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ZMIANA CZWARTEGO
PRZYKAZANIA
KOŚCIELNEGO
Choć w ostatnim numerze
zakończyłem rozważania na temat
przykazań kościelnych, to niedawno
odbyte 362. Zebranie Plenarne KEP w
Wieliczce spowodowało, iż muszę do
tematu tego powrócić jeszcze w
bieżącym numerze naszej gazetki.
Czynię to dlatego, iż biskupi postanowili
o dosyć istotnej zmianie – otóż zmienili
oni treść czwartego przykazania
kościelnego. Przypominam, iż brzmiało
ono do tej pory: Zachowywać nakazane
posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w
zabawach. Nowe formuła natomiast
wygląda następująco: Zachowywać
posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w
zabawach. Informacja ta szybko
przedostała się do głównych mediów w
kraju i natychmiast się rozprzestrzeniła.
Zewsząd było słychać, iż nareszcie
Kościół idzie z duchem czasu i zmienia
przykazania adekwatnie do
rzeczywistości. Oczywiście w tych
stwierdzeniach jest wiele przesady. A
zatem: co właściwie jest zakazane, a co
dozwolone po zmianie?
Na początku należy zaznaczyć, iż
oczywiście – zmiana ta jest
podyktowana względami praktycznymi,
o czym mówił ks. bp Marek Mendyk,
stwierdzając, iż: Wychodząc naprzeciw
sytuacji praktycznej, biskupi polscy
zawężają czas zakazany, w którym nie
należy organizować i uczestniczyć w
zabawach do Wielkiego Postu, co nie
znaczy, aby nie powstrzymać się od nich
w pozostałe piątki roku. Biskup
przyznał, że zmiana ta była konieczna ze
względu na częste przenoszenie na
piątek różnorakich uroczystości
rodzinnych, czy też imprez szkolnych.
W istocie jednak piątek wcale nie traci
swego charakteru pokutnego jako dzień
śmierci Pana Jezusa. Zmiana ta miała
także na celu podkreślenie znaczenia
Wielkiego Postu w życiu katolika, co
wyraził abp Józef Michalik w
następujących słowach: przykazanie
zostało uzupełnione tak, by zachowywać
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wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych – i tu nic się nie zmienia – a w
czasie Wielkiego Postu powstrzymywać
się od udziału w zabawach. – To jest
doprecyzowanie zwracające uwagę na
szczególny charakter Wielkiego Postu i
jego znaczenie dla chrześcijan.
Pomimo licznych głosów
aprobujących tą zmianę, nie brakło też
głosów krytyki. Wskazywano na to, iż
jest to zmiana niepotrzebna, która może
powodować tylko upadek moralności i
poczucie zbytniej swobody. W mojej
ocenie są to stwierdzenia przesadne.
Przykazania kościelne, jak to
opisywałem we wcześniejszych
numerach gazetki, są ustanowione przez
Kościół i mogą podlegać zmianie,
adekwatnie do sytuacji historycznej, a
t a k ż e z w y c z a j ó w, w a r u n k ó w
panujących w danym kraju. Przykazania
kościelne wskazują nam bowiem
minimum, które każdy katolik powinien
spełniać, by zasłużyć na miano
człowieka praktykującego swą religię.
Przykazania te są ustalone, by wspomóc
wiernych w ich dążeniu do doskonałości
i osiągnięcia chwały Królestwa
Niebieskiego. Jednakże współczesne
realia mogą wymusić konieczność
pewnych zmian i tak mamy w tym
przypadku. Kiedyś rzadkością było
organizowanie jakichkolwiek imprez w
piątek. Jeśli pojawiła się ważna
okoliczność uzasadniająca
zorganizowanie imprezy w piątek,
proboszcz miejsca udzielał dyspensy i
nie było problemu. Obecnie jednak
nierzadko imprezy w ten dzień
odbywają się ze względu praktycznych,
organizacyjnych, lokalowych, etc. i w
związku z tym coraz częściej musiały
być też udzielane dyspensy. Kierując się
tymi względami, biskupi podjęli decyzję
o zmianie czwartego przykazania
kościelnego, by ułatwić nieco ludziom
życie, jednakże absolutnie nie po to, aby
zachęcić wiernych do imprezowania, a
odstawienia na bok modlitwy i praktyk
religijnych.
Powstaje zatem w tym miejscu
pytanie: co właściwie z tym piątkiem?
Otóż moim zdaniem, pomimo owej
zmiany, powinniśmy pamiętać o
pokutnym charakterze tego dnia, na co
wskazują także biskupi. Warto zatem w
ten dzień poświęcić trochę czasu na
modlitwę, refleksję, lekturę Pisma

