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SŁOWO
PROBOSZCZA
Drodzy
Parafianie
Za nami już święta,
rozpoczął się kolejny
witany z radością rok. Dla
młodych i starszych pełen
planów, jakże różnych, ale
zawsze pełnych nadziei.
Życzę wszystkim,
niech się spełnią na miarę
Bożych planów.

W życiu
duszpasterskim
rozpoczęliśmy odwiedziny
kolędowe. W Waszych
domach chcemy zostawić
Błogosławieństwo i Łaskę
płynącą od Jezusa. Już
dziś, za ten dar wspólnego
spotkania, za otwarte drzwi
d o m ó w, w i m i e n i u
wszystkich kapłanów Dziękuję.

i Ekonomicznej, na którym ks. Proboszcz wręczył
członkom nominacje, zatwierdzone przez ks.
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, na okres 5 lat.
ź Dzień Skupienia – 5 grudnia młodzież gimnazjalna i
młodzież szkół średnich naszej parafii przeżywała
DZIEŃ SKUPIENIA. Rozważania prowadził ks.
Łukasz.
ź Święty Mikołaj – 6 grudnia o godz. 9.00 odprawiona
została Msza św. w kościółku św. Mikołaja na
cmentarzu parafialnym. Wieczorem, na zakończenie
Mszy św. roratniej o godz. 18.00, przybył do naszego
kościoła św. Mikołaj. Jak powiedział przyjechał
saniami, bo właśnie spadł pierwszy śnieg.

Proboszcz.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
GRUDZIEŃ 2013 / STYCZEŃ 2014
Co się działo się w grudniu?
ź Adwent – Od niedzieli 1 grudnia rozpoczął się Adwent

i Nowy Rok Liturgiczny. Od poniedziałku do
piątku każdego tygodnia odprawiane były
Msze św. roratnie, w których uczestniczyły
dzieci z lampionami. Po Mszach św.
losowano figurki Matki Bożej, które dzieci
zabierały do domu i następnego dnia
przynosiły do kościoła. Rodziny, do których
trafiła figurka modliły się przy niej.
ź I Niedziela Adwentu – Kazania głosił o.
Remigiusz Trocki – franciszkanin.
„Okultyzm jako zagrożenie dla Kościoła
współczesnego” to tematyka kazań, ale
również temat pracy doktorskiej o.
Remigiusza. Po południu w Domu
Katolickim odbyło się spotkanie z o.
franciszkaninem, w którym uczestniczyła
spora grupa parafian. Można było kupić
książkę napisaną przez o. Remigiusza
Trockiego „Do piekła i z powrotem” wraz autografem
autora.
ź Spotkanie Rad – 2 grudnia odbyło się spotkanie nowo
powołanych Parafialnych Rad - Duszpasterskiej

ź Odwiedziny Chorych – W sobotę

7 grudnia księża odwiedzili
chorych i starszych naszej parafii
ze SPOWIEDZIĄ i KOMUNIĄ
ŚWIĘTĄ ADWENTOWĄ.
ź Szkaplerze – W niedzielę 8
grudnia na Mszach św. o godz.
14.30 i 16.00 dzieci klas III,
przystępujące w przyszłym roku
do Pierwszej Komunii Świętej.,
otrzymały z rąk rodziców
poświęcone szkaplerze.

ź Rocznica ogłoszenia stanu wojennego – W piątek 13

grudnia o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w
intencji Ojczyzny.
cd. na str.4
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Z ŻYCIA PARAFII
cd. ze str. 3
ź Spotkanie opłatkowe – 13 grudnia w spotkaniu

ź

ź

ź

ź

opłatkowym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Strzyżewie uczestniczył ks. Marek Krysmann.
Zmiana w dekanacie – Z dniem 15 grudnia
dotychczasowy proboszcz parafii p.w. NMP
Wniebowziętej w Kopanicy – ks. mgr lic. Krzysztof
Mizerski został mianowany proboszczem
parafii, również p.w. NMP Wniebowziętej,
w Śmiglu. Proboszczem w Kopanicy mianowany
został dotychczasowy proboszcz parafii p.w.
Narodzenia NMP w Poniecu – ks. mgr Wojciech
Szałata.
Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 15 grudnia
zbierana była składka remontowa. Zebrano 10.300 zł.
Za złożone ofiary i wszelką pomoc dla parafii
serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać.
Spowiedź Adwentowa – 19 i 20 grudnia odbyła się w
naszej parafii spowiedź adwentowa z udziałem księży z
dekanatu.
Opłatek – 20 grudnia na wspólnym opłatku spotkały
się wszystkie grupy duszpasterskie działające w parafii,
a w niedzielę 29 grudnia spotkanie opłatkowe mieli
ministranci i ich rodzice.

ź Pasterki – Tradycyjnie już we wszystkich

wioskach należących do naszej parafii
odprawione zostały Msze św. pasterskie. W
kościele parafialnym Pasterka została odprawiona o

godz. 23.00.
ź Pamiątkowa tablica – W niedzielę, 29 grudnia

poświęcona została tablica ku czci ks. Bolesława
Filipowskiego i ks. Kazimierza Witolda
Michalskiego, byłych zbąszyńskich wikariuszy –
aktywnych działaczy niepodległościowych,
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.
Msza św. o godz. 9.00 tego dnia odprawiona została w
intencji poległych Powstańców.
ź Zakończenie Roku Pańskiego 2013 – 31 grudnia
zakończyliśmy rok Mszą św. i nabożeństwem
dziękczynno – błagalnym.
A co w styczniu 2014 roku?
ź Kolęda – W styczniu czekają nas odwiedziny

duszpasterskie zwane kolędą. Tradycyjnie w kolędzie
pomagać będzie o. Filipin ze Świętej Góry Stanisław
Gawlicki.
ź Trzech Króli –
6
stycznia na Mszach św. o
godz. 8.00, 9.00 i 10.30
śpiewać będzie Anna
Iluminowicz z Leszna,
niewidoma dziewczynka
dotknięta autyzmem.
Jest ona finalistką
K O N C E R T U
NIEWIDOMYCH Z
CAŁEGO ŚWIATA,
który odbył się w
Krakowie.
ź Bractwo Kurkowe – Również 6
stycznia
Bractwo Kurkowe ze Zbąszynia wraz z kapelanem
ks. Proboszczem Zbigniewem
Piotrowskim uczestniczyć będzie we Mszy św.
w Chlastawie.
ź Obchody rocznicowe – 17 stycznia to rocznica
powrotu Zbąszynia do Macierzy. W tej intencji zostanie
odprawiona wieczorna Msza św. o godz. 17.00.
Oprac. Urszula Pawelska
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„MARGARETKA”
NA BOŻE NARODZENIE
W sobotnie popołudnie 04.01.2014 r. Eucharystyczny
Ruch Młodych miał opłatkowe spotkanie świąteczne tym razem zatytułowane: „Tutaj jest zawsze Boże
Narodzenie”. Chodziło oczywiście o uświadomienie
sobie, że podczas każdej Eucharystii Jezus chce rodzić się
jako Zbawiciel w naszej rzeczywistości, w historii
mojego życia.
Skoro opłatek, to były i prezenty. Tradycyjnie już nasi
księża otrzymali od dzieci i młodzieży tzw. margaretki.
Jest to zobowiązanie do całorocznej modlitwy za
kapłanów w określony dzień tygodnia (każda margaretka
ma więc siedem płatków, na których są złożone podpisy
dzieci ). Ksiądz proboszcz zawsze jest mocno wzruszony
tymi podarunkami i powiedział kiedyś, że nie ma
lepszego Bożonarodzeniowego prezentu… Co roku jest
tak wielu chętnych do tego zobowiązania, że każdego
dnia za każdego księdza modli się po kilka osób – tym
razem z samej
s z k o ł y
podstawowej
zgłosiło się aż
60-cioro
dzieci, a do
tego jeszcze
młodzież!
Bardzo
dziękujemy
wszystkim,
k t ó r z y
w s p a r l i
działalność
ERM-u w naszej parafii poprzez zakup książeczki
rozprowadzanej w Adwencie z okazji nowego roku

