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wody żywej. Trudno żyć bez wody. Jezus chce nam
uświadomić, że jest właśnie kimś niezbędnym dla nas.
Potrzebujemy Chrystusa, aby żyć. Niekiedy zapominamy
o tym. Są takie chwile, kiedy jesteśmy tak zabiegani,
Drodzy Parafianie
że zapominamy o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze
w życiu.
Dziel się twym chlebem z innymi,
W Ewangelii św. Jana Pan Jezus powiedział między
będzie smaczniejszy.
innymi następujące słowa: "Ja jestem chlebem żywota;
Dziel się twym szczęściem, będziesz szczęśliwszy."
( Phil Bosmans) kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto
wierzy we mnie nigdy pragnąć nie będzie.”
Ten fragment mówi wyraźnie, że zaspokojeniem
Chleb jest podstawowym pokarmem, jaki człowiek
naszego
duchowego pragnienia jest jedynie i wyłącznie
spożywa. Jest tak samo ważny jak woda-symbol życia.
Jezus Chrystus również przedstawił siebie jako źródło Syn Boży - Jezus Chrystus.
Proboszcz

SŁOWO
PROBOSZCZA

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
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Światło Ducha Świętego dla maturzystów.
ź Odpust w Przyprostyni – W niedzielę, 11 maja

Co odbędzie się w maju 2014?
ź Nabożeństwa majowe i Apele – Przez cały maj

ź

ź

ź

ź

modlono się w kościele parafialnym na nabożeństwach
majowych i przy grocie podczas Apeli Jasnogórskich.
Nabożeństwa majowe odbywały się także na wioskach.
Adoracje Eucharystyczne – Z racji pierwszego
czwartku i pierwszego piątku trwały adoracje
Najświętszego Sakramentu wg stałego planu.
Święto 3 maja – Msza św. o godz. 9.00 sprawowana była
w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod
pomnik na Plac Wolności.
Wspomnienie św. Floriana – 4 maja Msza św. o godz.
9.00 odprawiona została w intencji strażaków, z racji
święta patrona św. Floriana. Po Mszy św. procesyjne
udano się do figury św. Floriana.
Modlitwa w intencji maturzystów – W niedzielę, 4
maja podczas Mszy św. o godz. 20.00 modlono się o

ź

ź

ź

ź

ź

ź

w kościółku w Przyprostyni uroczystą sumę odpustową
ku czci św. Stanisława biskupa – patrona kościółka,
odprawił i homilię wygłosił ks. Proboszcz Z.
Piotrowski.
Urodziny Świętego Jana Pawła II – Zbąszyńska
młodzież gimnazjalna po raz drugi zaprosiła
na widowisko oparte na poezji Karola Wojtyły
pt. „Wybrzeża pełne ciszy”. Widowisko przedstawione
zostało przy pomniku Świętego Jana Pawła II z okazji 94
rocznicy Jego urodzin.
Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 18 maja
zbierane były ofiary na rzecz remontów w parafii.
Zebrano 10 tysięcy. Za złożone ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać.
Sakrament Bierzmowania – We wtorek, 20 maja
podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. biskup Grzegorz
Balcerek udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży
klas III gimnazjum. Sakrament ten przyjęło 135 osób.
Młodzież dla Papieża – W ramach ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska tańczy dla… JP II” młodzież zaprosiła w
niedzielę, 25 maja na spotkanie przy tańcach lednickich, a
także zagrała po raz kolejny przedstawienie „Pamiętajcie
o ogrodach”.
Dzień Matki – W poniedziałek, 26 maja obchodziliśmy
Dzień Matki. Tego dnia została odprawiona o godz. 16.30
w Strzyżewie, Msza św. Od dziatek dla Matek, podczas
której uczniowie NSP w Strzyżewie złożyli wszystkim
mamom życzenia, dedykując im przygotowany
okolicznościowy program.
Osiemnastka ministrantów – W sobotę, 31 maja
o godz. 15.00 została odprawiona Msza św. w intencji
ministrantów obchodzących w tym roku 18 Urodziny.

A co nas czeka w czerwcu 2014?
ź Dzień Dziecka – W niedzielę, 1 czerwca obchodziliśmy
Dzień Dziecka.
ź I Komunia św. – Dzieci klas III naszej parafii przystąpiły
do I Komunii św. w dwóch grupach – pierwsza grupa 1
czerwca na Mszy św. o godz. 10.00, druga 8 czerwca
podczas Mszy św. również o godz 10.00.
cd.str.4

3

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd.
ź Światowy

ź

ź
ź

ź

ź

ź

Dzień Solidarności z Osobami
Niepełnosprawnymi Intelektualnie –
Obchody
rozpoczęły się w poniedziałek, 2 czerwca Mszą św.
o godz. 10.30. Dalsza część obchodów odbyła się w
ogrodach parafialnych.
Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek
5 czerwca i pierwszy piątek 6 czerwca rano i po południu,
pod przewodnictwem grup modlitewnych adorowano w
kościele Najświętszy Sakrament.
Odwiedziny Chorych – W sobotę, 7 czerwca kapłani
odwiedzili chorych.
X Spływ Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły –
W niedzielę, 8 czerwca o godz. 9.00 zostanie odprawiona
Msza św. na „Campingu przy Baszcie” dla uczestników
X Spływu Kajakowego rzeką Obrą – Szlakiem Karola
Wojtyły. Na Mszę św. zapraszamy także parafian. O godz.
12.00 modlitwa Anioł Pański wraz z uczestnikami
Spływu przy pomniku Świętego Jana Pawła II.
Wyjazd do Rokitna – W czwartek, 12 czerwca dzieci
pierwszokomunijne pojadą na pielgrzymkę dziękczynną
do Rokitna.
Wspomnienie liturgiczne św. Antoniego - 13 czerwca
wspominamy w liturgii św. Antoniego z Padwy - patrona
rzeczy zagubionych. Pamiętajmy o tym dniu, gdyż Św.
Antoni bywa nam często bardzo pomocny, a wraz z
wiekiem, coraz bardziej. Tego dnia jest także odpust ku
czci Św. Antoniego w Kopanicy.
Boże Ciało – U W A G A !!! ZMIANA PORZĄDKU
PROCESJI BOŻEGO CIAŁA.
Rozpoczynamy
Mszą św. o godz. 10.00 w kościele. Wychodzimy z
kościoła i skręcamy w prawo w ul. Senatorską. I
OŁTARZ – przy aptece SALUS. Następnie skręcamy w
lewo w ul. Żwirki do II OŁTARZA – przy pomniku
Świętego Jana Pawła II.
Idąc ul. Żydowską,
dochodzimy do Rynku i tam III Ołtarz - przy domu
pp. Bocer. Dalej udajemy się w kierunku kościoła do
IV OŁTARZA – przy krzyżu. Na zakończenie nastąpi
błogosławieństwo na cztery strony świata. Baldachim
podczas procesji niesiony będzie przez Bractwo
Kurkowe.

ź Oktawa Bożego Ciała - Od piątku 20 czerwca

ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź

do czwartku 26 czerwca, w czasie Oktawy Bożego Ciała,
procesje z Najświętszym Sakramentem,
wokół
kościoła podczas Mszy św. o godz. 9.00 i o 18.00. W
okresie oktawy, tak jak w Boże Ciało, baldachim poniesie
Bractwo Kurkowe, wyjątek stanowi sobota, 21 czerwca,
kiedy Bractwo Kurkowe zastąpią Sokoły.
Msza św. na Strzelnicy – W sobotę, 21 czerwca o godz.
14.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Bractwa
Kurkowego, na Strzelnicy.
Rozpoczęcie lata – Niedziela, 22 czerwca jest pierwszym
dniem lata.
Dzień Ojca – W poniedziałek, 23 czerwca obchodzimy
Dzień Ojca. Pamiętajmy o wszystkich ojcach w naszych
modlitwach.
Narodzenie Św. Jana Chrzciciela – We wtorek,
24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Św. Brat Albert wyraził zgodę, aby tego
jednego dnia w roku, siostry Albertynki mogły wypić
wino.
Msza św. dla Eucharystycznego Ruchu Młodych – W
środę, 25 czerwca o godz. 16.00 Msza św. w intencji
członków i opiekunów ERM-u na zakończenie roku
szkolnego. Po Mszy św. spotkanie w ogrodach
parafialnych.
Zakończenie Oktawy – W czwartek, 26 czerwca
zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Ołtarze wokół
kościoła prosimy, by ustawili mieszkańcy wiosek: Ołtarz
pierwszy – Stefanowo, Ołtarz drugi – Nowy Dwór i
Strzyżewo, Ołtarz trzeci – Perzyny. Ołtarz czwarty –
Nądnia.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa –
W piątek 27 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa – patronalne Święto Straży Honorowej NSPJ.
Odpust w Chobienicach – W niedzielę, 29 czerwca
odpust ku czci Św. Piotra w Okowach w Chobienicach
połączony z Kongregacją Dekanalną.
Akcja Krwiodawstwa – Również 29 czerwca kolejna
akcja krwiodawstwa w Domu Katolickim.
Wakacyjny wyjazd – Od 29 czerwca do 2 lipca Grupa
Biblijna wraz z ks. Łukaszem wyjeżdża na wakacyjny
wypoczynek do Karpacza i Czech.
U. Pawelska

OBJAWIENIA - część II. - CUDA
Cuda potwierdzają prawdziwość Objawienia, są jakby
pieczęcią. Mówiliśmy w poprzednim rozważaniu, że Pan Bóg
objawił nam w sposób nadprzyrodzony niektóre prawdy
zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji potwierdzone cudami i
proroctwami. Dzisiaj zastanowimy się nad cudami.
Czasami możemy usłyszeć takie powiedzenie: „Nie ma
cudów”. My jednak twierdzimy, że cuda istnieją. Mamy o nich
wzmianki w Starym Testamencie, Nowym Testamencie i
historii Kościoła. Pan Jezus uczynił wiele cudów, najpierw
głosił prawdy wiary, a na potwierdzenie swojej nauki czynił
cuda. Oczywiście całe istnienie wszechświata i Opatrzność
Boża są niewątpliwie znakami Bożej mądrości. Nam chodzi
jednak o cuda, które dzieją się w świecie i są zjawiskami
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przewyższającymi prawa natury, łatwo dostrzegalnymi (np.
nagłe uzdrowienie z nieuleczalnej choroby, cud Słońca w
Fatimie). Sprawcą cudów jest sam Pan Bóg, ale za przyczyną
świętych lub na naszą prośbę. Cuda nie sprzeciwiają się
niezmienności woli Bożej. Pan Bóg, jako stwórca praw
przyrody, może w pewnych wypadkach, na pewien czas,
zawiesić te prawa dla wyższego celu. Są one przewidziane w
planach rządzenia światem, nie naruszają praw natury, ale są
dowodem dobroci Bożej. Św. Augustyn mówi, że cuda są to
dzieła Boże uczynione dla podniesienia umysłu ludzkiego, aby
lepiej i łatwiej poznał mądrość i dobroć Bożą.
Największą wartość przedstawiają dla nas cuda zdziałane
przez samego Chrystusa. Najpierw przedstawiał słuchaczom
jakąś naukę, a na jej potwierdzenie czynił cuda.
cd. str. 6
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W Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego
Jeden Bóg. On, który zbliżył się do
człowieka najbardziej jak tylko mógł.
Stwórca w Niebie, Człowiek na Ziemi i
Duch w ciałach ludzi, którzy go przyjęli.
Czyli Trójca Święta.Uroczystość
Najświętszej Trójcy – 15 czerwca.
Bóg objawia się człowiekowi nie od
razu, lecz „krok po kroku”, powoli. Tak jak
2000 lat temu, żyjąc oko w oko z Jezusem,
tak i dzisiaj. Wielu z nas przyjęło chrzest
jako dzieci, będąc przyprowadzone lub
przyniesione przez rodziców do tego
sakramentu. Choć podczas chrztu wzywa
się pełnię Boga, wypowiadając słowa
„[Imię], ja ciebie chrzczę w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego” to dla dziecka
wiadomo, ważny jest ojciec. Zostaliśmy
stworzeni na Ojca podobieństwo, więc
przyjmujemy, że jest On w nas. Wtedy
obdarza nas Miłością.
Kolejnym „krokiem” zbliżenia Boga do
człowieka jest Pierwsza Komunia Święta.