Świętego i należyte przygotowanie się
do radosnego przeżywania niedzielnego
wspomnienia Zmartwychwstania Pana
Jezusa, który umarł za nas na krzyżu,
byśmy mogli być zbawieni. A zatem –
jeśli to możliwe – powstrzymujmy się w
piątki od udziału w zabawach i
spożywania pokarmów mięsnych. Nie
należy przykazania w nowej wersji
interpretować swobodnie i wygodnie,
tak jak pasuje nam w określonej sytuacji.
Warto też zaznaczyć, iż nic się nie
zmieniło w kwestii wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych – zachęcam do
powstrzymywanie się od spożywania
tych pokarmów w piątki, gdyż jest to
piękna i niezwykle silnie ugruntowana w
Polsce tradycja, którą warto umacniać.
Nie zapominajmy też o pokutnym
charakterze Wielkiego Postu. Choć
pojawiła się możliwość organizowania
imprez w piątki, to pamiętajmy, że okres
Wielkiego Postu musi być czasem
refleksji i wyciszenia, na co wyraźnie
wskazuje czwarte przykazanie kościelne
w swej nowej wersji. Wielki Post zatem
winien być dla nas tym okresem w roku,
kiedy zatrzymujemy się i spoglądamy na
swoje życie, a także zastawiamy się, co
robimy aby wynagrodzić Chrystusowi,
to, że oddał za nas życie na krzyżu. Czy
żyjemy zgodnie z Jego wskazaniami i
nauczaniem? Czy słuchamy tego, co
mówi Kościół? Czy nie ulegamy zbytnio
tym rzeczom, którym hołduje
„nowoczesny” świat?
Reasumując, jak wielokrotnie
podkreśliłem, zmiana czwartego
przykazania została dokonana ze
względów czysto praktycznych. Nie
oznacza to, iż teraz w każdy piątek
mamy radośnie gnać na dyskotekę, czy
też cały dzień spędzać na imprezowaniu.
Piątek był i pozostaje dniem pokutnym,
kiedy mamy ograniczać swoje rozrywki
oraz skupić się bardziej na
wykonywaniu czynów pokutnych, a
także zachowywać wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Pamiętajmy:
Jezus oddał za nas życie w męczeńskiej
śmierci, a następnie zmartwychwstał,
abyśmy mogli być zbawieni. Czy
powstrzymanie się raz w tygodniu od
zabaw i spożywania pokarmów
mięsnych, a także godne przeżywanie
Wielkiego Postu to tak dużo w zamian?
Błażej Błoch
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REKOLEKCJE DLA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
KOMUNII ŚWIĘTEJ
W dniach 24-26 maja br. w Zaborówcu odbyły się
rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej, które poprowadził ks. dr Krzysztof Michalczak.
Po raz kolejny miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach
umacniających naszą formację permanentną. Każde
rekolekcje przygotowane, a zarazem prowadzone przez
Naszego ks. Krzysztofa są przepełnione Duchem
głębokiej wiary utwierdzającej nas szafarzy w naszej
posłudze. Tematem majowych rekolekcji był „ROK
WIARY”. Jest to temat, który nam towarzyszy przez cały
rok liturgiczny w naszych kościołach, jak i w naszym
życiu. Pragnąłbym Wam, drodzy Czytelnicy, pokrótce
przybliżyć tematy z rekolekcji wygłoszonych przez
Naszego ks. Krzysztofa.
1. Brak życia wiary chrześcijan.
Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą
się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne
swego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako
oczywistej przesłance życia wspólnego. W rzeczywistości,
założenie to nie jest już nie tylko tak oczywiste, ale często
bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości można
było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową,
powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu do treści
wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się,
że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z
powodu głębokiego kryzysu wiary , który dotknął wielu
ludzi.
2. Sytuacja społeczna
„Wielu współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to
jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna.
Często nawet podstawy i najbardziej zasadnicze pojęcia
chrześcijaństwa nie są już znane. Wielu ochrzczonych
żyje tak, jakby Chrystus nie istniał: powtarza się gesty i
znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach
religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja
treści wiary i przylgnięcia do Osoby Jezusa.
•
Miejsce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi
zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie eligijne
:•
Jesteśmy świadkami swego rodzaju sekularystycznej
interpretacji wiary chrześcijańskiej,
która
powoduje jej erozję i z którą wiąże się głęboki kryzys
sumienia i praktyki moralności chrześcijańskiej
•
Wielkie wartości, które w znacznej mierze były
inspiracją dla kultury europejskiej, zostały oddzielone
od Ewangelii, przez co utraciły swą najgłębszą duszę,
zostawiając miejsce dla licznych wypaczeń.
Jan Paweł II,
Adhortacja Eccesia in Europa,n.47
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3. Kwestionowanie wiary chrześcijańskiej dzisiaj
Współczesność odsłania różne płaszczyzny, na których
dokonuje się kwestionowanie wiary:
a) kwestionowanie możliwości uwierzenia i potrzeby
wiary materialistyczna
kultura konsumpcji i
sekularyzm;
b) kwestionowanie istoty i przedmiotu wiary – wybiórcze
chrześcijaństwo;
c) kwestionowanie społecznego charakteru wiary
chrześcijańskiej – uderzenie w instytucjonalny wymiar
chrześcijaństwa, Kościół, chce się pozbawić
jakiegokolwiek wpływu na życie społeczne.
4.Indyferentyzm religijny.
Termin ten oznacza obojętność wobec Boga i religii.
Indyferentyzm religijny to przekonanie, że nie ma
większej wartości czy znaczenia to, czy Bóg istnieje, czy
też nie. W konsekwencji dla człowieka obojętnego
religijnie Bóg „umarł” w tym sensie, że przestał być dla
niego podstawową wartością życiową, źródłem prawdy
i miłości.
W całym świecie, również po upadku ideologii, które z
materializmu uczyniły dogmat, a z odrzucenia religii swój
program, szerzy się swoisty ateizm praktyczny i
egzystencjalny, a odpowiada mu przesiąknięta
sekularyzmem wizja życia i przeznaczenia człowieka.
Człowiek ten, „całkowicie zajęty sobą, nie tylko stawia
siebie w centrum wszelkiego zainteresowania, lecz śmie
twierdzić, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości”,
stopniowo oddala się od owej „sfery duchowej” która tym
bardziej jest mu potrzebna, im bardziej szeroki dostęp do
dóbr materialnych i zasobów daje mu złudne wrażenie, że
jest samowystarczalny. Nie potrzeba już zwalczać Boga –
człowiek myśli , że może się po prostu bez Niego obejść.
„Żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał”
Otóż zobojętnienie religijne i zupełny brak praktycznego
odniesienia do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych
problemów życiowych są zjawiskami nie mniej
niepojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. I nawet
jeśli wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w
niektórych tradycjach i obrzędach, to stopniowo traci
ona swe miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej
egzystencji, takich jak narodziny, cierpienie i śmierć. W
rezultacie, współczesnego człowieka stojącego w obliczu
tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi,
ogarnia rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa
wyeliminowania źródła tych problemów przez położenie
kresu ludzkiemu życiu.