kościelnego, którego hasło brzmi „Wierzę w Syna Bożego”.
Książeczka nosi tytuł „Dwa słowa wiary” , a w zamyśle
autora ma
p o m ó c
czytelnikowi
„ w p ro s t y,
obrazowy i
metaforyczny
sposób w
z ro z u m i e n i u
czym jest
wiara, w
nauczeniu jak o
niej mówić i jak
ją przeżywać”
(ks. Zbigniew
Paweł Maciejewski). Książeczka jest jeszcze do nabycia w
sklepiku parafialnym, a na odwrocie jest umieszczony adres
internetowy, pod którym można obejrzeć foto-kronikę z
działalności ERM-u. Przypominamy, że w tym roku
szkolnym do ERM-u dołączyły po raz pierwszy dzieci
przedkomunijne, które
w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata złożyły swoje obietnice i od
tej pory mogą już zakładać swoje białe chusty – w
odróżnieniu od żółtych, które otrzymają dopiero w
przyszłym roku. Trzeba przyznać, że „maluchy” pobijają
starszych swoją gorliwością i zaangażowaniem - nie na
darmo Pan Jezus właśnie dzieci dawał za wzór dla każdego,
kto pragnie wejść do Królestwa Bożego… Tę najmłodszą
grupę prowadzą nasi młodzi animatorzy: Ania Jazdon
i Dawid Andrys (spotkania odbywają się w sobotni
poranek - jeszcze przed próbą chórku), a członkowie
tej grupy to:
Nikola Dzioch , Kornelia Lehmann, Natalia Rugała
Julia Szaferska, Natalia Szulczyk, Judyta Waszkowiak
Ania Wróż, Łukasz Piątek, Mateusz Rzepa.

ELŻBIETĘ SZCZEPANIAK. Grób p. Elżbiety znajduje
się obok siostry ks. Proboszcza M. Pohla – Jadwigi Pohl.
Obok księży Proboszczów zbąszyńskiej parafii stanął
pamiątkowy pomniczek, również przeniesiony z
Na odnowionym cmentarzu parafialnym ciągle można
cmentarza komunalnego, postawiony w 10 rocznicę
zauważyć jakiś zmiany. W ostatnim czasie przeniesiono z
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
cmentarza komunalnego zmarłą w 1991 roku katechetkę
U.P

CMENTARZ PARAFIALNY
W ZBĄSZYNIU
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I TRZEJ KRÓLOWIE…
Uroczystość Objawienia Pańskiego w
Kościele Katolickim jest liturgiczną
celebracją złożenia hołdu Jezusowi przez
Mędrców ze Wschodu. Uroczystość ta
obchodzona jest 6 stycznia – w Polsce
nazywana potocznie Świętem Trzech Króli.
Święto Trzech Króli – Kacpra, Melchiora i
Baltazara – kończy, trwające od Wigilii,
obchody Święta Bożego Narodzenia.
N i e b y l i k r ó l a m i . To t r a d y c j a
chrześcijańska kazała widzieć w mężach
przybyłych do Betlejem wspaniałych
monarchów ze Wschodu. Sądząc po ilości
złożonych darów uznano, że było ich trzech. Nie
wiadomo, z jakiego kraju pochodzili Mędrcy. Kraina, którą
Ewangelista św. Mateusz nazywa ogólnie Wschodem, to
obszary na wschód od Jordanu, obejmujące Arabię,
Mezopotamię, Persję i Indie. Słynny, średniowieczny
Wenecjanin Marco Polo, wskazuje na Persję, a więc
dzisiejszy Iran, jako kraj, z którego wyszli do Betlejem
Mędrcy.
Mędrców nazywano również Magami, co wg
greckiego słowa „magoi” oznaczało ludzi posiadających
tajemną wiedzę astrologiczną. Magowie zajmowali się
sztuką medyczną i astronomią, a w religii perskiej pełnili
urzędy kapłańskie.
Mędrcy, oczytani w księgach, musieli wcześniej być
wtajemniczeni w Boży plan zbawienia, skoro zdołali
rozpoznać znaczenie gwiazdy. Podążali jej śladem,
odbywając daleką i niebezpieczną podróż. Po drodze pytali
ludzi: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i
przybyliśmy oddać mu pokłon.” (Mt 2,2)
Nie wiemy czy dostojni przybysze byli zdziwieni
prostotą i surowością warunków, w jakich przyszedł na
świat zapowiadany król żydowski. Ewangelie o tym
milczą. Wiadomo jednak, że w Grocie Narodzenia
dokonało się wielkiej wagi wydarzenie – Objawienie Syna
Bożego światu pogańskiemu, uosobionemu przez
Mędrców ze Wschodu.
Dary, jakie złożyli Mędrcy nowo narodzonemu
królowi żydowskiemu, mają głęboką wymowę
teologiczną. Złoto - jest symbolem władzy królewskiej,
chociaż oznacza także wszystko, co przemijające i
ziemskie. Jednakże tylko ono w dniach sądu przetrzyma
próbę ognia. Jak mówi Apokalipsa, z nadejściem czasów
ostatecznych, ukaże się Syn Człowieczy ze złotym
wieńcem na głowie. Kadzidło – to symbol uwielbienia i
hołdu składanego Bogu. Złożenie kadzidła przez
Mędrców ze Wschodu Jezusowi w Betlejem było
wyrazem uznania Jego Boskiego pochodzenia i godności
arcykapłańskiej. Mirra – gorzka w smaku żywica drzewa
balsamowego, zyskała w chrześcijaństwie znaczenie
symbolu cierpienia. To właśnie wino zmieszane z mirrą,
jako środek odurzający, podano umierającemu na krzyżu
Jezusowi, który jednak tego napoju nie wypił. Oznaczało
to, że dobrowolnie przyjął On swoją ofiarę.
Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia
Pańskiego, która u nas otrzymała nazwę Trzech Króli jest
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jedną z najważniejszych i najstarszych w Kościele. Na
Wschodzie jej pierwsze ślady spotykamy już w III wieku.
Na Zachodzie uroczystość ta datuje się od IV wieku.
Tradycyjnie Trzej Królowie uznawani są za świętych w
Kościele katolickim, prawosławnym oraz w starożytnych
Kościołach Wschodu.
Wczesna tradycja chrześcijańska nadała im imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar. To na ich cześć, w Święto
Trzech Króli, na drzwiach naszych domów wypisujemy
kredą litery: K+M+B oraz nowy rok. Jednak znaczenie
tych inicjałów jest o wiele głębsze. Przyjmuje się bowiem,
że imiona Trzech Króli powstały z pierwszych liter zdania:
„Christus Mansionen Benedicat” – NIECH
CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI TEN DOM.
Zwyczaj
poświęcania
kredy, którą na
drzwiach
wejściowych
wypisujemy
i n i c j a ł y
K + M + B ,
wprowadzono
w X V I I I
w i e k u .
Natomiast w
Polsce już od przełomu XV i XVI wieku poświęcano złoto i
kadzidło. W ten dzień król Jan Kazimierz składał na
ołtarzu, jako ofiarę, wszystkie monety bite w roku
poprzednim.
Jak powiedział Papież Jan Paweł II w Święto
Objawienia Pańskiego w 1984 roku: „Trzej Mędrcy ze
Wschodu noszą w sobie tę wewnętrzną moc Objawienia.
Ona pozwala im rozpoznać Mesjasza w Dziecięciu leżącym
w żłobie. Ona każe im upaść przed Nim na twarz – i
ofiarować dary...” Wszyscy więc , podobnie jak owi
Mędrcy, powinniśmy wyjść na spotkanie Boga, który dał
nam światło Objawienia „aby wesprzeć wątłe światło
ludzkiego rozumu.”
W Polsce Święto Trzech Króli do roku 1960 było
dniem wolnym. Jednakże w listopadzie 1960 roku zostało
zniesione. Od stycznia 2011 roku, po raz pierwszy od pół
wieku, znów możemy je obchodzić jako dzień wolny od
pracy.
Urszula Pawelska
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MŁODZIEŻOWY KRĄG BIBLIJNY
Od kilku tygodni w każdy piątek o godz. 19:30 odbywają się
spotkania Młodzieżowego Kręgu Biblijnego. Przewodniczy im ks.
Łukasz Wegner. Z jego inicjatywy uczestnicy kręgu wyjechali do
kina. Mimo że takie wyjazdy nie zdarzają się często, to i tak chętnie
uczęszczamy na piątkowe spotkania, gdyż nie ma tam miejsca na
nudę. Co tydzień zbieramy się na salce w Domu Katolickim, gdzie
rozważamy fragmenty Pisma Świętego, modlimy się oraz
oglądamy ciekawe filmy. Panuje tam miła atmosfera, a ks. Łukasz
nie zapomina o słodkiej niespodziance, którą przynosi nam na
każde spotkanie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa
w kręgu biblijnym.
Zbąszyńska Młodzież

