
NUMER  2  (93)    ROK IX       LUTY 2014

PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ

ZBĄSKIE
SANKTUARIUM

 W numerze:

 Światowy Dzień Chorego 

 Ks. Sławomir Styczyński w Zbąszyniu 

 Astrologia - Horoskopy



2 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ERM - SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Redakcja:Ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski, Ks. Marek Krysmann, Ks. Łukasz Wegner, Ks. Leon Łodziński, Ks. Krzysztof Kaczmarek, 
BłażejBoch, Zygmunt Buda, Joanna Chłopkowska, Joanna Galas, Grzegorz Jaskuła, Tomasz Jazdon, Katarzyna Kubiak, Krzysztof Kubiak, 
Sławomir Król, Konrad Maciejewski, Anna Masiewicz, Urszula Pawelska, Gabriela  iMirosław Skubiszyńscy.
Projekt, skład, przygotowanie do druku - Redakcja
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu www.parafia-zbaszyn.pl 
Pieniądze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone są na pokrycie kosztów druku i rozwoju pisma. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania i redagowania tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Kontakt: ks. Marek Krysmann, e-mail: krysmann@op.pl 

 Okładka: Ks. Sławomir Styczyński - w pierwszą sobotę miesiąca udaje się do zbąszyńskich chorych.  

„ŚWIĄTECZNA ULICA” - PRZEDSTAWIENIE
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odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały 
Twoje Zbawienie”. 

My, dzieci Boga, naznaczeni sakramentem 
chrztu mamy takie właśnie zadanie, byśmy 
dostrzegli zbawienie w naszym życiu, dostrzegli Drodzy  Parafianie
Tego, który przyniósł nam życie wieczne i  
Zmartwychwstanie. U progu nowego miesiąca w 

Symeon, któremu dobiegał kres życia niedzielę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania 
ziemskiego w oczekiwaniu na spotkanie z Mesjaszem, Pańskiego, w tradycji zwane Matki Bożej Gromnicznej. 
gdy zobaczył Jezusa był szczęśliwy. Obyśmy i my byli Maryja i Józef ofiarują Jezusa w świątyni, by dopełnić 
szczęśliwi, gdy spotkamy Jezusa na końcu drogi przepisów Prawa. Tam też spotykają starca Symeona, 
naszego  życia.     który wypowie znamienne słowa „Teraz o Panie pozwól 
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przedstawił p. Zenon Matuszewski. Z  ŻYCIA   NASZEJ   PARAFII
· Zakończenie roku – 31 grudnia 2013 roku STYCZEŃ / LUTY 2014
godz. 18.00 Mszę św. dziękczynną sprawowali  
ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski oraz ks. Antoni  Co działo się  w grudniu 2013 i styczniu 2014?   
Tofil, Proboszcz katedry koszalińskiej, który 
również wygłos i ł  homi l i ę .  Nabożeńs two  

· Pasterki – W naszej parafii 24 grudnia 2013 roku dziękczynno – błagalne poprowadził ks. Proboszcz.
odprawionych zostało siedem Pasterek. Na wioskach  

·  Objawienie Pańskie – 6 stycznia 2014 roku, 
Msze św.  pasterskie  sprawowali: w Nądni - ks. Łukasz, 

w Uroczystość Trzech Króli, oprawę muzyczną 
w Nowym Dworze – ks. Marek, w Perzynach – ks. 

Mszy św. o godz. 12.00 przygotowała Szkoła 
Proboszcz, w Przyprostyni – ks. Marek, w Stefanowie – 

Muzyczna.   
ks. Łukasz i w Strzyżewie – ks. Leon. W Zbąszyniu o 

Ze względu na chorobę nie przyjechała tej godz. 23.00 –  Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. 
niedzieli, zapowiadana, Ania Iluminowicz z Leszna.Krzysztof Michalczak. 
· Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 stycznia P o  z a k o ń c z e n i u  
podczas  Mszy św. o godz. 9.00 śpiewał zespół Wesoła Pasterki uroczyście 
Ferajna.wniesiono Dzieciątko 
· Powrót Zbąszynia do Macierzy – 17 stycznia Jezus do żłóbka.
2014 roku Mszą św. godz. 18.00, sprawowaną przez ks. · K o l ę d a  –  2 8  
Proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego, uczczono g r u d n i a  2 0 1 3  r.  
94 rocznicę rozpoczęły się w 
p o w r o t u  parafii odwiedziny 
Z b ą s z y n i a  duszpasterskie, tzw. 
do Macierzy.kolęda.

· P o ś w i ę c e n i e  
tablicy – W niedzielę 
29 grudnia 2013 r. o 
godz .  9 .00  
M s z y  ś w .  
koncelebrowa
nej, w intencji 
p o l e g ł y c h  · Chór NADZIEJA – 19 stycznia 
Powstańców br., w niedzielę na Mszy św. 
W l k p . ,  o godz. 12.00 gościliśmy chór 

przewodniczył ks. Krzysztof Różański – NADZIEJA z Wąsowa.
Proboszcz  z Konarzewa, pochodzący z Składka remontowa – również 19 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w stycznia, w trzecią niedzielę 
Nowym Tomyślu. Po Mszy św. ks. Różański miesiąca, zbierana była składka 
dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej  remontowa, która wyniosła 9.600 zł. 
działalność księży - B. Filipowskiego i Za złożone ofiary i pomoc dla 
K. Michalskiego, byłych zbąszyńskich parafii składamy serdeczne Bóg 
wikariuszy, aktywnych uczestników Powstania zapłać.
Wlkp. Podczas Mszy św. sylwetki obu księży  

SŁOWO 
PROBOSZCZA
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ź Św.  Agata – W środę 5 lutego Z ŻYCIA PARAFII
we wspomnienie św. Agaty -  na ź d. ze str. 3
Mszach św. będzie święcony  A co w lutym 2014 roku?
chleb i sól.

ź Dzień Chorego – Z racji ź Odwiedziny chorych – 1 lutego, w 
przypadającego 11 lutego pierwszą sobotę miesiąca księża 
Światowego Dnia Chorego, odwiedzą chorych ze SPOWIEDZIĄ 
ustanowionego przez naszego I KOMUNIĄ ŚW.
ukochanego Ojca Świętego ź Ofiarowanie Pańskie – W niedzielę, 
Jana Pawła II w 11 rocznicę 2 lutego – czterdzieści dni po Bożym 
zamachu, 13 maja 1992 roku  – Narodzeniu obchodzimy pamiątkę 
Msza św. w intencji chorych, w ofiarowania Jezusa w świątyni. W 
naszym kościele parafialnym, naszej tradycji dzień ten nazywany 

zostanie odprawiona w niedzielę 9 lutego o godz. jest dniem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia 
9.00.podczas Mszy św. święcone będą gromnice. W tym 

ź Zabawa karnawałowa – 15 lutego w Domu d n i u  p r z y p a d a r ó w n i e ż  D z i e ń  Ż y c i a  
Katolickim odbędzie się zabawa zorganizowana Konsekrowanego.
przez Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu.ź Św. Błażej – W poniedziałek, 3 lutego z racji 

ź Zabawa dla rodziców ministrantów – 22 lutego na liturgicznego wspomnienia św. Błażeja – patrona 
zabawę do Domu Katolickiego zaprasza chorób gardła, kapłani będą udzielali, podczas Mszy 
Duszpasterstwo Rodziców Ministrantów..św.,  błogosławieństwa „BŁAŻEJKAMI” -  dwoma 

ź                                                         Urszula Pawelskaskrzyżowanymi świecami.

p o m a g a n i a  c h o r y m  w  Olej chorych jest co roku ŚWIATOWY  DZIEŃ  
dowartościowaniu cierpienia na błogosławiony w katedrach podczas CHOREGO płaszczyźnie ludzkiej, a przede Mszy Krzyżma sprawowanej przez 
wszys tk im na  p łaszczyźn ie  biskupa w poranek Wielkiego 

Światowy Dzień Chorego nadprzyrodzonej; włączenie w Czwartku. Jest dostępny w każdej 
ustanowił Jan Paweł II w liście duszpasterstwo służby zdrowia parafii, a sakrament namaszczenia 
skierowanym 13 maja 1992 r. do wspólnot chrześcijańskich, rodzin może być udzielany w każdym 
ówczesnego przewodniczącego zakonnych, popieranie coraz czasie chorym proszącym o niego. 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa cenniejszego zaangażowania W Dniu Chorego w wielu kościołach 
Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo wolontariatu...” s p r a w o w a n e  s ą  s p e c j a l n e  
Angeliniego. Papież wyznaczył też Sprawom ludzi chorych Jan nabożeńs twa ze  zb iorowym 
od razu na obchody tego Dnia, Paweł II, sam doświadczający c e l e b r o w a n i e m  s a k r a m e n t u  
wspomnienie objawienia Matki licznych chorób, poświęcił wiele chorych.
Bożej w Lourdes, które przypada 11 miejsca w swoim nauczaniu. Często Na co dzień szafarzami tego 
lutego. Ogólnoświatowe obchody s p o t y k a ł  s i ę  z  c h o r y m i  i  sakramentu są najczęściej kapelani 
Dnia Chorego odbywają się każdego niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, szpitalni, w naszym kraju obecni w 
roku w jednym z sanktuariów jak i w czasie podróży apostolskich. każdej placówce medycznej.  
maryjnych na świecie. Chorych prosił już na samym Codziennie lub kilka razy w 

Ustanowienie przez Ojca początku pontyfikatu o wsparcie tygodniu odwiedzają oni chorych w 
Świętego Jana Pawła II Światowego modlitewne. salach szpitalnych, pooperacyjnych 
Dnia Chorego stało się wezwaniem Po raz pierwszy Dzień Chorego czy reanimacyjnych, umożliwiając 
do całego Kościoła powszechnego, obchodzono w 1993 r., a główne spowiedź  i Komunię świętą. Chorzy 
aby poświęcić jeden dzień w roku uroczystości odbyły się wtedy w chodzący mogą uczestniczyć w 
modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu Lourdes i – częściowo – w Rzymie. Eucharys t i i  sprawowanej  w 
miejsca tych, którzy cierpią na duszy Kościół towarzyszy ludziom szpitalnych kaplicach. Obecność 
i na ciele. chorym w sposób szczególny, kapłana przy łóżku chorego ma 

Jan Paweł II we wspominanym zgodnie z poleceniem Jezusa duże znaczenie  w proces ie  
liście zaznaczył, że "ma on na celu z a p i s a n y m  w  z a k o ń c z e n i u  terapeutycznym. Kapelani są często 
uwrażliwienie ludu Bożego i – w Ewangelii św. Marka "Na chorych powiernikami chorych, życzliwą 
konsekwencji – wielu katolickich ręce kłaść będą, i ci odzyskają rozmową pomagają opanować lęk i 
instytucji działających na rzecz zdrowie" (Mk 16, 18).  Dla niepokój towarzyszące utracie 
służby zdrowia oraz społeczności umocnienia w chorobie mamy zdrowia czy operacji. 
ś w i e c k i e j  n a  k o n i e c z n o ś ć  cd. str. 13specjalny dar – sakrament chorych.
zapewnienia lepszej opieki chorym; 
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11 luty - Dzień Chorych Stanisława Grąs: „Kiedy nosiłam moje pierwsze 
dziecko pod sercem, jak każda mama myślałam czy  to 
syn czy córka? Jakie ono będzie? Myśli w głowie kręciły Chorzy, niepełnosprawni i  seniorzy są 
się różne … nieważne czy  chłopak czy dziewczynka – uprzywilejowaną cząstką Kościoła. Dźwigając 
byle było zdrowe. mężnie i wytrwale krzyż swej choroby oraz 

ograniczeń, bezsilności i lęków, jakie niesie cierpienie Ania urodziła się 
fizyczne i duchowe, są dla Kościoła nauczycielami 18 maja 1980 roku 
zawierzenia i ufności Bogu. Ci, którzy są blisko chorych, (w dniu i miesiącu 
wiedzą, że potrzebują oni nie tylko pomocy medycznej. urodzin Jana Pawła 
Potrzebują też wsparcia psychicznego i duchowego I I ) .  Z a r a z  p o  
zaś sojusznikiem w trudnych chwilach zmagania się urodzeniu nikt nam 
z chorobą jest wiara. Na pewno taką wiarę mają nie powiedział, że jest 
nasze parafianki: p. Emilia Drzewiecka, która jest chora, ale z czasem 
osobą starszą i schorowaną oraz p. Stanisława Grąs – widzieliśmy, że z 
mama 34-letniej, niepełnosprawnej Ani – które dzieckiem  jest coś nie 
zechciały nam  opowiedzieć  o chorobie, cierpieniu tak. Rozpoczęły się 
i opiece nad chorym. wizyty u lekarzy, różne 

badania i wreszcie Emilia Drzewiecka: „Mam 87 lat. Urodziłam się w 
diagnoza - dziecięce Śniatynie (dawne ZSRR). Z racji tego, że tata pracował 
porażenie mózgowe. w straży granicznej, 
Ania zaczęła uczęszczać na rehabilitację, na którą j a k o  1 2 - l a t k a  
musieliśmy jeździć do Świebodzina. Bardzo często, d o t a r ł a m  d o  
w miarę naszych  możliwości, rehabilitowaliśmy Zbąszynia. Był to rok 
Anię również w domu. Późno zaczęła chodzić. Miała 1937. Zamieszkałam 
nauczanie początkowe w domu pod okiem pani u cioci i wujka - pp. 
Przybylskiej i nieżyjącej już katechetki pani Dulatów w Nowym 
Szczepaniak. Dopiero później córka została Dworze.
zakwalifikowana do szkoły podstawowej, gdzie uczyła W  1 9 4 9  r.  w  
się w specjalnej grupie dla dzieci chorych.naszym zbąszyńskim 