(cd. w kolejnym numerze)
Sławomir, Andrzej Król
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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
CZERWIEC - LIPIEC - SIERPIEŃ 2013
Orzeł w koronie – O figurze NSPJ w Zbąszyniu
pisałam w nr 1/2013 roku. Zamieszczone zdjęcie figury
z 1932 r., pochodzące ze zbiorów p. Mariana
Andrzejaka, pokazuje, że na cokole był orzeł. W
związku z tym, że tegoroczna procesja Bożego Ciała
rozpoczynała się od tego właśnie pomnika, figurę Pana
Jezusa odnowiono. Opracowujący w roku 1990 projekt
odbudowy figury-pomnika NSPJ p. Zenon
Matuszewski, zabiegał u burmistrza aby na cokole
umieścić, tak jak to było pierwotnie, orła. I ORZEŁ w
KORONIE pojawił się na cokole pomnika. Jak
poinformował mnie ks. Proboszcz Z. Piotrowski,
sprawą odnowienia i umieszczenia orła zajął się
burmistrz T. Kurasiński. Pozostała jeszcze do realizacji
sprawa oświetlenia.

Czuwanie modlitewne ze św. O. Pio – W nocy z
15/16 czerwca w Krakowie Łagiewnikach miało
miejsce XI Czuwanie ze św. Ojcem Pio w Roku Wiary.
W naszym kościele parafialnym Grupa Modlitewna św.
Ojca i bł. Jana Pawła II zorganizowała transmisję na
żywo poprzez Internet. Czuwanie miało charakter
dziękczynno – błagalny za zdrowie KS. KRZYSZTOFA
KACZMARKA. Przy ołtarzu wystawiono zdjęcie ks.
Krzysztofa. Hasło tegorocznego czuwania to:
BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI. Rozpoczęło się ono
o godz. 21.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia –
Apelem Jasnogórskim. Była konferencja, świadectwa
uczestników czuwania, a o godz. 24.00 Eucharystia.
Jedna z intencji wyczytanych na początku Mszy św. to:
O UZDROWIENIE KS. KRZYSZTOFA. Ludzie
przychodzili do kościoła w różnych godzinach. Na
10

Mszy św. o północy było w naszym kościele ok. 50
osób. Czuwanie modlitewne zakończyło się ok. 5.00.
Módlmy się nadal o zdrowie dla ks. Krzysia.
Misjonarz z Kamerunu – W niedzielę, 16 czerwca
gościliśmy w naszej parafii ks. Henryka Jędrzejczaka,
kolegę z roku naszego ks. Proboszcza, który od 23 lat
jest na misjach w Kamerunie. Ks. Henryk od kilku lat
jest proboszczem na południu Kamerunu, w
afrykańskiej dżungli. Jeśli ks. Misjonarz pojawia się w
naszej parafii tzn., że minęło 2 lata od poprzedniej
wizyty, bowiem do Polski przyjeżdża co 2 lata. Zbiera
wtedy ofiary na pomoc dla afrykańskich dzieci. Wielu
naszych parafian opłaca szkołę tym dzieciom, bo nauka
tam jest płatna, a rodzice nie mają pieniędzy. Św. Paweł
podczas trzeciej wyprawy misyjnej przypomniał słowa
Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w
dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). I to prawda, jak
miło dostać list z podziękowaniem i zdjęciem
uśmiechniętego dziecka. Przez 2 kolejne lata
otrzymałam taką przesyłkę i co ciekawe obydwa
przysłał ten sam chłopiec o imieniu Łukasz (w
tłumaczeniu na j. polski). Ofiary można wpłacać na
konto:
KS. HENRYK JĘDRZEJCZAK
MISSION CATHOLIQUE DE WOM-YANDA
B. P. 28 NGOMEDZAP – CAMEROUN
PEKAO SA II O/POZNAŃ
72 1240 1763 1111 0000 1813 0526

Nowi ministranci – Również w niedzielę 16.06.
2013 r., na uroczystej Mszy św. o godz. 9.00, ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski przyjął do grona
ministrantów sześciu kandydatów z naszej parafii, byli
to: Kacper Andrzejak, Dawid Klimek, Patryk
Knopczyński, Dawid Majta, Dawid Rogoża i Dominik
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Woźniak. Kandydatów do pełnienia zaszczytnej funkcji
ministranta przygotował ks. Marek Krysmann –
opiekun ministrantów. Po zakończonej uroczystości w
kościele, nowi ministranci wraz z rodzicami i
zaproszonymi gośćmi, spotkali się w Domu Katolickim
na kawie.

