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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

NAJŚWIĘTSZA MARIA
PANNA
Z GUADALUPE
W historii chrześcijaństwa
powstało wiele wizerunków Matki
Bożej (obrazów i figur), które jako
arcydzieła poszczególnych epok po
dzień dzisiejszy zachwycają swym
pięknem i kunsztem kolejne pokolenia
czcicieli Maryi. Wybitni malarze i
rzeźbiarze starali się w najdoskonalszy
sposób pędzlem lub dłutem
przedstawić Maryję – to niezwykłe
Arcydzieło Boże, w powiązaniu Jej
misji z misją Jezusa, Jej Syna. Można
by tu dla przykładu wymienić niektóre
z tych wizerunków, np. wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej, Salus
Populi Romani w Rzymie, Pietę
Michała Anioła, figurę Niepokalanej z
Lourdes. Jest jednak jeden unikatowy
wizerunek Maryi na świecie, którego
nie wykonał żaden artysta ziemski,
który stanowi nie lada zagadkę dla
świata nauki i który zarówno swym
pięknem, jak i
zawartymi w nim
treściami przekazu
przyciąga i urzeka
miliony czcicieli Matki
Bożej. Wizerunkiem
tym jest cudowny obraz
Morenity z Tepeyac w
Guadalupe w Meksyku,
który pojawił się na
tilmie św. Juana Diego i
jako oryginał wisi dziś w
głównym ołtarzu w
bazylice w Guadalupe.
Przypomnijmy krótko to
zdarzenie z 12 grudnia
1531 r.
Jak głosi tradycja, w tym dniu
Matka Boża ukazała się Indianinowi
św. Juanowi Diego. Mówiła w jego
ojczystym języku nahuatl. Ubrana była
we wspaniały strój: w różową tunikę i
błękitny płaszcz, opasana czarną
wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że
była brzemienna. Zwróciła się ona do
Juana Diego: "Drogi synku, kocham
cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica,
Matka Prawdziwego Boga, który daje i

zachowuje życie. On jest Stwórcą
wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest
Panem nieba i ziemi. Chcę mieć
świątynię w miejscu, w którym okażę
współczucie twemu ludowi i
wszystkim ludziom, którzy szczerze
proszą mnie o pomoc w swojej pracy i
w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich
łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź
teraz i powiedz biskupowi o
wszystkim, co tu widziałeś i
słyszałeś".Początkowo biskup
Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan
poprosił więc Maryję o jakiś znak,
którym mógłby przekonać biskupa. W
czasie kolejnego spotkania Maryja
kazała Indianinowi wejść na szczyt
wzgórza. Rosły tam przepiękne kwiaty.
Madonna poleciła Juanowi nazbierać
całe ich naręcze i schować je do tilmy
(był to rodzaj indiańskiego płaszcza,
opuszczony z przodu jak peleryna, a z
tyłu podwiązany na kształt worka).
Juan szybko spełnił to polecenie, a
Maryja sama starannie poukładała
zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał
się do biskupa i w jego
obecności rozwiązał rogi
swojego płaszcza. Na
podłogę wysypały się
kastylijskie róże, a
biskup i wszyscy obecni
uklękli w zachwycie. Na
rozwiniętym płaszczu
zobaczyli przepiękny
wizerunek Maryi z
zamyśloną twarzą o
ciemnej karnacji, ubraną
w czerwoną szatę, spiętą
pod szyją małą spinką w
kształcie krzyża. Jej
głowę przykrywał
błękitny płaszcz ze złotą lamówką i
gwiazdami, spod którego widać było
starannie zaczesane włosy z
przedziałkiem pośrodku. Maryja miała
złożone ręce, a pod stopami półksiężyc
oraz głowę serafina. Za Jej postacią
widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz św. Juana
Diego, wiszący do dziś w sanktuarium
wybudowanym w miejscu objawień,
jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej
z Guadalupe. Na obrazie nie ma
znanych barwników ani śladów pędzla.

Na materiale nie znać upływu czasu,
kolory nie wypłowiały, nie ma na nim
śladów po przypadkowym oblaniu
żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej

posiadają nadzwyczajną głębię.
Najbardziej niesamowity jest
precyzyjny obraz dwóch postaci w
niezwykły sposób utrwalony w źrenicy
Matki Bożej, do dziś fotograficy i
specjaliści od optyki zastanawiają się
jak ten obraz mógł tak dokładnie odbić
się w oczach wizerunku Madonny.
Ż y j ą c y w X V I I I w.
meksykański malarz Miguel Gabrera
(1695-1768), który namalował
najwięcej kopii Morenity z Guadalupe,
badał dokładnie oryginalny wizerunek
na tilmie. Jako artysta obeznany dobrze
z 4 technikami malowania brazów
stwierdził, że żaden z malarzy dotąd nie
posłużył się żadną z tych 4 technik,
gdyż w przypadku tilmy jest to
szczególnie trudne. Tilma jest
materiałem nietrwałym, rzadkim i bez
podkładu żaden malarz nie odważyłby
się namalować obrazu na takim płótnie.
Późniejsze badania i odkrycia
potwierdziły, że na wizerunku
Morenity z Guadalupe nie ma żadnego
podkładu. Opinię M. Gabrery
potwierdził w 100 lat później inny
malarz meksykański Ibarra.
XX w. dostarczył nauce
dalszych rewelacyjnych odkryć. W
1936 r. niemiecki chemik R. Kuhn
odkrył, że czerwone i żółte włókna
tkaniny tilmy nie są pomalowane farbą,
lecz są kolorowe. Uczony ten
stwierdził ponadto, że te barwy włókna
nie są pochodzenia ani zwierzęcego,
ani roślinnego, ani mineralnego. Nauka
nie znajduje na to racjonalnej i
zadowalającej odpowiedzi.
cd. str. 4
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cd. ze str. 3
Wizerunek Maryi na tilmie
poddano także badaniom
fotograficznym, posługując się
promieniami podczerwonymi. W
wyniku tych badań stwierdzono, że
obraz na tilmie przypomina błonę
fotograficzną. Brak na nim śladów
pędzla artysty malarza. Profesor Philip
S. Callahan, biofizyk z Florydy oraz J.
Smith na podstawie swoich badań
przeprowadzonych w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia stwierdzili, że
sposób namalowania tego wizerunku
Maryi na tilmie – czyli postaci Maryi,
Jej szat, rąk i twarzy – są
niewytłumaczalne z punktu widzenia
naukowego. Logiczny wniosek nasuwa
się sam: skoro wizerunku tego nie
namalowała ręka ludzka, to musiała
tego dokonać sama Maryja.
Wyniki dotychczasowych badań
naukowych pozwalają na stwierdzenie
następujących udokumentowanych
faktów:
– na rewersie wizerunku (na drugiej
stronie tilmy) dostrzegalne są plamy,
które są jakby pozostałością soków
roślinnych, lub kwiatów;
– włókna tilmy robią takie wrażenie,
jakby były wcześniej nasycone
kolorem, a następnie w jakiś cudowny
sposób utkane, tworząc postać Maryi;
– na wizerunku tym nie ma śladu
wcześniejszego szkicu, ani podkładu,
ani werniksu;
– tilma utkana z włókien agawy jest
nietrwała i po 20 latach ulega zepsuciu i
rozpadowi. Tymczasem płótno tej
konkretnej tilmy wraz z wizerunkiem
nie wykazuje żadnych śladów pęknięcia
i rozpadu, przeciwnie, zachowało swą
trwałość po dzień dzisiejszy, czyli już
472 lata;
– kolor tuniki i płaszcza Maryi w
ciągu tych kilku wieków, powinien już
dawno wyblaknąć na tym
meksykańskim słońcu. Tymczasem
szaty te zachowują swoje żywe barwy;
– w źrenicach oczu Maryi
dostrzeżono w dalszych badaniach
postacie św. Juana Diego, biskupa, jego
tłumacza oraz biskupa-gościa z Santo
Domingo.
W 1951 r. J. Carlos Salinas
Ghavez badając ponownie obraz na
tilmie przy użyciu silnej soczewki
dojrzał też w źrenicy oka – twarz
m ę ż c z y z n y. P o w o ł a n a p r z e z
arcybiskupa Meksyku komisja do
zbadania tego odkrycia, w wydanym
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orzeczeniu z dnia 11 grudnia 1955 r.
wskazała na wielkie podobieństwo tej
twarzy do wizerunków św. Juana Diego.
W lipcu 1956 r.
dwaj okuliści Javier
Torroello Buene i Rafael
Torifa Lavoignet w wyniku
dalszych badań, posługując
się oftalmoskopem,
służącym do badań
wnętrza oka potwierdzili
dostrzegalność w źrenicy
oka ludzkiego popiersia.
Zjawiska takiego w
oparciu o refleks świetlny
nie można w żadnym
wypadku potwierdzić na
obrazie namalowanym farbami, a także
na fotograficznej kopii obrazu.
Największym cudem Maryi
była pokojowa chrystianizacja
meksykańskich Indian. Czas Jej
objawień był bardzo trudnym okresem
ewangelizacji tych terenów. Pierwsze
nawrócenia Azteków nastąpiły około
1524 roku. Ochrzczeni stanowili jednak
bardzo małą i nieliczącą się grupę. Do
czasu inwazji konkwistadorów
Aztekowie oddawali cześć Słońcu i
różnym bóstwom, pośród nich
Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego
węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić
krwią i sercami ludzkich ofiar. Według
relacji Maryja miała poprosić Juana
Diego w jego ojczystym języku nahuatl,
aby nazwać Jej wizerunek "Święta
Maryja z Guadalupe".
Gdy rozeszła się wieść o
objawieniach, o niezwykłym obrazie i o
tym, że Matka Boża zdeptała głowę
węża, Indianie zrozumieli, że pokonała
Ona straszliwego boga Quetzalcoatla.
Pokorna młoda Niewiasta przynosi w
swoim łonie Boga, który stał się
człowiekiem, Zbawicielem całego
świata. Pod wpływem objawień oraz
wymowy obrazu Aztekowie masowo
zaczęli przyjmować chrześcijaństwo.
W ciągu zaledwie sześciu lat po
objawieniach aż osiem milionów Indian
przyjęło chrzest. Dało to początek
ewangelizacji całej Ameryki
Łacińskiej.
3 maja 1953 roku kardynał
Miranda y Gomez, ówczesny Prymas
Meksyku, na prośbę polskiego
Episkopatu oddał Polskę w opiekę
Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś
kopia obrazu z meksykańskiego
sanktuarium znalazła się w ponad stu
kościołach w Polsce.
Z perspektywy kilku wieków

