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SEDE VACANTE – Pusty tron.
“Najdro¿si Bracia,
zawezwa³em was na
ten Konsystorz nie
tylko z powodu
trzech kanonizacji,
ale tak¿e, aby
zakomunikowaæ
wam decyzjê o
wielkiej wadze dla
¿ycia Koœcio³a.
Ro z wa ¿ y ws z y p o
wielokroæ rzecz w
sumieniu przed Bogiem, zyska³em
pewnoœæ, ¿e z powodu podesz³ego
wieku moje si³y nie s¹ ju¿
wystarczaj¹ce, aby w sposób nale¿yty
sprawowaæ pos³ugê Piotrow¹ (…)”.
Tymi s³owami papie¿ Benedykt XVI 11
lutego, w wspomnienie Matki Bo¿ej z
Lourdes poinformowa³ kardyna³ów
zgromadzonych na konsystorzu, a tym
samy ca³y chrzeœcijañski œwiat, o swoim
zamiarze abdykacji. Godzinê póŸniej
m e d i a b y ³ y p e ³ n e s e n s a c y j nyc h
komentarzy, nieraz pe³ne sensacji.
Decyzja Papie¿a jest niew¹tpliwie
wydarzeniem historycznym, ale na
pewno nie sensacyjnym.
Warto pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu dwóch tysiêcy
lat chrzeœcijañstwa nie by³a to pierwsza
abdykacja. W historii znamy ich cztery, a
ostatnia mia³a miejsce w 1415 roku, kiedy
z urzêdu apostolskiego ust¹pi³ ojciec
œwiêty Grzegorz XII; wbrew temu co
opowiadano w mediach, które twierdzi³y,
¿e ostatnia abdykacja dotyczy³a papie¿a
Celestyna V. Co nie dziwi, bo nie pierwszy
raz media pokazuj¹ swoj¹ ignorancjê i
brak kompetencji w kwestiach
historycznych.
Abdykacja J. œw. Benedykta XVI jest tak¿e
wa¿nym wydarzeniem dla samego
Koœcio³a œwiêtego. Niejednemu
k a t o l i ko w i t o wa r z y s z y p o c z u c i e
zagubienia, zw³aszcza tych, dla których
Papie¿ sta³ siê punktem odniesienia w
codziennym ¿yciu. Czuj¹ siê oni dzisiaj w
pewien sposób osieroceni, a mo¿e nawet
zupe³nie opuszczeni w obliczu
ogromnych trudnoœci, z jakimi zmaga siê
w obecnych czasach Koœció³. Nie mo¿na
jednak, a pojawia³y siê takie próby,
porównywaæ tej rezygnacji z
porzuceniem kap³añstwa, bo przecie¿
Papie¿ nie przestaje byæ biskupem.
Rezygnacja z urzêdu piotrowego przez
Benedykta XVI jest tak¿e czêsto
porównywana z „trwaniem na krzy¿u” b³.
Jana Paw³a II. Jednak zanim dokona siê
takiego porównania trzeba zauwa¿yæ, ¿e
to by³y dwa zupe³nie ró¿ne pontyfikaty.
Karol Wojty³a zosta³ wybrany na Stolicê

Piotrow¹ jako m³ody cz³owiek, w
konkretnej i jak¿e trudnej sytuacji
geopolitycznej. Jego wybór nie by³
niew¹tpliwie odpowiedzi¹ Koœcio³a na
wojuj¹cy komunizm. Wówczas by³
potrzebny Papie¿, który wytrwa „na
posterunku” do koñca. Dziœ jest ju¿
zupe³nie inaczej œwiat zmienia siê w
tempie nigdy dot¹d nie notowanym.
Widaæ Benedykt XVI uzna³, ¿e potrzebny
jest ktoœ m³odszy, ktoœ kto bêdzie lepiej ni¿
on prowadziæ ³ódŸ piotrow¹ w obecnej
sytuacji. Papie¿ Ratzinger zosta³ wybrany
jako cz³owiek schorowany i w podesz³ym
wieku, co od pocz¹tku zwiastowa³o, ¿e
jego pontyfikat bêdzie krótki. Jego
abdykacja nie powinna specjalnie dziwiæ,
poniewa¿ od ponad roku mówi³o siê o
takiej mo¿liwoœci. Zreszt¹ sam Benedykt
XVI w swojej ksi¹¿ce „Œwiat³oœæ œwiata”
napisa³, ¿e jeœli Papie¿ zda sobie sprawê, i¿
nie jest ju¿ w stanie „z powodów
fizycznych, psychologicznych b¹dŸ
duchowych wykonywaæ obowi¹zków do
niego nale¿¹cych, ma prawo, a w pewnych
przypadkach nawet i obowi¹zek,
abdykowaæ”.
Odnoœnie podstaw prawnych dla
rezygnacji Papie¿a ze sprawowania
urzêdu, nie ma tak¿e ¿adnych w¹tpliwoœci.
Kodeks Prawa Kanonicznego formu³uje je
w 2. paragrafie 332. kanonu: „Gdyby siê
zdarzy³o, ¿e Biskup Rzymski zrzek³by siê
swego urzêdu, to do wa¿noœci wymaga siê,
by zrzeczenie zosta³o dokonane w sposób
wolny i by³o odpowiednio ujawnione; nie
wymaga zaœ niczyjego przyjêcia.” W
artyku³ach 1. i 3. Konstytucji apostolskiej
„Universi Dominicis Gregis” stanowi¹cej
prawo dotycz¹ce sede vacante,
przewidziana jest mo¿liwoœæ zaistnienia
takiej sytuacji nie tylko w chwili œmierci
Papie¿a, ale tak¿e w momencie z³o¿enia

przez niego wa¿nej decyzji o rezygnacji.
W samym akcie abdykacji nie ma zatem
niczego skandalizuj¹cego: jest on zgodny z
prawem kanonicznym i historycznie
zweryfikowany na przestrzeni dziejów
Koœcio³a œwiêtego. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e Papie¿ mo¿e abdykowaæ – i
takie przypadki mia³y miejsce w historii –
poniewa¿ tron papieski jest uwa¿any za
„jurysdykcyjny urz¹d Koœcio³a”, niebêd¹cy
zwi¹zany nierozerwalnie z osob¹ na nim
zasiadaj¹c¹. Wynika to z podwójnej funkcji
Papie¿a: g³owy Pañstwa – Miasta
Watykañskiego i g³owy Œwiêtego Koœcio³a
Rzymskiego.
Papie¿ ma prawo zatem zrezygnowaæ z
pe³nionego urzêdu. Mo¿e jednak paœæ
pytanie, czy abdykacja jest czymœ
w³aœciwym? Enzo Bianchi, pisa³ 1 lipca
2002 roku na ³amach w³oskiego dziennika
„La Stampa”: „Zgodnie z wielk¹ tradycj¹
koœcio³ów wschodnich i zachodnich,
¿aden Papie¿, ¿aden patriarcha ani ¿aden
biskup nie powinien abdykowaæ jedynie
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dlatego, i¿ osi¹gn¹³ on pewien wiek. Jest
prawd¹, i¿ w Koœciele katolickim od oko³o
30 lat istnieje praktykowany przez
biskupów zwyczaj sk³adania na rêce
Papie¿a dymisji z chwil¹ osi¹gniêcia
wieku 75 lat. Jest prawd¹, ¿e
podporz¹dkowuj¹ siê temu wszyscy
biskupi, jest tak¿e prawd¹, i¿ zazwyczaj
ich proœby s¹ respektowane, a ich dymisje
przyjmowane. Sta³o siê to jednak praktyk¹
dopiero od niedawna. Ustanowi³ j¹ Pawe³
VI, a nastêpnie potwierdzi³ Jan Pawe³ II.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e praktyka
ta mo¿e zostaæ w przysz³oœci zarzucona –
po rozwa¿eniu, czy przynios³a ona wiêcej
korzyœci, czy problemów.”
Norma, zgodnie z któr¹ biskupi podaj¹ siê
do dymisji w wieku 75 lat, jest elementem
najnowszej historii Koœcio³a. Wydaje siê
ona staæ w sprzecznoœci ze s³owami œw.
Paw³a, dla którego Pasterz jest powo³any,
aby ¿yæ i umrzeæ u boku swoich owiec (por.
2Kor 7,3). Misja Pasterza, podobnie jak
ka¿dego ochrzczonego, koñczy siê nie z
chwil¹ osi¹gniêcia okreœlonego wieku czy
te¿ w momencie utraty dobrego zdrowia,
ale teoretycznie, z teologicznego punktu
widzenia trwa ona do œmierci. Z tego
wzglêdu mimo, ¿e abdykacja Benedykta
XVI wydaje siê usprawiedliwiona, to
jednak w kontekœcie historycznym
pozostaje on w absolutnym braku
ci¹g³oœci tradycji i praktyki Koœcio³a
œwiêtego.
Ka¿dy papie¿ jednak, od chwili wyboru,
doœwiadcza uczucia nieadekwatnoœci,
dostrzegaj¹c ciê¿ar zadania, do
wype³nienia którego zosta³ powo³any.
Któ¿ móg³by powiedzieæ, i¿ jest w stanie o
w³asnych si³ach nieœæ ciê¿ar stania siê
Wikariuszem Chrystusa? Duchu Œwiêtym,
drogi czytelniku, prowadzi papie¿a nie
tylko w momencie wyboru, ale a¿ do
œmierci. W komentarzach do abdykacji, w
œwiecie wyzutym ze œwiêtoœci o Trzeciej
Osobie Boskiej nie by³o prawie mowy. Kto
wie, mo¿e Benedykt XVI spe³ni³ tylko wolê
samego Boga. Musimy pamiêtaæ, ¿e Œwiêty
Koœció³ Rzymski to nie organizacja
miêdzynarodowa z siedzib¹ w Watykanie,
ale coœ znacznie wiêkszego – Mistyczne
Cia³o Chrystusa. Dlatego wydaje siê du¿o
wa¿niejsze by pamiêtaæ o modlitwie za
Ojca Œwiêtego ni¿ rozwa¿aæ w sposób
czysto ludzki „bezkrólewie” na Watykanie.
Pisz¹c te s³owa mam œwiadomoœæ, ¿e
zostan¹ one przeczytane ju¿ w czasie sede
vacante, zachêcam wiêc do intensywnej
modlitwy o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla
kolegium kardynalskiego, prosz¹c by
dokonano wyboru zgodnego z wol¹ Boga,
a czas niewymieniania imienia papie¿a w
kanonie Mszy œw. by³ jak najkrótszy.
x. MK
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Nie tylko Benedykt XVI…
Zrzekniêcie siê urzêdu
apostolskiego przez papie¿a Benedykta
XVI wywo³a³o spore zaskoczenie, nie
tylko wœród wiernych. Od tamtej pory
wielu z nas z pewnoœci¹ zastanawia³o siê
nad znaczeniem s³owa „abdykacja” oraz
jego zwi¹zkiem z urzêdem papieski.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e podobne
przypadki mia³y ju¿ miejsce w historii
Koœcio³a.
Mam nadzieje, ¿e niniejszy
artyku³ przybli¿y Czytelnikowi
poprzedników papie¿a Benedykta XVI,
którzy tak¿e podjêli decyzjê o abdykacji.
Pierwszym papie¿em, który
zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji by³ œw.
Poncjan. Zasiada³ on na Tronie Œwiêtego
Piotra w latach 230 -235 za czasów
panowania cesarza Maksyminusa. Ów
cesarz wszcz¹³ represje przeciw
arystokracji rzymskiej, których nie
ominê³y równie¿ papie¿a Poncjana i
Hipolita (pierwszego w historii
antypapie¿a). Obaj zostali skazani na
wygnanie na Sardyniê, gdzie zginêli.
Poncjan jak i Hipolit przed œmierci¹
zrezygnowali z pe³nionych funkcji. Ich
cia³a sprowadzono do Rzymu, a oni zostali
uznani mêczennikami.
Drugim abdykuj¹cym papie¿em
jest œw. Sylweriusz (536-537). zosta³
wybrany pod naciskiem Teodohada, który
w wyniku p³yn¹cego zagro¿enia ze strony
cesarza Justyniana chcia³ mieæ na Tronie
zaufanego cz³owieka. Nied³ugo po elekcji
do Rzymu wkracza Belizariusz, wódz
bizantyjski, w celu opanowania Pó³wyspu
Apeniñskiego. Belizariusz uznaje papie¿a
Sylweriusza za zdrajcê. Postawiony przed
s¹dem Sylweriusz zostaje pozbawiony
funkcji papieskiej i wygnany do Syrii.
Kolejnym papie¿em by³ œw.
Celestyn V – Piotr Angelari del Murrone
(1294). Pochodzi³ z Isernii (Kampania,
po³udniowa prowincja W³och) i by³
mnichem pustelnikiem. Na papie¿a zosta³
wybrany w wieku 80 lat po trwaj¹cym 2
lata konklawe. Na przebieg elekcji mia³y
wp³yw mo¿ne rody rzymskie oraz Karol II
Andegaweñski (król Neapolu), który
sprowadzi³ mnicha Piotra z jego samotni,
a nastêpnie przedstawi³ go jako
kandydata na papie¿a. Gest ten zyska³
poparcie. Nied³ugo po wyborze Celesty
zostaje sk³oniony do wyjazdu do Neapolu,
gdzie podpisuje nominacje 13
kardyna³ów. Niestety tajemnic¹ pozostaje
powód z³o¿enia dymisji przez papie¿a.
Abdykacja zostaje przyjêta przez

