¹pi³y
tzw. „wypominki”, czyli przywo³ywanie
zmar³ych z imienia i nazwiska. Na groby
swoich bliskich zje¿d¿aj¹ siê rodziny z dalekich
miejscowoœci, cmentarze ton¹ w kwiatach
i
rozb³yskuj¹ ³un¹ pal¹cych siê zniczy i lampek.
Po mszy np. w kaplicy cmentarnej odbywa siê
uroczysta procesja g³ównymi alejami
cmentarza. To dla wielu z nas czêsto jedyna
okazja do spotkania znajomych i
porozmawiania z nimi. Mo¿e trochê szkoda, ¿e
dawne uczty dla zmar³ych, czas refleksji i
zadumy nad losem ludzkim zast¹pi³y
rozmowy, spacery, których jest zdecydowanie
wiêcej ni¿ modlitw czy wspominania
zmar³ych.
Jesieñ to równie¿ pora roku, która
sprzyja³ o¿ywieniu kontaktów towarzyskich.
Pokazuj¹ to staropolskie obyczaje. Na wró¿by
ma³¿eñskie i mi³osne przeznaczono ostatnie
dni listopada, wigilie œw. Katarzyny i œw.
Andrzeja. By³ to ostatni moment na gwar,
œmiech i zabawê, poniewa¿ adwent by³ tu¿,
tu¿… . Dlaczego w³aœnie wtedy zarówno
ch³opcy jak i dziewczêta chcieli poznaæ
przeznaczonych im przez los ¿ony i mê¿ów?
Mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e o tej porze roku
mo¿liwe by³o poznanie przysz³oœci, której
tajemnicê znali przybysze z tamtego œwiata.

Katarzynki to dziœ ju¿ zapomniany zwyczaj
matrymonialnych wró¿b kawalerskich, który
obchodzono w noc z 24 na 25 listopada, w
wigiliê œw. Katarzyny, któr¹ uwa¿a siê za tê,
która troszczy siê o udany zwi¹zek ma³¿eñski i
jest opiekunk¹ kawalerów szukaj¹cych ¿on.
Niestety katarzynki zanik³y niemal ca³kowicie
pod koniec XIX wieku. Warto jednak je poznaæ i
pamiêtaæ, bo s¹ czêœci¹ naszej kultury. Dziœ
pozosta³y tylko andrzejki (29 listopada),
bêd¹ce ju¿ tylko zabaw¹ po³¹czon¹ ze
wspólnymi wró¿bami dziewcz¹t i ch³opców.
Andrzejki nie s¹ tylko polskim zwyczajem.
Obchodzone s¹ równie¿ w Szkocji i w innych
krajach europejskich, bo prawdopodobnie
wywodz¹ siê z kultury greckiej. Badacze nie s¹
do koñca zgodni, co do tego, sk¹d przysz³y
w³aœnie do nas. Historycy twierdz¹, ¿e jest to

zwyczaj znany jeszcze w staro¿ytnej Grecji, a
dok³adniej na wyspach Sporadach. To w³aœnie
tam czêsto wró¿ono sobie z lanego wosku.
Natomiast etnografowie, czyli badacze kultur i
tradycji ró¿nych ludów, twierdz¹, ¿e Andrzejki
s¹ zwyczajem niemieckim lub s³owiañskim,
gdzie œw. Andrzej odziedziczy³ sw¹ moc po
germañskim bogu Freyu lub po s³owiañskim
bo¿ku Godunie. Wszyscy s¹ jednak zgodni, ¿e
zwyczaj wró¿enia nawi¹zuje do czasów
pogañskich, kiedy ludzie wierzyli, ¿e w okresie
przesilenia duchy zmar³ych schodz¹ na ziemiê
i mo¿na prosiæ ich wtedy o radê czy przestrogê.
Jak widaæ Andrzejki s¹ po³¹czeniem dwóch
tradycji: pogañskiej i chrzeœcijañskiej.
Wiadomo, ¿e w Polsce by³y kultywowane ju¿ w
XIII wieku. Wspólny jest te¿ czas – noc z 29 na
30 listopada, kiedy to, zgodnie z tradycj¹,
wychodz¹ na ziemiê duchy i inne ró¿ne
nadprzyrodzone stworzenia. To w tym czasie
magia dzia³a najsilniej, dlatego wszelkie
wró¿by bêd¹ mia³y du¿e szanse na spe³nienie
siê. Koniec listopada jest jednoczeœnie koñcem
roku liturgicznego. Andrzejki s¹ wiêc ostatni¹
zabaw¹ przed zbli¿aj¹cym siê adwentem i

ro z p o c z ê c i e m ko l e j n e g o c y k l u ro k u
obrzêdowego. Tej nocy wró¿ymy sobie
wzajemnie powodzenie w mi³oœci. Próbujemy
zakl¹æ przysz³oœæ na swoj¹ korzyœæ. Do dziœ
najbardziej znane wró¿by to:
- lanie wosku; gdy stwardnia³
podœwietlano go i na podstawie cienia
odczytywano przysz³oœæ,
- puszczanie na wodê w misce dwóch
œwieczek – je¿eli p³yn¹ce œwieczki
spotyka³y siê – dziewczyna niebawem
wyjdzie za m¹¿,
- kulki zrobione z t³uszczu podsuwano psu
do zjedzenia - ta dziewczyna, której kulkê
zjad³ pies, pierwsza wychodzi³a za m¹¿,
- w noc wigilii œw. Andrzeja wk³adano pod
poduszkê kartki z ró¿nymi imionami
ch³opców, rano, tu¿ po przebudzeniu
dziewczyna wyci¹ga³a spod poduszki
kartkê, a wypisane na niej imiê powinno
byæ imieniem przysz³ego mê¿a,
To tylko kilka przyk³adów. Katalog wró¿b
jest znacznie obszerniejszy i ró¿ny w ró¿nych
regionach Polski. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
przepowiednie przysz³oœci by³o mo¿liwe tylko
w czasie niezwyk³ym, a za taki czas uwa¿ano
prze³om jesieni i zimy. Wtedy obecne wœród
ludzi duchy mog³y ods³oniæ tajemnice
przysz³oœci. Nie czyni³y tego jednak wprost. Do
cz³owieka nale¿a³a interpretacja
przekazywanych mu znaków. W ten sposób
ludzie wespó³ z istotami nadprzyrodzonymi
podtrzymywali istnienie œwiata, dbaj¹c, by z
koñcem jednego czasu rozpoczyna³ siê
nastêpny.
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Co jednak zrobiæ z jeszcze innym
œwiêtem tak nachalnie wkraczaj¹cym do
naszej kultury i tradycji? Mam tu na myœli
Halloween. To nowy obyczaj œwiêtowania,
rodem z kultury anglosaskiej – œwiêto duchów,
popularne wœród dzieci i m³odzie¿y, a
stymulowane przez handlowców. Œwiêto jest
pochodzenia celtyckiego, a obchodzi siê je w
noc z 31 paŸdziernika na 1 listopada.
Wierzono, ¿e w tê noc duchy zmar³ych wracaj¹
na ziemiê. Aby je odstraszyæ, uciekano siê do
ró¿nych sztuczek, np. wk³ada siê maski, które
mia³y budziæ przera¿enie, ha³asuje siê, zapala
œwiat³a, maluje twarze, pali siê ogniska.
M³odzie¿ organizuje ró¿ne zabawy, bierze
u d z i a ³ w b a r w nyc h i m p re z a c h t y p u

