ZB¥SKIE
SANKTUARIUM
PISMO PARAFII ZB¥SZYÑSKIEJ
Numer 1 (81)

Rok VIII

Styczeñ 2012

Temat numeru:
Pomnik Serca Jezusowego w Poznaniu

W numerze:
Pomnik wdziêcznoœci w Poznaniu
Krótka historia pastora³ek
Przykazania koœcielne
Spacerkiem po Holandii

œw. Miko³aj w parafii

2
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POMNIK WDZIÊCZNOŒCI W POZNANIU
3 lutego 2012 r. w Poznaniu zawi¹za³ siê
Spo³eczny Komitet Odbudowy Pomnika
Wdziêcznoœci. Postawiono sobie jasny cel
- Pomnik Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
ma znów stan¹æ w stolicy Wielkopolski.
Ideê odbudowy popiera Jego Ekscelencja
ksi¹dz Arcybiskup Stanis³aw G¹decki,
Metropolita Poznañski. Do
stowarzyszenia odbudowy pomnika
przyst¹pi³o ju¿ ponad 300 przedstawicieli
poznañskiego œwiata nauki i kultury,
polityki i gospodarki. Trwaj¹ dzia³ania
maj¹ce na celu znalezienie
odpowiedniego miejsce, w którym
móg³by stan¹æ ten monument "œwiadectwo wiary i patriotyzmu, a tak¿e
wielkoœci ducha i dokonañ Wielkopolan i
Wielkopolski". W najbli¿szym czasie
wystosowana zostanie proœba o wsparcie
dzie³a odbudowy Pomnika Wdziêcznoœci,
d l a t e g o p o s t a n o w i l i œ my n a s z y m
Czytelnikom przybli¿yæ historiê tego
niezwyk³ego pomnika.
Pomys³ budowy Pomnika
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
nazywanego tak¿e Pomnikiem
Wdziêcznoœci, pojawi³ siê w paŸdzierniku
1920 r. na ZjeŸdzie Katolickim w
Poznaniu. Pomnik - wotum mia³ mieæ
podwójny wymiar: sakralny i narodowy.
Pomyœlany by³ jako dar dziêkczynny
narodu polskiego za odzyskan¹ wolnoœæ i
niepodleg³oœæ, a szczególnie za
oswobodzenie kresów wschodnich.
Wy³oniono dziesiêcioosobowy Komitet
Budowy, który rozpocz¹³ u w³adz starania
o uzyskanie zgody na lokalizacjê pomnika.
Niestety sytuacja polityczna po 1920 roku
oraz kryzys gospodarczy nie sprzyja³y
realizacji takiego przedsiêwziêcia.
W czerwcu 1922 r. Komitet zwóci³ siê z
wnioskiem do Magistratu o przyznanie
miejsca pod budowê pomnika na placu
miêdzy Zamkiem a Uniwersytetem.
Petycjê wówczas odrzucono, ale Komitet
nie ustawa³ w staraniach, aby przekonaæ o
s³usznoœci takiej w³aœnie lokalizacji
pomnika. Nie bez znaczenia by³ zapewne
fakt, ¿e w tym w³aœnie miejscu sta³ do
1919 roku pomnik znienawidzonego
przez poznaniaków kanclerza Otto von
Bismarcka, zniszczony po odzyskaniu
niepodleg³oœci.
W po³owie 1927 r. Komitet rozpisa³
ogólnopolski konkurs na projekt
monumentu. Wyznaczono wysokie
nagrody pieniê¿ne dla zwyciêzców,
ustalono pó³roczny termin nadsy³ania
prac i zastrze¿ono, ¿e w konkursie braæ
mog¹ jedynie artyœci wyznania
katolickiego. Wp³ynê³y 44 projekty.

Spoœród nich s¹d konkursowy wybra³
zwyciêzców. Organizatorzy byli jednak
zawiedzeni, gdy¿ w wiêkszoœci prac
powtarza³ siê g³ównie motyw wysokiej
kolumny zwieñczonej figur¹ Chrystusa, a
taka forma nie pasowa³a do koncepcji
urbanistycznej. ("Pomnik w formie

strzelistej kolumny wygl¹da³by znikomo
wobec pobliskiej potê¿nej baszty
zamkowej.") W konkursie wyró¿niono
m.in. projekt Marcina Ro¿ka (póŸniejszy
m i e s z k a n i e c Wo l s z t y n a ) , k t ó r y
odwo³ywa³ siê do formy ³uku
triumfalnego.
Ostatecznie Komitet Budowy poleci³
j e d n e m u z e s w o i c h c z ³ o n k ó w,
architektowi, Lucjanowi
Micha³owskiemu, wykonanie w³asnego
projektu pomnika, uwzglêdniaj¹cego
pierwiastki narodowe i religijne, który
jednoczeœnie komponowa³by siê z
miejscem przy uniwersytecie. 13
listopada 1928 r. Magistrat nieodwo³alnie
zaakceptowa³ proponowan¹ lokalizacjê,
ale na uzyskanie pozwolenia na budowê
trzeba by³o czekaæ a¿ do pocz¹tku 1930 r.
Wreszcie w po³owie 1930 r. budowa
ruszy³a. Zgodnie z planami L.
Micha³owskiego monument mia³ formê
³uku triumfalnego o wysokoœæ 15 metrów
i szerokoœæ 24 m. Do budowy zu¿yto 710
ton dolomitu krakowskiego i 135 ton
granitu czeskiego.
Marcinowi Ro¿kowi zlecono
wykonanie formy pos¹gu Chrystusa, o
wysokoœci 5,3 m, który mia³ byæ
ustawiony na dwumetrowym cokole.
Figura zosta³a póŸniej odlana ze
z³oconego br¹zu z fabryce H. Cegielskiego
w Poznaniu. (W sk³ad stopu z którego
odlano figurê Chrystusa wszed³ br¹z
pochodz¹cy ze zniszczonego pos¹gu
Bismarcka.) M. Ro¿ek by³ tak¿e autorem
m.in. dwóch medalionów - p³askorzeŸb o
œr. 210 cm z postaciami papie¿a Piusa XI i
prymasa polski
D a l b o ra , k t ó re
umoszczono na froncie pomnika.
Komitet Budowy przez ca³y czas
zbiera³ liczne datki od ofiarodawców,
którzy wpisywani byli do Z³otej Ksiêgi.
Ogólny koszt wyniós³ 829.356,72 z³.
Budowa finansowana by³a w ca³oœci ze

sk³adek spo³eczeñstwa. Ponadto zebrano
kruszec o wartoœci 7.595 z³. - dar matek
wielkopolskich, z którego wykonano z³ote
serce Jezusowe.
30 paŸdziernika 1932 r. Kardyna³
August Hlond, prymas Polski, wobec
niezliczonych rzesz dokona³ poœwiêcenia
Pomnika Wdziêcznoœci, który wznios³a
Najœwiêtszemu Sercu Polska Odrodzona "Sacratissimo Cordi Polonia Restituta" jak g³osi³ z³oty napis na froncie Pomnika.
Uroczyste ods³oniêcie monumentu
nast¹pi³o przy huku armat (21 strza³ów)
oraz hejnale na tr¹by i kot³y. By³a to wielka
manifestacja katolickiej wiary i
patriotyzmu, podczas której Polacy
dziêkowali za odzyskanie niepodleg³oœci a
jednoczeœnie prosili: "B³ogos³aw, Panie,
naszej polskiej ziemi" (drugi z napisów na
monumencie).
Pomnik Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa sta³ siê miejscem szczególnym,
sercem i wizytówk¹ Poznania. W tym
miejscu odbywa³y siê liczne uroczystoœci,
manifestacje, zgromadzenia religijne i

patriotyczne, czêsto równie¿
ogólnopolskie.
Nasta³ wrzesieñ 1939 r. - wybuch³a
wojna. Okupanci ju¿ w po³owie
paŸdziernika na placu Zamkowym, za
os³oniêtym i otoczonym hitlerowskim
flagami p³otem, rozpoczêli rozbijanie i
likwidacjê Pomnika Wdziêcznoœci. By³a to
zemsta za usuniêcie pomnika Bismarcka.
Do kruszenia bry³y pomnika zmuszano
poznaniaków, stosowano te¿ ³adunku
wybuchowe. Gruz zu¿yto do budowy dróg,
br¹z z pos¹gu przetopiono, a z³ote serca
Chrystusa wyrwano i do dziœ nie jest
wyjaœnione, co siê z nim sta³o. "Straszna
jest wymowa tej zbrodni i jak¿e
pouczaj¹ca. Wróg wiedzia³, co jest moc¹
narodu. Wiedzia³, ¿e naród bez serca, ¿yæ
nie mo¿e. Wiedzia³, ¿e serce narodu jest w
sercu Boga. Tu tkwi istotny sens zbrodni.
Zabiæ Polski nie zdo³a nikt, kto nie zabije w
niej Ducha Bo¿ego i kto nie wyrwie z jej
serca Bo¿ego Serca. O jak wiele
nauczyliœmy siê na tych gruzach," (ks.
Stefan kardyna³ Wyszyñski - zapiski z r.
1943)
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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Krótka historia pastora³ek
Kiedy wielkimi krokami zbli¿a siê Bo¿e
Narodzenie. Wspó³czesne media, czyli
radio i telewizja doœæ intensywnie
wprowadzaj¹ nas w œwi¹teczny nastrój.
Coraz czêœciej nadawane s¹ kolêdy i ró¿ne
œwi¹teczne piosenki. Czy jednak wiemy
sk¹d siê wzi¹³ zwyczaj œpiewania tych
bo¿onarodzeniowych pieœni?
Zaczê³o siê od opowieœci, z których
dowiadujemy siê o przeprowadzonym
spisie ludnoœci w Palestynie, o podró¿y
œw i ê t yc h Ro d z i c ów d o B e t l e j e m ,
o narodzeniu Dzieci¹tka i z³o¿eniu Go

w ¿³obie i o pasterzach u ¿³óbka, którzy
wielbi¹ Boga œpiewaj¹c: „Chwa³a na
wysokoœciach…”. „Ewangelia wed³ug
œwiêtego Mateusza” uzupe³nia tê
opowieœæ o kolejne informacje.
Ewangelista pisze o Mêdrcach ze
Wschodu, o gwieŸdzie, która wiod³a ich do
Betlejem, o wizycie u króla Heroda,
pok³onie oddanym Dzieci¹tku i darach Mu
z³o¿onych, jak i o ucieczce œwiêtej Rodziny
do Egiptu i rzezi niewini¹tek. Obie te
opowieœci splot³y siê w œwiadomoœci
potocznej w jednolit¹ fabu³ê o
Narodzeniu. Dzieciêctwo Jezusa, ale
równie¿ Jego cz³owieczeñstwo staj¹ siê
jedn¹ z postaci kultu. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e wype³nia je œwiadomoœæ
bliskoœci Boga, poczucie szczêœcia z
powodu mo¿noœci bytowania z Bogiem tu
na ziemi i zjednoczenie siê
z Nim
poprzez doœwiadczenie w³asnego
dzieciñstwa. Tak oto realizuje siê nasza,
ludzka têsknota za szczêœciem, któr¹
próbuje wyraziæ sztuka, teatr, ukazuj¹c
wizjê œwiêtej Arkadii.
Ju¿ w œredniowieczu motyw Bo¿ego
Narodzenia wykorzystywa³ dramat
liturgiczny i misteria (rodzaj teatru
religijnego). Zw³aszcza te ostatnie
polega³y na odtwarzaniu wydarzeñ
znanych z ewangelii, ale równie¿
uzupe³nionych o drobne motywy, które
o¿ywia³y tok wydarzeñ szczegó³ami
rodzajowymi, np. z ¿ycia pasterzy, czêsto
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ujêtych humorystycznie. Ju¿ u schy³ku
renesansu zacz¹³ kszta³towaæ siê nowy
rodzaj dramatu religijnego na Bo¿e
Narodzenie – w³aœnie pastora³ki.
W Polsce jednak w tym okresie zabrak³o
inscenizacji na Bo¿e Narodzenie, dlatego
mówimy jedynie o „jase³kach” w ich
pierwotnym charakterze, tj. o ¿³óbkach,
które za spraw¹ franciszkanów by³y
wystawiane po koœcio³ach.
Przedstawienia teatralne na Bo¿e
Narodzenie mogli Polacy ogl¹daæ do
po³owy XVI w. jedynie poza granicami
kraju.
W dobie nowo¿ytnej w Polsce mamy ju¿
jednak do czynienia z pastora³kami.
Nazwa pochodzi od s³owa pastorales
s a c ra ( p a s t o ra ³ k i „ œ w i ê t e ” b ¹ d Ÿ
„sakralne”). Termin ten odnosi siê do
rodzaju œwiata przedstawionego, który
tworz¹ pasterze. Nios¹ dary Dzieci¹tku i
adoruj¹ Je pochwaln¹ pieœni¹. Utwory te
nabieraj¹ formy sielanki. Mit arkadyjski
pokazywa³ wiêc szczêœliwoœæ wcielon¹.

