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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

zaprosiłem go, by głosił
Słowo Boże i w naszej
parafii. I tak się stało.
Ojcu Leonowi w imieniu
naszej społeczności
parafialnej bardzo dziękuję
za jego przekaz apostolski.
Ostatni dzień rekolekcji to
spotkanie z Matką Bożą w Ostrej
Bramie w Wilnie. Byłem tam
pierwszy raz, mam nadzieję, że nie
ostatni. Miejsce wyjątkowe i
wyjątkowi Polacy. Tam na Litwie
nasi rodacy prosili, by nie mówić,
że są Polonią ale, że są Polakami

SŁOWO
PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie
W dniach od
16 do 20 września
przebywałem na
zamkniętych rekolekcjach
kapłańskich
w Wigrach
(w
dawnym pokamedulskim
klasztorze). Rekolekcje prowadził
znany nie tylko w Polsce, ale rzec
można w całym świecie o. Leon
Knabit. Korzystając z okazji

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2013
Co działo się we wrześniu?
·
Święcenie ziarna - W niedzielę, 8 września
2013 przypadało Narodzenie NMP, nazywane Świętem
Matki Bożej Siewnej. W
naszym kościele na Mszy
św. o godz. 9.00 święcono
ziarno, które rolnicy z
wiarą będą rzucać w
ziemię, mając ufność, że
Bóg chleb rozmnoży.

· Katolicka Wspólnota Chleb
Życia – Również w niedzielę, 8
września gościliśmy w parafii
przedstawicieli Katolickiej
Wspólnoty Chleb Życia wraz z
kapelanem Wspólnoty ks.
Jackiem Krzemieniem, który
głosił
homilie i zbierał ofiary na
utrzymanie domów i
udzielanie pomocy osobom
będącym w skrajnie trudnej
sytuacji. Rozprowadzano też
produkty z własnej przetwórni.
Przełożoną Wspólnoty w
Polsce jest Siostra Małgorzata
Chmielewska.
·
Pożar kościoła – W środę, 11 września strażacy z
całej gminy uczestniczyli w akcji gaśniczej
zorganizowanej pod hasłem: „Pożar kościoła w
Zbąszyniu”. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Teren
wokół kościoła zapełnił się wozami strażackimi, pojawił

p o d r u g i e j s t r o n i e g r a n i c y,
którzy stamtąd nie wyjechali.
Ostrobramska Pani uświadomiła mi
jak bardzo jesteśmy związani z
Maryją.
A tu już miesiąc październik różańcowy. Bądźmy i my różańcowi.
Choć dziesiątka różańca
dziennie, tak niewiele w ciągu dnia
a tak wiele dla wieczności.
Jan Paweł II w Wadowicach nam
uświadomił - czas ucieka,
wieczność czeka.
Proboszcz

się podnośnik z drabiną. Pobierano też wodę, z
hydrantów, a także udzielono pomocy organiście, który
pozostał na chórze. Po zakończeniu akcji w Domu
Katolickim odbyło się podsumowanie ćwiczeń .
· Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – W sobotę,
14 września na Mszach św. adorowano relikwie Krzyża
Świętego znajdujące się na
co dzień w ołtarzu głównym
naszego kościoła. Relikwie
adorowano poprzez ich
ucałowanie.
· K o n g r e g a c j a
dekanalna Także w
sobotę, 14 września do
Zbąszynia zjechali się
kapłani z czterech dekanatów: Międzychodzkiego,
Pniewskiego, Wolsztyńskiego i Zbąszyńskiego. Księża
modlili się w kościele, a modlitwom przewodniczył i
Słowo wygłosił ks. kan. Krzysztof Apiecionek,
proboszcz z Siedlca, a
zarazem ojciec duchowny w
dekanacie. Potem nastąpiła
adoracja relikwii Krzyża
Świętego, gdyż było to
Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Księża
udali się również do krypty
pod prezbiterium. Dalsza część miała miejsce w Domu
Katolickim.
· Spotkanie z rodzicami – W niedzielę 15 września, po
Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się w kościele spotkanie z
rodzicami dzieci kl. III, które w przyszłym roku
przystąpią do pierwszej Komunii św.
· Składka remontowa – 15 wrzesień to trzecia
niedziela miesiąca. Była więc zbierana składka
remontowa. Zebrana kwota wyniosła 10.600,-. Za
złożone ofiary i wszelką pomoc składamy serdeczne
podziękowania.
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Z ŻYCIA PARAFII
cd. ze str. 3
· Spektakl „Pamiętajcie o ogrodach” –
Wspomniany już spektakl można było obejrzeć w
kościele, w piątek 20 września o godz. 17.00. Gośćmi i
widzami były rodziny młodych aktorów, którym
gratulujemy odwagi i wspaniałej gry aktorskiej.
· Pielgrzymka do Lichenia – W środę, 25 września
zbąszyńscy parafianie wraz z ks. Łukaszem udali się na
pielgrzymkę do Lichenia.

· Ojciec Leon Knabit – W niedzielę, 29 września
gościem w parafii był o. Leon Knabit – benedyktyn z
Tyńca. Głosił Słowo Boże, można było zakupić jego
książki, a także spotkać się z nimi w godzinach
popołudniowych w Domu Katolickim.
· Rekolekcje szkolne – W dniach od 30 września do 2
października trwały
REKOLEKCJE DLA
D Z I E C I S Z K Ó Ł
PODSTAWOWYCH. Nauki
rekolekcje głosił ks. Łukasz.
· Prace remontowe – W
ostatnim czasie zostały
odnowione cokoły figur
stojących przed kościołem.
Są to figury św. Stanisława i
św. Wojciecha.
· W prezbiterium kościoła
wykonano szlifowanie
posadzki.
A co w październiku?
· Miesiąc różańca –
Nabożeństwa Różańcowe
przez cały październik codziennie o godz. 17.30.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach
szczególnie dzieci.
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· Rekolekcje parafialne – Trwać będą od 3 do 7
października i poprowadzi je ks. Marek. I dzień –
czwartek – to dzień modlitw za zmarłych, II dzień –
piątek – modlić się będziemy za chorych i kandydatów
do bierzmowania, III dzień – PIELGRZYMKA
DZIĘKCZYNNO - POKUTNA WOKÓŁ JEZIORA, IV
dzień – modlitwy za małżonków i błogosławieństwo
zwierząt w ogrodach. Dzień V – Odpust parafialny –
uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Po sumie
odpustowej o godz. 12.00 poświęcenie odnowionego
cmentarza parafialnego.
· Adoracje Eucharystyczne – w związku z
rekolekcjami nie będzie w tym miesiącu adoracji.
· Wystawa – W dniach od 12 do 15 października, w
Domu Katolickim,
wystawa
na temat
„CODZIENNOŚĆ W PRL-u”.
· Forum młodzieżowe – 18 października w Pniewach
odbędzie się FORUM MŁODZIEŻOWE
zorganizowane przez SIOSTRY URSZULANKI na
zakończenie ROKU WIARY. Grupa dziewcząt i
chłopców ze szkoły podstawowej i
gimnazjum, która przygotowała,
pod kierunkiem katechetek –
J. Chłopkowskiej, M. Olejniczak i
M. Stefańskiej, spektakl „BŁAGAM
O WIELKI DAR WIELKIEJ
WIARY” na majowy Tydzień Wiary
w naszej parafii, zaprezentuje go w
PNIEWACH. Przedstawienie oparte
jest o tekstach bł. Jana Pawła II.
· Wystawa gołębi – W dniach od
18 -20 października w Domu
Katolickim wystawa gołębi i drobiu
ozdobnego.
· Ofiary Afganistanu – W sobotę
19 października o godz. 19.00
Msza św. w intencji ofiar żołnierzy w Afganistanie –
ŚWIADECTWO WETERANA.
Oprac. Urszula Pawelska
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