W maju 1990 roku, w wieku dziesięciu lat, razem kościele, zawarłam 
z innymi koleżankami i kolegami, Ania przystąpiła do związek małżeński z 
I Komunii św. Po tej pięknej uroczystości i przeżyciach, J ó z e f e m .  M a m y  
aby usprawnić chodzenie, przeszła operację jednej  trzech synów: Zbigniewa, Andrzeja i Janusza, którzy 
nogi, a po krótkim czasie drugiej.pozakładali już swoje rodziny. Niestety w roku 1974 

zmarł mąż i w wieku 48 lat zostałam sama z synami. Do dwudziestego piątego roku życia uczyła się 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Kiedy byłam młodsza i sprawniejsza, chodziłam 
w Zbąszyniu. Od półtora roku uczestniczy w zajęciach sama do kościoła na Mszę św. i  nabożeństwa. Przez  
na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu. kilka lat sprzątałam nasz kościół. Należę do wspólnoty 
Ma możliwość brania udziału w zajęciach manualnych, Krwi Chrystusa oraz Straży Honorowej Serca Pana 
sportowych, kulinarnych i stolarskich. Jest bardzo Jezusa. Z racji tego uczestniczyłam w spotkaniach 
zadowolona z takiej formy spędzenia czasu.modlitewnych. Dziś w związku z tym, że fizycznie czuję 

się gorzej, pozostaję w domu (z wyjątkiem kiedy Co miesiąc odwiedza ją ksiądz z Panem Jezusem. Od 
odwiedzają mnie dzieci i zabierają do kościoła). kilku lat bierze udział w corocznej, autokarowej 

pielgrzymce chorych i starszych do Wielenia.Dziękuję Bogu za naszego Ks. Proboszcza 
Zbigniewa, który ma otwarte serce dla potrzebujących i  Ania jest kochana przez wszystkich domowników. 
za pośrednictwem  naszej Telewizji Kablowej mogę  w Jest także pogodna, uśmiechnięta, uczynna (w miarę 
każdą niedzielę i święta uczestniczyć jako osoba starsza swoich możliwości pomaga w czynnościach 
i chora we mszy św. W pierwszą sobotę miesiąca domowych).
odwiedza Mnie kapłan i mogę skorzystać z sakramentu Jak to wszystko przetrwałam? Było mi ciężko, ale 
pokuty. Natomiast co niedzielę przychodzi Szafarz z musiałam się pozbierać, bo byłam potrzebna dziecku. 
Komunią Św. Jest wspólna modlitwa, skupienie ale i Miałam też wielką pomoc od rodziców. Wydaje mi się 
radość serca. Jestem bardzo wdzięczna za tę posługę, bo również, że Bóg miał w tym jakiś cel, ... ale i dał mi siły 
gdyby nie oni, Komunię św. mogłabym przyjąć tylko raz do walki. Widocznie tak miało być i zaakceptowałam 
w miesiącu. Bogu dziękuję za Szafarzy! Jedynie chorobę Ani.”

Wysłuchała modlitwą mogę wyrazić wdzięczność uczestnicząc we 
Gabrysia SkubiszyńskaMszy św. za Kapłanów i Szafarzy - intencja od chorych. 

Bóg zapłać.”
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w Poznaniu przy ul. Lutyckiej. Jest to duży szpital, KS. SŁAWOMIR STYCZYŃSKI 
liczący ok.. 700 łóżek i 16 oddziałów. Jest to 

praca zupełnie inna od pracy Niech będzie pochwalony 
wikariusza czy proboszcza parafii.              Jezus Chrystus!
Każdego dnia towarzyszę ludziom Na początku pozdrawiam 
chorym i nierzadko umierającym. wszystkich Parafian Zbąszyńskich 
W szpitalu znajduje się kaplica, i dziękuję, że mogę zaistnieć 
d o k t ó r e j  p r z y c h o d z ą  w Waszej gazetce parafialnej, jak i 
pracownicy szpitala, jak i w Waszej wspólnocie.
pacjenci, którym siły na to Współpraca z Waszą parafią 
pozwalają .  Staram się  im rozpoczęła się w dniu 15 sierpnia 
zapewnić warunki podobne do 2013, kiedy to Wasz Proboszcz 
duszpasterstwa parafialnego Ksiądz Zbigniew zaprosił mnie do 
(Msze święte i nabożeństwa). sprawowania Mszy świętej  
Ponadto pomagam swoją posługą odpus towe j  ku  czc i  NMP 
w parafii pw. Św. Stanisława Wniebowziętej. Później miałem 
Kostki na poznańskich Winiarach.zaszczyt przewodniczyć Mszy świętej dla chorych z 

Jak już wspomniałem w październiku udałem się po  obrzędem udzielenia sakramentu namaszczenia 
raz pierwszy z wizytą do chorych Parafian chorych w październiku 2013 roku z racji rekolekcji 
zbąszyńskich. Następnie odwiedzałem ich w grudniu parafialnych związanych z odpustem ku czci 
2013 i styczniu 2014 roku.Zbąszyńskiej MB Różańcowej. Po 

W grudniu 2013 roku Mszy świętej udałem się w 
otrzymałem od Waszego Księdza pierwszą wizytę do chorych na 
Proboszcza figurki, który w terenie parafii. W Zbąszyniu 
minione Boże Narodzenia pojawiam się z reguły w I soboty 
znalazły swoje miejsce w żłóbku miesiąca, by nieść Chrystusa tym, 
w kaplicy szpitalnej. Za ten którym choroba i cierpienie 
wielki dar serca chciałem u n i e m o ż l i w i a j ą  r e g u l a r n e  
serdecznie podziękować całej uczestnictwo we Mszy świętej 
Wspólnocie Zbąszyńskiej z i życiu parafii. 
Księdzem Proboszczem na czele. Kim jestem?
Każdy, kto będzie przebywał w Nazywam się ks. Sławomir 
szpitalu, gdzie posługuję, będzie Styczyński, urodziłem się w 1982 
mógł czuć się jak u siebie, bo roku w Poznaniu jako jedyne 
będzie wiedział, że cząstka d z i e c k o  m o i c h  r o d z i c ó w.  
parafii znajduje się w poznańskim Pochodzę z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w 

szpitalu.Poznaniu, gdzie Wasz Proboszcz w latach 1998-2000 był 
Zbliża się kolejny Światowy Dzień Chorego, wikariuszem – ja wówczas byłem starszym 

obchodzony 11 lutego, kiedy to wspominamy MB ministrantem. Po objęciu probostw w Dębnie nad 
z Louredes. Chciałbym życzyć wszystkim chorym Wartą jak i w Zbąszyniu, towarzyszyłem Waszemu 

i c i e r p i ą c y m  P a r a f i a n o m  Proboszczowi, spotykając się z nim 
Z b ą s z y ń s k i m ,  a b y  p o  i czerpiąc od niego przykład 
Bożemu przeżywali to trudne kapłańskiego życia i troski o 
doświadczenie. Po Bożemu, to Kościół. Z pozostałymi księżmi: 
znaczy bez buntu, z wielką Markiem i Łukaszem miałem 
cierpliwością i łącząc swoje okazję współpracować w latach 
dolegliwości z Chrystusem 2 0 7 - 2 0 0 8  w  p a r a f i i  N M P 
c i e r p i ą c y m  z a  z b a w i e n i e  N i e p o k a l a n i e  P o c z ę t e j  w  
świata oraz ofiarując je w Wolsztynie, gdzie odbywałem  
w i e l u i n t e n c j a c h .  C z ę s t o  praktykę jako kleryk. W roku 2009 
o f i a rowan ie  c i e rp ien ia  w  z rąk Księdza Arcybiskupa 
poszczególnych intencjach jest przyjąłem święcenia kapłańskie 
jedyną możliwością uczynienia (razem ze śp. Ks. Krzysztofem 
dobra drugiemu człowiekowi. Kaczmarkiem). 
Wszystkim życzę mocy Bożej Kolejno byłem wikariuszem w 

w życiu z chorobą, jak również sił dla tych, którzy Kościanie (2 lata) i w Ostrorogu (1 rok). Od września 
sprawują nad chorymi jakąkolwiek opiekę.2012 roku jestem kapelanem Szpitala Wojewódzkiego 
                 Szczęść Boże     Ks. Sławomir Styczyński
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Tymczasem Jezus jako wzór doskonałości wskazuje Ojca: KOMENTARZE 
„Bądźcie więc doskonali, jako doskonały jest Ojciec wasz  DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH niebieski”. Świętość, doskonałość, sprawiedliwość zależy więc od 

2 lutego Łk 2, 22 – 32 „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” wnętrza człowieka. Jeśli jego wnętrze będzie napełnione miłością 
Ewangelia św. Łukasza opowiada o tym, jak Maria i Józef z do Boga, jeśli każdy będzie naśladował Ojca, wtedy  czyny 

radością przynoszą małego Jezusa do świątyni, by Go przedstawić człowieka będą płynąć z serca. Jezus podaje własną interpretację 
Panu. Na dziedzińcu spotykają Symeona, człowieka pobożnego i Dekalogu. Oto przykazanie „nie zabijaj” poszerza  o 
sprawiedliwego, któremu Bóg obiecał, że nie umrze dopóki nie błogosławieństwo dotyczące cichości, pokoju i miłosierdzia. Głosi 
zobaczy „pociechy Izraela”. Kiedy starzec ujrzał dziecko, w jego również, że nie należy się gniewać ani znieważać ludzi, ponieważ  
sercu zrodziła się niewypowiedziana radość. Była to radość pojednanie z Bogiem zakłada przebaczenie bliźniemu. Według 
człowieka, który doświadcza duchowej pełni, bo widzi, że oto Jezusa gniew wyrażający się w wyzwiskach prowadzi do 
spełniają się wszystkie obietnice dane narodowi wybranemu przez podobnych konsekwencji jak zabójstwo, dlatego należy oczyścić 
Boga. To spotkanie z Symeonem jest znaczące, ponieważ trzeba serce z gniewu i złości. Szóste przykazanie Dekalogu, czyli „nie 
mieć „oczy wiary”, by zobaczyć w małym dziecku oczekiwanego cudzołóż” poszerzone zostało o błogosławieństwo czystego 
Mesjasza, Zbawiciela. Symeon czeka na Jezusa w świątyni, a więc serca i nakaz: nie patrz pożądliwie.  Nie chodzi więc tylko o czyny, 
w miejscu zamieszkania Boga. Kiedy w końcu ujrzał Go w ale również o czystość oczu i serc. Człowiek powinien dbać o 
duchowym uniesieniu zawołał: „Teraz, władco, pozwól odejść czystość wewnętrzną, powinien nieustannie czuwać i walczyć z 
słudze Twemu w pokoju (…), bo moje oczy ujrzały Twoje pokusami. Na koniec Jezus zachęca do prostoty, szczerości, 
zbawienie”. Symeon nie trzyma się kurczowo życia. Cieszy się, że prawdomówności, mówi: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, 
jego oczy ujrzały zbawienie. nie, nie”. To postawa czystości serca, życia w prawdzie, bez 
9 lutego Mt 5, 13 – 16  „W jesteście światłem świata” zbędnych zawiłości.