Pielgrzymka do sanktuariów Pomorza – Po raz
11 ok. 50 - osobowa grupa pielgrzymkowa ze Zbąszynia
udała się w dniach od 8 do 12 lipca 2013 r. na
pielgrzymkę. W tym roku trasa wiodła do Rokitna –
Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej, Myśliborza –
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Szczecina –
Sanktuarium MB Fatimskiej, na Święte Góry
Pomorza: Górę Chełmską – Sanktuarium MB
Trzykroć Przedziwnej i Górę Polanowską – Pustelnia
i kaplica Matki Bożej Bramy Niebios. Ponadto
pielgrzymi zwiedzili Szczecin, Kołobrzeg, Kamień
Pomorski. Była też okazja aby pobyć nad morzem.
Pielgrzymka piesza – Nasza parafia gościła na
noclegu 150 pielgrzymów udających się do
Częstochowy ze Świebodzina i Międzyrzecza.
Pielgrzymi zostali rozlokowani po rodzinach.

ZMIANY W PARAFII, DEKANACIE
I ARCHIDIECEZJI:

Bierzmowanie – 139 uczniów III klasy
gimnazjum ( łącznie z Chrośnicą i Łomnicą ) przyjęło
sakrament bierzmowania. Bierzmowania udzielił ks. bp
Zdzisław Fortuniak w dniu 19 czerwca 2013 roku
podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00.

PIELGRZYMKI, PIELGRZYMKI,
PIELGRZYMKI…
Pielgrzymowanie chorych i starszych - 5 lipca
na Wielki Odpust Matki Bożej Ucieczki Grzeszników
do Wielenia udały się 2 autokary osób chorych i
starszych, a wielu parafian przyjechało prywatnymi
samochodami. Wyjazd zorganizowali nasi szafarze, a
pielgrzymce przewodniczył ks. Mateusz Kubiak. Był
to w Wieleniu dzień modlitw za chorych. Mszy św.
odpustowej przewodniczył ks. Prałat Jan
Stanisławski, a kazanie wygłosił znany nam wszystkim
ks. Stanisław Gawlicki ze Świętej Góry w Gostyniu.
Kapłani udzielali podczas Mszy św. – sakramentu
chorych.Pielgrzymka rowerowa – Ponad 200
uczestników pielgrzymki rowerowej ze Szczecina do
Częstochowy gościła nasza parafia w środę, 10 lipca
2013 w Domu Katolickim, gdzie przygotowano dla nich
poczęstunek.

W parafii – Z dniem 24 sierpnia 2013 r. opuszcza
naszą parafię, ks. mgr Mateusz Kubiak. Dekretem ks.
Arcybiskupa zostaje przeniesiony do parafii pw. Świętej
Rodziny w Poznaniu.
Nowym wikariuszem w zbąszyńskiej parafii
mianowany został ks. mgr lic. Łukasz Wegner
dotychczasowy wikariusz parafii pw. Pocieszenia NMP
w Borku Wlkp.
W dekanacie – Ks. mgr lic. Tadeusz Jaskuła
dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Piotra w
Okowach mianowany proboszczem parafii pw. św.
Elżbiety w Jutrosinie. Proboszczem w Chobienicach
mianowany został dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Pniewach – ks. mgr Sławomir
Ratajczak.
W archidiecezji - Papież Franciszek mianował
ks. Doktora Damiana Bryla, ojca duchownego w
Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji
poznańskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji.
Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej Księdza Biskupa
Nominata odbędzie się w niedzielę 8 września br. o
godz. 16.00 w Katedrze Poznańskiej.

Oprac. Urszula Pawelska
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OJCIEC PIO
BLIŻEJ NAS
Ciało Ojca Pio zostało ponownie
wystawione do publicznej czci w
szklanym sarkofagu w krypcie kościoła
jemu poświęconego w San Giovanni
Rotondo.
Kapucyni ufają, że ta decyzja
przyczyni się do umocnienia
u wszystkich odwiedzających
sanktuarium wiary – cnoty, której
autentycznym świadkiem był i ciągle jest
Ojciec Pio.
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TRUDNA HISTORIA
PRZEBACZYLIŚMY,
ZAPOMNIEĆ NIE MOŻNA,
POTRZEBA PRAWDY W
MODLITEWNYM DUCHU
Wiedza przeciętnego Polaka o
prawdzie kresów 1939-45 jest nikła.
Szkolna historia nie przewidywała jej,
w mediach przebijała się bardzo
rzadko, a sami kresowiacy, którzy
przeżyli, nie przyznawali się do swych
ran, także władza ludowa nie chciała
tej niewygodnej dla siebie prawdy, w
której sami nie odegrała chlubnej roli.
70. Rocznica spowodowała wielki
wylew wiedzy na ten temat. Czytając i
słuchając publikacje można
stwierdzić, że informacje na temat są
obiektywne, jednak nie do każdego
dociera jaką wielką rolę spełnia
odpowiedzialna polityka historyczna
w pomyślności i dobrobycie narodów
(mówiąc praktycznie i po poznańsku).
Niestety wielu z nas ucieka od pamięci
i wrażliwości, tymczasem o. Św.
Franciszek nazywa taką postawę
niechrześcijańską, a wręcz pogańską.
Mamy obowiązek jako ludzie –
chrześcijanie – Polacy – uczniowie
Pana nie tylko zapłakać nad tymi,
którzy przeżyli piekło na Ziemi, ale
wyciągnąć stosowne wnioski na
przyszłość dla siebie i innych, a przez
wiedzę strzec siebie i innych.
Prawdziwe przebaczenie buduje się na
prawdzie. Jeżeli prawda będzie
relatywnie zmieniana – to pojednanie
jest niemożliwe… niemożliwe. Jako
ŚW. ANTONI PADEWSKI