widać dziś wyraźniej, jak dalekosiężne
jest przesłanie Maryi z Guadalupe i jak
szczególnie aktualne jest ono w naszych
czasach – patronki życia
poczętego. Maryja stała się
bowiem Obrończynią życia
i Patronką życia poczętego
już w XVI w.
P r a w d ę t ę
wyakcentował dobitnie
Ojciec Święty z okazji swej
podróży apostolskiej do
Meksyku, apelując 23
s t y c z n i a 1 9 9 9 r. w
Guadalupe o obronę życia.
Powiedział wtedy m. in. :
„Kościół musi głosić
Ewangelię życia i z proroczą mocą
występować otwarcie przeciw kulturze
śmierci (...) Tego domagamy się: życia i
godności dla wszystkich istot poczętych
w łonach matek (...) Drodzy bracia i
siostry, nadszedł czas, aby na waszym
kontynencie raz na zawsze położyć kres
wszelkim atakom na życie”.
Następnego dnia w czasie Mszy
ś w. w o b e c n o ś c i 2 m i l i o n ó w
Meksykanów, zawierzając Maryi
sprawę życia poczętego, papież
powiedział: „Pod Jej macierzyńską
opiekę oddaję (...) życie i niewinność
dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża
niebezpieczeństwo śmierci, zanim się
urodzą. Jej miłościwej trosce
zawierzam sprawę życia i niech żaden
Meksykanin nie waży się podnosić ręki
na cenny i święty dar życia ukrytego w
łonie matki!”
Przy tej okazji zdecydował, by
liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z
Guadalupe, obchodzone 12 grudnia,
było odtąd świętem dla całego
kontynentu Ameryki.
Przesłanie Matki Bożej z
Guadalupe, Patronki i Obrończyni życia
poczętego jest także apelem nieba
skierowanym do wszystkich narodów
na całym świecie. Jesteśmy dziś
świadkami przerażającego paradoksu:
kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe
położyła kres krwawym ofiarom z życia
ludzkiego wśród Azteków, to w
dzisiejszym świecie, nawet w narodach
chrześcijańskich powraca się i
praktykuje pogańskie obyczaje
pozbawiania życia najsłabszych i
najbardziej bezbronnych istot ludzkich
przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie
chorych i starców przez eutanazję.
Oprac.
x. Mateusz Kubiak

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WSPOMNIENIE
O PROBOSZCZU
Jak już wspomnieliśmy w
poprzednim numerze „Sanktuarium”,
przy okazji prac związanych z
rewitalizacją cmentarza parafialnego w
Zbąszyniu dokonano przeniesienia z
cmentarza komunalnego na parafialny
doczesnych szczątków byłych
zbąszyńskich proboszczów ks.
Mieczysława Pohla oraz ks. dr Jana
Ściesińskiego.
Korzystając z okazji, że
pierwszego z wymienionych
proboszczów duża część z nas jeszcze
pamięta, przypomnimy dziś Jego
Osobę.
Jan – Mieczysław Pohl urodził
się 19 listopada 1914 r. w Wielichowie.
Był jednym z pięciorga dzieci Ignacego
i Józefy z d. Żak. Od dzieciństwa lubił
się uczyć. Po zdaniu matury w 1934 r.
rozpoczął studia w Seminarium
Duchownym w Gnieźnie – filozofię, a
od 1936 r. do wybuchu wojny teologię
w Poznaniu. Ze względu na
niemożność studiowania w czasie
wojny w Poznaniu, za zgodą Ks.
Biskupa Dymka we wrześniu 1940
udaje się do Generalnej Guberni i tam
w Seminarium Duchownym w
Sandomierzu kontynuuje studia.
26 stycznia 1941 r. przyjmuje
święcenia kapłańskie w katedrze
sandomierskiej i pracuje w diecezji
lubelskiej jako wikariusz. W 1944 r.
pomaga przy katedrze lubelskiej i
jednocześnie studiuje na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
W 1945 r. ks. Jan Pohl wraca do
Archidiecezji Poznańskiej i
rozpoczyna pracę jako
wikariusz kolejno w parafii
Matki Boskiej Bolesnej w
Poznaniu oraz św. Anny w
Poznaniu. W międzyczasie
otrzymuje na KUL tytuł
magistra filologii.
1 lipca 1952 r. ks.
Pohl zostaje mianowany
administratorem parafii
Gościeszyn, w ówczesnym
dekanacie zbąszyńskim i
pełni tą funkcję przez okres
dziesięciu lat. W latach
1959-60 podejmuje starania o zmianę
kolejności swoich imion. Imię Jan,
które otrzymał na chrzcie zmienia na
imię Mieczysław, którego prywatnie

wówczas używał, a odtąd mógł się
również urzędowo nim posługiwać.
Ks. Pohl rozpoczął swoją pracę
duszpasterską w Zbąszyniu 15 grudnia
1961 r. Jako proboszcz od początku
swojego pobytu wykazywał wiele
troski o wygląd i stan świątyń parafii
zbąszyńskiej. W pierwszej kolejności
przeprowadził gruntowną renowację
kościoła w Łomnicy, gdzie później
powstała odrębna parafia. Dużo pracy
wymagała też zbąszyńska świątynia, w
której niebezpiecznie zarysowało się
sklepienie oraz uległa odchyleniu jedna
z wież. Oprócz remontów w kościele
prowadzone były prace w Domu
Katolickim (tynki) oraz na plebani. W
Perzynach wybudowana została salka
katechetyczna. Powstał nowy kościół
wraz z kostnicą i cmentarzem w
Chrośnicy.
Ks. Pohl przez ponad dziesięć
lat pełni także urząd dziekana dekanatu
zbąszyńskiego.
Jego pracę i zaangażowanie
doceniali nie tylko parafianie, ale i
władze kościelne. Ksiądz Mieczysław
Pohl wykazywał nie tylko
„ w i e l e z m y s ł u
organizacyjnego i
praktycznego”, ale
cechowała go również
„wielka gorliwość
kapłańska”, chociaż czasy,
w których przyszło mu
prowadzić zbąszyńską
parafię do łatwych nie
należały. Wielu pamięta
zapewne spór z ówczesną
władzą o przydrożny krzyż,
który parafianie w roku
1979 zrekonstruowali i postawili
niedaleko dworca kolejowego, w
miejscu walk powstańców
wielkopolskich. Władze nakazały

usunięcie krzyża, a
kiedy ks. Pohl
o d m ó w i ł ,
zawnioskowano o jego
usunięcie ze
Zbąszynia. Konflikt
zażegnano, ale krzyż
został przesunięty w
inne miejsce.
Ks. Mieczysław Pohl
związał swoje życie ze
Zbąszyniem, kochał tą
ziemię i żył jej historią.
Był autorem –
prawdopodobnie
pierwszej – publikacji
o emigracji do Australii
w I połowie XIX w.
Niemców i Polaków, ewangelików i
katolików z pogranicza dawnej
Brandenburgii i Wielkiego Księstwa
Poznańskiego.
26 stycznia 1991 r. Ksiądz
obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, a
pół roku później (ze względu na
pogarszający się stan zdrowia)
przeszedł w stan spoczynku i
zamieszkał na wikariacie.
Ks. Dziekan Mieczysław Pohl
zmarł 22 lipca 1994 r. Uroczystościom
pogrzebowym
przewodniczył
Ks. Biskup
Z d z i s ł a w
Fortuniak.
***
Drugim z
b y ł y c h
proboszczów
zbąszyńskich,
k t ó r e g o
d o c z e s n e
szczątki przeniesiono na cmentarz
parafialny jest ks. dr Jan Ściesiński.
U r o d z o n y 2 7 . 0 3 . 1 8 8 1 r. w
miejscowości Salno w powiecie
bydgoskim, święcenia kapłańskie
przyjął 15.02.1913 r. w Gnieźnie.
Następnie był wikariuszem w parafiach
w Krobii, Kostrzynie i Nowym
Tomyślu. Zanim został proboszczem w
Zbąszyniu, pełnił tę funkcję również w
Wilkowie Polskim. Był honorowym
kanonikiem w Poznańskiej
Archikatedrze.Zmarł 07.10.1976 r.
Anna Masiewicz
* Na podstawie „Zbąskiego
Sanktuarium” z roku 2006.
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BŁ. MARIA TERESA
LEDÓCHOWSKA
- MATKA AFRYKANÓW
Maria Teresa Ledóchowska
urodziła się i wychowała w Austrii, ale
uważała się za Polkę. Pochodziła ze
znanej i bardzo zasłużonej dla Polski
rodziny. Żyła w czasach, kiedy mało
kto w Europie zastanawiał się nad
potrzebą głoszenia Chrystusa ludom
Afryki. Dziś założone przez nią
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św.
Piotra Klawera stanowi duchowe i
materialne zaplecze dla misjonarzy na
całym świecie, a ona sama – choć nigdy
nie była na Czarnym Lądzie – została
nazwana „Matką Afrykanów”. 29
kwietnia 2013 roku minęła 150.
rocznica jej urodzin.
Rodzice Marii Teresy – hrabia
Antoni Ledóchowski i hrabina
Józefina Ledóchowska – mieli
dziewięcioro dzieci. Maria Teresa była
spośród nich najstarsza.
W domu Ledóchowskich panowała
prawdziwie religijna atmosfera. Oboje
rodzice nie tylko przekazali dzieciom
wiedzę religijną, ale sami dali im
autentyczny przykład życia według
zasad wiary. Wpływ na prawość
charakteru swoich dzieci miała
szczególnie matka, której miłość do
nich była ogromna i ofiarna, ale także
bardzo wymagająca.
Najstarsza córka Antoniego i
Józefiny Ledóchowskich od
dzieciństwa odznaczała się
błyskotliwością umysłu oraz licznymi
talentami, m.in. talentem literackim i
malarskim. Lubiła życie kulturalne i
towarzyskie.
W 1883 roku Ledóchowscy
przenieśli się z Austrii do Polski do
Lipnicy Murowanej koło Bochni,
gdzie ojciec kupił mocno zaniedbany
majątek. Maria Teresa miała wówczas
20 lat i jako najstarsza z rodzeństwa
musiała pomagać matce w
prowadzeniu gospodarstwa. Tylko
zimą mogła pozwolić sobie na wyjazdy
do Krakowa, gdzie brała udział w
towarzyskich spotkaniach i zabawach.
Ten czas młodzieńczej beztroski
przerwała jednak ciężka i
niebezpieczna dla życia choroba. W
wieku 22 lat Maria Teresa zachorowała
na czarną ospę, która znacznie
nadwyrężyła jej zdrowie, a także
zeszpeciła twarz. Nigdy już nie
powróciła ona do dawnych sił. Kilka
tygodni później, na tę sama chorobę,
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zmarł jej
ukochany
ojciec. W tym
j a k ż e
trudnym dla
niej okresie
ż y c i a
dowiedziała
się, że siostra
J u l i a
zdecydowała
się wstąpić do
klasztoru, a
brat Włodzimierz zamierza zostać
kapłanem. Ona również zapragnęła
uczynić coś wielkiego dla Boga.
Po chorobie nie była w stanie
prowadzić majątku. Rodzina wystarała
się, aby pełniła ona obowiązki damy
dworu książąt toskańskich, którzy po
wygnaniu z Włoch rezydowali na zamku
cesarskim w Salzburgu, w Austrii.
To właśnie tam po raz pierwszy zetknęła
się z akcją misyjną na rzecz Afryki. Było
to za sprawą franciszkanek misjonarek
Maryi, które zbierały środki na
ewangelizację Afryki i opowiadały o
wielkiej nędzy Afrykanów. Wiedziała, że
ze względu na słabe zdrowie nie może
wyjechać na misje. Modliła się więc
żarliwie w tej intencji.
Pewnego dnia Maria Teresa dostała
w ręce broszurkę kardynała Lavigerie,
francuskiego misjonarza prowadzącego
krucjatę przeciw niewolnictwu w Afryce,
w której przeczytała wezwanie: „Kobiety
katolickie Europy! Jeśli Bóg dał wam
zdolności pisarskie, oddajcie je w służbę
tej sprawie. Żadna inna nie jest bardziej
świętsza niż ta.” To było dla niej światłem
z nieba. Znalazła wreszcie cel swojego
życia. Postanowiła skończyć z pisaniem
dramatów dla dworu, a wszystkie swoje
siły obrócić na rzecz Afryki. Pierwszym
utworem, który napisała w służbie misji
był dramat o czarnej niewolnicy
zatytułowany „Zaida, dziewczę
murzyńskie”. Sama redagowała i
wydawała pierwsze czasopismo misyjne
„Echo z Afryki”, w którym przedstawiała
pracę i problemy misjonarzy w Afryce.
Zrezygnowała ze stanowiska damy
dworu i zamieszkała w niewielkim
pokoiku przy klasztorze sióstr szarytek w
Salzburgu. Starała się wzbudzić
zainteresowanie misjami i dlatego
podróżowała po kraju i Europie
wygłaszając przemówienia. Troski
misjonarzy stały się jej troskami. W ich
imieniu zbierała fundusze na książki,
katechizmy, a także na budowę szpitali,
szkół i kościołów.