P o t y m
następuje
uroczyste
wprowadzen
ie dziecka
(dzieci) do
kościoła.
Symbolizuje
– część 2
to przyjęcie
n o w e g o
Chrzest Jezusa
Drodzy Czytelnicy
(chrzcielnica
naszego
kościoła)
człowieka do
naszego miesięcznika
wspólnoty
parafialnego. Tak jak
wspomniałem w poprzednim wierzących. Ksiądz idzie przodem,
numerze, zajmiemy się liturgią za nim rodzice oraz chrzestni
sakramentu chrztu w kościele, niosący dzieci. Gdy dojdą do
spojrzymy, jak przygotować się do o ł t a r z a , z a j m u j ą m i e j s c a
przygotowane w ławkach po lewej i
przeżycia tej ceremonii.
Dzień przed chrztem, dokładnie prawej stronie.
Po zajęciu miejsc w ławkach,
w piątek po wieczornej mszy św.
około godz. 18:30 w naszej świątyni rodzice i chrzestni nie siadają, ale
parafialnej,rodzice i chrzestni pozostają w postawie stojącej i
spotykają się na katechezie uczestniczą we mszy św. Po liturgii
chrzcielnej połączonej z instrukcją słowa, dokładnie po ewangelii,
liturgiczną, wyjaśniającą przebieg n a s t ę p u j ą g ł ó w n e o b r z ę d y
liturgii sakramentu. Spotkanie to ma sakramentu chrztu. Na początku
na celu objaśnienie i przybliżenie modlitwa wiernych zakończona
rodzicom praktycznych spraw wezwaniami do świętych oraz
d o t y c z ą c y c h c h r z t u . M o ż n a egzorcyzm z prośbą do Boga o
powiedzieć, że jest to katecheza obronę przed złymi duchami.
połączona z wyjaśnieniem obrzędu Bardzo ważną częścią tej ceremonii
sakramentalnego, czyli nauka jest wyrzeczenie się zła i wyznanie
wiary. W tym momencie rodzice i
powiązana z praktyką.
chrzestni w imieniu dzieci wyznają
wiarę i biorą na siebie wielką
odpowiedzialność wychowania ich
w wierze katolickiej. Jest to bardzo
ważny moment, w którym rodzice i
chrzestni powinni sobie
uświadomić, co jest istotą chrztu.
Nie chodzi tu wcale o materialne
podejście do dalszego życia
dziecka,nie chodzi o prezenty z
okazji Pierwszej Komunii św., czy
Chrzcielnica w naszym kościele
- widok od środka
ślubu, ale chodzi o żywą wiarę.
Rodzice i chrzestni mają być
W większości przypadków NAUCZYCIELAMI WIARY,
sakrament chrztu jest udzielany w dlatego ten moment w całej
połączeniu ze mszą św. Tak też jest w ceremonii jest ogromnie ważny.
Rozpoczyna się chrzest. Dziecko
naszej parafii (II i IV sobota
miesiąca, godz. 17:00). Rodzice trzyma przeważnie jedno z
dziecka i chrzestni muszą zawsze rodziców, mogą również chrzestni.
przybyć nieco wcześniej do kościoła Trzeba pamiętać, że na sam moment
(przed rozpoczęciem mszy św.). udzielenia sakramentu należy zdjąć
Ustawiają się pod chórem, aby tam czapkę z głowy dziecka i przechylić
w y p o w i e d z i e ć , w i m i e n i u nieco głową w dół, aby woda
dziecka,wolę przyjęcia chrztu. Na p o d c z a s c h r z c z e n i a m o g ł a
zakończenie obrzędów wstępnych swobodnie spłynąć na tackę. Ksiądz
kapłan robi znak krzyża na czole w tym momencie wypowiada imię
dziecka, a za nim rodzice i chrzestni. dziecka i słowa: „Ja ciebie chrzczę

PRAKTYCZNE
SPOJRZENIE NA
SAKRAMENTY
ŚWIĘTE
– CHRZEST

w imię Ojca i Syna i Ducha św.”
Zapamiętajmy, że nie odpowiadamy
„Amen”, że po słowa Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi…., na
zakończenie mówimy „Amen” .
Rada praktyczna – nie zakładamy od
razu czapki na głowę
dziecka,ponieważ następuje
namaszczenie olejem, krzyżmem
św., dopiero po tym można ją
założyć.

Rodzice chrzestni muszą zadbać
o dwie zasadnicze rzeczy – matka
chrzestna przynosi białą szatę, którą
przekazuje dziecku, gdy kapłan
mówi: „przyjmij białą szatę, niech
twoi bliscy słowem i przykładem
pomagają zachować ci godność
dziecka Bożego...”. Ojciec chrzestny
natomiast przynosi
świecę
chrzcielną, którą odpala od świecy
paschalnej. Dzieje się to w
momencie,gdy ksiądz
mówi:„Przyjmijcie światło
Chrystusa”. Świeca jest zapalona do
rozpoczęcia modlitwy Ojcze nasz,
później możemy ją zgasić. Po
zakończonym obrzędzie wszyscy
wracają na swoje miejsca i msza św.
trwa dalej.

Trzeba też zwrócić uwagę, że sam
chrzest jest przede wszystkim
wielkim wydarzeniem wiary, dlatego
nie rozpraszajmy rodziców i
chrzestnych nadmierną ilością zdjęć,
błyskających fleszy.
c.d. na str. 6

5

SPOJRZENIE NA
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
c.d. ze str. 5
M s z a ś w. k o ń c z y s i ę
błogosławieństwem. Zapamiętajmy, że
po rozesłaniu nie idziemy do domu,
tylko udajemy się do zakrystii, aby tam
złożyć brakujące podpisy w księdze
chrztu. Chodzi tu przede wszystkim o
rodziców chrzestnych, ponieważ
rodzice złożyli swoje podpisy wcześniej. Jeżeli chrzestni
są z innej parafii, oddają również zaświadczenie, że są
wierzący i praktykujący. Oczywiście tylko wtedy, gdy
nie uczynili tego wcześniej w biurze parafialnym.
Jeszcze dwa pytania najczęściej zadawane przez
rodziców – „Proszę księdza, jaka jest temperatura wody
do chrztu?”. Możemy być spokojni, zawsze jest
odpowiednia, zarówno w lecie, jak i w zimie, aby dziecko

WAKACJE W DRODZE …
Tomek Borkowski, 19-letni
nasz parafianin w tym roku część
wakacji spędził na pieszej
pielgrzymce do Częstochowy.
Wędrował tam wraz ze swoją
mamą Jolantą, tatą Romanem
oraz rodziną Państwa Birkholc:
Sylwią, Waldemarem i Wiktorią,
także ze Zbąszynia. Ciekawostką
jest, że założycielami grupy 21, do
której należeli, są nasz ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski,
a także
ks. dr Krzysztof
Michalczak, pan Sławomir Król i
pan Zbigniew
Michalczak.
Jednak tradycje
pielgrzymkowe w
naszej parafii
zanikły i przeszło
to na parafię w
Buku.
„Wyruszyliśmy
z Buku 5 lipca,
bardzo wcześnie o
6:00 rano. Naszym przewodnikiem
grupy był ks. Daniel Trocholepszy,
kapłan pochodzący z Nowej Wsi
Zbąskiej” - opowiada Tomek „Wędrowaliśmy przez 11 dni.
Pielgrzymka jest najlepszym czasem
zbliżenia się do Boga i uproszenia
wielu łask. W czasie pielgrzymki
czuje się prawdziwą obecność
W s z e c h m o c n e g o . M o d l i t w y,
czuwania, chwile skupienia
prowadzone były w „ciekawy”
sposób i dochodziło podczas nich do
wielu wzruszeń. Przez całą drogę
mieliśmy piękną pogodę, która
umilała wędrówkę. W naszej grupie
6

nie przeziębiło się; „Proszę księdza, nasze
dziecko często płacze i nie wiemy, co zrobić, bo
może przeszkadzać innym w przeżywaniu
mszy św. Czy możemy wówczas wejść do
zakrystii?” Oczywiście, jeśli coś takiego się
wydarzy, zawsze można wejść do zakrystii, aby
opanować zaistniałą sytuację.
Co zatem warto zapamiętać:
- wcześniej idziemy do spowiedzi św., aby z
czystym sercem przyjąć Komunię św. w czasie
mszy św.,
- jesteśmy punktualni, ustawiamy się w bramie
kościoła(pod chórem),
- matka chrzestna przynosi białą szatę,
- ojciec chrzestny przynosi świece chrzcielną,
- po mszy św. idziemy do zakrystii, aby podpisać się w
księdze chrztu.
Szczęść Boże Ks. Marek Krysmann

przeważała młodzież, co od razu
wpłynęło na atmosferę. Było nas 150
osób i połowa wędrowała po raz
pierwszy.”
„Poza szlakiem mogliśmy się
wspólnie bawić oraz lepiej poznać,
np. podczas pogodnych wieczorów
w Pudliszkach i Tarchałach. Będąc
ze sobą te kilkanaście dni mieliśmy
wiele czasu na nawiązanie
znajomości, które trwają do dnia
dzisiejszego. Na pielgrzymce
panowała ogromna przyjaźń.
Wszyscy sobie wzajemnie pomagali
i byli dla siebie życzliwi. Każdy
pielgrzym dbał o obolałe stopy
swojego brata i
siostry. Piękne jest to,
że człowiek zyskuje
od drugiej osoby tyle
darmowego dobra.
Bardzo ciekawie
wyglądają noclegi,
codziennie nocujemy
u innych ludzi.
Poznajemy ich
radości, smutki,
bolączki i problemy. Możemy
doznać nowych przeżyć. Głęboko w
sercu skrywam opowiadania o
książkach i literaturze pani Niny,
emerytowanej bibliotekarki.
Również podczas
pielgrzymowania
mieliśmy okazję
doświadczyć wiele
dobroci
od
ludzi
goszczących nas na
posiłkach. Najbardziej
zapamiętam pewną
rodzinę, która gościła
całą grupę. Można
sobie tylko wyobrazić

ile czasu i poświęcenia kosztowało
ugoszczenia tylu pielgrzymów.
Opieka medyczna sprawowana
była pod czujnym okiem
pielęgniarki pani Sylwii.
Mimo, że odczuwałem trud
związany z pokonaniem trasy, bo nie
ominęły mnie także bąble na
stopach, nie wyobrażam sobie, abym
nie wybrał się znowu podczas
wakacji do Matki Bożej. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku z tak
licznej parafii jak nasza, razem ze
mną wyruszy większa grupa. Jestem
przekonany, że jeśli ktoś raz
spróbuje nie będzie chciał na tym
poprzestać. Przykładem jest moja
mama, która kilkanaście lat temu
pielgrzymowała i czyni to dziś
razem z moim tatą. A dla mnie jest to
niesamowita radość, że idziemy do
Częstochowy razem.
Niezapomnianym uczuciem jest,
gdy po jedenastu dniach drogi
człowiek może uklęknąć przed
Obliczem Matki Bożej i powierzyć
jej wszystkie swoje sprawy. Są to
wspaniałe doznania, o których
ciężko zapomnieć, a do których
p r z e ż y c i a Wa s w s z y s t k i c h
zachęcam.”
Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

