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Dziękując Bogu za wakacyjny wypoczynek, prośmy 
w modlitwie o błogosławiony owoc kolejnego roku 
edukacyjnych zmagań. Z okazji rozpoczętego roku  
szkolnego wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz Drodzy  Parafianie
nauczycielom życzę, aby ten czas był dla Was pomyślny, aby Dob ieg ł  czas   wakacy jnego  
nie zabrakło Wam siły i zapału do pracy. Przypomnę  tutaj  wypoczynku. Wielu z nas wspominać 
słowa św. Jana Pawła II „ musicie od siebie wymagać, nawet będzie zielone lasy i łąki, nadmorskie 
gdyby inni od was nie wymagali”.plaże, wakacyjne podróże. Pozostały  ślady 

Życzę Wam optymizmu,  a w sercach i umysłach w pamięci i na fotografii. Będą zawsze 
Pana Boga. Niech Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa przypominały o tym co było. Przed nami już to co będzie.  A 
przyczynia się za Wami.                                         Proboszczrozpoczął się kolejny rok szkolny. 

3

Eucharystycznego, Suchowola i Okopy – miejscowości Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
związane z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Pielgrzymi 

LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK  2014 nawiedzili Augustów, Studzieniczną – miejsca pobytu 
Świętego Jana Pawła II, a także Sanktuaria Maryjne – 

 Co działo się w lipcu i sierpniu 
Różanystok, Płonkę Kościelną i Hodyszewo. W 

ź Koncert chóru – 1 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w naszym 
kościele mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Grupy Ewangelizacyjnej CLARET GOSPEL  z Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Grupa ta śpiewem i tańcem wielbiła 
Boga.

Białymstoku modlili się w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, przy grobie bł. ks. Michała Sopoćki. Dalej 
pielgrzymi udali się do Częstochowy. 

ź Pielgrzymka rowerowa – 9 lipca 2014 r. na odpoczynek 
ź Pielgrzymka do Wielenia – W piątek, 4 lipca 2014 r. w Zbąszyniu zatrzymali się pielgrzymi ze Szczecina, 

chorzy i starsi parafianie udali się z pielgrzymką, uczestnicy 23 Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na 
zorganizowaną przez szafarzy, do Wielenia. W tym dniu, Jasną Górę. Parafia podjęła pielgrzymów obiadem.
w Wieleńskim Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki 
Grzeszników, w ramach tygodniowego odpustu, Mszy św. 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Józef 
Zawitkowski.

ź Pielgrzymka do Świętej Wody i Częstochowy – W 
dniach od 6 do 11 lipca 2014 roku grupa parafian ze 
Zbąszynia pielgrzymowała do Świętej Wody na Podlasiu 
– Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Na trasie 
p ie lgrzymki  była  Sokółka  –  miejsce  Cudu 

ź Pielgrzymka do Częstochowy – 14 lipca wieczorem 
udała się autokarem do Częstochowy grupa parafian, na 
powitanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.  
Większość udających się autokarem do Częstochowy, 
przeszła pieszo ostatni odcinek - 18 km, wraz z Grupą 21, 
w dniu 15 lipca z miejscowości Grodzisko k/Kłobucka do 
Częstochowy.

                                                                           cd. str. 4

2014?

SŁOWO  PROBOSZCZA
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Wojewódzko – Archidiecezjalne. Dekanat zbąszyński,  Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd. ze str. 3
wraz z wieńcem, reprezentowała delegacja mieszkańców 
Perzyn.

ź Misjonarz z Namibii – W 
niedzielę, 13 lipca 2014 roku 

A co nas czeka we wrześniu i październiku 2014 roku?
g o ś c i l i ś m y  w  p a r a f i i   

· Msza św. przy pomniku Św. Jana Pawła II – W sobotę, misjonarza z Namibii – ks. 
13 września o godz. 16.00 zostanie odprawiona, przy Marka Fischera, który od 23 
pomniku, Msza św. w intencji zbąszyńskich strażaków. lat przebywa na misjach. Ks. 
Okazją ku temu jest 60-lecie OSP w Zbąszyniu.Misjonarz głosił Słowo 

· Podwyższenie Krzyża Świętego – W niedzielę, 14 Boże.
września  przypada Święto Podwyższenia Krzyża 

ź W a k a c y j n y  w y j a z d  
Świętego. Na zakończenie Mszy świętych tego dnia, ministrantów – W dniach od 
będzie błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.27 – 31 lipca 2014 grupa 

naszych  ministrantów wraz z ks. Markiem i opiekunami 
R E K O L E K C J E     P A R A F I A L NE przebywała w Kotlinie Kłodzkiej. Miejscem pobytu były 

Jak każdego roku przed odpustem ku czci Matki Bożej Łężyce - Ośrodek Wypoczynkowy „U Anny”.
Zbąszyńskiej Królowej Różańca Świętego odbędą się ź Nocleg dla pielgrzymów – Pielgrzymi Pieszej 
Rekolekcje Parafialne. Poprowadzi: ks. Stanisław Pielgrzymki z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
Gawlicki – filipin ze Świętej Góry w Gostyniu.gościli na noclegu z 1 na 2 sierpnia 2014 roku, u parafian w 
    Nądni i w Zbąszyniu. Nądnia gościła Grupę Błękitną ze 
3 październik 2014 / piątek /Świebodzina – zorganizowaną przez parafię p.w. Św. 
Godz. 07.00    Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji z naukąMichała Archanioła. W Zbąszyniu nocowali pielgrzymi 
Godz. 09.00  Msza św. dla chorych i starszych – po Mszy św. Grupy Złotej – z Międzyrzecza z parafii p.w. Pierwszych 
spotkanie w Domu Katolickim. Chorych, którzy nie będą Męczenników Polski.
mogli przybyć do kościoła, kapłani po tej Mszy św. ź Koncert muzyki dawnej – 6 sierpnia 2014 roku w 
odwiedzą w domach.kościele NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu odbył się 
Godz. 15.00   Spowiedźkoncert muzyki dawnej pt. „Przedsionek Raju 2014”. 
Godz. 18.00   Msza św. dla kandydatów do bierzmowaniaWykonawcami tego koncertu były cztery duńskie 