W roku 1896 Maria Teresa złożyła
śluby zakonne, a 1897 roku została
zatwierdzona, ułożona przez nią, reguła
zakonna. Był to tym samym początek
powstania Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek św. Piotra Klawera –
misjonarza, który w XVI wieku uratował
od śmierci duchowej i fizycznej setki
tysięcy
murzyńskich niewolników,
pielęgnując ich, wykupując z niewoli i
udzielając im sakramentu chrztu św. W
1904 roku przeniosła swoją stałą siedzibę
do Rzymu, by w sercu chrześcijaństwa
mieć większą łatwość szerzenia
propagandy na rzecz misji w Afryce oraz
dla łatwiejszych kontaktów z katolickim
światem.
Bł. Maria założyła w Rzymie przy
głównym domu sodalicji
międzynarodowy nowicjat. Maria Teresa
udała się też do ukochanej Polski, aby
szerzyć ideę misyjną.Pod koniec życia
Marii Teresy „Echo z Afryki” osiągnęło
nakład 100 000 egzemplarzy i wydawane
było w wielu językach. Skąd ta słaba
niewiasta brała tyle sił, aby podołać
wziętym na swoje barki nadmiernym
zadaniom: przez wiele lat była
redaktorką misyjnych czasopism,
kalendarzy; wygłosiła w różnych krajach
mnóstwo referatów; przeglądała i
odpowiadała na licznie napływającą
korespondencję; założyła nową rodzinę
zakonną i napisała dla niej regułę, troska
o powołania, fundacja nowych placówek,
to wszystko sprawiło, że pracowała bez
wytchnienia i ponad siły, nie bacząc na
nękające poważne dolegliwości.
Odchodziła z tego świata bardzo
cierpiąca i wyniszczona, ale niezmiernie
szczęśliwa. Zasnęła w Panu 6 lipca 1922
r. w wieku 59 lat, w Domu Generalnym
klaweriańskiego zgromadzenia w
Rzymie, na ręku swych duchowych
córek. Beatyfikacji Marii Teresy zwanej
„Matką Afryki” dokonał Papież Paweł
VI w roku jubileuszowym 1975 dnia 19
października, w Niedzielę Misyjną.
Zapoczątkowana przez Bł. Marię
Teresę Ledóchowską praca trwa i
przynosi owoce. Afryka jest stale
zdobywana dla Chrystusa.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św.
Piotra Klawera jest obecne na całym
świecie, w tym także na Czarnym Lądzie
jak również w Polsce. Pamiętajmy, że
misyjne dzieło Kościoła potrzebuje
modlitwy wszystkich ochrzczonych.
Módlmy się więc w intencji misji i
misjonarzy.
Urszula Pawelska.
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Spacerkiem po Holandii

ROK 1953 - HOLANDIA
POD WODĄ
Jak to możliwe, że naród od wieków
chełpiący się tym, że wygrał walkę z wodą, dał
się żywiołowi tak zaskoczyć? Jak to możliwe,
że dobrze zorganizowany kraj w obliczu
klęski okazał się do niej nieprzygotowany? I
może najważniejsze pytanie, czy pełnej
w a ł ó w, k a n a ł ó w, w o d y i d e p r e s j i
współczesnej Holandii taka katastrofa już nie
grozi? Przez osiem powojennych lat Holandia
podnosiła się w szalonym tempie z wojennych
zniszczeń. Dzieci rodziły na potęgę,
przybywało nowych domów, gospodarka się
rozkręcała. Ludzie znów cieszyli się życiem,
stare dobre czasy znów wróciły.
W sobotę 31 stycznia 1953 roku całe
rodziny gromadziły się przed wielkimi
radioodbiornikami i słuchały popularnej
weekendowej audycji. W ciągu całego dnia
media informowały, że u wybrzeży Morza
Północnego szaleć będzie silny sztorm, ale
cóż to takiego w Holandii, gdzie wiatru - czy
to nad lądem czy u wybrzeży nigdy nie
brakuje. Dokładnie o północy ostatnia audycja
dnia dobiegła końca i cała Holandia ułożyła
się do błogiego snu. Kilka godzin później tejże
nocy w ponad sześćdziesięciu miejscach
pękły wały. Ponad 1800 Holendrów, którzy
położyli się sobotniego wieczora do łóżek, w
niedzielę znalazło się na listach zabitych przez
żywioł. Pod powierzchnią wody znalazło się
ponad 165 tysięcy hektarów ziemi.
Najbardziej ucierpiała prowincja Zelandia,
która została niemal w całości zalana.
Prowincja Zelandia leży w
południowo zachodniej części Holandii przy
granicy z Belgią. Stolicą prowincji jest
przepiękne miasto Middelburg. Proszę mi
wierzyć miasto jest urzekające – mieszkałem i
pracowałem w Middelburgu przez okres 1,5
roku. Także w prowincjach Holandia
Południowa i Brabancja odnotowano wielkie
straty. Nasuwa się pytanie - Jak mogło dojść
do takiej katastrofy? Jak to często bywa w
przypadku klęsk żywiołowych, doszło do
niezwykle rzadkiego zetknięcia się w czasie i
przestrzeni kilku negatywnych czynników.
Dwa z nich były kluczowe.Pierwszym
czynnikiem był wcześniej wspomniany
sztorm. Wichura szalejąca u wybrzeży,
okazała się jeszcze gorsza niż się spodziewano
– w dziesięciostopniowej skali oceniono ją na
dziesięć stopni. Drugim czynnikiem był
niezwykle wysoki przypływ. Mówiąc
prościej, czasami zdarza się wysoki przypływ,
ale ten z nocy 31 stycznia na 1 lutego
przeszedł wszelkie wyobrażenie osób ze stacji
meteorologicznych.
cd. na str. 13

DNI KRZYŻOWE
– modlitwa o urodzaje
Tradycja dni krzyżowych
narodziła się we Francji ponad 1560
lat. Kiedy około 450 roku kraj ten
nawiedziły gwałtowne klęski
żywiołowe, święty Mamert, żyjący w
V wieku
biskup Vienne nad
Rodanem, nakazał odprawianie
procesji błagalnych na trzy dni przed
Wniebowstąpieniem Pańskim. W
następnych latach urodzaje były
bardzo pomyślne. Obrzęd
powtarzany był w kolejnych latach na
coraz to szerszym terenie. W roku 816
papież Leon III wprowadził
modlitwy o urodzaje do liturgii
rzymskiej.
Modlitwy o dobry urodzaj są
właściwie rozwinięciem wezwania z
„Ojcze nasz" – „chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj”.
Kościół obchodzi te dni, zwane
inaczej dniami krzyżowymi w dniu
liturgicznego wspomnienie
męczeńskiej śmierci św. Marka
Ewangelisty (25 kwietnia) i przez
trzy kolejne dni poprzedzające
uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. W roku liturgicznym
uroczystość Wniebowstąpienia
przypada czterdziestego dnia po
Zmartwychwstaniu i kończy okres
wielkanocny. Jest to czwartek, ale w
Kościele polskim od 2004 roku za
p o z w o l e n i e m Wa t y k a ń s k i e j
Kongregacji do spraw Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów
uroczystość Wniebowstąpienia
obchodzona jest w niedzielę po 40.
dniu od Zmartwychwstania. Nie
zmienił się zaś termin dni
krzyżowych – nadal jest to

poniedziałek,
wtorek i środa w
t y g o d n i u
obchodów (w tym
roku 6-8 maja).
Dlaczego
o dobre urodzaje
musimy się
modlić wszyscy, a
nie tylko rolnicy?
"Rolnicy poprzez uprawę ziemi i
produkcję żywności uczestniczą w
kontynuacji Bożego aktu
stwórczego. Wykonują objawiony na
początku dziejów zamysł Boży, że
człowiek ma czynić sobie ziemię
poddaną, służyć braciom i
doskonalić rzeczy stworzone. Toteż
praca na roli jest szczególnym
powołaniem i ma wymiar społeczny.
Rolnictwo jest fundamentem, na
którym opiera się ogólnoludzki
rozwój społeczeństwa."
Módlmy się zatem w tych
szczególnych dniach, dziękując
Panu Bogu za otrzymane
dobrodziejstwa i prośmy o dobrą
pogodę, o ochronę ziemi przed
gradobiciem, suszą i innymi
klęskami oraz o dobry urodzaj i
zachowanie owoców ziemi. Prośmy
również, aby nigdy nie zabrakło
ludzi, chcących wykonywać ten
niełatwy zawód - bo państwo, w
którym nie ma rolnictwa, traci swoją
suwerenność i staje się zależne od
innych.
Dniami modlitw o urodzaje
są: 25 kwietnia – wspomnienie św.
Marka Ewangelisty, 15 maja –
wspomnienie św. Izydora Oracza, a
także 19 lub 25 maja – wspomnienie
świętego Urbana, papieża, patrona
rolników.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon

TURNIEJ MINISTRANTÓW
W sobotę, 06 kwietnia, odbył się VII Halowy Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Księdza Proboszcza parafii pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu.
Zawody rozgrywały się na miejscowej Hali Sportowej "Zbąszynianka" i
zgromadziły na starcie rekordową ilość 18 drużyn! Były to ekipy wikariuszy
pracujący kiedyś w naszej parafii oraz zespoły z okolicznych miejscowości.
Po kilku godzinach gry wyniki prezentowały się następująco: w kategorii
szkół podstawowych pierwsze i drugie miejsce wywalczyli ministranci ze
Zbąszynia, na najniższym stopniu podium stanęli chłopcy z Wolsztyna.
W gimnazjach zwyciężyli ministranci z parafii Solec-Wroniawy,
drugie miejsce dla zespołu z Łomnicy, trzecie miejsce wywalczyli gracze z
Tuchorzy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce - Poznań, II Wolsztyn i III - Nowy Tomyśl. Dziękujemy za udział w turnieju oraz
zapraszamy za rok i miejmy nadzieję, że kibiców na hali zobaczymy
zdecydowanie więcej.
Mikołaj Opic
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FIGURY I KRZYŻE
4. FIGURA MATKI
BOŻEJ W PERZYNACH
Zbliża się miesiąc maj –
miesiąc Maryjny. Przywitajmy go
słowami pieśni: „Pieśnią wesela
witamy, - O Maryjo, miesiąc Twój! –
My Ci z serca cześć składamy, - Ty
nam otwórz łaski zdrój. – W tym
miesiącu ziemia cała – Życiem, wonią,
wdziękiem lśni, - Wszędzie Twoja
dźwięczy chwała, - Gdy majowe płyną
dni”.
Polska wyróżnia się
szczególnym nabożeństwem do

Najświętszej Maryi Panny. Na prośbę
Episkopatu Polski, Papież Benedykt
XV w 1920 roku wprowadził i
zatwierdził święto dla Polski pod
wezwaniem KRÓLOWEJ POLSKI.
Wezwanie „Królowo Polski – módl się
za nami”, które w miesiącu maju
szczególnie często będziemy śpiewać
podczas nabożeństw majowych w
Litanii Loretańskiej, zostało do niej
d o ł ą c z o n e w 1 9 2 3 ro k u p r z e z
Kongregację Obrzędów.
Żaden naród nie ma tylu pieśni do
Matki Bożej, co Polska. Jakież w tych
pieśniach bogactwo melodii i treści.
Pieśnią najczęściej śpiewaną w maju to
„Chwalcie łąki umajone”. Pieśni
maryjne będą rozbrzmiewały w
kościołach, przy figurach i
przydrożnych kapliczkach, gdzie ludzie
gromadzić się będą na majowych
nabożeństwach.
W naszej parafii jest wiele figur
Matki Bożej. W tym numerze
przedstawiam FIGURĘ
MATKI
BOŻEJ W PERZYNACH.
Figura Matki Bożej w Perzynach
została postawiona przed wojną z
inicjatywy WALENTEGO ŚMIAŁKA.
Miejsce na swoim polu na postawienie
figury udostępnił p. RYBAK.
W czasie wojny Niemcom
przeszkadzała figura, więc kazali ją
zlikwidować. Mieszkańcy Perzyn, chcąc
ją uratować, wykopali dół i przewrócili
cokół, który zasypali ziemią. Figurę Matki
Bożej zaś zabrała, nieżyjąca już dziś p.
HELENA ŚMIAŁEK z domu Rybak.
Umieściła ją na nocnym stoliku, przy
łóżku. I tak narażając życie swoje i swoich

LAS KATYŃSKI
„(…) Już krąg promienisty
Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;
I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,
Słońce nad nim czerwone, jak pożar na dachu;
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary
Błysnęło jako świeca przez okienic szpary
I zgasło (…)”
("Pan Tadeusz - Księga I" Adam Mickiewicz)

I zgasło ... zgasło życie tysięcy ludzi, zabitych
przez NKWD w lesie pod Katyniem. Życie ponad 21,5
tys. polskich jeńców wojennych i więźniów, na mocy decyzji
najwyższych władz Związku Radzieckiego.
Wiosna 1940 rok. Tysiące ludzi stoi nad brzegiem
dołu. Widzi ostatni obraz - cierpiących braci i siostry - jeszcze
wielu żywych i krwawiących. Co myślą? Są świadomi, że
zginą. Pogodzeni z losem. Proszą Boga o zabranie ich do
siebie. Nie mają sił na płacz, nie mają sił na walkę. I tak zginą.
8

bliskich, przechowała ją do końca
okupacji. Po wojnie p. FELIKS
Ś L I WA , m i e s z k a n i e c P e r z y n ,
odbudował cokół i figura wróciła na
swoje miejsce. Niemca, który kazał
zburzyć figurę – jak opowiadała pani
Śmiałek – spotkała kara. Gdy
przejeżdżał obok tego miejsca
rowerem, przewrócił się, a kierownica
przebiła mu brzuch. W taki oto sposób
stracił życie.
W roku 1961 p. LEONARD
ŚMIAŁEK, syn p. Heleny i STEFAN
MIREK zespawali z metalowych
prętów płot, którym ogrodzono figurę.
W roku 2000 odrestaurowano
pękającą podstawę i wylano beton
wokół figury, aby cokół nie został
zniszczony przez korzenie. Podstawę
murował mieszkaniec Perzyn p. JAN
RZEPA, a pomagali mu mieszkańcy
pod kierunkiem, nieżyjącego już dziś
sołtysa Perzyn, p. FRANCISZKA
HERHOLDA. Została również
odnowiona i odmalowana sama figura.
Teren przy figurze obłożono kostką,
którą ofiarował p. TADEUSZ PTAK.
Figurą opiekowała się,
wspomniana już p. Helena Śmiałek,
która u schyłku życia, poprosiła o
opiekę nad nią państwo IRENĘ I
LESZKA RACZKOWIAK, którzy
opiekują się figurą do dziś.
U. Pawelska
Bardzo dziękuję p. Irenie
Raczkowiak za zdobycie i przekazanie
informacji, które pozwoliły mi
przedstawić figurę Matki Bożej w
Perzynach.

Ludzie zabili ludzi. Wielka
nienawiść i ślepota własnych czynów.
Ciekawe jest to, jak zaledwie kilku ludzi
może kierować ponad tysiącem
wykonawców przyczyniających się do tej
zbrodni. Ślepota, strach, brak miłości, serce
z kamienia. Człowiek zabija człowieka.
Życie zabija życie. Jak musiało wyglądać
życie wykonawców tych zabójstw. Pewnie
mieli rodziny, dzieci, współmałżonka.
Jednych „kochali”, drugich nienawidzili?
Nie wiem.
Właśnie mija 73 lata od tej zbrodni.
Pamiętajmy! Katyń to tylko jedno miejsce z
kilku, gdzie zginęli ludzie: Charków, Twer, Kijów, Mińsk, czy
wspominając całą II Wojnę Światową … Módlmy się za tych
co zginęli, aby otrzymali Łaskę bycia z Jezusem w Niebie, za
tych którzy jeszcze tam nie są. Módlmy się też za
wykonawców, aby żałowali tego co zrobili i byli jak
najbardziej miłosiernie potraktowani przez Jezusa.
Grzegorz Jaskuła
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Konkurs internetowy
„…DO ŹRÓDEŁ NASZEJ WIARY”
Jan Paweł II w Ziemi Świętej.
Uczniów zbąszyńskiej szkoły podstawowej oraz
gimnazjum zapraszamy do kolejnej już edycji
internetowego Konkursu Papieskiego. Tegoroczna tematyka
nawiązuje do ogłoszonego – jeszcze przez papieża
Benedykta XVI – Roku Wiary. Konkurs odbywać się będzie
drogą internetową od 23 kwietnia do 13 maja 2013 r. w
trzech etapach.
Pytania pojawią się we wtorki: 23 i 30 kwietnia
oraz 7 maja na stronie internetowej szkół. Tam też – pod
odpowiednią zakładką – dostępny jest regulamin konkursu.
Zakres tematyczny obejmuje pielgrzymkę Jana Pawła II z
2000 roku oraz najważniejsze miejsca w Ziemi Świętej
związane z religią chrześcijańską.
Nowością tegorocznej edycji jest możliwość
przystąpienia do konkursu w dwu kategoriach –

DLA PARAFII ...
W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzień nie widać, ale
ich praca jest cichą służbą. Dziś
przedstawiamy kolejną z takich osób.
Jest nią Pani Joanna Galas,
współredaktorka gazetki parafialnej i
wolontariuszka w kawiarni
„Hildegarda”.
Joanna Galas – od dziecka
mieszka w Zbąszyniu. Do przedszkola
pw. Ochronki Anioła Stróża (i tu

ciekawostka) chodziła aż trzy dni :-)
Ponieważ pobyt w nim nie przypadł jej
do gustu, więc na jej prośbę została z
niego wypisana.
„Moi kochani rodzice to mama
Lucyna i tata Ireneusz” – opowiada Pani
Joasia. „Choć jestem jedynaczką, w ogóle
tego nie odczuwam. Mam wokół siebie

indywidualnie (uczniowie Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum) albo rodzinnie. W obu kategoriach zostaną
przyznane trzy pierwsze miejsca. Wręczenie nagród odbędzie
się w czasie obchodów Tygodnia Papieskiego w naszym
mieście.
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W
ZASOBACH INTERNETU!