W tej ewangelii Jezus nazywa swoich apostołów solą ziemi 23 lutego Mt 5, 38 – 48 „Przykazanie miłości nieprzyjaciół”
oraz światłem dla świata. W ten sposób pokazuje nam, że i my 

Prawo Starego Testamentu dopuszczało zasadę odwetu: „życie 
możemy przekazywać wiarę i światło Chrystusa. Żyjąc pełnią życia 

za życie, oko za oko, ząb za ząb”. Jezus jednak znosi prawo 
otrzymanego przez Boga, dajemy innym nadzieję, miłość, by 

odwetu, zastępując je prawem miłości. Rozszerza je nawet o nakaz 
odkrywać nowości życia. Powinniśmy nadawać nowy smak życiu, 

miłości nieprzyjaciół: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
nieść światło, które ten świat przemieni. Niestety, ta misja jest 

się za tych, którzy was prześladują”. To jest właśnie rdzeń 
niezwykle trudna, nie wszyscy są w stanie ją wypełnić, dlatego 

doskonałości ucznia Jezusa. Chrystus nie dzieli ludzi na dobrych i 
Jezus mówi o świetle, które gaśnie i soli, która traci smak. Żeby nie 

złych, ale w dobrych widzi skłonność do złego, a w złych tęsknotę 
utracić tego, co ważne musimy kształtować życie według wskazań 

za dobrem. Przekonuje, że miłość nie może ograniczać się tylko do 
Ewangelii. Wielu chrześcijan było przecież pochodnią 

ludzi nam przyjaznych, bliskich. Autentyczna miłość obejmuje 
rozświetlającą mroki tego świata, było solą chroniącą od zepsucia 

każdego – nawet wroga. Miłość nieprzyjaciół jest trudna, ale 
grzechu. Św. Bernard ujął to najlepiej, kiedy mówił: „Każda rzecz, 

możliwa. Kochać nieprzyjaciela to chcieć dla niego dobra, 
którą słucham czy czytam, jest dla mnie bez smaku, jeśli nie 

rezygnując z pragnienia zemsty.
znajduję w niej imienia Jezus”.

Potrzebę miłości Jezus uzasadnia dwoma argumentami. 
16 lutego Mt 5, 17 – 37 „Wymagania Nowego Przymierza”

Pierwszy ma charakter religijny. Jest to wezwanie do naśladowania 
Jezus ogłasza na górze Nowe Prawo, które jest bardzo 

Boga, którego miłość dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku. Drugi 
wymagające, ponieważ nie polega tylko na zewnętrznej 

argument jest bardziej ogólny. Nie można miłować tylko tych, 
poprawności. Domaga się pełnego zaangażowania całego 

którzy są godni naszej miłości lub sobie na nią zasłużyli.  Odpłacać 
człowieka, a nade wszystko serca. Jezus nie neguje Prawa tylko 

dobrem za zło jest czymś boskim, godnym dzieci Boga
swoim uczniom stawia większe wymagania. Doskonałość 

opracowała Katarzyna Kubiakfaryzeuszy polega na nienagannym zachowaniu Prawa. 

Wykład był ciekawy(…) , przedstawiona teoria może się przydać w „CZYSTOŚĆ JAKO DAR I ZADANIE”
życiu, lecz była ona surowa i duża liczba młodzieży może się  z tym Po rozmowach z uczestnikami spotkania i zebraniu od nich 
nie zgodzić.anonimowych opinii wyłonił się dość ciekawy obraz. Przeważały 

Dla niektórych osób nie były to odpowiednie warunki - mało opinie pozytywne: - Wykład siostry był interesujący, chwilami 
kameralne - jak na tak osobiste tematy: - Niektóre słowa raziły zabawny. Słuchaliśmy go z zaciekawieniem. Bardzo mi  się podobał i 
„publiczność” i naruszały jej prywatność. Mimo tego uważam, że miał bardzo dobry przekaz.  - Moim zdaniem ten wykład mówił o 
spotkanie było ciekawe, choć za długie.  - Uważam, że za dużo wartościach ważnych w dzisiejszym świecie. Z pewnością pomoże w 
sprecyzowano w wykładzie… - Uważam, że jeden aspekt był dokonywaniu dobrych wyborów i odpowiednio postępować. 
przesadzony(…). Powinien być poruszony w gronie chłopaków.-Podobał mi się wykład, ponieważ dotyczył problemów młodzieży, z 

Okazuje się, iż  młodzież - mimo że na co dzień spotyka się z którymi się ona boryka.  Siostra tłumaczyła, jak z nimi walczyć i na 
mało delikatnym obrazem tej dziedziny życia i towarzyszącym mu czym polega życie w czystości…
słownictwem - wbrew powszechnej opinii, tak naprawdę jest bardzo  Niektóre osoby miały zastrzeżenia natury „technicznej”: 
wrażliwa i podczas poważnych rozmów na ten temat woli mniejsze - Uważam, że jedno spotkanie mało wniesie, ponieważ podczas 
grono, a niektóre tematy, szczególnie w wieku gimnazjalnym, lepiej jednej godziny nie da się przekazać tak obszernego zakresu 
jest poruszać w osobnych grupach dziewcząt  i chłopców. materiału.  - Według mnie wykład z siostrą był pouczający, ale i 
Zdarzyły się  w końcu i takie opinie: - Wykład nie podobał  mi się, nudny (…), po prostu szło w niektórych momentach zasnąć. I chyba 
ponieważ osoba żyjąca w celibacie opisuje życie seksualne wśród nie tylko mi się tak wydaje.
młodzieży. Myślę, że jest to niedopuszczalne.Wydaje się, że zaważył tu drobny szczegół - po prostu, jak ktoś 
Można odnieść wrażenie, że zasugerowano się w tym wypadku słusznie zauważył, napisy towarzyszące obrazom zlewały się z tłem 
powszechnie panującą opinią i nie zwrócono uwagi na temat - i godzinny wykład stał się zbyt monotonny. Byli i tacy, którzy  
spotkania, co do którego osoba żyjąca w celibacie posiada przecież podważali w ogóle zasadność takiego spotkania:  - Spotkanie było 
całkiem „niezłe” kwalifikacje - „Czystość jako dar i zadanie”…za długie i trochę niepotrzebne, bo jak ktoś nie zamierza zachować 

Spora grupa młodzieży chętnie sięgnęła po ulotki z wiązane z czystości, to żadne słowa nie zmienią jego światopoglądu. 
RCS-em, co daje nadzieję, że nie będzie to dla nich ostatnie Aczkolwiek niektóre momenty były ciekawe.  - Spotkanie było mało 
spotkanie z tym tematem.  interesujące, zbyt długie. Spotkanie było niepotrzebne, ponieważ 

Joanna Chłopkowskaludzie i tak robią, co chcą i kiedy chcą i nic ani nikt tego nie zmieni.  - 
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Jego późniejsza działalność potwierdza tylko fakt, że był on POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
człowiekiem świętym. Podobnie sprawa miała się z Matką Teresą z 
Kalkuty. Jej niektóre zapiski są rozpaczliwe i wyraziście pokazują 

Święty – gdy słyszymy to słowo, to kojarzy nam się ono z kimś nam, co przeżywała. Jak wyglądał jej dzień? Wstawała ok. 4.30. Po 
niezwykłym, czyniącym nadzwyczajne rzeczy, lepszym od nas. śniadaniu, modlitwie i Mszy Świętej udawała się na ulice, aby 
Zazdrościmy, że inni potrafili żyć tak, iż uzyskali to miano, że zajmować się chorymi i bezdomnymi, nie bała się ucałować ran 
potrafili wyrzec się różnych dobrodziejstw życia, oddać Bogu, trędowatych ani z nimi przebywać. Dostrzegamy tu prawdziwy 
zawierzyć mu swoje czynności. Jednakże czy naprawdę tak to wyraz chrześcijańskiej miłości. A co czytamy w jej zapiskach? 
wygląda? Czy święci nie mają problemów, żyją beztrosko i nie mają Panie, mój Boże - pisze Matka Teresa - kim jestem, że mnie 
kryzysów wiary? Rozważania na ten temat zawrę w moim artykule, opuszczasz? Twoim ukochanym dzieckiem - a teraz stałam się jakby 
opisując wybrane fakty i mity dotyczące świętych i świętości. W najbardziej znienawidzonym - tym, które odrzuciłeś, jakbyś go nie 
bieżącym wydaniu skupimy się na mitach, druga część artykułu chciał - nie kochał. Wołam, lgnę, pragnę - i nie ma Nikogo, kto by mi 
ukaże się natomiast w następnym numerze Zbąskiego Sanktuarium. odpowiedział - Nikogo, do kogo mogłabym przylgnąć - nie, nie ma 
1. Zostać świętym może tylko człowiek wybitny.    MIT Nikogo. - Sama. Ciemność jest taka ciemna - a ja jestem sama. - 

Do świętości powołany jest każdy z nas. Czasami wydaje się Niechciana, opuszczona. - Samotność serca, które pragnie miłości, 
nam to śmieszne: ja? Święty? Niemożliwe! A przecież 1 listopada jest nie do zniesienia. - Gdzie jest moja wiara? Słowa te mogą 
obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy to szokować i istotnie ukazują jak wielkie katusze może przezywać 
wspominamy wszystkich świętych znanych i nieznanych. Może człowiek, który jest blisko Boga i powinien czuć Jego obecność, a 
zamiast przywiązywać zbyt przesadną uwagę do „strojenia” mimo to czuje się często samotny i opuszczony. Matka Teresa nie 
grobów i estetyki, zwróćmy większą uwagę na sferę duchową! czuła tego przez jeden czy dwa dni, ona doświadczała takich uczuć 
Powiedzmy sobie bowiem wprost: większość świętych żyje wśród przez około 40 lat! Pojawia się zatem pytanie: skąd czerpała siłę do 
nas, a my ich nie zauważamy, gdyż dążą oni do świętości poprzez życia? Skąd brała siłę do pomagania bliźnim? Brała siłę stąd, że 
zwykłe, drobne, dobre uczynki dnia codziennego, skromność, ufała Bogu. Ufała Mu znacznie bardziej niż samej sobie! To 
uczciwość i miłość. Do świętości nie potrzeba cudów ani właśnie ta ufność pokładana w Bogu decydowała o tym, że pomimo 
nadzwyczajnych wydarzeń – każdy z nas ma szansę zostać świętym wątpliwości, pomimo kryzysów, pomimo braku sił, ona dawała 
i po śmierci cieszyć się wieczną radością wraz z Panem Bogiem – radę! W tym wyraża się siła świętości – nie poddawać się brutalnym 
naszym Stworzycielem i Zbawicielem. regułom tego świata, nie robić tego, co każą nam inni, aby im się 
2. Święci są przez wszystkich kochani i lubiani.     MIT przypodobać, ale zaufać Bogu. Gdy ufamy Bogu, jesteśmy w stanie 