4 październik 2014  /sobota /flecistki, tworzące zespół o nazwie: SNÓW CONSORT. 
Godz.  08.00   Msza św. w intencji Pielgrzymów. Po Mszy ź Odpust i piknik parafialny – 15 sierpnia każdego roku 
św. VI  PIELGRZYMKA  DZIĘKCZYNNO – jest dniem szczególnym dla naszej parafii. Jest to dzień 
BŁAGALNA  WOKÓŁ JEZIORA.odpustu ku czci NMP Wniebowziętej - patronki naszej 

5 październik 2014  / niedziela /parafii. Tegoroczną sumę odpustową i homilię wygłosił - 
Msze św. jak w każdą niedzielę – każda z nauką rekolekcyjnąks. Marek Krysmann. Po południu w ogrodach odbył się 
Godz. 10.30  Msza św.  z odnowieniem przyrzeczeń PIKNIK PARAFIALNY.
małżeńskich – dla małżonków obchodzących 1, 5, 10, 15, 20 ź Nocna pielgrzymka – W sobotę 16 sierpnia o godz. 19.00 
rocznicę ślubu.wyruszyła I NOCNA PIELGRZYMKA WOKÓŁ 
Godz. 15.00  W Ogrodach Parafialnych święcenie zwierząt.JEZIORA, zorganizowana przez młodzież 

6 październik 2014  / poniedziałek /naszej parafii, pod hasłem „Z Wniebowziętą 
Dzień Modlitw za zmarłychprzez życie”. O godz. 22.15 została odprawiona 
Godz.  7.00   Msza św. z nauką Msza św. przy Kamieniu Pielgrzyma.
rekolekcyjnąź Dożynki parafialne – W niedzielę, 17 sierpnia 
Godz. 9.00 Msza św. z nauką 2014 roku o godz. 9.00 odprawiona została 
rekolekcyjną, a po niej procesja na przez ks. Proboszcza Z. Piotrowskiego w 
cmentarz parafialnynaszym kościele parafialnym Msza św. 
Godz. 18.00  Msza św. za zmarłych, dożynkowa. Na tę Mszę św. przybyły z 
którzy odeszli do Pana w czasie od przepięknymi wieńcami delegacje rolników ze 
ostatniego odpustu wszystkich wiosek naszej parafii, a także 

7 październik 2014  / wtorek /rolnicy ze Zbąszynia.
ź Składka remontowa – również w niedzielę, 17 Uroczystość MB Różańcowej – Odpust 

sierpnia zbierana była składka remontowa, Parafialny  
która wyniosła 9.800 zł. Za ofiary i wszelką Tego dnia Msze św. jak w każdą 
pomoc dla parafii składamy serdeczne Bóg niedzielę – 7.00, 8.00, 9.00, 10.30
zapłać. Godz. 12.00  i 18.00  -  Sumy Odpustowe

ź Dożynki Archidiecezjalne – W niedzielę, 31 Na sumie o godz. 18.00  - zakończenie 
sierpnia 2014 roku odbyło się w Obornikach rekolekcji 
tegoroczne dziękczynienie za plony, Dożynki Urszula Pawelska   
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Dopiero co dziękowaliśmy Panu  Bogu za zebrane plony Dawniej polscy rolnicy do pobłogosławionego w dniu 8 
podczas uroczystej mszy  świętej, a już 8 września, zgodnie z września ziarna, dodawali ziarna wyłuskane z wieńców 
tradycją błogosławi się ziarno przeznaczone do siewu. W poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
modlitwie błogosławieństwa prosimy: Maryi Panny, aby uprosić sobie dobry urodzaj. W niektórych 

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w stronach Polski rolnicy przed siewem kropili swoje dłonie 
ziemię obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy wodą święconą. Pierwszą garść poświęconego zboża rzucali 
i chleb głodnemu. Prosimy Cię, w rolę w formie znaku krzyża, dodając: 
pobłogosław te ziarna i inne nasiona, „W imię  Boskie" .  My mamy 
zachowaj je przed gradem, powodzią, możliwość zabrać z naszej świątyni 
suszą i wszelką szkodą, a ziemię poświęcone ziarna zbóż. Dodajmy je 
użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich do materiału siewnego – a pola tak 
wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, obsiane będą pod opieką Bożą.
abyśmy za przykładem Najświętszej W dzień Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, która słuchała słowa Maryi Panny, polecajmy Bogu naszych 
Twojego i strzegła owocnie w sercu, rolników i ich ciężką pracę, a także za 
przynosili plon stokrotny przez naszą przykładem św. Józefa, zaprośmy 
wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Maryję wraz z Jej Synem do naszego 
Udziel nam tego przez zasługi życia, polecając siebie oraz nasze 
Najświętszej  Dziewicy,  k tórej  rodziny Jej przemożnej opiece.
narodziny dziś obchodzimy. Tomasz Jazdon                      

MATKI BOSKIEJ SIEWNEJ 

16. sierpnia br. na naszych przejeżdżając po Mszy Świętej, 
d r o g a c h  m o ż n a  b y ł o  która odbyła się w kościele w 
doświadczyć niecodziennej Zbąszyniu, do Stefanowa. Tam 
s y t u a c j i  t z n .  z o b a c z y ć  oto kontynuowano obchody 
p r z e j e ż d ż a j ą c ą  k o l u m n ę  jubileuszowe, tj. przywitano 
s a m o c h o d ó w g ości, wręczono odznaczenia. 
uprzywilejowanych straży D l a  w s z y s t k i c h  g o ś c i  
pożarnych. Akcja działa się na przygotowano smaczny posiłek.
trasie od ulicy Senatorskiej aż do Strażakom OSP Stefanowo, 
samego Stefanowa. Wielu ale także z całej Gminy Zbąszyń 
zapewne się zastanawiało, „co życzymy wytrwałości i odwagi w 
takiego mogło się wydarzyć, dalszym podejmowaniu walki 
skoro wyjechało do akcji tak podczas ratowania zdrowia, 
wielu strażaków”. Chcę Was, życia i majątku ludzi. Okrągłych 
d r o d z y  C z y t e l n i c y ,  rocznic i rozwoju (ilościowym-
poinformować, że na szczęście, członków oraz powiększając 
nic się złego nie stało. Wręcz swój arsenał o coraz to lepszy 
przeciwnie. Tak oto świętowali sprzęt, który jest niezbędny do 
strażacy całej gminy 60-lecie ratowania poszkodowanych).