kuzynostwo, koleżanki i kolegów.
Z dzieciństwa najbardziej wspominam z
nimi wspólne wycieczki rowerowe do
parku, budowanie bazy, grę w piłkę dwa
ognie, a przede wszystkim zabawę
lalkami.
W roku 1998 rozpoczęłam
naukę w szkole podstawowej pod okiem
Pani Małgorzaty Przybylskiej. W klasach
1-3 szkoły podstawowej tańczyłam w
szkolnym zespole „Tęcza”, a w klasach 46 śpiewałam w zespole „Rozśpiewane
nutki”. Następne lata spędziłam w
gimnazjum. W 2007 roku podjęłam
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w
Zbąszyniu w klasie o profilu
przyrodniczo-matematycznym. Moją
wychowawczynią była wówczas Pani
Anna Sołtysik-Śliwa. W 2010 roku
zaczęło się już robić bardzo poważnie,
mianowicie rozpoczęłam studia na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w
Poznaniu na kierunku geograficznym, a
także drugim dodatkowym bloku
dydaktycznym.
Moja przygoda w parafii
rozpoczęła się już w gimnazjum. Na
początku była to schola, prowadzona
przez Panią Joannę Chłopkowską, w
której jak tylko pozwala mi czas
śpiewam do dziś.
Od drugiej klasy gimnazjum aż do końca
liceum uczęszczałam do Biblijnej
Wspólnoty Młodych, prowadzonej przez
ówczesnego wikariusza Ks. Krzysztofa
Borowicza. Także w liceum zaczęłam
moją pracę w gazetce parafialnej, do

której namówił mnie ks. Krzysztof
Kaczmarek. A w 2010 roku, na prośbę
Pani Katarzyny Solarek, rozpoczęłam
pracę jako wolontariuszka w naszej
parafialnej kawiarence „Hildegarda”, do
której wszystkich serdecznie
zapraszam.
Jestem uczestnikiem i
opiekunem wyjazdów dziecięcych i
młodzieżowych Eucharystycznego
Ruchu Młodych, które prowadzi Pani
Maria Olejniczak wraz z Panią Joanną
Chłopkowską.
Poza pracą w parafii zajmuję się
fotografowaniem w naszym
Z b ą s z y ń s k i m C e n t r u m Ku l t u r y.
Pomagam we wszystkim, w czym
potrafię pomóc.
M o j e h o b by to fo to g ra fo wa n i e ,
wyszywanie muliną, malowanie farbami
olejnymi, filcowanie, frywolitka. Kocham
sztukę, obrazy i wystawy. Lubię muzykę,
taniec i śpiew a także podróżować.
Zwiedziłam już wiele krajów, m. in.:
Niemcy, Francję, Chorwację, Bośnię i
Hercegowinę, Czechy i Słowację.
Praca przy parafii sprawia mi
ogromną radość i przyjemność”
. Wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska
Joasia jest młodą, radosną i
pełną ciepła osobą. Ma wiele talentów i
pasji. Serdecznie dziękuję za spotkanie i
rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego
na dalsze lata w dorosłym życiu.
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PANI ELŻBIETA
SZCZEPANIAK
Pani Elżbieta Szczepaniak
rozpoczęła pracę we wrześniu 1954 r. w
Żarnowie k/ Świdnicy Śląskiej. Od
września 1955 r. podjęła pracę w parafii
zbąszyńskiej. Warunki były wówczas
bardzo trudne. W Zbąszyniu lekcje
religii odbywały się w salkach Domu
Katolickiego. Uczyła również na
wioskach. Tam lekcje odbywały się w
prywatnych domach, często w zimnych
pomieszczeniach. Do pracy dojeżdżała
rowerem lub motocyklem. W 1982 roku
u k o ń c z y ł a P a p i e s k i Wy d z i a ł
Teologiczny w Poznaniu.
Zakres Jej pracy był szeroki.
Zawsze bliski Jej sercu był los dzieci
niepełnosprawnych, ludzi chorych,
starszych i opuszczonych. By dać tym
dzieciom trochę ciepła i radości,
gromadziła je wraz z rodzicami w
swoim maleńkim mieszkaniu. Dzięki
tym spotkaniom wielu rodziców
zrozumiało, że słońce świeci równo dla
wszystkich dzieci i nie mogą one żyć w
ukryciu i osamotnieniu. W przypadkach
bardzo ciężkich schorzeń udawała się
do nich do domów na częste spotkania.
Kiedy już nie mogła pomieścić
dzieci w swoim ciasnym mieszkaniu
zwróciła się z prośbą do Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu, by
udostępniono Jej pomieszczenia do
prowadzenia zajęć. Radość dzieci była
przeogromna, gdy pierwszy raz w życiu
szły do prawdziwej szkoły przy ul.
Mostowej. Był to początek Szkoły
Życia dla tych dzieci. Teraz już mają
swoją szkołę przy ul.. Zbąskich.
Ze swojej skromnej pensji
przygotowywała dzieciom drobne
upominki np. na „Zajączka” czy
„Mikołaja”, by podtrzymywać tradycje
związane ze świętami. Często zupełnie
nieoczekiwanie zjawiała się tam, gdzie

trzeba było wnieść trochę radości, nadziei
i wiary. Utrzymywała kontakt z
klerykami, którzy kiedyś byli Jej
uczniami, dodając im siły, by wytrwali w
swoim powołaniu.
Kontynuując Papieskie Dzieło
Dziecięctwa Misyjnego założyła Koło
Misyjne dla dzieci. Podała im wiele
adresów i dzieci nawiązały
korespondencję z misjonarzami
pracującymi w Indonezji, Kamerunie,
Senegalu i na Madagaskarze. Zebrania
tego kółka również odbywały się w Jej
mieszkaniu – była rozmowa, modlitwa,
śpiew i herbatka. Dzieci te wdrażała do
opieki nad ludźmi starszymi. W dniu 13
maja 1983 r. koło misyjne dla dzieci
zostało włączone do Przyjaciół Misji o.
Oblatów Maryi Niepokalanej.
Poświęcała się sprawie rozwoju Misji.
We wrześniu 1985 r. uczestniczyła w
Światowym Zjeździe Przyjaciół Misji w
Lourdes.
Spotkało Ją również wielkie
wyróżnienie – Archidiecezjalny Komitet
Organizacyjny przysłał Jej zaproszenie
na spotkanie z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II w Poznaniu w dniu 20 VI 1983
roku. Tam z rąk Papieża otrzymała
Komunię Świętą.
Swojej pracy była oddana
bezgranicznie. Kierowała chórkiem
dziecięcym, z którym wyjeżdżała na
spotkania misyjne w Obrze i w Poznaniu.
Prowadziła także dziecięcy teatrzyk,

PAPIEŻ FRANCISZEK
– POCZĄTEK PONTYFIKATU
Aby zachować konsekwencję, w bieżącym numerze
powinienem opisać rozważania skoncentrowane na piątym
przykazaniu kościelnym. Jednakże nie mogłem sobie
odmówić przyjemności skomentowania aktualnych
wydarzeń w życiu Kościoła. Wszak mamy nowego papieża,
który zaskakuje nas coraz bardziej. Z tego względu w tym
numerze skupię się na refleksjach dotyczących nowego
papieża Franciszka, a tematykę przykazań kościelnych
zakończę w następnym wydaniu gazetki.
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wystawiając okolicznościowe
przedstawienia. Sama układała
humorystyczne wierszyki. Miała
wielkie zdolności plastyczne.
Uwidaczniało się to w wystroju
kościoła z okazji wszystkich
uroczystości. Była inicjatorem gablot,
w których zawsze były aktualne
wiadomości religijne. Przy różnych
okazjach dawała znajomym zestaw
własnoręcznie wykonanej i
przepięknie ozdobionej papeterii np.
związanej z Bożym Narodzeniem,
Wi e l k a n o c ą c z y i m i e n i n a m i .
Spotykając się z dziećmi, rozdawała
obrazki z zaznaczoną datą i prośbą o
udział w różnych nabożeństwach.
Za zasługi w ofiarnej pracy dla
dobra parafii i Archidiecezji
Poznańskiej otrzymała z rąk
Arcybiskupa Metropolity Antoniego
Baraniaka order i list z
podziękowaniem. Z okazji 1000-lecia
Państwa Polskiego przygotowała na
terenie parafii przepiękną wystawę, na
którą wypożyczyła również eksponaty
z muzeum w Poznaniu. Przy
peregrynacji cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej przyczyniła
się do wspaniałego wystroju
zbąszyńskiej parafii.
Żyła samotnie, ale nikt nie
miał tak dużej rodziny jak Ona, bo Jej
rodziną były wszystkie dzieci, z
którymi pracowała. Zmarła w
Poznaniu 20 maja 1991 roku. Udział na
Jej pogrzebie tak wielkiej liczby dzieci,
młodzieży, dorosłych i księży ze
Zbąszynia oraz innych miejscowości
świadczył o tym, jak wielkim sercem
darzyła „tę swoją rodzinę”. Mogiła
pani Elżbiety Szczepaniak znajduje się
na cmentarzu komunalnym w
Zbąszyniu.
Opracowały:
Urszula Kluj, Edyta Szefner

(...) Minął już ponad miesiąc od wyboru nowego
papieża. Co możemy powiedzieć? Na pewno, że jest to
papież o niezwykle ciekawej osobowości, doświadczony
życiem i przede wszystkim jest człowiekiem, który rozumie
potrzeby innych ludzi. Niezwykle adekwatne wydaje się być
hasło jego drogi kapłańskiej: Miserando atque eligendo, co
oznacza: Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Jak do tej pory,
Franciszek pokazuje nam, jak winno wyglądać życie
prawdziwego chrześcijanina: wychodzi do ludu, rozmawia z
wiernymi, potrafi zażartować, przyjmuje postawę sługi, a

nie władcy.
cd. str. 15
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WIELKANOCNE
IMPRESJE
TEATRALNE
W II niedzielę wielkanocną,
czyli w Niedzielę Miłosierdzia,
młodzież naszej parafii powtórzyła
dla mieszkańców Zbąszynia
przedstawienie „W drodze do
Emaus”, które powstało w związku z przeżywanym Rokiem
Wiary. Była to próba świeżego spojrzenia na „wielką
tajemnicę wiary”, jaką jest Eucharystia.
Razem z widzami wyruszyliśmy w podróż do
Emaus, gdzie w zwykłej gospodzie, wśród gwaru i
nieporządku, Jezus odprawił dla swoich uczniów pierwszą po
zmartwychwstaniu Mszę św. Była piękna muzyka, czas na
osobistą refleksję, ale i dużo wielkanocnej radości –
szczególnie podczas finałowego utworu, który został przez
aktorów dosłownie „odtańczony”… Zdjęcia pokazują nieco
świątecznego klimatu – wykorzystane zostały elementy