karnawa³owych zabaw czy te¿ w paradach
przebierañców.
W Polsce œwiêto to jeszcze budzi
niewielkie zainteresowanie, g³ównie dzieci i
m³odzie¿y. Mo¿na jednak obserwowaæ, ¿e z
ka¿dym rokiem stopniowo zyskuje wiêksz¹
popularnoœæ
i powoduje gor¹ce dyskusje
jego zwolenników i przeciwników. Halloween
to eksport
z Zachodu, produkt
ro z u m i a ny w k a t e g o r i a c h z a b aw y i
marketingu. Problem z tym œwiêtem polega na
tym, ¿e przekaz Halloween wypiera
chrzeœcijañskie rozumienie œmierci, poniewa¿
w jej miejsce wprowadza magiê i bajkowe
wyobra¿enia, odrzucaj¹c tajemnicê
przemijania. Czy jednak nale¿y zwalczaæ
Halloween? Raczej nie, bo osi¹gnie siê efekt
odwrotny od oczekiwanego. Trzeba jednak
pokazywaæ, ¿e Halloween to zabawa i tylko
zabawa,
a rzeczywistoœæ to to, co my
chrzeœcijanie obchodzimy w uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych, w Dzieñ Zaduszny.
Pokazywaæ nale¿y piêkn¹ polsk¹ tradycjê tych
dni – powagê, ale bez tragizmu, zadumê, ale bez
zbêdnej melancholii i kultywowaæ te obyczaje,
które pozwalaj¹ „oswoiæ” œmieræ bez jej
trywializowania. Nie mo¿emy zaprzeczaæ
istnienia œmierci, bo jest ona czêœci¹ naszego
¿ycia, musimy zaakceptowaæ przemijanie,
wówczas pójœcie na cmentarz nie bêdzie
traum¹, ale radosnym spotkaniem z bliskimi, z
przodkami, z którymi kiedyœ siê przecie¿
po³¹czymy. Poetka, Joanna Kulmowa w
wierszu „W Zaduszki” tak o tym pisze:
Tu jest pamiêæ i tutaj œwieczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmar³y gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
Smutek to jest mrok po zmar³ych tu,
ale dla nich s¹ wysokie, jasne œwiaty.
Zapal œwieczkê.
Westchnij.
Pacierz zmów.
OdejdŸ pe³en jasnoœci skrzydlatej.
Katarzyna Kubiak
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ZAWI£A HISTORIA MA£EGO KOŒCIÓ£KA
Wiek XVII i XVIII to dla
Zb¹szynia czas wielkich zmian. Ju¿ na
samym pocz¹tku XVII wieku, miasto
przesz³o z r¹k Zb¹skich w posiadanie
Ciœwickich. Niespe³na 90 lat póŸniej
urodzi³ siê Stefan Garczyñski, jeden z
kolejnych w³aœcicieli miasta. To tak¿e
czas wielu przywilejów: dla szpitala,
stolarzy, szklarzy, ko³odziejów oraz
kowali. W przeci¹gu niespe³na 100 lat
za³o¿ono Arcybractwo Ró¿añcowe przy
o³tarzu Matki Boskiej Ró¿añcowej, a z
1737 roku pochodz¹ dokumenty
potwierdzaj¹ce prawa, jak i obowi¹zki
nadane Bractwu Kurkowemu.
200 lat historii miasta, to tak¿e
budowanie kaplic i koœció³ków, na
przyk³ad: kaplica pod wezwaniem
Œwiêtego Kazimierza w Zakrzewie, któr¹
w 1641 roku ufundowali ówczeœni
panowie Zb¹szynia. W 1667 roku
przeprowadzona zosta³a przez sufragana
poznañskiego, Macieja Kurskiego
konsekracja koœcio³a przyprostyñskiego.
Natomiast dziêki staraniom fundacji
Edwarda Garczyñskiego (syna Stefana
Garczyñskiego) w dwa lata wybudowany
zosta³ koœció³ Œwiêtego Wawrzyñca w
£ o m n i c y. D z i ê k i o g r o m n e m u
zaanga¿owaniu i pracom, w 1796 roku
poœwiêcono now¹ kolegiatê. T¹, któr¹
obecnie mo¿emy podziwiaæ.
Ciekaw¹ i nieco zawi³¹ historiê
ma równie¿ koœció³ek Œwiêtego Miko³aja
znajduj¹cy siê na cmentarzu parafialnym.
Tu, choæ faktów znajdziemy kilka, to nadal
informuj¹ nas bardzo skromnie o historii
miejsca. I nie uniknionym s¹ rodz¹ce siê
pytania. Przynajmniej na datowanie
powstania. Pierwsze zapiski pochodz¹ z
1444 roku. W tym w³aœnie czasie, biskup
Andrzej Bniñski, po uzyskaniu zgody
kapitu³y poznañskiej, przeznaczy³ spor¹
czêœæ swoich dóbr na budowê
drewnianego koœció³ka, który wed³ug
zapisków znajdowaæ mia³ siê „po
przeciwnej stronie rzeki Obry”. I jest to
wiek XV. Inne mówi¹ o wieku XVII, a
dok³adniej 1640 roku. Wyczytaæ mo¿emy,
¿e: „Dziedziczka Zb¹szynia, Marja z
Leszczyñskich Tuczyñska odebra³a
protestantom koœció³ i po odnowieniu go
w³asnym kosztem odda³a z powrotem
katolikom (koœció³ drewn.)”. Tu pojawia siê
pewne zapytanie? Czy chodzi³o tu o
koœció³ek Œwiêtego Miko³aja czy mo¿e o
„koœció³ na mostem stoj¹cy”, w kierunku
Strzy¿ewa, czyli koœció³ Œwiêtego Krzy¿a,
bo i tutaj daty s¹ podobne, jeœli nie te
same.

Daty powstania, jak widaæ s¹
ró¿ne. ród³a mówi¹ o XV, XVII, a nawet
XVIII wieku. Zapewne mylone, z kilkoma
remontami, które koœció³ek przejœæ po
prostu musia³. Wp³yw na to mia³y
zapewne wydarzenia o charakterze
militarnym. W 1655 roku Szwedzi zabrali
ze Zb¹szynia broñ i rynsztunki o wartoœci
80 tys. z³otych, podczas tocz¹cego siê
najazdu Szwedów na Polskê, w czasie II
wojny pó³nocnej. Byæ mo¿e zgrabili tak¿e
koœció³ek, który ponownie zosta³
odremontowany w tym¿e wieku.
Natomiast w 1705 roku pod Zb¹szyniem
ze swoim wojskiem stacjonowa³ Karol
XII. Niespe³na rok póŸniej miasto po raz
kolejny zosta³o spustoszone przez
szwedzkich ¿o³nierzy. Czy mo¿emy
po³¹czyæ kolejny remont koœcio³a na
pocz¹tku XVIII wieku, z tym
wydarzeniem? Jedno jest pewne. Ten,
który podziwiaæ mo¿emy obecnie remont
przeszed³ 50 lat póŸniej. W tym samym
czasie, przeniesiono tutaj tak¿e cmentarz
parafialny. W Ÿród³ach znana jest jeszcze
jedna bli¿sza naszym czasom data,
1922 rok, kiedy to budynek zosta³
odrestaurowany.
Odpowiedzi na ci¹gle rodz¹ce siê
pytania o historiê koœció³ka szukaæ
mo¿emy na przyk³ad w architekturze.
Konstrukcja zrêbowa, bez prezbiterium.
Zamkniêty trójbocznie, z krucht¹ od
frontu nawy. Do tego o³tarz g³ówny
murowany o cechach typowo
klasycystycznych z pocz¹tku XX wieku.
Czy koœció³ek Œwiêtego Miko³aja
kryje w swoich murach datê powstania?
Byæ mo¿e kiedyœ poznamy historiê jego
pocz¹tków. Póki co, zabytkowy koœció³ek
œw. Miko³aja przeszed³ gruntowny
remont dachu, dziêki czemu mamy
nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo bêdzie stanowi³
ozdobê cmentarza parafialnego w
Zb¹szyniu.
Urszula Seifert
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Lena Joanna Mielcarek, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
2/. Konrad Henryk Tratwal, Zb¹szyñ, ul. Kraszewskiego,
3/. Nadia B³oszyk, Zb¹szyñ, ul, ¯eromskiego,
4/. Alan Walkowiak, Œmigiel, ul. Kiliñskiego.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Tomasz Kwiatkowski - Paulina El¿bieta Matuszczak,
2/. Micha³ Burzyñski - ¯aneta Maria W¹tor.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Agnieszka Gassem, l. 87, Miêdzyrzecz, ul. Marcinkowskiego,
2/. Eryka Pocz¹tek, l. 85, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
3/. Henryk Stefan Kluj, l. 57, Zb¹szyñ, Pl. Rybaki,
4/. Kazimierz Rybarczyk, l. 83, Buk, ul. Koœcielna,
5/. Monika Pluciñska, l. 79, Nowy Dwór,
6/. Marian Waligóra, l. 59, Zb¹szyñ,
7/. Kazimierz Edmund Ró¿añski, l. 86, Czêstochowa, ul. Starzyñskiego,
8/. £ukasz Pielichowski, l. 30, Zb¹szyñ, ul. Na Kêpie,
9/. Zdzis³aw Edward Biedrzyñski, Zb¹szyñ, ul. Janiszewskiego.