Przyjmujemy wtedy już świadomie do
naszych serc Jezusa pod postacią Jego
Krwi i Ciała. Tak jak 2 tysiąclecia temu, tak
i dzisiaj poznajemy osobiście kolejną
osobę boską – Syna Bożego. Wtedy już nie
tylko Bóg daje nam Miłość, ale uczy nas
także obdarzać Miłością.
Następnie jest Sakrament
Bierzmowania, podczas którego
otrzymujemy Dary Ducha Świętego
(Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa,
Umiejętności, Pobożności i Bojaźni
Bożej). Duch Święty napełnia, dopełnia
nas wtedy pełnią Boga. Wtedy daje nam
Miłość, ciągle uczy dawania Miłości i co
najważniejsze posyła nas, aby obdarzać
innych ludzi w świecie tą Miłością.
Miłością, jaką Bóg kocha człowieka.
Te trzy sakramenty nazywają się
Sakramentami Wtajemniczenia
Chrześcijańskiego i pozwalają na to, aby
człowiek poznawał Boga. Sakrament –
znak widzialny, niewidzialnej łaski
jedynego Boga. A co jeśli nie przyjęło się
żadnego sakramentu? Zdarza się, że ktoś
ma Boga w sercu, nie mając przyjętego

PIELGRZYMKA NA KANONIZACJĘ
JANA XXIII I JANA PAWŁA II
Wróćmy jeszcze raz do tego wielkiego dnia,
27 KWIETNIA 2014 ROKU, UROCZYSTEJ
KANONIZACJI JANA XXIII I JANA PAWŁA II
dokonanej przez papieża FRANCISZKA, w obecności
papieża-seniora BENEDYKTA XVI.
Tę wyjątkową uroczystość, równoczesnej kanonizacji
dwóch papieży, przeżyłam w Rzymie. Podczas Mszy św.
kanonizacyjnej nie byłam na Placu Świętego Piotra. Jednak nie to
było najważniejsze. Przyjazd na kanonizację był prezentem dla
obu ŚWIĘTYCH
PAPIEŻY, a szczególnie dla naszego
ukochanego Świętego Jana Pawła II. Każdy z nas pielgrzymów
miał jakiś osobisty dług wdzięczności, przede wszystkim wobec
Jana Pawła II, którego tak dobrze pamiętamy. Dzięki naszej
obecność tam, w Rzymie, dzięki trudom pielgrzymowania,
chcieliśmy chociaż po części ten
dług spłacić.
M y P o l a c y, t a k w i e l e
zawdzięczamy Janowi Pawłowi II,
ale także Jan XXIII był bardzo
żywo zainteresowany sprawami
Polski. Obecność więc na
uroczystościach kanonizacyjnych,
tak wielu Polaków była konieczna. Wierzymy, że obaj Święci
patrzyli z Domu Ojca i radowali się ogromnymi rzeszami
modlących się pielgrzymów.
Już w sobotę, 26 kwietnia 2014 roku naszą pielgrzymkową
grupę spotkała wielka radość. Uczestniczyliśmy bowiem we
Mszy św. w Bazylice św. Piotra sprawowanej przy ołtarzu św.
Sebastiana, na grobie jeszcze wtedy BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA PAWŁA II. Mszę św. odprawiało kilku polskich

żadnego sakramentu. Bóg ze swej miłości
zbliżył się tak bardzo, ponieważ go kocha.
Przykładem jest św. Józefina Bakhita,
niewolnica, siostra zakonna, która mając
Boga w sercu, otrzymała chrzest i inne
sakramenty dopiero mając około 21 lat.
Ale podkreślam - przyjęcie sakramentów
jest znakiem wiary, przepięknym znakiem
oddania Bogu, więc kiedy człowiek
dostanie taką możliwość, powinien je
przyjąć, skoro chce Go kochać. Powinien,
bo Bóg je ustanowił.
Wniosek jest jeden. Całe życie
człowiek odkrywa Boga i nigdy nie jest za
późno, aby Go odkryć. Kościół stworzył
taką kolejność sakramentów, aby człowiek
mógł się rozwijać duchowo i poznawać
Boga w Trzech Osobach - w pełni jakiej
istnieje.
Tekst ten miał być o Świętej Trójcy i
mógłbym o niej pisać i pisać, ale każdy zna
trzy Osoby Boskie. Wierząc w takiego
Boga, stajemy się wyjątkowi. Ta cecha
odróżnia nas chrześcijan od innych religii.
Czujmy się wyróżnieni Grzegorz Jaskuła

kapłanów, również nasz duchowy
przewodnik ks. Tadeusz Jaskuła.
Było to dla nas ogromne
przeżycie, a zarazem wielkie
szczęście. Podczas Mszy św.
powierzaliśmy nasze wszystkie
osobiste intencje, z którymi
przyjechaliśmy oraz te, w których
prosili nas o modlitwę nasi bliscy. W Bazylice modliliśmy się
również przy grobie BŁOGOSŁAWIONEGO JANA XXIII,
którego ciało wystawione jest w szklanej trumnie.
Głównym celem naszej pielgrzymki była kanonizacja
Świętych Papieży, ale ponadto podążaliśmy szlakiem świętych,
maryjnym i patriotycznym.
Pielgrzymka zorganizowana została przez parafię Św.
Elżbiety w Jutrosinie, dlatego więc nawiedziliśmy kościół pod
wezwaniem tej świętej w Bratysławie, stolicy Słowacji.
Mieliśmy okazję ucałować jej relikwie. Bratysława to miejsce
narodzin św. Elżbiety Węgierskiej.
Naszym pielgrzymim szlakiem podążaliśmy przez Asyż,
miejsce gdzie urodził się Święty Franciszek, który swoje życie
poświęcił dla innych. To właśnie na jego cześć nasz nowy papież,
znany z prowadzenia skromnego życia i pomocy ubogim, wybrał
imię Franciszek. Szlak świętych zaprowadził nas również do San
Giovani Rotondo do św. Ojca Pio, do jego grobu. Tu również, tak
jak w Asyżu, uczestniczyliśmy we Mszy św. z przybyłymi
grupami Polaków.Kolejne sanktuaria to Świętego Michała
Archanioła w San Angelo oraz
Świętego Antoniego w Padwie.
Maryjny szlak naszej pielgrzymki
stanowiło Loreto – Sanktuarium
Świętego Domku z Nazaretu,
poświęcone Najświętszej Maryi
Pannie.
cd. str. 11
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HISTORIA OBRAZU
NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Czerwiec jest miesiącem szczególnego
kultu Serca Bożego. Prawdopodobnie
dlatego, że najważniejsze objawienie św.
Małgorzacie Marii Alacoque miało
miejsce właśnie w czerwcu. Wtedy też
przypada Uroczystość Serca Jezusowego.
Codziennie w tym miesiącu odprawiane są
nabożeństwa, podczas których śpiewna
jest Litania do Serca Jezusowego. W
naszej parafii kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest
stale żywy, dzięki istniejącej i modlącej się Straży
Honorowej NSPJ. Mamy też w ołtarzu bocznym kościoła
obraz Jezusowego Serca.
Jaka jest historia tego obrazu? Został on zamówiony przez
ówczesnego proboszcza zbąszyńskiego ks. Jana
Ściesińskiego. Autorką jego jest poznańska malarka o
nazwisku Gogolewska. Obraz został namalowany w roku

1948 i sprowadzony do Zbąszynia koleją. Jego
przyjazd miał bardzo uroczysty przebieg. Miało to
miejsce w czerwcu.
Z dworca kolejowego obraz niesiony był w
uroczystej procesji przez członków Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Przystanek był
przy skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia i Batorego, w
miejscu gdzie do roku 1939 znajdował się Pomnik
Serca Jezusowego. Tutaj odbyło się nabożeństwo do
Serca Jezusowego, a potem procesja udała się dalej
do kościoła parafialnego.
Obraz został umieszczony w ołtarzu bocznym,
na miejscu dotychczas znajdującego się tam obrazu
Anioła Stróża i uroczyście poświęcony. Obraz zaś
Anioła Stróża przeniesiono w miejsce obrazu
przedstawiającego Ubiczowanie Pana Jezusa, gdzie znajduje
się obecnie.
Po umieszczeniu obrazu w ołtarzu, błękitne tło, na którym
był namalowany Pan Jezus, nie spodobało się proboszczowi
ks. Ściesińskiemu i dlatego malarka p. Gogolewska
domalowała na tle nieba białe chmurki.
Marian Andrzejak

OBJAWIENIA - cd. ze str. 4

HISTORIA ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

Na przykład: po nauczaniu nakarmił tysiące ludzi
kilkoma bochenkami chleba i rybami; przemienił
wodę w wino; uzdrawiał chorych, a nawet
wskrzeszał umarłych. Ewangelie podają, że
Chrystus współczując niedoli ludzkiej również
czynił cuda. Największym jednak cudem było Jego
Zmartwychwstanie. Ten cud jasno pokazuje, że
Jezus był rzeczywiście Panem życia i śmierci,
Synem Bożym. Dlatego później Apostołowie w
swoim nauczaniu zaczynali od Tajemnicy
Zmartwychwstania. Cuda działy się w przeszłości i
dzieją się dzisiaj (Lourdes, Fatima).
Ogłoszenie przez Kościół jakiejś osoby
błogosławioną albo świętą, wymaga cudu (np.
uzdrowienie z nieuleczalnej choroby). Taki fakt
uzdrowienia jest oczywiście badany przez lekarzy i
teologów. Jak już podkreślaliśmy, źródłem cudu
jest sam Pan Bóg, ale najczęściej działa na naszą
prośbę przez wstawiennictwo świętych, a przede
wszystkim Matki Bożej. W Lourdes działa
specjalna komisja, która szczegółowo bada te
uzdrowienia. Oprócz cudów widzialnych, dzieją
się też cuda duchowe, np. nawrócenia
zatwardziałych grzeszników. Chociaż nie są to
cuda w ścisłym tego słowa znaczeniu, tym niemniej
świadczą o potędze i dobroci Bożej.
Może w następnych rozważaniach omówimy
nawrócenie niektórych ludzi, którzy w Boga nie
wierzyli, a po nawróceniu stali się gorliwymi
katolikami, a nawet świętymi.
Dla nas, którzy wierzymy i praktykujemy naszą
religię, cuda pogłębiają nasza wiarę, upewniają nas,
że jesteśmy na właściwej drodze do zbawienia, co
napełnia nas prawdziwą radością.