ludzie, których bliscy przeszli
niemiecką okupację często
przeżywamy okrucieństwo, które ze
sobą niosła. „Obrazki Wołyńskie” w
okrucieństwie były o wiele bardziej
wyszukane niż zbrodnie hitlerowskie.
Dlaczego pamięć jest ważna ?
- sami zbrodniarze, a także dalsze
pokolenia zakłamywali i zakłamują
historię, ale i podejmują w czasach
współczesnych konkretne działania
nie sprzyjające pojednaniu narodów,
powielając wrogość swych
p o p r z e d n i k ó w. O t o p r z y k ł a d :
Uchwała Głównego Prowidu OUN z
czerwca 1990 roku brzmi
złowieszczo: Będziemy dążyli
wszelkimi środkami i sposobami do
odbudowania ukraińskiego charakteru
Zakurzonii (Chełmszczyzny i
Podlasia), Ukraina nigdy z tych ziem
nie zrezygnuje i w odpowiednim
czasie o nie się upomni. Jeżeli Polacy
będą się upierać, Ukraina względem
nich bez najmniejszego wahania użyje
siły zbrojnej. 10 lat później
grekokatolicki duchowny Stefan
Dziubina w homilii wygłoszonej na
cmentarzu w Pikulicach pod
Przemyślem kłamliwie stwierdził, iż
było tak wiele ofiar, bo Polacy nie
chcieli po chrześcijańsku, po Bożemu
się dogadać (…) ponieśli wielkie
ofiary, głównie na Wołyniu, tylko
dlatego, że ich przywódcy nie chcieli
zrozumieć, że Ukraińscy mają takie
samo prawo do wolności i
niepodległego państwa na swoich

- c.d. ze str. 9

Św. Antoni był obrońcą uciśnionych, zawsze i
wszędzie stawał po stronie biednych. Jego dni były
wypełnione pracą. Kazania, nauczanie, spowiadanie
zajmowały go do tego stopnia, że często kończył dzień
zapominając zupełnie o jedzeniu. Był wyczerpany
nadludzką pracą, chorując przy tym na puchlinę wodną.
Antoni czuł, że zbliża się nieunikniona chwila
pożegnania ze światem. Opadając z sił, zatrzymał się w
małym klasztorze Arcella, gdzie w piątek wieczorem,
13 czerwca 1231 roku, mając zaledwie 36 lat, oddał
ducha Bogu
Na jego życzenie pochowano go w PADWIE, w
kościółku
Matki
Bożej.
Pogrzeb był wielką
manifestacją. W niecały rok później, papież Grzegorz IX
zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji
zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni
doznawali przy grobie Antoniego. Komisja papieska
stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7
wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3
głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2

rodzimych, etnicznych ziemiach, jak
Polacy na swoich ziemiach. I z tej
przyczyny brutalnie odrzucili
proponowaną zgodę i wspólną walkę
przeciw temu samemu wrogowi.
Niestety podobne do cytowanych tutaj
tez prezentują także niektórzy
historycy ukraińscy, obwiniając
Polaków za to, że nie powstało
niepodległe państwo Ukraińskie po
pierwszej wojnie światowej, za
wszystkie krzywdy w II.
Rzeczpospolitej, a nawet za
rozpoczęcie mordów na Wołyniu w
czasie II. Wojny światowej. Około 120
tys. Polaków i w mniejszej części
Ukraińców, którzy chcieli im
pomagać zginęło na kresach. Pan Bóg
nad nimi zapłakał. Czy nasze
człowieczeństwo stań też na ten płacz,
nad pomordowanymi, ale także na
modlitwę za oprawców, a Duch
Święty niech nas wspomaga w
wyciągnięciu wniosków.
Cdn. W następnym numerze świadek
tych zdarzeń.
Konrad Maciejewski

epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych.
Papież Grzegorz IX wyznaczył dzień dorocznej
pamiątki św. Antoniego na 13 czerwca, w dniu jego
narodzin dla nieba. W roku 1263 grób został przeniesiony
do nowej, wielkiej bazyliki w Padwie. Bazyliki budowane
nad grobami świętych musiały być ogromne, żeby móc
pomieścić dużą ilość pielgrzymów. Sanktuarium św.
Antoniego w Padwie jest jednym z najbardziej
popularnych sanktuariów w Europie. W bazylice znajduje
się też Kaplica Relikwii, w której przechowywany jest
język i aparat głosowy - zachowany w stanie
nienaruszonym – tego Świętego głosiciela Ewangelii.
W 1946 roku papież Pius XII ogłosił św. Antoniego
Doktorem Kościoła. Jest m.in. patronem franciszkanów,
ludzi i rzeczy zaginionych. Olbrzymia liczba wiernych,
szuka jego wsparcia, gdy czegoś poszukują, gdy są
załamani zgubą cennej lub potrzebnej rzeczy.
Abyśmy wszyscy doznawali wstawiennictwa św.
Antoniego oraz łask i błogosławieństwa Bożego. Święty
Antoni – módl się za nami.
Urszula Pawelska
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA

1
2

1. Wstawiasz do niego kwiaty
2. „O rybaku i złotej …”.
3. Ogrodowy, do podlewania trawy
4. Na grzyby
5. Przydaje się na biwaku gdy jest ciemno

3
4
5
6
7

6. Pływają po morzu.
7. Dostajesz je na zakończenie roku szkolnego.

*

8. Inaczej pływalnia.

8

9. Łódka napędzana wiatrem.