kolegium kardynalskie. Papie¿ umiera w
1296 r. w fortecy, w której zamyka go jego
nastêpca (Bonifacy VIII). W roku 1313
Celestyn V zostaje kanonizowany.
Czwartym papie¿em, który
abdykowa³ by³ pochodz¹cy z Wenecji
Grzegorz XII - Angel Correr (1406 –
1415). Pe³ni³ urz¹d patriarchy
Konstantynopola. Zosta³ wybrany na
papie¿a w czasie wielkiej schizmy
zachodniej w wieku 70 lat. Podczas
konklawe wspólnie z innymi kardyna³ami
z³o¿y³ przysiêgê, ¿e po wyborze na
papie¿a abdykuje je¿eli uczyni podobnie
Benedykt XIII (papie¿ awinioñski). W celu
za¿egnania wielkiej schizmy
kardyna³owie postanowili wp³yn¹æ na
obu papie¿y by spotkali siê i podpisali
porozumienie. Niestety do spotkania w
Savonie (Liguria, W³ochy) nie dosz³o,
poniewa¿ obaj papie¿e w ostatniej chwili
wycofali siê. Postêpowanie Grzegorza XII i
Benedykta XIII wzbudzi³o powszechne
niezadowolenie. Inicjatywê przejêli wiêc
kardyna³owie obu papie¿y i w 1409 r.
zwo³ali sobór powszechny w Pizie, na
którym nie pojawi³ siê ani Grzegorz, ani
Benedykt. Uczestnicy soboru uznali
nieobecnych papie¿y za schizmatyków.
Wybrano te¿ nowego papie¿a – kardyna³a
Piotra Filargiego, który przyj¹³ imiê
A l e k s a n d e r V. G r z e g o r z w r a z z
Benedyktem nie uznali soboru
pizañskiego. Schizma pog³êbia³a siê. Od
tej pory o Tron nie walczy³o ju¿ dwóch,
lecz trzech kandydatów. Rozwi¹zanie
problemu móg³ przynieœæ jedynie kolejny
soboru. Zwo³ano go w 1414 r. w Konstancji
z inicjatywy Jana XXIII (nastêpca
Aleksandra V) oraz króla niemieckiego i
wêgierskiego. Sobór przywróci³ jednoœæ
Koœcio³owi katolickiemu. W tym czasie
Grzegorz XII z³o¿y³ rezygnacje z pe³nienia
funkcji papie¿a. Podczas obrad zosta³o
rozwi¹zanych wiele problemów. Usuniêto
z urzêdu antypapie¿y: Benedykta XIII i
Jana XXIII. Na Tron Œwiêtego Piotra
powo³ano Marcina V (Oddone Colonna).
W historii chrzeœcijañstwa
odnotowano przypadki papieskich
abdykacji. Nastêpowa³y one g³ównie z
powodów politycznych. Wielu
poprzedników Benedykta XVI rozwa¿a³o
mo¿liwoœæ rezygnacji m.in. Pius IX, Pawe³
VI czy b³. Jan Pawe³ II. Jednak jak dot¹d nie
mia³a miejsca abdykacja z powodu
podesz³ego wieku i problemów
zdrowotnych.
J. Galas
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

GODZINA MI£OSIERDZIA
Spoœród wszystkich form kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego przekazanych przez
Siostrê Faustynê Godzina Mi³osierdzia to
modlitwa, która zosta³a objawiona przez
Pana Jezusa i obdarzona specjalnymi
obietnicami dla wszystkich
p ra k t yku j ¹ c yc h j ¹ . D o n ow yc h i
uprzywilejowanych form kultu – obok czci
obrazu Jezusa Mi³osiernego, obchodzenia
œwiêta Mi³osierdzia, odmawiania Koronki
do Mi³osierdzia Bo¿ego, szerzenia czci
Mi³osierdzia – nale¿y równie¿ Godzina
Mi³osierdzia. Praktyka jej nie wymaga
specjalnych okolicznoœci, a jedynie
³¹czenia siê o godzinie 15:00 z Jezusem
konaj¹cym na krzy¿u w miejscu, gdzie
jesteœmy o tej porze, rozmyœlania o Jego
mêce, a w b³aganiach odwo³ywania siê do
jej wartoœci i zas³ug. O trzeciej godzinie
b³agaj mojego mi³osierdzia, szczególnie
dla grzeszników, i choæ przez krótki
moment zag³êbiaj siê w mojej mêce,
szczególnie w moim opuszczeniu w chwili
konania. Jest to godzina wielkiego
mi³osierdzia dla œwiata ca³ego (
Dzienniczek 1320).
Pan Jezus z niepojêt¹ mi³oœci¹ zwraca siê
do ka¿dego cz³owieka. Z wyj¹tkow¹
wra¿liwoœci¹ otwiera Swoje Serce dla
tych, którzy w Godzinie Mi³osierdzia ³¹cz¹
siê z Nim w ufnej i ¿arliwej modlitwie.
Zaprasza, by w tym œwiêtym czasie z
mi³oœci¹ zatopiæ siê w Jego Mi³osiernym
Sercu i trwaæ przy Nim upraszaj¹c
mi³osierdzia dla ca³ego œwiata,
zapewniaj¹c, i¿: w tej godzinie nie
odmówiê duszy niczego, która mnie prosi
przez mêkê moj¹...( Dz. 1320).
Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi,
którzy ul¿¹ Jego osamotnieniu, które
przenika³o Go podczas mêki i konania na
Górze Kalwarii. Zaœ jeszcze milsi staj¹ Mu
siê ci, którzy ³agodz¹ Jego ból czu³¹ i
gorliw¹ modlitw¹ - prosz¹c Go o
mi³osierdzie dla najbardziej grzesznych i
oziêb³ych dusz. Na kartach dzienniczka
œw. Siostra Faustyna zapisa³a s³owa
Jezusa, w których wyrazi³ w jaki sposób
mamy prze¿ywaæ Godzinê Mi³osierdzia,
okreœli³ jej cel i przekaza³ obietnice
zwi¹zane z jej odprawianiem.
Przypominam ci, córko moja, ¿e ile razy
us³yszysz, jak zegar bije trzeci¹ godzinê,
zanurzaj siê ca³a w mi³osierdziu moim,
uwielbiaj¹c i wys³awiaj¹c je; wzywaj jego
wszechmocy dla œwiata ca³ego, a
szczególnie dla biednych grzeszników, bo
w tej chwili zosta³o na oœcie¿ otwarte dla
wszelkiej duszy (Dz. 1572).
Pan Jezus ponadto udzieli³ Siostrze
Faustynie konkretnych wskazówek co do

sposobu odprawiania Godziny
Mi³osierdzia. Mówi³: Córko moja, staraj siê
w tej godzinie odprawiaæ drogê krzy¿ow¹,
o ile ci na to obowi¹zki pozwol¹; a je¿eli
nie mo¿esz odprawiæ drogi krzy¿owej, to
przynajmniej wst¹p na chwilê do kaplicy i
uczcij moje serce, które jest pe³ne
mi³osierdzia w Najœwiêtszym
Sakramencie; a je¿eli nie mo¿esz wst¹piæ
do kaplicy, pogr¹¿ siê w modlitwie tam,
gdzie jesteœ, chocia¿ przez króciutk¹
chwilê (Dz. 1572).
W
Godzinie Mi³osierdzia korzysta siê z
nabo¿eñstw takich jak: Droga Krzy¿owa,
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu,
Gorzkie ¯ale oraz modlitw: Koronki do
Mi³osierdzia Bo¿ego, Litanii do
Mi³osierdzia Bo¿ego. Ponadto trzeba
zaznaczyæ, ¿e intencja modlitwy musi byæ
zgodna z wol¹ Bo¿¹, a sama modlitwa
powinna byæ ufna, wytrwa³a i po³¹czona z
uczynkami mi³osierdzia.
Na krzy¿u w tej godzinie sta³a siê ³aska dla
œwiata ca³ego - mi³osierdzie zwyciê¿y³o
sprawiedliwoœæ (Dz.1572), nie
przekreœli³o jej, ale wype ³niaj¹c
przekroczy³o jej miarê. Syn Cz³owieczy
nieustannie zachêca nas do praktyki
Godziny Mi³osierdzia. Podkreœla jej
znaczenie i nieopisan¹ wartoœæ. W niej to
wykona³o siê dzie³o odkupienia, przez
które Jezus zadoœæuczyni³ Bogu za nasze
grzechy i grzechy ca³ego œwiata.
Opr. Krzysztof Kubiak

Rozwa¿ania o Koœciele c.d.
Czêœæ IV
Mówiliœmy w poprzednich
rozwa¿aniach, ¿e Koœció³ Katolicki, jest to
zgromadzenie wiernych wyznaj¹cych te
same prawdy wiary, zachowuj¹cych Bo¿e
i Koœcielne przykazania i uznaj¹cych
Papie¿a jako g³owê widzialn¹. Koœció³
K a t o l i c k i z o s t a ³ z a ³ o ¿ o ny p r z e z
Chrystusa, aby ludzie z pomoc¹ £aski
Bo¿ej, po uczciwym ¿yciu mogli osi¹gn¹æ
wieczne Zbawienie w niebie.
W ST Pan Bóg objawia³ ludziom
stopniowo prawdy wiary i
przygotowywa³ na przyjêcie swojego
Syna. Za poœrednictwem proroków i
natchnionych autorów, nawo³ywa³ ludzi
do zachowywania przykazañ. „B¹dŸcie
œwiêtymi, bo i ja jestem Œwiêty”
W NT po przyjœciu Zbawiciela na
œwiat, ludzie mieli ju¿ jasn¹ drogê do
zbawienia. Pan Jezus swoim przyk³adem