Wręcz przeciwnie – święci często byli przez innych poradzić sobie z każdym problemem. 
wyszydzani, pogardzani, czy też po prostu źle o nich mówiono. 4. Każdy święty za życia to wielki człowiek.      MIT
Dość wspomnieć św. o. Maksymiliana Kolbe. Wiemy, że Dość w tym miejscu wspomnieć św. Teresę od Dzieciątka 
współbracia nie lubili go, wspominali go jako nie lubiącego Jezus. Za życia nikt o niej nie słyszał, była mało popularna, spędzała 
kompromisów, surowego, czasem niesprawiedliwego. I co? Czy nie życie w murach klasztornych, umierając w młodym wieku 24 lat. 
był świętym? Oczywiście, że był. Dlaczego? Bo za główny cel Na jej pogrzebie było raptem 30 osób, współsiostry nie wiedziały 
postawił sobie uszczęśliwianie Boga. I w tym wyraża się idea nawet, co wpisać w jej nekrologu. Łaski jej świętego życia Bóg 
świętości! Nie mamy uszczęśliwiać siebie samego, nie mamy objawił dopiero po jej śmierci. Wtedy to ludzie zostali obdarzeni 
uszczęśliwiać innych ludzi, a mamy uszczęśliwiać Boga i owymi łaskami, wtedy to odkryto jej zapiski, odkryto owe 
wypełniać Jego wolę. Wypełnianie woli Boga bowiem prowadzi do „dziecięctwo Boże”, a w 1997 r. otrzymała tytuł „doktora 
tego, że uszczęśliwiamy także innych ludzi oraz samego siebie; Kościoła”, nadany jej przez papieża Jana Pawła II w setną rocznicę 
nigdy natomiast nie jest odwrotnie. Nie powinniśmy czynić tego, jej śmierci. Trzecia kobieta w historii i najmłodszy zarazem doktor 
czego chcą od nas inni, a powinniśmy czynić to, czego chce od nas Kościoła! Nie była „wielkim” człowiekiem we współczesnym 
Bóg. rozumienie tego słowa, nikt jej nie znał, a mimo to została świętą. 
3. Święci mają niezłomną wiarę i dzięki temu są święci. MIT Niewątpliwie świadczy to o tym, że każdy z nas ma szansę na 

Mówiąc o tym, że święci nie przeżywali nigdy kryzysu wiary, zostanie świętym, Ufajmy tylko Bogu, a nie czyńmy tego, co na nas 
mylimy się i to bardzo. Najprostszym przykładem jest św. Piotr – usiłuje się wymusić. Nie bądźmy kompromisowi w kwestiach 
wszak to on trzykrotnie zaparł się Chrystusa, mimo że był wiary, bo Pan Bóg nie zna kompromisów – On daje nam siebie 
świadkiem cudów, których Ten dokonywał.  Z czego to wynikało? całego i my mamy Mu także oddać w całości, nie w części, samych 
Z ludzkiej ułomności i strachu, nie zaufał on bowiem wtedy Bogu. siebie.                           Cd. w następnym numerze …
Jednakże Bóg jest miłosierny i wybacza nam błędy – św. Piotr po 

Błażej Boch
zapianiu koguta zapłakał, gdyż zrozumiał jak wielki błąd popełnił. 

Serdeczne podziękowania należą się naszym Słów kilka o CHÓRKU DZIECIĘCYM
wspaniałym Księżom, którzy widząc pragnienie śpiewu wśród  
najmłodszych parafian wspierają Chórek, zawsze służą pomocą,  CHÓREK DZIECIĘCY to jedyny chórek składający się z 
umożliwiają przeprowadzanie prób oraz pozwalają uświetniać najmłodszych przedstawicieli naszej Parafii, którego mogą 
śpiewem Msze św. Podziękowania należą się także rodzicom, Państwo usłyszeć oraz zobaczyć na niedzielnych Mszach św. o 
którzy przyprowadzają na próby oraz motywują swoje pociechy godzinie 12.00. Tworzy go 22 wspaniałych wokalistów (6-13 
do działania.lat), 3 wybitnych gitarzystów oraz 2 panie prowadzące. 

Joanna GalasOpiekunem duszpasterskim jest ks. Łukasz. Chórek ciągle się 
ŚPIEWASZ bądź GRASZ?rozrasta. Ostatnio zasiliły nasze szeregi kolejne 3 wokalistki. 

Przyłącz się do nas!Dzieci z wielkim zaangażowaniem przychodzą na sobotnie 
Chórek dziecięcy zaprasza chętne dzieci próby. Z przyjemnością uczą się nowych pieśni. Czerpią radość 

na próby w soboty o godz. 11.00 ze wspólnego śpiewu i gry na chwałę Bożą oraz bycia razem. 
w salce na piętrze w Domu Katolickim.Za co bardzo im dziękuje :). 
Śpiewamy na Mszach św. o godz. 12.00



9

„PAMIĘCI POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW W FIGURY I KRZYŻE
ROKU 1919 NA POLU CHWAŁY W CIĘŻKICH  
WALKACH NA ODCINKU ZBĄSZYŃSKIM W 
O B R O N I E  W O L N O Ś C I  I  H O N O R U  12. Krzyż w Zbąszyniu 
NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ - 

na skrzyżowaniu  ulic W I E R N Y M  B O H AT E R S K I M  S Y N O M  
Granicznej  i  Rejtana. OJCZYZNY W 60-LECIE POWSTANIA 

 WIELKOPOLSKIEGO - SPOŁECZEŃSTWO 
Krzyż stojący u zbiegu ulic ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ 1919 – 1979” (Nie wiem 

Granicznej i Rejtana ma czy dokładnie odczytałam, bo napis jest bardzo 
bogatą historię .  Był  on niewyraźny). Druga mniejsza tabliczka informuje, że 
przyczyną sporu z władzą j e s t  t o  –  „ PA M I Ą T K A N AW I E D Z E N I A 
świecką - zmieniał miejsce - ale JASNOGÓRSKIEJ PANI W ZBĄSZYNIU 3. 
ostatecznie wrócił i stoi tam, III.1978 r.”
gdzie być powinien. Władze Zbąszynia zdecydowały, aby krzyż przenieść 

Krzyż ten został postawiony w mniej widoczne miejsce. 11 kwietnia 1979 r. został on 
w nocy 28 lutego 1978 roku. Jak przeniesiony na Plac Dworcowy. Na czas Nawiedzenia 
do tego doszło i jaki był cel postawienia krzyża? Zbliżał się Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu z Jasnej Góry, 
dzień nawiedzenia w naszej parafii Cudownego Obrazu krzyż stał w widocznym miejscu, tak jak tego pragnęli 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Miało to nastąpić 3 marca 1978 r.  okoliczni mieszkańcy.
Do tego szczególnie uroczystego dnia przygotowywała się Krzyż przez wiele lat nie był odnawiany i dlatego zaczął 
cała parafia. Z tej okazji mieszkający przy ul. Rejtana p. się chylić.  P. Stanisław Zuza, mieszkający w pobliżu, 
Stanisław Molenda wraz ze znajomymi, postanowili zorganizował grupę, która miała krzyż odnowić. Po 
postawić w widocznym miejscu krzyż. Wiadomo, że w tych rozmowie z p. Edmundem Molendą – synem p. Stanisława, 
czasach nie mogli liczyć na zgodę władz. Trzeba było zdecydowali o powrocie krzyża na swoje miejsce. Oprócz p. 
dokonać tego potajemnie. Zuzy pomoc przy pracach związanych z odnową i 

Dębowy krzyż wykonał kolega p. Molendy – p. Jan przeniesieniem krzyża ofiarowali panowie – Andrzej 
Kańdulski. Krzyż stawiano pod osłoną nocy. Rano wzbudził Jóskowiak, Jan Kitta, Bronisław Kozłowski, Jarosław 
on wielkie zainteresowanie. Poświęcenia krzyża dokonał Lulka, Maciej Misiewicz. Materialnie wsparli także tę 
ówczesny Proboszcz ks. Mieczysław Pohl. Zrobił to z okna inicjatywę mieszkańcy okolicznych domów.
samochodu, jadąc od strony Strzyżewa. 23 lipca 2003 roku, w obecności Burmistrza Rafała 

W kilka dni po postawieniu krzyża wszczęto śledztwo w Suchorskiego oraz ks. Kanonika Zbigniewa Zielińskiego 
tej sprawie. Milicjanci przeszukiwali mieszkania – Proboszcza  krzyż został przeniesiony na skrzyżowanie ul. 
okolicznych domów i przesłuchiwali lokatorów. Jednak Granicznej i Rejtana, gdzie stoi do dziś. Zaraz też nastąpiło 
nikomu niczego nie udowodniono. Kłopoty z tego powodu poświęcenie przeniesionego krzyża.  -  „Dzięki  
miał ks. Proboszcz M. Pohl, który niejednokrotnie był zaangażowaniu i pomocy okolicznych mieszkańców, spełniło 
wzywany do Zielonej Góry, na przesłuchania. Władze żądały się  marzenie mojego ojca” -  powiedział jego syn, Edmund 
od ks. Proboszcza usunięcia krzyża, a kiedy odmówił, Molenda. 
domagały się odwołania ks. Pohla ze zbąszyńskiej parafii. Urszula Pawelska

Krzyża zniszczyć nie wypadało, a tym bardziej, że był Informacje, dotyczące opisanego krzyża, zaczerpnęłam 
również ofiarowany powstańcom wielkopolskim. Tabliczka ze „Zbąszynianina” oraz  z rozmów  ze znajomymi, 
umieszczona na krzyżu, po dzień dzisiejszy, ma napis: pamiętającymi te wydarzenia.           

Takiego Papieża opłakiwał cały do Małego Seminarium. Był bardzo BŁOGOSŁAWIONY  
świat, a 3 września 2000 roku Papież pilnym uczniem, ale przede wszystkim JAN  XXIII  -  DOBRY  
J a n  P a w e ł  I I  o g ł o s i ł  g o  strzegł czystości swego serca, dzięki UŚMIECHNIĘTY  PAPIEŻ błogosławionym. otwartości na działanie Ducha 

A N G E L O  G I U S E P P E  Świętego. Pragnieniem jego było 
 Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego RONCALLI ,  czyl i  późniejszy zostać księdzem, a że był bardzo zdolny 

– 27 kwietnia 2014 roku – Papież OJCIEC ŚWIĘTY JAN XXIII skierowano go na studia teologiczne do 
F r a n c i s z e k  w y z n a c z y ł  d a t ę  urodził się 25 listopada 1881 roku w Rzymu. W roku 1902 przerwał studia, 
kanonizacji bł. Papieży: Jana Pawła Sotto il Monte, na północy Włoch. aby odbyć roczną służbę wojskową. Po 
II i Jana XXIII. Wszyscy cieszymy Pochodził z ubogiej, chłopskiej jej zakończeniu obronił doktorat i 10 
się, że nasz ukochany Ojciec Święty rodziny, głęboko religijnej, pełnej s ierpnia 1904 roku otrzymał  
Jan Paweł II zostanie ogłoszony miłości do Boga i Kościoła. Był święcenia kapłańskie.
ś w i ę t y m .  N a s z e g o  P a p i e ż a  czwartym z kolei dzieckiem i nazywano Zaraz po święceniach został 
pamiętamy, ale trzeba również go pieszczotliwie Angelinem, czyli sekretarzem biskupa Bergamo oraz 
przybliżyć sobie sylwetkę Jana aniołeczkiem. Charakteryzowała go wykładowcą teologii i  historii 
XXIII. „Łagodność, dobroć, miłość” niezwykła dobroć, ciepło i pogoda Kościoła. 
–  t a k i e  p r z e s ł a n i e  z o s t a w i ł  ducha.  Mając zaledwie 12 lat wstąpił cd. str. 10
Kościołowi w swoim testamencie. 