9

10. Biblijny właściciel Arki.

10

11. Z nią na ryby.

11

12. Czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą.

12

13. Muszą być wygodne na pieszą wycieczkę.

13

14. Chroni przed deszczem.

14
15

15. Zielony, kiszony lub warszawski.
16. Gorący na plaży.

16
17

17. Znajdziesz je na morskiej plaży.
18. Dmuchany do pływania.

18

autor: Milena

MATEMATYCZNY KŁOS
Przeskakuj na kolejne ziarenka kłosa i wykonaj działania
matematyczne.
Licz w pamięci i nie używaj kalkulatora.

Czy znasz nazwy
tych zbóż?
Dopasuj do
odpowiednich

PSZENICA
JĘCZMIEŃ
OWIES
KUKURYDZA
ŻYTO

Gdy szukasz Boga
popatrz na kwiaty,
Popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
I nową treścią wypełnisz
swój czas
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament chrztu przyjęli:
1/. Maja Przeworska, Zbąszyń, ul. Pitury,
2/. Karina Pielichowska, Zbąszyń, Os. na Kępie,
3/. Aleksander Barski, Stefanowice,
4/. Martyna Tomaszewska, Zbąszyń, ul. Garbarska,
5/. Paweł Piotr Jeleń, Przyprostynia, ul. Prandoty,
6/. Jan Sławomir Fabiś, Łomnica,
7/. Nikodem Słowiński, Przyprostynia, ul. Cegielniana,
8/. Maja Rugała, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
9/. Laura Irena Cieślak, Zbąszyń, Os. na Kępie,
10/. Lena Nowak, Mariankowo,
11/. Szymon Prętki, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia,
12/. Natalia Krzyżaniak, Zbąszyń, ul. Żeromskiego.
13/. Nina Bujnowska, Przyprostynia, ul. Bartnicza,
14/. Kacper Klimann, Przyprostynia, ul. Prandoty,
15/. Patrycja Bednarzak, Jastrzębsko Stare,
16/. Alan Piechowiak, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
17/. Kacper Kubicki, Przyprostynia, ul. Wawelska,
18/. Alan Frącek, Zbąszyń, ul. Słoneczna,
19/. Alan Paweł Woźny, Zbąszyń, ul. Husycka,
20/. Maria Weronika Birk, Zbąszyń, ul. Holenderska,
21/. Goranni Antonio Wachowski, Irlandia Płn.,
22/. Maciej Donaj, Zbąszyń, ul. Jeziorna.

Odeszli do Wieczności:

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Paweł Przybył - Anna Maria Wójcik,
2/. Michał Herzog - Alicja Kluj,
3/. Jakub Adrian Lewandowski
- Daria Renata Gostyńska,
4/. Tomasz Piter - Katarzyna Kucz,
5/. Dawid Firlej - Agnieszka Danuta Adamczak,
6/. Mateusz Młodystach - Anna Maria Grychta,
7/. Bartosz Paweł Woś - Alicja Maria Michalszczak,
8/. Andrzej Nyga - Małgorzata Ewa Kaczmarek,
9/. Tomasz Walczak - Magdalena Przeniczka,
10/. Arkadiusz Sławomir Dulat
- Joanna Maria Kaczmarek,
11/. Mateusz Lankiewicz - Elżbieta Maria Bańdur,
12/. Michał Kusior - Barbara Gogołkiewicz.
13/. Dawid Łukasz Sołtysik
- Berrnadetta Maria Lachmann,
14/. Łukasz Tomasz Klimecki
- Kamila Anna Różańska,
15/. Michał Jan Ludwiczak - Justyna Tobys,
16/. Sebastian Bielaszewski - Emilia Bielaszewska,

17/. Bartłomiej Kazimierz Sita
- Magdalena Baszko,
18/. Damian Wróbel - Laura Pawlik,
19/. Piotr Marek Utrata - Beata Maria Dzięcioł,
20/. Tomasz Rychły - Katarzyna Róża Hoffman,
21/. Sebastian Marek Tomczak
- Daria Tomczak,
22/. Dawid Marek Szaferski
- Katarzyna Plucińska,
23/. Zbigniew Jankowiak - Monika Kubiak.

1/. Czesław Henryk Nurski, l. 78, Trzebiechów,
2/. Benedykt Kromski, l. 63, Strzyżewo,
3/. Bernard Koprowski, l. 62, Zbąszyń, ul. Sportowa,
4/. Leon Żurek, l. 90, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
5/. Walerian Pawelski, l. 91, Zbąszyń, ul. Rejtana,
6/. Zofia Ganda, l. 92, Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
7/. Marek Miszczak, l. 51, Zbąszynek,
8/. Jerzy Kazimierz Owczarczak, l. 68, Zbąszyń, ul.
Wypoczynkowa,
9/. Wanda Dudek, l. 91, Trzciel – Odbudowa,
10/. Genowefa Nowak, l. 89, Zbąszyń, ul. Rejtana,
11/. Henryk Wachowski, l. 82, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
12/. Eugeniusz Radom, l. 55, Zbąszyń, ul. Wigury,
13/. Franciszek Ignacy Tomowiak, l. 76, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
14/. Lech Stanisław Kubiak, l.59, Zbąszyń,
15/. Stefania Kozłowska, l. 77, Nądnia.
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KĄCIK POETYCKI
Wakacje to czas odpoczynku. Warto się na chwilę zatrzymać... w codziennych obowiązkach i znaleźć czas na
spotkanie nie tylko oczami, ale też duszą na świat przyrody dany nam przez Boga.