¿ycia i nauczaniem wskaza³ wszystkim
ludziom drogê do szczêœliwej
wiecznoœci. Zachowanie przykazañ
Bo¿ych i Koœcielnych, spe³nianie dobrych
uczynków, mi³oœæ Pana Boga i bliŸniego
to najpewniejsza droga. Na tej Drodze do
wiecznoœci napotykamy ró¿ne trudnoœci
i przeszkody, cierpienia, zmêczenie,
nieraz upadamy, ale z Bo¿¹ pomoc¹
musimy iœæ na przód. Najlepszym
wzorem dla nas jest sam Chrystus,
Najœwiêtsza Maryja Panna i œwiêci.
Ojcowie Koœcio³a rozró¿niaj¹ ró¿ne
stopnie umartwienia. Pierwszy stopieñ
to sumienne i uczciwe wype³nianie
swoich obowi¹zków ¿yciowych. Drugi
s t o p i e ñ t o c i e r p l iw e z n o s z e n i e
dolegliwoœci, które przychodz¹ z
wiekiem, a których unikn¹æ nie mo¿emy.
Trzeci stopieñ, jeœli prosimy o cierpienia i
trudnoœci. Do tego stopnia posuwali siê
œwiêci. Nasze cierpienia i dolegliwoœci
mo¿emy ofiarowaæ w ró¿nych intencjach,
np. za dusze w czyœæcu, za nawrócenie
grzeszników, jako pokutê za nasze
grzechy itd. Opatrznoœæ Bo¿a kieruje
œwiatem i ka¿dym z nas. Ze strony Pana
Boga mamy wszystko, co jest potrzebne
dla naszego ¿ycia i zbawienia, ale
musimy z £ask¹ Bo¿¹ wspó³pracowaæ. W
Koœciele Chrystusowym mamy jasno
wy³o¿one prawdy wiary, w które mamy
wierzyæ, przykazania Bo¿e i Koœcielne,
które na orientuj¹ jak mamy postêpowaæ
i sakramentu, które nas wspomagaj¹.
W pierwszych latach
chrzeœcijañstwa, zw³aszcza w listach œw.
Paw³a, wiernych nazywa siê œwiêtymi.
Œwiêty w znaczeniu szerszym to osoba
¿yj¹ca w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej bez
grzechu ciê¿kiego. W znaczeniu œcis³ym,
to osoba og³oszona uroczyœcie przez
Koœció³. Koœció³ og³asza, ¿e dana osoba
osi¹gnê³a zbawienie i mo¿emy zwracaæ
siê do niej, aby wstawia³a siê za nami do
Pana Boga, który jest dawc¹ wszelkiego
dobra.
Czasami spotykamy siê ze s³owem,
b³ogos³awiony. Jest to pierwszy stopieñ
œwiêtoœci. Og³asza siê, ze dana osoba jest
w niebie, ¿e wstawia siê za nami ale
oddaje siê jej czeœæ tylko na pewnym
terytorium albo w zakonie. Œwiêty to
ostateczny stopieñ i osobie tej mo¿na
oddawaæ czeœæ w ca³ym Koœciele.
Niektórzy œwiêci maj¹ tytu³ doktora
Koœcio³a, tzn. ¿e odznaczyli siê czymœ
nadzwyczajnym w historii.
x. Leon
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JURODIWY, CZYLI ŒWIÊTY ODMIENIEC
W „¯ywotach” Diogenesa Laertiosa
czytamy historiê Epimenidesa z Krety.
Ojciec wys³a³ go, aby pas³ trzodê. Zmyli³
jednak drogê i w jaskini przespa³
piêædziesi¹t siedem lat. Kiedy siê obudzi³,
szuka³ swojej trzody, poniewa¿ by³
przekonany, ¿e spa³ tylko chwilê. Gdy jej
nie znalaz³, wróci³ do domu, ale tam te¿ siê
wszystko zmieni³o. Kiedy wszed³ do
domu, zobaczy³ obcych ludzi, którzy go
pytali, kim jest. Na szczêœcie odnalaz³
swego m³odszego brata, ju¿ jako starca, i
od niego dowiedzia³ siê ca³ej prawdy.
Epimenides sta³ siê s³awny, uwa¿any by³
za ulubieñców bogów. Umar³, wed³ug
jednych Ÿróde³, maj¹c 157 lat, wed³ug
innych nawet 300 lat. ród³a mówi¹
równie¿, ¿e posiada³ ró¿ne nadzwyczajne
zdolnoœci, np. umia³ przewidywaæ
przysz³oœæ. Celny komentarz do tej
historii sformu³owa³ Sofokles, który
powiedzia³: „Si³a jest dziwów, lecz nad
wszystkie dziwy siêga cz³owieka
potêga”.
Staroruski
p r z y p a d e k
cz³owieka znany
jako jurodiwy
wydaje siê byæ w
jakimœ sensie
œ l a d e m
Sofoklesowego
zdumienia dla
potêgi cz³owieka.
Sk¹d pochodzi to
doœæ dziwne imiê?
Cezary Wodziñski,
autor ksi¹¿ki „Œwiêty Idiota. Projekt
antropologii apofatycznej” pisze, ¿e s³owo
to wywodzi siê z ewangelicznego tekstu,
w którym czytamy: „My, g³upi dla
Chrystusa” (1 Kor 4, 10). Termin grecki
oznacza³ pierwotnie „ob³¹kanego”,
„pomylonego”, „chorego na umyœle”. Ma
wiêc zabarwienie pejoratywne. Jednak w
tekstach ewangelicznych, ze wzglêdu na
kontekst chrystologiczny, termin ten
nabiera specyficznego znaczenia: „co jest
g³upstwem u Boga, przewy¿sza
m¹droœci¹ ludzi” (1 Kor 1, 25). W ten
sposób powsta³o te¿ pojecie „g³upia
m¹droœæ”, które zrobi³o wielk¹ karierê
teologiczn¹, a nastêpnie wpisa³o siê w
dzieje jurodstwa. Termin rosyjski równie¿
przechodzi podobny proces
resemantyzacji. W ludowym jêzyku
staroruskim s³owo „jurodiwy” oznacza³o
kalectwo umys³owe, u³omnoœæ
psychiczn¹. Dopiero kontekst
ewangeliczny nada³ mu inne znaczenie –
„g³upoty” skrywaj¹cej „prawdziw¹”
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m¹droœæ Bo¿¹”; „g³upoty” rozmyœlnie
u d awa n e j , a by d e m a s ko wa æ i w
konsekwencji skompromitowaæ pozorn¹
„m¹droœæ ludzk¹”. Etymologia tego
terminu by³a zacierana, a nawet po prostu
fa³szowana w literaturze hagiograficznej.
Równie¿ polskie przek³ady, jak pokazuje
to C. Wodziñski, kulej¹: „œwiêty szaleniec”,
„szaleniec Chrystusowy”, „ob³¹kany
mi³oœci¹ Chrystusow¹”, „b³ogos³awiony
ob³¹kaniec”, „Bo¿y pomyleniec”. Wszystkie,
jak widaæ, odwo³uj¹ siê do fragmentu z
Ewangelii. Pomijaj¹ jednak fakt, ¿e dziwnej
„rzeczy” nieprzypadkowo odpowiada tu
dziwne „s³owo”.
róde³ fenomenu jurodiwego
nale¿y szukaæ w Biblii, zw³aszcza w
Starym Testamencie, w ksiêgach
proroczych, a dok³adniej w figurze
biblijnego proroka. Jeden z bizantyjskich
kronikarzy tak go charakteryzuje: Bóg
przykaza³ Izajaszowi chodziæ nago i boso,
Jeremiaszowi opasaæ biodra i czasami
wk³adaæ na szyjê k³ody lub wiêzy i w ten
sposób prorokowaæ, Ezechielowi kaza³
le¿eæ na prawym boku 40 dni a na lewym
150 dni. To tylko kilka przyk³adów.
Pokazuj¹ one jednak, ¿e sposób bycia
jurodiwego to „widowisko dziwne
i cudne”.
Zjawisko jurodstwa narodzi³o siê
w Bizancjum, ale swoje najbardziej
spektakularne formy osi¹gnê³o w
prawos³awnej Rusi. Jego rozkwit
przypada na XV i XVI wiek. Z tego okresu
pochodz¹ najbarwniejsze postaci: Niko³a
Kaczanow, Fiodor z Nowogrodu, Izydor
Twierdis³aw z Rostowa i wielu innych.
Ostatnia kanonizacja mia³a miejsce w
1988r., kiedy to za œwiêt¹ uznano, ¿yj¹c¹
w XVIII w. Kseniê Petersbursk¹.
Paradoksalnie jednak choæ jurodiwy jest
zjawiskiem specyficznie rosyjskim, ale z

R o s j i
n i e
p o c h o d z i .
Naznaczony jest
wiêc piêtnem
„obcoœci” –
„cudzoziemskoœci
”. Jest on w jakimœ
s e n s i e
pielgrzymem,
który nigdzie nie
czuje siê u siebie,
choæ zwykle
wi¹¿e siê go z
p e w n y m
konkretnym
miejscem. Jurodiwy nagle pojawia siê w
jakimœ miejscu i równie nagle znika, by
pojawiæ siê gdzie indziej. Ma on te¿
swoiste przygody z czasem, poniewa¿
jego ¿ywot pe³en jest luk, niedoci¹g³oœci a
zdarzenia tworz¹ce biografiê nie
uk³adaj¹ siê w logiczne czasowo
sekwencje.
Jak wygl¹da jurodiwy? Wystarczy
przyjrzeæ siê ilustracji. Najczêœciej chodzi
nago, z przepask¹ na biodrach, z
rozczochranymi w³osami, czêsto z
¿elaznym ³añcuchem na szyi. Id¹c, czêsto
piszczy, jêczy, zawodzi i miota siê. Budzi
wiêc zdumienie a czasem nawet
przera¿enie. ¯yje w ascezie, w skrajnym
ubóstwie, œpi na œmietnikach lub na psich
pos³aniach. W tej charakterystyce
najbardziej uderzaj¹ca jest nagoœæ
j u ro d iwe g o . N i e j e s t to a n i a k t
ekshibicjonizmu, ani pokaz naturysty. Jak
pisze Wodziñski nagoœæ to przede
wszystkim akt ubezcieleœnienia. Œwiêty
zrzucaj¹c szaty, odrzuca cia³o, a wiêc jest
„czysty”, bo oto niewidzialna dusza,
obrana z cia³a, wystawia siê na pokaz. W
ten sposób pokazuje on, ¿e odwraca siê od
sztucznego, ludzkiego porz¹dku, którego
sk³adnikiem jest wstyd przed nagoœci¹.
Inn¹ cech¹ jurodiwego jest te¿
specyficzna „niemota”. Obok milczenia

W. Surikow, fragm. obrazu „Jurodiwy siedz¹cy na œniegu”
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czêsto pos³ugiwa³ siê zagadkami,
przypowieœciami, echolaliami czy po
prostu wydawa³ ró¿ne dŸwiêki – od
pisków po krzyki. Jurodiwy nawet kiedy
siê odzywa, tak naprawdê nic nie mówi.
Odbija s³owa skierowane go niego
( p ow t a r z a py t a n i a , k tó re s ¹ m u
zadawane), jawi siê wiêc jako echo
„mowy” dobiegaj¹cej do niego.
Najbardziej spektakularne s¹
jednak gesty, które ten œwiêty wykonuje.
Tu równie¿ zaznacza siê jego dziwaczna
gra ze œwiatem. Zachowuje siê inaczej ni¿
wszyscy wokó³. Szaleñstwem nazywaj¹
obserwatorzy zachowania ignoruj¹ce
moralne zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
A jurodiwy jest nieobliczany i trudno
przewidzieæ, co za chwilê zrobi. Repertuar
gestów, jakie mo¿e on wykonaæ jest
ró¿norodny ale i wieloznaczny. Bazyli
Nawiedzony wêdruj¹c po Moskwie,
opluwa³ i obrzuca³ kamieniami domy
ludzi bogobojnych, a ca³owa³ domy, gdzie
¿yli pijacy, bluŸniercy, gdzie panowa³
grzech. To doœæ dziwne zachowanie nie da
siê jednak sprowadziæ do zwyk³ego
wystêpku czy przestêpstwa. Bazyli znosi
bowiem moralne regu³y gry, przewracaj¹c
na nice unormowane relacje miêdzy
„anielskim” i „diabelskim”. Nic dziwnego,
¿e tak dziwne zachowanie jurodiwego
budzi w ludziach nie tylko zdziwienie, ale
przede wszystkim strach. Dlatego
obrzucano go obelgami i kamieniami.
Ur¹gaj¹c œwiatu, sam wystawia siê na
ur¹gowisko. Pokaz jurodiwego jest jak
krzywe zwierciad³o, w którym przegl¹da
siê uczestnik tej gry, a wiêc cz³owiek.
Przegl¹da siê w tym zwierciadle, aby
dojrzeæ ca³¹ problematycznoœæ bycia
cz³owiekiem. Obserwator burzy siê
p r z e c i w z a c h o w a n i o m
nieprzewidywalnym, zawstydzaj¹cym, a
to z kolei wskazuje na jego zak³amanie, bo
œwiadczy o tym, ¿e zwraca on uwagê na
rzeczy nieistotne, a wiêc odwraca siê od
P rawdy. P r z e gl ¹ d a j ¹ c s i ê w t y m
zwierciadle cz³owiek okreœla siê poprzez
sw¹ reakcjê na jurodiwego. Pokaz
jurodiwego przekonuje nas, ¿e kto nie
ujrza³ siebie w krzywym zwierciadle, ten
nigdy nie dojrzy siebie.
Sposób ewangelizacji jaki
reprezentuje jurodiwy jest specyficzny,
szaleñczy. On nie g³osi S³owa Bo¿ego – on
ur¹ga œwiatu. Udaje. Podaje siê za szaleñca
po to, by obna¿yæ szaleñstwo naszego
¿ycia. Kim wiêc jest jurodiwy? Zdaniem C.
Wodziñskiego jest on niepochwytnym lub
trudno uchwytnym, paradoksalnym i
wieloznacznym fenomenem.
Katarzyna Kubiak