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z
Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w
Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona
objawieniami, podczas których Chrystus żądał ustanowienia osobnego
święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył dzień
uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.
Biskup Liege po zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana
Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
W roku 1264 papież Urban VI wprowadził w Rzymie uroczystość
Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być
cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą,
po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie,
że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony
kapłan ujrzał, że krople wina zmieniły się w postacie krwi.
Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w
pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego
znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd
widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten
korporał zamiast monstrancji.
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy
się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI
wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.
Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj,
kultywowany również do dzisiaj, że wierni przynoszą do kościoła
wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym zabierają je
do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od choroby;
poszczególne gałązki można też umieszczać na polach, by plony lepiej
rosły i by Bóg je zachował od nieszczęść. W niektórych stronach
drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze w czasie
procesji Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano.
Część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.
Obecnie pełna nazwa uroczystości Bożego Ciała mówi o
Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najpiękniejszych i
najbardziej uroczystych świąt obchodzonych w Kościele Katolickim.

Opracował ks. Leon Łodziński
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Adoracja Najświętszego Sakramentu
Słowo Eucharystia bardzo często kojarzymy tylko z Komunią
św., czy z samym przeżyciem Mszy św. Natomiast nasza
pobożność eucharystyczna jest o wiele bardziej rozbudowana.
Często zapominamy, że Kościół daje nam przepiękny moment,
jakim jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja to
trwanie w obecności samego Boga. Często młodzież zadaje
pytanie: „Jak to możliwe, że Jezus jest ukryty w chlebie?”. To
pytanie dotyka tajemnicy prawdziwej i rzeczywistej obecności
Jezusa w Eucharystii. Teologia nazywa to obecnością
substancjalną. Nie chodzi tu o przymioty obecności fizycznej, jak
np. waga, wysokość czy inne. Wierzymy w tę obecność dlatego, że
Chrystus powiedział: „To jest Ciało moje”. Często w takim
momencie człowiek mówi: „ Ale ja tego nie rozumiem nadal”. Tak
już jest, że fakt, iż czegoś nie rozumiemy, nie oznacza, że to nie
może istnieć. Prosty przykład – dawno temu ludzie nie rozumieli,
że inni ludzie żyją na drugiej półkuli – przecież nie mogą chodzić
do góry nogami. Odkryto prawa grawitacji i ludzie zrozumieli.
Można mieć zatem nadzieję, że pewnie i my,
za wolą Boga, kiedyś zrozumiemy największą
tajemnicę naszej wiary. Taka jest tajemnica
obecności Chrystusa w każdej konsekrowanej
hostii, którą przyjmujemy i którą adorujemy.
W czasie mszy św. dokonuje się
konsekracja. Kapłan wyciąga ręce, prosząc
Ducha św. o uświęcenie, wypowiada słowa
„Bierzcie i jedzcie….., bierzcie i pijcie, to jest
Ciało i Krew….”. W tym momencie chleb i
wino zamienia się w Ciało i Krew Chrystusa.
Po zakończonej Komunii św. przechowujemy
Najświętszy Sakrament w tabernakulum, aby
adorować Go i iść z nim do chorych.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z
łaciny oznacza uwielbienie, oddawanie czci
Bogu, który obecny jest w Najświętszym
Sakramencie wystawionym w monstrancji, odkrytej puszce z
Najświętszym Sakramentem lub też w tabernakulum.
W naszej wspólnocie parafialnej mamy możliwość, aby
adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w każdy
pierwszy czwartek i piątek miesiąca oraz z racji innych
dodatkowych nabożeństw, czy w szczególnych dniach w roku
liturgicznym. W miesiącu maju i czerwcu po mszy św. następuje
nabożeństwo majowe bądź czerwcowe, gdzie głównym
elementem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracje
eucharystyczne w naszej parafii są prowadzone przez różne grupy
duszpasterskie, m.in. Żywy Różaniec, Wspólnotę Krwi Chrystusa,
Straż Honorową, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Grupę
modlitewną św. Ojca Pio i Jana Pawła II. Wszystkie grupy poprzez
teksty czytane w czasie adoracji oraz wspólny śpiew, pokazują jak
ważne jest spotkanie z Bogiem w kawałku chleba, jaka to wielka
tajemnica naszej wiary i bliskość spotkania Boga, jak ważny to
czas. Może warto już dzisiaj tak zaplanować swoje obowiązki aby
nie zabrakło nam czasu na chwilę modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem, zastanówmy się nad tym.
Bardzo ważna jest adoracja w ciszy, kiedy przychodzimy do
Kościoła, aby pomodlić się przed Chrystusem ukrytym w
tabernakulum. Chciałbym podkreślić, że nie ma piękniejszej
modlitwy (rozmowy z Bogiem) jak modlitwa w ciszy. Wtedy
czujemy jak Bóg jest blisko nas, możemy z nim porozmawiać.
Trafnie ktoś powiedział, że „Bóg mieszka w ciszy”, dlatego dzisiaj

zachęca się, aby przeżywać chociaż część adoracji podczas
wystawienia Najświętszego Sakramentu właśnie w ciszy.
Doświadczamy tego w liturgii mszy św., szczególnie tej
papieskiej, kiedy ludzie przyjmują Chrystusa do serca, a po
Komunii następuje cisza. Wtedy mogą porozmawiać z Bogiem –
adorować Go. Pewien ksiądz pisze: „Któregoś wieczoru
zapukałem do klasztornych drzwi Małych Sióstr Jezusa i
powiedziałem, iż przyszliśmy poadorować Pana Jezusa.
Nowicjuszka zaprosiła nas życzliwie do środka. Weszliśmy do
kaplicy. Była pusta. Urzekała ciszą i prostotą. W kącie kaplicy, na
macie, klęczała siostra z Pismem Świętym na kolanach. Otwarte
tabernakulum, wewnątrz skromna monstrancja w kształcie
kielicha, a w niej biała Hostia”. To jest bardzo piękny obraz
wspólnot zakonnych, które podejmują adorację Najświętszego
Sakramentu w różnych intencjach i za różnych ludzi w tym
również za nas.
Pamiętam, jak rozpoczynając czas seminarium, poszliśmy do
Sióstr Karmelitanek na Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu, aby
prosić o modlitwę. Siostry obiecały wtedy, że będą się modlić w
naszej intencji, a szczególnie adorować
Pana Jezusa. Było to coś niesamowitego.
Od tej pory czuliśmy wsparcie duchowe. Po
święceniach kapłańskich wybraliśmy się
ponownie do Sióstr, aby podziękować im za
modlitwę, odprawiając Mszę św. w ich
intencji. Mogliśmy wtedy konsekrować
chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią
Chrystusa i udzielić Komunii św. siostrom,
które trwały przez sześć lat na adoracji
przed Chrystusem. Było to coś
niesamowitego. Przez nasze kapłańskie
ręce dokonała się konsekracja i siostry
mogły przyjąć Chrystusa, którego
adorowały.
Jeszcze na koniec jedna ważna sprawa.
Gdy wchodzimy do kościoła, możemy
zobaczyć wiszącą wieczną lampkę, która
mówi nam o obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Wiemy, że jest w tym miejscu obecna Eucharystia, że musimy
przyklęknąć i w taki sposób również adorujemy Chrystusa.
Niekiedy boli trochę serce, gdy po mszy św. część osób wychodzi
w trakcie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy,
jest to naprawdę bardzo wielki moment, kiedy Chrystus staje na
ołtarzu i jest wśród nas obecny. On patrzy na nas, jest z nami,
dlatego zostańmy jeszcze przez chwilę, aby Go adorować. To tylko
kilka minut na litanię, czy inne nabożeństwo, w którym możemy
podziękować Bogu za całe nasze życie.
Ks. Bogusław Nadolski pisze, że: „Adoracja obecnego w
Najświętszym Sakramencie Chrystusa Uwielbionego jest
fenomenem w kościele katolickim. Nie zna jej ani protestantyzm,
ani prawosławie. Niepojęta, ale rzeczywista obecność Jezusa
Chrystusa Uwielbionego, jest podstawą adoracji
eucharystycznej”. Trzeba, żebyśmy tego doświadczyli, Chrystus
jest z nami pod postacią Chleba. Przed nami Boże Ciało i oktawa
tej uroczystości. Wszyscy pójdziemy za Chrystusem w procesji.
Pomyślmy, moi drodzy, że On jest z nami cały czas w naszym
kościele, nie tylko w czasie procesji czy adoracji. Wejdźmy do
świątyni, aby z Nim porozmawiać. Niech to będzie zadanie na
miesiąc czerwiec, niech nasze serca otworzą się na serce
Zbawiciela, ukryte w małej hostii. Zatrzymaj się, wstąp, On czeka.
Ks. Marek Krysmann
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Nie myślałem, że będę księdzem.
A oto minęło 10 lat...
Kiedy wstępowałem do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu, nie myślałem, że zostanę
księdzem. Głos powołania słyszałem od dziecka, ale nie
byłem pewny. Nie wiedziałem, czy to co przeżywam w
swoim sercu jest prawdziwym głosem Pana Boga, czy tylko
moim wymysłem. W liceum podjąłem decyzję, że muszę
się przekonać. Przy wielkim zdziwieniu moich
rówieśników, patrząc na łzy mojej mamy (tata wtedy nie żył
już 2 lata) postanowiłem „spróbować”. Był to rok 1997.
Pamiętam pierwsze dni w seminarium. Towarzyszył mi lęk,
obawa i ciągłe pytanie, czy to jest to. Obok siebie miałem
swoich kolegów, którzy na pewno przeżywali to samo.
Cieszę się, że się odważyłem i nie żałuję, że podjąłem taką
decyzję. Dzięki formacji seminaryjnej, a szczególnie dzięki
pomocy przełożonych, odkrywałem z roku na rok, że moja
droga życia, to kapłaństwo. 6 lat seminarium, przeplatane
modlitwą i nauką oraz radosne bycie we wspólnocie
kolegów, to piękny czas, który często wspominamy.
Przyszedł pamiętny dla naszego rocznika dzień, 22 maja
2004 roku, kiedy to w Katedrze Poznańskiej, staliśmy się
kapłanami. Każdy z nas poszedł w swoją stronę,
skierowany na parafię przez Księdza Arcybiskupa. Zaczęła
się przygoda, która trwa już 10 lat. Jesteśmy szczęśliwi, że
możemy służyć Panu Bogu i ludziom.
W tym roku, chcieliśmy uczcić 10 rocznicę święceń
kapłańskich w wyjątkowy sposób. Postanowiliśmy wybrać
się na pielgrzymkę dziękczynno - błagalną do Ziemi
Świętej. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Kiedy
dowiedzieliśmy się, że Ojciec Święty
Franciszek, wyznaczył dzień kanonizacji
Jana Pawła II, na 27 kwietnia, zaczęliśmy
myśleć, że może uda nam się połączyć
Ziemię Świętą i Rzym. I tak się stało. Po
Wielkanocy w drugi dzień świąt rozpoczęła
się nasza pielgrzymka. Ze wzruszeniem,
najpierw stanęliśmy na ziemi, po której
chodził Pan Jezus. Pojechał z nami
salezjanin, ks. Ryszard Kempiak, z
wykształcenia biblista, który pięknie
przeprowadził nas przez te dni. Mogliśmy
być w Jerozolimie, w miejscach najświętszych dla
chrześcijan. Z wielkim przejęciem sprawowaliśmy Msze