***
Dzień dobry drzewo
wyciągasz gałęzie
lekko zaróżowione
od porannego chłodu
przeciągasz się przeczuciu
przedwieczornych deszczów
gotowe pęcznieć sokami,
wystrzelić śmiechem
zielonych listków
osłonić nas od słońca
zbyt natarczywego.
Dzień dobry drzewo
dobre drzewo pokochanowska
poczarnoleska
lipo moja
śródmiejska.

Przez miedze polne
Przez miedze polne
biegnące wśród żyta,
Z odkrytą głową, śpiewając i boso
Idę poranną, dobroczynną rosą,
I świat mi w oczach, jak maj
się rozkwita.
A w końcu miedzy, już widać z daleka
Skowrończe gniazdo, podniesione trzyma
I w oczy piskląt zagląda oczyma
Pan Bóg – przyjaciel, który na mnie czeka.
(K. Wierzyński)

Leśne bajanie
Tak się już utarło w świecie
i nic prawdy tej nie zmieni,
rosną baśnie w polu, w lesie,
wiosną, latem i w jesieni.
Leśne, leśne, leśne bajanie,
ptasie, ptasie, ptasie śpiewanie,
cicho, cicho, cichutko stąpaj
bo wypłoszysz wiatr.
Leśne, leśne, leśne bajanie,
sosen, świerków, brzóz kołysanie;
Popatrz, popatrz chmurek koronka
płynie w wielki świat.
Ludzkie, ludzkie, ludzkie bajanie
słów niesfornych rozkołysanie,
cicho, cicho, cichutko stąpaj
bo się zgubi takt.
Ludzkie, ludzkie, ludzkie gadanie,
ciepłe, ciche, słów kołysanie.
Popatrz, popatrz znów na firance
cień jak motyl siadł.
W leśnym, leśnym, leśnym bajaniu,
sosen, świerków, brzóz kołysaniu.
Tylko trzeba cichutko stąpać
bo się spłoszy wiatr.
W ludzkim, ludzkim, ludzkim gadaniu
słów niesfornych rozkołysaniu,
tylko trzeba cichutko stąpać
b o s i ę z g u b i t a k t.
Smuga.
Ten poszum drzew Cię przyniesie,
Rozszeleści, rozsypie po lesie,
Rozhołubi i rozkołysze,
Aż Cię zobaczę, usłyszę,
Aż twoje malutkie, pisklęce
Po twarzy przesuną się ręce,
O, moja daleka, daleka,
O, moja miła, miła,
moja tęsknota Cię czeka,
Miłości się moja stęskniła.
St.A.Z.
Czerwiec 2013.
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KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI
Wiemy, z Pisma Świętego i z Tradycji, że nasz
Kościół Katolicki został założony przez samego Jezusa
Chrystusa prawie 2000 lat temu. Jesteśmy o tym
przekonani. Św. Augustyn twierdził, że Kościół ma
początek cudowny, bo jego założeniu towarzyszyły
cuda, ale największym jego cudem jest, że rozwinął się
w tak niezwykły sposób, za pomocą dwunastu
Apostołów. Pomimo wielu trudności i prześladowań od
samego początku istnieje i rozwija się, aż po dziś dzień.
Obok Kościoła Katolickiego mamy też inne
kościoły chrześcijańskie, założone przez ludzi. W
ubiegłym miesiącu omawialiśmy Kościół Luterański,
założony przez Marcina Lutra, dzisiaj zastanowimy się
nad początkiem i istnieniem Kościoła Anglikańskiego.
Twórcą tego Kościoła był król Anglii Henryk VIII
(1509 -1547). Król ten na początku swojego panowania
zasłynął jako gorliwy obrońca wiary katolickiej.
Otrzymał nawet od papieża Leona X tytuł „obrońcy
wiary”. Niestety, zarozumiałość i nieopanowana
zmysłowość doprowadziły do zerwania z Kościołem
Katolickim.
Henryk VIII był żonaty z Katarzyną Aragońską,
wdową po swoim bracie Arturze. Z małżeństwa tego
zrodziło się kilkoro dzieci, które zaraz zmarły. Została
tylko córka Maria Tudor. Po osiemnastu latach
małżeństwa z Katarzyną, zakochał się gwałtownie w
swojej damie dworu Annie Boleyn. Postanowił oddalić
prawowitą małżonkę i ożenić się z Anną. Głównym
powodem były miłość do Anny i brak męskiego
następcy tronu. Usłużni dworzanie doradzili mu
zwrócić się do papieża o rozwód, m.in. dlatego, że w
ich opinii małżeństwo z Katarzyną było nieważne,
ponieważ była żoną jego zmarłego brata. Papież, po
r o z w a ż e n i u s p r a w y, u z n a ł w a ż n o ś ć
pierwszego małżeństwa ze względu na udzieloną przed
ślubem dyspensę od przeszkody powinowactwa.
Wtedy król, za poradą doradców, zwołał parlament,
który ogłosił zerwanie z Rzymem, a Henryka obwołał
głową Kościoła w Anglii. Nowa hierarchia
zatwierdziła ślub z Anną, który odbył się w 1533 roku.
Uroczyście ogłoszone zostało prawo, że kto tego nie
uznaje, podlega utracie majątku, a nawet karze śmierci.
Na mocy tego prawa zostali m.in. skazani na śmierć
kanclerz Tomasz Morus i kardynał Jan Fisher.
Małżeństwo to nie trwało długo. Oskarżona o zdradę
Anna została ścięta mieczem kilka lat później.