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NIEDZIELNYCH
5 stycznia J 1, 1 – 18 „Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami”
Na początku było Słowo, które stało się ciałem, czyli
na początku wszystkiego był Bóg, który wypowiedział się
przez Jezusa. Bo to właśnie Jezus jest Słowem, które trwa
od początku w Ojcu, spoczywa w Jego sercu. Staje się Jego
zwierciadłem i odbija w sobie piękno, miłość, głębię
ducha, nieśmiertelność, dobroć Ojca i przekazuje Go dalej
– nam.W Jezusie, my, ludzie oglądamy Boga i Jego miłość.
I w Jezusie uzyskujemy intymną więź z Ojcem.
Kontemplując serce Jezusa, „oglądamy chwałę Boga”.
Przyjęcie Jezusa – Słowa Ojca czyni nas dziećmi dobrego
Boga.
Jezus – Odwieczne Słowo Ojca został przez Niego
wysłany na ziemię, by objawić światu Boga, by pokazać
ludziom Jego prawdziwe oblicze. Do tej pory ludzkość
żyła w ciemności aż przyszło Słowo, które rozjaśniło serca
i umysły, wzniosło Światło. Przyjmując Odwieczne Słowo
Ojca do swego życia, człowiek przyjmuje Jego Życie.
Staje się poprzez Jezusa na powrót usynowionym
dzieckiem Boga.
12 stycznia Mt 3, 13 – 17 „Chrzest Jezusa”
Ewangelia ta przedstawia Jana, który nad rzeką Jordan
udziela chrztu Judejczykom. Wraz z innymi przybył tam
również Jezus, by wraz z innymi przyjąć chrzest od Jana.
Dlaczego? Przecież Jezus nie potrzebuje chrztu
nawrócenia, ale chce go przyjąć, bo jest człowiekiem,
Judejczykiem, bo się z nimi utożsamia, potwierdza, że
przynależy do nich. Wraz ze swoimi rodakami jest
posłuszny Prawu Bożemu. Oto bezgrzeszny Jezus został
ochrzczony razem ze swoimi grzesznymi rodakami i zaraz
wyszedł z wody. W tym momencie Bóg potwierdza, że
Jezus jest jego umiłowanym Synem i zsyła Ducha Bożego.
Bóg zaświadczył już nie za pośrednictwem znaków, ale
otwarcie i wprost o synostwie Jezusa. Potwierdza On, że
wysłał na ziemię Syna, który cokolwiek uczyni, będzie
zgodne z wolą Ojca. To jednocześnie ukazanie się Boga w
swojej Troistości. Bowiem Bóg Ojciec daje świadectwo o
Synu zsyłając Ducha. To właśnie jest Trójosobowa natura
Boga, który jest jednością w Trzech Osobach. Oto kolejny
dowód miłości Boga do człowieka.

19 stycznia J 1, 29 – 34 „Duch święty spoczął na
Jezusie”
Oto misja Jana i misja Jezusa zeszły się ze sobą. Oto
święty Jan, który całe życie nawoływał do nawrócenia,
przepowiadał przyjście Mesjasza był niejako w rozkwicie
wypełniania swego powołania. Tymczasem Jezus dopiero
swoją działalność rozpoczynał. Obaj spotkali się nad
Jordanem w momencie chrztu. Jan złożył świadectwo
wobec wszystkich zebranych tam ludzi: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata. To On jest Tym, o którym
powiedziałem: „Za mną idzie Mąż, który już przede mną
się pojawił, bo był wcześniej niż ja”. Ja przyszedłem po to,
aby On został objawiony Izraelowi”. Bóg podarował
światu Baranka Ofiarnego, Swojego Syna i złączył z Nim
Ducha. Nad Jordanem Bóg objawił naturę Mesjasza, który
jest w pełni człowiekiem, ale i w pełni Bogiem. Jan
oświadcza, że stało się tak, jak Bóg mu zapowiedział.
Mesjaszem Bożym jest ten, nad którym zatrzyma się Duch
w postaci gołębicy. Dlatego Jan powie: „Ja to widzę i
oświadczam: On jest Synem Boga.”
26 stycznia Mt 4, 12 – 23
Ewangelia ta opowiada o tym, jak to Jezus
przebywając niedaleko Jeziora Galilejskiego powołał
swoich pierwszych apostołów – Szymona zwanego
Piotrem, jego brata Andrzeja, Jakuba i Jana. To oni jako
pierwsi usłyszeli w swoim sercu wezwanie: „Pójdźcie za
Mną. Uczynię was rybakami ludzi”. Byli prostymi ludźmi,
wykonywali swoją pracę, opiekowali się rodzinami a
jednak usłyszeli głos Jezusa i posłuchali Go. Serce
każdego z nich zostało poruszone. Słowa: „Pójdźcie za
Mną” wypowiedziane z miłością i mocą pozostawiły
trwały ślad w nich samych. Oni nie mogli nie pójść!
Pewnie się dziwili, dlaczego to właśnie ich Bóg powołał,
jednak radość z tego faktu i miłość do Jezusa uczyniła ich
Jego wiernymi towarzyszami wędrówek. Natychmiast
pozostawili sieci, łodzie i poszli za Nim, a przecież to, co
zrobili radykalnie zmieniło ich życie i uczyniło pierwszymi
apostołami, świętymi męczennikami za wiarę. Zachowanie
apostołów to prawdziwa odpowiedź serca, czyli miłość. To
ona sprawiła, że słuchali Go z zapartym tchem i spełniali Jego
polecenia. Ewangelia ta pokazuje Jezusa, który mocą słowa
powołuje na apostołów prostych ludzi, ale pokazuje też
apostołów, którzy dotknięci Słowem odpowiadają szczerym
i otwartym sercem.
opracowała Katarzyna Kubiak
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SAKRAMENT NAMASZCZENIE
CHORYCH –
PRAKTYCZNE SPOJRZENIE
Sakrament namaszczenia chorych jest jednym
z siedmiu sakramentów, który budzi dość dużo
kontrowersji. Ludzie boją się tego sakramentu,
tłumacząc się: „Proszę księdza, ja nie chcę
umierać, ja chcę żyć, przecież sakrament chorych
to ostatnie namaszczenie, to już tylko śmierć i
koniec”.
Moi drodzy, nic bardziej błędnego, niż takie myślenie.
W sakramencie chorych chodzi o pomoc Bożą, o
uzdrowienie duchowe, czyli nabranie siły na czas choroby i
jeżeli taka wola Boża, to również pełne odzyskanie
zdrowia. Dlatego lepiej nie używajmy określenia
OSTATNIE NAMASZCZENIE, jest to chyba jeden z
największych błędów. W taki sposób myślimy już tylko o
śmierci. Termin ostatnie namaszczenie to dawne określenie
sakramentu namaszczenia
chorych. Nazwa wzięła się stąd,
że w praktyce sakrament ten
udzielany był osobom
umierającym, kiedy nie było już
ratunku. Ksiądz przyjeżdżał,
modlił się i namaszczał
chorego, który po pewnym
czasie umierał.
Dzisiaj często boimy się wezwać kapłana do osoby
chorej, bo obawiamy się, że chory pomyśli, iż to już koniec.
Dlatego niektórzy ociągają się z powiadomieniem w porę
księdza o potrzebie udzielenia choremu sakramentu
namaszczenia chorych. Być może sytuacja ta ich
zaskakuje, nie wiedzą, co powinni przygotować (stół
nakryty białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą).
A później dochodzi do gorszej sytuacji, bo kapłan nie zdąży
przyjechać i człowiek umiera.
Kapłan odwiedzając chorego, czy to w szpitalu, w
domu, czy podczas mszy św. z udzieleniem tego
sakramentu, namaszcza czoło i ręce (dłonie) olejem
świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte
namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie
łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci
grzechy, niech cię wybawi i
łaskawie podźwignie. Amen”.
Najważniejszym elementem jest
namaszczenie czoła i rąk
chorego poświęconym olejem i
wypowiedzenie słów formuły
sakramentalnej. Po
namaszczeniu kapłan odmawia
jedną z modlitw, w zależności od stanu chorego. Na
zakończenie obrzędu wszyscy obecni odmawiają modlitwę
Ojcze nasz, a kapłan udziela błogosławieństwa. Może też
podać choremu krucyfiks do pocałowania. Ważną rzeczą
jest przygotowanie chorego na przyjęcie tego sakramentu
poprzez rozmowę z nim o istocie namaszczenia chorych.
W naszej parafii chorzy mają możliwość przyjęcia
sakramentu klika razy w roku. Można tu wymienić czas
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rekolekcji parafialnych związanych z
odpustem, dzień chorego, jak i podczas
odwiedzin chorych w domach.
Moi drodzy, nie bójmy się
sakramentu chorych. W momencie, gdy
kapłan przychodzi do domu chorego,
zostańmy razem, aby modlić się wspólnie.
Wówczas najbliżsi są świadkami
sprawowania sakramentu chorych i słyszą,
że słowa wypowiedziane przez księdza nie
są prośbą o rychłą śmierć, ale są prośbą do
Boga o uzdrowienie: „Prosimy Cię, nasz
Odkupicielu, pokrzep łaską Ducha Świętego chorego.
Ulecz jego słabości i odpuść mu grzechy. Oddal od niego
wszystkie cierpienia. Przywróć mu pełne zdrowie duszy i
ciała, aby nabrał sił do pełnienia swoich obowiązków”.
Popatrzmy, słowa te dają choremu nadzieję na poprawę
zdrowia i odzyskanie sił.
Wiele razy w moim życiu kapłańskim doświadczyłem
niesamowitej siły tego sakramentu. Chorzy przyjmujący
ten sakrament odzyskiwali zdrowie przez swoją głęboką
wiarę i zaufanie do Boga. Pewna starsza kobieta, której stan
zdrowia pogorszył się, była już bardzo słaba, lekarze nie
dawali jej szans na dalsze życie. Gdy jednak przyjęła
sakrament namaszczenia, odzyskała siły i żyła jeszcze kilka
lat. Takich przykładów można by wymieniać bardzo dużo.
Jednak trzeba zapamiętać, że namaszczenie to nie jakiś
„magiczny sakrament”, ale wiara połączona z modlitwą, to
całkowite
zawierzenie
B o g u .
Dopiero
wtedy mogą
dziać się
cuda.
Często
pytamy:
K i e d y
możemy
przyjąć
Sakrament
chorych?
Odpowiedź jest prosta – wtedy, gdy pojawia się ciężka
choroba, powodująca niebezpieczeństwo śmierci oraz
podeszły wiek. Może również zdarzyć się w trakcie trwania
choroby, że stan zdrowia pacjenta się pogorszył. Wówczas,
mimo że udzielono już raz tego sakramentu, można uczynić
to po raz kolejny. Ogólnie można powiedzieć, że
warunkiem powtórzenia namaszczenia chorych jest ciężka
choroba, która nastąpiła już po wyzdrowieniu lub
pogorszenie się stanu zdrowia w czasie trwania tej samej
choroby, gdy niebezpieczeństwo stało się poważniejsze. W
sytuacji starości, gdy stan zdrowia jest stabilny, nie ma
potrzeby przyjmowania sakramentu po raz drugi.
Zapamiętajmy:
- nie mówimy – ostatnie namaszczenie, ale sakrament
chorych lub namaszczenie chorych
- przyjmując sakrament chorych pamiętajmy o modlitwie
i zawierzeniu Bogu, jak również o tym, aby być w stanie
łaski uświęcającej i jeżeli to możliwe, przyjąć Komunię
świętą.
Szczęść Boże Ks. Marek Krysmann