Grzegorz Jaskułais tnienia OSP Stefanowo, 

60-lecie OSP STEFANOWO
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ZBĄSZYŃSKIE ORGANY - 
REMONT

W czerwcu tego roku zakończyliśmy pierwszy 
etap remontu organów w naszym kościele. 
Przypomnę, że zostały oczyszczone z kurzu 
piszczałki organowe (metalowe i drewniane) 
w liczbie około dwóch tysięcy. Elementy 
drewniane instrumentu zostały pokryte specjalnym 
środkiem zabezpieczającymi przed owadami 
drewnożernymi. Zakończyliśmy ten etap strojeniem 
instrumentu.

Drugi etap remontu naszego instrumentu 
przewidziany był na okres wielkanocny 2015 roku. 
Ze względów technicznych należy go przeprowadzić 
już teraz, natychmiast. Etap ten obejmuje 
następujące elementy instrumentu: 
MIECH ORGANOWY – 220cm/130cm. Stan 
techniczny miecha organowego nie pozwala na 
dalsze jego użytkowanie. Koszt nowego miecha 
organowego wynosi 14 tys. zł (prawdziwa skóra 
cielęca, bydlęca, kozia.)
SILNIK ORGANOWY – również nie nadaje się do 
dalszej eksploatacji. Koszt  około 4 tys. zł.
ŻALUZJA – urządzenie znajdujące się przy wejściu 
powietrza do miecha. Organmistrz zaleca gruntowną 
renowację tego urządzenia. Koszt – 500 zł.

Ten etap naprawy instrumentu  musi zakończyć 
się kolejnym strojeniem instrumentu. Koszt 1000 zł.
Zakończenie drugiego etapu remontu naszego 
instrumentu przewiduje się na koniec października 
2014 r.

Opracował:  Organista parafii Zbąszyń
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CUDOWNE NAWRÓCENIA i profesor. Po długich badaniach doszedł do przekonania, że 
jedyną prawdziwą religią jest religia Katolicka. W 1943 roku. 

 złożył wyznanie wiary w Kościele Katolickim. 
W czerwcowym numerze rozważaliśmy o cudach. Cud to Edyta Stein - Wychowana w rodzinie żydowskiej. Po długich 

nadzwyczajne zjawisko widzialne, zdziałane mocą Bożą. Cuda studiach, poruszona łaską Bożą, została ochrzczona. 
pogłębiają naszą wiarę. Oprócz cudów widzialnych dzieją się Wstąpiła do sióstr karmelitanek. Aresztowana przez Niemców, 
t e ż  t z w.  C u d a  n i e w i d z i a l n e ,  d u c h o w e ,  k t ó r e  zmarła śmiercią męczeńską w Oświęcimiu. Ogłoszona 
również potwierdzają, że nasza religia jest prawdziwa i błogosławioną, a potem świętą przez papieża Jana Pawła II.
nadprzyrodzona. Chodzi o nawrócenia zatwardziałych Andrew Rossard (1915 – 1995) - Sławny pisarz francuski 
grzeszników, którzy z pomocą nadzwyczajnej łaski Bożej i dziennikarz. Doświadczył gwałtownego nawrócenia, 
zeszli z błędnej drogi, stali się gorliwymi katolikami, a stojąc w kościele przed Najświętszym Sakramentem, stając się 
niektórzy nawet świętymi. Takie cudowne nawrócenie albo w jednym momencie z zagorzałego ateisty gorliwym 
dokonało się nagle, albo osoba powoli dochodziła do poznania katolikiem. Był członkiem Akademii Francuskiej.
prawdy. W historii Kościoła mamy stosunkowo dużo takich Tom Morgan - Jeden z najbogatszych ludzi w Stanach 
nawróceń. W dzisiejszym rozważaniu przedstawimy kilka Zjednoczonych. Właściciel największej na świecie sieci 
takich nawróceń. restauracji Domino Pizza. Pomimo bardzo wielu zajęć 
Szaweł z Tarsu - W I wieku urodził się w mieście Tars. wyznaje, że bardzo dużo się modli. Kilka razy w tygodniu 
Kształcił się u sławnego nauczyciela Gamaliela w Jerozolimie. uczestniczy we Mszy świętej, modli się na różańcu, wspomaga 
Zacięty prześladowca chrześcijan. Nawrócony w drodze do wiele dzieł miłosierdzia. 
Damaszku. Później gorliwy Apostoł. Nawrócił wielu pogan i John Henry Newman - Duchowny anglikański. Pod 
żydów na wiarę Chrystusową. Umarł śmiercią męczeńską w wpływem studiów i łaski Bożej został katolikiem, kapłanem, 
Rzymie, prawdopodobnie w 67. roku. biskupem i kardynałem. Ostatnio ogłoszony błogosławionym 
Augustyn - Żył w V wieku. Przez wiele lat prowadził grzeszne przez papieża Benedykta XVI. 
życie. Należał nawet do sekty manichejczyków. W skutek Izrael Zolli - Naczelny rabin Rzymu. Przyjął chrzest i został 
długoletnich modlitw swojej matki (św. Moniki), poruszony gorliwym katolikiem. 
łaską Bożą został ochrzczony, następnie kapłanem, biskupem. Magdi Allam - Dziennikarz włoski. Nawrócił się na 
Nadzwyczajnie zdolny, napisał wspaniałe dzieła. Ogłoszony katolicyzm, pomimo prześladowań ze strony muzułmanów.
doktorem Kościoła i świętym. Zmarł w Hiponie w 430 roku. Powyższe nawrócenia, gdzie osoby z niedowiarków, 
Nowsze czasy. pod wpływem łaski Bożej stały się gorliwymi wyznawcami 
Alexis Carrel (1873 - 1944) Urodził się we Francji. Wybitny Chrystusa, są oczywiście tylko wybranymi przykładami 
lekarz, laureat nagrody Nobla. Początkowo obojętny religijnie. spośród wielu innych. Znane są też przypadki nawrócenia się 
Nawrócił się, widząc cudowne uzdrowienie swojej pacjentki w dopiero przed śmiercią, np. sekretarz czeskiej partii 
Lourdes. Oświadczył m.in.: Wierzę we wszystko, czego naucza komunistycznej, Komendant obozu w Oświęcimiu, Gen. 
Kościół Katolicki i nie jest to dla mnie żadną trudnością, gdyż Wojciech Jaruzelski i wielu innych. Święty Paweł mówi 
nie znajduję żadnej sprzeczności między nauką, a nauczaniem w swoich Listach, że Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. 
Kościoła. Św. Jakub pisze, że miłosierdzie Boże przewyższa Jego 
Malcolm Muggeridge  (1903 –  1990)  Jeden z  sprawiedliwość. Według nauki Kościoła osoba choćby 
najwybitniejszych angielskich dziennikarzy, pisarzy, twórcy była największym grzesznikiem, jeśli żałuje za swoje grzechy, 
najlepszych programów telewizyjnych. Wstąpił do Kościoła szczerze się wyspowiada, na pewno uniknie potępienia. Może 
Katolickiego w 1982 roku. Zmarł pobożnie. będzie musiała odpokutować w czyśćcu, ale to już zostawmy 
Vittorio Messori - Jeden ze najwybitniejszych współczesnych osądowi Bożemu. 
pisarzy włoskich. Wychowany w rodzinie agnostycznej i A my nie zapominajmy o modlitwie za grzeszników i dusze 
antyklerykalnej. W 1964 roku, po długich badaniach został w czyśćcu. Ofiarujmy nasze cierpienia w ich intencji, 
gorliwym katolikiem i obrońcą Kościoła. Jego książki są szczególnie mogą uczynić to osoby chore i cierpiące fizycznie i 
tłumaczone na wiele języków. duchowo. Dusze, którym pomogliśmy na pewno będą nam 
Scott i Kimberley Hahn - Współcześni uczeni amerykańscy. wdzięczne i po osiągnięciu zbawienia, będą wstawiać się za 
Urodzeni i wychowani w religii protestanckiej (prezbiterianie). nami.  
Po długich poszukiwaniach i studiach doszli do wniosku, że Opracował ks. Leon Łodziński
pełnia prawdy znajduje się tylko w Kościele Katolickim. 
Bernard Nathanson - Urodzony w 1926 roku, w rodzinie 
żydowskiej. Sławny i znany lekarz i profesor. Założył 
największą w Ameryce klinikę aborcyjną. W której 
zabito ponad 75 tys. nienarodzonych dzieci. On sam 
przyznał, że osobiście dokonał ok. 5 tys. aborcji. Pod wpływem 
ł a s k i  B o ż e j  n a w r ó c i ł  s i ę ,  p r z y j ą ł  c h r z e s t  w  
Kościele Katolickim, szczerze żałował za swoje czyny, stał się 
odtąd wielkim obrońcą dzieci nienarodzonych. Zmarł 
niedawno jako gorliwy katolik.
Karl Stern - Urodził się na przełomie XIX/XX wieku 
w Bawarii. W rodzinie żydowskiej. Wybitny naukowiec, lekarz 