ŚWIADKOWIE JEHOWY
– JEHOWICI
Tw ó r c a p r o t e s t a n t y z m u ,
Marcin Luter (1483 – 1546), były
ksiądz katolicki z zakonu augustianów,
zbuntował się przeciwko Kościołowi
Katolickiemu i stworzył swój własny
kościół – luterański. Luter zniósł Mszę
św., sakramenty, zostawił tylko
ceremonię chrztu i pamiątkę Wieczerzy
Pańskiej. Według nauki Marcina Lutra,
w jego kościele obowiązują
następujące zasady:
1. Wystarczy sama wiara, dobre
uczynki są pożyteczne, ale nie są
konieczne do zbawienia;
2. Pismo Święte, podczas czytania,
można interpretować dowolnie (pod
natchnieniem Ducha Świętego);
3. Jedynym pośrednikiem pomiędzy
Bogiem, a człowiekiem jest Pan Jezus,
czyli odrzuca pośrednictwo Matki
Bożej, świętych i aniołów;
4. Tradycja nie ma wartości, czyli nie
jest źródłem wiary.
Na tym podłożu, zwłaszcza, że
wolno tłumaczyć sobie Pismo Święte,
zgodnie z mniemanym natchnieniem
Ducha Świętego, wyrosło w ciągu
wieków setki, a nawet tysiące różnych
sekt protestanckich. Niektóre religie
nie mają już właściwie nic wspólnego z
chrześcijaństwem.
Chrześcijaninem nazywamy
osobę, która uznaje Chrystusa za Syna
Bożego równego Bogu Ojcu.
Rozróżniamy tzw. tradycyjne religie

wielkanocnych dekoracji w naszym kościele, a ks. Marek
przy zapalonym paschale pięknie komentował
poszczególne części Mszy św.
Przedstawienie to graliśmy już w Wielkim Poście w
Domu Katolickim na zakończenia młodzieżowych rekolekcji
szkolnych, które w tym roku przeżywaliśmy według nowej
formuły – jako trzy osobne Dni Skupienia: w październiku z
okazji odpustu parafialnego, w Adwencie i Wielkim Poście.
Naukom rekolekcyjnym towarzyszyły filmy, prezentacje
multimedialne oraz scenki teatralne, przygotowane przez
młodzież z niemałym rozmachem! A byli to (w kolejności
alfabetycznej): Dawid i Łukasz Andrys, Oskar Cegłowski,
Bartek Frąckowiak, Magda Gryzik, Krystian Jagodziński,
Ania Jazdon, Jakub Puchacz, Arek Pusiak, Krystian Rychły,
Oliwia Śmierzchała.
Dziękujemy wszystkim aktorom i obsłudze
technicznej za zaangażowanie – i życzymy dalszego zapału
do pracy! Przyda się, bo już przygotowujemy następny
spektakl – w związku z nadchodzącym Tygodniem
Papieskim…
Joanna Chłopkowska

protestanckie: luteranizm, kalwinizm,
anglikanizm, prezbiterianizm,
metodyści; baptyści; adwentyści, oraz
protestanci nowocześni, nie uznający
Chrystusa jako Syna Bożego:
Świadkowie Jehowy, Mormoni i inni.
Najbardziej znaną i aktywną
sektą są Świadkowie Jehowy. Chodzą
po domach, rozdają czasopisma oraz
książki i namawiają na przejście na ich
wiarę. Sekta ta powstała w XIX wieku.
Twórcą jest Charles Taze Russell (1852
– 1916), kupiec amerykański. Urodził
się w rodzinie prezbiteriańskiej. Zaczął
badać Pismo Święte i doszedł do
przekonania, że oprócz Apostołów, nikt
jeszcze nie zrozumiał Pisma Świętego,
jedynie on – oświecony przez Ducha
Świętego. Po obliczeniach doszedł do
wniosku, że koniec świata nastąpi w
1925 roku. Kiedy to nie nastąpiło, jego
następcy wyznaczali kolejne daty, np.
Nathan Knorr obliczył, że koniec
świata nastąpi w 1975 roku.
Centrala sekty mieści się w
Stanach Zjednoczonych w Nowym
Jorku (Brooklyn). Mają do dyspozycji
duże wydawnictwo, gdzie wydają
ksiązki i czasopisma w różnych
językach.
Świadkowie Jehowy są
przeciwni religii katolickiej. Uważają
Kościół za największego wroga, a
nawet zwalczają inne religie
protestanckie. Wszystkie religie są
dziełem złego ducha, oczywiście z
wyjątkiem własnej, jehowickiej.
Istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Jezus
Chrystus jest pierwszym stworzeniem,

przedtem był Michałem Archaniołem,
jest doskonałym, ale nie jest Bogiem.
Najświętsza Maryja Panna jest zwykłą
kobietą, a święci nie istnieją. Dusza
ludzka jest śmiertelna, wyjątek
stanowią Świadkowie Jehowy.
Najbardziej doskonali zostaną wzięci
do nieba, aby tam królować z Panem
Bogiem i Chrystusem, a jest ich 144
tysiące. Pozostali Świadkowie Jehowy
będą żyć na ziemi jako ludzie wiecznie
szczęśliwi, a inni zostaną unicestwieni.
Świadkowie Jehowy są
przeciwni różnym instytucjom
socjalnym, świętowaniu Bożego
Narodzenia, łowieniu ryb i
polowaniom, transfuzji krwi, bo jest
ona źródłem życia.
Na początku pomagają nowo
nawróconemu, ale potem musi on
płacić dziesięcinę (10% dochodów
oddawać na utrzymanie sekty). Mniej
więcej te same zasady mają też inne
religie i sekty protestanckie, chociaż
mają wiele swoich poglądów własnych
i często zwalczają się między sobą.
Jehowici odznaczają się dużym
fanatyzmem.
Tak w największym skrócie
wygląda sekta Świadków Jehowy. Jeśli
przyjdą i zapukają do naszych domów,
nie warto się z nimi wdawać w
dyskusję, ale grzecznie i stanowczo
powiedzieć: „Dziękuję za wizytę. Mnie
wasze nauczanie nie interesuje. Idźcie z
P a n e m
B o g i e m ” .
Opracował: Ks. Leon Łodziński
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Nr 26 Maj 2013
LEKCJA MIŁOŚCI
W dniach 19, 20 i 21 marca
Grupa Modlitwy wraz z ministrantami
podjęła decyzję o przygotowaniu
czuwania adoracyjnego w intencji Ks.
Krzysztofa Kaczmarka, której
zwieńczeniem były dwie równoległe

Msze Święte o uzdrowienie w
Zbąszyniu, którą poprowadził ksiądz
Proboszcz i w Oborach (Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej). Ponadto w
intencji zdrowia Księdza odprawiono
M s z e Ś w i ę t e w Wa d o w i c a c h ,
Zgorzelcu, Buku, Poznaniu, Zielonej
Górze, Wrocławiu, Polkowicach i
Meczugorie (kilkanaście). Czuwania
adoracyjnego podjęła się Pieta
Różańca (54 osoby z całej Europy)
modli się koronką do Siedmiu Boleści.
W intencji uzdrowienia modlono się
również w jednej z londyńskich parafii.
W naszej parafii ponad 20 osób podjęło
się Różańca Pompejańskiego
(odmawia się trzy części dziennie).
W nocy z Wielkiego Piątku na
Wielką Sobotę grupa wraz z
niezastąpionymi ministrantami i ich
rodzicami, przedstawicielem róż
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różańcowych i szafarzami
przygotowała drugie nocne czuwanie.
Czuwania nocne, szczególnie
pierwsze, zgromadziło bardzo dużą
grupę ludzi młodych, co jest bardzo
pozytywnym zaskoczeniem.
Doświadczenia duchowe podczas obu
czuwań przy żywym Jezusie wryły się
w nasze parafialne serca (szczególnie
młode) i tam pozostaną.
Wielu z nas nie adorowało
nigdy wcześniej Pana Jezusa w
nocy. Żywy, cierpiący Jezus w
człowieku skupił parafię na
modlitwie, tworząc
najprawdziwszą jedność. Nie
można pysznić się swoimi czynami,
to byłby jeden z największych
grzechów. Trzeba dostrzegać, co
Bogu miłe i cieszyć się z faktu
jedności z Nim samym. Kiedyś na
jednym ze zgromadzeń Ojciec
Święty Jan Paweł II mówił, że
cieszyć może duża ilość ludzi
młodych - podczas czuwań byli oni
wyraźnie zauważalni. Módlmy się
nie tylko za księdza Krzysztofa, ale
też za wszystkich Księży. Oni
potrzebują naszego wsparcia, jak
powietrza.
Matko Boża Królowo
Różańca Świętego, módl się za Nimi.

Co roku 24 marca w naszej
ojczyźnie obchodzony jest światowy
Dzień Życia. W naszej parafii
uczczono to zbieraniem podpisów
pod projektem uchwały do
parlamentu europejskiego
sprzeciwiającej się finansowaniu ze
środków Unii zabijania bezbronnych
dzieci. Podpisy te można oddawać w
Internecie na stronie
www.jedenznas.pl, a także w formie
papierowej w naszej świątyni.
W Niedzielę Miłosierdzia
Bożego wychwalaliśmy Boga przez
odczyt między mszami Dzienniczka
świętej siostry Faustyny. Pan Jezus
szczególnie w tym dniu udziela
morza łask.
P r z y p o m i n a m y, ż e w
świątyni jest skrzynka modlitwy
wstawienniczej przy ołtarzu Matki
Bożej. Tam można dziękować i prosić
za przyczyną Matki oraz świętych
patronów.
ZAPOWIEDŹ
W nocy z 15/16 czerwca w
krakowskich Łagiewnikach odbędzie
się czuwanie z o. Pio. Nasza grupa
udaje się tam już dzień wcześniej,
aby zwiedzić Łagiewniki i okolice
Krakowa. Chętnych, którzy chcą do
nas dołączyć, prosimy o telefon
603 304 374 (P. Teresa).

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

OGÓLNOPOLSKA
MANIFESTACJA
w obronie TV Trwam –
19 maja w Warszawie!
19 maja w Warszawie odbędzie się
ogólnopolska manifestacja w obronie TV
Trwam i wolności słowa w Polsce. Jej
organizatorem jest parlamentarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
W czerwcu KRRiT podejmie
decyzję o przyznaniu koncesji dla ostatnich
czterech podmiotów na pierwszym
multipleksie cyfrowym. O miejsce dla kanału
o charakterze społeczno-religijnym wniosek
złożyła Fundacja Lux Veritatis – nadawca TV
Trwam.
Poseł Andrzej Jaworski,
przewodniczący parlamentarnego zespołu
podkreśla, że ważne jest abyśmy po raz
kolejny zamanifestowali i pokazali jak
ważna jest dla nas TV Trwam. Będziemy do
samego końca bronić tego, aby na
multipleksie była jedyna katolicka telewizja,
którą popierają miliony osób – dodaje
polityk.
- Chcemy pokazać, że jesteśmy za telewizją
Trwam, że jesteśmy za tym, aby wolność
słowa w Polsce nie była tylko i wyłącznie
słowem na papierze, ale żeby rzeczywiście
funkcjonowała i żeby wszyscy dziennikarze –
także katoliccy, mogli mówić i głosić prawdę.
To jest manifestacja nietypowa, dlatego że
nie będzie tym razem marszu, będziemy w
jednym miejscu. Będziemy chcieli mówić o
sprawach ważnych, ale także posłuchać
dobrej muzyki. Spotkać się, porozmawiać.
Tak, aby z jednej strony być zauważonym
przez decydentów – akcentuje poseł Andrzej
Jaworski.
Manifestacja rozpocznie się w południe
modlitwą Anioł Pański.
Przypomnijmy nie ustają także
marsze będące sprzeciwem wobec
dyskryminacji TV Trwam przez KRRiT. Już
w najbliższą sobotę marsz odbędzie się w
Głogowie, 28 kwietnia w Hrubieszowie. Na
1 maja planowana jest manifestacja w
Lubinie, 11 w Ostrowie Wielkopolskim,
Bydgoszczy i Wąbrzeźnie.
Przypomnijmy, że trwa także akcja zbierania
podpisów pod protestem do KRRiT, do tej
pory policzono 2 mln 477 tys. 848 kopii
podpisów.
Źródło Radio Maryja( szczegóły na stronie
internetowej TV TRWAM i Radio Maryja)
Nasi Parafianie też wybierają się na
manifestacje do Warszawy.
Więcej informacji pod nr tel. 602 763 974.