OJCIEC LEON KNABIT
W niedzielę 29 września br. na zaproszenie księdza proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego.
przybył do naszej parafii znamienity gość Ojciec LEON KNABIT.
Ojciec Leon jest synem listonosza zamordowanego przez gestapo. Święcenia kapłańskie
przyjął w Siedlcach w 1953 r. razem z naszym księdzem Leonem Łozińskim, z którym wówczas
mieszkał. W czasie służby duszpasterskiej jako kapłan diecezjalny został zakonnikiem
benedyktyńskim w Tyńcu. W latach 1963–1970 był proboszczem parafii w Tyńcu, a później
przeorem klasztoru w Lubiniu koło Kościana. W 1988 r. został proboszczem parafii Najświętszej
Marii Panny w Lubiniu . W latach 90. XX w. mianowano go przeorem opactwa.
Ojciec Leon jest znany ze swojej otwartości, dobrego kontaktu z młodzieżą i poczucia humoru. Jest naszym
„dobrem narodowym”, reprezentuje nasze ideały i wartości, jest apostołem na cały świat. Był bliskim znajomym
papieża Jana Pawła II. Prowadził programy w Telewizji Polskiej "Ojciec Leon zaprasza", "Salomon" oraz "Credo".
Obecnie prowadzi program "Ojciec Leon zawodowiec" w kanale Religia.tv. W dniu 23 grudnia 2009 r. "w uznaniu
wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży" o.
Leon Knabit został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Tomasz Jazdon

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NIEDZIELNYCH
6 października Łk 17, 5 – 10
Ewangelia ta zawiera dwie krótkie przypowieści: o
ziarnie gorczycy i o sługach. Oba teksty mówią o mocy
wiary. Jezus posłużył się tu przykładem ziarna gorczycy,
jednego z najmniejszych ziaren. W ten sposób
przekonuje, że wystarczy naprawdę nawet niewielka
wiara, by czynić wielkie rzeczy. Jednak, żeby to
osiągnąć, trzeba być posłusznym, jak sługa
z
drugiej opowieści, który najpierw ciężko pracuje w polu,
później jeszcze musi obsługiwać swego pana i dopiero na
koniec może pomyśleć o sobie, może odpocząć. My
również powinniśmy nauczyć się pokory i umiejętności
służenia innym. Cechą ziarna jest też to, że rośnie, że się
rozwija. Tak samo dziać się powinno z naszą wiarą. Z
małej jak ziarno gorczycy może rozwinąć się w wiarę
dojrzałą, głęboką i świadomą. Naszą wiarę powinniśmy
więc traktować jak zadanie, które wymaga
zaangażowania, cierpliwości, czystego serca i zaufania
Bogu. Wówczas będzie to wiara głęboka i dojrzała.
13 października Łk 17, 11 – 19
Jezus zmierzając do Jerozolimy spotkał na swej drodze
dziesięciu trędowatych, którzy prosili Go o uzdrowienie.
Kazał więc im iść i pokazać się kapłanom. Kiedy
zdziwieni tym poleceniem poszli, gdzie im kazał, zostali
uzdrowieni. Otrzymali dar nowego życia. Jednak o dziwo
tylko jeden z nich, Samarytanin wrócił, padł przed
Jezusem na kolana i podziękował Mu. Pozostali zajęci
swoim szczęściem zapomnieli o Tym, który to szczęście
sprawił. Stąd pytanie Jezusa: „Gdzie jest dziewięciu?”
Jeden Samarytanin dostrzegł w akcie uzdrowienia
działanie Boga, jako tego, który dokonuje cudu
uzdrowienia, dziękuje mu więc, uniża się przed Nim,
wielbi Boga za łaskę, jakiej doświadczył. Wtedy Bóg
daje mu jeszcze jeden dar, swoje błogosławieństwo.
Niestety jakże często człowiek uważa pomyślność za
swoją zasługę, za coś, co mu się należy, co jest oczywiste.
Nie dostrzega tego, że wszystko jest łaską Boga.
Zapomina, że za wszystko powinien Mu dziękować.
Pamiętajmy, że dziękowanie pomnaża otrzymany dar,
czyni nas lepszymi, wewnętrznie nas ubogaca.