uroczystej scenie towarzyszy wyg³aszanie
mów powitalno-winszuj¹cych. Z czasem
pok³on u ¿³óbka sta³ siê centraln¹ scen¹
pastora³ek. Rozbudowany i wzbogacony
zosta³ ¿ywio³ow¹ inwencj¹ ludowej
wyobraŸni. Ewangeliczny motyw czêsto
rozbudowany bywa³ o liczne szczegó³y
realistyczno-obyczajowe. Pastora³ki s¹
wiêc najmocniej nasycone kolorytem
lokalnym. Pojawia siê w nich rodzimy
krajobraz, swojskie imiona pasterzy a
nawet jêzyk gwarowy.
Pierwsze polskie dialogi na Bo¿e
Narodzenie tworz¹ i wystawiaj¹ jezuici,
np. „O narodzeniu Chrystusa i pasterzach”.
Jednak „kolebk¹ polskich pastora³ek” by³y

„Symfonie anielskie” Jana ¯abczyca, które
zawiera³y 36 kolêd pasterskich, np. „A
wczora z wieczora”, „Przybie¿eli do
Betlejem”. Trudno wymieniæ autorów
pastora³ek, poniewa¿ w du¿ej mierze jest
to twórczoœæ anonimowa. Mimo to pieœni
te na sta³e wpisa³y siê w nasz¹ polsk¹
obyczajowoœæ. Jase³ka czy szopki
przetrwa³y do dziœ. Nadal s¹ odgrywane w
koœcio³ach, teatrach, nawet w domach.
Wiecznie ¿ywy pozostaje te¿ zwyczaj
œpiewania kolêd.

Pasterski kostium podkreœla³ prostotê
autentycznych pasterzy oraz uczonoœæ
bêd¹c¹ transpozycj¹ autorów, którzy
w y ra ¿ a l i t ¹ d ro g¹ swo j ¹ w i e d z ê
teologiczn¹ i swoje wyrobienie poetyckie.
Kostium pasterski pozwoli³ te¿
wprowadziæ wspó³czesn¹ p³aszczyznê –
pasterze pastora³ek stan¹ siê
ko l ê d n i k a m i , k t ó r z y w yœ p i e w u j ¹
œwi¹teczne pieœni. Jednak g³ówn¹ racj¹ ich
bytu w pastora³kach jest pok³on pasterzy,
który wyra¿a siê w sk³adaniu darów. Nios¹
oni w dani owoce swojej pracy. Tej
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Przykazania koœcielne
Kolejnym zagadnieniem, które
c h c i a ³ by m p o r u s z yæ n a ³ a m a c h
„Zb¹skiego Sanktuarium” jest
zagadnienie przykazañ koœcielnych.
Zasadnoœæ tych przykazaæ czêsto bywa
kwestionowana, gdy¿ wskazuje siê na to,
i¿ „nie pochodz¹ one od Boga, a od ludzi”.
Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿
nasza wiara ma dwa zasadnicze Ÿród³a –
Pismo Œwiête, a tak¿e tradycjê. I to
w³aœnie na podstawie tradycji Koœció³
daje nam pewne wskazówki, pouczenia,
które winny stanowiæ niezbêdne
minimum w naszym ¿yciu. Przykazania
koœcielne s¹ to bowiem swoiste normy
moralne, maj¹ce odniesienie do liturgii
Koœcio³a, a tak¿e samego ¿ycia w
Koœciele. Pierwsze wzmianki dotycz¹ce
istnienia Przykazañ koœcielnych siêgaj¹
XV wieku. Na przestrzeni lat by³y one
modyfikowane. Ostatnia zmiana ich
brzmienia wprowadzona zosta³a wraz z
edycj¹ w 1992 nowego wydania
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, w
którym przyjê³y nastêpuj¹ce brzmienie:
1) W niedzielê i inne nakazane dni
œwi¹teczne wierni s¹
zobowi¹zani uczestniczyæ we
Mszy œw. i powstrzymaæ siê od
prac s³u¿ebnych.
2) Ka¿dy wierny jest zobowi¹zany
przynajmniej raz w roku
spowiadaæ siê ze swoich
grzechów.
3) Ka¿dy wierny jest zobowi¹zany
przynajmniej raz w roku na
Wielkanoc przyj¹æ Komuniê
œwiêt¹.
4) W dni pokuty wyznaczone
p r z e z Ko œ c i ó ³ w i e r n i s ¹
zobowi¹zani powstrzymaæ siê
od spo¿ywania miêsa i
zachowaæ post.
5) Wierni s¹ zobowi¹zani dbaæ o
potrzeby Koœcio³a
W 2002r. Konferencja Episkopatu Polski
otrzyma³a z Kongregacji Nauki Wiary
zgodê, by na terenie Polski
obowi¹zywa³y Przykazania koœcielne w
nastêpuj¹cym brzmieniu (chodzi³o
g³ównie o zapis unikania zabaw w
okresach pokuty):
1) W niedziele i œwiêta nakazane

uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej i
powstrzymaæ siê od prac
niekoniecznych.
2) Przynajmniej raz w roku
przyst¹piæ do sakramentu
pokuty.
3) Przynajmniej raz w roku, w
okresie wielkanocnym, przyj¹æ
Komuniê Œwiêt¹.
4) Zachowywaæ nakazane posty i
wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych, a w
o k r e s a c h p o k u t y
powstrzymywaæ siê od udzia³u
w zabawach.
5) Troszczyæ siê o potrzeby
wspólnoty Koœcio³a.
Jak widzimy, przykazania te zawieraj¹
zasady i normy dotycz¹ce egzystowania
w Koœciele, które znamy i stosujemy,
choæ niekoniecznie potrafimy
przykazania koœcielne wymieniæ z
nazwy po kolei. Czêst¹ sytuacj¹ jest
bowiem, gdy bez problemu wymieniamy
poszczególne przykazania Dekalogu, czy
te¿ przykazanie mi³oœci, a mamy
problem z wymienieniem przykazañ
koœcielnych. Moje artyku³y bêd¹ s³u¿yæ
temu, by przybli¿yæ ich problematykê.
W obecnym numerze skupimy
siê pokrótce na pierwszym przykazaniu
koœcielnym, dotycz¹cym celebracji
niedziel i dni œwi¹tecznych, a tak¿e
powstrzymywania siê od prac
niekoniecznych. Bezcelowe w tym
miejscu by³oby szczegó³owe opisywanie
istoty tego¿ przykazania, gdy¿ jak ³atwo
zauwa¿yæ ³¹czy siê ono z trzecim
przykazaniem Dekalogu: Pamiêtaj,
abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³! Przykazanie
to opisywa³em ju¿ w jednym z
artyku³ów. Warto zwróciæ zatem w tym
miejscu uwagê tylko na kilka istotnych
kwestii. Otó¿ Kodeks Prawa
Kanonicznego wyjaœnia jasno, i¿
nakazowi uczestniczenia we Mszy
Œwiêtej czyni zadoœæ ten, kto bierze w
niej udzia³, gdziekolwiek jest ona
odprawiana w obrz¹dku katolickim
b¹dŸ w sam dzieñ œwi¹teczny, b¹dŸ te¿
wieczorem dnia poprzedzaj¹cego.
Oprócz niedziel mamy obowi¹zek tez
uczestniczyæ w tzw. œwiêta nakazane, o

czym równie¿ pisa³em szczegó³owo w
a r t y k u l e d o t yc z ¹ c y m t r z e c i e g o
przykazania Dekalogu. Warto w tym
miejscu tylko przypomnieæ, i¿ nie
wszystkie te œwiêta to dni wolne od
pracy lub zajêæ szkolnych, dlatego te¿ w
Polsce jest dyspensa od uczestnictwa we
Mszy Œwiêtej w nastêpuj¹ce œwiêta:
uroczystoœæ œw. Józefa – 19 marca,
uroczystoœæ œw. Piotra i Paw³a – 29
czerwca oraz uroczystoœæ
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny – 8 grudnia. Ponadto
uroczystoœæ Wniebowst¹pienia
Pañskiego jest przeniesiona w
obchodach na niedzielê nastêpuj¹c¹ po
niej (VII Niedziela Wielkanocna).
Oczywiœcie, jeœli nie mamy w dane dni
zbyt du¿o pracy, to jak najbardziej
mo¿na, a nawet powinno siê
uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej.
Drug¹ czêœci¹ przykazania jest
nakaz powstrzymania siê od prac
n i e ko n i e c z nyc h . N a ka z te n j e s t
podyktowany tym, by w dany dzieñ
œwi¹teczny powstrzymaæ siê od takich
prac i zadañ, które utrudniaj¹ lub
uniemo¿liwiaj¹ oddawanie Bogu
nale¿nej mu czci, prze¿ywania radoœci
w³aœciwej Dniowi Pañskiemu, a tak¿e
korzystanie z nale¿nego wypoczynku
duchowego i fizycznego. Oczywiœcie jeœli
charakter pracy, któr¹ wykonujemy, czy
te¿ jej szczególne w³aœciwoœci albo
okolicznoœci wymagaj¹ tego, by
pracowaæ tak¿e w dni œwi¹teczne, to nie
stanowi taka sytuacja wystêpku
przeciwko pierwszemu przykazaniu
koœcielnemu. Warto jednak w takiej
sytuacji poœwiêciæ inny dzieñ wolny
Bogu, by w spokoju z nim porozmawiaæ i
zatrzymaæ siê nieco nad w³asnym
¿yciem. Wa¿ne jest, by nie pracowaæ bez
przerwy, w celu posiadania jak
najwiêkszej iloœci pieniêdzy, czy te¿ z
innych egoistycznych pobudek.
Rea su mu j ¹ c, j a sn o za tem
widzimy, i¿ pierwsze przykazanie
koœcielne w istotny sposób ³¹czy siê z
trzecim przykazaniu Dekalogu. Warto
pamiêtaæ o dniach œwi¹tecznych, które
s¹ poœwiêcone Bogu i jako takie powinny
byæ prze¿ywane w pewnej refleksji,
s ku p i e n i u , a p r z e d e ws z ys t k i m
celebrowane poprzez odpoczynek.
B³a¿ej Boch
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Tañcz, baw siê, b¹dŸ szalony, rób pozy – zabawa jest dla ludzi..
Ale kiedy zabawa przestaje byæ zabaw¹..
Witajcie! Spyta³em siê kumpla ze
wschodu Polski, jak wygl¹daj¹ u niego
tradycje karnawa³owe.. Odpowiedzia³
mi, ¿e ludzie zbieraj¹ siê na g³ównym
placu, bawi¹ siê, strzelaj¹ petardami,
pij¹, ostatecznie bij¹ i rzucaj¹ siê
nawzajem petardami oraz „mo¿na
n aw e t b u t e l k ¹ d o s t a æ g r a t i s ”.
Zastanowi³em siê, ¿e ludzie kiedy siê
bawi¹ (i to w ca³ej Polsce!), trac¹
granicê moralnoœci. Piszê ten artyku³
po to, aby ka¿dy móg³ siê zastanowiæ,
przed ka¿d¹ „tradycj¹ karnawa³ow¹”,
aby nie narobiæ sobie i innym ludziom
wielkiego smutku w tak kolorowym i
weso³ym dla nas czasie tañców i
zabawy.
Karnawa³ (zapusty) trwa od 6 stycznia,
czyli od Œwiêta Trzech Króli do wtorku
przed Œrod¹ Popielcow¹. Jest to okres
ró¿nych balów i zabaw. Staramy siê
wyszaleæ po czasie adwentu, który to
powinien byæ czasem wyrzeczeñ oraz
przygotowañ (zw³aszcza naszej duszy) na
obchody pamiêci przyjœcia ponownego na
Ziemiê Jezusa jako cz³owieka - a coraz
czêœciej tak nie jest. Sama nazwa mówi
t³umacz¹c z jêzyka w³oskiego
„po¿egnanie miêsa”, czyli czas przed
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nastêpnym czasem przygotowañ, ale ju¿
na pami¹tkê Œmierci i Zmartwychwstania
Pana Jezusa – Wielkiego Postu. Ale dobra..
jest czas zabawy, czyli karnawa³, wiêc
warto coœ daæ dla siebie.. radoœci,
uœmiechu, kupe œmiechu i pozytywnych
wibracji.
Najlepiej wykorzystuj¹ ten czas na zabawê
dzieci. I my pamiêtamy zapewne, jak my,
albo nasi znajomi, przebierali siê i tañczyli
oraz brali udzia³ w konkursach i w
zabawach.. By³o kolorowo i weso³o.
Cz³owiek dojrzewa i pragnie nadal tej
dziecinnej zabawy, lecz doroœleje i staje siê
mniej podatny na karnawa³owe bodŸce.
Pragnie ich doœwiadczaæ, wiêc
wykorzystuje m.in. doœæ popularny w
naszym klimacie alkohol. Doskonale