Z okazji imienin dla solenizantów
Pani Teresy Siedlarz, Pani Teresy Tobys, Pani Urszuli Pawelskiej
Pana Tadeusza Basiñskiego oraz Pana S³awomira Króla
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
sk³ada Redakcja
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Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

REKOLEKCJE PARAFIALNE
Spacerkiem po Holandii "Pielgrzymowanie do Sanktuariów Maryjnych " I SZKOLNE 2012
Tak jak w Polsce, równie¿ w Holandii
znajdujemy czas na pielgrzymowanie do
Sanktuariów Maryjnych. Jedn¹ z takich
pielgrzymek jest pielgrzymka do Matki
Bo¿ej w Potrzebie. W œwiêto Maryi Matki
Koœcio³a 28 maja Polska Parafia
Personalna pw. Ducha Œwiêtego w
Amsterdamie zorganizowa³a kolejn¹ ju¿
pielgrzymkê rodaków mieszkaj¹cych w
Holandii do Sanktuarium "Matki Bo¿ej w
Potrzebie ".
W s³oneczny œwi¹teczny poniedzia³ek do
sanktuarium w Heiloo ko³o Alkmaaru
przyby³o ponad 400 Polaków, przybyli
równie¿ Holendrzy z pó³nocnej Holandii,
Limburgii, Brabancji i Utrechtu. O godz.12
zgromadzonych pielgrzymów powita³
nowy rektor sanktuarium ,który wyrazi³
radoœæ, ¿e do najwa¿niejszego Domu
Matki w Holandii Pó³nocnej ju¿ od kilku
lat przybywaj¹ Polacy, przynosz¹c tu
swoje codzienne sprawy i potrzeby.
Heiloo jest uœwiêconym miejscem z 600
letni¹ tradycj¹ do którego pielgrzymuj¹
nie tylko wierni z Holandii, ale i z innych
s¹siednich krajów. Tegoroczn¹ polonijn¹
pielgrzymkê pod has³em " KOŒCIÓ£
NASZYM DOMEM " poprowadzi³ ks.
Wies³aw Wójcik TChr - dyrektor Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego z
P o z n a n i a . P o d c z a s M s z y œ w.
koncelebrowanej, modliliœmy siê o
zachowanie i umocnienie wiary dla ponad
150 tysiêcznej rzeszy naszych rodaków
mieszkaj¹cych na terenie ca³ej Holandii.
Duszpasterz - ks. Wies³aw, znaj¹c
a k t u a l n ¹ p r o b l e m a t y k ê m i g ra c j i
podkreœli³ znaczenie domu rodzinnego w
kszta³towaniu religijnoœci naszych
rodaków na obczyŸnie. Koœció³ w którym
jest Maryja Matka jest naszym domem. To
Sanktuarium w którym dziœ jesteœmy ,jest
naszym domem, nasza szko³¹, bo tu jest
Maryja Matka Koœcio³a. Pochylamy siê z
dzieciêc¹ pokor¹ w dzisiejsze œwiêto
przed ta prawd¹, ¿e nie ma Koœcio³a bez
Matki. To Ona nas przyjmuje czule,
przytula do serca i pokazuje nam
Chrystusa "Zróbcie wszystko cokolwiek
wam powie" Matka Koœcio³a ,która jest
nasz¹ najlepsz¹ Matk¹ nie odrzuca ¿adnej
n a s z e j p r o œ b y i p o t r z e b y.
Przyzwyczailiœmy siê my Polacy pracuj¹cy
i mieszkaj¹cy w Holandii przychodziæ do
tego Domu i mówiæ o wszystkim swojej
Matce. Po zakoñczonej uroczystej
Eucharystii, udekorowany w bia³o
czerwone wstêgi wizerunek Pani
Jasnogórskiej, który towarzyszy³
modlitwie, zosta³ przeniesiony w
uroczystej procesji do leœnej kaplicy na
dalsz¹ czêœæ "majówki". W tej¿e kaplicy ks.
Bart³omiej Ma³ys TChr duszpasterz
polonijny z Meterik poprowadzi³ litaniê.
Po uroczystoœciach religijnych nape³nieni

Duchem Œw. rozpoczêliœmy najwiêkszy
polonijny piknik w Holandii. Gry i zabawy
dla wszystkich dzieci by³y zorganizowane
przez Szko³ê Polskiej Misji Katolickiej w
Amsterdamie. By³y tañce, loteria, a tak¿e
prawdziwe polskie wêdliny potêgowa³y
radoœæ i jednoœæ zgromadzonych
pielgrzymów.
W kilku s³owach przybli¿ê pañstwu zarys
historyczny tego Sanktuarium. Pierwsze
wzmianki s¹ z X wieku o istniej¹cej
kapliczce, byæ mo¿e za³o¿onej jeszcze w
VIII wieku. Mo¿e coœ tu mieli do czynienia
wikingowie, gdy¿ by³a tu ich osada o
nazwie podobnej do naszej wyspy Uznam.
PóŸniej powsta³ tu koœció³ z cudown¹
figur¹, który przetrwa³, a¿ do XVI wieku
do momentu wybuchu wojen religijnych.
Protestanccy obroñcy Alkmaaru
(nieudane oblê¿enie hiszpañskie w 1573
roku) stosowali taktykê spalonej ziemi i
bez skrupu³ów wycofuj¹c siê z Alkmaaru
spalili kaplicê. Protestantyzm
niderlandzki odniós³ wielkie zwyciêstwo.
Ale dziwnym trafem, cieszy³ siê uznaniem
kupców, ¿eglarzy, m³ynarzy i w ogóle
mieszczañstwa. Natomiast rolnicy i
pasterze z uporem trwali przy
katolicyzmie. Wzd³u¿ brzegów Pó³nocnej
Holandii (Pó³nocne prowincje) przetrwa³
pas wiosek katolickich. Ich ludnoœæ
organizowa³a w Heiloo Nabo¿eñstwa
Maryjne w ruinach danego koœcio³a i co
jakiœ czas zdarza³y siê tutaj cuda jak i
objawienia. Gdy w XIX wieku przyszed³
pomór byd³a ko³o ruin wytrysnê³o Ÿród³o
o l e c z n i c z yc h w ³ a œ c iwo œ c i a c h . Z
przekazów ustnych wynika ,¿e woda ta
skutecznie leczy³a byd³o, no ale
oœwieconym rajcom Alkmaaru (cudowne
w³aœciwoœci Ÿród³a uwa¿ali za
zabobon)no i w konsekwencji ostatecznie
zainterweniowali. Zburzono pozosta³oœci
po dawnym koœciele dok³adnie rozebrano
wszystkie gruzy, Ÿród³o kazano zasypaæ, a
ca³y teren kazano zaoraæ aby ¿aden œlad
nie pozosta³. Taka metoda szerzenia
oœwiaty i walki z "ciemnot¹" niezbyt
trafia³a do rolników i pasterzy którzy
nieugiêcie trwali przy swoim i nadal siê
zbierali w dawnym miejscu ,aby
odprawiaæ Nabo¿eñstwa Maryjne. I
czego¿ nie doka¿e wytrwa³oœæ w wierze,
napór protestantyzmu zel¿a³ (dziœ zreszt¹
katolików w Holandii jest wiêcej ni¿
wszystkich protestantóww). Zbudowano
now¹ kaplicê zrekonstruowano Cudown¹
Figurkê, a po ostatniej wojnie
zorganizowano ca³y kompleks.
Odnaleziono pozosta³oœci starych
fundamentów, odkopano Ÿród³o powsta³
park ze stacjami Drogi Krzy¿owej, osiad³y
siê Ma³e Siostry od Jezusa. Szczêœæ Bo¿e na
pielgrzymim szlaku.
S³awomir Król

