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cd. ze str. 3
· Eucharystyczny Ruch Młodych – Również w
niedzielę 24 listopada, w ostatnią NIEDZIELĘ ROKU
KOŚCIELNEGO – w Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, dzieci i młodzież z
Eucharystycznego Ruchu Młodych obchodzili swoje
patronalne święto. Na Mszy św. o godz. 12.00 część
młodzieży odnowiła przyrzeczenia, a 11 zostało
przyjętych na kandydatów ERM-u. Zewnętrznym
znakiem ich przynależności są żółte chusty, które
otrzymali. Po raz pierwszy do ERM-u przystępuje grupa
dzieci przed komunijnych. Oni to właśnie otrzymali
chusty białe – jako symbol szczególnego oczekiwania na
spotkanie z Jezusem ukrytym w Hostii.

· Zakończenie Roku Wiary – 24 listopada zakończył
się Rok Wiary ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI.
· Wieczór andrzejkowy – 30 listopada, w sobotę
młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych spotkała
się w Domu Katolickim na WIECZORZE
ANDRZEJKOWYM.

A co w grudniu?
·
Adwent – 1 grudnia, I Niedziela Adwentu, którą
rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgicznym cyklu
niedzielnego A. Tej niedzieli kazania na temat: „Okultyzm
jako zagrożenie dla Kościoła współczesnego”, głosił o.
Remigiusz Trocki – franciszkanin.
· Nowi ministranci – 1 grudnia, w niedzielę na Mszy
św. o godz. 9.00 do licznego grona naszych ministrantów
zostali przyjęci nowi kandydaci.
· Roraty – 2 grudnia, w poniedziałek rozpoczęły się
RORATY. Msze św. roratnie, jak co roku odprawiane są o
godz. 18.00. Zapraszamy do licznego udziału szczególnie
dzieci z lampionami. Tego dnia również o godz. 21.00
Apel przy pomniku bł. Jana Pawła II.
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· WAMO – 3 grudnia w Domu Katolickim miała swoje
spotkanie grupa WAMO.
· Dzień Skupienia – 5 grudnia, czwartek był dla naszej
młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych,
drugim w tym roku szkolnym - DNIEM SKUPIENIA.
· Adoracje Eucharystyczne – 5 i 6 grudnia w I
czwartek i w I piątek zapraszamy na adoracje
Najświętszego Sakramentu. CZWARTEK – od 8.00 –
9.00 Straż Honorowa NSPJ, a od 17.00 – 18.00 Grupa św.
O. Pio i bł. Jana Pawła II.
PIĄTEK od 8.00 – 9.00
Wspólnota Krwi Chrystusa, od 15.30 do 16.30 Żywy
Różaniec Matek i Ojców.
· Św. Mikołaj – to patron Kościółka cmentarnego na
Cmentarzu Parafialnym w Zbąszyniu. 6 grudnia o godz.
9.00 w kościółku św. Mikołaja została odprawiona Msza
św. odpustowa.
· Odwiedziny Chorych – 7 grudnia, w pierwszą sobotę
miesiąca, od godz. 9.00 księża odwiedzą chorych w
domach.
· Święcenie szkaplerzy – 8 grudnia, w niedzielę
zostaną odprawione Msze św. o godz. 14.30 i 16.00 dla
dzieci przygotowujących się do I Komunii św., z
poświeceniem szkaplerzy.
· Msza św. za Ojczyznę – 13 grudnia, w piątek o godz.
18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny,
w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.
· Szkoła Muzyczna – 18 grudnia o godz. 15.30 w Domu
Katolickim będzie spotkanie uczniów i pracowników
Szkoły Muzycznej.
· Spowiedź Adwentowa – 19 i 20 grudnia, czwartek i
piątek to dni spowiedzi adwentowej w parafii, z udziałem
księży z dekanatu. Godziny spowiedzi od 9.00 do 12.00 z
przerwą od 10.00 – 10.30. Po południu od 14.00 do 17.00 z
przerwą od 15.00 – 15.30.
· Opłatek – 20 grudnia, w piątek godz. 19.00 w Domu
Katolickim SPOTKANIE OPŁATKOWE dla wszystkich
grup duszpasterskich naszej parafii.
· Strojenie choinek – 24 grudnia od godz. 9.00 do 10.00
zapraszamy dzieci do kościoła na świąteczne strojenie
choinek. Prosimy przynieść przygotowane ozdoby.
· Pasterki – 24 grudnia, wieczorne Msze św. pasterskie
rozpoczynające Święta Bożego Narodzenia odbędą się
według następującego porządku: w Przyprostyni i
Stefanowie o godz. 20.00, w Strzyżewie o godz. 21.00,
w Nądni, Nowym Dworze i Perzynach o godz. 21.30.
W Zbąszyniu o godz. 23.00.
· Boże Narodzenie – 25 grudnia nie będzie Mszy św. o
godz. 7.00.
· Msza św. w intencji Powstańców – 29 grudnia, w
niedzielę o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w
intencji poległych Powstańców i poświęcenie tablic ku
czci ks. Filipowskiego i ks. Michalskiego – byłych
wikariuszy zbąszyńskich związanych z Powstaniem
Wielkopolskim.
· Msza św. dziękczynna – 31 grudnia, we wtorek o
godz. 18.00 Msza św. na zakończenie Roku Pańskiego
2013 oraz nabożeństwo dziękczynno – błagalne.
· Bal dobroczynny – 31 grudnia w Domu Katolickim
odbędzie się karnawałowy bal dobroczynny.
Urszula Pawelska
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ZAKOŃCZENIE
ROKU WIARY
Jezus jest właśnie centrum
naszych pragnień, radości i
zbawienia
Swój artykuł rozpoczynam
cytatem
z homilii papieża
Franciszka, wygłoszonej przez
niego podczas Uroczystej Mszy
Świętej, celebrowanej z okazji
Uroczystości Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata oraz
jednocześnie sprawowanej z
okazji zakończenia Roku Wiary (24
listopada 2014r.). Rok ten został
zainagurowany przez Ojca Świętego
Benedykta XVI dokładnie 11
października 2013r. w 50. rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II
oraz w 20. rocznicę opublikowania
przez bł. Jana Pawła II nowego
Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Benedykt XVI ogłosił owy Rok w
swym liście, w formie motuproprio,
zatytułowanym Portafidei. Rok ten
miał być okazją dla ludzi wierzących,
aby pogłębili swoją wiarę, a dla ludzi
niewierzących lub tych, którzy z
różnych powodów odeszli od
Kościoła, aby się z nim zjednali i
powrócili do komunii z Bogiem.
Celem mojego artykułu jest krótka i
syntetyczna refleksja dotycząca
tegoż roku.
(…) w Roku, o którym
mówimy, Katechizm Kościoła
Katolickiego może być prawdziwym
narzędziem umacniania wiary (…) –
tak pisał papież Benedykt XVI we
wspomnianym wyżej motu proprio.
W związku z tym przez cały Rok
Wiary, w kościołach na całym
świecie,w uroczystym miejscu
spoczywały egzemplarzeKatechizmu
Kościoła Katolickiego. Była to
zachęta do tego, aby zapoznać się
bliżej z tym dokumentem, który w
sposób sugestywny i konkretny mówi
o wielu ciekawych zagadnieniach
dotyczących naszej wiary, ukazuje
podstawowe prawdy wiary, zawiera
analizę Przykazań Bożych, etc. Czy
przez ten Rok sięgnąłeś choć raz do
Katechizmu? Czy sięgnąłeś choć raz
do Biblii, aby pogłębić swoją wiarę?
Czy modliłeś się o rozwój wiary i siłę
dla papieża, kapłanów i całego
Kościoła do wypełniania jego misji?
Należy podjąć teraz, szczególnie w
obliczu rozpoczynającego się