rozluŸnia, rozwesela i sprawia dziecinn¹
b³ogoœæ. Ale wtedy taki cz³owiek tak¿e
traci nad sob¹ kontrolê i zabawa, jak¹
planowa³ robi siê ona przymusowa. Nie
daje ona samozadowolenia, bo czêsto
„film siê urywa”, ciê¿ko utrzymaæ pion (a
¿eby chocia¿ uda³o siê utrzymaæ poziom,
ale i tu nieraz marnie..), dominuje dzikie
szaleñstwo i du¿o nagoœci. Wtedy to rodz¹
siê bijatyki, robione sobie wzajemne
przykroœci.
Lecz ten czas mo¿na te¿ mile spêdziæ. S¹
ró¿ne zabawy karnawa³owe, gdzie ludzie
w parach potrafi¹ przetañczyæ ca³e noce.
Zjeœæ dobre kolacje, poogl¹daæ ró¿ne
pokazy stroi i parady karnawa³owe na
ulicach miejscowoœci, tj. Karnawa³ w Rio
de Janeiro, Karnawa³ w Wenecji, ale tak¿e
w Polsce: np. w Warszawie, £odzi,
Krakowie, Gdañsku. Kolory, które
zachwycaj¹ i mi³a, radosna atmosfera
oraz pamiêæ, o tym wszystkim co dobrego
siê sta³o podczas zabawy – to jest piêkne.
To na tyle.. krótko, bo co mo¿na pisaæ o
karnawale.. ka¿dy go najlepiej niech
osobiœcie prze¿yje, ale podkreœlam – z
g³ow¹!!! Mi³ej zabawy :)
Grzegorz Jasku³a

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Spacerkiem po Holandii
„Bo¿e Narodzenie”
Bo¿e Narodzenie,czyli po holendersku
„Kerstmis'” (nazwa u¿ywana przez
katolików) lub krócej „Kerst” (nazwa
u¿ywana przez protestantów). Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia w Holandii wygl¹daj¹
podobnie jak w innych europejskich
krajach, bowiem tradycje i kultury
ró¿nych krajów siê wzajemnie siê
przenikaj¹. S¹ jednak pewne ró¿nice na
przyk³ad zwi¹zane z obchodami œwiêta,
Œw. Miko³aja po holendersku „Sinterklaas”.
Œwiêty Miko³aj w Holandii jest zupe³nie
inny ani¿eli w reszcie krajów „Zachodu”.
Mam tutaj na myœli wygl¹d, jak i równie¿
obchody zwi¹zane ze Œw. Miko³ajem.
Szaleñstwo Œwiêto Miko³ajowe
rozpoczyna siê ju¿ 22 listopada. Tego dnia
w samo po³udnie do Holandii przybija
parowiec wioz¹cy Œwiêtego Miko³aja (co
roku jest to inne miasto). Wspomnienie
liturgiczne œwiêtego Miko³aja przypada 6
grudnia, ale g³ówne obchody maj¹ miejsce
5 grudnia, przez tygodnie poprzedzaj¹ce
w³aœciwe œwiêto, Œwiêty Miko³aj wêdruje
przez Holandiê, sk³adaj¹c wizyty tu i tam .
Taka jest Holenderska tradycja.
Przypomnijmy sobie w ma³ym skrócie kim
by³ tak naprawdê ten nasz Miko³aj i sk¹d
pochodzi³, Œwiêty Miko³aj by³ biskupem
Myry w Licji na wybrze¿ach Azji Mniejszej
(dzisiejsza Turcja). O jego ¿yciu bardzo
niewiele wiadomo poza licznymi
legendami. My mieszkañcy Zb¹szynia
mo¿emy byæ dumni ,¿e jesteœmy w
posiadaniu tak piêknej kapliczki pod
wezwaniem Œwiêtego Miko³aja biskupa .
Wiadomo ¿e Œwiêty Miko³aj wiele
pielgrzymowa³ jest st¹d patronem
¿eglarzy i wêdrowców .
Jedna z legend mówi, ¿e kiedyœ zakupi³ w
Hiszpanii statek pe³en owoców i wys³a³ go
do g³oduj¹cych, gdzieœ na wschodnich
nizinach. A wiêc zapewne do Holandii (bo
niby gdzie , jak twierdz¹ Holendrzy). No
ale wracaj¹c do meritum sprawy ,jak nam
wiadomo œwiêty Miko³aj to, oczywiœcie
œwiêto dzieci, tak jak i u nas w Polsce tak i
w Holandii dzieci wystawiaj¹ buciki w
oczekiwaniu na s³odycze i prezenty od
œwiêtego Miko³aja. Skoro dzieci (w
Holandii) dostaj¹ prezenty na pocz¹tku
grudnia nie jest przyjête, by otrzymywa³y
je tak¿e w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
. Jednak¿e wp³yw kultur innych krajów
jest tak silny , ¿e i holenderskie zwyczaje

ulegaj¹ zmianie , tak¿e i w tym aspekcie
œwi¹tecznych uroczystoœci . Pewn¹
rekompensat¹ dla holenderskich dzieci
mo¿e byæ fakt, ¿e Bo¿onarodzeniowa
przerwa w zajêciach szkolnych trwa dwa
tygodnie . Oczywiœcie dzieciom mówi siê,
¿e œw.Miko³aj przybywa parowcem z
Hiszpanii jak g³osi legenda , póŸniej jeŸdzi
na bia³ym koniu rozdzielaj¹c dzieciom
dary. W czasie gdy Holandia by³a pod
w³adz¹ Hiszpanii , Hiszpania by³a œwie¿o
po pokonaniu Maurów , których wielu
mo¿na by³o widzieæ w Hiszpanii. St¹d w
orszaku Œwiêtego Miko³aja biskupa
pojawia siê Maur o czarnej twarzy tzw.
„Czarny Piotruœ” (Zwarte Piet). Wygl¹da
tak jak sobie dawni Holendrzy wyobra¿ali
ksiêcia Mauretañskiego (doœæ kolorowo).
Dzieci nim udadz¹ siê do ³ó¿ek , wk³adaj¹
do wyczyszczonych bucików marchewkê
dla konia na którym wêdruje œwiêty
Miko³aj. Czarny Piotruœ , do domu dostaje
siê poprzez komin ewentualnie poprzez
drzwi ,no i oczywiœcie jeœli dzieci by³y
grzeczne za marchewkê daje s³odycze tzw.
„pepernoten” (biszkopciki o specyficznym
smaku proszê mi wierzyæ s¹ smaczne) i
ró¿ne drobiazgi . Zaœ noc¹ z 5\6 grudnia
otrzymuje siê g³ówny prezent , legenda
równie¿ g³osi ,¿e niegrzeczne dzieci
Czarny Piotruœ wsadzi do worka i
wywiezie do Hiszpanii. Œwiêty Miko³aj w
Holandii niema ¿adnych reniferów ,jedzie
na bia³ym koniu no i oczywiœcie na sobie
ma strój biskupa , przede wszystkim nie
wygl¹da jak powiêkszony krasnal . Nie
ulega w¹tpliwoœci ,¿e Holendrzy
skutecznie siê oparli tendencji
ujednolicaj¹cej religijno-œwi¹teczny
obyczaj. Nasz tradycja nie jest jednolita i
na ten przyk³ad na œl¹sku ,,Dzieci¹tko''
przynosi prezenty , na naszych ziemiach
wielkopolski z czasów niemieckich w roli
Œwiêtego Miko³aja pozosta³ „Gwiazdor”.
Komunistyczny Dziadek Mróz ju¿ poszed³
w niepamiêæ , ale na jego miejsce
lansowany jest amerykañski wzorzec .
Miejmy nadziejê , ¿e my pozostaniemy
przy wizerunku Œwiêtego Miko³aja
biskupa w ornacie i z pastora³em . Jak
tylko œwiêty Miko³aj zgodnie z
Holenderskim przekonaniem wróci do
s³onecznej Hiszpanii , Holendrzy
zaczynaj¹ siê przygotowywaæ do œwi¹t
,zaczyna siê dekorowaæ domy i sklepy . W
adwentow¹ niedzielê ,rozpoczyna siê
trwaj¹cy do samych œwi¹t zwyczaj znany
jako ,,Midwinter Horn Blowing. Zwyczaj
ten praktykowany jest g³ownie przez