W dniach od 3 do 7
paŸdziernika 2012 prze¿ywaliœmy w
parafii doroczne rekolekcje zwi¹zane z
odpustem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Nauki
rekolekcyjne g³osi³ O. CEZARY PRUSAK ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Ojciec Cezary obecnie
przebywa w Gdañsku. Oblaci maj¹ tam
swój klasztor, a koœcio³em, w którym
pos³uguj¹ jest koœció³ Œw. Józefa mieszcz¹cy
siê na terenie parafii Œw. Brygidy. Jest to
jeden z 4 koœcio³ów rektoralnych tzn.
pe³ni¹cych funkcje pomocnicze w parafii
Œw. Brygidy.
Dzieñ pierwszy rekolekcji
by³ dniem modlitw za chorych i starszych
parafian. Na Mszy œw. godz. 9.00 kap³ani
udzielali Sakramentu Chorych, a na
zakoñczenie by³o b³ogos³awieñstwo
Fatimskie Najœwiêtszym Sakramentem.
Po Mszy œw. spotkanie przy kawie w Domu
Katolickim. By³ czas na rozmowy, wspólny
œpiew, który prowadzi³ Ks. Proboszcz.
Najstarszymi parafianami, obecnymi na
tym spotkaniu byli: Pani Ró¿a Baszko z
Przyprostyni – 93 lata, Pan Tomasz
Kromski ze Zb¹szynia z ul. Sportowej i
Pani Franciszka Musia³ równie¿ ze
Zb¹szynia z ul. Senatorskiej. Spotkanie
zakoñczono wspólnym zdjêciem przy
koœciele. Tego dnia odbywa³y siê te¿
adoracje eucharystyczne.
Dzieñ drugi – czwartek, 4
paŸdziernik to dzieñ modlitw za zmar³ych.
Na cmentarzu parafialnym odby³a siê
procesja po³¹czona z modlitwami za
zmar³ych, a podczas wieczornej Mszy œw.
modlono siê za zmar³ych od ostatniego
odpustu. By³ to dzieñ œw. Franciszka, który
k o c h a ³ w s z e l k i e s t w o r z e n i a . Ta
franciszkowa mi³oœæ sprawi³a, ze
zwierzêta darzy³y go zaufaniem i same siê
do niego garnê³y. Z racji tego dnia, w
ogrodach parafialnych przy figurze œw.
Franciszka, Ojciec Cezary b³ogos³awi³
zwierzêta.
Dzieñ trzeci – pi¹tek by³
dniem pokutnym. Ksiê¿a spowiadali, a
by³a to równie¿ spowiedŸ z okazji
pierwszego pi¹tku miesi¹ca. Na Mszy œw.
wieczornej kandydaci do Bierzmowania,
którzy przyjm¹ je w roku przysz³ym,
z³o¿yli na rêce kap³anów deklaracje
w y ra ¿ a j ¹ c e w o l ê p r z y j ê c i a t e g o
Sakramentu.

13

Dzieñ czwarty – sobota,
dzieñ pielgrzymki dziêkczynno-pokutnej
wokó³ jeziora B³êdno. Pielgrzymkê, jak co
roku poprzedzi³a Msza œw. W drogê
wyruszy³o oko³o 300 pielgrzymów. By³o
wielu takich, którzy wybrali siê po raz
pierwszy. Szczególnie cieszy fakt, ¿e
przyby³a liczna grupa m³odych
pielgrzymów.
Pielgrzymka to rekolekcje w
drodze. By³ œpiew modlitwa, a tak¿e
mo¿liwoœæ wys³uchania kolejnej nauki
rekolekcyjnej podczas drogi, wyg³oszonej
przez O. Cezarego, na temat Eucharystii.
Na postojach goœcili pielgrzymów
mieszkañcy Perzyn pysznym chlebem ze
smalcem, a tak¿e parafianie z N¹dni
wspania³¹, wojskow¹ grochówk¹.
S E R D E C Z N I E I M D Z I Ê K U J E M Y.
Pielgrzymka zakoñczy³a siê przy pomniku
Papie¿a B³. Jana Paw³a II.
Dzieñ pi¹ty – niedziela i
dzieñ odpustu. Sumê odpustow¹ odprawi³
i homiliê wyg³osi³ - rekolekcjonista O.
Cezary.
Rekolekcje dla dzieci szkó³
podstawowych prowadzi³ KS. MATEUSZ
KUBIAK. Trwa³y one trzy dni, od 3 do 5
paŸdziernika 2012. Rekolekcje szkolne to
nie tylko nauki rekolekcyjne, ale równie¿
zajêcia w szkole prowadzone z dzieæmi
przez wychowawców. Ka¿dego dnia dzieci
by³y w szkole, a tak¿e w Domu Katolickim
lub w koœciele. Spotkania w koœciele
prowadzone by³y na trzech poziomach: kl.
I-II, III-IV i V-VI.
Has³o tegorocznych
rekolekcji brzmia³o: ŒWIAT NASZYM
DOMEM. Tematy poszczególnych dni to:
dzieñ pierwszy –„ Zobaczyæ jaki piêkny
jest œwiat”, dzieñ drugi – „Szanowaæ œwiat,
który jest darem” i dzieñ trzeci – „Byæ
STRÓ¯EM œwiata, a nie PANEM”. Celem
rekolekcji by³o uwra¿liwienie
uczestników na piêkno przyrody jako
Bo¿ego dzie³a oraz przypomnienie
obowi¹zku opiekowania siê przez
cz³owieka œwiatem zwierzêcym i
roœlinnym.
Dzieci ka¿dego dnia
ogl¹da³y film animowany zwi¹zany z
tematem dnia, który Ks. Mateusz omawia³
z dzieæmi. Drugiego dnia by³a spowiedŸ
dla dzieci kl. III-VI. Ostatniego dnia dzieci
uczestniczy³y w Eucharystii.
U. Pawelska
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ŒRODKI SPO£ECZNEGO PRZEKAZU w krzywym zwierciadle
Niedziela 16-stego paŸdziernika by³a
niedziel¹ œrodków spo³ecznego przekazu.
Czym dla nas s¹ œrodki spo³ecznego
przekazu, czy œrodki te s¹ naprawdê
spo³eczne, czy prowadz¹ nas do celu, jakim
dla nas chrzeœcijan jest Niebo i czy my
potrafimy korzystaæ z tego niew¹tpliwie
wielkiego dobrodziejstwa. Jan Pawe³ II
wiele miejsca w swoim nauczaniu poœwiêca³
œrodkom spo³ecznej komunikacji
(Komunio- zjednoczenie) wskazuj¹c na
bardzo pozytywn¹ rolê w ¿yciu ludzkim,
jednoczeœnie na wielkie zagro¿enia, które
nios¹ same oœrodki medialne, ale i na
zagro¿enia, które funduj¹ sobie ich
odbiorcy.
Media maj¹ ró¿ne misje, m. In. Informacyjn¹,
edukacyjn¹. Powinny pielêgnowaæ wartoœci,
które maj¹ kluczow¹ rolê w rozwoju
cz³owieka. Cz³owiek z kolei ¿eby zachowaæ
prawdziwy obraz rzeczywistoœci w samej
wartoœci powinien podchodziæ z
krytycyzmem do nich- wtedy mo¿e wyrobiæ
w sobie miarê obiektywny i rzeczywisty
pogl¹d. To w³aœnie ze wzglêdu na brak
obiektywizmu i tego zwyk³ego szacunku dla
drugiego cz³owieka s³ychaæ podniesiony
g³os na spotkaniach rodzinno-towarzyskich,
spieraj¹cy siê o w¹tpliwej wartoœci
wydarzenia medialne, które nie maj¹
znaczenia dla naszej rzeczywistoœci.
Tymczasem ¿ycie nam ucieka miêdzy
palcami, a my zatracamy siê w sprawach
ma³o wa¿nych.
Media wywieraj¹ przemo¿ny wp³yw nawet
na nasz dobrobyt duchowy i materialny.
Czêsto z podziwem patrzymy na s¹siadów
Niemców, ¿e potrafili podnieœæ kraj do
materialnego dostatku. Sta³o siê to w du¿ym
stopniu przez twarde st¹panie po Ziemi, a
nie pod z³udnymi has³ami zwyk³ej
propagandy. Du¿¹ role w tym sukcesie
s¹siadów mia³y media, które kszta³towa³y i
kszta³tuj¹ wysokie standarty, funkcjonuj¹ce
u Nich np. w polityce, ¿yciu publicznym.
Dzieje siê to tam dlatego ¿e ka¿dy z nurtów
myœlowych ma tam swoje oœrodki medialne.
Kiedy Horst Koehler (prezydent) pojecha³
do ¿o³nierzy w Afganistanie i wypowiedzia³
niefortunne s³owa to nied³ugo po tym zrzek³
siê prezydentury. Na Wêgrzech wykryto
k³amstwa lewicy, oznacza³o to koniec tych
lu dzi w p olit yc e (m edia p oka za ³y
rzeczywistoœæ i demokracja zadzia³a³a). Z
kolei w tragicznych okolicznoœciach gin¹
najwa¿niejsze osoby w Rzeczpospolitej i w
zasadzie nic specjalnego siê nie dzieje!
Wreszcie 2,5 mln ludzi ¿¹da swojej telewizji
i nic siê nie dzieje! Dlaczego media publiczne
w Polsce nie spe³niaj¹ swojej roli? Powodów
jest kilka, jednym z nich jest zatracenie misji
mediów publicznych w naszej OjczyŸnie mediów, które maj¹ byæ blisko problemów
przeciêtnego Polaka, które maj¹
kszta³towaæ m³ode pokolenie. Nie czarujmy
siê , media maj¹ przeogromny wp³yw na
nasze myœlenie. To jak¹ gazetê czytamy, jaki
program ogl¹damy, czy s³uchamy ma wielki
wp³yw na nasze postrzeganie œwiata. To
poœrednio i bezpoœrednio buduje nasz¹