20 października Łk 18, 1 – 8
Poprzednie przypowieści mówiły o potrzebie wzrostu
wiary z powodu naszych własnych słabości, o sile wiary
uzdrowionego Samarytanina. Ta przypowieść zaś
dotyczy wytrwałości. Oto wdowa, która potrzebuje
ochrony ze strony sędziego naprzykrza mu się ze swoimi
prośbami. Sędzia, który najpierw lekceważy kobietę, w
końcu znudzony jej błaganiami wysłuchał jej próśb.
Przypowieść ta uczy, że potrzebna jest w naszym życiu
nie tylko wzrastająca wiara, ale także wytrwała
modlitwa.Jakże często modlimy się bez wiary, bardziej z
przyzwyczajenia niż potrzeby serca, „odklepując” znane
sobie formułki. Nasza modlitwa staje się rutyną, bo
przestaje być spotkaniem z Bogiem. Tymczasem
prawdziwa modlitwa powinna być rozmową z Bogiem.
Jeżeli ludzie będą próbowali mówić do Boga, nie tylko
Bóg usłyszy ich, ale i oni usłyszą Boga, a jeżeli usłyszą
Boga, będą wiedzieli, że Bóg może dla nich zrobić dobre
rzeczy. Sens tej przypowieści jest taki, że człowiek nie
powinien tracić wiary, która inspiruje modlitwę, ale
powinien się modlić bez względu na okoliczności.
Musimy być wytrwali w wierze i w „mówieniu do Boga”,
bo Bóg chce, żeby ludzie się modlili, bo dobrze jest dla
nich modlić się i nie tracić ducha.
27 października Łk 18, 9 – 14
W tej przypowieści Jezus pokazuje, na czym polega
religijność faryzeusza, a na czym wiara celnika. Pierwszy
szczyci się swoimi dokonaniami, ale zapomniał o akcie
skruchy i żalu za własne występki. Jednocześnie w
swojej modlitwie potępia stojącego obok poborcę opłat.
Tymczasem celnik jest pokorny, uznaje swoje występki
przed Bogiem, prosi Go o przebaczenie.
Postawa faryzeusza przypomina postawę wielu za nas.
Rozliczamy się z Bogiem jak z fiskusem. Wyliczamy, co
dobrego udało się nam uczynić, porównujemy się z
innymi, czyli po prostu pobłażamy sobie a innych
oceniamy bardzo surowo. Uważajmy, by nasze
postępowanie nie przypominało zachowana owego
faryzeusza, który dziękuje Bogu, że nie jest taki zły, jak
inni. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że brak nam
doskonałości i że potrzebujemy Bożego miłosierdzia.
Grzesznik, który to uznaje podoba się Bogu i jest bliższy
przebaczenia od osoby, która nie stara się dostrzec
swoich wad.
opracowała Katarzyna Kubiak
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BARDZO
MALEŃKA TERESA
Ta k i m i s ł o w a m i
podpisywała swoje listy
Siostra Teresa z Lisieux, gdy
odkryła swoją „małą” drogę
do świętości. Czerpała radość
z faktu, że jest „mała”,
obalając w ten sposób mit, że
droga do świętości wiedzie przez
niedostępny dla zwykłych ludzi
heroizm. Wcale nie trzeba
dokonywać wielkich, bohaterskich
czynów, aby zostać świętym.
Urodziła się 2 stycznia 1873 roku
w Alencon na północy Francji jako
dziewiąta i najmłodsza córka Louisa i
Zelie Martin. Tereska miała zaledwie 4
lata kiedy zmarła jej mama. Ciężar
utrzymania i wychowania 5 córek ( 4
zmarły w latach niemowlęcych )
spoczął na ojcu, którego Tereska
bardzo kochała nazywając go swoim
królem. Po śmierci żony, p. Martin
przeniósł się wraz córkami Marią,
Pauliną, Leonią, Celiną i Teresą do
Lisieux. Dom, w którym mieszkali
nadal istnieje i jest obecnie pod opieką
sióstr oblatek. Pokoik zaś św. Teresy
zamieniono na kaplicę.
Najstarsza z sióstr Paulina
zastępowała Teresce mamę do czasu,
gdy wstąpiła do Karmelu w Lisieux
przyjmując imię AGNIESZKI OD
JEZUSA. Był to rok 1882. Dla
Tereski, która uczyła się jeszcze w
szkole sióstr benedyktynek, było to
bardzo bolesne przeżycie. Niedługo po
wstąpieniu Pauliny do Karmelu,
Tereska dochodzi do wniosku, że
miejsce to przeznaczone jest również
dla niej. Od marca do maja 1883 roku
jest bardzo poważnie chora. Cierpi na
halucynacje i stany lękowe. Jak sama
wyznała, uzdrowiła ja Matka Boża,
której oddała się pod opiekę po śmierci
swojej ziemskiej mamy. 8 maja 1884
roku to dzień przyjęcia przez
Tereskę pierwszej Komunii Świętej.
Odtąd przy każdej Komunii św.
powtarzała z radością: „Już nie żyję
ja, ale żyje we mnie Jezus”. Tego
również roku otrzymała sakrament
Bierzmowania.
Po Paulinie opiekę nad młodszą
siostrą przejęła Maria, ale po czterech
latach także i ona została zakonnicą w
Karmelu przybierając imię MARII od
NAJŚWIETSZEGO SERCA. Po
kilku dniach, również trzecia siostra
Tereski Leonia, wstępuje do zakonu,
jednak nie do karmelitanek, ale do
klarysek.
W Boże Narodzenie 1886 roku, w
n i e s p e ł n a 1 4 - l e t n i e j Te re s i e
dokonała się wielka przemiana. Jak
sama zanotowała: „Źródło moich łez
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wyschło i odtąd ledwie biło. W
tę przepełnioną światłem noc
rozpoczął się najpiękniejszy
rozdział mojego życia”.
Wówczas zapragnęła żyć już
tylko dla nawrócenia
grzeszników i dla Boga.
Mając 15 lat Tereska
postanawia, bez względu na
wiek, wstąpić do Karmelu. Swój
sekret powierza Paulinie i ukochanej
siostrze Celinie – ostatniej, która
jeszcze pozostała z nią w domu, a także
ojcu. I ten ojciec tak przecież
doświadczony przez los, powiedział
we wspaniałym porywie wiary, że
„Dobry Bóg uczynił mu wielki
zaszczyt prosząc go o jego dzieci”. On
sam kiedyś marzył o klasztornym
życiu i ożenił się mając dopiero 38 lat.
Ojciec cieszył się z decyzji córki, ale
wiedział, że jest jeszcze za młoda.
Tereska jednak mając po swojej stronie
ojca, za wszelką cenę starała się
uzyskać zgodę władz kościelnych, co
nie było łatwą sprawą. Ojciec pojechał
z nią nawet do biskupa, ale i on
pozostał nieugięty. Jedyną nadzieją był
papież. Właśnie papież Leon XIII
obchodził złoty jubileusz kapłaństwa i
Tereska namówiła ojca, aby pojechał z
nią do Rzymu. Podczas audiencji
upadła przed papieżem na kolana i
prosiła, aby pozwolił jej w wieku 15
lat wstąpić do Karmelu. Ojciec Święty
nie znał dziewczyny i nie chciał czynić
wyjątku, a na dodatek gwardia
papieska siłą usunęła Tereskę, nie
pozwalając na dalszą rozmowę z
papieżem. Nie traciła jednak nadziei.
Jej marzenie spełniło się 28 grudnia
1887 roku. Wtedy to otrzymała zgodę
biskupa na wstąpienie do Karmelu.
9 kwiecień 1888 rok – to data
wstąpienia Teresy do Karmelu w
Lisieux . Została przyjęta najpierw w
charakterze postulantki, potem
nowicjuszki. W klasztorze była
szczęśliwa, choć w pierwszym okresie
spotkało ją więcej cierni niż róż, mimo
iż przeoryszą była jej siostra Paulina.
Po kilku miesiącach przywdziała habit
zakonny i otrzymała imię TERESY od
DZIECIĄTKA JEZUS i od
NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA, a 8
września 1890 roku złożyła śluby
zakonne. Teresa wiedziała czego chce
i świadomie obrała najsurowszy, obok
klarysek, zakon żeński w Kościele.
Dwa lata później odwiedził ją w
klasztorze, po raz ostatni, ojciec. Już
wtedy cierpiał na zaburzenia
psychiczne, ale córkę poznał i
powiedział do niej na pożegnanie: „W
niebie”. Ojciec Tereski, Louis Martin
zmarł 29 lipca 1894 roku, a już 14
września tegoż roku, opiekująca się
ojcem Celina również wstąpiła do
Karmelu. Siostra Celina otrzymała

imię GENOWEFY od
NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA.
Spełnia się kolejne marzenie Tereski,
jej ukochana siostra Celina również
została oblubienicą Jezusa.
W klasztorze poznano się na
niezwykłych cnotach Tereski i w trzy
lata po otrzymaniu ślubów, zostaje
mistrzynią nowicjuszek. Życie w
Karmelu nie było łatwe surowe reguły,
nieogrzewane budynki klasztoru, (w
tych czasach klasztory karmelitańskie
we Francji nie miały ogrzewania)
wszystko to przyczyniło się do faktu iż
u Tereski pojawiają się pierwsze
objawy gruźlicy. Jest to kwiecień 1896
roku, Teresa bardzo cierpi. Umiera 30
września 1897 roku, w wieku 24 lat.
Teresa z Lisieux – św. Teresa od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego
Oblicza, zwana także Małą Tereską
(dla odróżnienia od św. Teresy z Avila,
zwanej Wielką), chciała by ją tak
nazywać, bo czuła się zbyt słaba by
dokonywać rzeczy wielkich. W
Karmelu poznawała jak małymi
krokami uczyć się miłości do Boga i
ludzi. Wierzyła, że nawet jeśli
wykonamy tylko „nasze małe
zadania”, ale uczynimy to z ogromną
miłością, to wystarczy, aby sprawić
Bogu przyjemność. Swoją drogę
nazywała Małą Drogą.
Pan Bóg obdarzył ją talentami.
Pisała wiersze, opisywała swoje
przeżycia mistyczne w „Dziejach
duszy”. Lubiła przedstawienia
teatralne i zagrała w jednej ze sztuk
Joannę D,Arc.
29 kwietnia 1923 roku papież
Pius XI ogłosił Teresę od Dzieciątka
Jezus błogosławioną, a po dwóch
latach 17 maja 1925 r. ten sam papież
dokonał jej kanonizacji. Po kolejnych
dwóch latach również Pius XI ogłosił
św. Teresę z Lisieux patronką misji.
Z kolei nasz ukochany Ojciec
Święty Jan Paweł II ogłosił św. Teresę
najmłodszym doktorem Kościoła, bo
uczy zarówno ludzi prostych jak i
wykształconych tzw. „małej drogi”
całkowitego powierzenia się Panu
Bogu Jego świętej woli. Przed każdym
bowiem człowiekiem stoją otworem
takie możliwości.
W roku 2009 papież Benedykt
XVI beatyfikował rodziców św.
Tereski – Louisa i Zilie Martin.
Św. Tereska przedstawiana jest
jako wiecznie uśmiechnięta z
naręczem róż, bo przed śmiercią
przyrzekła, że będzie z nieba
„spuszczać deszcz róż”, czyli łaski
jakie za jej wstawiennictwem ludzie
otrzymają. Jej wspomnienie
obowiązkowe w Kościele przypada na
dzień 1 października.
Urszula Pawelska
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ANIOŁOWIE
W miesiącu październiku
(02.10.) obchodzimy
wspomnienie Aniołów Stróżów.
W poprzednim miesiącu
mieliśmy święto Michała, Rafała
i Gabriela - Archaniołów. Według
nauki Kościoła Pan Bóg stworzył
świat widzialny i niewidzialny (duchowy), czyli niebo i
wszechświat, a w niebie duchy doskonałe – aniołów. W
nowym Katechizmie czytamy: Istnienie istot
duchowych, zwanych aniołami, jest prawdą wiary
opartą na Piśmie Świętym i Tradycji. Pan Bóg
wyznaczył dla aniołów okres próby. Nie wszyscy
aniołowie przeszli to pomyślnie. Pewna część się
zbuntowała, z Lucyferem na czele, i została wyrzucona
z nieba. Prawdopodobnie powodem był grzech pychy,
zarozumiałości. Zbuntowani aniołowie nazywają się
teraz szatanami, złymi duchami. Celem ich jest
przyprowadzić ludzi do grzechu nieposłuszeństwa i
potępienia. Nie mogą oni jednak zmusić człowieka do
grzechu, mogą jedynie kusić do złego, podsuwać złe
myśli. Święty Augustyn porównuje złe duchy do psa
uwiązanego na łańcuchu. Kto się dobrowolnie zbliży do
niego może zostać ugryziony. Czasami pokusy
szatańskie mogą być silne, gwałtowne. Najwyższy
stopień to opętanie szatańskie.
Nie możemy też zapomnieć, że mamy bardzo dużo
dobrych aniołów, którzy nam pomagają przejść przez
życie poprzez dobre rady i natchnienia. Dobry anioł
jednak nie może nas zmusić do dobrego, wybór należy
do nas. Możemy wybrać dobro albo zło.
Według nauki Kościoła każdy ma swojego anioła
stróża. Pierwszą wzmiankę o aniołach mamy już w
Księdze Rodzaju, kiedy to Pan Bóg postawił anioła z
mieczem u bram raju. Wystarczy czytać uważnie Pismo
Święte, Stary i Nowy Testament, a znajdziemy dużo
wspomnień o aniołach.
Aniołowie, dobrzy i źli, odznaczają się większą
inteligencją niż ludzie, ponieważ są stworzeniami
doskonalszymi. Św. Paweł Apostoł, a także pisarz
kościelny Dionizy Areopagita wymieniają dziewięć