farmerów ,przygotowuj¹ oni specjalne
d³ugie drewniane rogi. Farmerzy
codziennie o œwicie stoj¹c nad studni¹
,wydmuchuj¹ przez nie niesamowite
dŸwiêki. Maj¹ one oznajmiaæ rych³e
nadejœcie Chrystusa . Holendrzy pokazuj¹
swoj¹ zamo¿noœæ na zewn¹trz - drzewka
przed domami obwieszone s¹ sznurami
migoc¹cych lampek, a okna ton¹ w
czerwonych wst¹¿kach i kartkach
œwi¹tecznych . Bo dni przedœwi¹teczne
Holendrzy spêdzaj¹ nie na gotowaniu, ale
na pisaniu kartek. Przeciêtnie ka¿da
rodzina wysy³a z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oko³o 30- 50 kartek
œwi¹tecznych . A te które sama dostaje
wywiesza w oknach lub stawia z
namaszczeniem w eta¿erce (lekki
przenoœny mebel z pó³eczkami). Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia w Holandii tak jak i w
Polsce trwaj¹ dwa dni. W Holandii nie ma
wieczerzy wigilijnej , postu, prezentów
pod choink¹ równie¿ nie ma , jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em dzieci s¹
obdarowywane przez Œwiêtego Miko³aja 5
grudnia. Holandia to raczej kraj umiary
,oczywiœcie w pewnych sferach , tak¿e
œwiêta nie stoj¹ pod znakiem suto
zastawionych sto³ów, nie ma specjalnych
potraw œwi¹tecznych czy te¿ wypieków
,brak jest karpia brak jest równie¿
makowca ,za którym osobiœcie
przepadam, oczywiœcie upieczonego
przez moj¹ ¿onê, nie ujmuj¹c innym pani¹ ,
ale na ten przysmak trzeba jeszcze
zaczekaæ, a teraz wracamy do
Holenderskich zwyczajów na uroczysty
posi³ek sk³adaj¹ siê g³ównie potrawy z
dziczyzny , miêsa zaj¹ca, gêsi lub indyka
do tego serwowany jest „Kerstbrood” œwi¹teczny chleb, a na deser ró¿nego
rodzaju puddingi. Po posi³ku œpiewane s¹
kolêdy s¹ równie¿ czytane œwi¹teczne
przypowieœci. Holendrzy staraj¹ siê
pielêgnowaæ tradycjê pasterki, ten jeden
raz w roku koœcio³y s¹ pe³ne ludzi, zbieraj¹
siê na wspólne œpiewanie kolêd nie tylko
holenderskich ,ale niemieckich jak i
angielskich na powitanie nowo
Narodzonego Jezusa Chrystusa. Na
nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
¿yczê Wam drodzy czytelnicy obfitych
darów ³ask p³yn¹cych z Tajemnicy Bo¿ej
Mi³oœci objawionej w Ciszy Nocy
Betlejemskiej, oraz wiele pokoju radoœci w
Nowym Roku . Do zobaczenia na
pielgrzymim szlaku.
S³awomir Król
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ŒWIÊTA MILCZENIA - KATARZYNA LABOURE
Historia Koœcio³a zna wiele
osób, które mia³y wizje i objawienia, ale
tylko niektórym z nich Bóg powierzy³
specjaln¹ misjê, tak jak francuskiej
zakonnicy KATARZYNIE LABOURE. W
kaplicy szarytek przy ul. du Bac w
Pary¿u, Matka Bo¿a poda³a Jej wzór
medalika i obieca³a, ¿e wszyscy, którzy
go bêd¹ nosiæ, doznaj¹ wielu ³ask.
Z o e ( t a k n a z y wa l i j ¹
rodzice) Laboure przysz³a na œwiat w
miesi¹cu Maryi, 2 maja 1806 roku, w
ma³ej wiosce nad kana³em
burgundzkim. Zaraz nastêpnego dnia
odby³ siê Jej chrzest. W chwili narodzin
Katarzyny by³o ju¿ w tej rodzinie
oœmioro dzieci: jedna dziewczynka Maria Ludwika i siedmiu ch³opców. Po
niej urodzili siê jeszcze Toni i Augusta.
W rodzinie Laboure
panowa³a wielka mi³oœæ braterska, a
pierwsze miejsce zajmowa³ Bóg. Ca³a
rodzina gromadzi³a siê co wieczór na
wspólnej modlitwie.
Rodzice Jej byli
wieœniakami, nale¿eli do solidnego rodu
i cieszyli siê powszechnym szacunkiem.
Matka dziewczynki podupad³a na
zdrowiu i wieku 42 lat umiera
pozostawiaj¹c rodzinê w wielkim
smutku. Zoe mia³a wtedy 9 lat. Wspiê³a
siê na krzes³o w pokoju zmar³ej matki,
aby dosiêgn¹æ figurki Matki Bo¿ej, któr¹
uca³owa³a i ze ³zami w oczach prosi³a,
aby zast¹pi³a Jej zmar³¹ matkê.
Katarzyna wraz z m³odsz¹
siostr¹ po œmierci mamy przebywa³a u
cioci, ale po dwóch latach powróci³a do
ojca. Niebawem Jej starsza siostra Maria
Ludwika wst¹pi³a do Zgromadzenia
Sióstr Mi³osierdzia, a dwunastoletnia
wówczas Katarzyna zosta³a gospodyni¹
wielkiej fermy. W domu utrzymywa³a
idealny porz¹dek, gotowa³a i nosi³a
jedzenie robotnikom na pole,
opiekowa³a siê m³odsz¹ siostr¹.
Znajdowa³a jeszcze czas, aby odwiedzaæ
chorych we wiosce. Zaczê³a te¿
praktykowaæ posty.
Sk¹d taka m³oda
dziewczyna czerpa³a si³y do pracy?
Rozwi¹zaniem tej tajemnicy by³ koœció³
w pobliskim Fain. Tam codziennie rano
bieg³a Katarzyna i modli³a siê samotnie,
klêcz¹c na go³ej posadzce. Pan Laboure
móg³ byæ dumny ze swojej córki. Jednak
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gdy Katarzyna oznajmi³a mu o zamiarze
wst¹pienia do klasztoru, stanowczo siê
temu sprzeciwi³.
Pragnienie wst¹pienia do
zakonu umacnia w Niej dziwny sen, jaki
prze¿ywa w wieku 19 lat. Wydaje siê Jej,
¿e jest w koœciele w Fain. Przy o³tarzu
odprawia Mszê œw. stary kap³an. Po
zakoñczeniu, odwraca siê i daje znak, by
siê zbli¿y³a. Ona przera¿ona ucieka, gdy
nagle dostrzega, ¿e jest przy ³ó¿ku
chorego. Stary kap³an te¿ tam jest i mówi
do niej: „Córko moja, dobr¹ rzecz¹ jest
pielêgnowanie chorych. Teraz uciekasz
przede mn¹, ale pewnego dnia bêdziesz
szczêœliwa, kiedy przyjdziesz do mnie.
Bóg ma wobec ciebie szczególne
zamiary. Nie zapomnij o tym”.
Us³ysza³a wezwanie, ale
wierna prawu milczenia, które sobie
na³o¿y³a, nie powiedzia³a ani s³owa o
tym dziwnym œnie. Ponawia swoj¹
proœbê, rozmawiaj¹c z ojcem o
powo³aniu. Jednak odpowiedŸ ojca by³a
zdecydowana i natychmiastowa: „Nie
pójdziesz!”
Dopiero gdy skoñczy³a 24
lata ojciec ostatecznie, po wielu
wahaniach, wyra¿a zgodê i Katarzyna
zrealizowa³a swoje marzenie. Uda³a siê
do Sióstr Mi³osierdzia w Chatillon i tam
zobaczy³a na œcianie portret kap³ana.
Dowiedzia³a siê, ¿e to œw. Wincenty a
Paulo – za³o¿yciel Zgromadzenia.
Katarzyna milcza³a, ale ze zdziwieniem
stwierdzi³a, ¿e jest to ten sam ksi¹dz,
który ukaza³ siê Jej we œnie. Powiedzia³
wtedy: „Przyjdziesz do mnie…”. I
Katarzyna przysz³a.
Po trzech miesi¹cach
zosta³a wys³ana do Pary¿a przy rue du
Bac, dla odbycia nowicjatu. Dnia 5 lutego
1831 roku Katarzyna opuszcza nowicjat
i zostaje siostr¹ w przytu³ku dla starców
d'Enghien, gdzie szybko zdoby³a serca
wszystkich podopiecznych.
W tym samym mniej
wiêcej czasie Katarzyna zaczê³a
doznawaæ objawieñ Matki Bo¿ej.
Pocz¹tkowo – poza spowiednikiem – nie
oœmieli³a siê nikomu o nich wspomnieæ,
ale z czasem wieœæ o Jej cudownych
wizjach zaczê³a siê rozchodziæ. W jednej
z wizji Katarzyna ujrza³a obraz
przedstawiaj¹cy opromienion¹ Matkê
Bo¿¹ otoczony s³owami: „O, Maryjo bez

grzechu poczêta, módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie uciekamy”. Us³ysza³a
g³os mówi¹cy, ¿e trzeba przygotowaæ
medalik wg tego wzoru, a wszyscy,
którzy go z ufnoœci¹ nosiæ bêd¹
otrzymaj¹ wiele ³ask. Widzia³a te¿ drug¹
stronê medalika. Widnia³a tam wielka
litera „M”, nad ni¹ krzy¿ a pod ni¹ by³y
dwa serca Jezusa i Maryi jedno z koron¹
cierniow¹, drugie zaœ przeciête
mieczem.
Pocz¹tkowo by³y trudnoœci
z wykonaniem medalika. Spowiednik
Katarzyny nie od razu da³ wiarê Jej
objawieniom, uwa¿aj¹c wci¹¿, ¿e jest to
skutek wyobraŸni m³odej nowicjuszki.
Gdy po d³ugich badaniach objawienia
Katarzyny zosta³y dowiedzione, Jej
spowiednik ks. Aladel przekona³
Arcybiskupa Pary¿a, aby zgodzi³ siê
wizjê tê przedstawiæ na medaliku. W
maju 1832 roku zosta³y rozdane
pierwsze medaliki, które wkrótce
z a c z ê t o n a z y wa æ „ C u d o w ny m i ”.
Katarzyna otrzyma³a jeden z nich, nie
daj¹c nic poznaæ po sobie. Mo¿na sobie
wyobraziæ Jej wewnêtrzn¹ radoœæ. Ju¿
wkrótce zaczêto mówiæ siê o licznych
uzdrowieniach i nawróceniach.
Katarzyna ca³y czas
prowadzi³a ¿ycie ukryte. ¯adna praca nie
zra¿a³a siostry Katarzyny. Osoby starsze
otoczone by³y jej uwa¿n¹ i pe³n¹
poœwiêcenia opiek¹ przez 46 lat. Mówi³a
ma³o, ¿y³a w stanie ci¹g³ego skupienia.
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Katarzyna krótko przed
œmierci¹ zwierzy³a siê poufnie
prze³o¿onej ze swoich objawieñ.
Najœwiêtsza Panna zwolni³a J¹ z
sekretu. Umar³a, po przyjêciu ostatnich
sakramentów, z pogodnym wyrazem
twarzy – 31 grudnia 1876 roku. Cia³o
Siostry Katarzyny ekshumowane, po 56
latach, w celu beatyfikacji, pozosta³o
nietkniête, a cz³onki giêtkie.
Przeniesiono J¹ na ulicê du
Bac, do obecnej kaplicy. To w³aœnie w
relikwiarzu, pod o³tarzem Najœwiêtszej
Dziewicy z kul¹ ziemsk¹ spoczywa cia³o
Œwiêtej Siostry Katarzyny. W tym
samym miejscu, gdzie wiek wczeœniej,
objawi³a siê Jej Matka Bo¿a. Ca³y
wystrój tej kaplicy przypomina dzieje
objawieñ Cudownego Medalika. Mia³am
okazjê trzykrotnie modliæ siê przy
relikwiach Œwiêtej , w miejscu
objawieñ, w Pary¿u przy ulicy du Bac.
Jej beatyfikacji dokona³
Papie¿ Pius XI – 28 maja 1933 roku, a do
chwa³y œwiêtych wyniós³ Siostrê
Katarzynê, któr¹ lubi³ nazywaæ:
„ŒWIÊT¥ MILCZENIA”, Papie¿ Pius XII 27 lipca 1947 roku. Nasz Papie¿ Jan
Pawe³ II z³o¿y³ wizytê w Kaplicy Matki
Bo¿ej od Cudownego Medalika i modli³
siê przy relikwiach Œwiêtej Katarzyny, w
150 rocznicê objawieñ – 31 maja 1980
roku.
Mimo s³awy Cudownego
Medalika œw. Katarzyna Laboure
pozosta³a nadal cicha i nieznana. Jej
pami¹tka przypada 31 grudnia, w dniu
narodzin dla Niebieskiej Ojczyzny.
MODLITWA
Wszechmog¹cy Bo¿e, Ty
da³eœ nam Swoj¹ s³u¿ebnicê
Katarzynê, która z
prostot¹ i skromnoœci¹ ca³ym ¿yciem
pragnê³a zadoœæuczyniæ
Twojej Sprawiedliwoœci, s³u¿¹c
z bezgraniczn¹ mi³oœci¹
nieszczêœliwym, chorym
i potrzebuj¹cym. Ty
obdarzy³eœ J¹ ³ask¹ ujrzenia Matki
Przenajœwiêtszej.
Zbawicielu œwiata, prosimy, za Jej
wstawiennictwem udziel
nam ³aski swego mi³osierdzia.
Amen
Urszula Pawelska

„ A L K O H O L J E S T D L A L U D Z I… „
c.d.

