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SŁOWO
PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie
Gdy wszystko się załamało
i ludzi ogarnęła ciemność, BÓG
okazał swoją moc i potęgę. PAN
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. Odtąd wszystko się
zmieniło, już nie ma sensu ludzka wątpliwość, że wiara
jest nielogiczna, już nie ma sensu ludzki płacz, że
chowamy do grobu ciało razem z duszą.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
MARZEC / KWIECIEŃ / MAJ 2014
Co działo się w marcu i kwietniu 2014 roku?
•
Wystawa Jubileuszowa – Przez 3 tygodnie
mogliśmy oglądać, przed kościołem i w kościele,
wystawę z okazji ROKU JUBILEUSZOWEGO STRAŻY
HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA.

Kiedy ogarnia nas smutek i bezsens, wtedy
pamiętajmy, że Jezus jest z nami, to dla nas
zmartwychwstał!
Są sytuacje w życiu, kiedy wydaje nam się,
że wszystko i wszyscy są przeciwko nam, świat się
wali, a nad naszymi głowami zgromadziło się nagle
wiele chmur (święconka w koszyku skąpa,
baranek za chudy), ale właśnie wtedy, kiedy wydaje
się że jest źle, Pan Bóg szepcze nam do ucha:
JESTEM PRZY TOBIE!
N i e c h ś w i ę t a Wi e l k a n o c n e b ę d ą
wielkim radowaniem się nadzieją
ZMARTWYCHWSTANIA.
Proboszcz.
?
Modlitwy w intencji kobiet i mężczyzn – W

niedzielę 9 marca została odprawiona Msza św. w
intencji kobiet z okazji ich święta, a w środę 19
marca w uroczystość św. Józefa, Msza św. w
intencji ojców i mężczyzn naszej parafii
?
Wielkopostny Dzień Skupienia – 14 marca
młodzież naszej parafii przeżywała dzień
skupienia w ramach rekolekcji wielkopostnych, a
16 marca, II niedziela Wielkiego Postu była dniem
skupienia dla całej wspólnoty parafialnej. Kazania
podczas wszystkich Mszy św. głosił O. Leon
Knabit

•
Wielki Post – Rozpoczął się 5 marca Środą
Popielcową. W piątki odbywały się Drogi Krzyżowe,
a w niedziele Gorzkie Żale poprzedzone Drogą ?
Składka remontowa – Jak zwykle w trzecią
Krzyżową.
niedzielę miesiąca, 16 marca zbierana była składka
remontowa, która wyniosła 9.000 tys. Za ofiary i
wszelką pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.
?
A d o ra c j e W i e l k o p o s t n e – W ra m a c h
archidiecezjalnej wieczystej adoracji w dniach od
27 – 29 marca miały miejsce w naszym kościele
adoracje Najświętszego Sakramentu. Adoracjom
przewodniczyły grupy parafialne: Straż Honorowa
NSPJ, Grupa św. Ojca Pio i bł. Jana Pawła II,
Wspólnota Krwi Chrystusa, dzieci i młodzież z
Eucharystycznego Ruchu Młodych, Żywy
Różaniec Ojców i Matek.
cd. str. 4
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Z ŻYCIA PARAFII
cd. ze str. 3
?
Pauza – W IV niedzielę Wielkiego Postu, 30 marca,

odbył się w Domu Katolickim koncert zespołu
wokalnego PAUZA.
?
Rocznica śmierci bł. Jana Pawła II – W tym dniu
przypadała 9 rocznica śmierci naszego ukochanego
Ojca Świętego, który niedługo zostanie ogłoszony
Świętym. W tym dniu odbył się Apel przy pomniku
Papieża prowadzony przez grupę modlitewną Św. Ojca
Pio i bł. Jana Pawła II.
?
Ministrancki Turniej – W sobotę 5 kwietnia na hali
sportowej Zbąszynianka odbył się kolejny Wiosenny
Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów.
?
Adoracje – Z racji I czwartku i I piątku miesiąca
odbyły się comiesięczne adoracje Eucharystyczne,
którym przewodziły nasze grupy parafialne.
?
V Niedziela Wielkiego Postu – W V niedzielę
Wielkiego Postu gościliśmy w parafii ks. Ireneusza
Majewicza, proboszcza Lewic i Łowynia – parafii w
dekanacie międzychodzkim. Ks. Proboszcz głosił
kazania i zbierał ofiary na remonty swoich kościołów.
?
Spowiedź wielkanocna – Spowiedź, z udziałem
księży z dekanatu, odbyła się 10 i 11 kwietnia.
?
Droga krzyżowa – W piątek, 11 kwietnia odbyła się
Droga Krzyżowa ulicami Zbąszynia – od figury Serca
Jezusowego do Rynku. Po zakończeniu adoracja
relikwii Krzyża Świętego w kościele. W czwartek, 3
kwietnia dzieci i młodzież oraz pracownicy Szkoły
Życia przeżywali Drogę Krzyżową u siebie w Ośrodku.
?
Odwiedziny chorych – Kapłani odwiedzili chorych
w sobotę, 12 kwietnia tuż przed Wielkim Tygodniem.
A co w kwietniu i w pierwszych dniach maja?
?
Niedziela Palmowa – Dziś na wszystkich Mszach