Świętą na Golgocie, weszliśmy do Pustego Grobu, aby
uczcić Zmartwychwstanie Chrystusa. Modliliśmy się w
Wieczerniku, gdzie Pana Jezus ustanowił Sakrament
Kapłaństwa i Eucharystii oraz pojechaliśmy do Betlejem,
Nazaretu i na Górę Tabor, gdzie Pan Jezus przemienił się, w
obecności uczniów: Jakuba, Jana i Piotra. Udało nam się
również dotrzeć na Górę Błogosławieństw i w miejsce
ustanowienia Prymatu św. Piotra. Dla mnie pobyt w Ziemi
Świętej, to czas kapłańskich rekolekcji. Jestem przekonany,
że mogę jeszcze z większą mocą głosić Ewangelię, bo
naocznie widziałem miejsca, które w niej są opisane.
Po kilku dniach przebywania w klimacie trzech
wielkich religii: chrześcijańskiej, żydowskiej i
muzułmańskiej dotarliśmy do Rzymu, aby wziąć udział w
ogłoszeniu Papieża Polaka - Świętym. Nasz kolega postarał
się o karty wstępu do
sektorów przeznaczonych
d l a k s i ę ż y, d l a t e g o
mogliśmy być bliżej
ołtarza. Nadeszła
Niedziela Miłosierdzia.
Pełni emocji udaliśmy się
na Plac Świętego Piotra.
Oglądając się na
wszystkie strony, czułem
się dumny, że jestem
Polakiem. Setki flag
biało-czerwonych i
transparenty z napisami
polskich miejscowości. To niezwykłe, że Pan Bóg pozwolił
nam żyć w takich czasach, kiedy Kościół ogłasza Papieża
Świętym i to naszego
Wielkiego Rodaka. Dla mnie
księdza, widok Jana Pawła II,
budzi w sercu wdzięczność.
Karol Wojtyła, to autentyczny
wzór kapłaństwa, którym
możemy się budować, a nade
wszystko próbować
naśladować. W poniedziałek,
dzień po kanonizacji, odbyło
się dziękczynienie.
Spotkaliśmy się na Mszy
Świętej i w atmosferze radości, uwielbialiśmy Pana Boga,
za Jana Pawła II.
W środę, tuż przed 1 maja wróciliśmy do Polski.
Dziękujemy Panu Bogu za ten czas. Ufamy, że wyda on
dobre owoce w naszych sercach i przyczyni się do lepszej
pracy duszpasterskiej. Modliliśmy się za wszystkich ludzi
nam powierzonych. Wierzymy, że dzięki łasce Pana Boga
będziemy mogli dalej, jak najlepiej potrafimy służyć
Kościołowi. O modlitwę za nas bardzo prosimy i my ją
odwzajemniamy.
Cieszę się, że mam takich kolegów na roczniku
kursowym, z którymi mogę porozmawiać, pożartować, i to
co sobie bardzo cenię: wspólnie pomodlić.
ks. Przemysław Tyblewski

8

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ŚWIĘTA RITA - PATRONKA SPRAW
TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH
Wspomnienie Świętej Rity obchodziliśmy 22 maja,
w dniu jej narodzin dla nieba. Warto nieco bliżej poznać
tę niesamowitą Świętą. Do przedstawienia Św. Rity
naszym czytelnikom skłoniło mnie przede wszystkim
poświęcenie, 13 maja 2014 roku, obrazu tej Świętej w
kościele p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy.
Urodziła się niedaleko Cascii, w prowincji Umbria we
Włoszech, a więc na tej samej ziemi co św. Franciszek. Jej
rodzice to prości wieśniacy – Amanta i Antoni Lotti, którzy w
chwili urodzin jedynaczki byli w podeszłym wieku. Na chrzcie
otrzymała imię Małgorzata. Od dzieciństwa towarzyszyła jej
aura cudowności. Kiedy jako niemowlę leżała w kołysce na polu,
żniwiarz skaleczony kosą chciał odgonić krążące wokół niej
pszczoły. Zorientował się, że jego pomoc nie jest potrzebna, bo
pszczoły nie robią dziecku krzywdy, pomimo że chodzą po jej
ciele. Cofnął rękę i ze zdumieniem stwierdził, że nie ma na niej
śladów krwi, rana całkowicie zniknęła.
Pobożna dziewczyna marzy o życiu klasztornym i
całkowitym poświęceniu się kontemplacji Jezusa
Ukrzyżowanego, ale jej kochani rodzice wymarzyli dla córki
inną drogę. Poszła więc za wolą rodziców i poślubiła mężczyznę,
Paola Manciniego, który okazał się człowiekiem agresywnym i
brutalnym. Z tego związku rodzą się chłopcy-bliźniacy, którzy,
jak się szybko okazało, odziedziczyli po ojcu gwałtowny
charakter i okrucieństwo. Po 18 latach małżeństwa, mąż
Małgorzaty traci życie w bójce. Synowie postanawiają pomścić
ojca. Nieszczęśliwa matka zwraca się do Boga z błaganiem, by
raczej wezwał jej synów do siebie, niż pozwolił im popełnić
zbrodnię. Wkrótce młodzieńcy ciężko zachorowali. Przed
śmiercią ulegają prośbom matki i przebaczają zabójcom
ojca.Małgorzata zostawszy sama, postanawia zrealizować swoje
młodzieńcze marzenie i wstąpić do klasztoru. Udaje się do
augustianek – eremitek w Cascii. Matka przełożona trzykrotnie
jej odmawia – w klasztorze przebywają młode panny i uznano, że
nie jest to miejsce dla wdowy. Wg legendy Małgorzacie ukazali
się: św. Jan Chrzciciel, św. Augustyn, św. Mikołaj z Tolentino i
odprowadzili ją oni pod bramę klasztoru, która sama się
otworzyła. Przeorysza widzi w tym wolę Bożą. Wkrótce
augustianki przekonują się, jaki skarb mają u siebie. Siostra Rita,
takie przybrała imię zakonne, z wielkim poświęceniem posługuje
chorym i ubogim. Przechodzi szkołę pokory i umartwienia. Aby
upodobnić się do cierpiącego Zbawiciela, nosi włosienicę i
biczuje się.
W Wielki Piątek 1443 roku prosi Chrystusa, aby pozwolił jej
odczuć ból przynajmniej jednego z cierni z Jego korony. I oto

Konkursy, konkursy… i zwycięstwa!
W tym roku szkolnym wielu uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum wzięło udział w konkursach religijnych. Największy
sukces to zdobycie przez uczennicę III klasy Gimnazjum w
Zbąszyniu - Urszulę Szuwarską - II miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy Religijnej. W tym roku do finału dostało się
tylko 17 osób, w tym aż dwie zbąszynianki! Natalia Lehmann,
która ostatecznie uplasowała się na 7 miejscu, w rozgrywkach
rejonowych była zwyciężczynią! Testy sprawdzali studenci V
roku teologii i byli zdumieni poziomem wiedzy gimnazjalistów.
W tym czasie finaliści zwiedzali rezerwat archeologiczny interaktywne muzeum „Genius loci”
na terenie Ostrowa

jeden z gipsowych cierni klasztornego
krucyfiksu Chrystusa odrywa się i spada na
środek czoła zakonnicy. Na tym miejscu
wytwarza się bolesna rana, która zadaje jej
nieznośne cierpienia przez 15 lat. Z niegojącej się
rany wydobywa się przykra woń, która jest
przyczyną wielu utrapień Rity i praktycznie
skazuje ją na izolację w klasztorze.
Jest rok 1450 ogłoszony przez papieża
Mikołaja V Rokiem Świętym. Rita bardzo
pragnie udać się na uroczystości Roku Świętego
do Rzymu. Było to jednak niemożliwe ze względu na przykrą woń
roznoszącą się z rany. I oto na kilka dni przed pielgrzymką rana
zniknęła i Rita mogła udać się do Rzymu. Kiedy siostry wróciły,
stygmat na czole Rity pojawia się znowu, a wraz z nim powraca
odór. Rita we wspólnocie augustiańskiej przeżyła 40 lat.
Legenda mówi, że Rita umierając zimą, prosi, aby
przyniesiono jej z ogrodu różę. I pomimo śniegu i mrozu w
ogrodzie znajduje się piękna róża. Zaraz po jej śmierci zaczęły
mnożyć się cuda, co ściągało do grobu Rity wielu pielgrzymów.
Pierwsza została uzdrowiona augustianka, która po śmierci
pocałowała Ritę, a potem stolarz, który modlił przy jej
śmiertelnym łożu, otrzymał władzę w ręce. Z wdzięczności
wykonał dla niej trumnę.
Mimo upływu pięciu wieków, które minęły od śmierci Rity,
jej ciało jest zachowane w doskonałym stanie. Do dziś widać ślad
ciernia z korony Chrystusa na jej czole. Kult Świętej, uważanej za
patronkę spraw szczególnie trudnych, stale rośnie. Wierni, aby
prosić o jej wstawiennictwo, odmawiają modlitwy przez 15
czwartków dla upamiętnienia 15 lat, w czasie których Święta Rita
nosiła stygmat ciernia na czole. Najczęściej odmawiają to
nabożeństwo przez 15 tygodni poprzedzających dzień 22 maja,
poświecony Świętej.
Kult Św. Rity zatwierdził papież Urban VIII w roku 1628,
dokonując beatyfikacji. Uroczysta kanonizacja odbyła się w roku
1900. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając Św. Ritę
„drogocenną perłą Umbrii”. W ostatnim czasie włoska
augustianka staje się coraz bardziej „popularna” w Polsce. Dzieje
się to głównie za sprawą reaktywowanego u nas pod koniec lat 70
zakonu augustianów. Miejscami kultu są kościół i augustiański
klasztor św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie oraz
klasztor w Łomiankach pod Warszawą. Augustianie propagują
następującą modlitwę do tej patronki:
„Pozdrawiam cię, Święta Rito, napełniona miłością
pokojem, przykładzie wszelkiej cnoty, wierna uczennico
Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia,
uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas
w każdej potrzebie. Amen
Urszula Pawelska
Tumskiego, gdzie można zobaczyć przekrój przez kolejne
warstwy wykopalisk archeologicznych - aż do czasów Mieszka I.
Spotkali się również - przy deserach lodowych!- z Księdzem
Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Aż 60-cioro naszych
uczniów obu typów szkół przystąpiło do ogólnopolskiego
konkursu wiedzy o Janie Pawle II organizowanym przez
warszawską firmę „Olympus”. Uczennice szkoły podstawowej:
Olga Lauba i Joanna Rokoszewska wywalczyły 8 i 9 miejsce
oraz tytuł laureata. Gratulujemy!
Uczniowie licznie startowali też w szkolnym papieskim
konkursie internetowym – musieli uważnie wczytać się w
przemówienia papieskie skierowane do dzieci i młodzieży.
cd. str. 16
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Promocja Nowych Szafarzy
Komunii Świętej…
8 czerwca w Poznaniu odbędzie się
Archidiecezjalny Dzień Skupienia dla
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.
połączony z odnowieniem posługi
szafarskiej i promocją nowych szafarzy.
Nasza parafia od dziś jest bogatsza o
dwóch nowych Szafarzy, którzy
przedstawiają się nam w naszej gazetce
parafialnej.
Nazywam się
Damian Matysiak,
u ro d z i ł e m s i ę w
Wolsztynie, mam 33
lata. Meszkam w
Perzynach razem z
mamą Danutą i tatą
Marianem. Mam
siostrę Justynę, która założyła już własną
rodzinkę. Jestem absolwentem Zespołu
Szkół Odzieżowych w Zbąszyniu i
Technikum Budowlanego w Zielonej
Górze. Ukończyłem studium menadżerskie
w Wolsztynie, studia licencjackie w
Sulechowie, studia magisterskie w
Szczecinie oraz podyplomowe w Poznaniu.
Zarządzam firmą budowlaną w Zbąszyniu.
Z racji tego, że pochodzę z Perzyn, często
udzielam się na mszy św. (min. czytam) W
okresie Wielkiego Postu odprawiam Drogę
Krzyżową w kaplicy. Należę do wspólnoty
Apostolstwa Rodziny Salezjańskiej w