Powiedzieliœmy ostatnio, ¿e problem
choroby alkoholowej dotyka bardzo wielu
ludzi niszcz¹c nie tylko osobê uzale¿nion¹,
ale równie¿ jej rodzinê. Zazwyczaj up³ywa
sporo lat nim bliscy alkoholika zdecyduj¹
siê poszukaæ pomocy u specjalistów.
Dzieje siê tak miêdzy innymi dlatego, ¿e
alkoholizm jako choroba przewlek³a ma
ró¿ne fazy i oblicza. To powoduje, ¿e
cz³onkowie rodziny potrafi¹ d³ugo siê
broniæ przed przyjêciem trudnej prawdy o
tym, i¿ picie wspó³ma³¿onka, rodzica, syna
czy córki ma wszelkie znamiona
u z a l e ¿ n i e n i a i w y m a ga fa c h owe j
interwencji. Myœl¹c „alkoholik” widzimy
w wyobraŸni cz³owieka zaniedbanego,
zataczaj¹cego siê, agresywnego, le¿¹cego
w poprzek ulicy, itp. Tak siê dzieje w
przypadku fazy krytycznej czy koñcowej
choroby alkoholowej. Tymczasem
uzale¿nienie zaczyna siê du¿o wczeœniej!
Sygna³em alarmowym mo¿e byæ uwaga
rzucona przez kogoœ osobie bior¹cej
kieliszek do rêki : "tobie ju¿ mo¿e
wystarczy..." , albo fakt, ¿e urwa³ siê "film"
z poprzedniego wieczoru, albo coraz
czêstszy zwyczaj picia w samotnoœci („do
lustra”) w celu podniesienia nastroju,
zredukowania napiêcia, zapomnienia o
k³opotach itp. Kolejnym dzwonkiem
alarmowym mo¿e byæ np. utrata pracy z
powodu nietrzeŸwoœci, czy
spowodowanie wypadku na drodze pod
wp³ywem alkoholu, coraz powa¿niejsze
k³opoty ze zdrowiem itd. Wszystkie te
sytuacje wskazuj¹ na utratê kontroli nad
piciem, a to jest g³ówny objaw œwiadcz¹cy
o tym, ¿e mamy do czynienia
najprawdopodobniej z uzale¿nieniem!
Kolejnym czynnikiem, który powoduje,
¿e rodzina zwleka z szukaniem fachowej
pomocy jest fakt, ¿e s³owo „alkoholizm”
naznaczone jest w naszej œwiadomoœci
negatywnie, poniewa¿ w odró¿nieniu od
innych chorób niesie ze sob¹ obraz
cz³owieka, który utraci³ kontrolê nad sob¹
i zachowuje siê niezgodnie z przyjêtymi
powszechnie normami. Trzeba niema³ej
odwagi, ¿eby przyznaæ przed sob¹ a tym
bardziej wobec innych ludzi, ¿e ten
problem jest naszym problemem.
Nazwanie go po imieniu jest niezbêdnym
wa r u n k i e m ro z p o c z ê c i a p ro c e s u

zdrowienia i przywracania zachwianej
równowagi w rodzinie. Nie bez powodu
program tzw. „12 Kroków” bêd¹cy
podstaw¹ filozoficzn¹ wszystkich grup
samopomocowych dzia³aj¹cych w ramach
ruchu „AA”*, zaczyna siê od stwierdzenia:
”Przyznaliœmy, ¿e jesteœmy bezsilni wobec
alkoholu i ¿e nie jesteœmy w stanie
kierowaæ naszym ¿yciem”! Zazwyczaj ten
pierwszy krok udaje siê postawiæ w
obliczu jakiegoœ gwa³townego kryzysu.
S³yszymy czêsto, ¿e alkoholik musi
siêgn¹æ swojego dna, ¿eby od niego móc
siê odbiæ i zacz¹æ drogê trzeŸwienia.
Podobny mechanizm mo¿na
zaobserwowaæ u cz³onków jego rodziny.
Absolutna wiêkszoœæ osób
zg³aszaj¹cych siê po pomoc, znajduje siê
na krawêdzi ca³kowitego wyczerpania
psychicznego i fizycznego. Bywa, ¿e s¹ ju¿
po pierwszych wizytach u psychiatrów i
bior¹ leki uspokajaj¹ce. Ostatecznym
impulsem do dzia³ania staje siê dla nich
czêsto jakieœ konkretne traumatyczne
wydarzenie: awantura zakoñczona
interwencj¹ policji, drastyczny akt
przemocy, spowodowanie wypadku pod
wp³ywem alkoholu, utrata pracy z
powodu alkoholu i tym samym œrodków
(nieraz jedynych) na utrzymanie rodziny,
czy powa¿ny kryzys zdrowotny któregoœ z
jej cz³onków.
Powracam do pytania z poprzedniego
artyku³u: jak rodzina mo¿e uwolniæ siê z
pu³apki wspó³uzale¿nienia? Jest to trudny
proces wymagaj¹cy czasu i niema³ego
wysi³ku, ¿eby wycofaæ siê z ró¿nych
utartych , nieskutecznych i
nieracjonalnych schematów reagowania
na zachowanie uzale¿nionego
wspó³ma³¿onka czy innego cz³onka
rodziny. Aby to sta³o siê mo¿liwe rodzina
m u s i w y j œ æ z e s wo i m b o l e s ny m
problemem na zewn¹trz. Do procesu
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zdrowienia potrzebuje rzetelnej wiedzy
n a tem a t mec ha n izm ów c horoby
alkoholowej i warunków jej skutecznego
leczenia. Pierwszym krokiem mo¿e byæ
wizyta w Punkcie Konsultacyjnym do
spraw uzale¿nieñ, w którym dy¿uruj¹
ró¿ne osoby zajmuj¹ce siê pomoc¹ w
problemach alkoholowych: psycholodzy,
terapeuci, pe³nomocnik gminy ds.
uzale¿nieñ, kurator s¹dowy. W Zb¹szyniu
Punkt Konsultacyjny znajduje siê w
budynku Gimnazjum przy ul. Mostowej.
Kolejnym krokiem w procesie
uwalniania siê z pu³apki
wspó³uzale¿nienia mo¿e byæ udzia³ w
grupie wsparcia Al-Anon, która gromadzi
o s o by m a j ¹ c e w ro d z i n i e ko g o œ
choruj¹cego na alkoholizm. Grupa
wsparcia to miejsce, w którym
doœwiadcza siê ¿yczliwoœci i zrozumienia
ze strony jej uczestników, poniewa¿
wszystkich ³¹czy ten sam problem: picie
bliskiej osoby. To stwarza poczucie
wspólnoty i bezpieczeñstwa i pozwala
stopniowo uporaæ siê z problemem
izolacji i osamotnienia, z poczuciem
wstydu i winy z powodu alkoholizmu
bliskiej osoby. Grupa Al.-Anon podobnie
jak grupa AA nastawiona jest na pracê nad
rozwojem osobistym opartym o Program
Dwunastu Kroków. Opiera siê na
fundamentalnej zasadzie anonimowoœci
dziêki czemu cz³onkowie grupy mog¹
swobodnie porozmawiaæ o swoich
trudnoœciach nie boj¹c siê, ¿e ich osobiste
sprawy trafi¹ do niepowo³anych uszu.
W naszej gminie w Zb¹szyniu na
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat
powsta³o kilka grup wsparcia
wywodz¹cych siê z Ruchu AA
zaadresowanych zarówno do osób
uzale¿nionych ( dwie grupy AA), jak i do
cz³onków ich rodzin: grupa AL-Anon
nastawiona na pomoc bliskim alkoholika,
a tak¿e grupa AL.-Ateen dla dzieci, które
borykaj¹ siê z alkoholizmem któregoœ z
rodziców. Warto przyjrzeæ siê bli¿ej
fenomenowi ich dzia³ania i istnienia
pamiêtaj¹c, ¿e s¹ one ruchem
samopomocowym, niezale¿nym od
pañstwowych instytucji maj¹cym za sob¹
historiê 77 letniej dzia³alnoœci. Ale o tym
opowiemy w nastêpnym odcinku…
Maria Suchorska
*Anonimowi Alkoholicy
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Papie¿ jest nieomylny

to, czego ich nauczyciel, Jezus
Chrystus, nauczy³. Œw. Piotr i nastêpcy
maj¹ czuwaæ nad czystoœci¹ nauki,
pilnowaæ nie tylko wiernych ale i
samych pasterzy. Mia³o to wielkie
znaczenie w historii Koœcio³a.
Zdarza³o siê, ¿e nawet biskupi i
kap³ani b³¹dzili, wtedy papie¿e
prostowali b³êdy swoj¹ powag¹, np.
Focjusz, Ariusz, Marcin Luter i inni.
Pan Jezus powiedzia³ do œw. Piotra:
„Modli³em siê za ciebie, aby twoja
wiara nie os³ab³a, a ty b¹dŸ silny i
utwierdzaj w wierze swoich braci”.
Znaczy to, ¿e Piotr ma czuwaæ, aby
bracia nie b³¹dzili. „Utwierdzaj ich w
wierze, b¹dŸ dla nich ostoj¹,
wspomagaj ich w wierze”. W historii
Koœcio³a, papie¿e zawsze byli ostoj¹
wiary i obyczajów. Je¿eli powstawa³y
trudnoœci, spory, szerzy³y siê b³êdne
nauki, papie¿e napominali
b³¹dz¹cych, mieli zawsze ostatnie
s³owo.
Œ w. A u g u s t y n m ó w i ³ : „ R z y m
powiedzia³, problem rozwi¹zany”.
W dzisiejszych czasach Ojciec Œwiêty
czêsto krytykowany, jest zawsze
obroñc¹ prawdziwej wiary. Koœció³
Katolicki maj¹c moc Ducha Œwiêtego,
który daje papie¿owi si³ê i moc
obrony i czystoœci wiary, prowadzi
nieomylnie wiernych do prawdziwej
wolnoœci i zbawienia. Tam gdzie jest
papie¿, tam jest prawdziwy Koœció³
Chrystusa.