10 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

zapisów brzmi:  „Tym, co Jan XXIII naszego ks. Kardynała Stefana JAN XXIII
najcenniejsze w życiu, jest Jezus Wyszyńskiego, można się przekonać cd ze str. 9
Chrystus, Jego święty Kościół, czytając wspomnienia o Janie XXIII W latach 1915 – 1918 
Jego Ewangelia, prawda i opisane przez Stefana Kardynała  ponownie służył w wojsku jako 
dobroć”. Najbardziej śmiałą Wyszyńskiego w książce zatytułowanej kapelan w stopniu sierżanta, a 
decyzją jego pięcioletniego „Przyjaciel Boga i ludzi”. Gorąco polecam potem porucznika. Bywało, że 
pontyfikatu było zwołanie, 25 przeczytanie tych wspomnień.przy większym napływie 
grudnia 1961 roku,  II Soboru Jakże znamienne jest, że ciężko chory r a n n y c h  s t a w a ł  s i ę  
Wa t y k a ń s k i e g o .  P o m i m o  Papież, który już nie odprawił Mszy św., na sanitariuszem, lekarzem, a 
zapewnień sekretarzy Kurii wieść, ze polscy biskupi odjeżdżają do kraju nawet  chirurgiem.  Jego 
Rzymskiej, że na przygotowanie powiedział: „Nie mogę sobie odmówić tej podopieczni wspominali później, że 

soboru trzeba wielu lat – Jan XXIII radości, aby przyjąć i pożegnać biskupów uspokajała ich sama jego obecność: głos, 
przewidział tylko kilka miesięcy, bo już 11 polskich”. Wprost z łóżka udał się na spojrzenie, gesty.
października 1962 roku otworzył I sesję spotkanie z nimi. Był to poniedziałek, 20 3 marca 1925 roku został wyniesiony 
Soboru Watykańskiego II. Zachęcił maja 1963 roku, a więc kilkanaście dni do godności biskupiej i wybrał sobie hasło: 
biskupów, teologów oraz wiernych przed śmiercią. Najpierw na prywatną Posłuszeństwo i pokój.  Przez całe swoje 
świeckich do podjęcia trudnego zadania, by rozmowę został zaproszony ks. kardynał pasterskie posługiwanie był posłuszny 
wyrazić bogactwo wiary w nowy sposób, Stefan Wyszyński, z którym rozmawiał ok. Bogu i niósł Jego pokój udręczonym 
uwzględniający kulturowe zmiany w godziny, a potem doszli jeszcze abp ludziom. Przez kolejne lata pełnił funkcje  
świecie. Ogłosił 8 encyklik, z których druga Baraniak i abp Kominek. Była to ostatnia apostolskiego delegata w Bułgarii, w Turcji 
„Pacem in terris” nawoływała do pokoju audiencja jakiej udzielił Papież Jan XXIII.i w Grecji, a następnie obowiązki nuncjusza 
między narodami całego świata. Wiele Ojciec Święty w ostatnich chwilach apostolskiego we Francji. Chrześcijanie 
ojcowskiej troski wykazał o Kościół w życia miał przy sobie Najświętszy różnych wyznań darzyli go wielką 
krajach rządzonych przez komunistów m. Sakrament  i  ob raz  Matk i  Boże j  sympatią, a muzułmanie okazywali mu 
in. w Polsce. Częstochowskiej ofiarowany przez głęboki szacunek.

Papież Jan XXII kochał Polskę. polskich biskupów w 1961 roku. Umarł 3 12 stycznia 1953 roku został 
Odwiedził ją dwa razy: 17 września 1912 czerwca 1963 roku. Płakał wtedy cały mianowany kardynałem i patriarchą 
roku, odprawił wtedy Mszę św. na Wawelu i świat – wierzący i niewierzący. Zgasło Wenecji. Mógł więc powrócić do pracy 
zwiedził kopalnię soli w Wieliczce oraz 17 najlepsze serce świata. Odszedł człowiek, duszpasterskiej, którą tak bardzo lubił. 
sierpnia 1929 roku kiedy to jako młody który swoje ramiona wyciągał do Promieniowała z niego radość człowieka 
biskup sprawował Eucharystię na Jasnej wszystkich i który płakał, gdy spotykał się z Bożego, całkowicie pochłoniętego 
Górze. W liście do kardynała Stefana ludzkim cierpieniem.pragnieniem głoszenia Ewangelii każdemu 
Wyszyńskiego z 28 lipca 1961 roku wyznał, W dniu 3 września 2000 roku  Ojciec człowiekowi. Pragnął być zawsze kapłanem 
że Polacy są mu najbliżsi. Żaden Papież Święty Jan Paweł II beatyfikował Jana według Serca Jezusa, dlatego dbał o 
przed nim z taką miłością i uznaniem nie XXIII. Spełniło się więc pragnienie ks. cierpliwość i miłosierną postawę także 
odnosił się do historii Polski i żaden tak nie kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego wobec tych, którzy oddalili się od Boga.
docenił „niewzruszonej wierności i prorocze słowa, wypowiedziane przy grobie 28 października 1958 roku, po śmierci 
cierpliwości ludu polskiego w trudach Ojca Świętego Jana XXIII – 1 listopada Piusa XII, podczas trzydniowego konklawe, 
ponoszonych dla obrony wolności religijnej 1964 roku: „Nasza obecność tutaj jest kardynał Roncalli  został wybrany 
i dziedzictwa wzniosłej i pięknej tradycji świadectwem wielkiej i głębokiej czci dla papieżem. Miał wtedy 77 lat. Jego pierwszą 
Narodu”. Znał zresztą doskonale historię Człowieka, który wprawdzie odszedł, ale reakcją był strach i zmieszanie wyrażone w 
Polski. W liście tym wyznał też, że w swojej pozostał w naszych myślach i w naszej słowach: drżę i lękam się. Ufny jednak w 
rezydencji w Castel Gandolfo „najlepiej miłości. Bóg dawca chwały, pozwoli, wybór biskupów i Bożą Opatrzność, 
czuje się u stóp tabernakulum na codziennej wcześniej czy później, że będziemy oglądać kardynał Angelo Roncalli przyjął wybór 
rozmowie z Jezusem Eucharystycznym, go jako wzór najbardziej potrzebny konklawe, a wraz z nim imię  JANA XXIII. 
widząc nad sobą dobre i macierzyńskie oczy współczesnemu światu”. Jan XXIII jako Papież już od początku 
c u d o w n e g o  o b r a z u  M a t k i  B o ż e j  Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej pontyfikatu podbił serca wiernych m. in. 
Częstochowskiej”.  Kaplica poświęcona Papież Jan Paweł II powiedział m. in. - wizytami w szpitalach, we więzieniach, w 
Matce Bożej Częstochowskiej została „wprowadził on sezon nadziei dla klasztorach, na uczelniach i w  seminariach. 
zbudowana przez Papieża Piusa XI, który chrześcijan i całej ludzkości”. Ojciec Z dystansem podchodził do ceremoniału 
Cudowny obraz otrzymał w darze od Święty zauważył, że we wspomnieniach o papieskiego, starając się go przestrzegać, 
Episkopatu Polski. Właśnie Matka P a p i e ż u  J a n i e  d o m i n u j e  o b r a z  ale z przymrużeniem oka. Słynął z poczucia 
Jasnogórska była dla Jana XXIII „Panią i uśmiechniętego oblicza i otwartych ramion humoru, był bezpośredni i prostolinijny. 
Królową” domu apostolskiego. Często też obejmujących cały świat.Nazywano go „papieżem dobroci”. Był 
wspominał jak wielkim przeżyciem była dla Dobrze się więc stało, że Papież przede wszystkim człowiekiem pełnym 
niego Msza św., którą odprawił 17 sierpnia Franciszek podjął decyzję o wspólnej osobistego uroku, skromności i pokory. O 
1929 roku na Jasnej Górze, jako młody kanonizacji tych dwóch Wielkich Papieży, jego zaś głębokiej pobożności świadczy 
biskup. Darem Papieża Jana XXIII dla którzy wnieśli tak wiele dobrego podczas „Dziennik duszy”, który prowadził 
sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej swoich pontyfikatów. Obaj też kochali nieprzerwanie od 16 roku życia. Wpisywał 
na Jasnej Górze była – MONSTRANCJA. Polskę i obaj byli czcicielami Matki Bożej tam konkretne postanowienia np. „Rzeczy 

Jak wielką życzliwością, ojcowską Częstochowskiej. najmniejsze uczynię wielkimi” i swoje 
Urszula Pawelskamiłością, zaufaniem darzył Ojciec Święty przemyślenia. Jeden z ostatnich jego 
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np. ksiądz Marek wylosował prezent  „ANIMATOR  DAWID „TUTAJ JEST ZAWSZE 
zaprosi Cię do tańca”, ale były też chwile zamyśleń – 

BOŻE NARODZENIE” uczestnicy otrzymali zadanie zilustrowania ewangelii O 
W tym roku przerwa świąteczna była wyjątkowo długa, a Bożym Narodzeniu, ażeby nieco głębiej wejść w historię 

śniegu, nawet nie „jak na lekarstwo”,  więc żeby nie było tak, Świętej Nocy, wybierali dla siebie miejsce na tym obrazie i 
że „w czasie deszczu dzieci się nudzą” dzieci i młodzież z określali, jakie uczucia by im towarzyszyły, gdyby mogli się 
ERM-u zorganizowała w ostatnią wolną sobotę opłatek dla tam wtedy znaleźć. Okazało się, że podobne odczucia mogą 
całej grupy oraz Rodziców. Wprawdzie wszyscy mogli wziąć nam towarzyszyć na każdej Mszy Świętej, podczas której Pan 
w nim udział (w sumie członków ERM-u jest w tym roku Jezus rodzi się przecież dla nas  nieustannie w sakramencie 
trzydzieścioro), ale Ci, którzy przyszli nie żałują… Były Eucharystii… Były też  chwile wzruszeń, bo nasi księża 
kolędy, słodycze i goście – no, i prezenty! Tym razem otrzymali kolejne „margaretki”, o których już 
odeszliśmy od tradycyjnych paczek - pojawiła się ogromna wspominaliśmy – to roczne zobowiązanie do modlitwy za 
torba ze słodyczami, do których doczepione były karteczki z wybranego księdza w określony dzień tygodnia, a w tym roku 
informacją o otrzymanym prezencie, np.: ANIMATOR takich chętnych ze szkoły podstawowej i gimnazjum znalazło 
ŁUKASZ wyśpiewa dla Ciebie przepis na Szampańską się aż sto osób! Modlą się za wszystkich księży 
babkę”  z „Kuchni Polskiej” na melodię wybranej przez posługujących w naszej parafii – łącznie z ks. Stanisławem, 
ciebie kolędy. Trzecia osoba z Twojej lewej strony zaśpiewa który pomaga naszym kapłanom co roku w kolędowaniu, a 
dla Ciebie kolędę-kołysankę. TWÓJ  ANIMATOR (-KA) także za ks. Leona i Józefa. Nie zapomnieli oczywiście o śp. 
specjalnie się za Ciebie pomodli w ten Weekend! Poproś księdzu Krzysztofie. Zdecydowali też, że „margaretkę” dla 
kogoś z RODZICÓW o podanie ciekawego świątecznego Niego zawiozą w ferie zimowe osobiście do Poznania i 
przepisu kulinarnego. Zaśpiewamy dla Ciebie - razem z zostawią na Jego grobie… 
papieżem JANEM PAWŁEM II - pastorałkę ”Oj, Maluśki, Korzystając z okazji przypominamy, że w sklepiku 
Maluśki…” parafialnym można jeszcze nabyć broszury pt. „Dwa słowa 

Były też specjalne prezenty od naszych księży! Ksiądz wiary”, z których dochód przeznaczony jest na działalność i 
proboszcz zagrał dzieciom kolędy na gitarze, ksiądz Łukasz wyjazdy ERM-u, a na odwrocie książeczek jest umieszczony 
zademonstrował, jak szybko można zdjąć i założyć sutannę! adres internetowy, pod którym można obejrzeć mnóstwo 
Z kolei ksiądz Marek otrzymał od młodzieży zadanie, żeby zdjęć z różnych działań Eucharystycznego Ruchu Młodych w 
zaśpiewać coś po łacinie – a zaprosił do tego wszystkich naszej parafii.
gości, bo wybrał kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” z refrenem Joanna Chłopkowska
„Gloria, gloria in excelsis Deo”. Było dużo dobrej zabawy – 

„ŚWIĄTECZNA  
ULICA”

Czas Bożego Narodzenia już za 
nami. Najbardziej pewnie żałują 
dzieci, bo przed nami rok czekania na 
kolejne „białe święta” (w tym roku 
cudzysłów całkiem uzasadniony), ale 
te święta kochają przecież i dorośli. A 
m ł o d z i e ż  k o l e j n y  j u ż  r a z  
przygotowała nam przedstawienie – 
tym razem była to „Świąteczna ulica” 
według scenariusza Katarzyny 
Zagórskiej. Zagrało ją ponad 
dwadzieścia osób, które wcieliły się 
w przechodniów przeciętnej polskiej 
ulicy w dzień wigilii - tuż przed 
zamknięciem sklepów. W te  
przeróżne ludzkie historie wplotła się 
historia Bożego Narodzenia, która 
w y w o ł u j e  u  w s p ó ł c z e s n e g o  
człowieka różne reakcje – od 
sceptycyzmu, a nawet cynizmu po 
zachwyt i radość. W każdym razie 
historia to poruszająca, wobec której 
nikt nie może przejść obojętnie… 
Dziękujemy naszym młodym 
gimnazjalistom za podarowane nam 
kolejny raz chwile zamyśleń, 
wzruszeń i dobrych myśli.