Dębowcu, a także do Wspólnoty Rycerstwa
Niepokalanej Maryi. Bardzo interesuje
mnie historia. Uwielbiam naturę i
przejażdżki rowerowe.
Dlaczego chcę być Szafarzem? Od
dawna o tym marzyłem, dużo o tym
myślałem. Odbyłem rozmowę z Ks.
Proboszczem… jeszcze chwila
zastanowienia, przemodlenia i
prawie natychmiastowa
odpowiedź: TAK!
Zbigniew Owczarczak Jestem rodowitym
Zbąszynianinem, synem
Franciszka i Pelagii. Pochodzę z
rodziny kolejowej. Miałem
pięcioro rodzeństwa. Ukończyłem Szkołę
Podstawową w Zbąszyniu (moją
wychowawczynią była i pani Elżbieta
Puterczyk, która później została moją
teściową), a potem Liceum
Ogólnokształcące w Wolsztynie. Następnie
studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Opolu na kierunku matematyka- fizyka. 21
czerwca 1966 zdobyłem dyplom i wróciłem
do Zbąszynia. Rozpocząłem pracę w
N o w y m To m y ś l u w L i c e u m
Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika, gdzie pracowałem 10 lat.
Później zaproponowano mi pracę w
Urzędzie Miasta w Zbąszyniu jako
inspektor oświaty. W roku 1990
rozpocząłem pracę jako nauczyciel
matematyki w naszej szkole podstawowej.
Od roku 1996 jestem na emeryturze. Jako

DIALOG KATOLICKO - ŻYDOWSKI
Kilka dni temu papież Franciszek odbył trzydniową
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wydarzenie to, niezwykle ważne
zarówno z punktu widzenia katolików, jak i wyznawców religii
mojżeszowej, było szeroko komentowane w różnorakich
mediach. Przy tej okazji warto poczynić rozważania dotyczące
tego, jak wyglądały kiedyś stosunki między Kościołem a
judaizmem, a jak dynamicznie rozwinął się dialog między tymi
wyznaniami na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.
Przez wieki stosunki między katolikami i żydami nie były
dobre. Wzajemne różnice, uprzedzenia i stereotypy robiły swoje.
Do dziś, ludzie nieposiadający elementarnej wiedzy oraz
kierujący się wyłącznie zasłyszanymi informacjami albo silnie
zakorzenionymi w świadomości stereotypami wypowiadają się z
pogardą o wyznawcach religii żydowskiej i o Żydach jako
narodzie. Mówiąc jednak na marginesie,należy sobie
uświadomić, że szczególnie dzieje polskiego narodu są w bardzo
dużym stopniu związane z dziejami narodu żydowskiego. Wszak
nie sposób nie nawiązać w tym miejscu do tragedii Holocaustu i
przypomnieć jak wielu Polaków (w tym katolików) pomagało
Żydom, którzy byli w okrutny i nieludzki sposób traktowani przez
nazistowskich okupantów. Fakt ten niewątpliwie potwierdza ilość
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młody chłopak byłem ministrantem,
członkiem chóru dziecięcego, którego
opiekunem był ks. Wacław Szymczak, a
także członkiem zespołu aktorskiego pod
opieką ks. Filipowskiego. W naszym
Zbąszyńskim kościele w roku 1968
zawarłem związek małżeński z żoną Teresą
(która była moją koleżanką z
klasy.) Mamy dwoje dzieci
Annę i Jacka. Doczekaliśmy
się siedmioro wnucząt
najstarszy to Piotrek potem
Ola, Jakub, Maciej,
Magdalena, Mikołaj i Aleks.
Należę do 6 róży ojców z
m i a s t a .
M o j e
zainteresowania to
matematyka i krzyżówki. Po otrzymaniu od
Ks. Proboszcza propozycji, aby zostać
Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii św.
długo się zastanawiałem. Zadawałem
sobie pytanie, czy jestem godny...i zdołam
piastować taką funkcję? Ale po pewnym
czasie zrozumiałem, że jeśli Pan Bóg tak
chce i puka do mych drzwi... To Ja Jestem
gotów.
Panie Jezu Chryste Chlebie z nieba
dający życie wieczne. Napełnij Duchem
swoim wszystkich Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej, aby godnie
spełniali swoją posługę. Pomóż
zachować czyste serce, nieustannie
karmić się Twoim Ciałem i z pokorą
nieść je braciom, szczególnie chorym.
Który Żyje i Króluje na Wieki Wieków
Amen.
Gabrysia Skubiszyńska

najwyższych cywilnych żydowskich odznaczeń przyznanych
Polakom -Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, nadawanych
przez Instytut YadVashem w Jerozolimie.
Po tym krótkim wstępie należy przejść bezpośrednio do
początków kształtowania się dialogu katolików i żydów. Przez
lata w liturgii wielopiątkowej w modlitwie powszechnej, która w
ten dzień ma szczególne znaczenie, znajdowały się słowa o
modlitwie za „wiarołomnych Żydów”. Owo krzywdzące
określenie zostało wykreślone z modlitwy przez, opisanego
przez mnie krótko w poprzednim artykule, papieża Jana XXIII.
Choć był to zaledwie gest, stanowił swoisty punkt zwrotny
w relacjach, początek budowania dialogu. Papież dał się poznać
jako dobrodziej owej nacji już znacznie wcześniej - dzięki
staraniom przyszłego papieża podczas wojny, tysiące Żydów z
okupowanej przez Trzecią Rzeszę Europy mogło uzyskać wizy do
krajów neutralnych, co prawdopodobnie ocaliło ich istnienie.
Kamieniem milowym dla stosunków katolicko-żydowskich
okazał się jednak pontyfikat kolejnego Ojca Świętego – Pawła VI.
Przede wszystkim został podpisany przez niego dokument o
stosunku Kościoła katolickiego do wyznań niechrześcijańskich
(Nostra aetate), gdzie m. in. wyraźnie zostało podkreślone, że
niesprawiedliwe jest obwinianie Żydów za zabójstwo Jezusa,
gdyż umarł on po to, aby zbawić cały świat
.
cd. str. 11
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

DIALOG ...

cd. ze str. 10

Jednakże przełomowym wydarzeniem, nie mającym
precedensu, okazała się podróż apostolska Pawła VI w dniach 46 stycznia 1964r. do Jordanii i Izraela. Od tego momentu
faktycznie stosunki katolicko-żydowskie zaczęły coraz bardziej
się zacieśniać i udało się przełamać pewną barierę, która od setek
lat dzieliła wyznawców obu religii. Papież pokazał, że choć
wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, to
należy szanować także wiarę innych ludzi, zaś w szczególności
judaizm, który stanowi w istocie fundament chrześcijaństwa.
Wszak sam Jezus był Żydem, o czym wielu katolików często
zapomina.
Niewątpliwie inicjatywa Pawła VI miała największe
znaczenie dla rozwoju wspomnianego dialogu i wzajemnego
przebaczenia wielowiekowych krzywd i nieporozumień. Dialog
ten swym działaniem umocnił w niesamowicie wyrazisty sposób
św. papież Jan Paweł II. Do historii przeszła już modlitwa
papieża przy Ścianie Płaczu czy też modlitwa w rzymskiej
synagodze. W swoich działaniach i gestach niewątpliwie także
papież Benedykt XVI był kontynuatorem procesu pojednania
Kościoła z Żydami. Powtórzył za Pawłem VI, iż za śmierć
Jezusa odpowiadało tylko kilku Żydów, a obarczanie winą
całego Narodu nie jest właściwe. Bardzo wymownym i
wzruszającym gestem była także wizyta papieża, z pochodzenia
Niemca, w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau podczas
pielgrzymki do Polski, gdzie wyraźnie potępił on antysemityzm.
Tym razem przyszedł czas na papieża Franciszka. Wizyta
duszpasterska Ojca Świętego do Jordanii, Palestyny i Izraela
odbyła się w dniach 24-26 maja 2014r. Mija 50 lat od wizyty
Pawła VI w Ziemi Świętej, stąd pielgrzymka papieża Franciszka
zyskuje dodatkowy wymiar – podkreślenie, że Kościół jest
gotowy do dalszego dialogu. Niezwykle trudny okres nadał tej
wizycie także charakter polityczno-społeczny, gdyż wielu
katolików czekało na słowa otuchy od swojego pasterza.
Pięknym gestem, a z drugiej strony kontrowersyjnym i szeroko
komentowanym w mediach izraelskich, było zatrzymanie się
papieża i modlitwa pod murem odgradzającym Zachodni Brzeg
od Jerozolimy. Na stronie internetowej Polskiego Radia
podkreślono, iż: Chrześcijanie z Ziemi Świętej oczekują od
Franciszka słów otuchy. Wskutek rewolucji w krajach arabskich