„AL-ANON ? CO TO TAKIEGO ?"
Niejeden z nas s³ysz¹c tê nazwê
stawia sobie powy¿sze pytanie i w
najlepszym razie kojarzy, ¿e ma ona jakiœ
zwi¹zek z alkoholem. Wynika to zapewne
z faktu, ¿e historia Al-Anon w Polsce jest
stosunkowo krótka. Ruch ten ma swoje
pocz¹tki w Stanach Zjednoczonych i jest
œciœle powi¹zany z dzia³alnoœci¹
wspólnot AA. Pierwsza grupa Al-Anon
zawi¹za³a siê w USA, w 1954 roku. W
Polsce potrzeba by³o prawie 30 lat, ¿eby
inicjatywa ta znalaz³a swoich
naœladowców i orêdowników. Sta³o siê
tak za spraw¹ ludzi z Poznania czynnie
zaanga¿owanych w pomoc dla osób i
rodzin dotkniêtych chorob¹ alkoholow¹.
W 1 9 8 0 ro ku , p r z y P r z yc h o d n i
Odwykowej w Poznaniu powsta³a
pierwsza grupa AL-Anon o dŸwiêcznej
nazwie "Ariadna". Od tego czasu ruch ten
ogromnie siê w naszym kraju
zdynamizowa³.
Grupy dzia³aj¹ zarówno w
du¿ych oœrodkach miejskich jak i na
prowincji i ich liczba stale roœnie. W
Polsce obecnie jest ich ponad trzysta
szeœædziesi¹t! S¹ ruchem
samopomocowym, nie zwi¹zanym z
¿adnymi pañstwowymi strukturami.
Gromadz¹ osoby z najró¿niejszych
œrodowisk tworz¹c atmosferê wspólnoty
i równoœci, w której nie liczy siê wiek,
wykszta³cenie czy status spo³eczny.
Osoby uczestnicz¹ce w spotkaniach ³¹czy
doœwiadczenie choroby alkoholowej
któregoœ z cz³onków rodziny i jeden cel :
niesienie sobie nawzajem pomocy. Cel
ten cz³onkowie grupy staraj¹ siê
realizowaæ przede wszystkim poprzez
pracê nad rozwojem osobistym w
oparciu o tzw. Program 12 Kroków oraz
(jak g³osi jedna z 12 Tradycji Al-Anon)
p r z e z ¿ yc z l iw e p r z y j m o wa n i e i
okazywanie zrozumienia rodzinom
alkoholików. Spotkania maj¹ miejsce raz
w tygodniu a ich schemat wygl¹da
zawsze podobnie. Jest w nim czas na
chwilê wspólnej modlitwy wed³ug s³ów :
„ Bo¿e, daj mi pogodê ducha abym
zgadza³ siê z tym czego nie mogê zmieniæ,
odwagê, abym zmieni³ to co zmieniæ
mogê i m¹droœæ abym umia³ odró¿niæ
jedne sprawy od drugich”. Przes³anie

modlitwy ma tak uniwersalny charakter,
¿e odnaleŸæ siê w niej mo¿e ka¿dy
cz³owiek, w ka¿dym czasie i w ka¿dej
sytuacji, niezale¿nie od wyznania czy
œwiatopogl¹du. Odwo³anie siê do Si³y
Wy¿szej, jest podstaw¹ w procesie
zdrowienia, równie¿ w przypadku osób
okreœlaj¹cych siê jako niewierz¹ce.
Na spotkaniu Al-Anon jest tak¿e
miejsce na omawianie i pog³êbianie
rozumienia Programu 12 Kroków i 12
Tradycji jako podstawy do pracy nad
rozwojem osobistym uczestników grupy.
Wieloletnie doœwiadczenia istniej¹cych
na ca³ym œwiecie grup pokazuj¹, ¿e
konsekwentne trzymanie siê zaleceñ
programu potrafi daæ niezwyk³e
rezultaty. Oczywiœcie nie dla ka¿dego
identyczne i nie w równym czasie, bo
ka¿dy z nas jest inny, ma swoj¹ w³asn¹
historiê i indywidualn¹ drogê rozwoju.
Niektórzy potrzebuj¹ lat zanim s¹ gotowi
uczyniæ pierwszy z 12 kroków i przyznaæ
siê do bezsilnoœci wobec alkoholizmu
swoich bliskich.
Bogactwem spotkañ Al-Anon
jest równie¿ dzielenie siê osobistymi
doœwiadczeniami. S¹ one czêsto
inspiracj¹ do dzia³ania dla innych
uczestników grupy, Ÿród³em pomys³ów
jak mo¿na rozwi¹zaæ jakiœ konkretny
problem. Pozwalaj¹ uœwiadomiæ sobie
p o d o b i e ñ s t wo ró ¿ nyc h s y t u a c j i ,
zachowañ, reakcji naszych i alkoholika, z
którym nam przysz³o ¿yæ, przynosz¹c
ulgê, ¿e nie jesteœmy jakimiœ
„odmieñcami”, którzy sobie nie umiej¹
poradziæ w ¿yciu, ale, ¿e nasza sytuacja
wynika ze specyfiki choroby alkoholowej.
Dla wielu osób uwalniaj¹cym
doœwiadczeniem jest uzmys³owienie
sobie, ¿e alkoholizm to jest choroba, ¿e
nie jesteœmy odpowiedzialni za to, i¿
druga osoba popad³a w uzale¿nienie.
Ostateczna decyzja bowiem, czy nasz
bliski zdecyduje siê na leczenie i bêdzie
chcia³ walczyæ o swoj¹ trzeŸwoœæ nale¿y
wy³¹cznie do niego. Niejeden mo¿e w tym
miejscu zapytaæ: jak to? To ja mam
spokojnie patrzeæ jak mój m¹¿ siê zapija
niszcz¹c siebie i nas, i nic nie mówiæ?
Oczywiœcie, ¿e nie! Program Al-Anon uczy
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jednak bardziej racjonalnego sposobu
dzia³ania, w którym przestajemy braæ na
siebie odpowiedzialnoœæ za trzeŸwienie
alkoholika próbuj¹c go wszelkimi
„domowymi” sposobami naprawiæ, a
skupiamy siê na tym na co mamy
bezpoœredni wp³yw. Ktoœ kiedyœ
powiedzia³: „ Jest tylko jeden zak¹tek na
œwiecie, który mo¿esz ulepszyæ – jesteœ
nim ty sam!”. Porz¹dkuj¹c swoje
myœlenie w tym kierunku, mo¿emy
uzdrowiæ w³asne ¿ycie (równie¿ w jego
najbardziej osobistym, duchowym
wymiarze), zadbaæ o lepsze relacje z
dzieæmi, czy innymi bliskimi, uleczyæ
swoje uczucia, uwalniaj¹c siê od ¿alów,
z³oœci, agresji, zawziêtoœci… Mo¿na by w
n i e s ko ñ c z o n o œ æ w y l i c z a æ r ó ¿ n e
wewnêtrzne bariery, które blokuj¹ nasz
wewnêtrzny rozwój i kontakty z innymi.
Doœwiadczenia tysiêcy osób, które
przesz³y przez program Al-Anon
pokazuj¹, ¿e rezygnacja z „ambicji”
doprowadzenia alkoholika do
trzeŸwoœci i skupienie siê raczej na pracy
nad swoim w³asnym ¿yciem, nad tym
wszystkim co od nas bezpoœrednio
zale¿y, przynosi z czasem du¿¹ redukcjê
napiêæ i konfliktów we wzajemnych
r e l a c j a c h . To z k o l e i z w i ê k s z a
p rawd o p o d o b i e ñ s t wo , ¿ e o s o b a
uzale¿niona zacznie siê powoli otwieraæ
na bolesn¹ prawdê o swojej chorobie i
zdecyduje siê na leczenie. Niestety nie
dzieje siê to z dnia na dzieñ i proces ten
wymaga nieraz lat. Grupa Al-Anon daje
potrzebn¹ si³ê i wsparcie, ¿eby na tej
trudnej drodze wytrwaæ.
Nale¿y na koniec dodaæ, ¿e nie zawsze
nasza osobista praca wg 12 Kroków
koñczy siê wymarzonym happy endem:
on wytrzeŸwia³, rodzina jest razem,
cieszymy siê szczêœciem ma³¿eñskim.
Nieraz nie udaje siê ju¿ zniszczonych
relacji odbudowaæ. Przes³anie Al-Anon
niesie jednak nadziejê, ¿e pomimo to
mo¿emy w naszym ¿yciu odzyskaæ
równowagê, odbudowaæ poczucie
w³asnej godnoœci, wiarê w siebie,
czerpaæ radoœæ ze spotkañ z ludŸmi,
doceniaæ ¿ycie i czyniæ je dla siebie i
innych bardziej wartoœciowym.
Maria Suchorska
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„..Œladami Krwawéy Podró¿y CHRYSTUSA PANA
Do Szczêœliwéy wiecznoœci..”
Ostatnio dosta³em zadanie,
porównaæ tekst Gorzkich ¯alów z roku
1824 z tym, który rozwa¿amy dzisiaj.
Gorzkie ¯ale s¹ tylko i wy³¹cznie
tradycj¹ polsk¹! Powsta³y w roku 1704,
dziêki staraniom ówczesnego
proboszcza koœcio³a œw. Krzy¿a ksiêdza
Micha³a Bart³omieja Tar³o i Bractwa œw.
Rocha istniej¹cych w Warszawie.
„Pierwszy raz zosta³o wydane drukiem
w 1707 roku staraniem ks. Wawrzyñca
Stanis³awa Benika, ze Zgromadzenia
Ksiê¿y Misjonarzy œwiêtego
Wincentego à Paulo pod tytu³em
„Snopek Mirry z Ogrodu
Gethsemañskiego albo ¿a³osne
Gor¿kiey Mêki Syna Bo¿ego [...]
rozpamiêtywanie”. (pl.wikipedia.org)
Sk³adaj¹ siê z Zachêty (Pobudki) i
trzech czêœci, które rozwa¿a siê
przyporz¹dkowuj¹c dan¹ czêœæ danemu tygodniowi. Ka¿da czeœæ
sk³ada siê dalej z tzw. Intencji, Hymnu,
Lamentu Duszy i Rozmowy Duszy.
Ja w swych rozwa¿aniach oprê siê
na roku 1824. Oprócz typowych ró¿nic
jêzykowych, zmiany liter y->i, j->i,y czy
a rc h a i z m ów, c z yl i p r z e s t a r z a ³ yc h
wyrazów, pojawiaj¹ siê te¿ zmiany sensu
tekstu tego nabo¿eñstwa.
Zauwa¿y³em, ¿e najbardziej
zmianie uleg³y „Intencje”. Ale czytaj¹c,
z w ró c i ³ e m ró w n i e ¿ uwa g ê , ¿ e w
porównaniu z tekstem z roku 1824, w
tekœcie dzisiejszej wersji nabo¿eñstwa
usuniêto s³owa „¯yd/¿ydowskie”. S¹dzê, ¿e
powodem tego by³ napór ze strony Prusów,
aby naród ¿ydowski zosta³ ca³kowicie
u s u n i ê t y i z a p o m n i a n y. D r u g i m
przypuszczalnym przeze mnie powodem
by³o „oczyszczenie” ¯ydów i odci¹¿enie
ich, ¿e ich przodkowie doprowadzili do
zabicia Jezusa-Boga. Zast¹piono je
wyrazami o znaczeniu ogólnym (tj. t³um,
lud, wrogowie..), ¿e ka¿dy z nas
„doprowadzi³ do zabicia Jezusa”.
Tekst dzisiejszy jest bardziej
skierowany na ogó³ spo³eczeñstwa,
zmniejszaj¹c winê ludzi, którzy dopuœcili
do tej zbrodni, a przenosz¹c j¹ tak¿e na nas.
W pewnym fragmencie „Intencji drugiej
czêœci” („ofiarowaæ bêdziemy za ca³e
Chrzeœciañstwo, na uproszenie pokoiu i
zgody miêdzy Chrzeœcianami, wzaiemnego
znoszenia siê w mi³oœci Chrzeœcijañskiéy”)
usuniêto zwrot odnosz¹cy siê do
Chrzeœcijan. Zast¹piono go s³owem
„Ojczyzna/naród” („ofiarujemy, prosz¹c Go
o pomyœlnoœæ dla Ojczyzny naszej, o pokój i
zgodê dla wszystkich narodów”). Zmiana ta
ma na celu otwarcie siê Koœcio³a
katolickiego na inne religie. Œwiadczy to o
tym, ¿e próbuje byæ tolerancyjny, bo
wszyscy s¹ dzieæmi Jedynego. Koœció³
modli siê o Ojczyznê, ale tak¿e za wszystkie
narody.