św. święcone są palmy.
?
Triduum Paschalne – W dniach od 17 do 19
kwietnia przeżywać będziemy Święte Triduum
Paschalne.
Wielki Czwartek uroczysta Eucharystia
Wieczerzy Pańskiej o godz. 20.00.
Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o godz.
20.00. Drogi Krzyżowe prowadzone przez grupy wg
planu zamieszczonego w gablocie.
Wielka Sobota - Msza św. Wigilii Paschalnej o
godz. 22.00. Od godz. 7.00 do 22.00 – adoracje,
którym przewodniczyć będą grupy duszpasterskie i
parafianie poszczególnych wiosek. Tego dnia
święcenie potraw na wioskach i przy kościele wg
planu podanego w ogłoszeniach.
Wielkanoc – Msze św. w Niedzielę i Poniedziałek
Wielkanocny wg porządku niedzielnego.
?
DNI KANONIZACYJNE 22 – 27 kwietnia
2014 roku.
Będziemy w tych dniach
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przygotowywali się do kanonizacji
OJCA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Każdego dnia
przy pomniku Jana Pawła II o godz. 21.00 będą
Apele Maryjne. W kościele będzie można w tych
dniach oglądać wystawę plastyczną naszych
dzieci na temat: „Jan Paweł II swoim życiem
zmienił świat”. Dniem bogatym w wydarzenia i
przeżycia duchowe będzie czwartek, 24 kwiecień.
Tego dnia po Mszy św. wieczornej będzie koncert
ELENI, a potem nastąpi uroczyste wniesienie
KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
poświeconego przez Papieża Jana Pawła II.
Będzie uroczysta Msza św. i całonocna adoracja
KRZYŻA. W piątek rano nastąpi pożegnanie
Krzyża i ranne adoracje Najświętszego
Sakramentu.
?
Sobota, 26 kwietnia – Wigilia Kanonizacji uroczystości będą odbywały się przy pomniku
Jana Pawła II. Nastąpi podsumowanie wystawy
plastycznej dzieci i konkursów papieskich.
Następnie młodzież gimnazjalna przedstawi
spektakl „Wybrzeża pełne ciszy”. Będzie Apel, po
którym zostanie odprawiona Msza św.
?
Niedziela, DZIEŃ KANONIZACJI – wszystkie
Msze św. będą miały szczególną oprawę
muzyczną, którą zapewnią
- p. Maria
Zalanowska-Należyty, p. Konrad Maciejewski,
Schola Młodzieżowa i Chórek Dziecięcy, Szkoła
Muzyczna. Tego dnia wieczorem modlitwy
dziękczynne za kanonizację – przy pomniku
Świętego Jana Pawła II i przy kamieniu Św. Jana
Pawła II w Stefanowie.
?
Nabożeństwa Majowe – Przez cały miesiąc maj
będą odbywały się w kościele nabożeństwa majowe
po Mszy św. wieczornej.
?
Adoracje Eucharystyczne - W pierwszy czwartek
– 1 maja i w pierwszy piątek 2 maja adoracje
Eucharystyczne wg stałego planu.
?
Odwiedziny chorych – Księża odwiedzą chorych w
pierwszy piątek, 2 maja.
?
Msza św. w intencji Ojczyzny – Zostanie
odprawiona 3 maja o godz. 9.00
?
Msza św. w intencji strażaków – W niedzielę,
4 maja we wspomnienie św. Floriana patrona
strażaków, Msza św. w intencji naszych strażaków
zostanie odprawiona o godz. 9.00
?
Msza św. w intencji maturzystów – Również w
niedzielę, 4 maja o godz. 20.00 będziemy modlili się
na Mszy św. o światło Ducha Świętego dla
maturzystów.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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DOBRA - SZCZERA SPOWIEDŹ
Sakrament spowiedzi św. jest bardzo potrzebny w
kształtowaniu naszego wnętrza i relacji z Bogiem. Spowiedź z
jednej strony wywołuje napięcie, emocje, zdenerwowanie, bo
trzeba powiedzieć o tym, co złe, co świadczy o mojej małości,
a z drugiej strony spowiedź wywołuje wewnętrzną jedność,
daje człowiekowi szczęście i radość. Często mówimy: jestem
lżejszy, kamień spadł z mojej duszy.
Wymieniając sakrament pojednania w warunkach
dobrej spowiedzi widzimy, że pojawia się przymiotnik
szczera, dlatego nie ma ważnej spowiedzi ze świadomie
zatajonym, chociażby najmniejszym grzechem. Przecież nie
idę do spowiedzi, aby oszukiwać samego siebie i Boga. To nie
miałoby najmniejszego sensu. Gdy klękam u kratek
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konfesjonału, mówię wszystkie grzechy, które wcześniej
przypomniałem sobie w rachunku sumienia. Jestem
autentyczny, nie udaję przed samym sobą, bo to czyni cały
sakrament nieważnym. Co innego gdy zapomnę o jakimś
grzechu i przypomnę sobie dopiero po spowiedzi, wtedy nie
wracam do konfesjonału, ale przy następnej spowiedzi
mówię, że zapomniałem o takim grzechu. Nie czyni to
spowiedzi nieważnej, ponieważ jest to nieświadomość.
Miejscem spowiedzi jest konfesjonał, którego rolą jest
wytworzenie swoistego rodzaju dystansu między penitentem,
a spowiednikiem. Jest to, moi drodzy, niesamowita sprawa, że
gdy idę do spowiedzi, wiem, jestem przekonany, że oddaję
grzechy Bogu, a nie księdzu. Taki zewnętrzny obraz
ukazujący istotę sakramentu pojednania.
cd. str. 10
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KOMENTARZE
DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
13 kwietnia - Mt 26, 14 – 27, 66 „Męka naszego Pana
Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza”
W tej ewangelii Mateusz przedstawia dowody
stwierdzające, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.
Dlaczego? Otóż trzykrotnie zapowiada On zdarzenia, które
zakończyły się Jego śmiercią. Wypełniło się wszystko, co
zostało przez Niego i proroków zapowiedziane. Jezus został
zdradzony przez Judasza. Odbył się proces, na którym
przedstawiono fałszywe dowody,
w wyniku czego
uwolniono winnego, a ukrzyżowano niewinnego. Jezus
umarł na krzyżu. Jego martwe ciało złożono do grobu a
wejście zamknięto kamieniem. Grobu strzegli strażnicy. W
tym dniu nasze myśli i serca są przy krzyżu. Krzyż stanie się
Jego pamiątka i Jego znakiem. Stanie się odpowiedzią na
pytania stawiane Bogu przez człowieka – i pozostanie
tajemnicą. Aby właściwie zrozumieć ewangeliczne relacje o
wydarzeniu Krzyża trzeba mieć na uwadze antyczną praktykę
krzyżowania. Na krzyż skazywano niewolników,
buntowników i bojowników o wolność. Krzyż był
narzędziem do wymierzania kary uznawanej za najcięższą i
za najbardziej hańbiącą. Na szubienicy krzyża wykonywano
wyroki śmierci na przestępcach i zbrodniarzach. Stąd też
krzyż, jako narzędzie śmierci był narzędziem hańby i
przedmiotem pogardy. Jezus jednak przyjął wyrok śmierci
krzyżowej dobrowolnie. Umarł na nim nie za swoje winy,
gdyż takich nie posiadał. Oddał życie za ludzi, za nas
wszystkich. Przelał swoją krew na odpuszczenie naszych
grzechów. Dlatego właśnie krzyż z narzędzia zbrodni stał się
dla wierzących ołtarzem zbawczego cierpienia, ołtarzem,
na którym Chrystus złożył Bogu przebłagalną ofiarę za
grzechy ludzi. Stał się znakiem największej miłości Boga do
ludzi, znakiem zbawienia, godłem chrześcijańskim,
przedmiotem miłości, czci i uwielbienia. Jednak Syn Boży nie
zakończył jeszcze wypełniania misji Ojca na ziemi.
20 kwietnia J 20, 1 – 9 „Apostołowie przy grobie
Zmartwychwstałego”
Ewangelia ta opisuje, że pierwszym świadkiem pustego