W raz z najwy¿sz¹ w³adz¹ Œw. Piotr i
jego nastêpcy otrzymali te¿ dar
nieomylnoœci. Dlatego papie¿, gdy
uroczyœcie og³asza prawdy wiary i
moralnoœci, nie mo¿e siê myliæ. Gdyby
papie¿ nie mia³ tego daru Ducha
Œwiêtego, jego nauczanie nie mia³oby
wiêkszej wartoœci. Chodzi przecie¿ o
wieczne zbawienie wiernych.
Musimy zaznaczyæ, ¿e nieomylnoœæ nie
oznacza bezgrzesznoœci. Papie¿ kiedy
og³asza jak¹œ prawdê wiary, nie
og³asza nowej nauki, tylko potwierdza
ju¿ istniej¹c¹ opieraj¹c siê na Piœmie
Œwiêtym i Tradycji. Nieomylnoœæ
papie¿a by³a ju¿ w Koœciele uznawana
od samego pocz¹tku ale uroczyœcie
og³oszona na pierwszym soborze
watykañskim w 1870 roku.
Papie¿ nie mo¿e siê myliæ:
- Kiedy uroczyœcie og³asza now¹
prawdê wiary, np. Wniebowziêcie
NMP;
- Kiedy og³asza albo wyjaœnia zasady
moralnoœci, które odnosz¹ siê do
wszystkich wiernych, np. aborcja jest
grzechem ciê¿kim;
- Kiedy og³asza nowych œwiêtych i
b³ogos³awionych, czyli ¿e ta osoba jest
zbawiona i mo¿emy j¹ prosiæ o
wstawiennictwo u Pana Boga i
naœladowaæ jej cnoty.
Nieomylnoœæ papie¿a jest konieczn¹ do
normalnego pos³annictwa Koœcio³a.
Pan Jezus ustanowi³ Œw. Piotra
fundamentem swojego Koœcio³a, co Ks. Leon
póŸniej potwierdzi³ po swoim
Zmartwychwstaniu. Je¿eli papie¿,
fundament, opoka, naucza³by nauki
b³êdne, wprowadzi³by wiernych w
b³¹d i nie mieliby pewnoœci, czy id¹
prawdziw¹ drog¹ do zbawienia. Œw.
Piotr i jego nastêpcy a¿ do koñca œwiata
otrzymali wielk¹ w³adzê wi¹zania i
uwalniania. W³adza ta przechodzi te¿
na nastêpców. Pan Bóg uzna w niebie
wszystko, co œw. Piotr i jego nastêpcy,
uczyni¹ na ziemi. Jest oczywiste, ¿e nie
mog¹ oni nauczaæ b³êdnych nauk ale
przekazywaæ wiernie i przechowywaæ

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Katecheza 18
BÓG JEST WSZECHMOG¥CY
– OPATRZNOŒÆ BO¯A
1. Prawda wiary o wszechmocnym
Bogu oraz Jego Opatrznoœci
wywo³uje w nas mieszane uczucia. Z
jednej strony wierzymy w ni¹ i
cieszymy siê, ¿e jest Ktoœ potê¿niejszy
od nas, kto czuwa nad biegiem
ludzkich dziejów. Daje nam to
ogromne poczucie bezpieczeñstwa w
¿yciu. Z drugiej jednak strony, gdy
s³yszymy o wybuchach wulkanów,
trzêsieniach ziemi, powodziach lub
innych kataklizmach, albo gdy nas
samych dotykaj¹ nieszczêœcia, rodz¹
siê w nas w¹tpliwoœci. Odnosimy
nierzadko wra¿enie, mo¿e nawet
nieœwiadome, jakby Pan Bóg nie do
koñca mia³ w³adzê nad wszystkim.
2. To doœwiadczenie podzielaj¹
a u to r z y K a te c h i z m u Ko œ c i o ³ a
Katolickiego, pisz¹c: „Wiara w Boga
wszechmog¹cego mo¿e byæ
wystawiona na próbê przez
doœwiadczenie z³a i cierpienia.
Niekiedy Bóg mo¿e wydawaæ siê
nieobecny i niezdolny do
przeciwstawienia siê z³u” (KKK 272).
Ten sam Katechizm zachêca nas
jednoczeœnie, abyœmy uwierzyli, ¿e
„wszechmoc Bo¿a jest powszechna,
poniewa¿ Bóg wszystko stworzy³,
wszystkim rz¹dzi i wszystko mo¿e;
jest mi³uj¹ca, poniewa¿ Bóg jest
naszym Ojcem; jest tajemnicza,
poniewa¿ tylko wiara mo¿e j¹ uznaæ,
gdy «w s³aboœci siê doskonali» (2 Kor
12,9)” (KKK 268).
3. Powszechnoœæ mocy Boga
oznacza wiêc, ¿e nie tylko stworzy³
On wszechœwiat, ale ustali³ równie¿
jego porz¹dek oraz kieruje ludzkimi
sercami i wydarzeniami (Prz 21,1).
Stworzenie, choæ nosi ju¿ w sobie
dobroæ i doskona³oœæ, to jednak nie
wysz³o z r¹k Boga ca³kowicie

wykoñczone (por. KKK 302) i zmierza
ku ostatecznej doskona³oœci, zaœ
zrz¹dzenia, przez które Bóg prowadzi
stworzenie do doskona³oœci
nazywamy „Bo¿¹ Opatrznoœci¹” (por.
KKK 302). Pismo Œwiête poucza nas
wyraŸnie, ¿e troska Bo¿ej
Opatrznoœci jest konkretna i
bezpoœrednia (por. KKK 321), tzn.
obejmuje sob¹ wszystko, od wielkich
wydarzeñ historii a¿ do rzeczy
najmniejszych.
Czêsto zupe³nie b³êdnie
s¹dzimy, ¿e nasze osobiste sprawy s¹
zbyt ma³o wa¿ne, by zajmowaæ nimi
Pana Boga. Jezus Chrystus wrêcz
zachêca do dzieciêcego zawierzenia
Opatrznoœci Ojca: „Nie troszczcie siê
wiêc zbytnio i nie mówcie: co
bêdziemy jeœæ? Co bêdziemy piæ? (…)
Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego
wszystkiego potrzebujecie” (Mt
6,31n.). Bóg zna wszystkie nasze
potrzeby i chce je zaspokajaæ, gdy¿
Jego wszechmoc i Opatrznoœæ Bo¿a
jest mi³uj¹ca. On nie jest z³oœliwym
geniuszem, który wprawi³ w ruch
wszechœwiat i stworzy³ ludzi dalej siê
nimi nie zajmuj¹c. Nie! Jest
kochaj¹cym Ojcem, który troszczy siê
o nas, udziela nam przybranego
synostwa, a zw³aszcza wtedy, gdy w
swoim nieskoñczonym mi³osierdziu
dobrowolnie odpuszcza nam grzechy.
J e g o w s z e c h m o c o b j aw i a s i ê
najpe³niej nie w dominacji nad
cz³owiekiem, lecz w darmowej
mi³oœci; w tym, ¿e mo¿e kochaæ
ka¿dego cz³owieka za darmo i nie
zniechêcaæ siê ludzk¹ niewiernoœci¹.
Jednoczeœnie wszechmoc i
opieka mi³oœci Bo¿ej pozostaje dla
nas tajemnicza. Mo¿na j¹ zg³êbiæ
tylko wiar¹. Tajemnicze pozostaj¹ dla
nas chwile pozornej niemocy Boga
wobec z³a i cierpienia cz³owieka.
Tajemnicze i bez ³atwych odpowiedzi
pozostan¹ odwieczne pytania
cz³owieka: Jeœli Bóg, dobry i

wszechmog¹cy Ojciec troszczy siê o
wszystkie swoje stworzenia, to
dlaczego istnieje z³o i cierpienie?
Dlaczego Bóg nie stworzy³ œwiata
doskona³ego, bez pierwiastków z³a?
Otó¿ Bóg w realizacji swego zamys³u
sam dobrowolnie ogranicza swoj¹
wszechmoc, by obdarzyæ cz³owieka
nie tylko istnieniem, lecz równie¿
godnoœci¹ wolnego wspó³dzia³ania z
Nim. Mo¿liwoœæ czynienia nie tylko
dobra, ale tak¿e z³a, jest cen¹ ludzkiej
wolnoœci. Bóg móg³ tak
„zaprogramowaæ” cz³owieka, by ten
by³ zdolny czyniæ tylko dobro, wtedy
jednak nie bylibyœmy w pe³ni wolni.
Stwórca chcia³ jednak, byœmy d¹¿yli
do ostatecznego celu z wolnego
wyboru, a nie z przymusu. Wolnoœæ
zak³ada wiêc mo¿liwoœæ b³êdu i
grzechu. Wiemy z Ksiêgi Rodzaju, ¿e
faktycznie z³o moralne wesz³o na
œwiat poprzez decyzjê pierwszych
rodziców. I choæ Bóg nie jest ani
bezpoœrednio ani poœrednio
przyczyn¹ z³a moralnego w œwiecie,
to z szacunku do wolnoœci cz³owieka
dopuszcza je, by nastêpnie w
tajemniczy sposób wyprowadziæ z
niego wiêksze dobro. W taki w³aœnie
sposób ze œmierci swego Syna Bóg
wyprowadzi³ najwiêksze dobro:
odkupienie ludzkoœci.
4. Zapamiêtajmy: Wszechmoc i
Opatrznoœæ Bo¿a jest powszechna,
tzn. obejmuje wszystkie wydarzenia
w œwiecie; jest mi³uj¹ca, tzn. mo¿e
sobie pozwoliæ na darmow¹ mi³oœæ
wobec ka¿dego cz³owieka i nie
zniechêcaæ siê jego niewdziêcznoœci¹;
jest wreszcie tajemnicza, tzn. zdolna
do wyprowadzenia dobra z
wszelkiego z³a. Pozorna niemoc Boga
wobec z³a i cierpienia jest tak
naprawdê Jego samoograniczeniem
siê, by uczyniæ miejsce dla ludzkiej
wolnoœci.
Ks. Leszek Misiarczyk
"Katechizm P³ocki"
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Œwi¹teczny czas…
Ojciec œw. Jan Pawe³ II spotykaj¹c siê z
m³odzie¿¹ w 2000 roku w Czêstochowie
na Œwiatowych Dniach M³odzie¿y
powiedzia³, ¿e najwa¿niejsze dla nas to
Krzy¿, Ksiêga i Obraz. Codziennoœæ nie
sk³ada siê z przypadków i na pewno nie
przypadek sprawi³, ¿e te trzy Wielkie
symbole w³aœnie w naszej OjczyŸnieO j c z y Ÿ n i e J a n a Paw ³ a I I z o s t a ³ y
zniewa¿one. By³y to czyny ludzi mocno
zagubionych. To nie pokoi, lecz bardziej
oburza ciche przyzwolenie na tego typu
zachowania- w Polsce Jana Paw³a II!
Podkreœliæ trzeba- to nie przypadkowe
dzia³ania! Wyœmiewanie, wyszydzanie s¹
nie tylko symbole, ale i sam Pan Bóg! Przez
ostatnie lata nasza wiara os³ab³a znacznie.
Z³y, czyli szatan przyst¹pi³ do dzie³a,
uderza w filary Koœcio³a, rujnuj¹c w
sercach wiernych obraz Nieba ju¿ tu na
Ziemi.
Wiêkszoœæ wiernych przechodzi obok
tych wydarzeñ obojêtnie, zagonionych
przygotowaniem do œwi¹t- tylko na czyj¹
czeœæ? Czasami mo¿na siê zapytaæ, -„czy
cz³owiek wspó³czesny naprawdê musi
upaœæ na same dno, ¿eby póŸniej siê od
niego odbiæ i czy siê odbiæ?” W tej refleksji
warto siêgn¹æ do Œwiêtej Ksiêgi i
przypomieæ sobie chwilê kiedy cz³owiek
odszed³ od Boga. Nie mo¿na udawaæ, ¿e
nic siê niesta³o- wystarczy spojrzeæ na
frekwencje w trakcie niedzielnej
Eucharystii, która ca³y czas maleje. Tam
gdzie niema prawdziwych wartoœci, tam
s¹ antywartoœcii wtedy mówi siê o
r z e c z a c h n i e n o r m a l nyc h , j a ko o
normalnych. Ostatnia masakra w szkole,
w Stanach Zjednoczonych jest tego
dobitnym przyk³adem, gdzie komentator
telewizyjny mówi : „- bêdziemy musieli siê
do tego przyzwyczaiæ”. Setki komentarzy i
fa³szywe szukanie przyczyn, kiedy
przyczyna jest jedna- brak Pana Boga w
¿yciu osobistym i spo³ecznym.
„Wiemy te¿, ¿e Bóg z tymi, którzy Go
mi³uj¹, wspó³dzia³a we wszystkim dla
ich dobra” (Rz 8,28-30)
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II mówi³: „Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby imiê
Bo¿e by³o obra¿ane w waszych sercach, w
¿yciu rodzinnym czy spo³ecznym”. Ile kroæ
nie bronimy Go, nie bronimy te¿ wartoœci
które nam przekazali przodkowie, czyli
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Módlmy siê w naszych intencjach w raz z
Janem Paw³em II i œw. o. Pio litani¹ do
Dzieci¹tka Jezus