Joanna Chłopkowska

się od Niego kochać czystą miłością”. Z RCS czyli „RUCH 
założeniami tego ruchu można zapoznać 

CZYSTYCH SERC” się na stronie www.milujciesie.org.pl. 
w ZBĄSZYNIU? Młodzież generalnie była zadowolona z 

konferencji, choć 60 minut wykładu „non 
RCS czyli „Ruch Czystych Serc” w stop” wydało im się nieco męczące... Dla 

Zbąszyniu? większości z nich tematyka nie była 
Na piątkowe popołudnie 10 stycznia nowa, ponieważ z podobnymi treściami 

nasi księża zaprosili do kościoła (w spotykają się także na katechezie, ale 
ramach przygotowań do Bierzmowania) zawsze spotkanie z kimś nowym - i do 
klasy II i III gimnazjum na spotkanie z tego z siostrą zakonną - jest ciekawym 
siostrą Rut, która przyjechała aż z doświadczeniem. Siostra, mimo bardzo 
N i e p o k a l a n o w a  z  w y k ł a d e m  i  konkretnego języka, jeśli chodzi o 
prezentacją pt. „Czystość - dar i zadanie”. zagadnienia czystości, zaakcentowała 
W czasie toczących się dość ostrych mocno element duchowości, co w tym 
dyskusji o kształt wychowania dzieci i temacie zdaje się być bardzo ważne - 
młodzieży do miłości jest to najprostsze, wydaje się, że tylko ktoś przejęty osobą 
a zarazem chyba najważniejsze zadanie, Jezusa oraz Jego wizją i przykładem 
zwyczajna „praca u podstaw” - głoszenie Miłości, i jednocześnie czerpiący z tej 
prawdy o człowieku powołanym i Miłości - może w dzisiejszym świecie 
jednocześnie, z Bożą pomocą, zdolnym podjąć takie wyzwanie. W tym  miejscu 
do prawdziwej miłości - i czystości, warto jeszcze raz sięgnąć do słów Jana 
skoro „Tylko czyste serce jest zdolne do Pawła II, który przekonywał młodych: 
prawdziwej miłości” (Jan Paweł II), czyli ”Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym 
do pełnego daru uczynionego ze swojego opiniom i sprzecznym z Bożym prawem 
życia… Młodzież miała okazję do propozycjom. Odwaga wiary kosztuje, 
godzinnego spotkania na ten temat, a na ale wy nie możecie przegrać miłości!”
koniec siostra wspomniała o RCS-ie Joanna Chłopkowska
czyli o Ruchu Czystych Serc, do którego 
może wstąpić każdy, „kto pragnie Opinie uczestników spotkania z siostrą 
ofiarować Jezusowi swoje serce i uczyć Rut, na str. 7 
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wszechobecnej demoralizacji, dając antidotum „ POSTAWMY TAMĘ 
współczesnemu Polakowi. Cyt. „Kościół jest w swojej 

DEMORALIZACJI” walce o moralność bardzo osamotniony. Prawdę 
 - to tytuł artykułu w dwumiesięczniku „Polonia mówiąc, nawet niektórzy chrześcijanie nie zdają sobie 
Christiana”. Artykuł, w którym wywiadu udzielił ksiądz sprawy z własnych czynów i postaw, albo są zupełnie 
bp. Wiesław Mering ordynariusz diecezji włocławskiej. obojętni na wierność Chrystusowej Ewangelii.”     
Mówi m.in.: „Ze zjawiskiem demoralizacji na tak wielką 
skalę, tak nachalnie nam narzucanym, nie mieliśmy      W związku z przypadającym 11 lutego 
dotychczas do czynienia. Co więcej, jest to (wtorek) wspomnieniem NMP z Lurdes i Dniem 
demoralizacja zorganizowana, ujęta w bardzo Chorego,  Grupa Modlitewna przygotowała 
precyzyjne ramy, prowadzona od przedszkola, poprzez niezwykły dar dla naszych chorych, którym 
szkołę podstawową i średnią, aż do studiów, a więc przez 

będą obdarowywani w niedzielę, 9 lutego, 
cały okres wzrastania i dojrzewania człowieka.”  Ks. 

po Mszy św. o godzinie 9:00
biskup w artykule zdiagnozował problematykę 

- Zupy nie ma – Henryk Cisowski OFMCapPOLECAMY LEKTURĘ  
- Droga do drugiego człowieka – Małgorzata Hołomek  Zapraszamy do prenumerowania 

Poznaję ludzi naprawdę dobrych… dwumiesięcznika „Głos Ojca 
 LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA Pio”. Pismo składa się z dwóch 
DODATEK SPECJALNY DLA GRUPczęści - polskiej i włoskiej. 
 MODLITWY OJCA PIOWydawane jest na dobrym 
 - Zwiedzaj Dom Ulgi w Cierpieniu z polskim papierze, a jego cena jest dość 
przewodnikiem.atrakcyjna. 

-  Miejmy poczucie wielkiej godności. Co w duszy gra, TEMAT NUMERU – 
gdy jesteśmy u Ojca Pio – Bogusław Piechuta OFMCapDOSTRZEC CZŁOWIEKA

- Badania nad chorobami rzadkimi w Domu Ulgi w  W CZŁOWIEKU
Cierpieniu – Maurizio Skarpa- Miłość buduje się małymi 

- Świadectwa cudownego wstawiennictwa Ojca Piogestami. Z siostrą Małgorzatą 
Chmielewską rozmawia Cezary Sękalski

Gazeta do nabycia pod numerem 603 304 374 - Wędka zamiast ryby. Reportaż o Dziele Pomocy św. 
(P.Teresa).  ZACHĘCAMY.Ojca Pio – Cezary Sękalski

PRZYGOTOWANIA DO KANONIZACJI  

To już tylko około 80 dni do spotkania z trzema papieżami 
Janem Pawłem II, Janem XXIII i Franciszkiem. Niezależnie 
czy kanonizację będziemy przeżywać w miejscu zamieszkania, 
czy wybierzemy się do Rzymu - jest to data, która może być 
dla wielu punktem zwrotnym. Do ważnych życiowych chwil 
wymagane jest odpowiednie przygotowanie duchowe. 
Może ono odbyć się za pomocą wzajemnego świadectwa o tym, 
że Bóg jest wśród nas, troszczy się o nas i będzie się troszczył 
każdego następnego dnia. 

Dar życia Jana Pawła II i Jana XXIII był i jest wyrazem tej 
boskiej troski o człowieka. Wzorem Ojca, który jest w niebie 
dajmy wyraz tej troski o ludzi zagubionych, tych, którzy nie potrafią rozwiązać najprostszych problemów, ludzi 
szamoczących się ze sobą, poszukujących sensu życia, buntujących się przeciwko Bogu i ludziom wierzącym. 
W twarzach tych ludzi odnajdziemy oblicze Jezusa, które zawsze towarzyszyło przyszłym świętym. 

Nr 32     LUTY    2014
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modlitwom czy nabożeństwom. kiedy rokowanie jest niepomyślne ŚWIATOWY DZIEŃ 
Czasem do zespołów należą albo chory umiera.CHOREGO
wolontariusze, którzy opiekują się Ta niełatwa posługa znajduje w c.d. ze str. 4
chorymi, rozmawiają z nimi, ostatnich latach życzliwą troskę 
zastępują nieobecne rodziny, dając biskupów. Do pomocy w dużych Najważniejszą jednak posługą 
świadectwo chrześc i jańskie j  szpitalach, zwłaszcza w dni kapelanów jest jednanie z Bogiem 
postawy. świąteczne, kierowani są klerycy. ludzi, którzy niejednokrotnie przez 

Kapelan szpitalny pełni posługę Alumni seminariów wielu diecezji wiele poprzednich lat zaniedbywali 
nie tylko wśród chorych, ale także o d b y w a j ą  j e d n ą  z e  s w o i c h  praktyki religijne. Często to właśnie 
wśród personelu szpitala, którego wakacyjnych praktyk w placówkach szpital jest miejscem, gdzie w 
jest pracownikiem. Obecność osoby leczniczych i opiekuńczych, żeby bezpośredniej,  indywidualnej 
duchownej w miejscu, gdzie ratuje u zarania kapłańskiej  drogi  rozmowie z kapłanem można 
się ludzkie życie, ale i na co dzień uwrażl iwić s ię  na  potrzeby wyjaśnić wątpliwości dręczące 
obcuje ze śmiercią, stanowi ważne człowieka chorego. W Dniu Chorego człowieka przez lata.
wsparcie i pomaga zwłaszcza wiele szpitali jest odwiedzanych Coraz częściej księża kapelani 
wtedy, gdy trzeba przedyskutować przez biskupów, którzy celebrują korzystają z pomocy osób świeckich, 
problemy etyczne. Duszpasterstwo uroczyste nabożeństwa.tworząc zespoły duszpasterstwa 
zawodów medycznych ma w naszym W 2014 r. obchody Światowego chorych. Wielkim wsparciem są 
kraju długoletnią tradycję. Dnia Chorych odbywają się już po nadzwyczajni szafarze Komunii 

J e s z c z e  j e d n ą  g r u p ę  raz dwudziesty drugi. Tematem Dnia świętej, dzięki którym kapłani 
podopiecznych kapelana szpitalnego będzie "Wiara i miłosierdzie: My mogą więcej czasu poświęcić na 
s t a n o w i ą  r o d z i n y  c h o r y c h ,  także winniśmy oddać życie za sakrament pokuty. Inni świeccy 
wymagające szczególnej troski braci" (1 J 3, 16).pomagają w czasie liturgii, prowadzą 
duszpasterskiej, zwłaszcza wtedy,                       opr. Krzysztof  Kubiak śpiew, a nawet przewodniczą 

sobie taki ubaw istnieją też inne religie. Czyżby Lubię DOBRE kabarety
zabrakło im odwagi żeby ich też obśmiać?! NIKT NIE 
M A  P R A W A  W Y Ś M I E W A Ć  S I Ę  Z  Bardzo bawią mnie skecze sytuacyjne, które 
NAJŚWIĘTSZYCH WARTOŚCI, AUTORYTETÓW, wzorują się na codziennym życiu. Skecze dotyczą grup 
KTÓRE TWORZĄ JAKIEKOLWIEK RELIGIE LUB społecznych, zawodowych, nawet powołaniowych. 
PAŃSTWA. Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje, Nie zapomnę, jak kiedyś wraz z śp. Ks. Krzysztofem 
które spotkałyby tych antybohaterów, gdyby sobie śmialiśmy się do rozpuku ze skeczu ocierającego się 
pozwolili na niewybredne żarty np. o świętych księgach treścią o stan kapłański. Jego tytuł to „Wizyta 
innych religii, czy postaciach z tych ksiąg. Ci państwo księdza” (Kabaret Moralnego Niepokoju). Kabaret ten 
po prostu boją się procesów i ogromnych odszkodowań, ma na swym koncie wiele udanych występów, w 
nie mówiąc prawdy szeptanej o bezpośrednim których  w wspaniały sposób wyśmiewano ludzkie 
zagrożeniu zdrowia i życia ze strony fanatyków. wady. Żart jest dobry, kiedy w nim jest zawarta 
Niewybredni żartownisie ze skeczu na skecz pozwalają właściwa forma i smak. Niestety w ostatnim czasie tzw. 
sobie na coraz to więcej. I tak np. w sobotę, 16 stycznia przyjęta „poprawność polityczna” wzięła na swój 
w TVP wyemitowano w programie kabaretowym krótki celownik właśnie teksty kabaretowe z usłużnymi 
film zohydzający stan kapłański z pomocą skrajnych i „kabareciarzami”, którzy wiedzą na co jest odgórne 
najciemniejszych skojarzeń. Ten filmik kabaretowy zapotrzebowanie. W wulgarny sposób (nawet 

nakręcono wykorzystując niespecjalnie wyszukany) „dokłada 
sympatycznie kojarzonych się” Kościołowi na czele z 
a k t o r ó w.  S a m  p o m y s ł  kapłanami, a także określonej 
firmował, lubiany kiedyś grupie społecznej, którą potocznie 
przeze mnie, Robert Górski zwie się „Moherowymi Beretami” 
(KMN). Kiedyś ceniłem tego oraz tym, którzy nie są w stanie 
zdolnego aktora za bardzo oddać. W skeczach często drwi się z 
dobry żart i wspaniałą grę. rzeczy tragicznych typu Smoleńsk. 
Niestety, ocena ta uległa Nowolewicowe kabarety wzięły się 
z m i a n i e .  C h c i a ł b y m  nawet za burzenie najświętszych 
zaapelować do Czytelników, autorytetów – „dokładają” nawet 
żeby reagowali na wszelkie ś w i ę t y m .  W s z y s c y  o n i  –  
formy walki z człowiekiem i a n t y b o h a t e r o w i e  s c e n y  
Panem Bogiem. kabaretowej są tak bardzo bohaterscy w swej 