Fragment „Hymnu czêœci
pierwszej” („W ten czas, gdy JEZUS ³zami
lice skrapia, W mi³oœæ siê stapia”) zosta³
zamieniony: „Jezus tym wiêzom dla nas siê
poddaje, Na œmieræ wydaje.”. Dawniej
podkreœlono, ¿e Jezus p³aka³ w ca³ym tym
cierpieniu z mi³oœci do nas, dziœ – wiemy ju¿
tylko, ¿e dla nas umar³. Na nieszczêœcie z
Gorzkich ¯alów znik³y emocje, co Jezus do
nas czu³. Wiemy, ¿e Go bola³o, ¿e cierpia³,
ale jak „czu³”?
Inny: „W szar³at na poœmiech
cierniem Król zraniony Jest ustrojony.”
zmieniona na „W szkar³at na poœmiech,
cierniem Król zraniony, Jest ozdobiony!”.
Mam tu na myœli „ewolucjê” s³owa szar³at>szkar³at. Szar³at to tkanina o
intensywnym czerwonym kolorze; ubranie
z takiej tkaniny, zaœ szkar³at to tylko kolor,
choæ nazwany wyj¹tkowo, bo „królewska
czerwieñ”. Tekst staje siê ubo¿szy. Wiemy w
jakim kolorze by³ Jezus, nie zaœ w jakim
ubraniu, z jakiej tkaniny. „Ewolucja” s³ów
powoduje, ¿e ca³y tekst staje siê ubo¿szy,
ale te¿ bardziej zrozumia³y dla ludzi,
rozwija siê wraz z czasem, wraz z nimi.
I inny fragment – krótki, ale du¿o
mówi¹cy: „(JEZUS) Na grzechy stêka”
zmieniono na „(Jezus) Jêczy i stêka”.
Usuniêto s³owo mówi¹ce, ¿e Jezus stêka³,
cierpia³ przez grzechy, ¿e by³a to bardziej
wiêksza duchowa trudnoœæ dla Niego, ni¿
cielesna. Wiêcej cierpienia doznawa³ w
Duchu, ni¿ od w³asnej strony cz³owieczej,
choæ Go te¿ to bardzo bola³o. Cierpia³ z
powodu grzechu, z którym mia³ siê
zjednoczyæ z mi³oœci dla nas i nas oczyœciæ,
daæ nam szansê.
Kolejny: „(Cia³o, Jezusa) My go
uczciwie w sercu po³o¿emy” zmieniono na
„(Cia³o) My je uczciwie w grobie po³o¿ymy”.
Dawniej w tekœcie pisa³o, ¿e Jezusa Cia³o,
które wisia³o na Krzy¿u ludzie pochowaj¹
nie tylko w grobie, lecz tak¿e w sercach, ¿e
pozostanie z nimi w œrodku, w nich.
Dzisiejsza wersja, ¿e ludzie po³o¿¹ Go w
grób i koniec. Niby pisze dalej, ¿e bêd¹ Go
op³akiwaæ, ale chodzi tu bardziej o pamiêæ.
My tak¿e, ¿egnaj¹c naszych bliskich,
chowamy ich do grobów, op³akujemy i jest
to wa¿ne. Lecz wa¿niejsze jest to, czy nadal
oni z nami bêd¹, w pamiêci, w sercach.
Móg³bym pisaæ jeszcze wiele. Raz
ten tekst jest bogatszy w opisie, a raz ten,
zmiennie. Po prostu zmienia³ siê on,
dostosowywany do danych czasów. Dzisiaj
tekst Gorzkich ¯alów mo¿e siê te¿ od siebie
ciut ró¿niæ, zale¿ne od umiejscowienia w
kraju parafii, od tego z jakiego roku tekstu
bêd¹ ludzie korzystali, a nie raz mog¹
nawet pojawiæ siê b³êdy w przepisywaniu..
Szczerze dla Jezusa nie jest to wa¿ne. Dla
Niego wa¿ne jest to, ¿e jesteœmy i chcemy
Mu daæ swój czas i w ten sposób
podziêkowaæ Mu, ¿e tak Wielk¹ Mi³oœæ nam
ofiarowa³.
Grzegorz Jasku³a
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Niezwyk³oœæ Komunii Œwiêtej
W bie¿¹cym numerze zajmiemy siê
problematyk¹ trzeciego Przykazania
Koœcielnego, które brzmi: Przynajmniej
raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹. Ju¿ w tym
momencie mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ owo
przykazanie jest bardzo podobne w swej
wymowie do drugiego. Dzieje siê tak, gdy¿
s¹ one ze sob¹ nierozerwalnie z³¹czone. Bez
sakramentu pokuty i pojednania siê z
Bogiem, który oczyszcza nas w nim z
g r ze ch ów, n i e m o¿e my b ow i e m
przystêpowaæ do sakramentu Eucharystii.
Tym, co stanowi³o na przestrzeni
dziejów Koœcio³a pole do licznych dyskusji
by³a sprawa realnej obecnoœci Chrystusa
podczas Mszy Œwiêtej. Nauka Koœcio³a
wskazuje na to, i¿ podczas Mszy Œwiêtej
k a ¿ d o r a z o w o d o k o n u j e s i ê t z w.
transsubstancjacja, czyli przeistoczenie.
Oto chleb zmienia siê w Cia³o, a wino w
Krew Chrystusa i jest to przemiana
rzeczywista. Choæ postaæ pozostaje ta
sama, to dochodzi de facto do przemiany. W
nauczaniu Koœcio³a przeœwiadczenie o
nadprzyrodzonym charakterze owej
przemiany by³o doœæ wyraŸne, choæ
niejednokrotnie starano siê prawdê t¹
k w e s t i o n o w a æ ( ch o æb y w o k r e s i e
reformacji, stwierdzaj¹c, i¿ chleb i wino to
tylko symbol, a nie realnie obecny
Chrystus). Przypadki pow¹tpiewania
zdarza³y siê tak¿e wœród cz³onków
Koœcio³a. W zwi¹zku z tym mia³y niekiedy
miejsce tzw. cudy eucharystyczne. Bóg,
widz¹c brak wiary w realnoœæ
przeistoczenia, da³ nam kilka widzialnych
znaków tej niezwyk³ej prawdy. Najbardziej
znany mia³ miejsce w VIII w. w Lanciano.
Otó¿ pewien kap³an czêsto pow¹tpiewa³ w
realn¹ przemianê chleba w Cia³o, a wina w
Krew Chrystusa. Podczas jednej Mszy
Œwiêtej, któr¹ sprawowa³, Hostia w jego
rêku zmieni³a siê w okr¹g³y fragment cia³a,
a wino w krew. Warto te¿ wspomnieæ o
cudzie w Bolsenie, kiedy to Hostia w rêku
kap³ana podczas odprawiania Mszy
zaczê³a krwawiæ. Papie¿ Urban IV, który
przebywa³ w Orvieto, zawiadomiony o tym
zdarzeniu, og³osi³, i¿ mia³ miejsce cud
eucharystyczny. Dziêki temu wydarzeniu
obchodzimy do dziœ, ustanowione w 1264r.,
ruchome œwiêto – Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej,
zwane potocznie Bo¿ym Cia³em. Warto
wspomnieæ, i¿ konsekrowane hostie
przechowuje siê stale w tabernakulum,
gdy¿ przemiana chleba i wina jest trwa³a.

Wiara w to wyra¿ona jest poprzez kult
Najœwiêtszego Sakramentu w postaci
adoracji czy te¿ procesji.
Trzecie przykazanie koœcielne
mówi nam o minimum. Wskazuje ono na to,
i¿ ka¿dy katolik musi przynajmniej raz w
roku przyst¹piæ do Komunii Œwiêtej. Mamy
oprócz tego wskazany te¿ okres –
Wielkanoc. Nie powinno nikogo dziwiæ, i¿
nale¿y to czyniæ w³aœnie wtedy, w to
najwa¿niejsze chrzeœcijañskie œwiêto, kiedy
w sposób szczególnie uroczysty czcimy
Jezusa Zmartwychwsta³ego, który odda³
swe ¿ycie za to, by odkupiæ nasze grzechy.
By dost¹piæ pe³nej jednoœci z Bogiem nale¿y
przyj¹æ wtedy Komuniê Œwiêt¹. Aby jednak
zrobiæ to z czystym sercem, uczciwie nale¿y
wpierw przyst¹piæ do sakramentu pokuty i
pojednania, st¹d te¿ widzimy jak silny jest
zwi¹zek drugiego i trzeciego przykazania.
Sobór Watykañski II przypomnia³ o
niezwykle istotnej kwestii zwi¹zku miêdzy
uczestnictwem we Mszy Œwiêtej, a
przyjmowaniem Cia³a Pañskiego. Komunia
Œwiêta winna byæ znakiem jednoœci miêdzy
cz³owiekiem i Bogiem, a tak¿e miêdzy
samymi wiernymi jako cz³onkami jednej
wspólnoty. Komunia Œwiêta chroni nas od
g r z e c h ó w, u w a l n i a o d g r z e c h ó w
powszednich i chroni przed pope³nianiem
w przysz³oœci grzechów ciê¿kich. Aby nie
odbieraæ niezwyk³ego charakteru samej
Komunii nie wolno jednak do niej
przystêpowaæ w stanie grzechu ciê¿kiego,
gdy¿ stanowi³oby to bezpoœredni¹ obrazê
Boga. We Mszy Œwiêtej nale¿y uczestniczyæ
w pe³ni, a zatem przyjœæ kilka minut
wczeœniej, porozmawiaæ z Panem Bogiem,
podczas Mszy byæ skupionym, nale¿ycie
podejœæ do samego przystêpowania do
Komunii Œwiêtej, a tak¿e dziêkowaæ Bogu
za Jego mi³osierdzie.
Jeœli przystêpuje siê do Komunii
wy³¹cznie raz w roku, to jest to jedynie
wype³nienie podstawowego
chrzeœcijañskiego obowi¹zku. Nale¿y
pamiêtaæ, i¿ ka¿da Eucharystia to dla nas
okazja, by siê pojednaæ z Bogiem, by siê mu
powierzyæ i doœwiadczyæ Jego mi³oœci.
Warto zatem do tego¿ sakramentu
przystêpowaæ jak najczêœciej. Gdybyœmy
znali rzeczywist¹ wartoœæ Eucharystii nie
przystêpowalibyœmy do niej w poœpiechu,
bez namys³u, na stoj¹co, czasami w stanie
grzechu. Gdybyœmy zdawali sobie sprawê,
¿e Bóg daje nam ca³ego Siebie w postaci
Ko m u n i i , t o n i e g r z e s z y l i b y œ m y.
Chcielibyœmy zachowywaæ ca³y czas czyste