Adwentu, liczne
dotyczące
przeze mnie
tym mieliśmy
wiarę poprzez
uczestnictwo w
c z ę s t s z e
do sakramentów
pobożność,
iż nasza wiara
nam się to udało?
p o w i n i e n
swoim sercu.
A
c o
ostatni rok? Co
zauważyć w
obliczu Kościoła
Polsce, jak i na
słyszeliśmy
informacji. O
że wśród księży
tym, że ksiądz
s w o i m
biskupem i nie
decyzjami, o
ma na sumieniu
o tym, że Kościół
ofiarom księżyniefortunnych
niektórych
Kościoła i wiele,
złych rzeczy.
nierzadko
zawierały
o k r u t n e ,
b o l e s n e ,
istocie, niestety,
jednak w nas,
uderzać? A to, że
mówienie o
jest konieczne,
dlaczego,
równym stopniu,
rzeczachdobryc
praktycznie
nagłośniono, iż
m i l i o n y

r e f l e k s j e
postawionych
pytań. W Roku
rozwijać własną
wzmożone
nabożeństwach,
przystępowanie
i większą
mieliśmy ukazać,
jest silna. Czy
Każdy sam
rozważyć to w
działo się przez
m o g l i ś m y
ukazywaniu
zarówno w
świecie? Otóż
bardzo wiele
czym? A o tym,
są pedofile, o
kłóci się ze
przełożonym
zgadza się z jego
tym, że Kościół
wiele grzechów,
nie pomaga
p e d o f i l ó w, o
wypowiedziach
hierarchów
wiele innych
Oczywiście,
doniesienia te
informacje
n i e d o b r e ,
straszne, ale w
prawdziwe. Co
katolików, może
o w s z e m ,
złych rzeczach
j e d n a k ż e
przynajmniej w
nie mówi się o
h? Dlaczego
nigdzie nie
blisko dwa
p o d p i s ó w