Konrad Maciejewski bohaterskości, że raptem zapomnieli,
 że oprócz naszej świętej wiary katolickiej, z której robią 

 Kabaret Starszych Panów - Kto im dziś dorówna? ... Są 

tacy - ich dobrą grę nagradzajmy oklaskami..
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KĄCIK DLA DZIECI

KRZYŻÓWKA 
1. Mieszka w nim rodzina. 
2. Był nim Rumcajs.
3. Wyprowadzasz go na smyczy.
4. Wydobywa go górnik.
5. Wielki ssak z długą trąbą.
6. Imię jednego z Mędrców. 
7. Podobna do żaby, ale trochę większa i straszniejsza. 
8. Nazywamy tak ukrojony kawałek chleba. 
9. Służą do Mszy Świętej. 
10. Zabierasz je na lodowisko.
11. Ciepłe na nogach.
12. Mecz na lodzie.
 
autor: Milena  

NIE TYLKO DLA MATEMATYKÓW 
Rozwiąż działania a przypasowane do wyników litery wpisz do diagramu i odczytaj hasło.
M 21+6 =      Ą 6*3 = Ź 12+9 = Ó 18+7 = O 18:2 =
N      4*9  = P 22-6 = I 9+6 = S 6*4 = D 23-6 =
Y 4*3  = B 32:4 = J 21:3 = R 9:3 = Ę 25:5 =
 Z 19-6 = E 5*6 = A 4*5 = G 18:3 =

KRZYŻÓWKA -SCHODKI

1. Miejsce, gdzie pracują sędziowie i prawnicy.
2. „Nakrycie” domu.
3. Gdy w słowie „miara” zamienisz „m” na „w”.
4. Osoba lecząca ludzi.
5. Dokończ przysłowie: „Sport to …”
6. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
7. Miał na imię Gabriel, zwiastował narodziny 
Jezusa.
8. Chrzest, bierzmowanie, pokuta, Eucharystia.
9. Lokal, w którym obsługują kelnerzy.
10.Miejsce, gdzie przechowuje się Najświętszy 
Sakrament.     

SZYFR
Odczytaj litery w odwrotnej kolejności - od końca do początku - a dowiesz się jakie jest 
znaczenie imienia Jezus.  
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 W OSTATNIM CZASIE                                  
  Sakrament Chrztu przyjęli:  
  1/.  Adam  Filipczak,  Nowa Wieś Zamek,
  2/.  Zofia Anna  Łata,  Nądnia, ul. Świerkowa,
  3/.  Kevin Andrzej  Węcławiak,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  4/.  Antonina Maria  Hoffmann,  Zbąszyń, u. D-ra Piotrowskiego,
  5/.  Antonina  Tarczewska,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  6/.  Kerem Andrzej  Soyler,  Anglia,
  7/.  Marcela  Marcinkowska,  Zbąszyń , ul. Leśna
  8/.  Maria Amelia  Ratajczak,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  9/.  Kacper  Kubiak,  Szkocja,
10/.  Julian Fryderyk  Ratajczak, Zbąszyń, ul. Na Kępie

Odeszli do Wieczności:

  1/.  Maria  Seifert,  l. 94,  Zielona Góra, ul. Zawadzkiego,
  2/.  Krzysztof  Nowotnik,  l. 44,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  3/.  Agata  Klorek,  l. 84,  Zbąszyń, ul. Chłodna,
  4/.  Gertruda  Weimann,  l. 89,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
  5/.  Bolesław  Idzikowski,  l. 93,  Zbąszyń, ul;. Przedm. Sw. Wojciech,
  6/.  Urszula Cecylia  Kromska,  l. 64,  Zbąszyń, ul. Sportowa,
  7/.  Maria  Nowak,  l. 67,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  8/.  Piotr  Kusiak,  l. 67,  Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
  9/.  Tadeusz  Lewandowski,  l. 85,  Zbąszyń, ul. T. Śliwy,
10/.  Helena  Wachowska,  l. 89,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
11/.  Maria  Kurasińska,  l. 66,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
12/.  Andrzej Stanisław  Przybyła,  Zbąszyń, ul. Marcinkowskiego,
13/.  Franciszek  Kromski,  l. 88,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
14/.  Leszek Adam  Strażyński,  l. 68,  Zbąszyń, ul. Akacjowa,
15/.  Janina  Wachońska,  l. 68,  Przyprostynia, ul. Świętojańska,
16/.  Dionizy  Kaźmierczak,  l. 66,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa.

Księdzu Prałatowi 
Leonowi Łodzińskiemu 

z okazji imienin składamy 
życzenia zdrowia, 

Bożego Błogosławieństwa. 
i opieki Matki Bożej Zbąszyńskiej  

Czytelnicy i Redakcja 
      „Zbąskiego 

Sanktuarium”

Sakrament Małżeństwa zawarli: 

  1/.  Robert Daniel  Ratajczak  -  Anna Magdalena  Dudek.

Ofiaruje 
nieodpłatnie 

kanapę 
dwuosobową 

rozkładaną wraz 
z dwoma pufami 

w kolorze 
brązowym. 
Stan dobry.

 Tel. kontaktowy 
602763974.  

„Podaj rękę”
Mogę, chcę pomóc. 
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 Uroczystość przejęcia miasta
 przez polską administrację.

Nawiązując do obchodzonej niedawno 
kolejnej rocznicy powrotu Zbąszynia do 
Macierzy, pragniemy przytoczyć dziś 
naszym Czytelnikom, ciekawy opis 
wydarzenia, które miało miejsce w tym 
czasie w naszym mieście. 

"(...) W poniedziałek dnia 19 stycznia 
dowódca frontu wielkopolskiego, generał 
Dowbor - Muśnicki, udał się na kresy 
zachodnie, by w posiadanie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej objąć te ziemie, które już w 
sobotę, 17 stycznia, stosownie do Traktatu 
Wersalskiego, zajęte zostały przez nasze pierwszy p. Antoni Kryzan, po polsku, burmistrz Butz po 
wojska. Pociągiem nadzwyczajnym, w którym generał niemiecku, zapewniając o lojalności miejscowych 
zajął miejsce z liczną świtą i przedstawicielami misji Niemców wobec Rzeczypospolitej. Panna Pacieszyńska 
koalicyjnej, udano się o 8 rano do Zbąszynia. wręcza generałowi bukiet. Generał 

Stacja Zbąszyń znana jest nam dobrze z okien wagonu o d p o w i a d a  u p r z e j m i e  n a  
pociągów pospiesznych, które przed wojną kursowały przemówienia powitalne,  do 
między Berlinem, Poznaniem a Warszawą. Ruch panował burmistrza po niemiecku przez usta 
tu zawsze znaczny, gdyż była to stacja węzłowa, z której por. hr. Mielżyńskiego.(...) (na 
linie kolejowe rozchodziły się we wszystkich kierunkach: zdjęciu) 
do Berlina, do Poznania, do Międzychodu i do Wolsztyna. Generał ogłasza miasto Zbąszyń 
Stąd też wysiłki niemieckie, by Zbąszyń za wszelką cenę za Rzeczypospolitej i wnosi z 
utrzymać w swym posiadaniu. Z tych samych względów zapałem powtórny okrzyk na cześć 
stacja ta również dla Rzeczypospolitej posiada znaczenie Jej i Naczelnika Państwa. Orkiestra 
pierwszorzędne.(...) gra Mazurka Dąbrowskiego, poczem następuje wspólny 

Dowiadujemy się, że ustąpienie Niemców z miasta śpiew "Boże coś Polskę". Hymn nasz brzmi uroczyście, 
odbyło się w zupełnym porządku, a wkroczenie wojsk tryumfalnie. Ku bliskiej zaledwie 7 kilometrów oddalonej 
polskich spotkało się ze strony niemieckiej z zupełną granicy pruskiej, za którą cofnął się "grenzschutz". Z 
lojalnością Burmistrza, Niemca Butza, chwalonego  jako mniejszym zapałem zebrani podejmują okrzyk na cześć 
cz łowieka sprawiedl iwego dla wszystk ich i  mocarstw koalicji.(...) Następuje defilada wojskowa. 
bezstronnego.(...) Przybywamy do Zbąszynia. Dworzec Dziarsko, z animuszem maszerują nasze chłopcy. 
udekorowany. Orkiestra wojskowa gra "Jeszcze Polska Ziemia dudni pod kołami artylerii lekkiej i ciężkiej. W 
nie zginęła". Generałowi zdaje raport dowódca odcinka, widzach serca rosną i pewność, że Zbąszyń polskim 
dzielny kapitan Zenkteller, i miejscowy komendant. pozostanie.(...) 

Po przejęciu frontu kompanii honorowej następuje Sprawozdanie z "Gazety Wspólnej" Wydawnictw Poznańskich 
powitanie ze strony obywatelstwa miejskiego. Przemawia z dnia 21 stycznia 1920 roku.

odkryli planetę Uran, w 1846 roku Neptuna, a w 1930. ASTROLOGIA - HOROSKOPY
Plutona. Astrologowie przepowiadają przyszłość na 
podstawie sześciu (a niektórzy dziewięciu) planet. A wiemy, 

Ludzie często pytają: „Pod jakim znakiem zodiaku się 
że istnieje niezliczona ilość gwiazd, galaktyk, konstelacji 

urodziłem?”. W większości czasopism i stacji 
itd. Pewien uczony, doskonały znawca astronomii (prof. 

telewizyjnych możemy znaleźć działy poświęcone 
Sergio Mendes De Freitas) podaje, że o ile nauka astronomii 

horoskopom i astrologii. Niektórzy ludzie mówią: 
w ciągu wieków rozwinęła się ogromnie, to astrologia nie 

„Wprawdzie nie wierzę w horoskopy, ale może jest w tym 
rozwinęła się wcale. Jedynie z wielkim oporem 

trochę prawdy”. Horoskop to przewidywanie, domysł 
astrologowie włączyli do swojego zbioru trzy nowe planety. 

przyszłości przez astrologów. Należy odróżnić astrologię od 
Nie uwzględniają oni w swoich przepowiedniach 

astronomii. Astronomia jest to nauka o ciałach niebieskich. 
nieskończonej ilości innych ciał niebieskich. Trudno więc 

Natomiast astrologia to stara praktyka przewidywania 
uznać astrologię za prawdziwą naukę. Zauważmy, co mówi 

przyszłości na podstawie gwiazd. Prawdziwa obiektywna 
Pismo Święte na ten temat. Np. Księga Powtórzonego 

nauka już dawno udowodniła brak związku pomiędzy 
Prawa (4,19) Kiedy spojrzysz na niebo i zobaczysz słońce, 

gwiazdami, a przeszłością. 
księżyc, gwiazdy, pomyśl, że to wszystko są dzieła Boże, ale 

Astrologia powstała w Mezopotamii wiele wieków 
nie wolno ich adorować, ani wróżyć na ich podstawie.

przed Kopernikiem, kiedy ludzie byli przekonani, że Słońce 
.                                                          cd. str. 17

i gwiazdy krążą wokół Ziemi. W XVIII wieku znano sześć 
planet, obecnie dziewięć. W 1781 roku astronomowie 
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żadnym państwie nie było mowy). sytuację „hydrologiczną” młodziutkiej Spacerkiem po Holandii
Nawet podmokłe tereny przy ujściu osady. Dlatego około 1250 roku zapadła Narodowy Dzień Tulipanów 
rzeki Amstel do rzeki IJ znalazły swych decyzja o rozpoczęciu budowy tamy. w Amsterdamie. amatorów. Dziś nazwalibyśmy ich Tama w języku niderlandzkim to nie 