Kącik humoru ks. Leona:

1. Jan nim doszedł do kobierca (zanim się ożenił) cierpiał 
mocne bicie serca teraz, gdy ma serce zdrowe cierpi mocne 
bicie w głowę.
2. Martwiła się raz baba do domu wracając, że jej drogę 
przeleciał, zła to wróżba, zając. Zając zaś stokroć razy większą 
uczuł w sercu trwogę, że mu baba, co za nieszczęście przelazła 
przez drogę.
3. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził, obili go 
nielitościwie, że pana obudził. Spał smacznie drugiej nocy, 
złodziej nie czekał, dom okradł, obili psa za to, że nie szczekał.



Lourdes – miasto i gmina w południowo-zachodniej wybrała Maryja dla przekazania ludziom orędzia. Bernadetta 
Francji, u podnóża Pirenejów nad rzeką Gare de Pau. To Soubirous chętnie opowiadała o objawieniach, ale kiedy ktoś 
właśnie tutaj – na tej świętej ziemi – 26 lipca br. w godzinach  nie chciał jej uwierzyć, dodawała: „Nie otrzymałam polecenia 
wczesnoporannych postawiłem swoją pielgrzymią stopę. sprawić, abyście uwierzyli, ale aby wam to przekazać”. O 
Dzień zapowiadał się słoneczny, bezchmurny i taki też był. sobie mówiła: ,,Maryja wybrała mnie, bo jestem 
Przesuwając paciorki różańca, dziękowałem Matce Bożej, że najbiedniejsza.” Często uczestniczyła przy grocie wmieszana 
po całotygodniowej wędrówce wzdłuż wybrzeża Zatoki w tłum, aby nie zwracać na siebie uwagi. Kiedy stanął przed 
Biskajskiej od Nantes poprzez La Rochell dotarłem do tego nią problem wyboru drogi życiowej oświadczyła: „Maryja 
cudownego miejsca. powiedziała, że mam zostać zakonnicą, ale nie powiedziała w 

jakim zgromadzeniu”. Pod presją biskupa została wysłana do 
klasztoru w odległym Nevers. Wiedziała, że z Nevers już 
nigdy nie powróci. Ze łzami w oczach żegnała się z grotą: 
„Grota to było moje niebo, już jej więcej nie zobaczę”. 