obywateli krajów Unii
Europejskiej zebrano
w ramach akcji „Jeden
z nas“, mającej na celu
ochronę ludzkiego
życia poprzez
zakazanie przez UE
finansowania
procederu aborcji.
Dlaczego tak mało
mówiono o spotkaniu
ok. 60 tysiąca osób na
Stadionie Narodowym
w celu odbycia
rekolekcji i modlitw, a
jeśli już mówiono to
usiłowano (szczególnie w mediach
głównego nurtu) ukazać to spotkanie
w złym świetle? Zjechali się
duszpasterze i wierni tylko (albo aż)
po to, aby wspólnie się pomodlić, aby
wspólnie dać świadectwo swojej
wierze! Czyż nie powinno się tego
wydarzenia uznać za owoc Roku
Wiary? I wiele innych – czyż Kościół
na co dzień nie pomaga zwykłym
ludziom poprzez prowadzenie
licznych przytułków, wydawanie
l u d z i o m b i e d n y m p o s i ł k ó w,
działalność misjonarską? To są
prawdziwe owoce wiary! Dlaczego
tak mało się o tym mówi? Czy to, że
zdarzają się w łonie Kościoła ludzie
źli, niegodni, sprzeniewierzający się
zasadom wiary, oznacza, że cały
Kościół jest instytucją złą? Z
pewnością nie! W tym nasza siła –
świadczyć o prawdzie, świadczyć o
wierze, wierzyć i pokładać ufność w
Bogu, bo gdy wierzy się w to, co się
robi, to z taką wiarą można przenosić
nawet góry! I temu miał służyć ten
Rok – dawaniu świadectwa o swojej
wierze.
Czy to, że skończył się Rok
Wiary oznacza, że nie mamy już o nią
dbać? Wręcz przeciwnie! Rok Wiary
był po to, aby naszą wiarę pobudzić.
Ta pobudzona wiara ma teraz
zaowocować poprzez ukazanie
innym, że osobą, która nam daje siłę
jest Jezus Chrystus, bo jak wskazuje
papież Franciszek to „Jezus jest
centrum naszych (…) pragnień”!
Naszym pragnieniem jest złączenie
się w chwale wiecznej z Jezusem, to
jest naszą radością i nadzieją na
zbawienie. Jednakże do tego
potrzebne jest trwanie w wierze.
Dlatego podkreślajmy z
niezachwianym przekonaniem:
Zakończenie Roku Wiary nie
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ADWENT
Adwent (z łaciny
adventus - przyjście,
przybycie) to okres w
r o k u l i t u rg i c z n y m ,
który rozpoczyna się od
I Nieszporów niedzieli
po sobocie XXXIV
tygodnia Okresu
Zwykłego,
a kończy
przed I Nieszporami
u r o c z y s t o ś c i
Narodzenia Pańskiego
w wieczór 24 grudnia.
Trwa od 23 do 28 dni i
obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.
Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku
liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. Czasu, w którym kierujemy nasze serca ku
oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na
końcu czasów (okres od początku Adwentu
do 16 grudnia włącznie);
2. Czasu bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w
której wspominamy pierwsze przyjście
Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii
adwentowej obydwu części jest czytanie
ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to
obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym
Mesjaszem.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują
postacie Starego i Nowego Testamentu, przez
których życie i działalność Bóg zapowiadał i
przygotowywał świat na przyjście Jego Syna:
Maryję, Jana
Chrzciciela,
Izajasza. Adwent
to czas radosnego
oczekiwania na
spotkanie z
Panem
i
przygotowania się
do niego przez pokutę i
oczyszczenie. Dlatego
Kościół zachęca do udziału w
rekolekcjach, przystąpienia do
sakramentu pokuty i
pojednania.
W czasie całego Adwentu,
poza niedzielami i
uroczystością Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny (8 grudnia),
odprawiane są Roraty. Ta
bardzo dawna tradycja jest
nadal w Polsce kultywowana.
Roraty to Msze ku czci
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Najświętszej Maryi Panny. Ich
nazwa pochodzi od łacińskich
słów pieśni często śpiewanej na
ich początku - Rorate caeli
desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa).
W czasie Rorat przy ołtarzu
znajduje się dodatkowa, ozdobna
świeca – symbolizuje ona
obecność Maryi. Eucharystia
rozpoczyna się przy zgaszonych
światłach; zapalają się one dopiero
podczas uroczystego hymnu
"Chwała na wysokości Bogu". Jest
to jeden z nielicznych przypadków
w roku liturgicznym, kiedy hymn
ten śpiewa się każdego dnia
(chociaż wyłącznie podczas
Rorat).
We d ł u g A b r a h a m a
Bzowskiego, dominikanina,
wybitnego historyka Kościoła,
początek Rorat w Polsce datuje się
na XIII wiek. Ich odprawianie miał
wprowadzić
w Poznaniu
książę Przemysł I Pobożny, a w
Krakowie, na prośbę św. Kingi,
Bolesław Wstydliwy. Największą
popularność i szczyt rozwoju
Roraty osiągają w XVI wieku.
Codziennego udziału w tej Mszy
świętej przestrzegali królowie
Zygmunt Stary i Zygmunt August,
królowa Bona, Anna Jagiellonka i
Marysieńka Sobieska.
Z odprawianiem Mszy św.
roratniej wiąże się zapalanie
d o d a t k o w e j ś w i e c y. W
dawniejszych czasach przed
rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza
podchodził król, niosąc pięknie
ozdobioną świecę, i stawiał ją na
najwyższym lichtarzu na środku
ołtarza. Podobne świece, lecz już
nie ozdobione, przynosili do
ołtarza prymas, senator, ziemianin,
rycerz, mieszczanin i chłop przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich,
wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego
pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?" – "Gotów jestem
na sąd Boży".
Trzecia niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą
Różową lub – z łaciny – Niedzielą GAUDETE.
Nazwa jej pochodzi od słów antyfony na wejście:
"Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty
liturgiczne mogą być wyjątkowo koloru różowego, a nie,
jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty
liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z
zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie
przynosi.
Opr. Krzysztof Kubiak
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Na początku
grudnia, a czasem już
wcześniej, widzimy w
witrynach sklepowych
i innych miejscach
Biskupa z Miry
(dzisiejsza Turcja).
Zwyczaj ten ma swój
początek w IV wieku.
Święty Mikołaj jest też
bardzo popularny w
K o ś c i o ł a c h
Wschodnich. Jest
patronem dzieci
p a n i e n
i
potrzebujących.
Cieszy się wielką
popularnością i jest
uważany za cudotwórcę. Między innymi przypisuje mu
się wskrzeszenie dwóch młodzieńców. Pewien człowiek
zamordował dwóch braci, nadszedł na to święty biskup
Mikołaj i ożywił chłopców i nawrócił zabójcę. Jest też
patronem marynarzy. Pewnego razu podczas burzy okręt
zaczął tonąć. Marynarze zwrócili się z gorącą prośbą, do
świętego Mikołaja: „Ratuj nas!”. Zobaczyli
nadpływającą łódź i św. Mikołaja w niej, który
pobłogosławił morze i zaraz się uspokoiło. Znana też jest
historia trzech panien. Ojciec ich nie miał pieniędzy na

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NIEDZIELNYCH
8 grudnia Mt 3, 1 – 12
Bohaterem tej ewangelii jest Jan Chrzciciel, który
prowadzi ascetyczny tryb życia. Egzystuje poza
cywilizacją i kulturą. Nie dba o wygodę, bo prowadzi
proste życie. Znajduje to odbicie w nauczaniu, które jest
dość surowe, nawet ostre czy napastliwe. Jan nie zabiega
o niczyją sympatię, dlatego mówi to, co myśli i czuje.
Ostrze jego nauczania skierowane jest przeciwko
grzechom, a do nawrócenia wzywani są wszyscy bez
wyjątku. Jednocześnie Jan jest człowiekiem, którego
cechuje głęboka pokora. Nie oczekuje podziwu, nie
wywołuje sensacji, nie dąży do sukcesu. Jan umniejsza
samego siebie, by
w ten sposób jeszcze bardziej
wywyższyć Jezusa, by zrobić Mu miejsce. Dlatego
pokornie stwierdza, że za nim idzie „Mocniejszy”,
któremu nie jest godzien nosić sandałów. Pokora Jana jest
jego wielkością. Może i my, powinniśmy tak jak Jan
wyjść na pustynię, czyli oderwać się od codziennej
rzeczywistości, zabiegania, niepokoju, nabrać dystansu
do zmagania się z życiem. Powinniśmy też uczyć się
pokory, bo bez niej nie ma autentycznego i głębokiego
życia duchowego.
15 grudnia Mt 11, 2 – 11
Jan prześladowany za prawdy, które głosił kończy
swoje życie w więzieniu. Nawet tam nie przestaje myśleć
o powierzonej sobie misji – przygotowania drogi