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

32 rocznica wprowadzenia
Stanu Wojennego a Solidarność
Rolników Indywidualnych
W dniu 13 grudnia obchodziliśmy rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego. Byli działacze NSZZ RI
Solidarność Ziemi Zbąszyńsko – Wolsztyńskiej spotkali się z
tej okazji, aby podziękować Panu Bogu za wolną Ojczyznę,
złożyć hołd ofiarom pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich i powspominać chwile sprzed 32 lat.
Bezpośrednim powodem organizowania się rolników na
początku lat 80-tych był narastający kryzys społeczny
spowodowany polityką rządu zmierzającą do kolektywizacji
rolnictwa. Sam pomysł powszechnej kolektywizacji wsi był
wdrażany od 1945 roku, ale nowa ustawa o zaopatrzeniu
emerytalnym rolników z października 1977 r. wywołała
zdecydowany sprzeciw rolników. Ustawa ta nakładała
bowiem na rolników obowiązek opłacania składek
emerytalnych, nie gwarantując im w zamian wypłaty
świadczeń. Ponadto ustawa umożliwiała przejmowanie
gospodarstw rolnych przez państwo w przypadku „niskiego
poziomu produkcji rolnej” lub, gdy wyznaczony następca
"nie spełniał warunków do przejęcia gospodarstwa rolnego”.
Jeżeli gospodarstwo przekazywane było z ojca na syna w
formie Aktu Notarialnego – to zdającym nie przysługiwały
żadne świadczenia emerytalne.

FIGURY I KRZYŻE
11. Krzyż w Zbąszyniu
przy ul. Poznańskiej
Przechodząc lub przejeżdżając obok
krzyża nie zastanawiamy się pewnie,
dlaczego tu stoi, kto przyczynił się do tego,
że go postawiono. Zbierając wiadomości o
figurach i krzyżach, dowiedziałam się, że
pierwotnie krzyż ten stał w innym
miejscu.
Nie wiem, kiedy został postawiony, ale
stał on najpierw po przeciwnej stronie
skrzyżowania. Nie wiem również, w którym
roku został przeniesiony w miejsce, w
którym stoi dziś. Czy były to lata 70 –te?
Teren, na który przeniesiono krzyż jest
terenem prywatnym, a więc musiała być na
to zgoda właściciela.
Obecny krzyż jest z roku 1981. Jego

Wybuchły strajki. Rolnicy popierani przez robotników
zaczęli wysuwać postulaty, nie tylko polityczne ale i
ekonomiczne, społeczne i kulturalne: żądali rejestracji
związków zawodowych rolniczych niezależnych od
Państwa, prawnego uregulowania nienaruszalności
chłopskiej własności ziemi i swobody jej obrotu, równego
traktowania wszystkich sektorów rolnictwa
(indywidualnego, spółdzielczego i państwowego),
wprowadzenia świadczeń emerytalnych równych dla
wszystkich, powrotu religii do szkół, domagali się także
ograniczenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na wsi. Rolnicy żądali pełnej prezentacji
prawdy historycznej w nauczaniu historii, a także nie
utrudniania praktyk religijnych dzieciom przebywającym na
koloniach. Poza tym zapewnienia podstawowej opieki
duszpasterskiej w wojsku, zezwolenia na działanie żłobków i
przedszkoli prowadzonych przez osoby zakonne,
zapewnienia duszpasterstwa w zakładach karnych,
zwiększenia nakładu pism katolickich, jak i transmisji Mszy
świętych w telewizji oraz nie utrudniania budowy obiektów
sakralnych.
Większość rolników angażujących się w tym okresie w
działalność społeczną chciała odnowy moralnej, chciała
uczciwie i godnie żyć - i to był główny cel!
Obecnie żyjemy, dzięki Bogu, w wolnej i demokratycznej
Polsce. To, jaka Ona będzie, zależy przede wszystkim od nas
samych, od naszego zaangażowania w sprawy społeczne, od
tego czy zechcemy w swoim działaniu wykorzystać
najlepsze wzorce z bogatej historii naszej Ojczyzny.
Mamy szansę przyczynienia się do rozwoju Polski,
zachowując jej wartości kulturalne i religijne, które
przecież są podstawą naszej tożsamości narodowej i
które powinniśmy, za radą błogosławionego Ojca
Świętego Jana Pawła II, wnosić do Europy. Żyjemy w
demokratycznym państwie i o większości spraw, które
się w nim decydują, my sami stanowimy.
Ufajmy Panu Bogu, przestańmy narzekać i
zacznijmy działać!
Tomasz Jazdon

konstrukcję stanowi metalowa szyna
wypełniona drewnem. Krzyż został
wykonany przez pobliskich
mieszkańców w zakładzie stolarskim
p. Dankowskiego przy ul.
Warszawskiej. Figura Pana Jezusa jest
darem jednego z mieszkańców tej
ulicy jako wotum wdzięczności za
odzyskane zdrowie.
Obecnie krzyżem i terenem wokół
krzyża opiekują się okoliczni
mieszkańcy, rodzina fundatora figury.
Urszula Pawelska