PIELGRZYMKA - cd. ze str. 5
Jest to również sanktuarium życia rodzinnego, w którym za
rodziny modlili się obaj Święci Papieże – Jan XXIII i Jan Paweł
II. Tam również narodziła się, odmawiana w maju, Litania
Loretańska.
Pielgrzymując przez Austrię, nawiedziliśmy polski kościół
św. Józefa na Kahlembergu. I właśnie to miejsce, to patriotyczny
szlak naszej pielgrzymki. Tutaj 12 września 1683 roku rozegrała
się decydująca, zwycięska bitwa pod naczelnym dowództwem
króla Jana III Sobieskiego. Front turecki załamał się, a
zwycięstwo uratowało Wiedeń, chrześcijańską Europę i kulturę.
Papież Innocenty XI, który był papieżem podczas odsieczy
wiedeńskiej, wzywał do obrony chrześcijaństwa przed islamem.
Do polskiego króla Jana III Sobieskiego tak wołał: „Synu, ratuj
chrześcijaństwo, ratuj Europę.” Przy grobie papieża bł.
Innocentego XI modliliśmy się będąc w Bazylice Św. Piotra w
Rzymie.
Kolejne miejsce związane z patriotyzmem Polaków, które
nawiedziliśmy, to Monte Casino. Byliśmy na cmentarzu

wielu wyznawców
Chrystusa uciekło z
Bliskiego Wschodu. W
ostatnich dniach nasiliły
się antychrześcijańskie
incydenty w Izraelu,
takie jak obraźliwe
napisy na ścianach
kościołów. Izraelskie
służby aresztowały już
kilkanaście osób w związku z tymi incydentami, a co najmniej
kilku ultraortodoksom nałożyły areszt domowy. Wszystko po to,
by uniknąć prowokacji w czasie wizyty papieża. Katolicy czekali
zatem na słowa otuchy i je otrzymali. Niezwykle doniosłym
wydarzeniem było też spotkanie Ojca Świętego z patriarchą
Konstantynopola Bartłomiejem I. Podpisali oni wspólną
deklarację, w której wskazali, że zrobią wszystko, aby
chrześcijanie byli razem. Dialog zatem dotyczy także innych
wyznań chrześcijańskich, a nie wyłącznie judaizmu.W wielu
spośród kilkunastu wygłoszonych przemówień papież
Franciszek apelował o dołożenie starań o rozwiązanie konfliktu
izraelsko-palestyńskiego oraz o położenie kresu przemocy i
przelewowi krwi w Syrii. Zaprosił także do Watykanu na
wspólną modlitwę o pokój prezydenta Izraela Szimona Peresa i
przywódcę Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.
Reasumując, stosunki katolicko-żydowskie przez wieki nie
były dobre, zaś efekty zgromadzonej przez lata niechęci oraz
utrwalonych stereotypów trwają do dziś. Jednakże należy
podkreślić, że ostatnie pięćdziesiąt lat intensyfikacji
pozytywnych stosunków na linii Kościół katolicki - judaizm
prowadzi do wzajemnego poszanowania obu religii i powoduje
umacnianie się dialogu. Na końcu artykułu zamieszczam słowa
papieża, które są przejawem tego, że Kościołowi bardzo zależy
na efektywnym dialogu z Żydami: Oby Jerozolima była
naprawdę Miastem Pokoju! Niech w pełni jaśnieje jej
tożsamość i jej sakralny charakter, jej uniwersalna wartość
religijna i kulturowa, jako skarb dla całej ludzkości! Jakże to
piękne, gdy pielgrzymi i mieszkańcy mogą swobodnie udawać
się do miejsc świętych i uczestniczyć w uroczystościach!
Błażej Boch
przeszło tysiąca Żołnierzy Polskich, poległych w walkach o
wyzwolenie, które nastąpiło 18 maja 1944 roku. Na górze tej
wnosi się także klasztor założony przez Świętego Benedykta.
Spoczywają tu jego doczesne szczątki oraz jego siostry Św.
Scholastyki. Tutaj uczestniczymy we Mszy św. wraz kilkoma
polskimi grupami. Święty Benedykt został w roku 1964
ogłoszony przez papieża Pawła VI głównym Patronem Europy,
jako zwiastun pokoju, a także głosiciel wiary. Św. Benedykt to
patron papieża-seniora Benedykta XVI.
Szlak świętych to również położone 60 km od Rzymu nad M.
Tyreńskim, Nettuno - sanktuarium Św. Marii Goretti – włoskiej
dziewicy i męczennicy czystości. W tym sanktuarium
szczególnie wyrażaliśmy swoją radość i dziękowaliśmy Panu
Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.
Uczestniczyliśmy tu bowiem we Mszy św. w niedzielę, po
uroczystościach kanonizacyjnych.
Za wszystkie duchowe przeżycia, które na zawsze pozostaną
w naszych sercach i pamięci, Bogu nich będą dzięki.
Urszula Pawelska
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„Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana
Pawła II w 27 tomach”
To seria 27 obszernych tomów liczących 6000 stron.
Ponad 1600 najważniejszych fragmentów papieskich
homilii i przemówień – i są to jego własne słowa, a nie
jakieś subiektywne omówienia. Czasem Ojciec Święty
także opowiada wzruszająco o sobie, wspomina
dzieciństwo, młodość, krakowskie lata na stolicy św.
Stanisława. Zwłaszcza na początku Pontyfikatu widać,
jak bardzo tęsknił za swoim krajem.
„Dzieje Wielkiego Pontyfikatu” to także ponad
5700 fotografii wykonanych przez nie mających sobie
równych papieskich fotografów – krakowianina Adama
Bujaka i rzymianina Arturo Mari. Ojciec Święty kochał
ich obu i obaj mieli dostęp do najtajniejszych wydarzeń
Pontyfikatu – uwieczniali to z wrodzonym sobie
artyzmem. Dzięki nim zobaczymy Jana Pawła II na tle

całego świata: od
Alaski po Polskę, od
S z w e c j i p o
Australię, od Rzymu
po afrykański busz.
Od konklawe aż po
ostatnią drogę do
domu Pana.
Do wypożyczenia u
Pani Marty - Tel.
602720453
Słowo: Jan Paweł
II, Fotografie:
Adam Bujak,
Arturo Mari,
Redakcja serii,
wybór i grafika: Leszek Sosnowski

Złożono tablice
z „Deklaracją Wiary
Lekarzy”
Przyjaciółka Papieża Jana Pawła II
doktor Wanda Półtawska (ciężko
chora) - inicjatorką deklaracji.

Na Jasnej Górze, podczas
90. Pielgrzymki Służby
Zdrowia, lekarze złożyli tablice
z Deklaracją Wiary. Są one
wotum wdzięczności za
kanonizację Jana Pawła II. Pod
dokumentem podpisało się
ponad trzy tysiące osób.

Zaufaj Panu już dziś

Dzwoń, kiedy osoba umiera -

Módlmy się wszyscy w intencjach tych, którzy proszą o
odmówimy Koronkę w godzinę
modlitwę. Niech ona będzie szczerą, pełną wiary i ufną w
śmierci, zgodnie z obietnicą Pana
Miłosierdzie Boże. Tylko on wie i może wszystko. Intencje
proszę wrzucać do skrzynki modlitewnej przy obrazie Matki Jezusa osoba może odejść w wielkim
Bożej oraz na telefon o każdej porze dnia i nocy.
pokoju- pojednana z Bogiem.
Telefon 602 763 974
12
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TRUDNA HISTORIA
(ciąg dalszy)
Serce Jezusa kocham Cię najgoręcej spraw
bym Cię kochał jak najwięcej.
Osiemdziesięcioletni wizerunek
przyjechał z Mariampola (woj.
Stanisławowskie, Archidiecezja Lwowskadziś Ukraina) wraz z Polakami wypędzonymi
z Kresów na Ziemie Zachodnie.
Świadectwo:
Cześć Boskiego Serca zaprowadzili u nas
Ojcowie Jezuici ze Stanisławowa, którzy tam
głosili rekolekcje w roku jubileuszowym
1934. Po paru dniach cała parafia była już
własnością Serca Jezusowego, któremu
zawierzyły się rodziny przez ręce św. Małgorzaty Alaquoque.
„KTO DZIEWIĘĆ PIĄTKÓW ODPRAWI JAK
TRZEBA, NIE UMRZE W GRZECHU, LECZ
WNIJDZIE DO NIEBA” – to słowa rekolekcjonisty.
Wprowadzili też osobiste poświęcenie się Sercu
Jezusowemu. Nasz ówczesny Proboszcz ks. Marcin Bosak
(później bestialsko zamordowany przez Ukrainców)
powiedział: ,,Moja parafia jest własnością Bożego Serca'' i
zainicjował Nabożeństwo Poświęcenia Rodziny Sercu
Jezusa. Ojcowie Jezuici rozprowadzali pismo katolickie

SPACERKIEM PO HOLANDII
Tomasz z Kempis (Thomas Hemerken, Thomas
Hamerken, Thomas van Kempen) urodził się ok. 1380 roku
w Kempen, niedaleko Kolonii w Niemczech. To niemiecki
zakonnik, kanonik regularny, teolog i mistyk. Przypuszczalny
autor „O naśladowaniu Chrystusa” - jednego z największych
dzieł ascezy chrześcijańskiej. W 1395 r. Tomasz z Kempis
zostaje umieszczony w szkole w Dewenter, prowadzonej
przez braci Wspólnego Życia. Później wstąpił do Kanoników
Regularnych w Agnetenberg niedaleko Zwolle, którego
przeorem był jego brat Jan. Tam przyjął święcenia
kapłańskie. W roku 1413 został podprzeorem. W klasztorze
zajmował się kopiowaniem ksiąg. Samą Biblię przepisał
cztery razy. Tomasz z Kempis należał do nurtu Mistycyzmu
Nadreńskiego, z prądem Devotio moderna. Do jego mistrzów
duchowych należeli: Gert Groote i Florentius Radewijns,
twórcy ruchu braci Wspólnego Życia. Napisał biografie
twórców tego ruchu.
Przypuszcza się, że to On w 1418 roku wydał anonimowo
dzieło „O naśladowaniu Chrystusa”, które jest jednym z
najbardziej dominujących świadectw kariery cierpiętnictwa
w chrześcijaństwie. Cierpiętnictwem nazywamy tu postawę
wobec świata i Boga charakteryzująca się traktowaniem
cierpienia jako królewskiej drogi do zbawienia, potępieniem
radości i przyjemności, zanegowaniem wartości człowieka
oraz świata doczesnego, skrajnym odsunięciem się od ludzi i
spraw tego świata. Tomasz w swoim dziele wielokrotnie
przywołuje cytaty biblijne, interpretując je w sobie właściwy
sposób. Biblia odbiła się w umyśle Tomasza, który
zinterpretował ją całą swoją osobowością. Tomasz jest
człowiekiem cierpiącym i z tego cierpienia czyniącym cnotę,