REJONÓWKA SZAFARZY
W WOLSZTYNIE

chórów anielskich: Serafini, Cherubini, Trony,
Panowania, Mocarstwa, Władze, Zwierzchności,
Archaniołowie i Aniołowie. Duchy niebieskie są
do usług Pana Boga. W historii mieli i mają różne
misje, posłannictwa do spełnienia. Zgodnie z
mądrością i planami Bożymi dobrzy aniołowie nie
mogą już zgrzeszyć, obrazić Pana Boga, a źli
aniołowie nie mogą się nawrócić.
Nasz anioł stróż na pewno nam pomoże na
naszej drodze do wieczności, jeżeli chcemy skorzystać z
jego posługi. Starajmy się
przynajmniej raz dziennie
odmawiać tę piękną modlitwę:
Aniele Boży Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż mnie
od wszystkiego złego
I d o p ro w a d ź d o ż y w o t a
wiecznego. Amen.
Dodatek: Król Polski Stefan
Batory, a może Jan Sobieski (w tej chwili nie mam
możliwości sprawdzić) odwiedził pewnego dnia szkołę
chłopców. Zapytał uczniów: A ty żaczku utrapiony, do
nauki przeznaczony, powiedz co jest dziesięć.
Uczniowie kolejno odpowiadali:
Dziesięć Boskich jest przykazań.
Dziewięć Chórów jest anielskich.
Osiem mamy błogosławieństw.
Siedem Sakramentów świętych.
Sześć stągwi było w Kanie.
Pięć ran cierpiał Pan.
Cztery Listy Ewangelisty.
Trzy Osoby w Trójcy Świętej.
Dwie Tablice Mojżeszowe.
Jeden Syn Maryi, co króluje w niebie,
A na ziemi Pan.
Opracował ks. Leon Łodziński

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE

Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbyły się
25 sierpnia br. w Środzie Wlkp. Wieniec dekanatu zbąszyńskiego
16 września br. odbyło się spotkanie wykonały mieszkanki Łomnicy, panie: Bożena Kwaśnioch,
formacyjne Nadzwyczajnych Szafarzy Ludomira Marchewka i Hanna Śmiałek.
Komunii Św w parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w
Wolsztynie.
Zgromadzonych serdecznie powitał
Ks. proboszcz Sławomir Majchrzak. W
pierwszej części uczestniczyliśmy w
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Następnie udaliśmy się do pobliskiego
Domu Kultury. Tę część prowadził nasz
opiekun Ks. dr Krzysztof Michalczak.
Te m a t a m i b y ł y w i a r a w g
Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz
encyklika papieża Franciszka „Lumen
fidei” („Światło wiary”). Na jesienne
rejonówki są zapraszane również
żony szafarzy.
Krzysztof Kubiak
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DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY
Byłyśmy bardzo zadowolone z dnia skupienia, ponieważ czas upłynął
nam bardzo szybko. Zaprezentowany film, był trafnym wyborem dla
młodzieży. Uczniowie naszej szkoły opuścili mury kościoła i ZOKu z
uśmiechem na twarzy i radością w sercu. Adrianna i Kasia -III T
Bardzo podobała mi się tematyka dnia skupienia, w czasie kiedy ludzie
przywiązują bardzo dużą wagę do rzeczy materialnych przedstawienie i
film pokazały nam, że prawdziwe szczęście jest w nas Mateusz Kromski
Nie mogę doczekać się następnego dnia skupienia, ponieważ
jestem ciekawa jak potoczy się historia bohaterów filmu.
Dziękujemy Dyrektorowi za zorganizowanie czasu bez zajęć
lekcyjnych Marta -III T
Bardzo podobało mi się przedstawienie gimnazjalistów, było w nim
bardzo dużo poczucia humoru, dzięki temu mogliśmy w miłej atmosferze
spędzić czas w kościele.
Kornelia Tomińska
Fajnie było, bo zaprezentowane przedstawienie miało w sobie dużo
humoru i dobry przekaz. Paulina Nawrot
Film na dniu skupienia bardzo mnie poruszył i dał mi dużo do myślenia.
Roksana Śliwa
Dzień skupienia spędziłam fajnie, nie było nudno. Młodzież przedstawiła
bombową scenkę z głębokim przesłaniem. Karolina Trusewicz

WIERZĄCY, ALE
NIEPRAKTYKUJĄCY
W jednym z niedzielnych czytań sierpniowych
słyszeliśmy fragment Listu do Hebrajczyków o
następującym brzmieniu: Wiara jest poręką tych dóbr,
których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy (Hbr 11,1). Jakże ważne są to słowa,
szczególnie w obliczu ciągle trwającego Roku Wiary.
Warto w tym miejscu pochylić się nad ciekawym
z j a w i s k i e m , t z w. l u d ź m i „ w i e r z ą c y m i , a l e
niepraktykującymi”.
Otóż na wstępie należy już zauważyć, iż samo
pojęcie wierzącego-niepraktykującego jest wewnętrznie
sprzeczne. Jakże jednak często słyszeliśmy od różnych
ludzi, także w naszym najbliższym otoczeniu: „Wierzę w
Boga, ale nie zgadzam się z Kościołem, nie zgadzam się z
tym i tamtym przykazaniem, nie podoba mi się to i to, po
co chodzić co tydzień do kościoła?” – często można
usłyszeć takie „tłumaczenia”. Co należałoby z tego
wywnioskować? Osoba taka powinna powiedzieć:
„jestem niewierzący”, co byłoby w zgodzie z prawdą.
Wiara bowiem jest pojęciem niezwykle złożonym i w
swej istocie łączy się z praktykowaniem. Jeśli wierzymy,
to uczestniczymy w liturgii, oddajemy Bogu cześć,
przestrzegamy Jego przykazań, czytamy Słowo Boże i
się modlimy, podporządkowując swoje życie właśnie
wierze. Cóż to bowiem jest za wiara, jeśli nie
przestrzegamy jej zasad? Czy można powiedzieć:
„wierzę” i nic poza tym nie czynić? Wydaje się, że nie.
Sam fakt uznawania Boga nie jest tożsamy z wiarą. To, że
wierzę, że gdzieś tam wysoko jest może jakiś Bóg, może
bogowie, a może energia kosmiczna, która nami rządzi,
nie jest przejawem żadnej wiary. Pamiętajmy o tym, że
szatan także uznaje istnienie Boga, więcej, on nie ma
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wątpliwości, że Bóg istnieje! Jednakże z wiarą nie ma to
nic wspólnego. Wiara to dowód tych rzeczywistości,
których nie widzimy. W tych słowach wyraża się cała jej
głębia! Nie widzimy Boga, ale w niego wierzymy –
chcemy postępować zgodnie z Jego wskazaniami i
oczekiwaniami. Samo powiedzenie: „wierzę w Boga” i
nie czynienie nic poza tym nie jest przejawem wiary
nawet w najmniejszym stopniu. O wiele częściej można
za to spotkać sytuację odwrotną – praktykujący, ale
niewierzący (o której napiszę w następnym numerze).
Podsumowując, zwróćmy uwagę na naszych
znajomych, bliskich, którzy często nierozsądnie
wypowiadają ową formułkę. Jeśli ktoś powie: „jestem
wierzący, ale niepraktykujący”, to spytajmy: „a jak
przejawiasz swoją wiarę w Boga”? Skoro wierzysz, to
dlaczego swej wiary nie chcesz praktykować? Co dla
Ciebie znaczy Bóg? Albo powiedz jasno: „jestem
niewierzący”, ewentualnie: „mało wierzący” (czytaj:
raz na jakiś czas idę do kościoła albo modlę się jak mam
problemy w myśl zasady: jak trwoga, to do Boga). Czym
jest dla danej osoby wiara, skoro nie chce jej zgłębiać i
praktykować? Jest to pojęcie będące jawną hipokryzją i
należy to z przekonaniem podkreślać! Wystarczy proste
porównanie: wyobraźmy sobie człowieka mówiącego:
jestem piłkarzem, ale niepraktykującym. Czy
rzeczywiście jest on piłkarzem, skoro nigdy nawet nie
dotknie piłki? Może posiadać umiejętności, być może
grałby świetnie, ale dopóki nie gra, nie może nazywać
siebie piłkarzem. Tak samo można być katolikiem,
można posiadać zdolność do uczestnictwa we Mszy
Świętej, przyjmowania sakramentów, przestrzegania
Dekalogu, ale dopóki się nie przekroczy progu świątyni,
dopóki się nie zacznie zasad wiary wprowadzać w
codzienne życie, to nie jest się człowiekiem wierzącym.
Błażej Boch
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