Służyła Bogu i bliźnim jako wspaniała pielęgniarka. 
Jednak w 1875 roku zaczęła poważnie chorować. Zmarła 16 
kwietnia 1879 roku. Jej ostatnie słowa skierowane były ku 
Bogu i ku Pięknej Pani, którą na zawsze zapamiętała ze 
spotkań w okolicach groty poniżej skały Massabielle: „Mój 
Boże! Mój Boże! Święta Matko, Matko Boga, módl się za 
mnie, biedną grzesznicę!” Patrzyła na krzyż i na figurkę Matki 
Bożej z Lourdes „Widziałam Ją ….. Jakże była piękna!... 
Spieszno mi, by ją znowu zobaczyć''. Uczyniła jeszcze raz 
swój piękny znak krzyża i oddała Bogu ducha. Miała 35 lat. 
Nietknięta przez czas spoczywa w kościele w Nevers, 

Począwszy od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku 14-letnia 
oczekując na zmartwychwstanie. Wszystkie pamiątki po niej 

wiejska dziewczyna Bernadette Soubirous doświadczyła 
są tam starannie przechowywane. 

osiemnastu objawień Pięknej Pani. Piękna Pani ubrana była w 
Historię objawień w Lourdes opiszę Wam drodzy 

białą suknię i w biały płaszcz okrywający głowę, przepasana 
Czytelnicy, w następnym numerze nasze gazetki.

w pasie niebieską szarfą, na stopach znajdowały się żółte róże. 
Sławomir \ Andrzej Król

W tym samym kolorze co róże był jej różaniec zawieszony na 
ręce. 8 grudnia Kościół Katolicki wspomina jedną z 
największych tajemnic – Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny – wyrażającą wiarę w to, że od 
chwili swego poczęcia Niewiasta przeznaczona na Matkę 
Syna Bożego wolna była od grzechu pierworodnego. Święto 
Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VII 
wieku, a na Zachodzie od XIII wieku. Opierano je na 
twierdzeniu, iż ''Bóg- przewidując to, czego od Niej zażąda 
dnia pewnego - napełnił Ją łaską''. Teolog franciszkański Duus 
Szkot, pod koniec XIII wieku dowodził, iż Maryja była wolna 
od grzechu pierworodnego na mocy przewidywanych zasług 
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi. Te zasługi 
jakby „uodporniły” Maryję na ten grzech. Niepokalane 
Poczęcie to wspaniały tryumf Łaski Chrystusowego 
Odkupienia. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat przez 
Piusa IX w roku 1854.

W cztery lata później wiejska francuska dziewczynka, 
Bernadetta Soubirous, ujrzała niespodziewanie Piękną Panią, 
która na pytanie o to, kim jest, odpowiedziała: ,,Jestem 
Niepokalanym Poczęciem''. Bernadetta była najstarszą córką 
rodziny Soubirous. Brakowało jej wszystkiego: pieniędzy, 
zdrowia, wykształcenia. Nie umiała ani czytać, ani pisać, 
często chorowała, nie chodziła do szkoły, nie przystąpiła do 
Pierwszej Komunii Świętej. Rodzice mogli jej dać jedynie 
wiarę, prostą i żywą. Ją właśnie, ,,najbiedniejszą córkę” 

OBJAWIENIA W LOURDES  
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każdym przebytym kilometrem i promieniem słonecznym „HOMO VIATOR”
odczuwaliśmy trud pielgrzymowania. Bąbelki i asfaltówka 
również urozmaicały nam pielgrzymkę, a każdy kolejny wypity 

... trud, zmaganie, droga, modlitwa, ofiara, walka z 
litr wody przybliżał nas do Niej. Ofiarowanie trudu i cierpienia 

uciążliwymi opadami i palącym słońcem.  A to wszystko po 
w intencjach niesionych przed Tron Maryi sprawiło, że 

to, aby ... przeciwności i bóle stawały się dla nas możliwe do pokonania. 
Człowiek to homo viator – pielgrzym, wędrowiec Dawne przyzwyczajenia odchodziły w kąt. Pielgrzym musi 

zmierzający ziemską drogą codzienność do Domu Ojca. przecież prosić i pytać. Pielgrzymka stała się doskonałą lekcją 
Pielgrzymowanie, mając swój konkretny cel ziemski oraz POKORY.  Codzienne spotkania z Chrystusem w Eucharystii 
wewnętrzne pobudki, wpisane jest w ludzką naturę. Przekonanie również utrwalały nas w przekonaniu, że „wszystko możemy w 
o przemijalności życia. Tym, Który nas umacnia...”. Kto z nas sam poszedłby do 

Pielgrzymowanie to nie tylko forma pobożność związana ze Częstochowy? Ważny element pielgrzymki: ludzie!!! – 
światem chrześcijańskim. Spotykamy się z nią także w innych wspólnota; bracia i siostry, z którymi tworzymy rodzinę. „Gdy 
religiach i kulturach, choćby pielgrzymka muzułmanów do wędrujesz RAZEM to możesz zrobić takie rzeczy, o których się 
Mekki. Chrześcijanie przejęli tradycję pątnictwa od Żydów. Dla nawet nie śniło...” Każdy się odnalazł! Młodsi i starsi. Żadnych 
Izraelitów pielgrzymka nie była tylko praktyką świadczącą o ich ograniczeń wiekowych! Młodzi nadawali rytm, a starsi dzielili 
pobożność, ale i obowiązkiem. Pielgrzymowano wówczas do się z nami swoimi doświadczeniami. Wspólne wędrowanie, 
sanktuariów, w których Elohim objawił się ludziom. Jednym z dzielenie się i wspieranie tworzyło niesamowitą atmosferę. 
ważnych miejsc była jerozolimska świątynia Salomona. Sprawiało, że nikt nie czuł się samotny. Dodatkowo życzliwość 
Pielgrzymi, podczas swojej drogi, śpiewali psalmy, rozmawiali, gospodarzy , którzy otwierali przed nami swoje domostwa, a 
tworzyli wspólnotę ludzi wierzących. także serca. W dniu 15 lipca 2014 r. dotarliśmy na Jasną. Łzy 

Za czasów Jezusa, tradycyjnej pielgrzymce zostaje nadany szczęścia same napływały do oczu, gdy stanęliśmy całą grupą w 
nowy sens. Dwunastoletni Jezus  ukazuje nam ważniejszy niż Kaplicy Cudownego Obrazu, by podziękować Matce 
dotychczas cel pielgrzymowania, którym jest świątynia Najświętszej oraz ofiarować Jej nasz trud pielgrzymowania. 
rozumiana jako miejsce spotkania z Bogiem; Dom Ojca, nie Ruch pielgrzymkowy na przestrzeni dziejów ulega 
uświęcony przez tradycję, lecz przez OSOBĘ. Dzięki Synowi zmianom. Staje się coraz bogatszy w treść oraz formę. Jednak, 
Bożemu pątnictwo staje się także realizacją planu Bożego aby istnieć musi pozostać otwarty na współczesnego człowieka 
zbawienia. oraz na działanie Ducha Świętego. Idąc tym tropem, podjęliśmy 