wra¿liwoœæ na drugiego cz³owieka i na
zauwa¿anie obecnoœci Boga w naszym ¿yciu.
Trzeba powiedzieæ, ¿e media publiczne w
Po l s c e p r z e s t a ³ y j u ¿ n i m i b yæ . O
nowoczesnych programach edukacyjnych
dla m³odzie¿y mo¿emy zapomnieæ, a
ciekawe filmy o bohaterach Ojczyzny
mo¿emy obejrzeæ od 23 do 3 godz. w nocy!
Obecnie krêcone przez telewizjê publiczn¹
produkcje maj¹ kiepsk¹ fabu³ê (z wyj¹tkiem
kilku), ostatnio nawet nie mo¿na liczyæ na
mecz polskiej reprezentacji.
Wartoœci jakie promuje telewizja s¹ dalekie
od tego jakie g³osi Koœció³ katolicki. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w Polsce przecie¿ nie ¿yj¹
tylko wierz¹cy. Tak, ale szanujmy siê
nawzajem i wykazujmy chocia¿ cieñ
obiektywizmu np. w informacjach
telewizyjnych. Wiadomoœci w wielu stacjach
nie ró¿ni¹ siê zbytnio w treœci i sposobie
przekazywania nawet tzw. wstawki
odprê¿aj¹ce informacje s¹ takie same w
ws z ys t k i c h ka n a ³ a c h i n fo ! S p raw y
niezwykle wa¿ne s¹ pomijane, albo
ma nip ulowa ne. Przyk ³a dów mo¿na
podawaæ a¿ nadto. Wygl¹da to wszystko na
jedn¹ papkê medialn¹. Jeszcze jedno
zjawisko z telewizji i mediów (i to jest
g³ównym powodem sprzeczek i zamêtu) - to
napuszczanie jednych na drugich –
pielêgniarek na lekarzy, …ale to ¿e górnik ma
tak dobrze, … a zobaczcie jacy rolnicy bogaci,
jakie maj¹ maszyny (to ¿e dostaj¹ æwieræ
dop³at z tego co koledzy w Niemczech ju¿
jest nie wa¿ne). W naszej polskiej
rzeczywistoœci medialnej mamy du¿o
przyk³adów dyskryminacji katolików.
Doskona³ym jej przyk³adem jest sprawa nie
przyznania praw do transmisji w przekazie
cyfrowym Telewizji „Trwam”, kiedy po
wielkim proteœcie kilkuset tysiêcznym w
Warszawie roœnie presja i mo¿liwoœæ
przyznania miejsca, wtedy sejm
przeg³osowuje kilkukrotne poniesienie
op³at za nadawanie i mo¿liwoœæ
tendencyjnego ich regulowania. Drugim
przyk³adem dyskryminacji mo¿e byæ
przedstawianie w wiadomoœciach
telewizyjnych noœnego tematu o In vitro (w
g³ównym wydaniu wiadomoœci TVP1
przedstawiono go w sposób wyj¹tkowo
zmanipulowany i tendencyjny). B¹dŸmy
roztropni i nie dajmy siê podzieliæ. Ojczyzna
jest jedna i wszyscy s¹ równi, a nie równi i
równiejsi. Jan Pawe³ II w jednym ze swych
przemówieñ stwierdzi³, ¿e «kolumny gazet,
mikrofony radiowe i telewizyjne kamery s¹
ambon¹, z której wspó³czesne
spo³eczeñstwo czerpie wiele dla swych
m o r a l nyc h i d u c h o w yc h p o s t a w » .
T³umaczy³, ¿e Koœció³ musi byæ obecny na tej
«nowej ambonie (...) z w³asnymi gazetami i
czasopismami, z w³asnymi stacjami i
programami radiowo-telewizyjnymi, z
w³asnym g³osem — g³osem prawdy i
m i ³ o œ c i » . Ty m c z a s e m p o p ra w n o œ æ
polityczna spycha chrzeœcijañskie nurty
myœlowe do tzw. zakrystii.
Konrad Maciejewski
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej
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BÓG JEST JEDEN
1. W wierszu „Zdziwienie” ks. Jan
T w a r d o w s k i n a p i s a ³ z
charakterystycznym dla siebie
uœmiechem: „Dziwi¹ siê kuropatwy co
chodz¹ parami / (…) lipcowe
gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie / (…)
dziwi siê ksiê¿yc sam na sam ze sob¹ / ¿e
Bóg jest jeden / i nigdy samotny”. To
proste zdanie „Bóg jest jeden i nigdy
samotny” dobrze oddaje rdzeñ
chrzeœcijañskiej wiary w jedynoœæ Boga,
bêd¹cego zarazem Trójc¹
Przenajœwiêtsz¹. W tej katechezie chcemy
przypomnieæ i uœwiadomiæ sobie, czego
Koœció³ naucza na temat tej pierwszej
prawdy.
2. S³owa „Wierzê w jednego Boga”,
jak dobrze pamiêtamy, otwieraj¹ symbol
wiary, który odmawiamy podczas
niedzielnej Mszy Œwiêtej. Wyznanie: „jest
jeden Bóg” stanowi zatem pierwsz¹ i
g³ówn¹ prawdê wiary chrzeœcijañskiej
(por. KKK 200). Podobnie jak ¿ydzi i
muzu³manie, chrzeœcijanie s¹
monoteistami (od greckich s³ów monos –
jeden i Theos – Bóg). Monoteizm od
pocz¹tku charakteryzowa³ naród
wybrany, któremu Bóg objawi³ siê w³aœnie
jako jedyny: „S³uchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem — Panem jedynym.
Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z
ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej,
ze wszystkich swych si³” (Pwt 6,4-5).
Tak¿e Dekalog naucza ju¿ w pierwszym
przykazaniu: „Nie bêdziesz mia³ cudzych
bogów przede Mn¹!” (Wj 20,3). U
pocz¹tku wiary monoteistycznej stoi
zatem zdecydowane odrzucenie przez
S t a r y Te s t a m e n t p o g a ñ s k i e g o
wielobóstwa, czyli politeizmu. Jezus
Chrystus potwierdzi³ tê wiarê w
przykazaniu mi³owania Boga „z ca³ego
serca, z ca³ej duszy, ze wszystkich myœli i
ze wszystkich si³” (Mk 12,30; por. KKK
201-202).
3. Mówi¹c wraz z Koœcio³em:
„Wierzê w jednego Boga”, wyznajemy
przede wszystkim, ¿e Pan Bóg z samej
swej istoty mo¿e byæ tylko jeden. Ju¿
Tertulian, pisarz chrzeœcijañski z
prze³omu II i III wieku, naucza³, ¿e „trzeba
koniecznie, aby Byt najwy¿szy by³ jedyny,