Wkrótce Henryk poślubił Jane Seymour, z którą
miał syna Edwarda, przyszłego króla Anglii. Po śmierci
żony poślubił w 1540 roku Annę z Kleve, małżeństwo
było bezdzietne i zostało unieważnione przez
parlament, a Anna otrzymała tytuł „królowej siostry”.
W lipcu tego samego roku, król poślubił Katarzynę
Howard. Małżeństwo trwało dwa lata, a Katarzyna
została ścięta toporem. Ostatnią żoną Henryka była
Katarzyna Parr, z którą nie miał dzieci. Znane są też
związki pozamałżeńskie króla.
Kiedy w państwie zaczęły się rozruchy,
parlament przywrócił w 1550 roku na tron córkę
Henryka, Marię Tudor, która przywróciła religię
katolicką w państwie. Maria była żoną Filipa II
Habsburga, syna Karola V. Po śmierci Filipa nowy
parlament powołał na tron Elżbietę, córkę Henryka i
Anny Boleyn, która po pewnym wahaniu
ponownie wprowadziła anglikanizm, powołała nowych
biskupów i prześladowała katolików. W czasie swojego
długiego panowania utwierdziła religię anglikańską,
która do dnia dzisiejszego jest obowiązującą religią
państwową.
Głową Kościoła Anglikańskiego jest król. Mają
swoją hierarchię: prymasa, biskupów, kapłanów.
Kościół Katolicki nie uznaje święceń Kościoła
Anglikańskiego. Pewien procent kapłanów
protestanckich powróciło i powraca do Kościoła
Katolickiego, pod warunkiem przyjęcia nowych
święceń. Papież Benedykt XVI utworzył diecezje
personalne dla powracających duchownych i wiernych.
Wśród wiernych anglikanów sprzeciw budzą święcenia
kobiet na kapłanów i biskupów. Ruch powrotu do
Kościoła Katolickiego zapoczątkowała grupa tzw.
„Ruch z Oxfordu” z Johnem Newmanem, którego Leon
XIII mianował kardynałem, a Benedykt XVI ogłosił
błogosławionym. Kościół Anglikański jest
podzielony na kilka odłamów i systematycznie traci
swoich wiernych. Kościół Katolicki powoli odradza się
w Anglii i liczy ok. 15%. Kościół Katolicki
prowadzi dialog z Kościołem Anglikańskim, ale
dużą przeszkodą są m.in. rozwody i święcenia kobiet.
Na ogół anglikanie życzliwie patrzą na Kościół
Katolicki.
Miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą dojdzie do
trwałego pojednania.
Opracował ks. Leon Łodziński
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KRZYŻÓWKA SIERPNIOWA
Litery w polach od 1 do 47 utworzą rozwiązanie - myśl św. Jana Bosko, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, w terminie do dnia 20.sierpnia 2013 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki czerwcowej” brzmi:
„Pierwsza radość dziecka, to poczucie, że jest
kochane”. Nagrodę wylosowała: Pani Anna
Skotarczyk, Zbąszyń, ul. Senatorska.
GRATULUJEMY.

Znaczenie wyrazów:

Pionowo:

1/. paschał,
Poziomo:
2/. wypoczynek w urlopie,
5/. szarfa,
3/. Blaszany …. w
8/. nie przegrana,
powieści Grassa,
9/. w ręku chirurga,
4/. w gniazdku elektr.,
10/. schyłek wartości
5/. konny pojazd na
kulturowych,
resorach,
11/. nieporządek,
6/. lichota,
bałagan,
7/. język Homera i Platona,
13/. nogi sarny,
12/. dowóz towaru do
15/. siarkowy, lub
sklepu,
chlebowy,
13/. kicz, lichy obraz,
18/. graciarnia, magazyn, 14/. imię żeńskie,
20/. Bóg, ….....,
16/. nie usiedzi długo w
Ojczyzna,
jednym miejscu,
22/. nauka o oceanach,
17/. zimowy pojazd,
23/. dzierżył go rycerz,
18/. rodzina ptaków /......
24/. dziewczynka lubiąca kozodoje/,
dużo mówić,
19/. gatunek małpy – żyje
28/. duch,
w Europie,
31/. następca patefonu,
21/. posadzona na grządce,
33/. „ciepło” o psie,
25/. kolor,
34/. dokazywanie, figle, 26/. aktor wcielający się w
psoty,
jakąś postać,
35/. jest też w oponie,
27/. była nią bajkowa
36/. cacko, drobiazg,
Śnieżka,
37/. w oborze,
29/. grota, pieczara,
38/. autor „Kłębowiska
30/. mała wanna,
żmij”,
32/. okręt z konwoju,
39/. urządzenie
35/. mogą być
nawigacyjne,
kempingowe,
42/. tarasuje, lub utrudnia 37/. ozdobna butelka,
ruch na drodze,
40/. rarytasy, smakołyki,
43/. może być rybny, lub 41/. gatunek psów,
z kurczaka,
42/. notatka,
47/. np. pantofelek,
43/. pokrywa skrzyni,
48/. w posiadaniu
44/. matka cesarza
akcjonariuszy,
Tyberiusza,
49/. w bucie,
45/. jeden ze zmysłów,
51/. powóz konny,
50/. nie lewica,
55/. łasze,
52/. rodzaj maszyny
58/. kobieca ozdoba,
szwalniczej,
60/. tam Śnieżka,
53/. w wierszu,
61/. ubezpiecza kolumnę 54/. naprawia dachy,
wojskową,
56/. na powiece,
62/. smaczna nowalijka, 57/. uda się albo nie,
63/. placek, pieczywo.
59/. gra w karty, lub wodne.
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PIELGRZYMI ZE ZBĄSZYNIA

Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
w Myśliborzu

Święta Góra
Polanowska
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