„PAMIĘTAJCIE
O OGRODACH”
Młodzież naszej parafii po
raz kolejny z wielkim entuzjazmem
przygotowała spektakl teatralny.
Ty m r a z e m i n s p i r a c j ą b y ł o
liturgiczne wspomnienie św.
Stanisława Kostki – patrona dzieci i
młodzieży polskiej obchodzone 18
września. Przedstawienie to można
potraktować jako swoisty komentarz
do hasła życiowego św. Stanisława:
„Do wyższych rzeczy zostałem
stworzony i dla nich powinienem
żyć.” To rodzaj współczesnej
przypowiastki filozoficznej - o
rodzinie czekającej na przybycie
szczęścia. Nie zabrakło momentów
humorysty
cznych, ale
i całkiem
poważnej
refleksji
n
a
d
życiem, a
n a w e t
głębokiego wzruszenia. Tegoroczne
przedstawienie (na podstawie
scenariusza Anny Więckowskiej)
wymagało sporego wkładu pracy
własnej aktorów, gdyż nie było to

widowisko, w którym tekst jest
czytany przez narratorów - aktorzy
musieli nauczyć się na pamięć
swoich ról, a także wykazać się
inwencją kreowaniu postaci.
Oczywiście, znakomicie sobie
poradzili z tym wyzwaniem, mimo
że nie było wiele czasu na
przygotowania (spektakl powstał w
tydzień!) . Przedstawienie zostało
bardzo dobrze przyjęte także przez
uczniów szkół średnich, którzy od
zeszłego roku wraz z
gimnazjalistami przeżywają swoje
szkolne rekolekcje w nowej formule
- są to trzy odrębne dni skupienia:
inicjujący we wrześniu, adwentowy
w grudniu oraz wielkopostny w
marcu. A uczniowie gimnazjum już
niecierpliwie oczekują następnego.
Oto nasi dzielni aktorzy:
Robert Bielaszewski w roli
Wędrowca, rodzina Radosnych:
Agata Szulc (Matka), Oskar
Garbaciak (Ojciec), Urszula
Szuwarska oraz Sebastian Szott
(dzieci), Magdalena Gryzik (Ciocia
Zosia) i Bogusz Stachecki (Wujek
Witek), Anna Jazdon w roli Sąsiadki
oraz Artystki, Julia Mazurkiewicz
jako Staruszka i Marta Winiarz jako
Nastolatka oraz niezastąpieni bracia
Andrysowie: Łukasz w roli

Z ŻYCIA DUSZPASTERSTWA
RODZICÓW MINISTRANTÓW
Kochani Rodzice. W sobotę 19 października
organizujemy wyjazd do Gostynia na dzień skupienia dla
Rodziców Ministrantów. Koszt wyjazdu uzależniony jest
od ilości uczestników. Chętnych prosimy o zgłaszanie się
do księdza Marka.
Prosimy też o zarezerwowanie soboty, 22 lutego 2014 r.
W tym dniu odbędzie się IV Zabawa Karnawałowa dla
Rodziców Ministrantów. Liczymy na liczny udział Państwa.
Przypominamy Rodzicom naszych Ministrantów,
że w każdy piątek o 20:00 na starej sali gimnastycznej
rozgrywamy mecze koszykówki. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
Joanna Kaźmierczak

Listonosza
(akt I) oraz
Księdza (akt
II) i Dawid w
roli Żebraka
oraz samego
Jezusa!
Dziękujemy
t a k ż e
Robertowi
Szuwarskie
m u
z a
p o m o c
techniczną i
p. Marii
Olejniczak za obsługę strony
muzycznej przedstawienia.
Rodzicom aktorów po raz
kolejny gratulujemy wychowania
dzieci w postawie zaangażowania na
rzecz lokalnej społeczności – to one
ciągle przypominają nam, że swoje
życie warto nie tylko konsumować,
ale dać coś z siebie innym. A dają
niemało – przede wszystkim cenny
czas (musieli go dzielić także
pomiędzy obowiązki domowe i
szkolne) - coś czego mamy
w dzisiejszym zabieganym świecie
podobno tak mało… Pokazują nam,
że można – i warto!
Joanna Chłopkowska

MINISTRANCI W KINIE
W czwartek, 26 września, starsi ministranci
naszej parafii pod opieką Ks. Marka i Pana Kazia
pojechali do Poznania do kina. Jak widać wyjazd
był udany, a dobre humory dopisywały.
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Chcesz żeby Maryja w swoim Sanktuarium odbierała należną Jej cześć?
To się módl i pracuj.
Pan Jezus posłał wielu

Maryjo przed Twym obrazem,
Może już ostatnim razem ,
Może Cię już nie zobaczę,
Pozwól, że się dziś wypłaczę.

Nasz nowy opiekun duchowny to ksiądz Łukasz. Ma on głowę pełną pomysłów, wieloma już
nas zaskoczył.
23 września – dzień liturgicznego wspomnienia Ojca Pio. Ten dzień Grupa Modlitewna wraz z
wiernymi uczciła pamięć świętego Kapucyna. Na Mszach Św. śpiewaliśmy pieśni ku Jego czci, a
wieczorem przeżyliśmy w grupie ok. 30 osób w klimacie medytacji rady na życie św. Ojca Pio.
Tylko w tym gronie mogliśmy tak uważnie doświadczyć jego obecności.
***
Cały czas trzeba dbać o naszą formację, dlatego czworo z naszych członków wyjechało na ogólnopolski
Kongres Grup Modlitewnych św. Ojca Pio do Częstochowy na Jasną Górę. Bardzo liczymy na cenne rady, które
kierują do nas Bracia Kapucyni z San Giovani Rotondo.
***
Od listopada jak co miesiąc w każdy czwartek przed Pierwszym Piątkiem miesiąca Grupa Modlitewna
prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu, podkreślam prowadzi, ponieważ wierni są w przekonaniu, że ten
czas jest przeznaczony tylko dla grupy. Nic bardziej mylnego. My modlimy się we wszystkich intencjach, które są
nam przekazywane. Adoracja to czas dla wszystkich, jedna z najważniejszych chwil dla chrześcijanina zaraz po
uczestnictwie we Mszy Świętej. Każdy jest umiłowanym dzieckiem Boga. Jeżeli Bóg miłuje, to oczekuje
wzajemności – Adoracja to wyraz tej miłości. Jezus - Bóg ukryty, opuszczony. „Tak, jednej godziny nie mogliście
czuwać ze mną ?” „Nie mogliśmy Panie, bo nam spieszno i nudno tu z Tobą. Trzeba szybko zrobić to, co trzeba i
wyjść, bo przecież tyle atrakcji i obowiązków. Wiesz Panie ile my mamy do roboty, nawet w niedzielę nasz czas jest
policzony i drogi. Panie, tylko prosimy nie bądź taki wyrachowany, daj nam to, co potrzebujemy, bo czasy są inne,
bo teraz są inne standardy, bo wyszliśmy z ciemnogrodu. Teraz to my jesteśmy lepiej wykształceni , nie wiemy tylko
czy, aby mądrzejsi.” „Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?” Dlaczego się miotasz w życiu? Szczera
miłość do Boga i ludzi zaowocuje jednym - codziennym błogosławieństwem.
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wydarzenia były przechowywane w naszej rodzinnej
pamięci i utrwalane – mówi pan Michał.
W powiecie stanisławowskim pierwszą
tragedią, która nastąpiła zaraz po okupacji niemieckiej
była śmierć ks. Marcina Bosaka. Ksiądz Marcin był
bardzo
zaangażowany w dialog religijny. To on
(na podstawie opowiadań )
wybudował prawosławnym świątynię. „Zabito go
Stanisławów to miejscowość wielkości bestialsko 24 sierpnia 1941 r., łamiąc mu wszystkie
Świebodzina, na dawnym Podolu przedwojennej Polski kończyny, zostawiwszy go żywym zakopano po szyję,
- województwo Stanisławowskie, które graniczyło z w usta wkładając mu obciętą część ciała. Ksiądz męczył
Rumunią, Węgrami oraz Ukrainą. Od Lwowa, leżącego się kilka godzin, kiedy go znaleziono i wyjęto, zdążył
na północny-zachód, oddzielało go 150 km. wypowiedzieć nazwiska oprawców. Był to dzień
Województwo to graniczyło także na północy z pamiętny, bo wtedy obchodzono uroczystość św.
województwem tarnopolskim i dalej z woj. wołyńskim. Bartłomieja” – wspomina pan Stanisław.
W 1943 r. zaczęły się na Wołyniu masowe
To stamtąd przyszła wielka tragedia, która ogarnęła
mordy.
Zło rozlewało się na południowe województwa.
środkowe i południowe Kresy Wschodnie. W
Stanisławowie ludność była wymieszana (w W okolice Marianpola bestialstwo doszło, kiedy to
zdecydowanej części polska). Były tam trzy odłamy najpierw mordowano pojedyncze wpływowe osoby.
chrześcijaństwa: katolicy, grekokatolicy, prawosławni i Później „przyszedł czas” na Wołczków przedmieście
w bardzo mały procencie religia judaistyczna. Pomimo Marianpola). Zginęło tam jednorazowo ponad 60 osób
tej różnorodności życie toczyło się nie tylko zgodnie i (głównie spalonych żywcem we własnych domach a
normalnie, ale również wzajemna pomoc sąsiedzka i także zamordowanych prostymi narzędziami
przydomowymi). Zaślepienie było tak wielkie, że nawet
życzliwość nie były rzadkością.
Cały ten porządek zepsuła II wojna światowa. kiedy rodzina była polsko-ukraińska - Ukraińcy mieli
Wejście 17 września Armii Czerwonej, później obowiązek mordować własne dzieci i współmałżonków.
wkroczenie wojsk niemieckich, które wchodząc Pan Stanisław opowiadał mi o pewnej sąsiadce, którą
pobudziły ukraiński nacjonalizm obiecując Ukraińcom mordował bardzo dobry znajomy. Kiedy jeszcze żyła,
tzw. Wolną Ukrainę, przekazując zarazem całą władzę zapytała się go: „Czym ja tobie zawiniłam…?”.
Odpowiedział: „Ty jesteś Polka”
administracyjną w ręce ukraińskie.
Kobieta była wytrzewiona i
Od tej pory zaczęły się pojedyncze
umierała
kilka godzin. Kiedy ją
mordy Polaków. Jednak ludność
znaleziono
jeszcze żyła.
polska była przekonana, że to
Po eksterminacji Wołczkowa
zwykłe bandyckie napady. Nikt się
miała
przyjść kolej na Marianpol,
wtedy nie spodziewał, że w
jednak
przed tym do miasta weszła
niedługim czasie zaczną się
partyzantka rosyjska i banda UPA
masowe, tak straszne rzezie
odstąpiła
od Marianpola. Do tej
Polaków. Ukraińcy postanowili
pory
Polacy
kryli się po stodołach
unicestwić wszystkich Polaków,
ziemiankach, w ruinach
którzy tam zamieszkiwali. Te
pobliskiego
zamczyska. Niedługo
okropności przeżył pan Michał
później
przeszedł
front i nastały
Konopka z Przyprostyni oraz jego
rządy rosyjskie. Wtedy Polacy
serdeczny przyjaciel Stanisław
wrócili
do Marianpola, jednak
Obacz wraz z żoną.
niedługo
cieszyli się spokojem. 14
„Miałem wtedy 3 lata, ale
sierpnia 1945
r. Rosjanie
pamiętam jak musieliśmy się
rozwiesili
ogłoszenia,
że w ciągu
ukrywać w różnego rodzaju
24.
godzin
mają
rozsądzić
czy
dziwnych miejscach - ojciec
zostać Rosjaninem i pozostać, czy
wykopał nawet dół pod stojącą
z
ostać Polakiem i być
krową, żeby się skryć. Babcia
deportowanym.
Ewakuowali się na
zawijała nas w koce, zawiązywała
pobliską stacje w Delejowie. Przez
usta, żeby nie krzyczeć i udawaliśmy
tydzień
czekali na
dworcu
się do schronów oraz różnych
k
o
l
e
j
o
w
y
m
n
a
w
a
g o n y.
ziemianek. Jeżeli chodzi o mnie, to z
Podstawiono
im
węglarki
–
po trzy
samych mordów niewiele
rodziny do jednej. Zima była już za
pamiętam, ponieważ byłem wtedy Od lewej: p.Stanisław Obacz, Michał
pasem.
Cdn.
Obacz, żona p.Stanisława
trzyletnim chłopcem. Wszystkie