nie szanujemy Boga, tym samym
marnujemy wielk¹ spuœciznê, któr¹ nam
zostawili. „Mo¿na, ale czy wolno”powiedzia³by Jan Pawe³ II. Mo¿e
niewinnie wylanej krwi, po³¹czonej z
wielk¹ mi³oœci¹ do Boga i z marzeniami o
wolnej, dostatniej Polsce to ofiara któr¹
z ³ o ¿ y ³ o m i l i o ny p o l a kó w. N a s z e
zaniechania i zaniedbania, czyli te¿
letnioœæ chrzeœcijañska ci¹¿y na naszym
narodowym sumieniu.
Niech to narodzenie Ma³ego Boga
bêdzie dla nas narodzeniem nowego
cz³owieka, który na Jego wezwanie nie
tylko sam wyruszy za gwiazd¹
prowadz¹c¹ go, ale i poprowadzi innych.
Szczerze ¿yczmy sobie tego nawzajem.
Grupa Modlitewna œw. o. Pio i b³. Jana
Paw³a II

Kyrie eleison, Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, uslysz nas, Chryste, wysluchaj nas
Ojcze z nieba Boze, zmiluj sie nad nami
Synu, Odkupicielu swiata, Boze
Duchu Swiety, Boze Swieta Trójco, jedyny
Boze, Boskie Dzieciatko, prawdziwy Synu
Boga, zmiluj sie nad nami.
Boskie Dzieciatko, Synu Maryi Panny
Boskie Dzieciatko, Slowo,ktore stal sie
Cialem, Boskie Dzieciatko, madrosci Ojca
Przedwiecznego, Boskie Dzieciatko,
przedmiocie upodobania Ojca, Boskie
Dzieciatko, oczekiwanie sprawiedliwych
Boskie Dzieciatko, upragnione przez
wszystkich, Boskie Dzieciatko, Krolu
Aniolow,Boskie Dzieciatko, nasz Zbawicielu
Boskie Dzieciatko, ktores obralo sobie za
mieszkanie ubozuchna stajenke, zlobek za
kolebke, prostych pastuszkow za swych
pierwszych wielbicieli
Boskie Dzieciatko, ktore krolowie uznali
swiatloscia i zbawie-niem wszystkich
narodow, Boskie Dzieciatko, skarbnico lask
Bozych, Boskie Dzieciatko, zrodlo swietej
milosci, Badz nam milosciw, przepusc nam
Boskie Dzieciatko. Badz nam milosciw,
wysluchaj nas Boskie Dzieciatko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie
Dzieciatko. Od zlosci swiatowej, Od
pozadliwosci ciala Od pychy zywota, Przez
pokorne Narodzenie Twoje, Przez
chwalebne Objawienie sie Twoje, Przez
Ofiarowanie sie Twoje, Przez niewinnoœæ
Twoja, Przez prostote Twoj¹, Przez
posluszenstwo Twoje, Przez lagodnosc
Twoj¹, Przez pokore Twoja, Przez milosc
Twoja, Baranku Bozy, ktory gladzisz
grzechy swiata, przepusc nam Boskie
Dzieciatko. Baranku Bozy, ktory gladzisz
grzechy swiata, wysluchaj nas Boskie
Dzieciatko. Baranku Bozy, ktory gladzisz
grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.
Bede sie radowal w Panu.
Bede sie weselil w Bogu, Jezusie moim.
Modlmy sie: Panie Jezu, Ty z milosci ku
nam przybrales postac Dzieciatka
ubozuchnego i upokorzonego w zlobku,
uwielbiamy Cie i wraz z medrcami
ofiarujemy Ci zloto goracej milosci oraz
kadzidlo zywej modlitwy; uswiec nasze
serca, jak niegdys uswieciles serca ubogich
pasterzy, abysmy Ci zawsze wiernie sluzyli
i nigdy nie przestawali wielbic. Ktory zyjesz
i krolujesz na wieki wiekow. Amen.
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

DRODZY CZYTELNICY!
Od tego numeru rozpoczynam
prezentowanie FIGUR i KRZY¯Y
znajduj¹cych siê na terenie naszej
parafii. Myœl taka zrodzi³a siê dlatego, ¿e
robimy w parafii album tych
wspania³ych, dla nas chrzeœcijan,
œwiêtych znaków, kryj¹cych w sobie
bardzo ciekawe niekiedy historie.
Zajê³am siê zbieraniem informacji o
figurach i krzy¿ach - dotycz¹cych ich
powstania, z czyjej inicjatywy zosta³y
postawione, kto sprawuje nad nimi
opiekê…
Na pewno parafianie, czytaj¹cy
„Zb¹skie Sanktuarium” znaj¹ fakty, o
których nie wiem. Bêdê przekazywa³a
informacje znalezione w ksi¹¿kach,
czasopismach oraz uzyskane od osób
pamiêtaj¹cych lub maj¹cych spisane te
fakty. Jeœli ktoœ z Pañstwa bêdzie mia³
wiêcej wiadomoœci, to bardzo proszê o
kontakt z redakcj¹ lub osobiœcie ze mn¹.
Urszula Pawelska

Dla parafii…
W naszej parafii pracuje wiele osób,
których na co dzieñ nie widaæ, ale ich
praca jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ
przedstawiamy kolejn¹ z takich osób.
Jest ni¹ Pani Urszula Pawelska, która jest
m.in.: wspó³redaktork¹ gazety
parafialnej „Zb¹skie Sanktuarium”.

„Zb¹szyñ to miasto, w którym siê
urodzi³am i mieszkam ca³y czas. Do
roku 1988 na ulicy Senatorskiej, dziœ na
Mostowej”- opowiada Urszula
Pawelska.
„Mam trzy siostry. Moi rodzice bardzo
dbali o to, abyœmy uczestniczy³y w
ró¿nych nabo¿eñstwach w koœciele, nie
tylko w niedzielnej Mszy œw. Sami
jednoczeœnie byli dla nas przyk³adem.
Mama powtarza³a „ kto ma chodziæ do
koœcio³a, jak nie my, którzy mieszkamy
blisko”.
Przez ca³y okres mojej pracy
zawodowej pracowa³am w przedszkolu
i bardzo lubi³am pracê z ma³ymi
dzieæmi. Nigdy nie chcia³am pracowaæ
w szkole, chocia¿ nie raz mia³am tak¹

1. FIGURA NAJŒWIÊTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA W ZB¥SZYNIU
Pomnik Najœwiêtszego Serca
Jezusowego postawiono w Zb¹szyniu
przy ul. 17 Stycznia ( vis a vis Banku ) w
okresie miêdzywojennym. Poœwiêcony
zosta³ 26 CZERWCA 1932 ROKU przez
KS. DZIEKANA LEONA P£OTKÊ, jako
wyraz wdziêcznoœci mieszkañców
Zb¹szynia za powrót do Macierzy.
Pomnik przetrwa³ tylko kilka lat,
bowiem ju¿ na pocz¹tku II wojny
œwiatowej zosta³ sprofanowany, a
figurze Chrystusa odstrzelono d³onie. Na
szczêœcie sama figura oraz dwa
segmenty postumentu ocala³y.
Wobec tych faktów parafianie, aby
zapobiec dalszym takim aktom,
przenieœli w nocy figurê na cmentarz
parafialny, gdzie znalaz³a schronienie.
Dziêki staraniom KS. DZIEKANA

propozycjê. Po przejœciu na emeryturê,
po 32 latach pracy trafi³am jednak do
szko³y.
Jak zaczê³a siê moja wspó³praca z
Parafi¹? Mirek Skubiszyñski redagowa³
ju¿ wtedy „Liœcik do Chorych” i
zaproponowa³ mi, abym napisa³a
relacjê z pielgrzymki do Czêstochowy i
Gidli. Relacja ta ukaza³a siê w 2002r, a
potem by³y ju¿ nastêpne. W lipcu 2003r.
wraz z przyjació³mi uczestniczy³am w
pielgrzymce parafialnej do Lourdes. W
zwi¹zku z tym, po powrocie, zosta³
wydany dodatek do „ Liœciku do
Chorych” opisuj¹cy przeze mnie t¹
pielgrzymkê.
Ju¿ wczeœniej mieliœmy plany zmiany
naszego „Liœciku”. Okazja u temu
nadarzy³a siê wraz z objêciem naszej
parafii przez ks. Proboszcza Zbigniewa
Piotrowskiego. W parafii trwa³y
remonty. Nie by³o gdzie siê spotkaæ.
Spotkanie, w którym uczestniczyli ks.
Proboszcz, ks. Marian Brdyœ, ks.
Krzysztof Borowicz, szafarze Zygmunt i
Mirek odby³o siê u mnie w domu. Tu
zapad³a decyzja co do nazwy „Zb¹skie
Sanktuarium” i nowej szaty graficznej. Z
gazetk¹ parafialn¹, któr¹ staramy siê
stale udoskonalaæ, zwi¹zana jestem po

MIECZYS£AWA POHLA i parafian, figura
oraz pomnik zosta³y odnowione. Pomnik
powróci³ na swoje pierwotne miejsce.
Stan¹³ jak przed wojn¹ na wysokim
cokole, na skrzy¿owaniu ulic 17 Stycznia
i Mostowej. Zosta³ nieco przesuniêty w
stosunku do jego pierwotnego
po³o¿enia. Projekt odbudowy opracowa³
p. ZENON MATUSZEWSKI.
21 CZERWCA 1990 ROKU, po
zakoñczeniu misji parafialnych, odby³a
siê uroczystoœæ ponownego poœwiêcenia
pomnika.
Za³¹czone fotografie przedstawiaj¹
obecny pomnik oraz pomnik z roku
1932. Zdjêcie tego drugiego pochodzi ze
zbiorów p. Mariana Andrzejaka.
U. Pawelska

dzieñ dzisiejszy. Jestem opiekunem
tak¿e Stra¿y Honorowej NSPJ. Jestem
kolatork¹ w naszej parafii. Na proœbê ks.
Proboszcza podjê³am siê uzupe³nienia
ksiêgi cmentarnej, spisu grobów, który
by³ w jego posiadaniu. Spraw¹
cmentarza parafialnego zajmujê siê
nadal przez ca³y czas. Bardzo czêsto
wykonujê zdjêcia w koœciele, jak i
podczas ró¿nych uroczystoœci. S¹ one
wykorzystywane w gazetce i
umieszczane na stronie internetowej
parafii, a tak¿e w kronice parafialnej,
któr¹ równie¿ prowadzê. Jestem
cz³onkiem Rady Parafialnej.
Moj¹ pasj¹ s¹ pielgrzymki.
Dziêki nim mog³am odwiedziæ wiele
sanktuariów w kraju i za granic¹. Od
kilku lat jeœli czas pozwala, je¿d¿ê na
wakacyjne wyjazdy z ministrantami.
Lubiê te¿ wycieczki rowerowe. W
wolnych chwilach staram siê siêgaæ po
dobr¹ ksi¹¿kê.
Jestem wdziêczna Panu Bogu za
to, ¿e mogê s³u¿yæ naszej parafii. W
miarê swoich umiejêtnoœci i si³, bêdê siê
stara³a dalej pomagaæ”.