serce, byæ bez jakichkolwiek grzechów,
pragn¹c z³¹czenia siê ze Stwórc¹ i
dost¹pienia Jego mi³oœci. Komunia Œwiêta
dzia³a przede wszystkim na naszego ducha,
umacnia nas i dodaje si³. Jezus da³ nam
wyraz swej mi³oœci i obecnoœci w
nastêpuj¹cych s³owach: Kto spo¿ywa moje
Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a Ja w
nim (J 6, 56). Zazwyczaj przyjmujemy
Komuniê w jednej postaci – Cia³a, co jest
wystarczaj¹ce do pe³nego prze¿ycia Mszy
Œwiêtej. Niekiedy dopuszczalne jest
udzielenie Komunii w dwóch postaciach –
zarówno Cia³a, jak i Krwi. Jeœli jesteœmy
zatem zdolni do przyjmowania Komunii
Œwiêtej powinniœmy czyniæ to czêsto, a nie
tylko raz w roku. Skoro Bóg daje nam tak
wspania³¹ mo¿liwoœæ pojednania siê z
Nim oraz dost¹pienia Jego mi³osierdzia i
bliskoœci, to warto z owej mo¿liwoœci
korzystaæ, gdy¿ to przybli¿a nas do
doskona³oœci.
Reasumuj¹c zatem, trzecie
przykazanie koœcielne mówi nam o tym, i¿
obowi¹zkiem ka¿dego katolika jest
przyst¹pienie przynajmniej raz w roku do
Komunii Œwiêtej. Jakkolwiek jest to
wystarczaj¹ce, by zachowaæ minimum, to
my powinniœmy d¹¿yæ do czegoœ lepszego,
powinniœmy d¹¿yæ do maksimum, do tego,
by zadowoliæ Boga, byæ wiernym Jego
przykazaniom. W nawi¹zaniu do mojego
artyku³u z poprzedniego numeru, warto
zatem przypomnieæ, i¿ niezwykle wa¿ne
jest, by regularnie oczyszczaæ sw¹ duszê,
swe serce i sumienie z ciê¿koœci grzechów.
To dziêki przyst¹pieniu do Spowiedzi
Œwiêtej i uzyskaniu rozgrzeszenia
jesteœmy zdolni przyjmowaæ Komuniê
Œwiêt¹. Bóg wzywa ka¿dego z nas do tego,
by d¹¿y³ do jednoœci z Nim. Œrodkiem do
jednoœci z Koœcio³em Œwiêtym i samym
Stwórc¹ jest w³aœnie pe³ne uczestnictwo
we Mszy Œwiêtej, a zatem po³¹czone z
przyjêciem Jezusa do swego serca.
Pamiêtajmy o tym, a mi³osierny Bóg doda
nam si³ i otoczy nas œwiat³em swojej
Opatrznoœci.
B³a¿ej Boch
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JUBILEUSZ 150–LECIA POWSTANIA STRA¯Y HONOROWEJ
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Rok 2013 jest rokiem bardzo
wa ¿ nyc h j u b i l e u s z y. 1 3 m a r c a
przypada 150 rocznica powstania
Stra¿y Honorowej NSPJ. W tym roku
obchodzona jest równie¿ 110 rocznica
œmierci s. Marii od Najœwiêtszego Serca
– za³o¿ycielki Stra¿y Honorowej. Tak¿e
nasza parafia prze¿ywa w tym roku 80t¹ rocznicê powstania Stra¿y
Honorowej. W parafii istnia³o najpierw
Bractwo Nieustaj¹cej Czci
Najœwiêtszego Sakramentu, z którego
w 1933 roku rozwinê³a siê Stra¿
Honorowa Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa.
Wszystkie te wa¿ne rocznice
prze¿ywamy w szczególnym dla Koœcio³a
czasie, bo w ROKU WIARY. Papie¿ Pius XII
jedn¹ ze swoich 40 encyklik,
zatytu³owan¹ HAURIETIS AQUAS –
„Zaczerpnijcie wody” – wydan¹ w 1956
roku, poœwiêci³ nabo¿eñstwu do
Najœwiêtszego Serca. Jak pisze Papie¿ Pius
XII: „ Nie nale¿y mówiæ, ¿e nabo¿eñstwo
do Najœwiêtszego Serca wziê³o swój
pocz¹tek z prywatnego objawienia, ¿e
nagle pojawi³o siê w Koœciele. Ono
wytrysnê³o samorzutnie z ¿ywej wiary i
gor¹cej pobo¿noœci serc nape³nionych
n i e b i e s k i m i d a ra m i , o ¿ y w i o nyc h
uczuciem mi³oœci ku naszemu
Najœwiêtszemu Odkupicielowi i ku Jego
chwalebnym ranom, które by³y dla nich
najbardziej wzruszaj¹cym œwiadectwem
Jego mi³oœci”.
Kult Najœwiêtszego Serca Jezusa
ma swoje korzenie we Francji. To w³aœnie
na terenie Francji w klasztorze w Parayle-Monial mia³y miejsce objawienia
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa œw.
Ma³gorzacie Alacoque. Tak¿e we
Francji, w klasztorze w Bourg-enBresse z³o¿y³a œluby zakonne Maria
Klementyna. Przyjê³a ona imiê s. Marii
od Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, bo
bardzo pragnê³a mieæ to Boskie Serce za
patrona, szerz¹c jednoczeœnie
nabo¿eñstwo do Serca Jezusa. By³a ona
g³ówn¹ inspiratork¹ powstania Stra¿y
Honorowej NSPJ.
Papie¿ Pius XII przyznaje, ¿e
chocia¿ objawienia œw. Ma³gorzaty Marii
Alacoque ( Pan Jezus objawi³ siê jej
czterokrotnie, z których pierwsze mia³o
miejsce 27 grudnia 1673 roku, a ostatnie
10 czerwca 1675 roku) nie wnios³y nic
nowego pod wzglêdem doktrynalnym,
by³y jednak bodŸcem do powstania nurtu
pobo¿noœci, który zacz¹³ stale siê
rozwijaæ. Pan Jezus da³ œw. Ma³gorzacie
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Alacoque dwanaœcie obietnic, dotycz¹cych
czcicieli Jego Serca.
Szerzej o
objawieniach i obietnicach otrzymanych
przez s. Ma³gorzatê pisa³am ju¿ w
„Zb¹skim Sanktuarium”- nr 6/2012 roku.
Najbardziej rozpowszechnion¹
obietnic¹ dan¹ przez samego Jezusa
Chrystusa jest modlitwa 9 pierwszych
pi¹tków miesi¹ca. „W nadmiarze
mi³osierdzia Serca mojego przyrzekam
tym wszystkim, którzy bêd¹
komunikowaæ w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
przez dziewiêæ miesiêcy z rzêdu w intencji
wynagrodzenia, ¿e mi³oœæ moja udzieli
³askê pokuty, i¿ nie umr¹ w mojej nie³asce,
ani bez Sakramentów œwiêtych, a Serce
moje bêdzie im pewn¹ ucieczk¹ w
ostatniej godzinie ¿ycia”.
Zrz¹dzenia opatrznoœciowe
s p r a w i ³ y, ¿ e S i o s t r a M a r i a o d
Najœwiêtszego Serca, 13 marca 1863
roku, zaproponowa³a najpierw siostrom
Wizytkom w Bourg, a nastêpnie innym
klasztorom Nawiedzenia oraz innym
zgromadzeniom zakonnym – wreszcie
wszystkim wiernym, którym
odpowiada³by ten rodzaj pobo¿noœci, aby
zapisali siê do Stowarzyszenia, które 9
marca 1864 roku sta³o siê Bractwem, 26
listopada 1878 roku Arcybractwem Stra¿y
Honorowej Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa.
Siostra Maria od Najœwiêtszego
Serca ze swojego osobistego nabo¿eñstwa
do Boskiego Serca Pana Jezusa
zaczerpnê³a myœl, aby codziennie ka¿dy
stowarzyszony odprawia³ jedn¹ godzinê
stra¿y, nie zmieniaj¹c nic w swoich

zwyk³ych zajêciach. W czasie tej godziny
ma myœl¹ ³¹czyæ siê z ofiar¹ jak¹ Pan Jezus
sk³ada³ na krzy¿u za zbawienie œwiata.
Cz³onkowie bêd¹ zapisani na tzw.
„zegarze”, gdzie zaznaczone s¹ wszystkie
godziny dnia. W ten sposób stworzony
zosta³ wieniec czcicieli na ca³ym œwiecie.
Za³o¿ycielka zredagowa³a te¿ treœæ
modlitw umieszczonych na bilecikach,
k t ó r e
m y
cz³onkowie Stra¿y
H o n o rowe j
wymieniamy
ka¿dego miesi¹ca.
Stra¿ Honorowa
zaczê³a siê
rozwijaæ, choæ nie
b r a k o w a ³ o
za³o¿ycielce
trudnoœci. S. Maria
od Najœwiêtszego Serca w ca³ym swoim
¿yciu, a¿ do œmierci, która nast¹pi³a 3
sierpnia 1903 roku, by³a uleg³ym
narzêdziem w rêkach Zbawiciela.
W rok po za³o¿eniu, Stra¿
Honorowa NSPJ zyska³a aprobatê

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Papie¿a Piusa IX – nazwa³ siê on
pierwszym cz³onkiem Stra¿y
Honorowej. W Polsce Bractwo Stra¿y
Honorowej NSPJ zosta³o kanonicznie
za³o¿one przez biskupa Antoniego
Ga³eckiego przy koœciele Sióstr
Wizytek w Krakowie w 1869 roku, a
dekretem nuncjusza Achillesa Rattiego
podniesiono je do godnoœci
Arcybractwa dla ca³ej Polski w 1919
roku. I tak jest do dnia dzisiejszego.
A n i m a t o r k a m i
i
kontynuatorkami kultu czci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa s¹
Siostry Wizytki. W³aœnie do tego
zgromadzenia nale¿a³y s. Ma³gorzata
Alacoque i s. Maria od Najœwiêtszego Serca
J e z u s a . We d ³ u g t r a dyc j i Z a k o n u
Nawiedzenia NMP – Sióstr Wizytek –
biskup Genewy, œw. Franciszek Salezy –
ich za³o¿yciel – mia³ natchnienie, aby
za³o¿yæ w Koœciele zakon dla uczczenia
Najœwiêtszego Serca Jezusa Chrystusa,
gdy¿ za jego czasów nie by³o takiego
zakonu, który zajmowa³by siê szczególnie
oddawaniem czci Boskiemu Sercu.
W Polsce Dyrekcja Arcybractwa
Stra¿y Honorowej NSPJ ma swoj¹ siedzibê
w klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie.
W³aœnie tam znajduje siê ZEGAR
MI£OSIERDZIA, na którym wszyscy
cz³onkowie s¹ zapisani. St¹d te¿
otrzymujemy trzy razy w roku czasopismo
pod tytu³em „Wiadomoœci Stra¿y
Honorowej NSPJ”.
Zbli¿a siê oficjalne rozpoczêcie
Jubileuszowego Roku Stra¿y Honorowej
NSPJ. Odbêdzie siê ono 10 marca 2013
roku podczas uroczystej Mszy œw. o godz.
10.30 w bazylice Bo¿ego Mi³osierdzia w
Krakowie – £agiewnikach.
Pamiêtajmy w modlitwach o
Ojcu Œwiêtym Benedykcie XVI, który w
ubieg³ym roku zosta³ honorowym
cz³onkiem Stra¿y Honorowej NSPJ, a
obecnie prze¿ywa szczególnie trudne
chwile, zwi¹zane z abdykacj¹.
Zastanówmy siê Drodzy
Czytelnicy naszego parafialnego pisma,
jak wiele ³ask mo¿emy zyskaæ, jednocz¹c
siê wokó³ Boskiego Serca i do³¹czaj¹c do
szeregów Stra¿y Honorowej. Zapisanie
siê, tylko symboliczne, na zegarze we
wskazanej godzinie jest znakiem
podjêtego zobowi¹zania do uœwiêcenia
wybranej Godziny Stra¿y.
13 marca 2013 roku o
godz. 7.30 zostanie w naszym koœciele
odprawiona Msza œw. dziêkczynna w
150 rocznicê powstania Stra¿y
Honorowej NSPJ i o rych³¹ beatyfikacjê
s. Marii od Najœwiêtszego Serca –
za³o¿ycielki Stra¿y.
Urszula Pawelska

Katecheza 20
BÓG OBJAWIA SWOJE IMIÊ
1. Ka¿dy z nas otrzyma³ kiedyœ swoje
imiê, z k tórym siê uto¿sa mia i
identyfikuje. Imiê zawsze coœ oznacza,
posiada swój Ÿród³os³ów. Jest czymœ co
wyra¿a istotê cz³owieka, który je nosi. Ci,
którzy przygotowuj¹ siê do przyjêcia
sakramentu bierzmowania, obieraj¹
sobie nowe imiê, które w oczach samego
bierzmowanego zawiera ca³y program
ich nowego, w pe³ni dojrza³ego ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Takiego wyboru
dokonuj¹ te¿ osoby powo³ane do ¿ycia
zakonnego, a tak¿e nowo wybrany przez
Kolegium Kardynalskie papie¿.
2. Tak¿e Bóg posiada swoje imiê, które
na pocz¹tku dziejów objawi³
cz³owiekowi, by ten móg³ Go lepiej
poznaæ i wzywaæ. Wzywanie kogoœ po
imieniu oznacza bowiem bycie z nim w
bliskoœci. Tak sta³o siê przed wiekami,
gdy Bóg stopniowo i pod ró¿nymi
imionami objawia³ siê swojemu ludowi.
Szczytem tego by³o objawienie Bo¿ego
imienia dane Moj¿eszowi podczas
wyjœcia Narodu Wybranego z Egiptu i
zawarcia Przymierza na Górze Synaj (por.
KKK 204). Pamiêtamy biblijn¹ scenê, w
której Bóg ods³oni³ przed Moj¿eszem
swoje imiê w s³owach: „«JESTEM Bogiem
ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba». (Wj 3,6). Bóg
jest Bogiem ojców; Tym, który wzywa³ i
prowadzi³ patriarchów w ich
wêdrówkach. Jest Bogiem wiernym i
wspó³czuj¹cym, który pamiêta o nich i o
swoich obietnicach; przychodzi, by
wyzwoliæ ich potomków z niewoli. Jest
Bogiem, który ponad czasem i
przestrzeni¹ mo¿e i chce to
urzeczywistniæ oraz pos³u¿y siê swoj¹
wszechmoc¹ w spe³nieniu tego zamys³u”
( KKK 205).
3. Moj¿esz zapyta³ Boga, jakie jest Jego
imiê. W odpowiedzi us³ysza³: „Jestem,
który jestem. (...) To jest imiê moje na
wieki i to jest moje zawo³anie na
najdalsze pokolenia” (Wj 3,13-15). W
Katechizmie Koœcio³a Katolickiego
czytamy, ¿e „Jest ono imieniem
objawionym, a zarazem w pewnej mierze
uchyleniem siê od objawienia imienia, i
w³aœnie przez to, wyra¿a ono najlepiej,
kim Bóg jest, który nieskoñczenie

przekracza to wszystko, co mo¿emy
zrozumieæ lub powiedzieæ o Nim; jest On
«Bogiem ukrytym» (Iz 45, 15). Jego imiê
jest niewymowne, a zarazem jest On
Bogiem, który staje siê bliski ludziom”.
(KKK 206).
Istot¹ Bo¿ego imienia jest to, ¿e
objawia ono Boga, który nie ma pocz¹tku
ani koñca – On jest tym, który jest,
obejmuj¹cym zarówno przesz³oœæ jak i
przysz³oœæ oraz wiern¹ obecnoœæ przy
swoim ludzie. Jest to wiernoœæ mimo
zdrad Ludu Wybranego.
Bóg mi³osierny i litoœciwy objawia
swoje mi³osierdzie i wiernoœæ w osobie
swego jedynego Syna. Jezus oddaj¹c
swoje ¿ycie, by wyzwoliæ nas od grzechu,
ukazuje jednoczeœnie, ¿e to w³aœnie On
jest tym, który nosi imiê Boga: „Gdy
wywy¿szycie Syna Cz³owieczego –
czytamy w Ewangelii œw. Jana – wtedy
poznacie, ¿e JA JESTEM” (J 8,28).
Na przestrzeni wieków wiara narodu
izraelskiego rozwinê³a i pog³êbi³a
bogactwo treœci zawarte w objawionym
Moj¿eszowi Bo¿ym imieniu. Izraelici
rozumieli doskonale, ¿e Bóg jest jedyny i
poza nim nie ma innych bogów.
Przekracza On œwiat i historiê, jest pe³ni¹
istnienia i wszelkiej doskona³oœci, bez
pocz¹tku i koñca: jest pe³ni¹ Bytu.
Objawiaj¹c swoje imiê Bóg
wypowiada s³owo JAHWE (po hebrajsku
znaczy to „jestem, który jestem”), przez
niektórych na przestrzeni wieków
b³êdnie wymawiane jako „Jehowa”.
B³êdna wymowa powsta³a st¹d, ¿e w
p i e r w o t n e j p i s o w n i h e b ra j s k i e j
zapisywano same spó³g³oski, a czytaj¹cy
dodawa³ do nich odpowiednie
samog³oski. Tê b³êdn¹ wymowê przyjêli i
u¿ywaj¹ jej do dziœ odwiedzaj¹cy nasze
domy cz³onkowie sekty Œwiadków
Jehowy.
4. Zapamiêtajmy: Bóg objawi³
cz³owiekowi swoje imiê, brzmi¹ce:
„JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Imiê to
oznacza Bo¿¹ obecnoœæ wœród ludzi i to,
¿e Bóg nie ma pocz¹tku ani koñca.
Oznacza tak¿e, ¿e Bóg jest jedyny i poza
Nim nie ma innych bogów. Przekracza On
œwiat i historiê i pozostaje zawsze wierny
swoim obietnicom.
Ks. Krzysztof Stêpniak