Mam gorącą prośbę szczególnie do
tych, którzy mieszkają w pobliżu.
Może ktoś pamięta kiedy i dlaczego
krzyż przeniesiono w inne miejsce.
Bardzo proszę o kontakt w tej sprawie.
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Ks. BOLESŁAW FILIPOWSKI
(1884-1969)
Urodził się 29.07.1884 r. w Rudnikach
k. Opalenicy. Szkołę powszechną ukończył
w Opalenicy. Potem uczęszczał do
elitarnego Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu. Maturę zdał w 1910 r. w
Gimnazjum w Międzyrzeczu. Zaraz po
maturze podął studia teologiczne w
Arcybiskupim Seminarium Duchownym w
Poznaniu i Gnieźnie, które kończy
święceniami kapłańskimi 19.12.1914 r.
Pracę duszpasterską jako wikariusz
rozpoczął w Oborzyskach Starych, później
w Obornikach Wlkp.
Z dniem 01.07.1917 r. przeszedł na
wikariat do Zbąszynia, gdzie wraz z ks. K.
Michalskim – drugim wikariuszem tej
parafii, włączył się w działalność społeczną
i niepodległościową i podejmował się
potajemnego nauczania polskich dzieci języka ojczystego i historii Polski.
Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego i
po pierwszej nieudanej próbie opanowania
Zbąszynia przez powstańców, żołnierze
Grenzschutzu w dniu 05.01.1919 r. uniemożliwiają ks. B. Filipowskiemu
odprawienie sumy. Żołnierze chcieli księdza
aresztować i uwięzić tak jak uczynili to z
proboszczem zbąszyńskim ks. A. Beyerem i
ks. K. Michalskim. Aby uniknąć kolejnych

KS. KAZIMIERZ WITOLD
MICHALSKI (1893 – 1955)
Urodził się 5.02.1893 r. w Nowym
Tomyślu. Edukację podstawową rozpoczął
w swoim rodzinnym mieście, by dalej
kontynuować naukę w Lesznie w tamtejszym gimnazjum, które ukończył
26.02.1912 r. zdaną maturą. Zaraz po maturze rozpoczął studia teologiczne w
Arcybiskupim Seminarium Duchownym w
Poznaniu i Gnieźnie. Studia te musiał
przerwać w związku z wybuchem pierwszej
wojny światowej. Został zmobilizowany
12.01.1915 r. i skierowany do służby
wojskowej jako sanitariusz w szpitalach
wojskowych. Po
interwencji abpa E.
Dalbora powrócił do seminarium i ukończył
je uzyskując święcenia kapłańskie
24.06.1917 r.
Jako neoprezbiter najpierw przez
miesiąc pracował w Lesznie, a od
01.08.1917 r. skierowany został do pracy
duszpasterskiej jako wikariusz w parafii w
Zbąszyniu. Tutaj, wspólnie z drugim
wikariuszem ks. B.Filipowskim, podjął się
wielu działań pozaduszpasterskich głównie
wśród ludności polskiej. Został członkiem
Zarządu miejscowego Banku Ludowego,
był opiekunem istniejącego wówczas w
parafii zbą szyńskiej Towarzystwa
Młodzieży Polsko – Katolickiej, prowadził
też potajemnie naukę j. polskiego i uczył

represji przebrany za kobietę
ks. B.
Filipowski opuścił Zbąszyń i udał się przez
Leśne Domki i Stefanowo do Chrośnicy.
Przyłączył się do oddziałów powstańczych i
od 07.01.1919 r. został ich kapelanem.
Realizował wszelkie działania
duszpasterskie przynależne kapelanowi.
Odprawiał nabożeństwa i to nie tylko dla
powstańców, ale i mieszkańców Chrośnicy,
Łomnicy, Stefanowa, Zakrzewka i Perzyn,
odbierał przysięgę od ochotników
wstępujących do oddziałów powstańczych.
Był duchowym wsparciem dla walczących,
odwiedzał ich na I linii frontu. Tuż przed
drugim atakiem na Zbąszyń 10.01.1919 r. w
Łomnicy, gdzie zebrały się oddziały
powstańcze, ks. B. Filipowski celebrował
mszę św. na podwórzu folwarcznym,
podczas której wygłosił kazanie, w którym
zagrzewał do walki w obronie ojczyzny,
udzielił też ogólnego rozgrzeszenia i
pobłogosławił ruszających do ataku. Po tej,
już kolejnej, nieudanej próbie zdobycia
miasta, był duchowym wsparciem dla wielu
rozgoryczonych tym niepowodzeniem
żołnierzy.
Po powstaniu został kapelanem
wojskowym w wielkopolskim 159 Pułku
Piechoty wchodzącym w skład
VII
Brygady Rezerwowej Piechoty.
Z
oddziałami tymi wyruszył w maju 1920 r. na
wojnę polsko – bolszewicką i brał udział w
walkach na froncie litewsko – białoruskim.

Z powodu ciężkiej choroby został
zwolniony z wojska, ale nie wrócił już do
Zbąszynia, bo skierowany został jako
wikariusz najpierw, na krótko, do parafii w
Śremie, a pod koniec 1920 r. do Głuszyny
koło Poznania, gdzie pracował przez 9 lat.
Od 1929 r. aż do wybuchu drugiej
wojny światowej był proboszczem parafii w
Szamocinie.
Po wkroczeniu wojsk
hitlerowskich został 12.09.1939 r.
aresztowany i uwięziony najpierw w
Jeziorkach, a potem w Pile. Po trzech
miesiącach został zwolniony i wywieziony
do Włoszczowej w Generalnej Guberni.
Stąd przeniósł się najpierw do Białki, a
potem do Brzegów w pow. nowotarskim,
gdzie przebywał do zakończenia wojny w
1945 r. Na krótko wrócił do swojej parafii w
Szamocinie, skąd w 1946 r. powołany
zostaje do Wielichowa, gdzie objął
probostwo tamtejszej parafii.
W uznaniu za półwieczną pracę
kapłańską 15.08.1966 r. został mianowany
Radcą Duchownym Ad Honores. Wcześniej
za swoją działalność niepodległościową odznaczony był medalem pamiątkowym za
Wojnę 1918 - 21, odznaką Wojsk Wielkopolskich i Krzyżem Wołynia z mieczami.
W wyniku ciężkiej choroby serca z
dniem 01.07.1969 r. przeszedł na emeryturę.
Umarł 25.11.1969 r. Pochowany został na
cmentarzu parafialnym w Wielichowie przy
figurze Serca Pana Jezusa.

historii Polski. W listopadzie 1918 r. przy
udziale młodzie ży zor ganizował
uroczystości ku czci T. Kościuszki, o
których jeden z uczestników pisał: „Ta
narodowa manifestacja obudzić miała
ducha narodowego i entuzjazm walki w
społeczeństwie polskim”. Kontynuacją tego
narodowego trendu było wygłoszone kazanie, niezwykle patriotyczne w swej treści,
podczas pasterki 1918 r.
Znając doskonale j. polski został, jako
tłumacz, włączony do delegacji Rady
Miejskiej Zbąszynia, która 03.01.1919 r.
udała się do Nowego Tomyśla na negocjacje
z dowództwem wojsk powstańczych.
Uzgodnione wów czas ustale nia, a
niezrealizowane przez władze Zbąszynia,
doprowadziły do pierwszego ataku powstańców w dniu 05.01.1919 r. w celu
opanowania miasta. Nieudany ten szturm
spowodował represje wojsk Grenzschutzu,
za sprzyjanie polskiej sprawie, w postaci
aresztowań. Dotknęły one również ks.
Michalskiego, ale dzięki wstawiennictwu
swego niemieckiego proboszcza ks. A.
Beyera (był również na krótko
aresztowany) został zwolniony i uniknął
rozstrzelania, którym mu grożono.
W celu uniknięcia dalszych represji
opuścił Zbąszyń i udał się najpierw do Świebodzina, by potem przenieść się na teren
pow. wolsztyńskiego, gdzie podjął współpracę z działającymi tam oddziałami
powstańczymi.