D z i e ń  1 8  s t y c z n i a  b r.  b y ł  pierwszymi amsterdamczykami,  inaczej jak tylko -DAM- stąd przyszła 
obchodzony w Amsterdamie jako wówczas z pewnością zasługiwali na nazwa placu. A tak na marginesie, to 
Narodowy Dzień Tulipanów. Tym miano odważnych pionierów. Pierwsze jednym z lepiej sprzedających się 
samym zaczyna się sezon na tulipany, chatki wyrosły na brzegach rzeki Amstel gatunków piwa w Holandii jest właśnie 
który potrwa, aż do końca kwietnia. Jest w miejscu dzisiejszej ulicy Nieuwendijk piwo „AMSTEL” nazwa wzięta od 
to dla Holendrów najlepszy czas do z jednej strony oraz Warmoesstraat z n a z w y  r z e k i .  N o w o  p o w s t a ł a  
dekorowania swoich domów, sprzyjają drugiej. Tak moi drodzy, to jest konstrukcja miała swoją śluzę, przez 
wtedy cena i ogromna ilość odmian najstarsza ulica Amsterdamu. Ponieważ którą przepuszczano statki oraz 
tu l ipanów.  Na głównym placu  wokół królowały woda, bagna i grząskie wypuszczano wodę w kierunku rzeki IJ. 
Amsterdamie „Plac Dam” (Dam Plein) torfowiska, wówczas domy budowano Odcinek prowadzący dziś z Placu Dam 
holenderscy hodowcy kwiatów na specjalnie do tego celu usypanych do Dworca Głównego byłby zatem tą 
wystawili swoje tulipany. Plac Dam sztucznych pagórkach, tzw. -terpach. To częścią rzeki, która znajdowała się za 
zamienia się w kolorowe tulipanowe rozwiązanie niestety było skuteczne śluzą. Dziś turyści po wyjściu z Central 
pole, na które każdy może wejść i tylko przez jakiś czas, wilgoć była tak Station (Dworca Głównego) zmierzając 
zerwać tulipany całkowicie za darmo. intensywna, że po dziesięciu latach, w kierunku Placu Dam, spacerują 
Rzecz zgoła sama w sobie dziwna, gdyż chata znów była zagrożona i usypywanie wzdłuż snackbarów z flamandzkimi 
Holendrzy są bardzo oszczędni i bardzo terpów trzeba było zacząć od nowa. Kim frytkami i muzeami (ulica Damrak) – 
wykalkulowani, ale w tej kwestii zostały byli pierwsi śmiałkowie budujący siedemset pięćdziesiąt lat temu płynęła 
złamane stereotypy. Mimo trwania zimy fundamenty przyszłego Amsterdamu? tędy woda wypuszczana z tamy (nie 
w pełni, mimo zapowiadanych chłodów, Przeważal i  wśród  n ich  ch łopi  placu!) Dam w kierunku IJ (a nie 
warto się wybrać i na własne oczy wydobywający torf na zlecenie biskupa dworca!). Trochę się tutaj, w sercu 
zobaczyć nadchodzącą wiosnę na Placu Utrechtu. Pomiędzy 800 a 1000 rokiem Amsterdamu w ciągu siedmiu wieków 
Dam w Amsterdamie. Plac Dam (Dam rzeka IJ i rzeka Amstel były całkowicie zmieniło. W kolejnych latach górna 
Plein) to tutaj wszystko się zaczęło. zarośnięte trzciną i zdominowane przez część tamy rozrastała się, aż w końcu 
Trudno sobie wyobrazić, ale na początku torfowiska dopiero od XI w. zaczęło stała się centrum malutkiej wioski: 
XIII wieku w miejscu tętniącego dziś tutaj spływać więcej wody. Kroniki leżała dokładnie między dwoma jej 
życiem placu znajdowało się kilka utrwaliły, że około 1200 roku rzeka c z ę ś c i a m i .  D a m  c o r a z  m n i e j  
marnych chałupek otoczonych zewsząd Amstel składała się z dwóch nitek. przypominało tamę, a coraz bardziej 
wodą. Bo historia Amsterdamu – Dopiero pracujący przy wydobywaniu plac. Podobnie było w przypadku wioski 
podobnie jak i całej Holandii, to torfu chłopi połączyli obie nitki w jeden – mała osada rozrastała się stając się w 
niekończąca się walka człowieka z tym potężny strumień. Ażeby uchronić rezultacie ważnym w okolicy miastem. 
żywiołem. Pomiędzy dzisiejszym stojące na brzegach chaty usypywano Miastem, którego jednym z symboli jest 
hotelem Krasnopolsky, a Pałacem wzdłuż rzeki wysokie wały. Jak jednak główny Plac Dam, na którym wszystko 
Królewskim, osiemset lat temu płynęła mieszkańcy jednego brzegu mieli się zaczęło, mimo że był tylko tamą. 
rzeka Amstel. To jej Amsterdam przedostać się na drugi brzeg? Zapewniam Was, drodzy Czytelnicy, 
zawdzięcza swoje początki – a także swą Stwierdzono, że most byłby jakimś że Amsterdam jest naprawdę godny 
nazwę. Amstel wpadała tutaj do IJ, rzeki rozwiązaniem, ale pewna część uwagi i odwiedzenia. Zachwycają nas 
zatoki, łączącej stały ląd z Morzem ówczesnych „inżynierów” wpadła na tutaj budynki tak dawnej architektury, 
Północnym. Po obu brzegach rzeki pomysł wybudowania tamy. Tamy jak i niesamowite domu budowane 
Amstel zaczęli osiedlać się pierwsi przecinającej rzekę Amstel tuż przy według nowoczesnych rozwiązań 
p r z y b y s z e .  L i c z b a  l u d n o ś c i  ujściu do rzeki IJ. To nowatorskie na architektonicznych. 
zamieszkującej tereny, które dziś ówczesne czasy rozwiązanie mogło Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
nazywamy Holandią ok. XIII w. rozwiązać dość skomplikowaną                       Sławomir/Andrzej Królgwałtownie zaczęła rosnąć (wówczas o 

podobnym duchu mówią prorocy moce, których nie posiada. Astrologia ASTROLOGIA-HOROSKOPY
Jeremiasz, Daniel i inni, a w NT Św. nie ma żadnych podstaw naukowych i cd. ze str. 16
Paweł. Św. Augustyn w swoich pismach sprzeciwia się Opatrzności, która z 
potępia czytanie przyszłości z gwiazd, B o s k ą  m ą d r o ś c i ą  k i e r u j e  A w innym miejscu (18,10) 
ponieważ niszczy to wolną wolę wszechświatem dla dobra człowieka. natchniony autor pisze: Niech się nie 
człowieka i wzywa do pomocy złego Sam Pan Bóg kieruje światem, może znajdzie wśród was, który chciałby 
ducha. Synody kościelne ostrzegają czasami udzielić jakiejś osobie pewnych wróżyć, uprawiać astrologię, magię, 
wiernych aby nie oddawali się astrologii wiadomości co do rzeczy przyszłych, ale w y w o ł y w a ć  d u c h y  o r a z  i n n e  
i podobnym praktykom będącym nie przez astrologię ani inne praktyki obrzydliwości, ponieważ Bóg brzydzi się 
pochodzenia pogańskiego. okultystyczne. tymi sprawami. Prorok Izajasz (47,13): 

N o w y  K a t e c h i z m  K o ś c i o ł a  Powinniśmy pokładać nadzieję w Którzy patrzą na ciała niebieskie i 
Katolickiego (2116.) wyraźnie mówi, że Opatrzności Bożej, a nie szukać przepowiadają na każdy miesiąc, co ma 
wierni nie powinni oddawać się odpowiedzi w niepewnych, a nawet się tobie przydarzyć, oto będą jak źdźbła 
praktykom astrologii, horoskopom, niebezpiecznych przepowiedniach.słomiane, ogień je spali, nie uratują 
wywoływaniu duchów. Za pomocą tych Opracował   Ks. Leon Łodzińskiswojego życia z mocy płomieni. W 
praktyk człowiek chce sobie przypisać 



KRZYŻÓWKA  LUTOWA 

18 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

 Liczby z ponumerowanych pól od  1  do  26  utworzą rozwiązanie – myśl św. Jana Bosko, które prosimy nadsyłać na 
adres:  Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 – 360  Zbąszyń, w terminie do 20. lutego b.r.
       Rozwiązanie „Krzyżówki zimowej” -  Wołasz Boga, On często schodzi po  kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś 
rzadko w domu”.   Nagrody wylosowali: 
 1/.  Emilia Drzewiecka, Zbąszyń, ul. Zbąskich,
 2/.  Grażyna  Kłysz,  Przyprostynia, ul. Prandoty.                     GRATULUJEMY!

 Znaczenie wyrazów:

                   Poziomo:
1/. losuje losy z koszyka,
 9/.  inaczej zrękowiny,
11/.  tytuł tomiku  Zbigniewa 
Herberta,
12/.  syn Zeusa, król Krety,
13/.  odmiana mandarynki,
16/.  nazwa popularnej kawy 
zbożowej,
19/.  nazwa polskiego zespołu 
rockowego założonego w 1974 
r. w Lublinie,
22/.  pierwsza miłość Zbyszka 
z Bogdańca,
23/.  mogą być liczbowe, były 
też … Szare,
25/.  popularny autor tekstów 
piosenek /Zielone wzgórza nad 
Soliną, Biały Krzyż,
28/.  np. w naszym kościele w 
niedzielę o godz. 8.00,
31/.  część mowy,
33/.  giermek Don Kichota,
35/.  może być aktualny, lub 
lokalny,
38/.  tytuł poematu C.K. 
Norwida,
42/.  miasto nad Olzą,
43/.  nazwa wysp Oceanu 
Spokojnego,
45/.  ogól problemów, 
zagadnień, tematyka,
47/.  łączy burtę statku z 
nabrzeżem,
50/.  tytuł tragedii W. 
Szekspira,
53/.  tak w średniowieczu 
nazywano występy: 
akrobatów, grajków, 
śpiewaków,

54/.  inaczej zastój,

57/.  zależność między 

wasalem a seniorem,

58/.  tytuł trzeciej części 

Trylogii H. Sienkiewicza.

Pionowo:
  1/.  kruche ciasteczka z 
prażonych ziaren, miodu i cukru,
  2/.  mały ekran,
  3/.  może być Palca, lub dłoni 
w alei gwiazd,
  4/.  nóż szewski,
  5/.  tam przerabia się zboże na 
mąkę,
  6/.  składa go np. żołnierz 
swemu dowódcy
  7/.  świadomość moralna,
  8/.  akceptacja, zgoda,
10/.  za dużo,
14/.  imię Jakubczak  -  
piosenkarki,
15/.  chronią uszy przed zimnem,
17/.  miasto zimowej olimpiady 
w 1998 r.,
18/.  nonsens, bzdura,
20/.  uczuciowość, nastrojowość,
21/.  jeleń,
24/.  w piosence  -  zielony się 
ugina,
25/.  tak nazywano kiedyś 
wędrownego handlarza,
26/.  nie wyżyna,
27/.  jeden z legendarnych 
założycieli Rzymu,
28/.  też do włosów,
30/.  nazwisko znanego skoczka 
narciarskiego ze Szwajcarii,
32/.  kiedyś układano w nie 
zboże na polach,
34/.  rdzenni mieszkańcy 
Australii,
36/.  woda + cukier + drożdże,
37/.  metoda,
39/.  na końcu żyłki w wędkach,
40/.  liryka, epika i …,
41/.  imię żeńskie,
44/.  zasłony okienne,
45/.  bardzo ważny na okręcie 
podwodnym,
46/.  mieszka w Armenii,
48/. okaz, rzadkość, unikat,
49/.  we Włoszech to: ravioli i 
tortellini,
51/.  jest w łańcuchu i baterii,
52/.  japońska sztuka walki,
55/.  model Renaulta,
56/.  góry w Ameryce 
Południowej.
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CHÓR „NADZIEJA” Z WĄSOWA

 SZKOŁA  MUZYCZNA ZE ZBĄSZYNIA 
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