Spacerkiem po Holandii - cd.
Taki kataklizm według
specjalistów może się wydarzyć w tej
części Europy raz na 10 tysięcy lat. W
efekcie wysoka woda (bo przypływ)
nabiera olbrzymiej siły (bo sztorm) i z
łatwością przelewa się przez wały i je
niszczy. Pomiędzy godziną czwartą, a
szóstą nad ranem, kiedy mieszkańcy
Holandii spali, woda rozrywała
kolejne wały.
Do dziś toczy się dyskusja na
temat tego, dlaczego jeszcze przed
północą nie ostrzeżono ludzi przed tą
katastrofą. Przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi służbami
był zły, część osób odpowiedzialnych
za wały i bezpieczeństwo
zlekceważyło niepokojące sygnały.
Bo kto by się spodziewał, że akurat na
jego zmianie zdarzy się coś, co zdarza
się raz na 10.000 lat? Należy też
pamiętać, że czasy były inne – nie
było telewizji, o Internecie nie
wspominając, a telefony mieli
nieliczni. Radio nadawało audycję do
północy. Po wybiciu godziny 24.00
służby nie dysponowały żadnym
szybkim sposobem poinformowania
tysięcy ludzi o grożącym im
niebezpieczeństwie. Zresztą służby
same nie zdawały sobie sprawy ze
skali niebezpieczeństwa. Wały zatem
pękały i woda zalewała kolejne
połacie terenu. Najbardziej ucierpiały
nisko położone miejscowości blisko
morza ze słabymi wałami i źle
zorganizowanymi lokalnymi
służbami.
Dla przykładu w leżącym w
Zelandii miasteczku Nieuwekerk
zginęło 288 osób, czyli co siódmego
mieszkańca pochłonęła woda. Istotne
było również to, jak szybko
przybywało wody. W niektórych
zelandzkich wioskach odbyło się to w
ekspresowym tempie i w ciągu pół
godziny stan wody podniósł się o
dwa-trzy metry. Nietrudno domyślić
się, jak to się skończyło dla tych,
którzy sypialnię mieli na parterze. W
miejscowości Nieuwe-Tonge w
nagłym ataku wody zginęło 85 osób.
Dziś w tej liczącej 2.500
mieszkańców wiosce tylko trzy domy
pochodzą z okresu sprzed 1953 roku.
Powódź z 1953 roku nazywa się w
języku niderlandzkim ,,Watersnood"
i dotknęła także inne państwa tego

regionu. W Wielkiej Brytanii zginęło
307 osób, w Belgii 28 osób, a na
morzu zginęło 224 marynarzy.
Najbardziej jednak ucierpiała
Holandia. Oprócz 1.835 ofiar
śmiertelnych i wielu rannych około
100.000 osób znalazło się bez dachu
nad głową. Najtragiczniejszy
przebieg powódź miała w Zelandii –
865 ofiar śmiertelnych i prowincji
Holandia Południowa – 677 ofiar
śmiertelnych. Wiele z tych terenów
było niegdyś żyznymi terenami
rolniczymi. Kilkumetrowa fala słonej
wody zmieniła to na długo. Oprócz
tysięcy zabitych zwierząt
hodowlanych, morska woda na długo
przemieniła tamtejszą glebę w
nieurodzajne grunty.
Po tragedii z nocy 1 lutego
1953 roku Holendrzy powiedzieli
sobie: „Nigdy więcej”. Nie
szczędzono grosza na monumentalne
projekty związane z budową tam
wodnych, regulacją rzek i
p o d w y ż s z a n i e m w a ł ó w.
Zaowocowało to „Planem Delta” (w
języku niderlandzkim Deltaplan) w
ramach którego przeprowadzono
olbrzymie inwestycje w
infrastrukturę przeciwpowodziową,
głównie w prowincji Zelandia. Także
na obudowę wsi i miasteczek nie
żałowano grosza. Wielu historyków
uważa nawet, że duża część
pokrzywdzonych finansowo – nawet
zyskała na powodzi. Już w kilka lat po
„Watersnood” Zelandia rozwijała się
szalonym tempie. Zabierająca się do
odbudowy Holandia nie znalazła się
wcale po 1953 roku w dołku,
przynajmniej z ekonomicznego
punktu widzenia. Wręcz przeciwnie
rząd przeznaczył olbrzymie
pieniądze na inwestycje w wielkie
projekty infrastrukturalne, a te z kolei
dały pracę tysiącom ludzi. Wzrost
gospodarczy wyniósł w 1953 roku w
Holandii 8,4 % . Oznacza to, że w
roku największej katastrofy
naturalnej we współczesnych
dziejach Holandii, odnotowała ona
jednocześnie najwyższy w historii
wzrost gospodarczy i to właśnie
,,dzięki tej katastrofie”. Jednakże
wzrost gospodarczy nie wróci życia
1.835 osobom, które straciły je w tą
straszną noc.
Sławomir Andrzej Król
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KĄCIK DLA DZIECI
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12. Pora roku z grudniem, styczniem i lutym.
13. Mrożony deser.

opalania.
11. Owad z żądłem.

9. Pan Hilary, zgubił … .
10. Może być przeciwzmarszczkowy lub do

7. Mały owad w kropki.
8. Mleczna, z orzechami, itp.

5. W kościele, może być główny albo boczny
6. Bajka „Złota …”.

3. Znak odejmowania.
4. Pożywny napój z mleka.

1. Dowodził nią Noe.
2. Smażone przez nasze babcie ze śliwek.
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Przeskakując co dwie litery, odczytaj hasło.

9

6

4

3

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

8

7

5

2

1

-----------------------------------------------------------------------------------------KRZYŻÓWKA

............................................................................................

POZNAJĘ MARYJĘ

cd. ze str. 10

W ostatnim czasie:

Papież Franciszek zaskakuje swoimi
decyzjami, choćby tą, by w Wielki Czwartek liturgię
sprawować nie w Watykanie, a w zakładzie karnym
dla nieletnich przestępców, gdzie obmywa stopy
dwunastu więźniom i je całuje, pokazując, iż w
Kościele jest miejsce dla każdego. Coraz częściej
mówi się o zjawisku określanym „efektem
Franciszka”: papież nie mówi o potrzebie nowej
ewangelizacji; on swoimi czynami ewangelizuje. Na
efekty zapewne przyjdzie nam trochę poczekać,
jednakże w mediach już zauważono, iż w ostatnim
czasie we Włoszech nastąpił masowy powrót
wiernych do Kościoła, a do konfesjonałów ustawiają
się kolejki wiernych. Moim skromnym zdaniem
papież dostrzegł potrzebę powrotu do korzeni, do
tego, co stanowi kardynalne zadanie Kościoła:
pomoc biednym, chorym, ubogim i potrzebującym
przy zminimalizowaniu własnych potrzeb.
Czy takiego papieża nam było trzeba? I czy
papież ten sprawi, iż Kościół rzeczywiście wróci do
swych korzeni, do pomocy ubogim i traktowania
innych z miłosierdziem? Czy ludzie trwale powrócą
do wiary? Sądzę, że odpowiedzi na te pytania
poznamy w ciągu najbliższych kilku lat. Pozostaje
mieć nadzieję, iż papież Franciszek poradzi sobie z
ciężarem obowiązków Głowy Kościoła
rzymskokatolickiego i pokaże, że Kościół to nie tak
zacofana i bezduszna instytucja, jak często usiłuje
się to ukazać w mediach, pokaże i przypomni nam
wszystkim, że Kościół to jedna wspólnota; Nasza
Matka, na którą czasem się obrażamy, o której
czasami zapominamy, której czasami sprawiamy
ból, ale do której zawsze wracamy.

Błażej Boch
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Sakrament Chrztu przyjęli:
Tymon Gabriel Prządka, Zbąszyń, ul. Zielona,
Maciej Paweł Wołkowski, Jaromierz,
Dawid Aleksander Żybura, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Aleksandra Maksymowicz, Stefanowo,
Jan Andrzej Sroczyński, Perzyny,
Alicja Halkowicz, Świdnica, ul. Moniuszki,
Aleksandra Osmańska, Poznań,
Aleks Marcin Owczarczak, Zbąszyń, ul. Polna,
Parisa Maria Malekmizaci, Bamberg, Niemcy,
Nikodem Piwecki, Nądnia, ul. Podmiejska,
Maria Wątor, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Marek Czyżewski, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Zachary Joseph Hanss, Bicaster, Anglia.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Przemysław Fleischer
- Weronika Małgorzata Bryza,
Paweł Tadeusz Wołkowski
- Ewelina Magdalena Pabich,
Robert Wojciechowski
- Karolina Maria Jokiel,
Maciej Łodyga
- Joanna Małgorzata Chwałkowska.
Odeszli do Wieczności:
Bożena Maria Bednarek, l. 85, Zbąszyń, ul. Jeziorna,
Eugenia Helena Szymańska, l. 82, Przyprostynia,
Wiktor Krzysztof Rzyski, l. 52, Perzyny,
Walerian Przybyła, l. 87, Zbąszyń, ul. Zygmunta I St.
Leon Kłysz, l. 81, Nądnia, ul. Nowa,
Janusz Jan Kronowiecki, l. 44, Nądnia, ul. Główna,
Anna Schlaffke, l. 88, Stefanowo,
Stanisław Zieliński, l. 73, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Roman Kwaśnik, l. 53, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
Zofia Musiał, l.84, Zbąszyń, ul. Dowbor-Muśnickiego,
Kazimierz Orwat, l. 61, Stefanowo,
Helena Zych, l. 91, Zbąszyń, ul. Klemczaka,
Henryka Hytry, l. 84, Nądnia, ul. Główna.