to znaczy niemaj¹cy sobie równego...
Gdyby Bóg nie by³ jedyny, nie by³by
Bogiem” (KKK 228). Wiara ta ma tak¿e
wielkie znaczenie praktyczne. Uczy
bowiem „¿yæ w dziêkczynieniu: jeœli Bóg
jest Jedyny, to wszystko, czym jesteœmy i
co posiadamy, pochodzi od Niego: «Có¿
masz, czego byœ nie otrzyma³?» (1 Kor
4,7)” (KKK 224). Uczy „poznawaæ jednoœæ
i prawdziw¹ godnoœæ wszystkich ludzi”,
dzieci Jedynego Boga (por. KKK 225). Uczy
te¿, ¿e im bardziej i g³êbiej wierzymy w
Boga jako Pana naszego ¿ycia, tym mniej
jesteœmy niewolnikami rzeczy i ludzi.
Przecie¿ Ÿród³em zniewolenia tylu
narodów przez system sowiecki, Ÿród³em
gu³agu i Katynia, by³o odrzucenie
chrzeœcijañskiej wiary w jedynego Boga
Ojca wszystkich i stworzenie bo¿ka klasy
robotniczej, a potem „kultu jednostki” –
Stalina i innych tzw. przywódców
socjalistycznych. Tak¿e u podstaw
ludobójstwa hitlerowskiego sta³a –
opieraj¹ca siê na germañskim pogañstwie
- wiara w mityczn¹ „rasê panów”, neguj¹ca
prawdê o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Bogu Jezusa Chrystusa. Równie¿ dzisiaj
bo¿kiem mo¿e staæ siê to wszystko, co
czynimy wartoœci¹ najwy¿sz¹: pieni¹dze,
kariera, w³adza, postêp, u¿ycie itp.
Praktycznie ka¿da wartoœæ - dobra sama w
sobie, ale z natury ograniczona, czysto
ziemska - mo¿e przybraæ postaæ
zniewalaj¹cego nas bo¿ka, je¿eli zajmuje
w naszym ¿yciu miejsce Pana Boga.
4. Zapamiêtajmy: „Bóg jest jedyny,
ale nie samotny” (por. KKK 254). Wiara w
jedynego Boga „i mi³owanie Go ca³¹ swoj¹
istot¹ ma ogromne konsekwencje dla
naszego ¿ycia” (KKK 222). Oddaje je
dobrze modlitwa jednego ze
œredniowiecznych mistyków: „Mój Panie i
Bo¿e, zabierz mi wszystko, co oddala mnie
od Ciebie. Mój Panie i Bo¿e, daj mi to
wszystko, co zbli¿a mnie do Ciebie. Mój
Panie i Bo¿e, oderwij mnie ode mnie
samego i oddaj mnie ca³kowicie Tobie”
(KKK 226).

Ks. Henryk Seweryniak

„Katechizm P³ocki”