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
8 czerwca J 20, 19 – 23 „Jezus daje Ducha Świętego”
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów
Duchem Świętym. Rodzi się pytanie, kim jest Duch Święty?
Oto, co powiedział ks. Jan Twardowski: „Możemy sobie
wyobrażać Boga Ojca. W rzeźbie i malarstwie przedstawiamy
Go nieraz jako starca z brodą. Możemy sobie wyobrażać Pana
Jezusa, bo przecież stał się człowiekiem.Nie sposób
wyobrazić sobie Ducha Świętego. Wszystkie znaki, jak
gołębica czy ogień, nie wypowiadają Jego tajemnicy. Nie
widzimy Ducha Świętego, tak jak nie widzimy wiatru, ale
widzimy Jego działanie. Jest strażnikiem duchowości i
niewyobrażalnej wielkości Boga. Niewidzialny, a
jednocześnie bliski nam, bo stale spotykamy się z Jego
działaniem i Nim jesteśmy ogarnięci”.
Przyjęcie Ducha Świętego umożliwia uczniom
kontynuowanie misji Jezusa. W mocy Ducha Świętego
uczniowie mogą stawać się gorliwymi świadkami miłości
Ojca objawionej w osobie Syna. Pozwala też uczniom na
otrzymanie władzy zarezerwowanej dla Boga – władzy
odpuszczania grzechów. Ma ona służyć budowaniu jedności i
wspólnoty oraz przeciwstawianiu się szatanowi, który jest
ojcem wszelkich podziałów.
15 czerwca J 3, 16 – 18 „Bóg posłał swego Syna na świat,
aby świat został zbawiony”
Punktem, do którego zmierza człowiek jest Bóg, Trójca
Święta. Wsłuchując się w słowa Jezusa, możemy stwierdzić,
że Bóg stanowi wspólnotę Osób. Boga Ojca łączy z Synem
głęboka więź, Miłość – Duch Święty. Dlatego Bóg „zapragnął
dzielić się” miłością z człowiekiem. Jesteśmy przecież
stworzeni przez Boga na podobieństwo Trójcy Świętej. Więź
Ojca i Syna w Duchu jest odbita w naszych sercach. Gdy
„gubimy” obraz Boga, Jego miłość, Bóg poszukuje dróg
zbawienia. Daje to, co dla Niego najcenniejsze, Syna swego
Jednorodzonego. Z głębi miłości, dzielenia, dawania Boga
wypływa zbawienie. Miłość Boga do nas jest odbiciem
miłości, która stanowi samą Jego istotę.
Trójca Święta towarzyszy od początku naszemu życiu
duchowemu. W sakramencie chrztu, Bóg Ojciec wypowiada
wobec każdego z nas te same słowa, które wypowiedział nad
Jezusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Łk 3,22). Zostajemy więc włączeni w potrójną

RAJD ROWEROWY
W niedzielę 4 maja 2014 r. po
południu, grupa około 20 osób wraz z
ks. Łukaszem udała się na rowerową
wycieczkę do Kosieczyna i
Zbąszynka. Celem naszej wycieczki
było zwiedzenie XIV – wiecznego,
zabytkowego, modrzewiowego
kościoła pw. Świętych Apostołów
S z y m o n a i J u d y Ta d e u s z a w
Kosieczynie. Wyjazd nastąpił z placu
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relację. Z Bogiem Ojcem, Stworzycielem, łączy nas relacja
dziecięctwa; z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem – relacja
przyjaźni, braterstwa; a z Duchem Świętym, Uświęcicielem –
relacja miłości, świętości.
Pomimo naszej grzeszności wchodzimy w relacje z Trójcą
Świętą: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Znakiem
krzyża zwykle rozpoczynamy i kończymy dzień. W imię
Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza
grzechy. W taki sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i
każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Świętej
pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.
22 czerwca Mt 10, 26 – 33„Nie bójcie się ludzi”
Bóg troszczy się o każde ze swoich stworzeń, a więc
troszczy się też o każdy szczegół naszego istnienia. Ważne,
abyśmy umieli przyjmować Jego troskę z wdzięcznością i
radośnie współpracowali z Jego łaską. Jezus uczynił z
uczniów heroldów, którzy mają głosić panowanie królestwa
Bożego, przybycie na świat Mesjasza posłanego przez Boga.
Przeciwnicy w wierze wywołują lęk uczniów, ale Jezus daje
im władzę nad duchami, chorobami i niemocami ludzi. Wiara
usuwa lęk przed ludźmi i dodaje im odwagi do posłuszeństwa
Bogu. Wrogowie Jezusa na ziemi mogą zabrać uczniom
wszystko, lecz nie wyrwą ich z królestwa Boga, bo On będzie
ich bronił.
29 czerwca Mt 16, 13 – 19 „Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego”
Jezus pyta Szymona Piotra: „Kim dla ciebie jestem?” Tak
pytać może tylko przyjaciel, ten, z którym łączą nas więzy
miłości. Jezusa ucieszyła odpowiedź Szymona Piotra: „Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Piotr odkrył Jego sekret,
iż jest oczekiwanym Mesjaszem.
Poznanie siebie jest bardzo ważne w życiu człowieka, bo
bez tego życie nie jest prawdziwym życiem, bo bez tego
człowiek tylko błąka się po świecie, nie wiedząc dokąd idzie.
Dlatego warto poznać Jezusa. Warto „odkryć Go”. Kto Go
pozna, ten dużo zrozumie, a sprawy trudne i niezrozumiałe
staną się prostymi i jasnymi.
Wiara Piotra w to, że Jezus jest Mesjaszem i Synem
Bożym stanie się fundamentem Kościoła. Całe to zdarzenie
pokazuje, że Bóg wybiera do służby w swoim królestwie ludzi
wierzących, którzy stają się dojrzałymi. Warto więc zapytać
samego siebie, kim Jezus jest dziś dla mnie? I kim ja jestem
dla Niego?
opr. Katarzyna Kubiak

przed Domem Katolickim. Trasa
wiodła ścieżką rowerową do Nądni,
przez Nową Wieś, do Kosieczyna. Tam
przywitał nas bardzo mile ks.
proboszcz Zdzisław Przybysz. On też
zaprosił nas do zwiedzenia kościoła.
Dowiedzieliśmy się m.in., że kościół
został zbudowany w 1389 r. i jest
najstarszą drewnianą świątynią w
Polsce i Europie Zachodniej. Po
zakończeniu zwiedzania, udaliśmy się
do ogrodów ks. proboszcza. Tam
strażacy rozpalili ognisko, przy którym

smażyliśmy kiełbaski. Na koniec
podziękowaliśmy ks. proboszczowi za
gościnę i udaliśmy się nad sztuczne
jeziorko w Zbąszynku, gdzie
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Ostatnim etapem był powrót ścieżką
rowerową do Zbąszynia. Nad całym
przejazdem czuwali strażacy z
Przyprostyni, którym bardzo
dziękujemy.
Uczestnik wycieczki - Wacek
(Zdjęcia z rajdu w numerze)

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.
17/.
18/.
19/.
20/.

W OSTATNIM CZASIE:

Zuzanna Woźniak, Zbąszyń, ul. Taczaka,
Dawid Gołek, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Hubert Roman Woźniak, Strzyżewo,
Roksana Krupnicka, Zbąszyń, Pl. Dworcowy,
Patryk Białecki, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Helena Kupińska, Zbąszyń, ul. Orzeszkowej,
Dawid Godlewski, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Faustyna Dorota Wyrwa, Stefanowo,
Laura Bocer, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Alexander Tomiak, Perzyny,
Helena Obst, Zbąszyń, ul, Zielona,
Gabriela Daniela Jankowska, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Mikołaj Basiński, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Tadeusz Matula, Jastrzębsko Stare,
Magdalena Kuraś, Nowy Dwór,
Zuzanna Zboralska, Zbąszyń, ul. Mostowa,
Antoni Franciszek Czepiżak, Zbąszyń, ul. Holenderska,
Gabriel Marek Goździewicz, Zbąszyń, ul. M. Dąbrowskiej,
Szymon Jakub Zuchniewicz, Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego,
Filip Nyga, Strzyżewo.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Andrzej Zbigniew Górliński - Justyna Józefa Potrzeba,
2/. Tomasz Marek Piątek - Lucyna Owczarczak

Odeszli do Wieczności:
1/. Piotr Kaiser, l. 56, Przyprostynia, ul. Prandoty,
2/. Zenon Ryszard Kaczmarek, l. 66, Zbąszyń, ul. Topolowa,
3/. Anna Marta Omańska, noworodek, Stefanowice,
4/. Wanda Pawłowska, l. 87, Poznań, ul. Sokoła,
5/. Jadwiga Słocińska, l. 74, Nądnia,
6/. Bożena Kazimiera Przybyła, l. 70, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
7/. Paweł Jerzy Szulczyk, l. 41, Przyprostynia, ul. Świętojańska,
8/. Bronisława Przybylska, l. 67, Przyprostynia, ul. Prandoty,
9/. Andrzej Siama, l. 52, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
10/. Janusz Bogdan Grychta, l. 52, Warszawa, Al. Jerozolimskie.

18-stka MINISTRANTÓW
31 maja odbyła się Msza św. w intencji ministrantów obchodzących w tym roku
18. urodziny. Są nimi: Dawid Andrys, Wojciech Borkowski, Jakub Eisermann,
Jakub Gołek, Wiktor Maćkowiak, Mateusz Molenda, Mikołaj Opic, Mikołaj
Taberski. Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium” składa Im wszystkim życzenia
Bożego błogosławieństwa i nieustającej opieki Matki Bożej Zbąszyńskiej.
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Urodziny Jana Pawła II „Cała Polska tańczy …”
W maju Eucharystyczny Ruch Młodych oraz Młodzieżowe
Koło Biblijne (a dołączyło do nich także wielu znajomych ze
szkół) zainicjowały obchody urodzin Jana Pawła II, których
wspomnienie przypadło w tym roku w niedzielę 18 maja.
Wieczorem, podczas Apelu Jasnogórskiego, młodzież
przypomniała spektakl „Wybrzeża pełne ciszy” z uroczystości
kanonizacyjnych, a w niedzielę 25 maja wraz z dziećmi dołączyła
do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska tańczy dla… JPII”. (Zdjęcia
w numerze.) Wprawdzie była to oktawa urodzin, ale w całej Polsce
obchody te trwały w tym roku okrągły tydzień, a kolejne
miejscowości dołączały aż do niedzieli – Zbąszyń zatańczył np. w
tym samym dniu, co Kraków… Pogoda dopisała znakomicie,
dobre nastroje również, więc radości było dużo. Wykonaliśmy
przy papieskim pomniku tańce lednickie, m.in.: „Oczekiwanie”,
„Miłość cię znajdzie”, „Tak, Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”
czy „Tańcem chwalmy Go”. Inicjatywa zlotów młodzieży
chrześcijańskiej „Lednica 2000” została podjęta właśnie przez
naszego Papieża i ojców dominikanów z Poznania (odbywają się
one w okolicy Zielonych Świąt – w tym roku ze Zbąszynia wybiera
się ponad trzydzieści osób). Tańce zakończyliśmy wykonaniem
„Litanii do Jana Pawła II”, której refren stanowią ostatnie słowa
Papieża: „Szukałem was, teraz wy do mnie przychodzicie”, a które
znajdują się także na pomniku Karola Wojtyły. Później wraz z
gośćmi - gościli u nas w tym dniu seniorzy ze Zbąszynka przenieśliśmy się do ogrodów parafialnych, gdzie młodzież
przygotowała grilla oraz kawę, a na zakończenie ks. Łukasz
odprawił nabożeństwo majowe. Na finał przypomnieliśmy
tegoroczne przedstawienie teatralne pt. „Pamiętajcie o ogrodach”
– pełne radości i kwiatów. Ci, którzy świętowali z nami, nie żałują
spędzonych wspólne chwil, a ksiądz podsumował te wydarzenia
słowami: „Kościół jest dumny!” – rzeczywiście możemy być
dumni z zaangażowania naszych dzieci i młodzieży, które już
pytają, co następnego przygotowujemy, a przecież robią to zawsze
w czasie pozalekcyjnym, co pod koniec roku szkolnego wcale nie
jest takie proste… I trzeba przyznać, że wielu z nich mimo to
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce… W tym roku przeżyliśmy
też nasz mały „prywatny” cud – trzykrotnie pogoda stawiała nasze
przygotowania pod znakiem zapytania
i
trzykrotnie się wypogodziło, mimo słusznych obaw panów ze
Zbąszyńskiego Centrum Kultury, którym jak zwykle serdecznie