posag dla nich. Zrozpaczony nie wiedział, jak temu
zaradzić. Dowiedział się o tym św. Mikołaj i w nocy
wrzucił przez okno pieniądze dla najstarszej córki.
Następnej nocy dla średniej, a kolejnej nocy dla
najmłodszej. Ojciec odkrył dobrodzieja i sprawa stała się
głośna. Dlatego znany jest zwyczaj obdarowywania
dzieci prezentami w tym dniu (6 grudnia).
W XVI wieku emigranci holenderscy wyjeżdżali
do Stanów Zjednoczonych i przenieśli ten zwyczaj do
tego kraju. Amerykanie przekształcili postać św. Mikołaja
w „gwiazdora”, który w Boże Narodzenie na saniach
ciągniętych przez renifery przywozi
prezenty i upominki dla dzieci, a nawet
dorosłych. Ubiór św. Mikołaja (czerwona
czapka i płaszcz) wymyśliła firma Coca
Cola w 1931 roku. Postać św. Mikołaja,
człowieka dobrego i miłosiernego,
rozdającego prezenty jest podziękowaniem
Bogu Ojcu, który zesłał nam jako
największy prezent, swojego Jedynego
Syna, Jezusa Chrystusa. Dla św. Mikołaja
największą radością było czynić dobro
bliźnim, w myśl Chrystusa: „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
mnie uczyniliście”.
W czasie Adwentu, przed Bożym
Narodzeniem, zbiera się też podarunki i dary
dla biednych rodzin. (Caritas – świece na
stół wigilijny).
Ks. Leon Łodziński

Mesjaszowi. Wysyła swoich uczniów do Jezusa z
pytaniem czy On jest oczekiwanym Mesjaszem?
Odpowiedź, jaką otrzymuje, to odpowiedź faktów, czyli
wydarzeń dziejących się dzięki Jezusowi. Każe On
wysłannikom Jana uważnie obserwować to, co się dzieje,
aby odpowiedzieli na pytanie, kto to wszystko czyni,
człowiek czy Bóg? Jezus nie pojawia się znikąd, ale jest
centralnym wydarzeniem historii zbawienia. Bóg
przygotował lud, aby mógł przyjąć dar Jego obecności, w
Jezusie wypełnia tę obietnicę. A Jezus pragnie, aby dzięki
faktom Jan mógł wyznać, że Bóg jest wierny danemu
słowu.
22 grudnia Mt 1, 18 – 24
Józef i Maryja to zwykli ludzie pochodzący z
galilejskiego miasteczka Nazaret. Zwykli, bo spotykają
ich problemy, stają przed trudnymi decyzjami, ale ufają
Bogu. Józef kocha Marię, choć po uroczystości weselnej
jest zakłopotany ciążą swojej żony. Jest jednak
człowiekiem pobożnym i prawdziwie troszczy się o
bliźniego. Dlatego podejmuje decyzję, aby chronić
Marię, w czym jest posłuszny aniołowi . Józef ma
szczególną misję względem Dziecka – ma nadać Mu
imię. Ma też chronić Jezusa, aby mógł On wypełnić
misję, którą Ojciec dla Niego przewidział. W tym
kontekście można traktować Józefa jako świętego.
Musiał mocno wierzyć w Boga, skoro tak szybko i łatwo
uwierzył, że dziecko poczęte w łonie Marii nie jest
dzieckiem żadnego mężczyzny, ale poczęło się z Ducha
Świętego. W dodatku ten anioł przyśnił się Józefowi a on
mimo to uwierzył.
c.d. str. 15
7

ŚW. CECYLIA – PATRONKA
MUZYKI KOŚCIELNEJ
„Nigdy właściwie
nie wiedziano, jaka
muzyka religijna być
powinna, ale zawsze
ją krytykowano i
zawsze tworzono.
Ojcowie Kościoła
ostrzegali, Św.
Augustyn płakał,
Gwido uciekł z
Pomposy, Skarga
gderał, Bach był
p r z e s ł u c h i w a n y,
S t r a w i ń s k i
krytykował. O tych
dziwnych sprawach
nic nie wiedzą płaczki
w Wi e l k o p o l s c e ,
śpiewając po
s w o j e m u „ Wi t a j ,
K r ó l o w o ”
niedowiarkom włos jeżące, a także górnicy z trąbami na
barbórkowej Mszy w Radzionkowie”.
Teza powyższa, autorstwa prof. Mirosława
Perza, znanego polskiego muzykologa, nie straciła nic
na swej aktualności. Z jednej strony można obserwować
żywe zainteresowanie muzyczną tradycją Kościoła,
której najlepszym reprezentantem jest chorał
gregoriański. Powstają nowe chóry, zespoły
instrumentalne, wciąż rozszerza się repertuar śpiewów
liturgicznych. Z drugiej jednak strony zauważyć można
bierność uczestników liturgii, przypadkowość w
doborze stosowanych utworów do świętych obrzędów,
niski poziom muzycznych wykonawców. Wspomnienie
Św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, skłania do
refleksji nad stanem muzyki wykonywanej w naszych
kościołach. Co robić, by wyrażała ona miłość,
wzmacniała wiarę, zbliżała do Boga, była językiem
modlitwy. Każde skuteczne i owocne działanie musi
poprzedzać wnikliwe poznanie teorii. A trzeba
przypomnieć, że w 1903 r., ukazało się słynne
motuproprio Św. Piusa X, podkreślające długą
muzyczną tradycję Kościoła. Papież zaakcentował
znaczenie szczególne śpiewu gregoriańskiego, polifonii
religijnej i muzyki organowej. Następne wypowiedzi
Kościoła koncentrowały się na ukazaniu znaczenia
muzyki w liturgii. Radykalnego przełomu w jej
rozumieniu dokonała reforma Soboru Watykańskiego II.
Muzyka od tej pory nie jest już tylko ozdobą, dekoracją,
dodatkiem, ale pojmowana jest jako integralny element
liturgii. Trudno zresztą wyobrazić sobie liturgię bez
muzyki. Po przestudiowaniu dokumentów kościelnych
8