TRUDNA HISTORIA
PRZEBACZYLIŚMY, ZAPOMNIEĆ
NIE MOŻNA, POTRZEBA PRAWDY
W MODLITEWNYM DUCHU
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Robisz nim zdjęcia
2. Przysmak Kubusia Puchatka
3. Rechocze w stawie
4. Kościelny instrument
5. Żółty z dziurami
6. Kroisz nim chleb
7. Jedno ze zbóż
8. Zatopiony statek
9. … Trąbalski
10. Dziewczynka z krainy czarów
11. Ciasto urodzinowe
12. Siedziba polskich królów na krakowskim wzgórzu
13. Imię jednego z księży wikariuszy
autor: Milena

7.X.

Ś

NIE TYLKO DLA MATEMATYKÓW
Wykonaj działania matematyczne, dopasuj wynik odpowiedniej literki,
a dowiesz się kim jest Św. Franciszek

6+5

4+9

8+7

3x4

24:3

24-6

17-8

18:3

17-8

32:8

13-5

25-6

5+3

7x4

5x5

23-6

G - 28
A - 13
W - 17
K -4
T - 15
M-6
P - 11
Ó - 25
L - 19
O-8
N - 18
E -9
R - 12

....................................................................................................................
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.

Jakub Rybicki, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Wojciech Huchwajda, Zbąszyń, ul. PowstańcówWlkp.,
Alicja Obst, Zbąszyń, ul. Zielona,
Aleksandra Śliwa, Perzyny,
Natalia Michałowska, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Jan Mateusz Turkiewicz, Szkocja,
Kacper Zalewski, Zbąszyń, ul. Topolowa,
Eryk Piotr Wojciechowski, Nowy Dwór,
Julian Wawrzyniak, Nowy Dwór,
Lena Nowicka, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Zuzanna Witkiewicz, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.

Przemysław Mania - Anna Irena Wiśniewska,
Krzysztof Stanisław Cieślak - Natalia Eugenia Skotarczyk,
Szymon Piotr Baran - Karolina Nowaczyk,
Adam Dzięcioł - Ewelina Borowska,
Krzysztof Tomczak - Anita Piosik.

Odeszli do Wieczności:
1/. Zofia Marchewka, l. 58, Zbąszyń,
ul. Sienkiewicza,
2/. Jarosław Marian Szczeciński, l. 51,
Przyprostynia, ul. Prandoty,
3/. Gertruda Barbara Buczkowska, l. 78,
Zbąszyń, Pl. Wolności,
4/. Zofia Tuczyk, l. 93, Zbąszyń,
ul. Graniczna,
5/. Zdzisław Bączkowski, l. 54, Zbąszyń,
ul. Mostowa,
6/. Mirosława Fleiszerowicz, l. 70,
Zbąszyń, ul. Batorego,
7/. Piotr Matysiak, l. 25, Zbąszyń,
ul. Rejtana,
8/. Henryka Irena Dudek, l. 58,
Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa.
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REKOLEKCJE DLA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
KOMUNII ŚWIĘTEJ - cz. III
DOŚWIADCZENIE WIARY
1. Inicjatywa wiary nie wychodzi od człowieka, ale
zawsze od Boga. Człowiek zawsze odpowiada na
uprzedzające działanie Boga.
- Odpowiedź na Objawienie
- Odpowiedź na łaskę
Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną
przez Niego.
2. Podstawowe wymiary wiary- To, w co wierzymy,
jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest komu wierzymy
(Benedykt XVI,28.05.) Wiara jest osobowym
przylgnięciem człowieka do Boga i dobrowolnym
uznaniem całej prawdy objawionej przez Boga.
3. Wiara jako doświadczenie totalne i przemieniające
Nie jest to spotkanie z jakąś ideą, czy planem życia, lecz
z żywą Osobą, która przemienia nas dogłębnie. Wierzyć
w Pana to nie fakt, dotyczący jedynie naszej inteligencji,
dziedziny wiedzy intelektualnej, ale jest to przemiana,
obejmująca całe życie nas całych: nasze uczucia, serce,
inteligencję, wolę, cielesność, emocje, ludzkie relacje.
(Benedykt XVI, 17.10.2012)
Niemniej musimy zapytać wprost: czy wiara
chrześcijańska jest również dla nas dzisiaj nadzieją,
która przemienia i podtrzymuje nasze życie?
4. Wiara Kościoła
Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią
człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara
nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może
wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał
wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie
życia.( KKK 166 )
5. Przekazywanie wiary – świadectwo – obrona
wiary- Nasza miłość do Jezusa i do ludzi skłania nas do
mówienia innym o naszej wierze. Każdy wierzący jest
jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie
mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara
innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do
prowadzenia wiary innych. (KKK 166)
TROSKA O DUCHA WIARY
Wiara nastawiona na uchwycenie znaków czasu w
chwili obecnej, zobowiązuje każdego z nas, abyśmy
stawali się żywym znakiem obecności
Zmartwychwstałego w świecie. Współczesny świat
potrzebuje dziś szczególnie wiarygodnego świadectwa
tych, których umysły i serca oświecone są Słowem Bożym
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i zdolni są otworzyć serca i umysły tak wielu ludzi na
pragnienie Boga i prawdziwego życia, które nie ma
końca. (PF 15)
WIARA JAKO ZAUFANIE
Osobowe przylgnięcie do Boga - Wiara jest najpierw
osobowym przylgnięciem człowieka do Boga:
równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona
dobrowolnym uznaniem całej prawdy.(KKK 150)
Wiara jako ufność - Charakterystyką wewnętrznej
postawy człowieka wobec Boga jest osobowe
powierzenie się przez wiarę Bogu Zbawcy. Wiara jest
ufnym i pełnym nadziei otwarciem się na dokonane w
Chrystusie zbawcze działanie Boga.(por. 2 Kor 3,4)
ŻYCIE Z WIARY
Wiara i miłość - Rok wiary będzie również dobrą
okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia.
(...)Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez
wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce
wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie
nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się
realizować.
Dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą
o naszą miłość oblicze zmartwychwstałego
Pana.,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt25,40):te
Jego słowa są ostrzeżeniem, którego nie wolno
zapominać i nieustannym wezwaniem, aby ponownie
ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas.
A wiara, która pozwala nam rozpoznać
Chrystusa jest tą samą Jego miłością, która pobudza,
aby spieszyć Jemu z pomocą za każdym razem, kiedy
czyni się naszym bliźnim na drodze życia. Umocnieni
wiarą, patrzymy z nadzieją na nasze zaangażowanie w
świecie, oczekując,,nowego nieba i nowej ziemi, w
których będzie mieszkała sprawiedliwość”(2P3,13:
por.Ap21,1).(PF 14)
Troska o depozyt wiary - „Święty depozyt”
wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i
Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów
wspólnocie Kościoła. „Na nim polegając, cały lud święty
zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce
Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba
i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się
jednomyślność przełożonych i wiernych w
zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i
wyznawaniu '' (KKK 84)
Sławomir, Andrzej Król