Po zakończeniu walk zbrojnych
powrócił do swoich obowiązków
duszpasterskich w parafii zbąszyńskiej. W
1923 r. opuszcza Zbąszyń i został najpierw
komendarzem, a potem proboszczem
parafii w Oporowie.
Dziesięć lat później – 01.03.1933 r.
został powołany na administratora parafii
do Kostrzyna, a 30 marca tegoż roku
otrzymał benificjum kostrzyńskie, w
którym był proboszczem aż do wybuchu
drugiej wojny światowej w 1939 r.
Zaangażowany w pracy duszpasterskiej z
młodzieżą pełnił od 1933 r. obowiązki
patrona, a rok później asystenta kościelnego
XX Okręgu Podpoznańskiego KSMM.
Po wybuchu drugiej wojny światowej
przebywał w Kostrzynie, gdzie mimo zakazu, prowadził tajne duszpasterzowanie na
terenie swojej parafii. Aresztowany przez
Niemców został wkrótce zwolniony dzięki
wstawiennictwu niemieckiego weterynarza
Smolne go i podjął zatrudnienie w
miejscowym tartaku.
W 1 9 4 6 r. m i a n o w a n y z o s t a ł
proboszczem parafii Bożego Ciała w
Poznaniu, a w czerwcu 1954 r. został kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej
św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Zmagał się z nieuleczalna chorobą i po
ciężkich cierpieniach umiera 18.01.1955 r.
Pochowany został w grobie rodzinnym na
cmentarzu parafii Bożego Ciała na Dębcu w
Poznaniu.
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Boże Narodzenie !
To czas, kiedy większa ilość ludzi nawiedza Kościoły.
Dwa razy w roku liturgicznym człowiek z natury nie znosi
być sam. Chodzi oczywiście o Narodzenie i
Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa. W
naszym życiu codziennym otoczeni jesteśmy ludźmi
wierzącymi, a także tymi, którzy z różnych powodów
utracili wiarę. Okres świąteczny to niezwykła okazja, kiedy
możemy swą postawą sprawić, że ci, którzy przyjdą do
świątyni, „bo tak wypada” zostali tam, bo np. poczują się

2014

tam rodzinnie i ciepło, które to niewątpliwie płynie ze
Żłobka. Trzeba mieć świadomość, że o ile Jezus Chrystus
przywołuje nas do żłobka, to chce abyśmy i my przywołali
tych którzy nie mieli okazji słyszeć o Dobroci Boga Ojca
kochającego, który dał nam Syna, aby Ten nas wybawił.
Często załamujemy ręce, że komuś wyjątkowo się życie
posypało, to właśnie ten czas, kiedy Gwiazda Betlejemska
może je rozjaśnić. Śpiewając entuzjastyczne kolędy,
módlmy się za siebie nawzajem, aby prowadził nas
wszystkich Duch Nowonarodzonego Pana.
Konrad

SPOTKANIE OPŁATKOWE
GRUP DUSZPASTERSKICH
W piątek 20 grudnia br. w Domu Katolickim odbyło się
spotkanie opłatkowe przedstawicieli grup duszpasterskich
działających przy naszej parafii. Zebrani podzielili się
opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne i śpiewali kolędy,
które intonował Ks. Proboszcz.
Grupa Ojca Pio i błogosławionego Jana Pawła II, jako
organizator tegorocznego spotkania opłatkowego, serdecznie
dziękuje wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w
przygotowaniu spotkania.
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TRUDNA HISTORIA
cd. ze str. 12
W Katowicach wywalono nas na
peron, bo węglarki były potrzebne na
załadunek węgla. Tam siedzieliśmy na
peronach cały miesiąc. Czekaliśmy na
dalszy transport. Po miesiącu podstawili
nam węglarki. Nasza wędrówka po
ziemiach zachodnich trwała dalej.
Niektórzy po drodze wysiadali, aby się
osiedlić, niektórzy nie. Pamiętam, jak
opowiadali rodzice, że nasze
Mariampolskie wagony trzymały się
razem przy nauczycielu panu
Jarosławskim, który mówił, żeby nie
wysiadać na ziemiach odzyskanych,
tylko na ziemiach polskich sprzed
wojny. Z tego powodu wozili nas prawie
szesnaście tygodni. Po drodze wysiadali
ludzie w Opolu, Wrocławiu, potem w
Kargowie, Gorzanowie, Smolnie
Wielkim. Naszych trzech wagonów
mieli już dosyć – ktoś zadecydował, że
ostatnie trzy wepchną na rampę do
Zbąszynia. To był drugi listopad. Jak nas

W transporcie brakowało wszystkiego

przywieźli, to wyładowaliśmy nasz
skromny dobytek. Muszę powiedzieć,
że niektórzy się nas bali, niektórzy
płakali, byli też tacy, którzy przynieśli
nam chleb. Zaprowadzono nas do
koszar wojskowych po dawnej
jednostce ułańskiej i w stajniach
mieszkaliśmy do ósmego grudnia.
Nasze matki, babcie, ciotki, siostry
pisały do swoich mężów, braci, synów,
którzy byli jeszcze w armii ze skargą, że

nikt się nami nie interesuje. Wtedy
dopiero wojsko zaczęło rozwozić ludzi
po okolicy. Gdziekolwiek były wolne
poniemieckie gospodarstwa – tam
rozwozili. Miejsc było bardzo mało,
mieszkaliśmy w wielkim ścisku.
Propaganda głosiła, że po
ustabilizowaniu się frontu wrócimy na
swoje ziemie, my jednak wiedzieliśmy,
jaka była prawda. Ja z rodzicami
znalazłem się w Czeskich Starych
(obecne Stefanowice). Większość, która
dojechała z nami do Zbąszynia osiedliła
się nieopodal. Potem docelowo
niektórzy przemieszczali się na własną
rękę, szukając rodzin i znajomych.
Skończyła się ta wędrówka, która trwała
szesnaście tygodni od momentu
wyjazdu ze Stanisławowa do naszego
osiedlenia się w Czeskich Starych, a
zaczął się nie powiem – „dobry los”.
Niektórzy z miejscowych nie pałali
sympatią do przybyszów. Było to
szczególnie odczuwalne dla mnie, kiedy
z a c z ą ł e m c h o d z i ć d o s z k o ł y.
Przeważnie nauczyciele zwracali uwagę
na koleżeńskość między przybyłymi
dziećmi, które były mocno zagubione w
nowym otoczeniu, a miejscowymi
dziećmi. Były przypadki nauczycieli
bardzo niedobrych dla nas, włącznie z
kierowniczką szkoły, która była
nieznośna. Podczas lekcji historii
nastąpił pewien incydent. Niechcąco
wyrwało mi się: „Sowieci zabrali nam
pół Polski”. Nauczyciel, który
prowadził zajęcia pozornie nawet nie
zwrócił na to uwagi. Przy wyjściu do
domu wręczył mi kopertę i powiedział:
„Mama będzie wiedziała, co z tym
zrobić”. Było to wezwanie, na które
musiała się stawić. Nauczyciel
powiedział: „Pani i ja wiemy, jaka jest
prawda, ale dzieci o tym głośno niech
nie mówią i niech cicho przyjmują to, co
na razie muszą mówić.” Podczas
zjazdów rodzinnych utrwalaliśmy
historię, między innymi prawdę o
Katyniu, ponieważ zginęło tam dużo
naszych krewnych, znajomych itd.,
którzy mieszkali wokół nas. Były to
osoby znaczące w życiu społecznym:
księża, policjanci – czyli Ci wszyscy,
którzy potrafili myśleć. Ruscy robili w
następujący sposób: „(czyt.) skażi ruki
(pokaż ręce)” jak nie były popękane, ale
zadbane to znaczy, że myśli. Wtedy
osoba szła na drugą stronę. I Ci wszyscy
byli ładowani na tzw. kibitki. Mój ojciec
zaciągnął się do drugiej armii Wojska
Polskiego jeszcze na terenach
wschodnich i służył w artylerii w
stopniu bombardiera. Swój szlak
bojowy kończył w Pradze czeskiej. Tam
Rosjanie „rzucili” Polaków, bo sami nie