podejmujących ten temat można wyróżnić cztery
funkcje, jakie powinna spełniać muzyka liturgiczna.
M U Z Y K A P O W I N N A B U D O WA Ć
WSPÓLNOTĘ. Przez wielość spełnianych posług
(celebrans, kantor, chór, schola, wierni, organista)
wyraża się społeczny charakter każdej liturgii, w której
każdy ma do wykonania określone zadanie. Wspólny
śpiew zakłada bliskość uczestników oraz usuwa dzielące
ich bariery i uprzedzania. Św. Ambroży wyraził to w
słowach: „z pewnością duża to zawiązka jedności, gdy
wielka liczba ludu łączy się w jeden chór.” Potrzeba
zatem, aby ci, którzy będą wykonawcami muzyki
liturgicznej byli do tego odpowiednio przygotowani.
Dobrze przygotowana muzycznie
LITURGIA WINNA UCZYĆ MEDYTACJI.
Celebracje ziemskie dają przedsmak uczestnictwa w
liturgii niebieskiej (…).W liturgii ziemskiej ze
wszystkimi zastępami duchów niebieskich
wyśpiewujemy Panu hymn chwały (KL8). Muzyka
pozwala wniknąć w głębię Bożych tajemnic. Warto się
uczyć słuchania muzyki. Sprzyja temu organizowanie
koncertów muzyki religijnej. Zasadne będzie też np. jeśli
odpowiednio wykształcony organista wykona przed lub
po mszy św. ambitny utwór muzyczny. Warunkiem
koniecznym do wykonania utworów muzycznych to
sprawne i nastrojone organy.
MUZYKA LITURGICZNA MA UWRAŻLIWIAĆ NA
PIĘKNO.
Często się mówi, że kunszt organisty, piękny głos
celebransa, ekspresja chórzystów przyciągają ludzi do
kościoła. Kard. Josef Ratzinger pisał „ wszędzie tam,
skąd wyrzucono piękno i gdzie ceni się tylko rzeczy
użyteczne, coraz wyraźniej widać przerażające
zubożenie”. Kościół ograniczający się do wykonywania
muzyki „modnej, popularnej” popada w nieudolność i
staje się nieprzydatny … .
Co można uczynić? Dokonać właściwej gradacji w
„muzyczności” liturgii. Inną muzykę stosować w dni
powszednie, inną w niedziele, jeszcze inną w czasie
uroczystości. Starannie przygotowana muzyka,
połączona z właściwym zaangażowaniem wiernych,
pozwala na głębokie przeżycie codziennych i
niedzielnych mszy św.
Na koniec pragnę przytoczyć słowa Soboru
Trydenckiego (1545-1563) na temat muzyki w kościele
… „W przypadku tych mszy, które są celebrowane przy
akompaniamencie organów i śpiewu, należy zwrócić
uwagę, aby nie włączyć do nich niczego, co mogłoby je
sprofanować, ale wykonywać tylko hymny i pieśni
chwały. Cały plan śpiewu powinien być ułożony tak,
aby nie skupiać się tylko na przyjemności dla ucha, ale by
słowa przekazywały zrozumiałe dla wszystkich
przesłanie i aby w sercach słuchających obudzić
pragnienie niebiańskiej harmonii w kontemplacji
błogosławionej radości”.
oprac. Zbąszyński Organista
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CHÓREK DZIECIĘCY

ZESPÓŁ PAUZA

PAN ORGANISTA
JAROSŁAW BOROWICZ

WESOŁA FERAJNA

SCHOLA

ORKIESTRA

PAN
KONRAD MACIEJEWSKI

ZBĄSZYŃSCY SENIORZY
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA - PRAKTYCZNE SPOJRZENIE

10

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

11

PIERWSZY BAL

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ...

Grupa Ojca Pio, Eucharystyczny
Ruch Młodych oraz przedszkole „ Lipowy
Zakątek” zorganizowali dla dzieci naszej parafii
Pierwszy Bal Wszystkich Świętych.
Zabawa odbyła się 31 października tego roku
w Domu Katolickim i cieszyła się dużym
zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców, a
także zadowoleniem organizatorów.

religii konkretnie w Zielonej Górze w liceum.
Drugą moją specjalnością jest taniec towarzyski,
jestem instruktorem tańca i robię takie proste układy
dla dzieci. Reprezentuję Katolicką Organizację
pozarządową; Katolickie Stowarzyszenie Civitas
Cristiana. Podczas odwiedzin u Waszego księdza
proboszcza Zbigniewa, który wspomniał o
planach, jakie macie i ja powiedziałem, że mam
jakieś tańce i mogę je poprowadzić i tak się tutaj
znalazłem. A przy okazji nie ukrywam wcale, żeby to
stowarzyszenie tutaj też gdzieś zaistniało.
Bardzo mi się tutaj podoba i powiem szczerze,
że cieszę się, że jest jakaś alternatywa do tego
hallowen. Muszę powiedzieć, że w Zielonej Górze,
gdzie właśnie będę jechał, też taki bal jest. Tylko, że tam
są nieco starsze dzieci i młodzież, z nimi też będę się
bawił. Cieszy mnie to, że takie rzeczy się dzieją, to
bardzo dobrze.”
Mama Oli i Natalii - „Bardzo podoba mi się
bal i córce też. Nie lubię kiedy dzieci w tym dniu chodzą
po domach w różnych strasznych strojach. Taka forma
tego święta bardziej mi odpowiada.”
Grzegorz Maciejewski i Łukasz Szymków
„Podobał się nam ten bal” – opowiadają. „Była fajna
muzyka i utwory. Można było się nabawić.”
„Razem z panią Marią Olejniczak cieszymy się
bardzo z tego, że oprócz przedszkolaków, połowa
dzieci to uczniowie szkoły podstawowej” – wyraża
swoje zadowolenie
katechetka i opiekunka
Eucharystycznego Ruchu Młodych Joanna
Chłopkowska - „To znaczy, że jest taka chęć wśród
dzieci, żeby świętować wigilię Wszystkich Świętych w
taki właśnie sposób.
Mamy też nadzieję, że w przyszłym roku pojawi
się nieco więcej osób przebranych za konkretne
postacie, bo to dopiero ciekawe – poznać Świętych na
konkretnych przykładach i to dzięki swoim
rówieśnikom.
Lekcja religii nietypowa, ale mamy nadzieję –
przynosząca efekt, bo przecież chętniej modlimy się do
kogoś, kogo „znamy osobiście”. … A przecież o to
chodzi, żeby przypomnieć sobie i żyć na co dzień
zapomnianą przez współczesny świat a taką piękną
przecież i krzepiącą prawdą o „ Świętych obcowaniu”.
Właśnie w związku z tym mamy już na przyszły
rok pewien dodatkowy pomysł dla starszych dzieci (bo
już widzimy potrzeby oddzielnej zabawy dla
najmłodszych), ale na razie nie chcemy go jeszcze
zdradzać.”

„Bóg zapłać wszystkim - Grupie Modlitewnej
Świętego Ojca Pio i Błogosławionego Jana Pawła II.
Uczczenie Wszystkich Świętych i propagowanie na co
dzień dążenia do świętości
(jako
wartości
powszechnej), a zarazem alternatywa dla
pogańskiego zwyczaju Hallowen opartego na bardzo
dużym światowym biznesie, to bezpośrednia motywacja
Grupy Modlitewnej” – mówi Konrad Maciejewski
jeden z organizatorów balu. – Wiedzieliśmy, że mamy
temu zaradzić – nie do końca jednak było wiadomo jak
Przełomowa data to 2 listopada 2012 (Dzień
Zaduszny) – na Apelu padło przyrzeczenie Matce Bożej
o zaradzeniu sytuacji. Pan Bóg szczególnie błogosławi
tam, gdzie gromadzi się wielu, dlatego padła
propozycja do kilku podmiotów i pojedynczych osób.
Trzy podmioty mogły w tym czasie się dołączyć
(przedszkole Lipowy Zakątek, Eucharystyczny Ruch
Młodych i Stowarzyszenie Civitas Cristiana z
Zielonej Góry reprezentowane przez pana Zbigniewa
Żołądziejewskiego.
Jestem pewien, że Matka Boża kierowała tym – to
pewne. Przy organizacji nastąpiło wiele wydarzeń, które
nie można tylko nazwać zwykłym zbiegiem okoliczności,
a które to szczegółowo będą opisane jako świadectwa w
naszej Księdze Świadectw. Widzieliśmy wielką radość
na twarzach dzieci, które się bawiły, młodzieży, która im
usługiwała. Zachwyt
rodziców, opiekunów,
organizatorów, wraz z ks. Zbigniewem Piotrowskim,
który wyrażał niecodzienne zadowolenie.
Dziękujemy wszystkim za serce, które włożyli w całą
organizację.”
„ N a p ro ś b ę k s . p ro b o s z c z a j e s t e ś m y
współorganizatorami I Balu Wszystkich Świętych” –
mówi Sylwia Szczepaniak, dyrektor pedagogiczny
przedszkola „Lipowy Zakątek”. – „Pierwszego,
ale myślimy właśnie, że będzie to taką kontynuacją,
że będzie to zaprzeczeniem amerykańskich
wszystkich zabaw hallowen. Możemy się także
bardzo dobrze bawić kultywując religię naszą i
również można
potańczyć, poskakać, podjeść i
dowiedzieć się czegoś o naszych Świętych
patronach, którzy się nami opiekują.”
To właśnie z tego powodu wymyślono ten bal, aby
zaprzeczyć hallowen? „Tak
zaprzeczyć hallowen i
pokazać, że możemy się bawić w obrębie własnych
zwyczajów, religii, że nie musimy zapożyczać czegoś
innego z innej kultury.”
Zbigniew Żołądziejewski opowiada – „Jestem
katechetą w szkole średniej, uczę młodzież
12

Do zobaczenia w przyszłym roku na
II Balu Wszystkich Świętych. . . . . .
Gabrysia Skubiszyńska
Grzegorz Jaskuła
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FIGURY I KRZYŻE
10. Figura Matki Bożej
w Strzyżewie.
8 grudnia – obchodzimy Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Oznacza to, że Matka Syna Bożego od
pierwszej chwili swego istnienia nie miała
grzechu. Taki przywilej otrzymała tylko Ona.
Zasługuje więc aby być przez nas miłowaną i
słuchaną. Bardzo liczne figury Matki Bożej
stojące w przydrożnych kapliczkach są
dowodem na to, że jesteśmy czcicielami
M a r y i .
Najczęściej
figury przedstawiają
Maryję w białej sukni
przepasanej niebieską
przepaską. Właśnie tak
ubrana Matka Boża
u k a z a ł a s i ę ś w.
Bernadecie Soubirous
w
L o u r d e s ,
oznajmiając „Jestem
N i e p o k a l a n e
Poczęcie”.
Figura stojąca w
kapliczce przy wjeździe
do Strzyżewa od strony
Zbąszynia - przy
rozwidleniu dróg
prowadzących do wioski
i w kierunku dawniejszej
cegielni, również
przedstawia Matkę Bożą
Niepokalanie Poczętą.
Figura w tym właśnie