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

FIGURY I KRZYŻE
8. Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu
drogi Przyprostynia – Stefanowo z drogą
Zakrzewko, tzw. „wolsztyńską drogą”.
W poprzednim numerze pisałam o krzyżu, który
stoi w Przyprostyni u zbiegu ulic Stefanowskiej i
Zakrzewskiej. Jadąc dalej drogą do Stefanowa
mijamy po lewej stronie kolejny krzyż. Od tego
krzyża prowadzi też polna droga w kierunku osiedla
Ustronie w Przyprostyni. Krzyż stoi przy starym
dębie. Zarówno krzyż jak i dąb oplecione są
bluszczem, bardzo ciekawy to widok. Dlaczego w
tym miejscu stoi krzyż?
Drewniany krzyż ufundował i ustawił na skraju
własnego pola, rolnik Kasper Dulat z Przyprostyni. Co
skłoniło go do postawienia krzyża nie wiadomo. Nie jest
również znany rok fundacji krzyża. Przyjmuje się, iż
było to w drugiej połowie XIX wieku.
W lutym 1940 roku, podobnie jak inne krzyże i
figury, krzyż ten został zniszczony przez młodzież
hitlerowską. Po okupacji niemieckiej w roku 1947 syn
fundatora, Stanisław Dulat także z Przyprostyni i
również rolnik tak jak ojciec, ustawił w tym samym
miejscu nowy krzyż sosnowy. Krzyż ten stoi po dzień
dzisiejszy. Jest już nieco podniszczony i pewnie
niedługo doczeka się wymiany na nowy. Bieżąco
opiekują się krzyżem potomkowie rodziny Dulatów,
głównie rodzina Bimkiewiczów.
A teraz taka ciekawostka związana z tym krzyżem.
W rozmowie z mieszkanką Przyprostyni, dowiedziałam
się, że gdy była młodą, może 15-letnią dziewczyną

chodziła do pracy w
polu oraz do sadzenia
lasu. Przechodziła
wtedy często obok
krzyża, o którym
piszę. Jedna ze
starszych wówczas
kobiet, z którą
pracowała, nauczyła
ją krótkiej modlitwy i
poleciła odmawiać ją
przy tym krzyżu.
Modlitwę tę pamięta
ona do dziś, a brzmi
tak: „Jezusie Panie,
śliczne kochanie, Ty
stoisz przy drodze,
oczy swe krwawisz,
moją duszyczkę zbawisz”. Może ktoś jeszcze pamięta
tę modlitwę, bo zapewne owa kobieta także innym
osobom ją polecała.
Jak piękna była kiedyś tradycja czynienia znaku
krzyża przy mijaniu kościoła, figury czy krzyża
przydrożnego. Jak powiedział nasz ukochany Ojciec
Święty bł. Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w
Bratysławie w roku 2003: „…Co zatem widzimy, gdy
kierujemy spojrzenie na krzyż, do którego został
przybity Jezus? Kontemplujemy znak nieskończonej
miłości Boga do ludzkości. … Bądź pozdrowiony,
krzyżu, jedyna nasza nadziejo!” Kontemplujmy często
ten znak Bożej miłości ku nam.ZDJĘCIE
Urszula Pawelska

RAJD ROWEROWY
W niedzielę 15 września bieżącego roku odbył się rajd rowerowy z okazji
święta patrona młodzieży św. Stanisława Kostki. Na starcie zameldowało się
około czterdziestu osób. Wśród uczestników, oprócz osób starszych, były
dzieci i młodzież z naszej parafii. Trasa wiodła przez miejscowości położone
dookoła jeziora. Uczestnikom udało się zobaczyć ważne miejsca związane z
historią naszego regionu. Podczas rajdu poznaliśmy historię Powstańców
Wielkopolskich w Nowej Wsi, w intencji których, odmówiliśmy krótką
modlitwę przy pomniku.
Innym ważnym miejscem naszego postoju był „kamień pielgrzyma”. Na
koniec naszej wyprawy zostaliśmy zaproszeni przez księdza dziekana
Zbigniewa Piotrowskiego na pyszną grochówkę do ogrodów parafialnych.
Pragniemy serdecznie podziękować paniom Teresom, które przygotowały
pyszny poczęstunek.
Zachęcamy Parafian, szczególnie młodzież, do udziału w kolejnych rajdach
rowerowych organizowanych przez naszą parafię.
Wszystkich młodych ludzi zapraszamy na spotkania „Młodzieżowego
Kręgu Biblijnego” w każdy piątek o godzinie 19.30. Czekamy na Was!
Ks. Łukasz Wegner
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KRZYŻÓWKA JESIENNA
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 25 utworzą rozwiązanie – myśl Ludwiga
Feuerbacha, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,
64 – 360 Zbąszyń, w terminie do 20.10.2013 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki wrześniowej” brzmi: „Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka
ciszy”. Nagrodę wylosowała:Pani Janina Trawińska z Nądni. GRATULUJEMY!
Znaczenie wyrazów:

Poziomo:
1/. jednostka miary,
6/. sprzeciw, lub …
elektryczny,
11/. autor „Nory”,
12/. latający wielkouch,
13/. dachowe pokrycie,
14/. nie żądanie,
16/. znajdziesz go w lesie,
17/. jedna z czynności
szlifierza,
20/. znana postać z
mitologii greckiej,
21/. karzeł,.
23/. groźne drapieżniki
naszych lasów,
24/. kocha swoją ojczyznę,
27/. gromada przyjaciół,
lub część batalionu,
28/. grzyb mający blaszki
na dolnej stronie kapelusza,
30/. skłonność do
nauczania,
32/. tytuł filmu, lub imię
Chruszczowa,
33/. danie mięsne,
36/. członek zespołu
redakcyjnego,
37/. może być dodatnia,
40/. trzech na scenie,
41/. ptak mniejszy od
bażanta,
43/. miasto powiatowe w
woj. opolskim,
44/. z opiekacza,
47/. może być dziki,
48/. „kierowca” karety,
50/. w ładunku
wybuchowym,
51/. też maślak,
52/. każdy na wagę złota,
53/. autor twierdzenia o
trójkącie prostokątnym.
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Pionowo:
2/. kierunek w
malarstwie, którego
przedstawicielem jest
Marc Chagall,
3/. rumba, tango,
mazur,
4/. w tym mieście w
Anglii mają swoją
siedzibę kluby piłk. City
i United,
5/. ważny składnik
powietrza,
7/. koleopter,
8/. w wojsku – rzecz
nie podlegająca
dyskusji,
9/. najdłuższa rzeka w
Ameryce Północnej,
10/. gubi igły na zimę,
15/. Jerzy – znany aktor
i satyryk,
18/. królowa sportu,
19/. w ambasadzie,
22/. bywa po
obrażeniu,
25/. był nim: Tuwim i
Słonimski,
26/. kajdany, pęta,
29/. reakcja organizmu,
31/. ręczne
wykonywanie wyrobów,
34/. cenne zwierzę
futerkowe,
35/. smaczne z
kurczaka,
38/. „prawa ręka”
dyrektora,
39/. w przychodni,
42/. pilnuje obiektów,
45/. mały rząd,
46/. pole po lnie,
49/. w nim okulary.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

RAJD ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA

SPOKOJNIE ... TO TYLKO ĆWICZENIA
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„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