Pamiątka poświęcenia rodziny
kolegi pana Michała
mogli dać sobie rady z Niemcami.
Kiedy Polacy weszli, Niemcy
momentalnie poddali się. Tak samo
wcześniej było w Kołobrzegu - tam też
Rosjanie nie mogli poradzić sobie. –
mówi Pan Michał.
Wszystkie te przeżycia były dla
mnie jako dla małego chłopca
traumatyczne, jednak dwa wywarły na
moim dziecięcym umyśle szczególne
piętno. Pierwsze podczas przeprawy
przez Dniestr do wspomnianej stacji
Delejów, kiedy to przeprawiająca się
furmanka konna wraz z rodziną na
promie zsunęła się do wody i zatonęła na
naszych oczach. Na wodzie został tylko
kapelusz. Zdarzenie drugie miało
miejsce podczas transportu, kiedy to
pijani żołnierze rosyjscy puścili pociąg
wojskowy na transport repatriantów,
stojący naprzeciw naszego składu. W
trakcie zderzenia pewien mężczyzna
miał wychyloną głowę i patrzył na
peron. W momencie zderzenia drzwi
bydlęcego wagonu obcięły mu głowę,
która potoczyła się na peron. Było to dla
mnie straszne przeżycie. Długo po tym
nieraz się w nocy zrywałem, gdzieś
uciekając, krzyczałem (chwila
milczenia). Rodzice robili co mogli, aby
wyleczyć naszą psychikę, ale to trwało
bardzo długo.
Cdn.
Wysłuchał Konrad Maciejewski
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Ciągnie wagon
2. Wskazuje temperaturę za oknem
3. Zespół wokalny z naszej parafii
4. Zwierzę z kolcami
5. Jeden z ewangelistów
6. Wizyta duszpasterska
7. Tafla lodu na rzece
8. Ma słony smak
9. Przynoszą je dzieci na roraty
10. Dwanaście miesięcy
11. Podążali za nią mędrcy ze wschodu
12. Imię Papieża
13. Oglądamy w nim bajki i filmy
autor: Milena
TRZEJ KRÓLOWIE
Trzej królowie ze Wschodu,
dziś Dzieciątko witają,
Niosą Mu swoje dary
i o drogę pytają.
Na niebie jasna gwiazda
zawiodła do stajenki
Tam, gdzie w żłóbku na sianku ,
usnął Jezus maleńki.
Mirrę, kadzidło i złoto
z serca ofiarowali,
Małemu Jezusowi
pokłon nisko oddali.
Droga była daleka,
znosili ją wytrwale,
Choć bardzo się starali,
nie było łatwo wcale.
Kacper, Melchior, Baltazar,
tak Dziecię ukochali,
Jezuskowi swoją chwalę oddali.
My też dziś z radością
pokłon dajmy Dziecinie
Nasza cicha kolęda
niech do Betlejem płynie.

WIRÓWKA
Wpisuj hasła, zaczynając od
pola oznaczonego strzałką i
poruszając się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
1. Imię króla, który chciał zabić
Dziecię Jezus.
2. Jeden z darów, które
przywieźli Mędrcy.
3. Kawałek materiału naszywany
na dziurawe lub zniszczone
miejsce na ubraniu.
4. Przeciwieństwo słowa: duża.
5. Mebel do siedzenia – siadasz
w niej w szkole lub w kościele.
6. Słonecznik, stokrotka lub
róża.
7. Jeden z trzech darów dla
Jezusa.
8. Mały Krzysztof.
9. Ptak z czarno-białym
upierzeniem i długim ogonem.
10. Przeciwieństwo słowa: zło.

WYKREŚLANKA
Przeskakując co dwa pola,
odczytasz imiona
dwunastu apostołów.
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.

Kornelia Konstancja Cienkiewicz, Zbąszyń, Pl, Wolności,
Julia Rój, Nądnia, ul. Główna,
Filip Rój, Nądnia, ul. Główna,
Natalia Wittig, Zbąszyń, ul. Mostowa,
Igor Piechota, Zbąszyń, ul. T. Śliwy,
Mateusz Gołek, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Kacper Walkowiak, Strzyżewo,
Adam Feliks Raczkowiak, Zbąszyń, ul. Krausego,
Franciszek Prządka, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Maja Grażyna Śliwa, Nowy Dwór.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Krzysztof Kulus - Natalia Weber,
2/. Maciej Paweł Tobys - Katarzyna Kujbida,
3/. Robert Daniel Ratajczak - Anna Magdalena Dudek

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.

Leokadia Maria Kańduła, l. 86, Zbąszyń, ul. Miodowa,
Kazimierz Roman Kostera, l. 64, Zbąszyń, ul. Żydowska,
Iwona Maria Olszak, l. 39, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Józefa Zenobia Domagała, l. 87, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Helena Augusta Klarczyk, l. 93, Nowy Tomyśl, Os. Batorego,
Felicjan Kozłowski, l. 56, Zbąszyń, ul.. Żeromskiego,
Leon Kucera, l. 90, Zbąszyń, ul. Taczaka,
Anna Krzyżanowska, l. 93, Rogoziniec,

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Obra k. Wolsztyna - ul.Szkolna 12.
www.rekolekcje-dla-kobiet.pl
arkoma@o2.pl
607 347 874 , 68 3470066

Księdzu Kanonikowi Henrykowi Rękosiowi
z okazji imienin składamy życzenia zdrowia
i Bożego Błogosławieństwa.
Niech Jezus Chrystus obdarza Cię
wszelkimi łaskami,
a Matka Boża Zbąszyńska
niech ma Cię zawsze w swej opiece.
Szczęść Boże!
Czytelnicy i Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”

Zbąszyńska Pani
różańcem słynąca,
tyś Gwiazda śliczna,
nigdy nie gasnąca.
Przed Twym obrazem
modły swe składamy,
bo w Tobie ufność
szczerą pokładamy.
W naszej świątyni
miejsce swe obrałaś
i całym sercem Zbąszyń pokochałaś.
A w okolicy imię Twoje słynie,
boś Ty nadzieją w wszelakiej dziedzinie.
Królową jesteś narodu polskiego,
pod Twoim płaszczem
chronisz nas od złego.
U syna Twego wciąż czynisz starania
byśmy dotrwali łaski zmiłowania.
W klęsce zaborów za Twoją przyczyną
Bóg zadbał o nas, by naród nie zginął,
By jego dzieci miały byt bezpieczny
I osiągnęły w niebie żywot wieczny.
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PIELGRZYMKA
KOLEJĄ ...
Z okazji jubileuszowej XXX
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy
na Jasną Górę, która odbyła się w
dniach 16-17 listopada 2013 r. –
swoimi wrażeniami podzielił się z
nami uczestnik pielgrzymek emerytowany kolejarz – pan Edmund
Michalski.
„Będąc indywidualnie na Jasnej
Górze zauważyłem, że wielu
pielgrzymów jest w mundurach
kolejarskich. Zainteresowało mnie to i
dowiedziałem się, że właśnie odbywa
się I Ogólnopolska Pielgrzymka
Kolejarzy – było to 25 listopada 1984r.,
w dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej
(patronki kolejarzy). Postanowiłem
wówczas, że jeżeli tylko będę mógł, to w
następnym roku przyjadę ponownie.
Te g o p o s t a n o w i e n i a
dotrzymałem i jak dotąd
uczestniczyłem we wszystkich
d o t y c h c z a s o w y c h
pielgrzymkach kolejarskich.
Pielgrzymka rozpoczyna się
zawsze w sobotę o godzinie 18 –
powitaniem przez Krajowego
Duszpasterza Kolejarzy ks.
Eugeniusza Zarębińskiego z
Lublina. Następnie mamy
możliwość wysłuchania konferencji na
określony temat. Po wykładzie udajemy

się na Wały Jasnogórskie, by
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z
pochodniami w dłoniach. Droga
Krzyżowa
odprawiana jest przez
poszczególne ośrodki duszpasterskie
kolejarzy, a w XXX jubileuszowej
pielgrzymce Zbąszyń miał zaszczyt
poprowadzić rozważania 13 stacji. O
godz. 21 udajemy się na Apel
Jasnogórski, a następnie uczestniczymy
we Mszy św. tzw. Pasterce Maryjnej
odprawianej w bazylice.
Po Mszy św. można udać
się na nocleg lub
uczestniczyć w
całonocnym czuwaniu
przed Cudownym
Obrazem.
W niedzielę
rozpoczynamy dzień Mszą
św. o godz. 6 odprawianą
przy głównym ołtarzu w
Kaplicy Matki Bożej. Następnie
uczestniczymy w spotkaniu z