W dalszej historii Kościoła charakter pielgrzymowania się organizacji I Nocnej Pieszej Pielgrzymki wokół Jeziora. 
ulegał stopniowym zmianom. Pielgrzymować zaczęto Dzień po 15 sierpnia  - Święcie Wniebowzięcia Najświętszej 
indywidualnie. Droga przestawała być istotna. Liczył się cel, Maryi Panny zorganizowaliśmy odpustową pielgrzymkę, by 
którym była głównie Ziemia Święta, jako miejsce działalności podziękować naszej Matuchnie za opiekę oraz uczcić Ją z okazji 
Jezusa. W średniowieczu pielgrzymami byli głównie ludzie Jej święta. Hasłem przewodnim pielgrzymki było: „Z 
bogaci, których stać było na długą i kosztowną podróż. Gdy Wniebowziętą przez życie”. Charakter tej pielgrzymki był dość 
Ziemia Święta przejęta została przez wyznawców islamu, nietypowy. Szliśmy oświetleni, z różańcami w ręku, modlitwą i 
pielgrzymki stopniowo zaczęły zanikać. Ruch pielgrzymkowy śpiewem na ustach oraz z intencjami w naszych sercach, w 
ożywiła się dopiero po nadaniu mu charakteru pokutnego. Choć NOCY. Śpiewając, wyruszyliśmy 16 sierpnia 2014 r. spod 
dziś spowiednicy nie zadają już w pokucie sakramentalnej kościoła w Zbąszyniu w kierunku Przyprostyni. W kaplicy w 
pielgrzymki, to idea pokutna pozostała. Świeżość pątnictwu Perzynach po małej przerwie na kanapkę pomodliliśmy się 
nadał Sobór Watykański II. Ukazał on Kościół jako wspólnotę Apelem Jasnogórskim. Następnie udaliśmy się w stronę 
ludu kroczącą do ostatecznego celu, jakim jest spotkanie z Kamienia Pielgrzyma na Mszę Świętą, której przewodniczył 
Wszechmogącym. nasz Proboszcz Zbigniew Piotrowski. Po Mszy udaliśmy się w 

Pielgrzymowanie to droga miłości; Kościół wędrujący stronę Nowej Wsi Zbąskiej w kierunku Zbąszynia. W czasie tej 
wyznaczonym przez Boga szlakiem, którego jedyną mapą jest drogi uczestniczyliśmy w procesji Eucharystycznej, 
Boża Opatrzność. Jak taka droga wygląda? Co przeżywa wysłuchaliśmy konferencji naszego księdza Marka Krysmanna, 
pielgrzym na takim szlaku? Na te pytanie trudno jest modliliśmy się i śpiewaliśmy na chwałę Jezusowi i Najświętszej 
odpowiedzieć jednoznacznie. To sprawa czysto indywidualna. Panience. Pielgrzymkę zakończyliśmy 17 sierpnia 2014 r. 
Inaczej przeżywamy, innymi drogami kroczymy, wybieramy modlitwą w Kościele w Zbąszyniu przed obrazem 
inne środki. Wniebowziętej dziękując za szczęśliwie przebytą drogę i 

Jest kilka pielgrzymek! Każda z nich idzie inną drogą! prosząc o potrzebne łaski. Na zakończenie w Ogrodach 
Jedenaście osób pochodzących ze Zbąszynia i jego okolic Parafialnych na pątników czekały kiełbaski pieczone na 
wybrało jedenastodniowy marsz do Częstochowy, na Jasną ognisku. Nad bezpieczeństwem 160 pielgrzymów w czasie 
Górę, by spotkać się z Najświętszą Panienką. Swoją podróż d r o g i  c z u w a l i  c z ł o n k o w i e  O c h o t n i c z e j  S t r a ż y  
rozpoczęliśmy 5 lipca 2014 r. Mszą Świętą w Opalenicy. Pożarnej,funkcjonariusze Policji oraz Służba Porządkowa, za co 
Przygotowani, pełni energii z intencjami ruszyliśmy w drogę. W im serdecznie dziękujemy. Ciekawostką jest fakt, iż nocnych 
czasie śpiewów, godzinek, konferencji Księdza Przewodnika i pielgrzymek w Polsce jest niewiele. „Można policzyć na 
modlitw z różańcem wędrowaliśmy z Jezusem i Matką. Z palcach.”                Joanna Galas

PIELGRZYMOWANIE
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NAUCZYCIELE ZE ZBĄSZYNIA WE WŁOSZECH

Po raz pierwszy od lat, wybraliśmy się znowu pod rybę. 
W dniach 13-21 lipca 2014 roku odbyła się wycieczka 
organizowana co roku przez pp. Ewę i Ryszarda Biniaś, której 
uczestnikami, tradycyjnie już, byli w większości nauczyciele 
z gminy Zbąszyń wraz z rodzinami. Sam także miałem 
przyjemność uczestniczyć w tym wyjeździe. W tym roku za 
cel obraliśmy sobie jedno z najpiękniejszych państw na 
świecie - Włochy. Plan był bardzo napięty. 

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od najstarszej republiki 
na świecie – San Marino, w której podziwialiśmy niezwykle 
urokliwe uliczki, zabudowania i zabytki, wśród 
których wyróżniała się Katedra pod wezwaniem Świętego 
Marino. Podczas wycieczki nie mogliśmy także ominąć 
tak wspaniałych miejsc jak Asyż – miejsce działalności 
świętego Franciszka, Rimini, czy też Cascii, gdzie 
modliliśmy się do św. Rity – patronki od spraw trudnych 
i beznadziejnych.