Na rozstaju dróg
pielgrzymkowych…
W dniu 6. paŸdziernika br.
odby³a siê IV Pielgrzymka
Dziêkczynno-Pokutna ku czci Jezusa
Chrystusa, przez rêce Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej, któr¹ czcimy w
zb¹szyñskim wizerunku. Pielgrzymka
by³a jednym z akcentów wieñcz¹cych
tydzieñ rekolekcji parafialnych. Du¿ym
i pozytywnym zaskoczeniem by³a
liczna obecnoœæ dzieci i m³odzie¿y – co
zauwa¿y³ ksi¹dz proboszcz Zbigniew
Piotrowski.
Na trasê pielgrzymkow¹ wyszli
ludzie, którzy chcieli oraz mogli daæ coœ od
siebie Panu Jezusowi. M³odzi i doroœli.
Zdrowi i chorzy. Wysportowani i Ci, którzy
z wiêkszym ruchem maj¹ ma³o co
wspólnego. ¯artobliwie mówi¹c: Wszyscy
wspólnie zdarli podeszwê z butów.
Pielgrzymkê rozpoczêto w
naszym koœciele o godzinie 8:00, a kilka
minut po 9:00 – swój "pó³maraton"
dooko³a Jeziora B³êdno. Trasa wiod³a od
strony Przyprostyni, przez Perzyny, Now¹
Wieœ Zb¹sk¹, Now¹ Wieœ Zamek, N¹dniê i
dalej przez now¹ œcie¿kê rowerow¹ do ul.
£¹kowej, póŸniej 17. stycznia i ko³o
koœcio³a do pomnika Jana Paw³a II, gdzie
ks. proboszcz pob³ogos³awi³ pielgrzymów
(upamiêtniono to wspólnym zdjêciem).
Podczas pielgrzymki modlono siê tak¿e do
p a t r o n ó w, a k s i ¹ d z C e z a r y –
rekolekcjonista, wyg³osi³ konferencjê.
Wielu nie zdecydowa³o siê pójœæ,
c h o æ w i e l e i m n a t o p o z wa l a ³ o
(nawi¹zuj¹c do tytu³u – stanêli „na
rozstaju dróg”), Ci co poszli – nie ¿a³uj¹
(bo odnaleŸli drogê, któr¹ dobrze i
wytrwale przeszli). Ci co chcieli – wpisali
siê ju¿ tradycyjnie do Ksiêgi Pielgrzyma.
Pielgrzymi dziêkowali za Dary Panu
Jezusowi od Niego im dane i prosili Jego,
poprzez swój wysi³ek, w swoich
intencjach.. Jakie to by³y intencje? i po co
szli? – na te pytania udzielili odpowiedzi
wybrani z t³umu osób pielgrzymi:
Pani Bronia, 70 lat, od 20 lat
przykuta jest do wózka, jest po ciê¿kim
zawale, ¿yje samotnie i mówi, ¿e wiara j¹
utrzymuje. G³ówne si³y czerpie z codziennej
Mszy Œwiêtej przy Radiu Maryja i Ró¿añcu.
Pomimo to, ¿e jest du¿o uœmiechu na jej
twarzy, to zwierza siê z wielkiego
cierpienia. Swe proœby zanosi do Pana
Jezusa o pomoc: "B¹dŸ mi mi³oœciw, tylko Ty
mi mo¿esz pomóc". W ¿yciu codziennym
zaufa³a Jezusowi, w pielgrzymkê p. Bronia
wyrusza z intencj¹ o "Klucz do Nieba". P.
Bronia ma swoje specjalne przes³anie
(szczególnie do m³odych): "M³odych bym
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prosi³a, ¿eby nie zapomnieli, ¿e istnieje Bóg.
S¹ w ¿yciu rzeczy ca³kowicie nie potrzebne,
Bóg jest najwa¿niejszy w naszym ¿yciu.
Przyjacielem naszym jest Pan Bóg, Matka
Najœwiêtsza i trzeba mieæ wiarê w sobie, a
ja j¹ mam i tak bym chcia³a ten "Klucz do
Nieba". Robiê wszystko co mogê, choæby o
jednej nodze, ale idê."
Pani Maria, 80 lat, najstarsza
uczestniczka pielgrzymki, mia³a powa¿n¹
intencjê, któr¹ przedstawi³a Panu Bogu,
przez rêce Matki Bo¿ej. Zachêca wszystkich
do pójœcia. P. Maria wyrazi³a tak¿e sw¹
troskê, która jest zwi¹zana z zanikiem
wiary wœród m³odszych pokoleñ.
Karolina, 15 lat, mieszkanka
Perzyn oraz Edyta, 15 lat, z Przyprostyni.
Do uczestnictwa sk³oni³a je dobra opinia o
poprzednich pielgrzymkach, a tak¿e
ciekawoœæ prze¿ycia przygody z Panem
Bogiem. M³odzie¿ mówi¹c ogólnie,
zaskoczy³a du¿¹ frekwencj¹ rówieœników.
(To pozytywny prognostyk). Dostaliœmy te¿
zapewnienie, ¿e na nastêpny rok
przyprowadz¹ kolegów i kole¿anki.
Id¹c, mo¿na by³o podziwiaæ,
okalaj¹ce jezioro piêkno zb¹szyñskiej
przyrody. Zielone, piêkne lasy, œcie¿ka
rowerowa N¹dnia-Zb¹szyñ, przy której
roœnie bujna roœlinnoœæ, b³yszcz¹ca tafla
wody – to tylko niektóre z boskich
stworzeñ, które towarzyszy³y
pielgrzymom podczas drogi, umilaj¹c im
czas wêdrówki.
Cieszyæ siê i dziêkowaæ trzeba za
ludzi, którzy zabezpieczali i uœwietnili ten
œwiêty przemarsz, a byli to stra¿acy z
Gminy Zb¹szyñ; mieszkañcy Perzyn na
czele z so³tysem wsi pani¹ Iren¹
Raczkowiak za goœcinê i poczêstunek przy
Kamieniu Pielgrzyma, mieszkañcy Nowej
Ws i Z b ¹ s k i e j , k t ó r z y p r z ys t ro i l i
przystanek leœny i zapewnili goœcinê w
koœciele (w którym to znajduje siê przez
ca³y czas Najœwiêtszy Sakrament),
mieszkañcy, rada so³ecka, OSP i ko³o
gospodyñ wiejskich z N¹dni za goœcinê i
pyszn¹ grochówkê, sanitariusze ze
Zb¹szyñskiego Pogotowia i pan
Szczepaniak, nasza schola, która piêknie
œpiewa³a.. Lecz nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e
pielgrzymka by siê nie odby³a – bez
pielgrzymów, którzy by chcieli oraz mogli
ofiarowaæ siebie Panu Bogu. Oraz wielkie
podziêkowania nale¿¹ siê dla naszego
ksiêdza proboszcza i ksiê¿y wikariuszy za
organizacjê drogi pielgrzymki, dziêki
której mo¿na poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê ze
swoim krzy¿em.
Za rok pewnie bêdzie kolejna
pielgrzymka.. pi¹ta, jubileuszowa, która
tak¹ mam nadziejê przyci¹gnie jeszcze
wiêcej osób..
Grzegorz Jasku³a i Konrad Maciejewski
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CUDOWNY OBRAZ MATKI BO¯EJ W ZB¥SZYNIU
Nawi¹zuj¹c do historii Zb¹szynia i naszej
œwi¹tyni, przytoczymy dzisiaj artyku³ pt.
" C u d o w ny o b ra z M a t k i B o ¿ e j w
Zb¹szyniu", który zosta³ wydrukowany w
Przewodniku Katolickim w roku 1908. Ze
wzglêdu na ciekaw¹ formê - przytoczymy
go w oryginalnym brzmieniu.
"Miasto Zb¹szyñ nale¿y do
najstarszych miast w Wielkopolsce. Ju¿ w
13 wieku wznosi³ siê tam zamek ksi¹¿êcy
Przemys³awów. Koœció³ parafialny w
Zb¹szyniu istnia³ tak¿e ju¿ w 13 wieku;
wymienia go bowiem Andrzej
Szymonowicz, biskup poznañski, w
podziale dyecezyi swojej r. 1298. na
archidyakonaty. Oko³o po³owy 16 wieku
przej¹³ Abraham Zb¹ski, dziedzic
zb¹szyñski, naukê protestanck¹ i odda³
koœció³ zb¹szyñski w rêce innowierców.
Dopiero w pierwszej po³owie 17-go wieku
Maryanna z Leszczyñskich Tuszyñska,
córka Wac³awa Leszczyñskiego, jenera³a
wielkopolskiego, koœció³ spustoszony przez
heretyków, odrestaurowa³a i katolikom
przywróci³a.
W tym czasie by³ koœció³
zb¹szyñski drewniany, tylko jedna kaplica,
wystawiona w pierwszej po³owie 17-go
wieku przez Abrahama Ciœwickiego,
ówczesnego dziedzica, by³a z ceg³y palonej.
W 18 wieku grozi³ drewniany koœció³
upadkiem; dlatego postanowili Garczyñscy,
postawiæ nowy koœció³ murowany.
X. kanonik Kazimierz Go³ecki w
ka za n i u n a p o œ w i ê ce n i u ko œ c i o ³ a
zb¹szyñskiego, wypowiedzianem 2
paŸdziernika 1796 r., tak o tem powiada:
"Na wystawienie koœcio³a murowanego
by³a suma znaczna gotowa, z³o¿ona od
Jaœnie Wielmo¿nego Garczyñskiego,
wojewody poznañskiego, a gdy suma ta
trafunkiem zaginê³a, i Jaœnie Wielmo¿ny
niespodzianie prawie w tym¿e czasie przez
truciznê od kogoœ zadan¹ z tego œwiata
zeszed³, synowie jego czterej pozostali,
Jaœnie Wielmo¿ny Franciszek Garczyñski,
podkomorzy wschowski, Edward kasztelan
rozpierski, Rudolf i Stefan, jenera³owie
wojsk koronnych, przy dzia³ach swoich
naznaczyli sumê i zostawili na Zb¹szyniu
Jaœnie Wielmo¿nemu jenera³owi, jako
dziedzicowi tam pozostaj¹cemu."
Stefan Garczyñski zacz¹³
wprawdzie budowê nowego koœcio³a, ale
umar³, nie dokoñczywszy zaczêtego dzia³a.
po œmierci Stefana Garczyñskiego dosta³ siê
Zb¹szyñ bratu jego Edwardowi, który nie
tylko budowê koœcio³a ukoñczy³, ale koœció³
tak¿e bogato wyposa¿y³ roku 1796.
W wielkim o³tarzu tego koœcio³a
z n a j d u j e s i ê d u ¿ y, p i ê k n y o b r a z
Najœwiêtszej Bogarodzicy. o pochodzeniu
tego¿ obrazu niestety nic nie wiemy, w
aktach parafialnych nie ma ¿adnej
wzmianki o nim. Prawdopodobnie akta

odnosz¹ce siê do obrazu Matki Boskiej
zb¹szyñskiej, zaginê³y w czasie po¿aru,
któremu koœció³ uleg³ w roku 1850. ¿ywe
nabo¿eñstwo ludu okolicznego do tego
obrazu jako te¿ wota woko³o niego
zawieszane œwiadcz¹ atoli, ¿e Matka Boska
zb¹szyñska swych wiernych czcicieli
szczególniejsz¹ ³ask¹ otacza³a."
Gwoli œcis³oœci nale¿y dodaæ, i¿ w
innych Ÿród³ach znajdujemy informacjê,
¿e obraz trafi³ do Zb¹szynia w roku 1651 r.
ufundowany przez oficja³a poznañskiego
Andrzeja Swinarskiego. W krótkim czasie
obraz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej zas³yn¹³
jako cudowny, obdarzaj¹cy licznymi
³askami. Mimo up³ywu ponad 360 lat kult
Matki Bo¿ej w Zb¹szyniu nadal nie
s³abnie.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