JESIENNY TURNIEJ MINISTRANTÓW
IM. KS. KRZYSZTOFA KACZMARKA
W dniu 16 listopada 2013 roku odbył się po raz
czwarty Jesienny Turniej Ministrantów. Do rywalizacji
przystąpiły drużyny z parafii św. Jana Bosko z Lubonia,
Świętego Krzyża z Poznania oraz dwie drużyny z
naszej parafii. Na trybunach zasiedli najlepsi kibice,
czyli rodzice i rodziny ministrantów.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał ks. Proboszcz
Zbigniew Piotrowski w towarzystwie Burmistrza
Z b ą s z y n i a To m a s z a
Kurasińskiego i dyrektora
Z C S Ti R To m a s z a
Szczechowicza.
Ze względu na pamięć
zmarłego Księdza
Krzysztofa Kaczmarka,
który był pomysłodawcą
tego przedsięwzięcia, ks.
Proboszcz nadał turniejowi
imię tegoż duchownego.
Pierwsze miejsce, po
wygraniu wszystkich
meczów i zdobyciu 9
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miejscu została
postawiona jeszcze
przed wojną. Niestety
nie jest znana data jej
postawienia. Podczas
wojny, jak większość
figur w tej okolicy,
uległa zniszczeniu.
Figurka Matki Bożej
została wyrzucona z
kapliczki, odpadła
głowa i ręce. Naprawą
figury zajął się
mieszkający w pobliżu
kapliczki – p. Jan
K a c z m a r e k .
O utrzymanie porządku
wokół kapliczki, świeże kwiaty dbała córka p. Jana
Kaczmarka - Helena Gruszczyńska wraz z mężem
Florianem. Państwu Gruszczyńskim pomagały też panie
Maria Kromska i Joanna Basińska.
W latach 80-tych kapliczka wraz znajdującą się w niej
figurą, została odnowiona. Figurę Matki Bożej
zabezpieczono szybami. Do lat 90-tych przy figurze
mieszkańcy Strzyżewa gromadzili się na nabożeństwach
majowych i różańcowych. Obecnie nabożeństwa
te odprawiane są w kaplicy. Przy figurze natomiast
w każdą Wielką Sobotę, ma miejsce święcenie
pokarmów.
Po śmierci rodziców, pp. Heleny i Floriana
Gruszczyńskich, opiekę nad kapliczką przejęła córka –
Joanna Kaźmierczak z mężem Mirosławem. Opiekują się
po dzień dzisiejszy. Jak widzimy pełnienie opieki nad
kapliczką z figurą Matki Bożej w Strzyżewie jest sprawą
wielopokoleniową
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają dawniejszą
figurę i obecną.
Urszula Pawelska
punktów, zajęła drużyna z naszej parafii – „Oczy Kobry”,
na drugim miejscu, z dorobkiem 4 punktów, uplasował
się zespół ministrantów ze Świętego Krzyża z Poznania,
trzecie miejsce zajął drugi zespół naszej parafii „Ludzie
Prezesa”, który zdobył 2 punkty, a czwarte, z dorobkiem 1
punktu, zajęli ministranci ze św. Jana Bosko z Lubonia.
Wszystkie zespoły biorące udział w zawodach
otrzymały nagrody w postaci pucharów i dyplomów. Na
zakończeniu imprezy ks. Marek zaprosił zmęczonych
zmaganiami sportowymi uczestników na grochówkę do
Domu Katolickiego.
Wiesław Ciepielewski
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Tak przynajmniej głoszą legendy. Wg innej
legendy św. Łucja miała mieć tak duże i piękne oczy, że
ściągała nimi na siebie powszechną uwagę. Widząc
zachwyt nawet u oprawców, kazała je sobie wyłupić.
Na tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w
Syrakuzach niesie się na drogocennej tacy „oczy św.
Łucji”. Jest ona czczona jako patronka od chorób oczu.
W Polsce imię Łucja było popularne dawniej, także
w jej odmianach jak Lucjan czy Lucyna. Wg kalendarza
juliańskiego dzień św. Łucji przypadał dwa tygodnie
później i stąd przysłowie „Św. Łucja dnia przyrzuca”.
Kościół katolicki obchodzi liturgiczne
wspomnienie Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy 13
grudnia i ma ono rangę wspomnienia obowiązkowego.
Łucja została
wpisana w poczet świętych za
wytrwałość w wierze i czci się ją jako nieugiętą
chrześcijankę.
Jej historia opowiada o silnej wytrwałości w
wierze. Znamy też żyjących w naszych czasach ludzi,
którzy dzięki wytrwałości pokonali najcięższe choroby
i inne trudności, osiągając wielkie sukcesy. Jeśli
kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji przerastającej
nasze możliwości, pomyślmy o św. Łucji i zwróćmy się
ku Bogu, a On da nam siłę i wytrwałość.
Boże, Tyś wezwał świętą Łucję do swej chwały,
za jej wstawiennictwem pozwól, byśmy nie ulegli
przeciwnościom i z wiarą podążali drogą,
którą nam wskazujesz. Amen
Urszula Pawelska

Komentarze - cd.

29 grudnia Mt 2, 13 – 15. 19 - 23
Ta opowieść przedstawia Świętą Rodzinę.
Wcześniej anioł powiedział Józefowi o dziecku,
które narodzi się z Dziewicy Marii. Teraz ochrania
ziemską rodzinę Jezusa przed Herodem. Józef
posłuszny rozkazom anioła znalazł schronienie w
Egipcie. Po śmierci Heroda ten sam anioł nakazuje
Świętej Rodzinie wrócić na ziemię izraelską.
Zamieszali w mieście Nazaret.
Jak widzimy ingerencja Boga w ludzkie życie
wyraża się w różny sposób. Mogą to być sny,
natarczywe myśli, które uporczywie o czymś nam
przypominają, może to być mowa wewnętrzna lub
słowa innych ludzi, które w szczególny sposób
poruszą nasze serca. Bóg mówi też przez wydarzenia,
bo pragnie pouczać, wpływać na nasze życie.
W tej ewangelii ukazane zostało, iż to, co jest
planem Boga będzie zrealizowane, mimo sprzeciwu
innych osób, mimo ich złych działań. Boskie dzieło
zbawienia jest realizowane. Nic i nikt temu nie
przeszkodzi. Dziś również Bóg chroni nas przed
działaniem złego. Jeżeli będziemy wzorować się na
św. Rodzinie, jeżeli będziemy żyć w pokorze
przyjmując wszystko z ręki Boga, wówczas On
pokona „Herodów” naszych czasów, by Jezus mógł
powrócić do ojczyzny – do ludzkich serc.
Katarzyna Kubiak
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MINISTRANCI NA BASENIE
Ministranci naszej Parafii już kolejny raz wyjechali na
Wyjechaliśmy o godz. 9:00 rano, autobus prowadził
wcześniej ... zdał egzamin na „prawo jazdy zawodowe”
Największą atrakcją były oczywiście zjeżdżalnie i „kula
wszyscy się wspinali. Było bardzo radośnie.
W drodze powrotnej nie
zabrakło tradycyjnego
postoju w MacDonald
na wzmocnienie sił po
t a k c i ę ż k i m
przedpołudniu.
Dziękujemy wszystkim
opiekunom i czekamy
na następne wyjazdy.
Króluj nam Chryste.