Monte Cassino, w której uczestniczył II Korpus polski pod 
 Centralnym punktem wycieczki były, rzecz jasna, Rzym 

wodzą gen. Andersa. Został on odbudowany przez rząd 
oraz Watykan. Niestety, nie udało nam się spotkać na 

włoski po II wojnie światowej i rekonstruowany przez 
audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem ze względu na 

papieża Pawła VI w 1964 roku. Na każdym Polaku musi robić 
chorobę Ojca Świętego.Zwiedziliśmy jednakże wiele 

wrażenie ogromny cmentarz poświęcony polskim 
ciekawych miejsc – począwszy od Zamku Anioła, poprzez 
Pałac Sprawiedliwości, PiazzaNavona, Panteon, Forum 
Trajana i Forum Romanum,a skończywszy na Koloseum i 
Bazylice św. Jana na Lateranie, gdzie po świętych 
schodach na kolanach weszliśmy na samą górę powierzając 
Bogu tym pokutnym zachowaniem swoje problemy, intencje, 
modlitwy. 

Cały kolejny dzień zajęło nam zwiedzanie Watykanu – 
zaczęliśmy od pięknych Ogrodów Watykańskich, by 
następnie zwiedzić Muzea Watykańskie i zakończyć w 
Bazylice św. Piotra, która to swoją powierzchnią, wnętrzem 
oraz architekturą zrobiła na nas niesamowite wrażenie. W 
trakcie oglądania Bazyliki znaleźliśmy też chwilę czasu, by 
pomodlić się przy grobie św. Jana Pawła II. 

Szósty dzień wycieczki poświęcony był refleksji 
związanej ze zwiedzaniem wzgórza Monte Cassino. Klasztor 
benedyktynów, który tam się znajduje, był świadkiem bitwy o 

bohaterom. Chcieliśmy tam zostawić także coś od siebie. 
W związku z tym stworzyliśmy uformowany pochód i w 
milczeniu udaliśmy się w tak zwartym szyku na sam 
cmentarz, a następnie odmówiliśmy krótką modlitwę i 
złożyliśmy na miejscu wiązankę kwiatów oraz 
pozostawiliśmy dwie flagi – flagę Polski i flagę Zbąszynia. W 
ten sposób chcieliśmy uczcić pamięć poległych.

Ostatnie dwa dni poświęciliśmy na zwiedzanie Florencji 
oraz Wenecji. Wycieczka okazała się dla każdego uczestnika 
wspaniałym przeżyciem. Z pewnością zwiedzenie tylu 
ciekawych miejsc w tak wspaniałych krajach jak Włochy, 
Watykan i San Marino przyczyniło się do poszerzenia naszej 
wiedzy, zarówno pod kątem historycznym, geograficznym, 
jak i religijnym. 

Błażej Boch

Składanie kwiatów na cmentarzu Monte Cassino

Zdjęcie grupowe wycieczki na schodach w  Monte Cassino

Bogdan Boch i Stanisław Chlebowski z flagami Polski z Zbąszynia 
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WRAŻENIA PIELGRZYMÓW Z WIELENIA  
Irena Buda - Na pielgrzymkę do Wielenia Jadę dziękować za zdrowie i prosić o błogosławieństwo Boże 
jadę co roku z moim mężem Zygmuntem, dla siebie, dzieci i wnuków. Po powrocie wracam umocniona 
gdyż jako nadzwyczajny Szafarz Komunii duchowo i wierzę, że Matka Boża Wieleńska 
Świętej jest on współorganizatorem tej będzie mi i rodzinie błogosławić.
pielgrzymki. Modlę się w intencji mojej  Jadwiga Gołek - Pielgrzymka ma dla mnie 
rodziny oraz proszę Matkę Bożą o Jej charakter pokutny i tak ją przeżywam. Biorę 
wstawiennictwo, abyśmy wszyscy spotkali w niej udział od dziecka, kiedy się jechało  i 
się w niebie. maszerowało piechotą. Dziś  

Jan Sawczuk - Modlę się o zdrowie dla proszę Matkę Bożą, aby 
rodziny i sąsiadów. Razem z żoną na wspierała moją rodzinę, 
pielgrzymkę jedziemy już ósmy raz. obdarzała zdrowiem i błogosławiła. 

Bogdana Przybyła - We  Jadwiga Kofnyt -  Jeśli mi zdrowie pozwala, 
Wieleniu jestem już szósty to na pielgrzymkę jadę prawie co roku. Modlę 
lub siódmy raz. Co roku się za moją rodzinę o potrzebne łaski, zdrowie 
z a b i e r a m  z e  s o b ą ,  i błogosławieństwo Boże. 
któregoś z wnucząt. Moja intencja to prośba  Halina Hanysz - Na pielgrzymce w Wieleniu 
o zdrowie, miłość i zgodę w naszych jestem po raz czwarty. Ofiaruję ją w intencji 
rodzinach. A także o wiarę, aby nie zaginęła. moich najbliższych. Dziękuję za wszystko, co 
Pielgrzymka to modlitwa, wspaniała msza otrzymałam i proszę, za przyczyną Matki 

św. spotkanie z bliskimi  oraz relaks. Bożej o zdrowie i opiekę. 
Zygmunt Pawłowski - Na pielgrzymce  Irena Maćkowiak - Do 
jestem pierwszy raz i bardzo mi się podoba. Matki Bożej Wieleńskiej  
Modlę się w intencji mojej chorej żony, a jeździłam już jako dziecko. Dziś na 
także za wszystkich pielgrzymów. pielgrzymce Chorych i Starszych jestem już 
Agnieszka Fornalik - W Wieleniu jestem po raz dziesiąty. Modlę się w intencji swojej, 

ósmy raz. Proszę Matkę moich córek i ich rodzin. 
Bożą o wstawiennictwo Kazimiera i Kazimierz Kubiak 
za męża, dzieci i wnuków. Kilka lat temu Wyrazy wdzięczności  składamy za 
zabrałam moje wnuki do Wielenia i prosiłam zorganizowanie pielgrzymki autokarowej dla nas chorych i 
Matkę Bożą o opiekę nad nimi. Od tego osób starszych do Matki Bożej Wieleńskiej Ucieczki 
czasu przyjeżdżają do Grzeszników. W modlitewnym skupieniu przeżywaliśmy 
niej razem ze mną. spotkanie z Matką Bożą uczestnicząc w mszy św. odpustowej, 
 Józefa Kłysz - W którą odprawił i kazanie wygłosił ks. biskup Józef 

pielgrzymce „Chorych i Starszych” do Zawitkowski z Łowicza. Pielgrzymujemy po to, aby u stóp 
Wielenia biorę udział od pierwszego Matki Bożej zostawić najskrytsze intencje naszego serca i 
zorganizowania pielgrzymki przez prosząc o zdrowie dla siebie i swoich bliskich.    
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. Gabrysia Skubiszyńska
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WAKACYJNY WYJAZD „MŁODZIEŻOWEJ GRUPY BIBLIJNEJ” 