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
Maj to miesiąc, w którym kapłani obchodzą kolejne rocznice święceń kapłańskich.
Składamy Im z tej okazji życzenia obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej
oraz łaski świętości i ludzkiej życzliwości.
Ks. Prałatowi Leonowi Łodzińskiemu z okazji 58 rocz. (4. VI)
Ks. Kanonikowi Józefowi Kromskiemu z okazji 55 rocz. (31.V)
Ks. Kanonikowi Henrykowi Rękosiowi z okazji 53 rocz. (26.V)
Ks. Kanonikowi Proboszczowi Zbigniewowi Piotrowskiemu z okazji 28 rocz. (23.V)
Ks. Markowi Krysmannowi z okazji 9 rocz. (22.V)
Ks. Krzysztofowi Kaczmarkowi z okazji 4 rocz. (21.V)
Ks. Mateuszowi Kubiakowi z okazji 2 rocz. (26.V)
Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”
i wdzięczni zbąszyńscy parafianie
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Kwiecień/Maj 2013

Co działo się w kwietniu 2013 roku?
ź 1 kwietnia to w tym roku Poniedziałek Wielkanocny.
ź 7 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego.
ź 14 kwietnia - w III Niedzielę Wielkanocną przed kościołem zbierano ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne
i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
ź 21 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna była Niedzielą Dobrego Pasterza. Podczas Mszy świętych modlono się o
powołania kapłańskie i zakonne.
ź 21 kwietnia – także w tą niedzielę zbierana była składka remontowa – zebrano 10.200 zł. Serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary i wszelką okazaną pomoc.
ź 22 kwietnia rozpoczęto prace remontowe na cmentarzu parafialnym.
A co w maju 2013 roku?
ź Przez cały miesiąc maj NABOŻEŃSTWA MAJOWE po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) i APELE
JASNOGÓRSKIE przy Grocie Matki Bożej o godz. 21.00.
ź 3 maja - Msza św. o godz. 12.00 sprawowana będzie w intencji OJCZYZNY.
ź 4 maja - we wspomnienie św. Floriana o godz. 19.00 Msza św. w intencji STRAŻAKÓW.
ź 12 do 19 maja - obchodzony będzie w parafii TYDZIEŃ ROKU WIARY.
ź 13 maja - Msza św. o godz. 10.00 z okazji DNIA GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE.
ź 18 maja - wyjazd ERM-u do Gostynia.
ź 18 maja - DZIEŃ CHORYCH - Msza św. o godz. 10.00, potem spotkanie w Domu Katolickim.
ź 25 maja - o godz. 16.00 uroczysta Msza św. w intencji MINISTRANTÓW KOŃCZĄCYCH 18. ROK
ŻYCIA.
ź 2 czerwca - PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA w ogrodach parafialnych.
U. Pawelska

Pielgrzymka do Lourdes, La Salette i Lisieux
ze zwiedzaniem Paryża
dn. 1-10 czerwiec 2013 r.
Program ramowy:Dzień 1. Zbąszyń – Belgia
Przejazd na nocleg do Belgii .Nawiedzenie Sanktuarium
Matki Bożej w Banneux.
Dzień 2- 3. Paryż
Przejazd do Paryża (2 noclegi.). W programie zwiedzania:
Katedra Notre Dame, Kaplica St. Chapell, Wieża
Eiffla,Pole Marsowe, Wzgórze Montmarte, Bazylika Sacre
Coeur, Sanktuarium św. Medalika, Dzielnica Łacińska,
Pałac Inwalidów. Rejs statkiem po Sekwanie.
Dzień 4. Zamki nad Loarą
Przejazd nad Loarę . w programie zwiedzania zamek
Chambord i Blois. Nocleg w Limoges.
Dzień 5. Biaritz – Lourdes
Przejazd do Lourdes przez Biaritz - znany kurort nad
Oceanem Atlantyckim. 2 noclegi w Lourdes.
Dzień 6. Lourdes
Pobyt w Lourdes. - nawiedzenie Bazyliki Różańca
Świętego., Bazyliki Niepokalanego Poczęcia, Krypty I
Groty Objawień. Wieczorem udział w procesji ze
świecami.
Dzień 7. Carcassone – Avignon
Zwiedzanie otoczonego średniowiecznymi murami
Carcassone i Avignonu z Pałacem Papieży i Mostem St.
Benezet. Nocleg w ok. Avignionu.
Dzień 8. La Salette.
Nawiedzenie Sanktuarium Płaczącej Madonny w La
Salette. Przejazd na nocleg w Ars.
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Dzień 9.Ars – Paray-le
–Monial- Cluny.
Zwiedzanie w Ars : Bazylika św.
Jana Marii Vianney,
patronaProboszczów, następnie
Paray-le-Monial – miejsce
objawień Serca Jezusowego św. Małgorzacie Marii
Alacoque i średniowieczne Cluny. Nocleg w Besancon.
Dzień 10. Besancon - Zbąszyń
Po śniadaniu całodzienny przejazd do kraju. Zakończenie
pielgrzymki w póżnych godzinach wieczornych.
Świadczenia w cenie podstawowej:
* 9 noclegów w hotelach kl. turystycznej pok. 2-osob. z
łazienkami, dopł. za pok. 1- osob. 900,- zł
* 9 śniadań kontynentalnych i 9 obiadokolacji. Napoje do
obiadokolacji dodat. płatne
* przejazd komfortowym autokarem. W autokarze kawa,
herbata, napoje za złotówki.
* ubezpieczenie KL do 15.000 Euro NW i bagaż do
1000 zł
* Opieka pilota
Wydatki Programowe:
Na wydatki programowe należy przygotować ok. 70 Euro
Cena: 2495,- zł
Kontakt: ks. Mateusz Kubiak tel. 503-716-603
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Przyjdź Duchu Święty i umocnij mnie w wierze,
Bym umiał pokonać wszystkie trudności.

KĄCIK POEZJI

Pragnijmy modlitwy, by Pan był zawsze w nas uwielbiany. Modlitwy nie ust, ale serca,
przeżywanej nie cielesnej, ale w Duchu, nie z wyuczenia, ale z natchnienia, nie z obowiązku czy tradycji,
ale z miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach.
Duch Święty, On Sam modli się w nas i
„przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie możemy wyrazić słowami”
(Rz 8,26)

„Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej”

W tym roku miesiąc maj jest bogatym w znaczenia – miesiącu Maryi, miesiącu Zesłania Ducha
Świętego, miesiącu uczczenia Jezusa Eucharystycznego (także
– czas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej).
Maryja rozpromieniona Jezusem, niosąca i rozdająca Go jako żywą monstrancja, przed którą
klękamy w kościołach, którą poniesiemy (wkrótce pośród naszych domów w dniu Bożego Ciała (30 maja) –
w tym roku w przeddzień Święta Nawiedzenia N.M.P.
„Przybądź do nas, Matko czysta,
Z darem Ducha Najświętszego,
Nawiedź nas, jak niegdyś Jana,
Przekrocz progi naszych domów.

Dla niej dźwiganie i lęki, schylanie się do ziemi.
A kiedy dziecko w nieszczęściu – największy ból.
W niełatwy czas Jej miłość czujesz blisko
gdy na twej głowie dłoń spoczywa lekka.
Kiedy przelotne spojrzenie dotyka
rysów twej twarzy:
chce widzieć człowieka w tobie
którego ciężki los nie zmieni.

(Hymn na Jutrznię w Święto Nawiedzenia
N.M.P. – modlitwa brewiarzowa)
MODLITWA NAJCICHSZA
Ty jesteś siewna, Tyś różańcowa,
Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz –
Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa, majowa –
Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi!

Choć nieraz wątpisz chociaż się potykasz
chociaż zaufasz nazbyt łatwo wrogom
Ona nie zwątpi:
swej wierności pewna (Życie rodzisz - kwitnąc
wierzy i w twoją.
poświęcone Matkom)

Zmieniają się ludzkie dzieje
a Ona zawsze ta sama.
W Jej dłoni berło życia
w Jej dłoni chleb i sól.

Otulone w zieleń liści
Paciorki konwalii
Rozsiewają zapach
Świeżo upieczony chleb,
W rodzinnym domu
Wygładzony spracowaną ręką
MATKI
Pachnie miłością.

Tobie przydrożne kapliczki stroją dziewczyny,
Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka.
Gałązko ciszy ugornej, Pąku wierzby –
drżąca słońcem na wietrze sinym.
(J.A. Frasik – 1910)

Mamo piękna jak maj
Usiądź obok, przytul, pociesz, pozostań…

Wszystkim Mamom życzymy tylko pięknych dni
i wypraszamy dla Nich na modlitwie potrzebne dary Dobrego Boga.
Maj 2013
St. A. Z.

(Z.G.D.
Na wiatr pieje kogut)
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KRZYŻÓWKA MAJOWA
Litery w polach z cyfrą od 1 do 61 utworzą rozwiązanie – myśl Honore de Balzac, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, w terminie do 20. maja br.
Rozwiązanie „Krzyżówki Wielkanocnej” brzmi: Człowiek dla człowieka winien być rzeczą świętą. Nagrodę wylosowała: Pani
Barbara Kurosz, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego. GRATULUJEMY.

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. atanazja,
9/. małe rzeczki, strumyki,
10/. miejsce zwycięstwa T.
Kościuszki nad Moskalami,
11/. dawniejsze Zimbabwe,
12/. cecha materiału –
elastyczność, ściśliwość,
17/. metal,
18/. błona wyściełająca
przedsionki i komory serca,
19/. ostry dodatek do
golonki,
22/. wonności, perfumy,
23/. opuchlizna w liczbie
mnogiej,
24/. pół szaleńca,
29/. skorupiak z liczbą w
nazwie,
32/. sztab w wojsku,
33/. w niebie,
34/. szkielet głowy,
37/. przygotowuje sprzęt
Justynie Kowalczyk,
41/. na furze z batem,
42/. osesek żubrzycy,
43/. może być zboża z pola,
lub akcesoria,
48/. niezwykły, szlachetny,
49/. duma rodziców,
50/. dowcipniś,
55/. poeta „Młodej Polski”,
56/. bydło,
57/. funkcja w matematyce,
58/. jeden z grzechów
głównych /w jedzeniu i
piciu/.
Pionowo
1/. potężny ssak afrykański,
2/. EURO/USD,
3/. młodzieniec, kawaler,
facet,
4/. rządzony przez emira,

Pionowo cd.:
5/. … Paluch,
6/. np. doktor,
7/. w baterii, lub
w łańcuchu,
8/. połowa połowy,
13/. na pstrym koniu jeździ,
14/. rosyjski pisarz / „Trzy
siostry”/,
15/. za dużo,
16/. w lesie, lub w oborze,
20/. w nim franciszkanin,
21/. odpad drewniany,
22/. kolokwialnie o
miejscowości odciętej od
świata,
25/. myślistwo,
26/. rzadkie imię żeńskie,
27/. natręt,
28/. nie praktyka,
29/. Britney – gwiazda
muzyki pop,
30/. gdy kiepska antena, to
on słaby,
31/. powstają przy obróbce
metalu,
35/. powróz, lina,
36/. małe kocicy,
38/. rodzaj farby, lub
powłoki,
39/. wersja, odmiana,
40/. beczka,
43/. w płocie, paliki,
45/. np. przy toaście,
46/. szlachcic, agrariusz,
47/. wystawa odbywająca
się co 3 lata,
50/. gwara,
51/. gatunek pieczywa,
52/. wychowuje pasierba,
53/. niż, depresja,
54/. mała malwa.
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P ISMO P ARAFII Z BĄSZYŃSKIEJ

ZBĄSKIE

SANKTUARIUM

KONKURS „W JAKI SPOSÓB POMAGAMY
PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ”