Wys³ucha³a: Gabrysia Skubiszyñska
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W ostatnim czasie:

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.

Maja Urszula Piosik, Zb¹szyñ, ul. Kolonia,
Ksawery Gabriel Grzeœko, Strzy¿ewo,
Adam Dzioch, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia,
Oliwia Bia³ecka, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Oliwia Konieczna, Kosieczyn,
Weronika Œmierzcha³a, N¹dnia, ul. G³ówna,
Wiktoria Jadwiga Mania, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
Micha³ Józef Urbañski, Przyprostynia, ul.Œwietojañska,

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Maciej Dunin - Iwona Kosmala,
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Bronis³awa Waga, l. 87, N¹dnia, ul. G³ówna,
2/. Jadwiga Sydor, l. 89, Zb¹szyñ, ul. Zygmunta I Starego.

W dniu 19 stycznia swoje imieniny
bêdzie obchodzi³
KS. KANONIK HENRYK RÊKOŒ
Z tej okazji w imieniu zespo³u
redakcyjnego i czytelników
„Zb¹skiego Sanktuarium” sk³adamy
serdeczne ¿yczenia zdrowia, Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa oraz opieki Matki
Bo¿ej, patronki kap³anów
15

Turniej ministrantów
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NASZA KRONIKA PARAFIALNA

Grudzieñ 2012 / Styczeñ 2013

Co dzia³o siê w parafii w grudniu 2012 ?
•
2 grudnia rozpoczêliœmy Adwent i tego dnia goœciliœmy w parafii przedstawicieli Katolickiej Wspólnoty Chleb ¯ycia.
•
6 grudnia ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski celebrowa³, w koœció³ku œw. Miko³aja na cmentarzu parafialnym, Mszê œw.
odpustow¹.
•
W niedzielê, 9 grudnia po Mszy œw. o godz. 12.00 odwiedzi³ dzieci Œw. Miko³aj.
•
12 grudnia by³ kolejnym ju¿ DNIEM SKUPIENIA DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ I SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH.
•
W sobotê 15 grudnia przyby³ do Zb¹szynia ks. Arcybiskup Stanis³aw G¹decki na KONFERENCJÊ POWIZYTACYJN¥. W
konferencji udzia³ wziêli wszyscy kap³ani z DEKANATU ZB¥SZYÑSKIEGO.
•
W niedzielê 16 grudnia zbierana by³a sk³adka remontowa. Zebrano 10.200 z³. Serdeczne Bóg zap³aæ za ofiary i wszelk¹
pomoc dla parafii.
•
W sobotê 22 grudnia o godz. 9.00 odprawiona zosta³a Msza œw. dla chorych, a po niej spotkanie op³atkowe w Domu
Katolickim.
•
Równie¿ w sobotê 22 grudnia w koœciele zosta³y ustawione choinki, a dzieci wraz z rodzicami przybyli aby je œwi¹tecznie
przystroiæ.
•
W niedzielê 30 grudnia w Domu Katolickim odby³ siê Koncert Kolêd w wykonaniu Zb¹szyñskiej Orkiestry Dêtej.
A co w styczniu 2013 ?
•
4 stycznia, w pi¹tek o godz. 19.00 w Domu Katolickim spotkanie noworoczne wszystkich grup duszpasterskich naszej
parafii. Serdecznie zapraszamy.
•
5 stycznia, w sobotê odbêd¹ siê w Domu Katolickim spotkania noworoczne – na du¿ej sali spotkaj¹ siê cz³onkowie T. G.
SOKÓ£, a na sali górnej motocykliœci z Klubu „£abêdŸ”.
•
W niedzielê 6 stycznia przyjad¹ do naszej parafii Siostry Katarzynki ze Œwiêtej Lipki, opiekunki dziewcz¹t zagubionych.
•
W sobotê, 12 stycznia w Domu Katolickim odbêdzie siê Zabawa Karnawa³owa zorganizowana przez Radê Rodziców
Gimnazjum w Zb¹szyniu.
•
W niedzielê, 13 stycznia o godz. 16.00 w Domu Katolickim odbêdzie siê Koncert Kolêd w wykonaniu zespo³u wokalnego
PAUZA.
•
17 stycznia to dzieñ obchodów rocznicowych powrotu Zb¹szynia do Macierzy. Z tej to okazji odprawiona zostanie Msza
œw. o godz. 18.00.
•
W sobotê, 19 stycznia w Domu Katolickim odbêdzie siê BAL GOR¥CYCH SERC organizowany przez Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Zb¹szyniu.
•
W niedzielê, 27 stycznia o godz. 11.00 w Perzynach zostanie odprawiona Msza œw., w 94 rocznicê Powstania
Wielkopolskiego.
U.Pawelska

Pielgrzymka do Lourdes, La Salette i Lisieux ze zwiedzaniem Pary¿a dn. 1-9 czerwiec 2013 r.
Program ramowy:
Dzieñ 1. Zb¹szyñ – Belgia
Przejazd na nocleg do Belgii. Nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Banneux.
Dzieñ 2- 3. Pary¿
Przejazd do Pary¿a (2 noclegi.). W programie
zwiedzania: Katedra Notre Dame, Kaplica St.
Chapell, Wie¿a Eiffla,Pole Marsowe, Wzgórze
M o n t m a r t e , B a z y l i k a S a c r e C o e u r,
Sanktuarium œw. Medalika, Dzielnica £aciñska,
Pa³ac Inwalidów. Rejs statkiem po Sekwanie.
Dzieñ 4. Zamki nad Loar¹
Przejazd nad Loarê. w programie zwiedzania
zamek Chambord i Blois. Nocleg w Limoges.
Dzieñ 5. Biaritz – Lourdes
Przejazd do Lourdes przez Biaritz - znany
kurort nad Oceanem Atlantyckim. 2 noclegi w
Lourdes.
Dzieñ 6. Lourdes
Pobyt w Lourdes. - nawiedzenie Bazyliki
Ró¿añca Œwiêtego., Bazyliki Niepokalanego
Poczêcia, Krypty I Groty Objawieñ. Wieczorem
udzia³ w procesji ze œwiecami.
Dzieñ 7. Carcassone – Avignon
Zwiedzanie otoczonego œredniowiecznymi
murami Carcassone i Avignonu z Pa³acem
Papie¿y i Mostem St. Benezet. Nocleg w ok.
Avignionu.

Dzieñ 8. La Salette.
Nawiedzenie Sanktuarium P³acz¹cej
Madonny w La Salette. Przejazd na nocleg w
Ars.
Dzieñ 9.Ars – Paray-le –Monial- Cluny.
Zwiedzanie w Ars : Bazylika œw. Jana Marii
Vianney, patronaProboszczów, nastêpnie
Paray-le-Monial – miejsce objawieñ Serca
Jezusowego œw. Ma³gorzacie Marii Alacoque i
œredniowieczne Cluny. Nocleg w Besancon.
Dzieñ 10. Besancon - Zb¹szyñ
Po œniadaniu ca³odzienny przejazd do kraju.
Zakoñczenie pielgrzymki w pó¿nych
godzinach wieczornych.
Œwiadczenia w cenie podstawowej:
*9 noclegów w hotelach kl. turystycznej pok. 2
osob. z ³azienkami , dop³. za pok. 1 osob. 900,z³
*9 œniadañ kontynentalnych i 9 obiadokolacji.
Napoje do obiadokolacji dodat. p³atne
* p r z e j a z d ko m fo r t o w y m a u t o k a re m .
W autokarze kawa, herbata , napoje za
z³otówki .
*ubezpieczenie KL do 15.000 Euro NW i baga¿ Wydatki Programowe:
Na wydatki programowe nale¿y przygotowaæ
do 1000 z³
ok. 70 Euro
*Opieka pilota
Cena: 2495,- z³
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KRZY¯ÓWKA NOWOROCZNA
Litery z pól od 1 do 49 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki – myœl Cypriana Kamila Norwida, które prosimy przes³aæ na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostnia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zb¹szyn do dnia 20.stycznia 2013 r. Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki na
Œwiêta” - Jeœli nie chcesz rozczarowaæ siê do ludzi, patrz na nich tak, jak ka¿e to czyniæ Chrystus. Nagrodê wylosowa³a:
Pani Krystyna Jankowiak ze Zb¹szynia.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
4/, jest nim Turoñ w
Jase³kach,
8/. czêsto trapi sportowców,
9/. trudno topliwy metal,
10/. piêkna dziewczyna,
11/. mo¿e byæ ma³¿eñska,
lub w czasie wojny,
13/. rodzaj czcionki,
16/. przy ko³owrotku babci,
18/. relikt, antyk,
21/. sprawozdanie,
22/. w nim zapiski,
23/. mech,
25/. nicpoñ, awanturnik,
28/. krasnodrzew,
31/. np. œw. Józef dla ojców,
33/. miasto w woj.
mazowieckim,
34/. popularny obecnie aktor
polski,
35/. polska miejscowoœæ
wczasowa nad Ba³tykiem,
36/. odpadki przy ciêciu
drzewa,
37/. tym statkiem Gagarin
polecia³ w kosmos,
39/. na nim siostry
Radwañskie,
42/. jedna z technik
graficznych,
44/. przy willi,
46/. jedno z zadañ
szaradziarskich,
47/. pod sosn¹ lub
œwierkiem,
48/. miasto w Niemczech na
przedgórzu Rudaw,
50/. sycylijski port,
53/. bezinteresownoœæ,
56/. miejsce w rankingu,
59/. luksusowy pokój w
hotelu,
60/. orze³,
61/. skupuje weksle
d³u¿nika,
62/. no¿yk, kozik.
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Pionowo:
1/. przekonanie, opinia,
2/. na niej perony,
3/. karczmarz,
4/. wojskowy bufet,
5/. mo¿e byæ uliczna i
morska,
6/. dziesiêcina, t³oka,
7/. miejsce zwyciêstwa
gen Pr¹dzyñskiego nad
Rosjanami,
11/. atleta, si³acz,
12/. na bezludnej wyspie,
14/. siedziba w³adz
miejskich,
15/. ksi¹¿ka – s³ownik,
17/. smaczna ryba morska,
19/. na boisku pi³karskim,
20/. dynastia królów
polskich,
24/. jest nim Krzysztof
Daukszewicz i Zenon
Laskowik,
26/. uczennica,
praktykantka,
27/. góry we W³oszech,
29/. ma³e oko, lub gra w
karty,
30/. dobrowolnie wyrzeka
siê uciech ¿yciowych,
32/. dziura,
37/. wskazówka, rada,
38/. kieruje WOŒP,
40/. adresat,
41/. nostalgia,
43/. kolor w kartach,
45/. prze¿ytek,
49/. krokodyl,
51/. dyscyplina sportowa
/ciê¿ka i lekka/,
52/. zuch, chwat,
54/. jeden z miesiêcy,
55/. polecenie w wojsku,
57/. japoñska „szata”,
58/. tango, walc, lub rumba.

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej
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Strojenie choinek
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