Konkursy, konkursy… - cd. ze str. 9
Konkurs obejmował aż trzy etapy i największą trudnością była
systematyczność oraz trzymanie się terminów. Gratulujemy
wszystkim wytrwałym, a przede wszystkim zwycięzcom. A są to:
w Gimnazjum I miejsce - Natalia Lehmann, II miejsce - Anna
Jazdon oraz Michalina Kubiak i III miejsce - Robert
Bielaszewski. Przyznano też dwa wyróżnienia - dla Dagmary
Brudnickiej oraz Sary Pawelskiej. W szkole podstawowej I
miejsce zajęli Olga Lauba i Aleksandra Kubiak, II miejsce
Wojciech Sobczak i III miejsce Mateusz Skałecki.
Dzieci wzięły też udział w Konkursie literacko –plastycznym
"Mój kolega Lolek" zorganizowanym przez Instytut Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tematem
Konkursu było napisanie/ wymyślenie opowiadania lub wiersza,
którego bohaterem będzie Jan Paweł II jako dziecko i dołączenie
własnoręcznych ilustracji. Wzięło w nim udział 287 dzieci z 31
szkół z całej Polski. Na konkurs wpłynęły 173 prace. Zostały one
podzielone
na kategorie "wiersz" oraz "opowiadanie".
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dziękujemy za obsługę techniczną. Jesteśmy również wdzięczni
wszystkim osobom, które zawsze chętnie służą nam pomocą –
m.in.: Państwu Marii i Janowi Leśnikom, Państwu Elżbiecie i
Tomaszowi Jazdonom, panu Wojciechowi Kołacie, panu
Piotrowi Nowakowi, niezastąpionej Joasi Galas - oraz księdzu
Proboszczowi, dzięki któremu nasze inicjatywy dochodzą do
skutku… Nie możemy też nie wymienić tutaj zbąszyńskich szkół:
podstawowej i gimnazjalnej oraz SOSW, które zapewniają nam
sprzęt multimedialny i wszystkie niezbędne rekwizyty. Po raz
kolejny okazuje się, że „w jedności siła”… Cieszymy się także ze
wszystkich wyrazów sympatii ze strony naszych kochanych
widzów – to m.in. dlatego jeszcze nam się ciągle chce…
Joanna Chłopkowska
A oto relacja jednego z uczestników, a jednocześnie animatora
ERM-u Dawida Andrysa:
„W tańcu i śpiewie modlę się do Ciebie”
Uwaga! „Cała Polska tańczy dla JP2”. Wielkie wydarzenie na
rynkach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, a także w Zbąszyniu
i w wielu innych parafiach… W całym kraju od 18 do 25 maja
odbywały się wesołe spotkania przy muzyce i tańcu. Już kolejny
raz polska młodzież (w wieku od 5 do 105 lat!) zgromadziła się
wokół osoby świętego Jana Pawła II, modląc się przez Jego
wstawiennictwo do Boga i okazując swoją przynależność do
Kościoła - w myśl zasady, że kto tańczy i śpiewa ten dwa razy się
modli. W naszej parafii organizatorami tej akcji były dziewczęta i
chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z
niezastąpionymi reżyserkami panią Joanną Chłopkowską i
Marią Olejniczak. Po wielu godzinach niespokojnych prób (śpiew,
rytm, kroki, ruch, zgranie…) doczekaliśmy się dnia, w którym
mogliśmy pokazać swoje umiejętności taneczne. Tak piękne
widowisko jest zasługą naszych utalentowanych tancerzy, którzy
kochają Pana Jezusa i rozumieją, że taniec to nieme wyznanie
miłości (dla nich: Hip, hip, hura! Hura! Hura!). Jednak ważniejsza
była pomoc innym w spotkaniu ze świętym rodakiem. Dlatego
dziękujemy gościom i Wam - drodzy parafianie - za przybycie i
włączenie się w nasze świętowanie kanonizacji (Uff! Przyszli!).
Okazało się, że ludzie chcą spędzać czas w atmosferze radości.
Szkoda jednak, że wielu z widzów nie udało się nam rozruszać.
Jest to dla nas zadanie na następny raz. Spotkajmy się w
przyszłym roku, bo bez państwa nie ma tańca!
„CZY W NASZYM ŻYCIU JEST MIEJSCE NA ŚPIEW,
TANIEC I KOCHANIE ŻYCIA?” (fragment przedstawienia
„Pamiętajcie o ogrodach”)
Dawid Andrys
Ze Zbąszynia wysłano 18 prac, wykonanych przez 38 uczniów z
klas 1, 2, 4 i 6 SP. Laureatami zostali:
1. Kategoria: wiersz
II miejsce - Natalia Gajdecka, Laura Grobys,
Wiktoria Silska, III miejsce - Roksana Lekka,
2. Kategoria: opowiadanie - wyróżnienia: Oliwier Pawlik,
Kamil Irgashev, Julia Kałuska, Olga Lauba, Sebastian
Trymbulak, Dawid Majchrowski.
W końcu zwycięzcami tegorocznego Powiatowego Konkursu
Wiedzy Religijnej im. Hanny Weber w Nowym Tomyślu zostali
następujący uczniowie szkół podstawowych:
kl. I – III - 2 miejsce Kornelia Ciepielewska- SP Zbąszyń
4 miejsce Bogna Tomiak- SP Zbąszyń
kl. IV - VI - 1 miejsce Patrycja Tomaszewska – SP Nądnia
2 miejsce Olga Lauba - SP Zbąszyń
1 miejsce Patrycja Niemiec – SP Nądnia
5 miejsce Marcelina Ciepielewska - SP Zbąszyń
Serdecznie gratulujemy pracowitym uczniom i ich rodzicom!

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Z wodą, przy wejściu do kościoła.
2. Jeden z ewangelistów.
3. Zarządza nią biskup.
4. Stojący świecznik dla jednej świecy.
5. Z niej ksiądz wygłasza kazanie.
6. Uroczysty pochód podczas Bożego Ciała.
7. Instrument w kościele.
8. Umieszcza się w niej hostię podczas procesji.
9. Sypane przez dziewczynki np. w czasie procesji
Bożego Ciała.
10. Inaczej Pismo Święte.
11. Prawdziwe imię Jana Pawła II

autor: Milena

Wiersz do Ducha Świętego

SZYFR
MATEMATYCZNY

ks. Jan Twardowski

Wiersz do Ducha Świętego
Duchu Święty, który wszystko łączysz
i chcesz, żeby była zgoda.
Prosimy Ciebie,
żeby nie było ludzi zagniewanych,
żyjących jak pies z kotem,
dokuczających sobie tam i z powrotem,
takich, którzy nawet w czasie arytmetyki
pokazują sobie języki.

Wy k o n a j d z i a ł a n i a
matematyczne, dopasuj
wynik do odpowiedniej
literki, a dowiesz się jaką
uroczystość obchodzimy
w tym roku 8 czerwca.

Duchu Święty, ni z tego ni z owego,
tchnij na nas, chuchnij na całego.
Amen.
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KRZYŻÓWKA CZERWCOWA
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 54 utworzą rozwiązanie, którym jest cytat z Ewangelii wg św. Jana,
które prosimy przesłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do
20. czerwca br. Rozwiązanie „Krzyżówki majowej” - Matka jak Pan Bóg może kochać wszystkie dzieci,
każde z osobna i każde najwięcej”. Nagrodę wylosował: Pani Emilia Drzewiecka, Zbąszyń, ul. Zbąskich,
Pan Henryk Lehmann, Zbąszyń, ul. Garczyńskich. GRATULUJEMY!
Znaczenie wyrazów:

Poziomo:

1/. kooperacja,
6/. szacunek, uwielbienie,
10/. nazwisko byłego
polskiego premiera,
11/. horyzont,
12/. bohater powieści
Karola Maya,
13/. miasto w Hiszpanii,
15/. ciemność,
16/. chrześcijanka,
18/. ośrodek, skupisko,
19/. jednorazowa porcja
mleka od krowy,
21/. cecha mocno
zbudowanego mężczyzny,
22/. letnie zbiory,
26/. były prezydent USA,
27/. odcięta część bluzki
doszyta do talii,
29/. przyrząd do
precyzyjnego wyznaczenia
ciepła,
31/. jeden z objawów
chorobowych,
32/. ciało niebieskie,
35/. nie chemik,
36/. jest przy oknie,
40/. złocisty napój,
41/. dział geodezji,
43/. przeciwieństwo
załadunku,
44/. na śmieci,
46/. …. chlewna,
47/. śpiewana pod oknem
ukochanej,
49/. wagi – przez
stosowanie diety,
50/. jedno z imion twórcy
Sherlocka Holmesa,
51/. może być solny i
chlebowy,
52/. nie rozróżnia kolorów
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Pionowo:

1/. wybawca,
2/. zdrajca,
3/. część ręki,
4/. równorzędność,
ekwiwalent,
5/. drzewo w herbie
Libanu,
7/. wyposażenie
maszyny,
8/. organoleptyka,
9/. zajmuje się
roślinami,
14/. miasto „Radia
Maryja”,
17/. wyznawca
neoplatonizmu,
20/. np.
neutralizowanie
enzymów,
23/. rama okna, lub
drzwi,
24/. uprawny pas pola,
25/. cesarz rzymski,
28/. mała żaba,
30/. region północnego
Mazowsza,
33/. urządzenie z
cewką nawiniętą na
rdzeniu,
34/. np. wapń, potas w
organizmie człowieka,
37/. we władzach
partyjnych,
38/. niewierny dla
muzułmanina,
39/. tam pyszne lody,
42/. ryba słodkowodna,
45/. były prezydent
Rosji,
48/. może być
Litewska, Europejska.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

„CAŁA POLSKA TAŃCZY DLA ... JANA PAWŁA II”

NIEDZIELA W OGRODACH PARAFIALNYCH

PRZEDSTAWIENIE „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”
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Bierzmowanie