(Katechizm P³ocki)
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VIVA PAPA
Wspomagaj¹c kontemplacyjn¹
modlitw¹ prowadz nas dalej do
Pana Boga, a my jesteœmy z Tob¹
po przez trwanie w tym co nam
nakaza³eœ. Dziekuj¹c za Ciebie
wielbimy Boga za Tw¹ naukê i
konkretne postawy i prosimy
Ducha œw. O œwiat³o dla kolegium
Ka r d y n a ³ ó w w y b i e r a j ¹ c e g o
nowego Papie¿a. Viva Papa
Ws p o m n i e n i e w i z y t y O j c a
Œwiêtego w San Giovani Rotondo (u
œw. O. Pio)21 czerwca 2009

Zachêcamy do nabywania numerów
dwumiesiêcznika G³os Ojca Pio pod
numerem 669 107 550 lub na
spotkaniach Grupy Modlitewnej w
ka¿dy drugi dzieñ miesi¹ca po
Ojciec Œwiêty przed szklan¹ trumn¹ o. Pio

wieczornej Mszy Œwiêtej, oraz
póŸniej tego samego dnia przed lub
po Apelu Jasnogórskim - (przy
Pomniku Papie¿a). Gazeta po za
bie¿¹cymi sprawami religijnoœci w
duchu œw. O. Pio zastanawia siê co
numer nad grzeszn¹ natur¹ ka¿dego
z nas w specjalnym seminarium
wiary (w tygodniowych

Br. Aldo (prowincja³) i br. Carlo (gwardian)
pokazuj¹ Ojcu Œwiêtemu relikwiê serca Ojca Pio
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„Spacerkiem po Holandii”
W ostatnim numerze Zb¹skiego
Sanktuarium dowiedzieliœcie siê drodzy
Czytelnicy o abdykacji Holenderskiej
królowej Beatrix, dzisiejszy artyku³
przybli¿y nam postaæ ksiêcia Willema Alexandra, najstarszego syna królowej,
który obejmie koronê po swojej matce.
Willem - Alexander,Claus, George,
Ferdinand ,Prins van Oranje urodzi³ siê 27
kwietnia 1967 roku w Utrechcie . Zgodnie
z tradycj¹ po og³oszeniu narodzin
nastêpcy tronu w piêciu miejscach
Holandii oddano dok³adnie 101 salw
armatnich. Matka wówczas jeszcze
ksiê¿niczka Beatrix oraz ojciec, ksi¹¿ê
Claus, wybrali nietypowe podwójne imiê;
Willem - Alexander. Problem w tym ,¿e w
gminie Utrecht podwójne imiona z
myœlnikiem nie by³y dozwolone. Ale
przysz³ej królowej siê nie odmawia i od
tego czasu rodzice dzieci urodzonych w
Utrechcie mog¹ nadawaæ swoim dzieciom
podwójne imiona.
Ojcem przysz³ego króla Holandii by³
Niemiec. Kiedy to 10 marca 1966 roku
ksiê¿niczka Beatrix wychodzi³a za m¹¿ za
Klausa - Georga, Wilhelma, Otto,
Friedricha,Gerda von Amsberga, w
Amsterdamie dosz³o do zamieszek. Starsi
Holendrzy myœleli jeszcze o czasach
wojny, m³odzi ¿yli atmosfer¹ szalonych lat
szeœædziesi¹tych i protestowali przeciwko
wszystkiemu. Ojciec królowej
Beatrix,ksi¹¿e Bernard równie¿ by³
Niemcem. Przysz³y król Holandii ksi¹¿e
Willem - Alexander studiowa³ historiê w
Lejdzie.
Ksi¹¿e Willem powszechnie uchodzi za
wielkiego mi³oœnika sportu . W 1986 roku
wzi¹³ udzia³ w najs³ynniejszym
holenderskim wyœcigu ³y¿wiarskim,
Elfstedentocht. Oczywiœcie zrobi³ to
incognito pod pseudonimem W.A.van
Buren. Dopiero w trakcie wyœcigu media
odkry³y , kim naprawdê jest van Buren.
K si¹ ¿e dzi a ³a a k t yw n i e w ru c h u
olimpijskim, a w 1988 roku zosta³
cz³onkiem Miêdzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego.
W 2002 roku ksi¹¿e Willem - Alexander
o¿eni³ siê z Maxim¹ Zorreguiett¹,
A rg e n t y n k¹ . M i m o p o c z ¹ t kow yc h
kontrowersji, ksiê¿na Maxima szybko
sta³a siê jedn¹ z najbardziej lubianych
osób rodziny królewskiej. Para ksi¹¿êca
ma troje dzieci, s¹ to trzy córki, najstarsz¹
jest Amalia urodzona w 2003 roku, Alexia
urodzona jest w 2005 roku i Ariana
urodzona jest w 2007 roku.
Wybiegaj¹c w przysz³oœæ, to za kilka dekad
po abdykacji Willema - Alexandra na
tronie zasi¹dzie jego najstarsza córka
Amalia. Przysz³y król bardzo mocno
anga¿uje siê w gospodarkê wodn¹
H o l a n d i i . Ty s i ¹ c e h e k t a ró w p o d

poziomem morza oraz tysi¹ce kilometrów
kana³ów, tak¿e zarz¹dzanie t¹ czêœci¹
gospodarki Holandii jest priorytetem dla
ksiêcia. W 1953 roku Holandiê nawiedzi³a
straszna powódŸ , zginê³o wtedy kilkaset
osób, no i w tej sytuacji zabezpieczaj¹ siê
optymalnie, aby sytuacja siê nie
powtórzy³a. Ksi¹¿e Willem - Alexander
d³ugo musia³ czekaæ na tron.
W historii Niderlandów tylko jeden
nastêpca tronu czeka³ d³u¿ej . Kiedy to w
1840 roku królem zostawa³ Wilhelm II
mia³ on 47 lat. Kiedy to 30 kwietnia anno
domini 2013 na tronie zasi¹dzie Willem Alexander, bêdzie mia³ on 45 lat i 3 dni. Dla
porównania jego matka Beatrix w chwili
koronacji mia³a 42 lata, jego babcia Juliana
mia³a 39 lat, a jego prababcia 18 lat. No i
tak przy okazji Ksi¹¿e Willem - Alexander
bêdzie pierwszym od 1890 roku królem
Holandii. Dotychczas na tronie zasiada³y
kobiety i trwa³o to nieprzerwanie przez
123 lata.
Droga Krzy¿owa z Holandii do Polski.
Chrzeœcijanie obchodz¹ czterdziesto
dniowy okres pokuty jakim jest „Wielki
Post” poprzedzaj¹cy œwiêta Wielkiej Nocy.
W koœciele katolickim tradycje religijne
Wielkiego Postu, silnie ³¹cz¹ siê z dwoma
nabo¿eñstwami, jakie s¹ odprawiane w
tym czasie: Droga Krzy¿owa oraz Gorzkie
¯ale.
Droga Krzy¿owa - to nabo¿eñstwo
nawi¹zuj¹ce do przejœcia Chrystusa od
pretorium (w rzymskim obozie
wojskowym siedziba wodza lub w³adcy)
na wzgórze Golgoty. Mêka rozwa¿ana jest
w czternastu symbolicznych stacjach.
Droga Krzy¿owa w dzisiejszej formie
zosta³a u³o¿ona w XVII wieku. Jednak
podobne misteria zapocz¹tkowane
zosta³y przez Franciszkanów w
Jerozolimie ju¿ w wiekach wczeœniejszych
(byæ mo¿e ju¿ XII wieku). Nabo¿eñstwo to
szczególnie rozwinê³o siê w Holandii i we
W³oszech i praktykowa³o go wielu
œwiêtych.
W³aœnie w Niderlandach powsta³o i
rozwinê³o siê nabo¿eñstwo w formie
znanej nam do dziœ, dziêki Holendrowi,
Adrichomiusowi Christianusowi,
zwanemu Adrichomius. Urodzi³ siê on 14
lutego 1533 roku w Delft, by³ geografem ,
duchownym i przeorem klasztoru œw.
Barbary w Delft. Przebywa³ tak¿e w
Mecklin, Mastricht, a pod koniec ¿ycia uda³
siê do Kolonii , gdzie zmar³ 20 czerwca
1585 roku. By³ autorem „Vita Jesu Christi
ex Quatuor Evangelistis Breviter
Contexta”, ale prac¹ z której najbardziej
by³ znany to ”Theatrum Terra Sanctse” czyli,, Historia Ziemi Œwiêtej. Opisa³ w niej
dok³adnie miejsca zwi¹zane z ¯yciem i

Mêk¹ Jezusa
Chrystusa. Na
p l a n i e
Adrichomius
wyró¿ni³;
D r o g ê
Krzy¿ow¹ (Via
Cruies), która
liczy³a 12 stacji:
Stacja I. Dom
Pi³ata; Stacja II.
Miejsce w³o¿enia Krzy¿a; Stacja III.
Pierwszy upadek Chrystusa pod Krzy¿em;
Stacja IV. Spotkanie z Matk¹; Stacja V.
Szymon Cyrenejczyk; Stacja VI. Weronika;
Stacja VII. Drugi upadek Chrystusa pod
Krzy¿em; Stacja VIII. Niewiasty
Jerozolimskie; Stacja IX. Trzeci upadek
Chrystusa pod Krzy¿em; Stacja X.
Obna¿enie Chrystusa z szat; Stacja XI.
Ukrzy¿owanie Chrystusa; Stacja XII.
Œmieræ Chrystusa na Krzy¿u. Drogê
pojmania (Via Captivitatis) - w jej sk³ad
wchodzi³y stacje: Ogrójec, Annasz,
Kajfasz, Pi³at, Herod i ponownie Pi³at.
Pod koniec XVI wieku Nabo¿eñstwo Drogi
Krzy¿owej, autorstwa Adrichoniusa
znane ju¿ by³o w ca³ej Europie. W XVII
wieku do nabo¿eñstwa dodano ,stacjê
XIII. Zdjêcie Chrystusa z Krzy¿a oraz stacjê
XIV. Z³o¿enie Cia³a Chrystusa w Grobie. W
ten sposób Droga Krzy¿owa uzyska³a

ostateczny dzisiejszy kszta³t. Na dziele
Adrichomiusa „Theatrum Terrae Sanctae”
b a z o wa l i m . i n . B u d o w n i c z o w i e
europejskich Kalwarii.
Niech ten czas Wielkiego Postu bêdzie
czasem naszych przemian i przemyœleñ
Duchowych, dlatego te¿ Jezus wymaga,
aby ka¿dy z nas kocha³ na miarê mi³oœci
Bo¿ej, aby wznós³ siê w swojej mi³oœci
ponad zwyk³e, przeciêtne podejœcie
cz³owieka do swego bliŸniego. Nas
c h r z e œ c i j a n , l u d z i n a œ l a d u j ¹ c yc h
Chrystusa, id¹cych za nim, ma wyró¿niaæ
to, ¿e nie kochamy ludzi tak jak inni, ale
kochamy tak jak Bóg, staramy siê kochaæ
ka¿dego, który jest dla nas trudny, przykry
który czyni nam z³o.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
S³awomir Andrzej Król
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W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Kornelia Anna Kardaszewska, Perzyny,
2/. Aniela Krajcer, N¹dnia, ul. G³ówna,
3/. Kinga Maria Ró¿añska, N¹dnia, ul. G³ówna,
4/. Magdalena Helena Tobys, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5/. Kornelia K³ysz, N¹dnia, ul. Œw. Jana,
6/. Antonina Stra¿yñska, Wolsztyn, ul. 5. Stycznia.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Franciszek Dajczak, l. 76, Zb¹szyñ,
2/. Maria Janina Kucz, l. 78, Zb¹szyñ, ul. Polna,
3/. Marek Franciszek Modrzyk, l. 60, N¹dnia, ul. G³ówna,
4/. Anna Braksator, l. 89, Poznañ,
5/. Wiktoria £ata, l. 98, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
6/. Jadwiga Przyby³a, Zb¹szyñ, ul. Marcinkowskiego.