grobu była Maria Magdalena. Pusty grób pogłębił jeszcze jej
ból Wielkiego Piątku, do tego doszło jeszcze rozczarowanie:
„Zabrano Pana”. Szymon Piotr zobaczył więcej. Wszedł go
grobu i zobaczył pustą ławę, na której spoczywało ciało
Jezusa, zobaczył całun, którym owinięte było Jego ciało,
zobaczył inne znaki. Niestety nie zobaczył jeszcze Jezusa.
Piotr widzi, ale nie rozumie. Kieruje się bowiem rozumem,
dlatego nie potrafi przeniknąć tajemnicy zmartwychwstania.
Kiedy do grobu wszedł Jan, drugi z apostołów, zobaczył
jednak więcej, bo jak czytamy: „Jan ujrzał i uwierzył”. Na
koniec do grobu weszła Maria Magdalena. Ona zobaczyła
dwóch aniołów. To oni byli zwiastunami zmartwychwstania i
życia. Pusty grób to znak radości, zmartwychwstania, a więc
życia. W pustym grobie Jezusa powinniśmy zobaczyć nasze
zbawienie. Ewangelia ta ukazuje też drogę uczniów do wiary
paschalnej. Jest to droga indywidualna. Jan rozpoznaje i
wierzy od razu, Piotr potrzebuje czasu, Maria Magdalena nie
jest w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego. Jezus
Zmartwychwstały objawia się każdemu z nas w innym czasie.
Gdy, jak Piotr porzucimy rozumowe kalkulacje, gdy jak Jan
zacznie w nas dojrzewać miłość, gdy jak Maria Magdalena
dojrzejemy, by przyjąć Jego łaskę.
21 kwietnia Mt 28, 8 – 15 „Jezus zmartwychwstały ukazuje
się niewiastom”
Dwie kobiety, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba jako
pierwsze zobaczyły pusty grób Jezusa. Anioł wysyła kobiety
do uczniów. Po drodze jako pierwsze spotykają żywego
Jezusa, który przekazuje im pozdrowienie dla uczniów i
polecenie udania się do Galilei. Tam bowiem chce się z nimi
spotkać. Do Jerozolimy udaje się też część strażników, którzy
pilnowali grobu Jezusa. Udają się do arcykapłanów. Ci tak jak
wcześniej kłamali przed Piłatem i wobec ludu izraelskiego,
tak i teraz rozpowszechniają kolejne już kłamstwo.
Arcykapłani stali się nauczycielami grzechu. Jednak
zmartwychwstanie Jezusa jest tak niezwykłym wydarzeniem,
że gdyby nie było faktem, to dziś już nikt by w nie nie wierzył.
Jezus żyje! Na nic zdadzą się wszelkie próby zaprzeczenia
temu.
cd. str. 8
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ - cd. ze str. 7
27 kwietnia J 20, 19 – 31 „Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”
Jezus zmartwychwstał a jednak nadal musi zmagać się z
niedowiarstwem swoich uczniów. Przykładem jest tu
niewątpliwie Tomasz, który jednak budzi naszą sympatię, bo
jego rozterki są w pewien sposób naszymi wątpliwościami w
wierze. Tomasz jest realistą, człowiekiem praktycznym
i wrażliwym jednocześnie. Podobnie jak inni uczniowie
wiązał z Jezusem wielkie nadzieje, bo przecież złączył z Nim
całe swoje życie. Po śmierci Jezusa pozostało rozczarowanie i
pustka. Tomasz czuje, że się zawiódł na swoim nauczycielu i
przyjacielu i drugi raz nie chce podjąć ryzyka wiary, nawet
wobec świadectwa pozostałych uczniów, których przecież
dobrze znał, którym ufał. Tomasz oczekiwał racjonalnych
dowodów. Jezus dał mu czas, czekał, by dojrzał do wiary.
8

Dlatego stanął przed nim i pozwolił mu zobaczyć swoje ręce i
nogi, pozwolił mu włożyć rękę do boku. Tomasz może
poprzez dotyk przekonać się o rzeczywistości ran
Zmartwychwstałego. Dotknięcie ran Jezusa wyraża bliskość,
więź, zaufanie. W Tomaszu topnieje krytyczna postawa,
całkowicie oddaje się swojemu Panu i Bogu. Tomasz
przechodzi drogę od rozumu do serca, od racjonalizmu do
pełnego zaufania. Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia tym,
którzy nie widzieli, a uwierzyli i nazywa ich
błogosławionymi. Również my często doświadczamy
ciemności w naszym życiu, nie znajdujemy pociechy, nie
widzimy światła, nie czujemy bliskości Boga. Jednak dzięki
łasce Bożej trwamy w wierze i dzięki niej możemy stawić
czoło największym przeciwnościom. Musimy siebie zapytać
czy potrafię zaufać po raz drugi?
oprac. Katarzyna Kubiak

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
cd. ze str. 8
Był głosicielem dobrej nowiny.
Uważał, że powinien w bezpośrednim
kontakcie spotykać się z ludźmi, poznać
warunki, w jakich żyją. Był przekonany,
że takie zadanie stawia przed nim
Chrystus, który polecił apostołom:
„ Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię” (Mk 16,15). Dlatego kilka
razy objechał świat dookoła,
odwiedzając z misją apostolską
najdalsze zakątki świata.
Podczas swojego pontyfikatu odbył
104 pielgrzymki, odwiedził około 900
miejscowości w 130 krajach na 6
kontynentach. Przebył drogę, która
odpowiada trzykrotnej odległości
między Ziemią a Księżycem. Do Polski
przyjechał 8 razy. Podróże były częścią
jego misji ewangelizacyjnej. Pragnął
bowiem odnowy świata w duchu
Ewangelii. Starał się budować jedność
między rozmaitymi odmianami
c h r z e ś c i j a ń s t w a – z
P R A W O S Ł A W N Y M I ,
EWANGELIKAMI, ŻYDAMI, z
HINDUISTAMI i innymi wielkimi

religiami DALEKIEGO
WSCHODU. Wszystkie religie
traktował z szacunkiem, wierząc
głęboko, że wszyscy ludzie są braćmi w
Chrystusie. Ekumenizm stanowił
naczelne hasło jego pontyfikatu.
Był pierwszym papieżem, który
napisał list skierowany do dzieci z okazji
Bożego Narodzenia. Ojca Świętego
cechował dziecięcy entuzjazm, którego
nigdy nie utracił. Młodzież zaś
traktowała go jak przyjaciela, a on
widział w młodzieży przyszłość
Kościoła. Na Światowe Dni Młodzieży,
organizowane z inicjatywy Jana Pawła
II, przybywały tysiące młodych z całego
globu. Pierwszy taki zjazd odbył się w
Rzymie w 1985 roku. Ojciec Święty
przyciągał młodych i umiał nawiązać z
nimi dialog. W ostatnich chwilach jego
ziemskiego życia na Placu św. Piotra
modliło się wielu młodych, kiedy Ojca
Świętego o tym poinformowano usta
jego zdawały się mówić: „Szukałem
was, a teraz wy przyszliście do mnie”.
Papież Jan Paweł II bardzo wiele
czasu poświęcał na modlitwę. Wędrując
po swoich ukochanych górach, Papież

mawiał, że przebywa w obecności
Boga. Nie lubił marnować czasu, wolne
chwile spędzał modląc się lub czytając.
Przez cały czas chciał zbliżyć się do
zwykłych ludzi i ich codziennych spraw.
Nie ma jednak wątpliwości, że Ojciec
Święty zwykły nie był. Pogrążony w
modlitwie, pochylony nad cierpieniem,
zdawał się być przepełniony nieziemską
wręcz dobrocią. Wzorem Chrystusa,
nikomu nie odmawiał współczucia, dla
każdego miał słowa miłości i
pocieszenia. Chociaż sam był
schorowany to potrafił natknąć nas siłą.
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł
II na zawsze pozostanie w naszych
sercach.
O naszym ukochanym Papieżu
Błogosławionym Janie Pawle II można
byłoby pisać w nieskończoność.
Podsumowaniem moich rozważań o
jego drodze do świętości niech będzie
krótka wypowiedź
wieloletniego
rzecznika Stolicy Apostolskiej Joaquina
Navarro-Valls, który powiedział, że
świętość Jana Pawła II można określić
t r z e m a s ł o w a m i : M O D L I T WA ,
PRACA i UŚMIECH.
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W tym roku po raz kolejny odbyła się pielgrzymka
maturzystów na Jasną Górę. Wyjątkowość tej pielgrzymki
polegała na tym, że wszyscy braliśmy w niej udział.
Wyjeżdżaliśmy w czwartek wieczorem 13 marca. Pomimo
naszego zmęczenia całonocną podróżą, dzień zaczęliśmy
poranną mszą z odsłonięciem obrazu. Uczestnictwo w niej
sprawiło nam wielką radość. Msza była odprawiona w intencji
tegorocznych maturzystów. Następnie mieliśmy czas wolny, aby
zobaczyć zabytki i pamiątki Jasnej Góry oraz miasto
Częstochowa. Po krótkiej przerwie odbyła się Droga Krzyżowa,
w której uczestniczyła również diecezja wrocławska. Dzień
wypełniał się coraz większą ilością pozytywnych wrażeń oraz nowych doświadczeń. Niestety czas się kończył i musieliśmy
wracać. W drodze powrotnej humor nas nie opuścił. Pomimo zmęczenia mieliśmy mnóstwo energii, aby rozluźnić atmosferę
drogi powrotnej wspólnym śpiewem. Podczas całej pielgrzymki towarzyszyła nam wspaniała pogoda. Słońce rozjaśniło
naszą nadzieję na zdaną maturę, to był znak od Boga ;)
Kl. IV TDE

VIII TURNIEJ MINISTRANCKI
W sobotę, 5 kwietnia na hali „Zbąszynianka” odbył się
kolejny turniej piłki nożnej ministrantów, w którym wzięli udział
ministranci z zaprzyjaźnionych parafii. Gościliśmy drużyny z
Poznania z parafia Św. Krzyża, Nowego Tomyśla - parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Chobienic i Lubonia. W sumie wystartowało piętnaście
drużyn, w tym sześć wystawionych przez Zbąszyń.
Miło nam poinformować, że po zaciętej walce na parkiecie
drużyna zbąszyńskich ministrantów zajęła I miejsce w grupie
gimnazjum. W grupie ministrantów najstarszych, zbąszyniacy
zdobyli II miejsce, a jeden z zespołów (szkoła podstawowa) zajął
III miejsce. Gratulujemy oraz zapraszamy zawodników i
publiczność do udziału w kolejnych turniejach.
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Nr 34
„Będziecie moimi świadkami …”
Księga Świadectw
Mając dwoje tak Wielkich Patronów
zdecydowaliśmy że będziemy spisywać
świadectwa, które były udziałem wstawiennictwa
św. o. Pio i bł. Jeszcze Jana Pawła II. Chcemy
zaświadczyć o tym, że jest Pan Bóg. Prosimy
wszystkich, którzy doświadczyli łaski za
pośrednictwem Patronów, aby przelali to na papier
dla potomnych i dla nas samych, wzmacniając się
w wierze. Pod świadectwem można podpisać się
tylko imieniem. Kontakt Pani Zosia 693 648 555
lub na spotkaniach apelowych.

KWIECIEŃ

2014

Filmy
Wyświetlaliśmy już kilka filmów – prawie na wszystkich projekcjach sala była
pełna. Kiedy telewizja nie staje na wysokości zadania, wtedy można obejrzeć
seans w parafii. Planowane seanse będą ogłaszane – także w gablocie grupy. Na
pewno wielu wiernych posiada dobre filmy. Nie muszą to być tylko religijne,
może to być np. dobra komedia, lub film familijny. Warto je wyświetlić dla
parafian. Kontakt p. Teresa Prusak 603 304 374.

Pomnik Jana Pawła
Miejsce to musi być utrzymywane w szczególnej czystości- dba o nią Miasto (za
co bardzo dziękujemy), jednak czasami wiatr lub uciążliwi gości mogą zrobić
przed uroczystością nieoczekiwanego psikusa. O bieżący porządek i wystrój
miejsca dba Pani Marysia.

Program artystyczny na wielkie świętowanie

Jest niezwykle bogaty. Uczcijmy Miłosierdzie Boże, które objawiło się w Tych
Skrzynka modlitwy wstawienniczej
dwóch
przyszłych świętych.
Znajduje się na ołtarzu Matki Bożej, tam
Strona
internetowa – odwiedzajcie nas, piszcie intencje piozbaszyn.e-zb.pl
można wrzucać swoje podziękowania i prośby.
Czasami życie niesie nagłą potrzebę modlitwy
jakim nas obdarza Pan Bóg w podzięce
(np. za konającego), wtedy można dzwonić o WYSTRÓJ SWE SERCE za wierność i posłuszeństwo Jemu
I DOM NA ŚWIĘTA
każdej porze dnia i nocy. Telefon 602 763 974.
samemu, a tym darem jest radość
Grupa będzie się modlić.
Świętowanie nie tyczy się tylko chrześcijańska. Czasy mojego
Krzyżyki zostały rozniesione do chorych z
dzieciństwa, lata 70-80 –te wcale nie
okazji ich dnia w naszej Parafii. Poświecił je ks. wielkich, specjalnych okazji, czyli obfitowały w dobrobyt, ale można z
Proboszcz podczas uroczystej Mszy Św. Jest to świąt. Atmosfera święta powinna nam tego okresu brać doskonały przykład,
krzyżyk drewniany ręczny, którego nasi się przy towarzyszyć w naszej codzienności. jak powinno się świętować. Cieszono
sobie. Ma zapewniać poczucie bliskości z Panem Świętem powinien być codzienny s i ę z n a j p r o s t s z y c h r z e c z y i
w doli i niedoli. Dopasowuje się do ręki, ale nie jest wspólny obiad czy śniadanie. świętowano je (nawet, gdy sąsiadowi
wygodny, bo taki był Krzyż Pana. Kto czuje Atmosferę święta można wprowadzić, udało się zakupić zwykłą wiertarkę),
potrzebę bliskości, niech zgłosi się do Pani Teresy kiedy żona czy mąż przychodzi z pracy. czyli postawa właściwa – cieszę się z
Siedlarz, tam otrzyma poświecony krzyżyk, Świętem powinny być imieniny u czyjeś radości. Ciągłe i nieustanne
bliskich. Tę atmosferę można
składając symboliczną ofiarę.
wprowadzać
przez swój ubiór, czy narzekanie na pewno nie jest owocem
Kronika
daru Ducha Św. i nie przyczynia się do
Istniejemy jako grupa już od wiosny 2009. specjalne zachowanie. Często my tworzenia święta na co dzień, a to z
Naszą posługę będziemy dokumentować w mężczyźni dziwimy się, dlaczego kolei burzy naszą harmonię życia
kobieta z taką starannością dba o swój
kronice. Zajmie się tym Pani Teresa Prusak.
wygląd
zewnętrzny. To właśnie niby chrześcijańskiego – życia radosnego –
Biblioteczka
pomimo niepowodzeń, pomimo bólu,
Żeby wzrastać, trzeba czytać. Parafia nasza ma zwykłe wyjście do miasta, na spacer, na przekór złu.
dosyć duży zbiór książek, które można do kościoła, staje się czymś specjalnym Tą drogą codziennego święta i radości
wypożyczać. Grupa skoncentruje się na tematyce – jedynym w swym rodzaju. Kobiety szli Ci Dwaj jeszcze błogosławieni,
tych dwoje Świętych. Na początek mamy robią to często odruchowo, a przez to którzy w Niedzielę Miłosierdzia
kilkanaście książek, ale na ostatnim spotkaniu właśnie budują odświętną atmosferę Bożego będą ogłoszeni świętymi.
postanowiliśmy zakupić 27 tomów o pontyfikacie c o d z i e n n o ś c i . J a k ż e i n a c z e j Wróćmy do atmosfery, kiedy Matka
Jana Pawła II, każdy na jeden rok, z wyglądałoby śniadanie Wielkanocne, Boża odwiedzała nas w domach. To dla
najważniejszymi kazaniami, encyklikami, kiedy usiedlibyśmy do niego w mnie, jako dziecka było bardzo
publikacjami, a wszystko opatrzone zdjęciami poprzecieranych dżinsach i we budującym przykładem, który został w
papieskich fotografów (Arturo Mari, Adama flanelowych koszulach. Naszym pamięci do dziś. To było prawdziwe
Bujaka). Zakup dość znaczny (890 zł), ale jest to wyglądem zewnętrznym podkreślamy święto!
bardzo wartościowy zbiór. Biblioteczka ma służyć szacunek dla osób, które np. Godzi się dziękować Panu Bogu
wszystkim Parafianom. Ci, którzy chcą poczytać o odwiedzamy. Tyczy się to nawet
za życie Tych Dwóch Ojców
Janie Pawle II i Św. O. Pio, mogą je wypożyczać w spotkań grillowych, gdzie np. ubiór nie
Chrześcijaństwa.
Domu Katolickim każdego drugiego dnia może być „sztywny”, ale schludny. Tak Wystrój mojego domu i serca jako
miesiąca (oprócz niedziel) po Mszy Św. samo zachowanie („nie sztywne”, ale
znaki święta za dar
odświętne - specjalne). Świętowanie w
wieczornej. Zajmie się tym Pani Marta.
Jana
XXIII i Jana Pawła II
życiu chrześcijanina wynika z daru,
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ŚWIADECTWO
Małżeństwo to wielki dar od Samego
Pana Boga, dar ale i zadanie, do którego
wielu jest powołanych. Jak niezmierzony
jest Pan Bóg, tak też nie możemy zmierzyć
łaski, która towarzyszy małżonkom w ich
codziennym życiu, które nie szczędzi im
zmartwień i trosk. On widzi, czego nam
trzeba i usposabia nas do poszczególnych
zadań jako małżonków i rodziców. W
każdej chwili możemy się odwołać do
Jego Miłosiernej Miłości. Niestety nie
wszyscy dają tego świadectwo – wiem to
ze swojej autopsji – zbyt wiele chciałem
unieść i te wszystkie sprawy mnie
p r z e r o s ł y. J a k o m a ł ż e ń s t w o
rozgraniczaliśmy sfery: wiary i życia
codziennego. Chociaż cały czas
chodziliśmy do Kościoła, ale jakże od
niego się oddalaliśmy.
Po raz pierwszy przybliżyła nas do
Kościoła zwykła materialna bieda.
(Małżeństwo z dwójką małych dzieci
pogrążane w paru kredytach). Dziś wiem,
że Pan Bóg przez to doświadczenie
próbował zbliżyć nas do siebie, faktycznie
tak było. Nasze życie religijne ożyło.
Wtedy szczególnie prosiliśmy Matkę
Bożą o pomoc. Co jakiś czas byliśmy na
pielgrzymkach do Jej świętych miejsc. Nie
zawiedliśmy się, Matka nam pomogła –
życie poukładało się w sferze materialnej.

Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, że trzeba
nam poukładać sferę duchową i sprawy
naszej cielesności. Po latach następnych
wstrząsów postanowiłem jako mąż, że coś
z tym trzeba zrobić. Na początek
przyjaciele wskazali nam lekarza
ginekologa, który kieruje się zasadami
chrześcijańskimi. W pewnym momencie
wykrył u żony przypadłość, co do której
nie miał całkowitej pewności. Zaczęliśmy
się znowu gorąco modlić wraz z
zaprzyjaźnionym księdzem. Ostatecznie
po badaniach, choroby nie stwierdzono.
Oczyściliśmy w małżeństwie naszą sferę
seksualną. Chociaż czasami upadaliśmy,
to trzeba było szybko się pozbierać, bo od
razu występowały komplikacje w naszym
życiu. Czasami było bardzo źle. Do
szczerej modlitwy przybliżyła nas
choroba ks. Krzysztofa. Teraz ks.
Krzysztof jest w niebie. Czujemy, że nam
pomaga, a ten list ma swój cel. Chciałbym
przekazać młodym i nie tylko: „Kiedy
żyjecie wspólnie, a nie prosicie, Pana
Boga o błogosławieństwo, to nie liczcie za
bardzo na swoje własne siły, jesteśmy zbyt
słabi, żeby sobie sami poradzić”. Rodzice,
kiedy widzicie swoje własne dzieci, które
żyją bez ślubu nie poddawajcie ich
nieustannej krytyce, a módlcie się
nieustannie za nich. Tolerując ich brak
błogosławieństwa, możecie być pewni ich
życiowej i duchowej klęski. I jeszcze raz,
młodzi, wykluczcie wszelki grzech ze

SPACERKIEM PO HOLANDII
Jeszcze przed drugą wojną światową częścią królestwa
Niderlandów, oprócz antylskich wysepek, były Surinam oraz
Holenderskie Indie Wschodnie (Nederlands Indie), czyli
dzisiejsza Indonezja. To właśnie indonezyjska część Królestwa
czyniła z niego potęgę. Terytorium Indii Holenderskich liczyło
ok. 1,9 mln. km2, czyli było około 47 razy większe niż terytorium
samej Holandii kontynentalnej. Wyobraźmy sobie 47 państw
wielkości Holandii. W 1930 roku w Holandii europejskiej
mieszkało mniej niż 8 milionów ludzi, a w rządzonych przez
Holendrów Indiach Wschodnich mieszkało ponad 60 milionów
ludzi!
Po drugiej wojnie światowej Indonezja wybiła się na
niepodległość. Doszło wówczas do jednego z najbardziej
wstydliwych wydarzeń w historii Holandii. Holendrzy nie
chcieli „odpuścić'' potężnej kolonii i wysyłali do Indii
Wschodnich wojsko, które walczyło z indonezyjskimi
powstańcami. Po stronie Holendrów zginęło ok. 5.000
wojskowych, a po stronie powstańców około 150.000 osób.
Dopiero nacisk międzynarodowej opinii publicznej zmusił
Holendrów do wycofania się z Indonezji i uznania w 1949 roku
niepodległości kraju. Wojnę, która trwała tak naprawdę od 1945
do 1949 roku Holendrzy nazwali początkowo „akcjami
policyjnymi''. Określenie to utrzymywało się do niedawna, ale
obecnie historycy nie mają wątpliwości, że nazwa „wojna''
byłaby bardziej adekwatna do wydarzenia, w którym zginęło

swego życia, szczególnie nieczystość, to
ona przede wszystkim burzy życie
rodzinne. Poprzez pozbycie się grzechu
nieczystościw moim życiu, pozbyłem się
nieuleczalnej choroby. Mam jeszcze parę
spraw do załatwienia, mam je przed
oczami każdego dnia, ale modlę się
nieustannie, żeby być w porządku wobec
Pana Jezusa, który oddał za mnie swoje
życie, abyśmy z całą moją rodziną mogli
żyć, żyć w prawdzie.
Kiedy myślę np. o rozbitych
małżeństwach, czy nieudanych związkach
(bez Pana Boga), wtedy mam nieodparte
wrażenie, że główną przyczyną ich
porażek jest brak błogosławieństwa
spowodowany grzechem a doskonale
obrazuje to Ewangelia Św. Jana, gdzie Pan
Jezus uzdrowił paralityka, a w ostatnich
słowach mu powiedział: „Oto
wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby ci
się coś gorszego nie przydarzyło”(J5, 13a.5-16). W innej Janowej ewangelii,
kiedy uzdrawiał niewidomego od
urodzenia uczniowie zapytali: „Rabbi, kto
zgrzeszył, że urodził się niewidomy – on
czy jego rodzice. „Ani on nie zgrzeszył,
ani rodzice jego. Jezus odpowiedział: ale
stało się tak, aby się na nim objawiły
sprawy Boże.”(J9, 1-41) Potrzeba nam
pełnić dzieła Tego, który mnie posłał,
dopóki jest dzień…
Wierny z Parafii Zbąszyń

tyle ludzi.
Po 1949 roku Holendrzy w regionie zachowali jedynie
Nową Gwineę (tzw. Holenderska Nowa Gwinea), ale nowo
powstała, rosnąca w siłę i domagająca się zemsty Indonezja, nie
zamierzała tolerować jakiejkolwiek holenderskiej obecności w
tym regionie. Także społeczność międzynarodowa domagała
się, by Holendrzy opuścili wyspę. W 1962 roku stało się to
faktem i Holendrzy opuścili Indie Wschodnie. Ludność wyspy
miała sama zdecydować o swojej przyszłości, ale indonezyjski
wielki brat po prostu wchłonął Nową Gwineę. Ci z mieszkańców
wyspy, którzy sympatyzowali z Holendrami musieli uciekać do
Europy. Podobnie było z mieszkańcami Moluków, grupki wysp
Archipelagu Malajskiego, dziś wchodzących w skład Indonezji.
Mieszkańcy Moluków często służyli w holenderskiej armii i
domagali się autonomii w ramach Indonezji. Kiedy Holandia
musiała się z Indonezji wynieść, władza trafiła w ręce
indonezyjskich nacjonalistów, chcących stworzyć jednolite
państwo. Tysiące mieszkańców Moluków uciekło ze strachu do
Holandii. Doprowadziło to do wielu tragedii w samej Holandii.
Przybysze z Moluków nawet w kilka dekad po ucieczce do
Holandii, dalej marzyli o niepodległych Molukach,
organizowali musztry i byli przekonani, że są „armią na
uchodźstwie'' . Dekolonizacja Indonezji kosztowała Holandię
wiele krwi, problemów i pieniędzy. Także reputacja kraju
również ucierpiała.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
Sławomir\Andrzej Król
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pora roku, w której obchodzimy święta.
Malowane jajko.
Po Wielkiej Sobocie.
Święcimy je w Niedzielę Palmową .
Niesiemy w nim święconkę.
Wielkanocny – zwykle robiony z cukru.
Lany … - czyli drugi dzień świąt.
Trwa czterdzieści dni.
Przynosi prezenty w Wielkanoc.

autor: Milena
PAN JEZUS JEST
KRÓLEM POKOJU
– NIEDZIELA PALMOWA

ROZSZYFRUJ
HASŁO

W zielonych podkolanówkach
biegają pierwsze tulipany
wszystkie widzą wiatr wiosenny
od gałęzi do gałęzi roześmiany
a palemka na Niedzielę Palmową
wystroiła się najpiękniej
w kolorową sukienkę.
Poświęcimy w kościele palemkę
żeby w naszym domu
była zawsze zgoda,
a wtedy będzie najpiękniej.
A. Bernat

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

WIELKANOCNE
ZWYCZAJE

1. Pora dnia, gdy na niebie widać
gwiazdy.
2. Miejsce, gdzie udał się Pan Jezus z
uczniami po ostatniej wieczerzy to ……
Oliwny.
3. Czerwona, płynie w żyłach.
4. Jakie drzewa rosły w Ogrodzie
Oliwnym?
5. Rzym, Warszawa, Praga albo
Kraków.
6. Uczucie, które rodzi się w sercu, gdy
znajdziesz się w niebezpieczeństwie i
gdy czegoś się boisz.
7. Ma korzenie, konar, gałęzie i liście.
8. Uczucie, które ogarnęło Pana Jezusa,
gdy modlił się w Ogrójcu.
9. Dzień tygodnia, w którym Pan Jezus
umarł na krzyżu.
10. Przeciwieństwo słowa: hałas.

źródło: „Opowieści biblijne” - A.Ligęza, M.Wilk
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Bruno Kaźmierczak, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
2/. Mikołaj Raczkowiak, Nowy Dwór,
3/. Barbara Szymańska, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
4/. Joanna Anna Mania, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
5/. Emanuel Wolnik, Nądnia, ul. Główna,
6/. Karol Daniel Ratajczak, Zbąszyń, ul. Przedmieście Św. Wojciech,
7/. Dominik Antoni Laurentowski, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
8/. Ksawery Olończyk-Miśkiewicz, Belęcin,
9/. Michalina Kamińska, Zbąszyń, ul. Kolejowa,

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Robert Musiał - Lidia Magdalena Bartkowiak.

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.

Józef Andrukonis, l. 67, Zbąszyń, ul. Krótka,
Leon Wiktor Kania, l. 68, Nądnia, ul. Główna,
Genowefa Sawczuk, l. 90, Strzyżewo,
Piotr Knitter, l. 32, Gdynia, ul. Skarbka,
Bronisław Bruda, l. 90, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Jarosław Paweł Kortus, Zbąszyń, ul. Zielona,
Jan Stefan Fabiś, l. 54, Nowy Dwór,
Marek Stanisław Fabiś, l. 50, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Jan Józef Stefan, l. 54, Zbąszyń, ul. Reja,
Władysław Fujak, l. 78, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Czesław Pluskota, l.77, Zbąszyń, ul. Topolowa.

O. LEON KNABIT I ZBĄSZYŃSCY SZAFARZE

Ks. Markowi Krysmannowi
z okazji imienin oraz dziesięciolecia
święceń kapłańskich składamy życzenia
zdrowia, błogosławieństwa Bożego,
nieustającej opieki
Matki Bożej
i wiele radości w pracy
duszpasterskiej

życzy:
Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”

Czytelnicy i Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”
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FIGURY I
KRZYŻE cd. ze str.9
Po II wojnie
światowej woda
przestała wyciekać. W
połowie lat 80-tych
ubiegłego wieku woda
w źródle całkowicie
wyschła.
W latach 50- tych
XX wieku – jak
wspomina p.
G e n o w e f a Wo j t a s z a k z d .
Wawrzynowicz – ojciec jej, który
pracował na kolei, otrzymał
pozwolenie na wykaszanie trawy
przy torach w okolicy tegoż krzyża.
Często więc udawała się w to
miejsce razem ze swoimi
rodzicami. Zaczęły z mamą
porządkować miejsce wokół
krzyża. Przez kilka lat co tydzień,
zanosiła pod krzyż świeże kwiaty,
porządkowała teren, a nawet sama
malowała płot okalający krzyż. W
okolicy krzyża był wówczas sad,
którym zajmował się p. Dulat. Jak
mówi p. Genowefa - często
dostawała jabłka z tego sadu.
Inny mieszkaniec Zbąszynia
wspomina, że oprócz sadu były tam
jeszcze, bliżej w kierunku Obry,
dwa stawy rybne. Później łąki te
użytkował p. Walerian Kańduła –
rolnik ze Zbąszynia i to właśnie jego
staraniem postawiono w 1985 roku
nowy metalowy krzyż, który stoi
tam po dzień dzisiejszy.
P. M a r i a n A n d r z e j a k
zasadził przy krzyżu tuje i starał się
przez pewien okres czasu dbać o
utrzymanie porządku wokół.

W 2013 roku teren
wokół krzyża został
uporządkowany, dlatego
krzyż stał się bardziej
w i d o c z n y. Te r e n
uporządkowali i nadal o
niego dbają pracownicy
Zakładu Usług
Komunalnych w
Zbąszyniu. Zakład ten
sąsiaduje z krzyżem.
Urszula Pawelska

Chcę jeszcze dopisać kilka
szczegółów dotyczących krzyża przy
ul. Poznańskiej. Jak poinformował
mnie - p. Marian Kwaśnik –krzyż w
czasie II wojny światowej został
całkowicie zniszczony. Świadkiem
zniszczenia krzyża przez Niemców
był jego teść p. Franciszek Kostera
z ulicy Garbarskiej. Po wojnie p.
Franciszek zadbał o postawienie w
tym samym miejscu nowego krzyża.
Uzyskałam też informację, że od
tego krzyża prowadzono zmarłych
mieszkańców Nowego Dworu na
cmentarz. Tutaj dowożono księdza,
a potem kondukt żałobny szedł
pieszo na cmentarz.
Rozmawiałam już z wieloma
mieszkańcami, ale nie mogę
dowiedzieć się dokładnie kiedy
krzyż został przeniesiony z
przeciwnej strony skrzyżowania na
to miejsce, w którym stoi
dotychczas. Najprawdopodobniej
było to ok. 1960 roku i
przypuszczalnie wiązało się
przypuszczalnie z budową osiedla
mieszkaniowego.
U. Pawelska

„Ziarno wiary” – ERM-owa
Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
W ramach diecezjalnej wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu do modlitwy włączył
się też Eucharystyczny Ruch Młodych. Dzieci i
młodzież z ERM-u wybrali czas przed piątkową
Drogą Krzyżową. Przyszli w swoich żółtych
chustach, ale przede wszystkim z sercem
otwartym na osobiste spotkanie z Panem
Jezusem ukrytym pod postacią Chleba – a trzeba
podkreślić, że część ERM-u to grupa dzieci przed
komunijnych, które czekają w tym roku na swój
wielki dzień (to zresztą najbardziej gorliwa grupa
naszej wspólnoty – nie opuszcza żadnego
sobotniego spotkania i mobilizuje nas do
różnego rodzaju aktywności - w kwietniu m.in.
jedziemy na kolejną wyprawę do Poznania na
nowo powstały film o Janie Pawle II „Karol,
który został święty” połączoną ze zwiedzaniem
sanktuarium cudu eucharystycznego, czyli
kościoła p.w. Bożego Ciała, a także udamy się w
odwiedziny do chorych z samodzielnie
przygotowanymi bukietami palm – starania o nie
zaczęliśmy już na przedwiośniu!).
Wiosenna Adoracja była wypełniona
rozważaniami zainspirowanymi biblijną
przypowieścią Pana Jezusa o ziarnie rzuconym w
glebę – był więc fragment Ewangelii, czas na
refleksję o ziarnie wiary „rzuconym” w nasze
serce w sakramencie Chrztu, był rachunek
sumienia, a w końcu było i sianie ziarna – dzieci
patrząc na osobiście zasiane, wzrastające przed
Wielkanocą zboże, mogą przypominać sobie o
potrzebie pielęgnowania daru wiary i troszczenia
się o jej wzrost. To wszystko z racji roku wiary w
Syna Bożego – kolejnego z lat,
przygotowujących nas na 1050 rocznicę Chrztu
Polski, którą będziemy obchodzić w 2016 r.
Jednym z głównych tegorocznych założeń jest
właśnie słuchanie Słowa Bożego.
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KRZYŻÓWKA KWIETNIOWA
Litery z pól od 1 do 60 utworzą rozwiązanie, które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia,
ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, w terminie do dnia 27.04.2014 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki marcowej” - „Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta sercu.
Pierwsza jest klejnotem – druga skarbem.”
Nagrody wylosowały: 1/. Apolonia Hauser, Zbąszyń, Rynek,
2/. Halina Gruszczyńska, Zbąszyń, ul.Mostowa.
GRATULUJEMY!
Znaczenie wyrazów:

Poziomo:
5/. gra w karty,
8/. tramp, włóczykij,
9/. w rodzinie:
synowie i ….,
10/. jesienne latające
pajęczyny,
11/. powstaje np. przez
gotowanie mięsa,
12/. pęczki bawełny,
14/. lider „Czerwonych
gitar”,
19/. Azor, lub Pluto,
21/. spotkamy go przy
ulach,
22/. może być owocowe,
lub … mszalne,
23/. na strzeżonym
przejeździe kolejowym,
27/. rodzaj szkła,
29/. nie zmotoryzowany,
31/. gatunek miękkiego
sera,
32/. najlepszy chiński,
33/. kwiatowy, lub kurzu,
34/. następca Lenina,
36/. nad torami
kolejowymi,
37/. skaza,
39/. przeciwieństwo
nadpłaty,
43/. wejście do czołgu,
44/. zespolenie,
zjednoczenie,
45/. np. paragon,
46/. zarząd portu,
51/. witki,
54/. pokaz, show,
55/. w koszyczku
wielkanocnym,
56/. w przysłowiu: bywa
bez butów,
57/. stara książka, lub druk,
58/. palec.
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Pionowo:
1/. polska piosenkarka /imię i
nazwisko/,
2/. rodzaj obuwia /l. poj./,
3/. 12 lew w brydżu,
4/. płacona u skarbnika,
5/. w rodzinach: matki i …,
6/. lekkoduch, narwaniec,
7/. ostrużyny,
13/. angielskie imię męskie,
lub nazwisko ang. aktora,
15/. partnerka w rozmowie,
16/. przywódca argonautów
w wyprawie po złote runo,
17/. maszyna drogowa,
18/. kranik,
20/. dżinsy, lub bryczesy,
24/. jedna z niewiadomych,
25/. niebiosa,
26/. ornament,
27/. urządzenie na statku do
podnoszenia kotwicy,
28/. komentarz, objaśnienie,
30/. maneż, taters,
33/. małe piwo,
35/. ścinek,
38/. kontrolny mecz
piłkarski,
40/. święty obraz u
prawosławnych,
41/. pale, żerdzie,
42/. popularna potrawa
włoska,
46/. piesek Anielki w
powieści Prusa,
47/. na oczach,
48/. wznoszony „na
zdrowie”,
49/. wiadomość,
50/. porasta brzegi jezior,
52/. jedno z imion hetmana
Chmielnickiego,
53/. w warsztacie ślusarza.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Program Dni Kanonizacyjnych 22 – 27.04.2014 r.

22

Kwiecień
Wtorek

23

Kwiecień
Środa

24

Kwiecień
Czwartek

25

Kwiecień
Piątek

26

Kwiecień
sobota

27
Kwiecień
NIEDZIELA

07:00 Msza św.
07:30 Msza św.
18:00 Msza św.
21:00 Apel Maryjny przy pomniku Jana Pawła II
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
07:00 Msza św.
07:30 Msza św.
18:00 Msza św.
21:00 Apel Maryjny przy pomniku Jana Pawła II
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
07:00 Msza św.
07:30 Msza św.
18:00 Msza św.
18:30 Koncert ELENI (kościół)
21:00 Uroczyste wprowadzenie Krzyża Światowych Dni Młodzieży
21:00-22:00 Adoracja Krzyża (Ministranci + Krąg Biblijny Młodych)
22:00 Uroczysta Msza św. ( Wszyscy Wierni)
23:00-24:00 Adoracja Krzyża (Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”)
24:00-01:00 Adoracja Krzyża (Grupa św. Ojca Pio i bł. Jana Pawła II)
01:00-05:00 Adoracja Krzyża (indywidualna)
05:00-06:00 Adoracja Krzyża (Grupa Miłosierdzia)
06:00-07:00 Adoracja Krzyża (Żywy Różaniec)
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
07:00 Wyjazd Krzyża i Msza św.
07:30 Msza św.
08:00-09:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Straż Honorowa NSPJ
09:00-10:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (indywidualna)
18:00 Msza św. + koncert ks. kapelana z Wielkiej Wsi.
21:00 Apel Maryjny przy pomniku Jana Pawła II
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
07:00 Msza św.
07:30 Msza św.
08:00-09:00 Pierwsza spowiedź dzieci i rodziców pierwszokomunijnych
10:00 Akcja Krwiodawstwa Moto -Serce
18:00 Nowenna do Matki Bożej i Msza św.
20:00 Podsumowanie wystawy plastycznej i konkursów papieskich
oraz Spektakl „Wybrzeża pełne ciszy”
21:00 Apel Maryjny i Msza św. przy pomniku Jana Pawła II
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
07:00 Msza św.
08:00 Msza św.
09:00 Msza św.
10:30 Msza św.
12:00 Msza św.
13:00 Msza św. na rozpoczęcie powiatowego sezonu motocyklowego
14:30 Msza św. Pierwsze Publiczne Wyznanie Wiary i wręczenie świec dzieciom
pierwszokomunijnym
16:00 Msza św. Pierwsze Publiczne Wyznanie Wiary i wręczenie świec dzieciom
pierwszokomunijnym
18:00 Msza św.
20:00 Modlitwa Dziękczynna przy kamieniu Św. Jana Pawła II w Stefanowie
21:00 Apel Maryjny przy pomniku Jana Pawła II
Wystawa prac plastycznych dzieci –„Jan Paweł II swoim życiem zmieniał świat.”
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ZBĄSZYŃSCY MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