basen do Zielonej Góry.
kierowca, który dzień
(jak widać na zdjęciu ).
wodna”, na którą
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Zdobią choinkę.
2. Opiekun Jezusa.
3. Kolacja jedzona 24 grudnia.
4. Msza wigilijna odprawiana o północy.
5. Zielona, na niej powieszamy bombki.
6. Śpiewamy je przy świątecznym stole.
7. Przynoszone przez Mikołaja.
8. Łamiemy się nim podczas wieczerzy.
9. Przed kolacją czekamy aż zabłyśnie pierwsza …
10. Czerwona zupa na Wigilię.
11. Gdy sypie za oknem, dodaje uroku świętom.

5.

autor: Milena

Panie Jezu przyjdź, prosimy,
Bo nam bardzo Ciebie trzeba.
My się wszyscy poprawimy,
Ześlij Boże zbawcę z nieba
My na Ciebie wciąż czekamy,
Aż się zjawisz w zimnym żłobie.
Twego przyjścia wyglądamy
I myślimy wciąż o Tobie.

„ŚLIMACZEK”
Odczytaj hasło
rozpoczynając od
litery oznaczonej strzałką.

SZYFR
Co przedstawiają obrazki poniżej?
Wykreśl je z szyfru, a pozostałych liter czytanych
w poziomych rzędach odczytaj życzenia.

HASŁO
cyf

Każda liczba zaszyfrowanego hasła jest iloczynem dwóch
r z tabeli, które wskażą Ci odpowiednią literę. Rozwiąż, a
dowiesz się jakie znaczenie ma słowo EMMANUEL.

„Podzielić się opłatkiem.” Powiedz mi, co to
znaczy?
To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole niech gość obcy zasiądzie
W Twoim rodzinnym kole przy opłatku, kolędzie.
21

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
Liczby z pól ponumerowanych kratek od nr 1 do 95, utworzą
prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –
Rozwiązanie Krzyżówki Jesiennej - „Ojczyzna –
jest zawsze matką”. Nagrodę wylosowała: Pani Elżbieta

rozwiązanie, którym jest myśl Tomasza a Kempis, które
360 Zbąszyń, w terminie do dnia 20.12.2013 r.
jakakolwiek by była, w jakiekolwiek szaty by ją ubrano,
Tomaszewska z Nądni. GRATULUJEMY.

Znaczenie wyrazów:

Poziomo:

1/. pod dębem,
8/. rachowanie,
9/. szkoda,
10/. autor powieści „Imię
Róży”,
11/. pasożytniczy owad,
13/. tytuł tragedii
Sofoklesa,
16/. zabytek, przeżytek,
18/. zakonnik,
21/. roślina
wykorzystywana m.in. do
produkcji lin,
22/. ptaki z czubkami na
głowie,
23/. śpiewak wśród
ptaków,
25/. zajmuje się fauną,
28/. mieszkaniec
Mazowsza,
31/. amerykański autor
powieści przygodowych,
33/. tytuł programu
Wiktora Zina,
34/. warzywo /w liczbie
mnogiej/,
35/. trzecie co do wielkości
miasto w Serbii,
38/. ma rewir w restauracji,
40/. na nim umarł
Chrystus,
43/. odznaczenie,
44/. nie brunet,
45/. tą rzekę przekroczył
Cezar w 49 r. p.n.e.,
47/. tak nazywamy: buraki,
marchew, ziemniaki,
50/. ptak drapieżny,
53/. opłata za naukę w
szkole,
56/. są m.in. przynętą na
ryby,
57/. wielka syberyjska
rzeka,
58/. muzyk, grał w
zespołach Czerwone Gitary
i Trzy Korony,
59/. zdarzenie na ogół
nieprzyjemne.

Ś
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Pionowo:
1/. rzeka, lub nazwisko
piosenkarza,
2/. historia,
3/. I w skrócie IPN,
4/. małe żebro,
5/. pasmo w Górach
Świętokrzyskich,
6/. żyją w M. Bałtyckim,
7/. bywają: ludzkie lub
pozaziemskie,
12/. świetność,
13/. pozyskiwane z lasu,
15/. władca mórz w
mitologii greckiej,
16/. szereg marchewki na
grządce,
17/. Paweł – znany
piosenkarz i lider zespołu,
19/. Edward Stachura dla
przyjaciół,
20/. to też danie mięsne,
24/. aparat do prześwietleń
np. płuc,
26/. część prostej,
27/. miasto, którego
siedzibą jest klub piłkarski
Piast,
29/. arterie miejskie,
30/. niektóre ładnie pachną,
32/. nazwisko zdobywcy 3
złotych medali na
olimpiadzie w Berlinie w
1936 r.,
34/. słodkości nie tylko dla
dzieci,
36/. jedno z imion
Gałczyńskiego,
37/. w nich rycerze,
39/. nowe skrzyżowanie
ulic w Zbąszyniu,
41/. nazwisko europosła i
byłego ministra
sprawiedliwości,
42/. dziki kot naszych
lasów,
46/. pustkowie,
48/. naczynie używane na
biwaku,
49/. decyzja sądu,
51/. część piosenki,
52/. po nie do lasu,
54/. nałożnica Petroniusza
z powieści Quo Vadis,
55/. łobuziak, niecnota.
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