Czcigodnemu Ksiêdzu Seniorowi
Józefowi Kromskiemu
z okazji Imienin
¿yczenia Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, zdrowia, opieki patrona œw. Józefa
redakcja „Zb¹skiego Sanktuarium”
izb¹szyñscy parafianie
Msza œw. od Stra¿y Honorowej NSPJ w intencji Solenizanta ks. Kanonika Józefa, odprawiona zostanie
19 marca 2013 roku o godz. 7.30

Czcigodnemu Ksiêdzu Proboszczowi
Dziekanowi i Kanonikowi
Zbigniewowi Piotrowskiemu
z okazji imienin sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, Bo¿ych ³ask i opieki Matki Bo¿ej oraz ludzkiej ¿yczliwoœci
redakcja „Zb¹skiego Sanktuarium”
i zb¹szyñscy parafianie
Msza œw. od Stra¿y Honorowej NSPJ w intencji Solenizanta, a zarazem opiekuna Stra¿y odprawiona zostanie
17 marca 2013 roku o godz. 9.00
15

K¹cik poetycki
Tak Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e da³ swojego Syna Jednorodzonego;
- ka¿dy, kto w Niego wierzy, ma ¿yæ wiecznie.
(J 3;16)

Wypis z powieœci
„Rajski Ptak” - Jerzy Bandrowski
- „Wnikliwe ale ³agodnie, odzywa³ siê na wie¿y koœcio³a dzwonek, wzywaj¹c na nabo¿eñstwo poranne.
Wieœ w ogóle ¿y³a religijnie, bez bigoterii bez œwiêtoszkostwa, lecz nabo¿nie.
W Polacie coœ jak gdyby zaczê³o odnajdywaæ grunt pod nogami.
Przypomina³ sobie, ¿e jest Wielki Post i ¿e wkrótce ju¿ nadejdzie Wielki Tydzieñ.
- W Polsce, gdziekolwiek siê jest, zawsze siê to jakoœ odczuwa! - myœla³ o okresie Wielkiego Tygodnia – Czy siê
chce, czy nie – zawsze! Jak gdyby jakaœ ciep³a fala ducha sz³a przez ca³y kraj.
Nigdy nie mo¿na ca³kowicie zapomnieæ, ¿e to okres pokuty, ¿alu za grzech i nadziei na odpuszczenie,
zmartwychwstanie. Sama wiosna staje siê to przypominaæ.”
„Poznanie bowiem Ciebie
jest doskona³¹ sprawiedliwoœci¹,
a œwiadomoœæ Twej si³y jest
podstaw¹ nieœmiertelnoœci”
(Mrd 15; 3)

Przedwioœnie budzi siê z zimowego snu! Jeszcze szare, bez liœci ga³¹zki drzew i krzewów, ale ju¿ pe³ne soków
i zal¹¿ków przesz³ych p¹ków kwiatowych.
Coraz czêœciej s³ychaæ ptasi œpiew. S³oñce jeszcze bladoz³ote, nieœmia³o wychyla siê zza chmur –
rozbudza do ¿ycia naturê. Gdzie s³oñce tam radoœæ!
Obietnica zbli¿aj¹cej siê niew¹tpliwie wiosny – odrodzenia – Radoœæ Zmartwychwstania.
Tak te¿ Wielki Post to przedwioœnie dla naszych serc. Serc bez barw, szarych, gdzie zapanowa³a
martwota. Rozœwietlmy wnêtrza naszych serc, ¿alem za grzechy, £ask¹ Pojednania i pokut¹.
ZnajdŸmy chwilê, aby w Wielkim Poœcie poddaæ siê modlitwie i refleksji nad darem odnawiania siê ¿ycia,
radoœci¹ istnienia. Wiosna – Zmartwychwstania Pana Jezusa niech nam zawsze wskazuje drogê do ¿ycia
wiecznego.
Wiosna, która cieszy Nas ciep³em s³oñca, odcieniami ró¿nych barw i ptasim kwileniem, niech wyzwala
w Nas nowy entuzjazm i si³ê do pokonywania Naszych codziennych, tych wielkich i tych ma³ych zadañ i
obowi¹zków.

St.A.Z.
Marzec 2013

KONKURS PLASTYCZNY
W jaki sposób mo¿esz pomóc Panu Jezusowi nieœæ krzy¿?
• Prace plastyczne mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice w formacie A-4
• Ka¿da praca powinna mieæ na odwrocie podane imiê i nazwisko autora, wiek

oraz szko³ê do której uczêszcza
mo¿na sk³adaæ do dnia 21 marca 2013 r. w zakrystii parafii.

• Prace
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NASZA KRONIKA PARAFIALNA

Luty 2012 / Marzec 2013

Co dzia³o siê w parafii w lutym 2013 roku?
?
W sobotê, 2 lutego w Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w Polsce obchodzone tak¿e jako wspomnienie Matki Bo¿ej
Gromnicznej œwiêcone by³y œwiece – gromnice.
?
W niedzielê, 3 lutego z racji liturgicznego wspomnienia œw. B³a¿eja patrona chorób gard³a, kap³ani udzielali
wiernym b³ogos³awieñstwa „b³a¿ejkami”.
?
We wtorek we wspomnienie œw. Agaty œwiêcono podczas wszystkich Mszy œw. chleb i wodê.
?
Z racji przypadaj¹cego 11 lutego Œwiatowego Dnia Chorego, Msza œw. w niedzielê 10 lutego o godz. 9.00
sprawowana by³a w intencji wszystkich chorych parafian. Po liturgii kap³ani udzielali Sakramentu Chorych.
?
13 lutego Œrod¹ Popielcow¹ rozpoczêliœmy Wielki Post.
?
W pi¹tek, 15 lutego o godz. 17.30 odby³a siê pierwsza Droga Krzy¿owa.
?
W niedzielê, 17 lutego odprawione zosta³o pierwsze nabo¿eñstwo Gorzkich ¯alów. Kazania pasyjne w tym roku
g³osi ks. Marek Krysmann.
?
Równie¿ w niedzielê, 17 lutego zbierana by³a sk³adka remontowa, która wynios³a 9.300 z³.
?
W sobotê, 23 lutego rozpocz¹³ siê w parafii kurs lektorski.
?
W czwartek, 28 lutego by³ trzecim w tym roku szkolnym Dniem Skupienia dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
A co w marcu 2013 roku?
• 2 marca, sobota bêdzie Dniem Wieczystej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu dla ca³ej parafii. Adoracji

•

przewodniczyæ bêd¹ grupy duszpasterskie wg nastêpuj¹cego planu:
8.00 - 9.00 Stra¿ Honorowa NSPJ
9.00 - 10.00 Ministranci
10.00 - 11.00 Czciciele Krwi Chrystusa
11.00 - 12.00 Ró¿e Ró¿añcowe
12.00 - 13.00 Grupa Modlitewna œw. Ojca Pio i b³. Jana Paw³a II
13.00 - 14.00 Ko³o Przyjació³ Radia Maryja
14.00 - 15.00 Czciciele Bo¿ego Mi³osierdzia
3 marca, III Niedziela Wielkiego Postu bêdzie WIELKOPOSTNYM DNIEM SKUPIENIA. Kazania g³osiæ bêdzie ks.

•

dr hab. Pawe³ Prûfer, duszpasterz akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4 marca wieczorna Msza œw. o godz. 18.00 odprawiona zostanie w intencji mê¿czyzn naszej parafii.

•

8 marca na godz. 18.00, zapraszamy kobiety. W ich to intencji zostanie odprawiona wieczorna Msza œw.

•

21 i 22 marca – czwartek i pi¹tek – to dni Spowiedzi œw. wielkanocnej z udzia³em ksiê¿y z naszego dekanatu.
W pi¹tek, 22 marca Droga Krzy¿owa ulicami Zb¹szynia.

•

W Niedzielê Palmow¹, 24 marca, na Mszy œw. o godz. 9.00 ustanowienie lektorów.

•

Dni 28, 29 i 30 marca to Œwiête Triduum Paschalne.

•

W Wielki Czwartek uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pañskiej o godz. 20.00
O godzinie 21.15 – Wieczór Pasyjny w wykonaniu zespo³u PAUZA.
W Wielki Pi¹tek Liturgia Mêki Pañskiej o godz. 20.00. W ci¹gu dnia Drogi Krzy¿owe prowadzone wg planu
zamieszczonego w gablocie.
Wielka Sobota Msza œw. Wigilii Paschalnej o godz. 22.00. Od godz. 7.00 do 22.00 adoracje, którym
przewodniczyæ bêd¹ grupy duszpasterskie.
Tego dnia œwiêcenie potraw.
31 marca Wielkanoc – Msze œw. wg porz¹dku niedzielnego.
U. Pawelska
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KRZY¯ÓWKA MARCOWA
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki cytat z Dziejów Apostolskich, które
prosimy nades³aæ na adres: Buda Zygmunt, Przyprostynia, ul. Prandoty 46, 64 – 360 Zb¹szyñ, do dnia 20.03.2013
r. Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki lutowej” brzmi: Jeœli cz³owiek nie mo¿e przebaczyæ bratu, nie kocha go”.
Nagrodê wylosowa³: Pan Ryszard Mutwicki, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa. GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
Pionowo:
3/. intrygant,
1/. tak mówimy te¿ o
8/. niezbêdne w warsztacie
skarbie pañstwa,
œlusarza,
2/. próba,
9/. jest nim te¿ pisarz,
3/. etat, stanowisko,
10/.
smaczna z jab³kami,
4/. maszyna drogowa,
11/.
mniszek,
5/. kosi trawê,.
13/. œpiewaj¹ j¹ ¿eglarze,
6/. du¿o wiêcej ni¿
16/.
te¿ pisanka,
milion,
7/. przemiana, oddŸwiêk, 20/. koronat, cesarz lub
szach,
12/. odzienie,
14/. nie ka¿de siê œwieci, 21/. pisze kroniki,
22/. wyre¿yserowa³
15/. du¿e miasto nad
„Pianistê”,
Wis³¹,
25/. groŸne zwierzê,
16/. kolor odzie¿y
26/. miasto w Wielkopolsce,
ochronnej,
17/. te¿ jest sk³adnikiem 29/. inaczej czo³gista,
32/. to te¿ gwiazda,
miodu,
34/. euforia, zachwyt,
18/. powinien mieæ je
37/. znajdziesz j¹ w
podejrzany,
19/. przy niej nauczyciel, ogrodzie,
38/. publicznoœæ, s³uchacze,
20/. adwokatura,
40/. ma go ka¿dy student,
23/. jeden z miesiêcy,
41/.
bywa te¿ ... ko³a,
24/. wi¹zka zbo¿a,
46/. ma³a kapa,
26/. gruba deska,
49/. kryptonim inaczej,
27/. dawna siedziba
50/. memoria³, pismo, list,
królów Francji,
30/. odczytuje liczniki z 51/. po³¹czenie np. gruntów,
54/. rodzaj zarostu,
elektrowni,
57/. w sklepie,
31/. tak nazywa³a siê
szabla Rocha Kowalskiego, 59/. marzy o nim
33/. œrodkowy w dru¿ynie sportowiec,
60/. dzia³ fizyki,
koszykówki,
61/. nazwisko autora
35/. akronim,
„Ostatniego
Mohikanina”,
36/. myœl, plan,
62/.
intrygant,
wichrzyciel.
39/. przepaœæ,
42/. bardzo groŸna
choroba,
43/. rynek w staro¿ytnej
Grecji,
44/. miasto nad Wart¹,
45/. ³adunkowa, lub w
teatrze,
47/. tworzy j¹ nawiany
œnieg,
48/. tak nazywano kiedyœ
rolnika,
51/. wodospad,
52/. imiê ¿eñskie,
53/. tkanina ubraniowa,
54/. imiê Obamy,
55/. oczlik,
56/. imiê Gandhi –
premier Indii,
57/. imiê mêskie.
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