przedstawicielami Ministerstwa i
władzami Spółek Kolejowych.
Jesteśmy również zaproszeni na występ
patriotyczno – religijny. Na zakończenie
pielgrzymki odprawiana jest uroczysta
suma o godz. 11 na Szczycie
Jasnogórskim pod przewodnictwem
biskupa. Podczas XXX pielgrzymki
koncelebrze przewodniczył ks. biskup
Wojciech Polak – Sekretarz Konferencji
Episkopatu Polski. Pielgrzymka kończy
się podziękowaniem i zawierzeniem
Matce Bożej oraz najczęściej słowami
„Do zobaczenia za rok”.
W ciągu tych wszystkich lat,
kiedy odbywają się Ogólnopolskie
Pielgrzymki Kolejarskie uczestniczyło
w nich wielu kolejarzy ze Zbąszynia
wraz z rodzinami, lecz tych, którzy do
tej pory wytrwale pielgrzymują, co roku
jest coraz mniej.
Na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Kolejarzy jedziemy specjalnymi
pociągami. Panuje niesamowita
atmosfera – śpiewamy, modlimy się, a
nawet w wyznaczonych przedziałach
można skorzystać z sakramentu pokuty.
Bardzo chciałbym tą krótką
informacją zachęcić jeszcze innych
kolejarzy oraz ich rodziny do
uczestnictwa w takiej pielgrzymce.
Kolejna XXXI Ogólnopolska
Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę
odbędzie się w dniach 15-16 listopada
2014 roku.”
Wysłuchała:
Gabrysia Skubiszyńska

mądrością kieruje całym wszechświatem i każdym
stworzeniem. Kościół naucza nas, że Pan Bóg stworzył to
wszystko na swoją chwałę i nasz pożytek. Dał człowiekowi
Jakiś czas temu zająłem się przygotowaniem danych, rozum i wolną wolę, a zwierzętom instynkt. Wyposażył świat
które by przedstawiły sytuację Kościoła Katolickiego w w bogactwa naturalne, powietrze i wodę. Różne klęski
różnych państwach na świecie.
żywiołowe, jak powodzie, huragany zdarzają się często z
Do czasów reformacji w XVI w. wszystkie ówczesne kraje winy człowieka, będąc wynikiem rabunkowej gospodarki
europejskie były w całości katolickie. Obecnie w Europie zasobami naturalnymi i przypominają nam, że człowiek nie
mamy 44 kraje, w których oprócz katolicyzmu istnieją także jest absolutnym panem świata, ale jest jeszcze ktoś wyższy,
inne religie: protestancka, prawosławna a nawet kto wszystkim kieruje.
muzułmańska. Dane dotyczące wszystkich krajów świata i
Patrząc na różne cierpienia, często pochodzące z winy
pozostałości kolonialnych wskazują, że katolicy stanowią w człowieka, mamy starać się je zwyciężać, a te, których nie
przybliżeniu 18% światowej populacji. Istnieją też inne możemy zwyciężyć, niech staną się naszą pomocą do
światopoglądy wyznawane przez ludzi:
większej naszej nagrody w wieczności. Dochodzimy do
- Ateiści – nie uznają Boga Stwórcy, wszystko powstało przez przekonania i pełnego podziwu, że jeśli ten świat widzialny,
„przypadek”. - Deiści i agnostycy – Stwórca stworzył świat, na którym mamy żyć tylko pewien okres jest tak piękny i
ale się nim nie opiekuje. - Teiści – Pan Bóg stworzył świat i mądrze urządzony, to jak musi być piękny i wspaniały ten, w
się nim opiekuje. - Chrześcijanie – wierzą, że Chrystus jest którym mamy zamieszkać na wieczność.
Synem Bożym. - Katolicy – wierzą, że Chrystus założył
opracował ks. Leon Łodziński
Kościół i uznają Papieża jako następcę Chrystusa i widzialną
Głowę Kościoła.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi
Ziemia stanowi tylko mały „pyłek” we wszechświecie, zwartymi w opracowaniu ks. Leona, zawierającymi m. in.
który właściwie jest nieskończony milionami, a nawet informacje o: obszarze, stolicy, języku, ustroju, liczbie
miliardami galaktyk i gwiazd. Możemy tu podziwiać ludność, liczbie katolików oraz bogactwach naturalnych
nieskończoną mądrość Stwórcy, który nie tylko to stworzył, poszczególnych państw, prosimy o kontakt z Redakcją.
ale także się tym opiekuje. Opatrzność Boża z niezwykłą

KATOLICY W ŚWIECIE
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SPOTKANIA OPŁATKOWE RAD DUSZPASTERSKICH...

... MINISTRANTÓW I RODZICÓW
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KRZYŻÓWKA ZIMOWA
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 67 utworzą rozwiązanie – myśl Adama Mickiewicza, które prosimy
nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń.
Rozwiązanie „Krzyżówki Świątecznej” - Nigdzie na świecie nie wydarzył się większy cud, niż w tej małej
stajni w Betlejem. Tu stali się Jednym: Bóg i Człowiek”. Nagrody wylosowali:
1/. Zdzisława Wachacz, Zbąszyń, ul. Zielona, 2/. Janina i Zbigniew Roguszka, Zbąszyń, ul. Leśna.
Znaczenie wyrazów:

Poziomo:
4/. węgierski step,
7/. lekarz specjalista od
chorób układu kostnego,
8/. nazwisko polskiego
reżysera /film „Katastrofa
w Gibraltarze”/,
9/. imię Wańkowicza,
10/. niemowlę,
11/. puma,
12/. potocznie o pijaku,
17/. też portfel,
20/. zawodnik „królowej
sportu”,
21/. rodzaj literacki,
22/. kawaleria,
24/. krewna w linii
męskiej,
26/. szkrab,
28/. kurtyna, żaluzja,
30/. werniks chiński,
31/. niezbędna do życia,
33/. stary, samotny dzik,
34/. przeżytek,
37/. na niej rzęsy,
39/. Maria …...,
41/. upał,
43/. nie dba o porządek,
44/. niezbędna do gry w
badmintona,
46/. rodzaj posadzki,
51/. w nim mieszkał
szlachcic,
52/. zwyczaj zapijania
dawnego targu,
53/. uratował się z
tonącego statku,
54/. trzeba mieć swoje,
55/. cysterna,
56/. niezbędna
operatorowi filmowemu.

Pionowo:
1/. przerost,
przejaskrawienie,
2/. znana baśń,
3/. np. Błędno lub Mamry,
4/. drobna część, okruch,
5/. ma je ryba,
6/. pamiątkowe zdjęcie
grupy osób składające się z
mniejszych zdjęć,
13/. krewna,
14/. czynność ptaków,
15/. bywają na twarzy,
16/. ubiór,
17/. potocznie: ciężka praca,
18/. Kosma dla Damiana
Kiemlicza,
19/. roślinny motyw
dekoracyjny, lub rodzaj
roślin,
23/. złoty … - symbol
bałwochwalstwa,
25/. zmartwienie,
26/. głos męski,
27/. przy butach alpinisty,
28/. nie wada,
29/. suknia Hinduski,
32/. może być … przyrody,
35/. głos żurawi,
36/. kartka z życzeniami dla
mamy od dziecka,
37/. aksjomat,
38/. lennik,
40/. polski aktor
/”Ogniomistrz Kaleń”/,
42/. przyrząd pomiarowy w
ręku chodziarza,
45/. nieudolne budowanie,
47/. jej nić pomogła wyjść
Tezeuszowi z Labiryntu,
48/. odgłos zegarka,
49/. biennale, lub kiermasz,
50/. ościeżnica.

Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium” dziękuje
Czytelnikom za wszystkie otrzymane
życzenia świąteczne i noworoczne.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W OBIEKTYWIE

ZBĄSZYŃ

ZBĄSZYŃ

ZBĄSZYŃ

NĄDNIA

NĄDNIA

NOWY DWÓR

NOWY DWÓR

PERZYNY

PERZYNY

PRZYPROSTYNIA

PRZYPROSTYNIA

STEFANOWO

STEFANOWO

STRZYŻEWO

STRZYŻEWO
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI

