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OBJAWIENIE cz. 1
Objawienie, jak samo to słowo
wskazuje, jest to odkrycie, czyli
odsłonięcie przed nami jakiejś nieznanej
nam dotąd prawdy lub rzeczy. Kiedy Pan
Bóg daje nam poznać siebie lub jakąś
prawdę religijną, mówimy, że nam ją
objawia. Możemy powiedzieć, że
objawienie Boże jest to zbiór prawd
religijnych. Pan Bóg daje nam się
poznać już przez samo stworzenie
wszechświata i swoją Opatrzność, czyli
mądre kierowanie tymi stworzeniami.
Niezliczona ilość gwiazd, planet (często
większych niż nasza Ziemia), przecudny
ustrój wszelkich organizmów, a przede
wszystkim celowe urządzenie świata.
Wszystko to daje nam poznać
wszechmoc, dobroć i mądrość Boga,
który to wszystko z nicości stworzył i
wszystkim się troskliwie opiekuje. Takie
okazanie się Boga, nazywa się
objawieniem naturalnym, czyli
dochodzimy do poznania Stwórcy po
jego stworzeniach.
Mądrość Bożą możemy też poznać w
sposób nadprzyrodzony, doskonalszy.

Pewne prawdy pojmujemy naszym
rozumem, np. stworzenie, Opatrzność
Bożą, celowe urządzenie wszechświata i
inne. Natomiast niektóre tylko przez
Boże Objawienie w Piśmie Świętym, np.
tajemnice Trójcy Świętej, sens
cierpienia i inne. Nadprzyrodzonym
nazywamy to, co przewyższa siły i
potrzeby naszej ludzkiej natury, do
czego człowiek nie ma prawa, ale
otrzymał w skutek dobroci Bożej. Pan
Bóg w swojej nadmiernej łaskawości
chciał się z nami podzielić pewnymi
prawdami, aby nam ułatwić cel naszego
istnienia i ukazać szczęście, które dla nas
przygotował w wieczności.
Swoje Objawienie Pan Bóg poparł
przez proroctwa i cuda. W Objawieniu
Bożym możemy rozróżnić znaki
wewnętrzne i zewnętrzne. Znamiona
wewnętrzne, świadczące o
prawdziwości objawienia, wypływają z
samej treści prawd objawionych, czyli
nie zawierają sprzeczności i
odpowiadają potrzebom naszej ludzkiej
natury i mądrości Bożej. Znaki
zewnętrzne, jak cuda i proroctwa, w
jasny i prosty sposób potwierdzają
wiarygodność prawd objawionych.

WIARA I DOBRE UCZYNKI
Według nauki Kościoła Katolickiego, opartej na Piśmie
Świętym i Tradycji, do osiągnięcia zbawienia jest konieczne
wierzyć w Objawienie, zachowywać przykazania Boże i
kościelne i spełniać dobre uczynki. Podstawą ma być miłość do
Pana Boga i bliźniego.
W XVI w. twórca protestantyzmu Marcin Luter głosił, że
do zbawienia jest potrzebna tylko wiara, czyli ufność w
Miłosierdzie Boże. Oparł się na Liście św. Pawła do Rzymian
(3,28) Podtrzymujemy i uważamy, że człowiek jest
usprawiedliwiony przez wiarę, a nie przez uczynki. Było to
błędne tłumaczenie. Św. Paweł, jak wynika z dalszych słów
tego listu, chciał wytłumaczyć Rzymianom, że podstawą jest
wiara w Objawienie, a uczynki i ceremonie Starego Testamentu
same z siebie nie pomagają. Tłumaczenie Lutra przyjęły
wszystkie religie i sekty protestanckie. Niedawno zostało
osiągnięte porozumienie pomiędzy Kościołem Katolickim a
luterańskim, w którym uzgodniono, że wiara jest konieczną do
zbawienia, a dobre uczynki są bardzo pożyteczne, a nawet
konieczne.
Pan Jezus mówi przecież: Nie ten, kto wzywa imienia
Pańskiego, ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca Niebieskiego.
Albo gdy mówi o sądzie ostatecznym, wyraźnie wylicza, które
uczynki są najważniejsze w oczach Bożych. Wyraźnie o
spełnianiu dobrych uczynków i o wierze mówi w swoim liście
św. Jakub. Stwierdza, że „wiara bez uczynków jest martwa”.
Św. Paweł w swoich listach pisze: (1 Kor 13,2) Choćbym miał
wiarę przenoszenia gór, a nie miał miłości i dobrych uczynków
– jestem niczym. A w Liście do Rzymian (2,6), że Pan Bóg
wynagrodzi każdego według swoich uczynków. W innym
miejscu: Uzupełniam to na moim ciele, czego brakuje w męce

Postaramy się, w tym krótkim
rozważaniu i w następnych, wykazać, że
cuda i proroctwa są prawdziwe i z
łatwością możemy je rozpoznać.
Cuda, czyli niezwykłe wydarzenia,
które możemy z łatwością poznać, ale
nie możemy w naturalny sposób
wytłumaczyć. Istota cudu wymaga, aby
był zjawiskiem niezwykłym, łatwo
dostrzegalnym i stosunkowo rzadkim i
pomocnym do stwierdzenia prawdy
religijnej. Najważniejszą cechą cudu jest
to, że przewyższa siły natury
stworzonej, w żaden sposób nie może
być wywołany samymi siłami przyrody,
ale wymaga bezpośredniego wkroczenia
mocy Bożej w porządek natury. Na tym
szczególe odróżniającym cud od
każdego normalnego zjawiska polega
moc dowodowa, albowiem Pan Bóg
w ł as n y m d zi ała n ie m n i e mo ż e
potwierdzić nieprawdy ani nas w błąd
wprowadzić.
W nas tępnych rozw ażaniach
omówimy, że cuda i proroctwa są
możliwe i postaramy się odpowiedzieć
na pewne wątpliwości.
Opracował Ks. Leon Łodziński

Chrystusa. Chce on nam powiedzieć, że Pan Jezus wysłużył
nam wszystkie łaski potrzebne do zbawienia, ale potrzebuje też
naszego udziału. Można zrobić małe porównanie. Pan Jezus
wysłużył nam „morze” łask, ale potrzebne jest abyśmy sami
nabrali tej „wody”. Konieczne jest podjęcie tego wysiłku dla
osiągnięcia korzyści płynących z tych łask.
Pewien pastor protestancki utrzymywał, że dobry łotr na
krzyżu otrzymał łaskę zbawienia dlatego, że uwierzył.
Owszem, ale też żałował za swoje grzechy i ofiarował swoje
cierpienie i śmierć. Zresztą był to akt miłosierdzia Bożego,
gdzie żal za grzechy współpracował z łaską Bożą. Pan Jezus
wyraźnie mówi, że nawet kubek wody ofiarowany bliźniemu
nie zostanie bez nagrody.
Starajmy się, jako ludzie głębokiej wiary, czynić dobrze,
ofiarując Panu Bogu, za pośrednictwem Matki Bożej i
Świętych, naszą uczciwą pracę, dobre uczynki i cierpienia, i w
ten sposób zasłużyć sobie z Bożą pomocą na wieczną nagrodę.
Żyjmy tak, abyśmy na Sądzie Bożym nie stanęli z pustymi
rękami.
Opracował Ks. Leon Łodziński.

Przysłowia narodów
?
Zazdrość jest brakiem wiary w siebie.
?
(przysłowie arabskie)
?
Doświadczenie ma większą wartość niż siła.
?
(przysłowie urugwajskie)
?
Klucz, który jest używany nie zardzewieje.
?
(przysłowie albańskie)
?
Dobre rzeczy przychodzą powoli.
?
(przysłowie niemieckie)
?
Lew jest piękny, ale z daleka. (przysłowie afrykańskie)
?
Naszymi najlepszymi lekarzami są przyjaciele.
?
(p. amerykańskie)
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ
NIEDZIELNYCH
11 maja J 10, 1 – 10 „Jezus jest bramą owiec”
W tej ewangelii mamy do czynienia z dwoma symbolicznymi
obrazami – bramą i pasterzem. Historia ludzkości widziała już
wielu pasterzy, wodzów, autorytetów. Niestety większość z nich
wybierała drogi na skróty, drogi łatwej popularności, szybkiego
sukcesu, chwilowych zwycięstw. Jednak prawdziwą „bramą”
jest Jezus, bo dzięki Niemu mamy dostęp do Ojca. To On
przecież mówi: „Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze
Mnie”. Wejść przez Jezusa, który jest bramą, to przejąć Jego styl
relacji z innymi, to postawić w centrum dobro i troskę o drugiego
człowieka, to odważne działanie zgodne z duchem ewangelii.
Kto wejdzie przez Niego, będzie zbawiony – „wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie paszę”. Tym pokarmem jest Bóg, Jego Miłość. Jest nią
Jezus udzielający Eucharystii. Pokarmem jest Boża Łaska, jaką
daje On nieustannie. Odkąd Jezus oddał życie za wszystkie
owce, przed człowiekiem otworzyły się bramy Niebios. Każdy,
kto zapragnie, może przez nie przejść. Jest tylko jeden warunek
– przyjęcie Jezusa jako swojego Pasterza – Zbawiciela.
Jezus jest również pasterzem. Podaje też warunek, jaki musi
spełniać dobry pasterz, by go odróżnić od złodziei, najemników,
fałszywych pasterzy. Tym warunkiem jest poświęcenie swojego
6

życia za owce. Jezus jest takim pasterzem, oddał życie za owce.
Dał je dobrowolnie. Troszczy się również o te zagubione,
zabłąkane owce, które odłączyły się od stada. Zostawia wszak
dziewięćdziesiąt dziewięć i idzie szukać jednaj, która się
zagubiła. Dlatego człowiek może być pewien, że kiedy
odchodzi od Boga, kiedy szuka „szczęśliwszych” dróg, może
być pewien, że On nas nie zostawi, ale szuka, obejmuje
wzrokiem i cierpliwie, z miłością czeka na nasz powrót „do
stada”.

18 maja J 14, 1 – 22 „Ja jestem drogą, prawdą,
życiem”
W tej ewangelii Jezus jeszcze raz przypomina, że jest „drogą,
prawdę i życiem”. Wyjaśnia nam też relację z Ojcem .
Przekonuje, że Ojciec i Syn to jedno. Trudno nam przyjąć to
tylko rozumem. Potrzebna jest wiara i ufność. Potrzebne jest
otwarte serce. Jezus mówi apostołom o swoim odejściu do domu
Ojca, o przygotowaniu w nim miejsca dla nich i o powtórnym
przyjściu po nich. Apostołowie jednak zastanawiają się, gdzie
tak naprawdę Jezus idzie i jaka droga tam prowadzi? Jak
wygląda Ojciec? Oni jeszcze nie rozpoznali w Jezusie Ojca, nie
rozumieli tej jedności z Ojcem. Oni wszak widzieli w Jezusie
człowieka z krwi i kości. Dopiero przeżycia związane z męką
Jezusa oraz śmiercią, zmartwychwstaniem, pomogły ich sercom
pewne rzeczy przyjąć.
cd. str. 7
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ - cd.
Ostatecznym dopełnieniem było Zesłanie Ducha
Świętego, dzięki któremu rozjaśniły się ich umysły, nabrali
odwagi i ufności. Wówczas dopiero zrozumieli, że Jezus jest
pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem Ojcem. Tylko
przez Niego mogą wejść do Nieba, bo to Jezus właśnie dał
zbawienie, Jezus pokazał im drogę. Przyjmując Jezusa,
przyjmujemy Boga, bo Jezus jest Bramą do Zbawienia każdego
z nas. Przechodząc przez Niego otrzymujemy Życie Wieczne.

25 maja J 14, 15 – 21 „Będę prosił Ojca,
a da wam Ducha Prawdy”
W tej ewangelii Jezus mówi: Jeżeli Mnie miłujecie,
będziecie zachowywać Moje przykazania”. Ponownie
podkreśla wysoką rangę miłości. Z niej wynika zachowanie
przykazań. Bóg dał Dziesięcioro Przykazań i pragnie, abyśmy je
zachowali, bo tylko wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi.
Nie oczekuje jednak, że będziemy to robić pod przymusem, pod
groźbą kary. Bóg jest miłością doskonałą i chce dzielić się sobą,

dlatego nieustannie zalewa nas swoją miłością. Od nas oczekuje
jedynie jej odwzajemnienia. Skoro Go kocham, to Mu ufam. To,
co do mnie mówi jest dla mnie bardzo ważne. Pragnę żyć Jego
słowami, pragnę je wypełniać. Jego Przykazania są
wyznacznikami mojego życia. Jezus mówi nie tylko o trwaniu w
miłości i przestrzeganiu Przykazań. Obiecał, że wyprosi u Ojca
Pocieszyciela – Ducha Świętego, bo nie chce zostawić swoich
uczniów sierotami. Przyjdzie do nich
i pozostanie na
zawsze w swoim Duchu. Warunkiem jest umiłowanie Jezusa i
wynikające z tego przestrzeganie przykazań. Dusza
zjednoczona z Bogiem, to dusza pragnąca realizować
przykazania. Dusza taka jest szczęśliwą. Nie czuje się w żaden
sposób przymuszona, nie jest niewolnikiem. Ona świadomie,
dobrowolnie oddaje się w niewolę miłości, która staje się jej
życiem, pokarmem, powietrzem, wszystkim. To przyjęcie
wszystkiego, co Boże, a odrzucenie tego, co ludzkie. Takiej
duszy Jezus udziela Ducha i żyje w niej. Ponieważ Jezus jest w
Ojcu, a Ojciec w Nim, bogactwem tej duszy staje się obcowanie
z Bogiem Trójjedynym.
oprac. Katarzyna Kubiak
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SPACERKIEM
PO HOLANDII
Tasmania, Morze Barentsa i wyspy
Barentsa co mają wspólnego z Holandią?
Holandia XVI i XVII wieku, to nie tylko
kraj, który błyskawicznie się bogacił, ale
także kraj odkrywców nowych lądów i
mórz . Holandia zbudowała swoją potęgę
dzięki dalekim podróżom, na które nie
szczędzono środków. Przy okazji
zyskiwali podróżnicy, którzy mieli
możliwość odkrywania nowych
cywilizacji. W historii zapisało się kilku
odkrywców jednym z nich jest Jacob
Roggeveen, następnie Abel Janszoon
Tasman i Willem Barents. Pierwszy z nich
był holenderskim żeglarzem, odkrywcą no
i oczywiście kupcem. Ten holender
urodzony w 1603 roku w Lutjegast w
Republice Niderlandów był pierwszym
Europejczykiem, który dopłynął do
Tasmanii i Nowej Zelandii. Podobnie jak
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Jacob Roggeveen (odkrywca Wyspy
Wielkanocnej) pływał pod banderą
Holenderskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej i podobnie jak
Roggeven Tasman przewodził wyprawie
mającej na celu odkrycie nieznanego
lądu na południu Terra Australisa.
Podróżnik wyruszył na wyprawę w
sierpniu 1642 roku. Co ciekawe dzisiejsza
Tasmania początkowo nosiła nazwę
Anthoonij van Diemenslandt na cześć
gubernatora Holenderskich
Indii Wschodnich. Anglicy skrócili nazwę
do Ziemia Van Diemena, a potem (w 1855
roku) zmienili ją na Tasmania.
Tasman oprócz odkrycia Tasmanii i Nowej
Zelandii, zapisał się w historii dzięki
opisaniu północnego wybrzeża
Australii. Zmarł w Batawii w
październiku w 1659 roku.
Odkrycie Tasmanii 24 listopada 1642
r., odkrycie Nowej Zelandii 13 grudnia
1642 r. Imieniem Tasmana nazwano wiele
punktów geograficznych: Tasmania:

Półwysep Tasmana; Morze Tasmana,
Lodowiec Tasmana, Jezioro Tasmana,
Rzeka Tasmana, Góra Tasmana, Zatoka
Tasmana w Nowej Zelandii.
Ponadto istnieją: most Tasmana,
autostrada Tasmana, prom Abel Tasman na
Tasmanii oraz Park Narodowy im. Abla
Tasmana w Nowej Zelandii.
Drugi z Holendrów – Willem Barents
(ur. 1550 roku) odkrywał lądy i morza w
nieco innych warunkach, musimy przy
tym pamiętać, że wówczas jeszcze nie
było świetnie prosperującej Holenderskiej
Kompanii Wschodnioindyjskiej. Barents
wyruszał na wyprawy w innych
szerokościach geograficznych. Tasman i
Roggeveen podróżowali sobie po ciepłych
i egzotycznych rejonach świata pełnych
palm kokosowych. Willem Barents
natomiast kierował swoją wyprawę w
stronę bieguna północnego, mórz niemal z
wiecznym lodem, pustkowiem i
przenikliwym zimnem.
cd. str. 9
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W DROGĘ Z NAMI ...
Dnia 13 kwietnia 2014 roku w naszej parafii
zawiązał się komitet pielgrzymkowy, który za cel
postawił sobie przywrócenie
pieszej pielgrzymki ze Zbąszynia
na Jasną Górę. Jako że wielu
jeszcze pamięta czasy, gdy ze Zbąszynia co roku
wychodziła grupa pielgrzymów, zmierzających
przed tron Matki Boskiej Częstochowskiej (na
zdjęciach), postanowiono reaktywować grupę.
Poinformowano już o takich działaniach kapelana głównego
poznańskiej pielgrzymki oraz księdza przewodnika grupy 21, do
której się dołączymy.
Według zamierzeń ma to wyglądać tak jak
dawniej, mianowicie 4 lipca rano odbyłaby się Msza
pożegnalna w naszym kościele parafialnym, po
której nastąpi wymarsz do Opalenicy. Tam będzie
pierwszy nocleg , a następnego dnia rano dołączy do
nas grupa 21, która wyrusza z Buku. Dalsza droga
będzie zgodna ze starym szlakiem zbąszyńskiej
pielgrzymki, którym obecnie wędruje grupa 21.
Noclegi są między innymi we wsiach Pudliszki,

Tarchały Wielkie oraz Zduny. Droga na
Jasną Górę zajmie nam 12 dni i dotrzemy
tam 15 lipca przed południem.
Warto, by było nas jak najwięcej, gdyż
pielgrzymka to piękna forma rekolekcji w
drodze, które bardzo zbliżają do Pana
Boga. Poza tym na pielgrzymim szlaku
można spotkać wielu ciekawych ludzi i
przeżyć wspaniałą przygodę.

Wszyscy chętni do
wzięcia udziału w
pielgrzymce, proszeni są o
zgłaszanie się do zakrystii.
Jest to dla nas ważne, by
można ustalić sprawy
organizacyjne. Gdy będzie
już wiadomo, ilu jest
chętnych, w Domu
Katolickim odbędzie się
specjalne spotkanie,
podczas którego podane
zostaną dalsze szczegóły.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
NA PIELGRZYMI SZLAK!!!
Tomek Borkowski

Spacerkiem po Holandii - cd. ze str. 8
W 1594 roku wyruszył w pierwszą wyprawę z Amsterdamu na
dwóch statkach. Popłynął na północny wschód, mając nadzieję, że
odnajdzie morskie przejście prowadzące do Azji. Podróż
zakończył po opłynięciu Nowej Ziemi, ponieważ z powodu złych
warunków atmosferycznych musiał zawrócić. W 1595 roku
wyruszył z kolejną ekspedycją, w skład której wchodziło aż
siedem statków. Znów przenikliwe zimno dało znać o sobie, tym
razem drogę zagrodziły mu lody. Barents nie poddawał się i
wyruszył po raz trzeci. W 1956 roku, tym razem jednak wyruszyły
tylko dwa statki. Pierwszy pod dowództwem Jacoba van
Hemskerka, a drugi pod dowództwem Jana Rijpa. Barents był
wtedy głównym nawigatorem. 9 czerwca 1596 roku odkryto
Wyspę Niedźwiedzią na morzu, które zostało później nazwane
Morzem Barentsa, następnie kierowali się dalej na północ i odkryli
Spitsbergen. Wkrótce statki rozdzieliły się, statek pod

dowództwem Rijpa badał wybrzeża lądu, a statek z
Heemskerkiem i z Barentsem skierował się na wschód, wkrótce
zawinęli do Portu Lodowego na północy Nowej Ziemi, gdzie ich
statek zamarzł wśród lodów. W tej sytuacji zmuszeni byli
wybudować prowizoryczny dom. W domu tym przeczekali
najcięższe chwile. Byli zmuszeni do polowań na niedźwiedzie,
aby przetrwać najcięższe chwile w oczekiwaniu na moment, kiedy
będą mogli wyruszyć w dalszą podróż. 3 maja 1597 roku
członkowie wyprawy wyruszyli w drogę powrotną na dwóch
łodziach, gdyż statek był nadal uwięziony w lodach zatoki.
Barents jednak zmarł w drodze 20 czerwca 1597 roku, natomiast
pozostali członkowie wraz z Hemskerkiem dotarli na półwysep
Kolski, skąd zostali zabrani do Holandii. Prowizoryczny dom,
który wybudowali odnaleziono dopiero w 1871 roku. Kilka lat
później odnaleziono pamiętnik Barentsa. O tej wyprawie
Holendrzy nakręcili film fabularny pt. „Nora Zembia”, który
niedawno gościł na ekranach holenderskich kin.
Sławomir\Andrzej Król
9
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DNI KANONIZACYJNE - 22-27.04.2014 r.
WYSTAWA
PLASTYCZNA
Z okazji kanonizacji
Jana Pawła II dzieci i
młodzież naszej parafii
przygotowały prace
plastyczne na temat: „Jan
Paweł II swoim życiem
z m i e n i a ł ś w i a t ”.
Wpłynęło 55 prac - 31 ze
szkoły podstawowej oraz
24 z gimnazjum.
Wyko n a n e p ra c e
można było oglądać w
kościele podczas Dni
Kanonizacyjnych i w
pierwszych dniach maja.
Podsumowanie
Wystawy miało miejsce w
sobotę 26 kwietnia, przy
pomniku Karola Wojtyły.
Dziękując za
wykonanie prac,
dzieciom i młodzieży
wręczono dyplomy oraz
drobne upominki.

APEL MARYJNY PRZY POMNIKU JANA PAWŁA II
Przygotowując się do kanonizacji dwóch papieży,
Grupa Modlitewna św. O. Pio i bł. Jan Pawła II,
prowadziła każdego wieczoru o godz. 21 Apele
Maryjne przy pomniku Jana Pawła II.

Wieczorne Apele odbywały się przy pomniku do
3 maja, a uczestniczyli w nich oprócz członków
Grupy, również mieszkańcy Zbąszynia.
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DNI KANONIZACYJNE - CZWARTEK
Czwartek, 24 kwietnia, był w naszej parafii dniem
bogatym w wydarzenia.
Po wieczornej Mszy Świętej licznie zebrani w kościele parafianie i goście mogli
wysłuchać koncertu w wykonaniu ELENI. Artystka zaśpiewała nie tylko piękne
piosenki ze swojego repertuaru, ale również piosenki religijne. Nawiązując do
kanonizacji, na pożegnanie zabrzmiała ulubiona pieśń Jana Pawła II - „Barka”
odśpiewana wspólnie z publicznością.
Po koncercie poprosiliśmy Eleni o kilka słów dla do moich rodziców.
Spotkała Panią wielka tragedia, po której wielu nie potrafi się
Czytelników „Zbąskiego Sanktuarium”.
Dziękujemy, że przyjęła Pani zaproszenie i przyjechała wraz z
Zespołem do Zbąszynia. Jest Pani w naszym mieście po raz
pierwszy?
Nie, nie jesteśmy w Zbąszyniu po raz pierwszy.
Przyjeżdżaliśmy tu w latach 70-tych z greckim zespołem
Prometheus. Zawsze miło wspominamy każde spotkanie ze
zbąszyńską publicznością.
Przeżywamy obecnie niezwykły czas. Człowiek bliski naszym
sercom, którego pamiętamy, i z którym niejednemu z nas udało się
spotkać osobiście (Pani również) powiększy grono świętych. Kim
dla Pani jest Jan Paweł II i jak wpłynął na Pani życie?
Tak, miałam tę łaskę spotkać się wówczas z Papieżem, a dziś
Świętym Ojcem św. Janem Pawłem II. To było w 1999 r., w
następnym dniu po otrzymaniu międzynarodowej nagrody im.
Św. Rity za to, że przebaczyłam. To bezpośrednie spotkanie było
niezwykłe. Kiedy pomyślę sobie dziś, że rozmawiałam, byłam tak
blisko i dotkałam świętego, serce bije mi jeszcze mocniej. Święty
Jan Paweł II zawsze był dla mnie wielkim autorytetem moralnym.
Osoba Ojca Świętego była dla mnie wzorem człowieka, ale i też
ucznia. Przyglądając się życiu Karola Wojtyły, można stwierdzić,
że to Człowiek, który nie tylko pięknie mówił o Bogu i miłości do
drugiego człowieka, ale także to realizował. Odkąd pamiętam
Ojciec Święty miał w sobie tyle prostoty i szacunku wobec
drugiego człowieka… Zawsze czułam od Ojca Świętego taką
troskliwą dobroć. Myślę, że to właśnie Jego postawa i nauczanie
pozwoliły mi poczuć obecność Pana Boga jeszcze bliżej…
Błogosławiony Jan Paweł II był wielkim orędownikiem rodzin.
Pochodzi Pani z dużej tradycyjnej rodziny. Które wartości
wyniesione z rodzinnego domu szczególnie towarzyszą w Pani
w życiu?
Bardzo mile wspominam moją rodzinę i moje dzieciństwo,
które uważam za szczęśliwe. Byliśmy normalną, ale bardzo
kochającą się rodziną. Jest wiele wartości, za które jestem
wdzięczna moim rodzicom, że mi je przekazali. Na pewno należy
do nich troska o drugiego człowieka. Przez całe moje życie
przyglądałam się, z jakim poświęceniem rodzice troszczyli się o
mnie i moje rodzeństwo, a także o ludzi z naszego otoczenia.
Jeśli nawet ktoś wyrządził rodzicom krzywdę, oni zawsze
potrafili tę osobę jakoś usprawiedliwić i wytłumaczyć. Wielu
moich bliskich twierdzi, że w tym zakresie jestem bardzo podobna
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przez lata podnieść. Czy te przeżycia miały wpływ na Pani relacje
z Bogiem?
Kiedy straciliśmy z mężem jedyną córkę Afrodytę, runął cały
nasz świat i wszystkie nasze wspólne marzenia. Wtedy,
najprościej jest obwinić Pana Boga za to, co się stało. Znam
przypadki że ludzie, których dotknęło takie doświadczenie,
odchodzą od Pana Boga, obwiniają Go o to, że to właśnie ich
spotkała taka tragedia. Ja się na Pana Boga nie pogniewałam, bo
uważam, że to nie Bóg jest niesprawiedliwy, tylko człowiek źle
wykorzystał swoją wolność. Przeżycie tej tragedii na pewno
jeszcze bardziej pogłębiło moją więź z Panem Bogiem. Wiele
godzin spędziłam na rozmowach z Panem Bogiem wieczorami,
gdy nie mogłam zasnąć. Zadawałam Mu wiele pytań…
dlaczego… Ale tak naprawdę nie ma na te pytania odpowiedzi.
Człowiek musi się pogodzić z Wolą Bożą i wtedy łatwiej jest nieść
ten krzyż.
Błogosławiony Jan Paweł II nauczał o wielkiej mocy
przebaczenia. Pani znalazła w sobie siłę, żeby przebaczyć…
Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. Najtrudniejszą, ale
bardzo ważną w życiu każdego człowieka. Gdy człowiek
przebaczy, staje się lepszy, wyzwala dobro, nie ma w sobie złości i
nienawiści. Nienawiść jest niszcząca i to bardzo, Myślę, że dzięki
temu, iż przebaczyłam, mam pokój w sercu, mogę się uśmiechać,
być osobą pogodną, mogę dalej żyć i funkcjonować. Jak już
wcześniej mówiłam, przez całe życie przyglądałam się, jak moi
rodzice wybaczali ludziom wszystkie doznane krzywdy. Ten
fundament, który wyniosłam z domu, na pewno bardzo mi pomógł
przetrwać tę ogromną tragedię, ale i też przebaczyć…
Wiem, że przekazuje Pani swoje świadectwo młodzieży w
szkołach, czy jest szansa, aby również zbąszyńska młodzież miała
możliwość spotkania z Panią?
To prawda, spotykam się z młodzieżą już od wielu lat, nie jako
piosenkarka, ale jako matka, by przybliżyć młodym ludziom
problem zniewolenia uczuciowego, jaki może dotknąć każdego z
nich. A im więcej rozmów przeprowadzam, tym więcej młodych
ludzi się zwierza ze swoich problemów. Myślę, że jeżeli
zbąszyńska młodzież będzie miała taką potrzebę spotkania się ze
mną, na pewno nam się uda.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
A.M.
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Po wyjeździe Krzyża i Ikony
o ra z
M s z y ś w i ę te j , t r wa ł a
w kościele Adoracja Najświętszego
Sakramentu prowadzona przez
Straż Honorową Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz
indywidualnie przez parafian.

Wieczorną Mszę świętą uświetnił swoim śpiewem ks. Wojciech Ruszniak,
kapelan Sióstr Opatrzności Bożej z Wielkiej Wsi. Kolejny dzień Tygodnia
Kanonizacyjnego zakończył Apel Maryjny pod pomnikiem Jana Pawła II.
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„TE DEUM LAUDAMUS”
– sobotnie uroczystości przy
pomniku KAROLA WOJTYŁY.
W sobotę, 26 kwietnia, późnym
wieczorem, na skwerze przy pomniku
naszego Papieża, mieszkańcy Zbąszynia
spotkali się, aby uczestniczyć w obchodach
wigilii uroczystości kanonizacyjnych.
Najpierw odbyło się rozdanie nagród
dzieciom i młodzieży, którzy brali w tym roku
udział w rozlicznych konkursach papieskich:
plastycznych, literackich, a także
internetowych ze znajomości wypowiedzi
Jana Pawła II kierowanych do dzieci i
młodzieży.
Później obejrzeliśmy spektakl „Wybrzeża
pełne ciszy” przygotowany przez Gimnazjum
w Zbąszyniu. Oparty on był w całości na
poezji Karola Wojtyły z tomu wierszy pt.
„Pieśń o Bogu ukrytym” i poprowadził nas na
spotkanie z Osobą, dla której tego wieczoru
się spotkaliśmy. Pod koniec spektaklu
wsłuchiwaliśmy się w słowa apelu Jana
Pawła II „Duc in altum!”, pierwotnie
skierowanego do św. Piotra nad brzegiem
Jeziora Galilejskiego, a stanowiącego rodzaj
swoistego zaproszenia dla współczesnego
człowieka: „Wypłyń na głębię!”.
Ukoronowaniem wieczoru była polowa
Msza Święta, odprawiona nad brzegiem rzeki
przez ks. Sławomira Styczyńskiego, a
zakończona zaintonowanym przez Księdza
Proboszcza o godz. 21.37 uroczystym
hymnem „Te Deum laudamus”, czyli „Ciebie,
Boga, wysławiamy”.
Mamy nadzieję, że dzięki pomocy ZCK,
które zawsze służy nam pomocą techniczną
oraz licznych Przyjaciół, wieczór ten
trwale wpisał się do szeregu pięknych i
głębokich przeżyć tegorocznego Tygodnia
Papieskiego.
Joanna Chłopkowska
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W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Ksawery Łukasz Miśko, Zbąszyń,
2/. Antoni Płoński, Zbąszyń, ul. Gen Dowbor-Muśnickiego,
3/. Kamelia Kardaszewska, Perzyny,
4/. Julian Tomasz Rybicki, Stefanowo,
5/. Maja Kromska, Perzyny,
6/. Amelia Maria Dastych, Zbąszyń, ul. Miodowa,
7/. Lilianna Hohm, Lasówki.
8/. Iga Katarzyna Napierała, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
9/. Fabian Kostera, Strzyżewo,
10/. Adrian Franciszek Walda, Zbąszyń, ul. Wigury,
11/. Nikola Bartczak, Perzyny,
12/. Pola Anna Śliwa, Strzyżewo,
13/. Daniel Łakomy, Nądnia, ul.. Główna,
14./ Michalina Maria Grześkowiak, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
15/. Oliwier Paweł Łuczak, Zbąszyń, ul. Warszawska,
16/. Aleks Rau, Zbąszyń, ul. Piotrowskiego,
17/. Bartosz Nowicki, Perzyny.

Odeszli do Wieczności:
1/. Aleksander Białowąs, l. 78, Zbąszyń, ul. Mostowa,
2/. Genowefa Toporek, l. 64, Perzyny,
3/. Cyryl Majchrowski, l. 65, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
Maj jest miesiącem, w którym Kapłani naszej parafii obchodzą kolejne rocznice swoich święceń.
Składamy Im z tej okazji życzenia obfitych łask Bożych, nieustającej opieki Matki Bożej
oraz łaski świętości i ludzkiej życzliwości
Ï
Ks. Prałatowi Leonowi Łodzińskiemu z okazji 59 rocznicy (4.VI)
Ï
Ks. Kanonikowi Józefowi Kromskiemu z okazji 56 rocznicy (31.V)
Ï
Ks. Kanonikowi Henrykowi Rękosiowi z okazji 54 rocznicy (26.V)
Ï
Ks. Kanonikowi Proboszczowi Zbigniewowi Piotrowskiemu
z okazji 29 rocznicy (23.V)
Ï
Ks. Markowi Krysmann z okazji 10 rocznicy (22.V)
Ï
Ks. Łukaszowi Wegner z okazji 8 rocznicy (24.V)
Wdzięczni zbąszyńscy parafianie
i Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”
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Niedziela Miłosierdzia - KANONIZACJA
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dzień
kanonizacji błogosławionych papieży Jana
XXIII oraz Jana Pawła II, Msze Św. w naszej
parafii miały niecodzienną oprawę.
W czasie Mszy św. o godz. 7.00 śpiewał p.
Konrad Maciejewski. Natomiast o godz. 8.00
usłyszeliśmy „Zbąszyńskich Seniorów” i
„Wesołą Ferajnę”, którym również towarzyszył
p. Konrad.
Mszę św. dziękczynną o godz. 9.00
uświetniła śpiewem p. Maria Załanowska –
Należyty z osobami towarzyszącymi.
Podczas Mszy o godz. 10.30 o oprawę
muzyczną zadbała Schola wraz z chórkiem
dziecięcym.
Mszą św. o godz. 13.00 rozpoczęto
powiatowy sezon motocyklowy.

Podczas Eucharystii o godz. 18.00 wystąpił
teatr „Powsinogi” ze Strzyżewa z „Małym
oratorium o Miłosierdziu Bożym”. Dzieci po
Mszy św. udały się pod pomnik Jana Pawła II,
Podczas Mszy Św. o godz. 14.30 i 16.00 nastąpiło Pierwsze Publiczne Wyznanie
Wiary przez dzieci, które w tym roku przystąpią po raz pierwszy
do Komunii Świętej. Otrzymały one również z rąk rodziców świece.

W Stefanowie o godz. 20.00 miała miejsce
modlitwa dziękczynna przy kamieniu św. Jana
Pawła II. Poświęcona została równiej figurka
Matki Bożej przywieziona z Częstochowy.

fot. Wiesława Woźna

fot. RobertPiter
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Do łowienia ryb.
2. Jabłka, gruszki i czereśnie to…
3. Wypisywana przez lekarza.
4. Pracuje w restauracji i gotuje obiady.
5. Mała Joanna.
6. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Mamy.
7. Pomarańczowe warzywo z natką.
8. W parze z igłą.
9. Dawana na zgodę.
10. Sierotka z bajki.
11. Bucha z czajnika.
12. Cichy odgłos morza.
13. Do przesiewania mąki.

autor: Milena

WYKREŚLANKA
Jan Paweł II był niestrudzonym
pielgrzymem. W czasie 104 zagranicznych
pielgrzymek odwiedził 130 krajów.
Odszukaj i wykreśl 22 nazwy państw, do
których udał się Papież. Z pozostałych liter
odczytaj hasło-słowa, które Jan Paweł II
skierował do dzieci i młodzieży.

KRZYŻÓWKA PAPIESKA
Rozwiąż i odczytaj hasło
1. Rodzinne miasto Jana Pawła II
2. Jak nazywano przyszłego papieża w szkole?
3. Jeden z ulubionych sportów.
4. Góry, po których chodził w młodości.
5. Pojazd, którym podróżował w czasie
pielgrzymek.
6. Ulubione ciastko papieża.
7. Nowa tajemnica różańca ustanowiona przez
papieża.
8. Jak nazywa się czapka papieska?
9. Imiona rodziców Karola.
10. Jak nazywał się Jan Paweł II.
11. Ulubiona pieśń Papieża.
12. Nazwisko najbliższego współpracownika
JP II.
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„Prosiłem Boga o wodę
Dał mi ocean
Prosiłem Boga o kwiat
Dał mi ogród
Prosiłem Boga o drzewo
Dał mi las
Prosiłem Boga
o przyjaciela
Dał mi Ciebie.”

................................................................................
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KRZYŻÓWKA MAJOWA
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 66 utworzą rozwiązanie krzyżówki myśl Zofii Kossak, które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,
64 – 360 Zbąszyń, w terminie do 25.05.br.
Rozwiązanie „Krzyżówki kwietniowej” - „Szukajcie tego co w górze, gdzie Chrystus zasiada
po prawej stronie Boga.” Nagrodę wylosowała: Pani Janina Gondek ze Zbąszynia.
GRATULUJEMY!

Znaczenie wyrazów:
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4/. „ojciec medycyny”,
11/. przed operacją,
12/. spisek, sprzysiężenie,
13/. okres rocznej próby w
zakonie,
14/. część całości,
15/. za naszą wschodnią
granicą,
16/. w przysłowiu: „są ludzie i
...”,
19/. ważna część łodzi, kajaka i
okrętu,
20/. ruchliwość,
24/. może być też piorunujący,
26/. słynny utwór Ravela,
27/. kolorowy ptak,
29/. też jest prośba,
32/. autor „Jeziora łabędziego”,
33/. rebelia, rokosz,
37/. dział dynamiki,
39/. skorupiak – dafnia,
42/. może być ozdobny,
43/. urodziny, jubileusz,
44/. zagorzały zwolennik,
47/. państwo w Ameryce
Południowej,
48/. kwitnie w maju,
51/. jest nim Marek Kondrat i
Sylvester Stallone,
52/. w atelier fotograficznym,
55/. mebel z półkami,
56/. krojony, razowy, pszenny,
58/. nazwa dawnego działa,
61/. tak kiedyś nazywano
fundatora kościoła,
64/. królewskie „pobory”,
67/. sznurowany bucik,
68/. forma muzyczna,
69/. nadziewana czekoladka,
70/. fartuch ochronny, kitel,
74/. gatunek ssaka z rodziny
jeleniowatych,
75/. wielkie jezioro w Europie,
76/. styk,
80/. rasowy koń,
82/. do rozniecenie ognia,
84/. schowek, lub jest też na
poczcie,przyczyna,
85/. kiedyś używana do golenia,
86/. epidemia choroby zakaźnej,
87/. może być do drzwi, lub …
telegraficzny,
88/. szybkie mówienie,
89/. złocień wielki.

Pionowo:
1/. autor „Królowej śniegu”, i
„Brzydkiego kaczątka”,
2/. mały orzech,
3/. zawodnik na lodowisku,
aktorka amerykańska
4/. ciężarki do ćwiczeń gimnast.,
5/. przyczyna,
6/. nr pojazdu zapisany na tablicach,
7/. rysunek na ciele,
8/. wstęga,
9/. gra z mydłem,
10/. napad, najazd,
17/. prowadził teleturniej
„Milionerzy”,
18/. teren zalany przez wodę,
21/. po poniedziałku,
22/. posag,
23/. ilustrowany tygodnik wydawany
w latach 1951 – 1969,
25/. schowek,
28/. Sharon …. - aktorka
amerykańska,
29/. sprawdzenie,
30/. budynek z klasami,
34/. mają je uczniowie w lecie,
35/. przynoszą go dzieci na roraty,
36/. formularz, sondaż,
38/. na niej frytki,
40/. np. sprinter, tyczkarz, czy
dyskobol,
41/. „krzesło” króla,
44/. stolicą tego państwa jest Paryż,
45/. imię Kukulskiej,
46/. na damskie drobiazgi,
49/. liche łóżko,
50/. król z tragedii Szekspira,
53/. ester kwasu mrówkowego,
54/. hormon,
56/. władcą tego państwa był
Hannibal,
59/. aktor – grał w filmie „Och, Karol”,
60/. może być zapłonowa,
62/. tytuł komedii Gogola,
63/. np. przekład na język polski,
65/. rodzaj opłaty,
66/. pleśń na serze,
71/. urwis, gałgan,
72/. inaczej – temat,
73/. dziwak, marzyciel,
76/. używana przy grze w chińczyka,
77/. impetyk,
78/. geniusz, kunszt,
79/. myśliwy północnoamerykański,
81/. grządka kwiatowa,
83/. hałas, stukot.
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