NASZA KRONIKA PARAFIALNA
PaŸdziernik/Listopad 2012

Wydarzy³o siê w paŸdzierniku
• 2 paŸdziernika by³ dniem skupienia dla m³odzie¿y gimnazjalnej i m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych. Rozwa¿ania z
m³odzie¿¹ prowadzi³ ks. Arkadiusz Fr¹ckowiak, wikariusz parafii p.w. NMP Niepokalanie Poczêtej w Wolsztynie.
• Od 3 do 5 paŸdziernika odby³y siê w naszej parafii REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH, które prowadzi³ KS.
MATEUSZ KUBIAK.
• REKOLEKCJE PARAFIALNE trwa³y od 3 do 7 paŸdziernika i zakoñczy³y siê odpustem ku czci Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
Rekolekcje g³osi³ i sumê odpustow¹ odprawi³ O. OBLAT CEZARY PRUSAK.
• 6 paŸdziernika – rekolekcje w drodze – IV PIESZA PIELGRZYMKA DZIÊKCZYNNO – POKUTNA WOKÓ£ JEZIORA B£ÊDNO, w
której udzia³ wziê³o ok. 300 osób.
• W poniedzia³ek 8 paŸdziernika kap³ani z naszej parafii i dekanatu oraz parafianie uczestniczyli w uroczystoœciach
pogrzebowych œp. KS. KANONIKA ZBIGNIEWA ZIELIÑSKIEGO w Brennie.
• W niedzielê 14 paŸdziernika uroczyœcie rozpoczêty zosta³ w naszej parafii ROK WIARY, og³oszony przez papie¿a
Benedykta XVI 11 paŸdziernika 2012 roku, w 50-t¹ rocznicê otwarcia Soboru Watykañskiego II, a który zakoñczy siê w
Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata w 2013 roku.
• Od 19 do 21 paŸdziernika w Domu Katolickim mia³a miejsce doroczna wystawa go³êbi rasowych i drobiu ozdobnego.
• W niedzielê 21 paŸdziernika zbierana by³a sk³adka remontowa, która wynios³a 11.200 z³. Za z³o¿one ofiary i wszelk¹
pomoc na rzecz parafii sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
• W niedzielê 28 paŸdziernika 2012 zostali przyjêci do grona ministrantów kolejni kandydaci.
Równie¿ w niedzielê 28 paŸdziernika goœciliœmy w parafii kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i
modliliœmy siê o nowe, œwiête powo³ania kap³añskie.
A co w listopadzie?
• Listopad to miesi¹c modlitw za zmar³ych. Liturgie ( Msza œw., procesja z modlitwami za zmar³ych) na naszych cmentarzach
w dniu 1 listopada - Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych odbêd¹ siê:
•
Cmentarz parafialny w Przyprostyni godz. 10.30
•
Cmentarz parafialny w Zb¹szyniu
godz. 12.00
•
Cmentarz komunalny w Zb¹szyniu
godz. 13.30
• Dzieñ Zaduszny 2 listopada – Msze œw. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.30 i 18.00. Na cmentarzu w Przyprostyni Msza œw. o
godz. 15.00.
• W niedzielê 11 listopada – Œwiêto Niepodleg³oœci. Msza œw. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 12.00.
• W pi¹tek 16 listopada 2012 roku WIZYTACJÊ KANONICZN¥ w naszej parafii przeprowadzi KS. ARCYBISKUP STANIS£AW
G¥DECKI Metropolita Poznañski. Szczegó³owy program wizytacji:
9.00 Msza œwiêta z okazji wizytacji kanonicznej (celebruje Ksi¹dz Proboszcz) i wizytacja koœcio³a i biura parafialnego,
10.30 Wizyta u Ksiêdza Kanonika Henryka Rêkosia,
11.00 Wizyta w Szkole ¯ycia,
11.45 Dziesi¹tka Ró¿añca œw. i spotkanie z wiernymi w Strzy¿ewie
12.15 Dziesi¹tka Ró¿añca œw. i spotkanie z Wiernymi w Perzynach oraz odwiedziny Ksiêdza Kanonika Józefa Kromskiego
13.00 Obiad
15.00 Modlitwa z Wiernymi na cmentarzu parafialnym
15.30 Rozmowa z Katechetami
16.00 Spotkanie z Grupami Duszpasterskimi w Domu Katolickim
16.45 Spotkanie z Rad¹ Duszpastersk¹ i Ekonomiczn¹
17.15 Rozmowy z Ksiê¿mi Wikariuszami
17.40 Rozmowa z Ksiêdzem Proboszczem
18.00 Msza œwiêta z udzieleniem sakramentu bierzmowania
19.30 Kolacja z kap³anami z dekanatu
• W sobotê 24 listopada 2012 w Domu Katolickim – Andrzejki Szko³y Podstawowej w Zb¹szyniu.
U. Pawelska
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KRZY¯ÓWKA LISTOPADOWA
Liczby z pól ponumerowanych od 1 do 38 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki przys³owie ¿ydowskie, które prosimy przes³aæ na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zb¹szyñ,
do 20. listopada 2012 r.
Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki jesiennej” - Rzecz¹ pod³¹ jest nie podaæ rêki temu, kto upad³. Nagrodê wylosowa³a Pani:
Krystyna Machul z N¹dni. GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. wieszczka grecka,
8/. rêkojeœæ bata,
9/. bywa po uderzeniu,
10/. nauczycielka literatury,
historii,
11/. szkoda,
13/. krzew leœny,
16/. poddasze,
18/. kram,
21/. w nim dyrektor,
22/. tam zamkniêto ¯ydów
w czasie okupacji,
23/. na twarzy rabusia,
25/. dziwak, zrzêda,
28/. pr¹d,
31/. na dachu zakoñczonej
budowy,
33/. dzia³ matematyki,
34/. model, prototyp,
35/. pierwsze s³owo dziecka,
36/. np. „Eneida”,
37/. Bia³y … w USA,
38/. gatunek skóry,
41/. skafander Eskimosa,
43/. np. przytoczenie s³ów,
46/. nota,
47/. wojskowy pojazd,
48/. zakup,
50/. doborowe oddzia³y
wojska,
53/. degenerat,
niegodziwiec,
56/. praca,
59/. hochsztaplerka,
mitomanka,
60/. t³umacz, przewodnik,
62/. orczyk, orczyca.
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Pionowo:
1/. obrót,
2/. broñ muszkieterów,
3/. kadet, kandydat,
4/. … Mo³otowa,
5/. odcieñ czerwieni,
6/. t³oczenie powietrza,
7/. bój w podnoszeniu
ciê¿arów,
11/. biskup pomocniczy,
12/. te¿ narz¹d,
14/. objêcie diecezji przez
biskupa,
15/. ³¹cznica,
17/. gwara,
19/. tempo, takt,
20/. nauka o drobnoustrojach,
24/. o tym mieœcie pisa³ A.
Mickiewicz w Sonetach,
26/. jednokomórkowiec,
27/. mieszkanie ¿o³nierzy,
29/. przyjêcie, biesiada,
30/. deski, krawêdziaki, ³aty,
32/. wisz¹ce ³ó¿ko,
37/. utrzymanek, gach,
39/. alfabet,
40/. napój ch³odz¹cy,
42/. na eukaliptusie,
44/. barwa g³osu,
45/. umiar,
49/. nauczanie,
51/. miejsce naprawy
samochodu,
52/. muzeum w Zakopanem,
54/. zwierzchnik
55/. ósmak,
57/. „m¹¿” wadery,
58/. stan w USA.

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej
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