Stefanowo

Nądnia

Perzyny

Nowy Dwór/Strzyżewo

W dniach 29.06. - 02.07.2014 r na trofeum zawisło 
swój letni wakacyjny wyjazd udała się na ścianie. Za 
młodzież naszej Parafii należąca do przewodnikiem 
"Młodzieżowej Grupy Biblijnej". udaliśmy się w 
K i e r u n k i e m  i c h  w y p r a w y  b y ł  k i e r u n k u  s a l  
Tajemniczy Dolny Śląsk oraz Czechy. b a l o w y c h ,  

W niedzielę, 29 czerwca, po Mszy komnat i czytelni, 
Świętej, zapakowaniu walizek do busa gdzie podziwiać 
oraz pożegnaniu się z rodzicami, m o g l i ś m y  
udaliśmy się „błyszczy dyskiem” na w s p a n i a ł ą  
południe. Kierunek – Zamek Czocha. a rch i t ek tu rę  i  

z a b y t k o w e  
wnętrza. W czasie 
z w i e d z a n i a  
wysłuchal iśmy 

barokową kaplicę. Uwieńczeniem wielu ciekawych informacji o historii 
naszych trudów było wypicie smacznej, zamku i jego właścicielach, a także 
gorącej herbatki w latających talerzach. mogliśmy zobaczyć znajdujące się tam 
Tego dnia  zobaczyliśmy także pamiątki, kryjące w sobie tajemnice II 
drewniany, ewangelicki kościół w wojny światowej i nie tylko. Z wieży 
Karpaczu Górnym - Świątynię Wang. naszym oczom ukazał się niesamowity 
We wtorek udaliśmy się na zwiedzanie widok na otaczający zamek krajobraz. 
Złotej Pragi. Historia miasta, zabytkowe Kolejnym punktem programu były 
budynki, katedra wywarły na nas p o d z i e m i a  z a m k u ,  w  k t ó r y c h  
niesamowite wrażenie. Na Moście zgromadzone były dawne narzędzia 
K a r o l a  m o g l i ś m y  p o d z i w i a ć  tortur. Dodatkową 

atrakcją, czekającą 
na nas w niedzielne 
popołudnie była 
pokazowa walka 
g l a d i a t o r ó w .  
N a s t ę p n i e  
udaliśmy się w 

Podróż przebiegała spokojnie na 
kierunku Karpacza, 

rozmowach oraz w rytmach muzyki 
g d z i e  

disco. Po kilku godzinach naszym 
nocowaliśmy. Po 

oczom ukazały się mury zamku. 
zjedzeniu pysznej 

Dotarliśmy do celu. Po przekroczeniu 
kolacji, udaliśmy 

mostu nad fosą znaleźliśmy się w holu 
się na zasłużony 

zamku głównego. W oczekiwaniu na 
odpoczynek, aby 

wejście poczuliśmy, że ktoś obcy nas 
zgromadzić zapas niesamowite figury świętych, w tym obserwuje. Nie myliliśmy się, bacznym 
sił na czekającą nas wyprawę. figurę św. Jana Nepomucena. Nie okiem przyglądał nam się łoś, którego 

Kolejny dzień,  30 obeszło się też bez Krecika i pysznych 
czerwca, to dzień z tradycyjnych czeskich potraw. 
głową w chmurach. W ostatnim dniu udaliśmy się 
T e g o  d n i a  ponownie do Czech. Tym razem do 
z d o b y w a l i ś m y  Adrspach  –  Ska lnego  Mias t a .  
najwyższy szczyt w Podziwialiśmy tam przepiękne formy 
K a r k o n o s z a c h  –  skalne, takie jak: Kochankowie, Głowa 
Śnieżkę. Podziwiając Cukru, czy Wieża Elżbiety, które 
p iękno kra jobrazu,  pows ta ły  w  wyniku  p rocesów 
w s p ó l n i e  wietrzenia. Stamtąd powróciliśmy do 
pokonywaliśmy obrany Zbąszynia, gdzie zakończyła się nasza 
przez nasz szlak, by na wycieczka. 
s z c z y c i e  z w i e d z i ć  Joanna Galas
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gruntownego remontu tego ważnego i czczonego miejsca. Do 
odnowienia przyczynili się mieszkańcy Stefanowa. Figura FIGURY  I  KRZYŻE
pozostała ta sama, ale stanęła na nowym cokole. Teren wokół 
figury uporządkowano i wyłożono kostką. 

W niedzielę, 24 września 2006 roku odbyła się w 17. Figura Najświętszego Serca 
Stefanowie niecodzienna uroczystość. Przy figurze została Pana Jezusa w Stefanowie
odprawiona Msza św. w intencji mieszkańców. Okazją ku 

 
temu było poświęcenie odnowionej figury Najświętszego 

W centralnym miejscu wsi Stefanowo, na 
Serca Pana Jezusa. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz 

rozwidleniu dróg, naprzeciw budynku przedszkola, stoi 
Zbigniew Piotrowski, a modliła się niemal cała społeczność 

figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na terenie 
Stefanowa. Całości dopełniał śpiew i 

naszej parafii mamy trzy figury NSPJ 
oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu 

– w Zbąszyniu, Nądni i Stefanowie.
muzycznego kleryków oblatów z 

Figura została postawiona ok. roku 
Wyższego Seminarium Duchownego w 

1925.  W czasie okupacji, podobnie jak 
Obrze.

wszystkim figurom i krzyżom w naszej 
Przy tej figurze, każdego roku w 

okolicy,  zagrażało zniszczenie.  
maju, mieszkańcy gromadzili się od lat i 

Mieszkańcy wsi zdemontowali wówczas 
gromadzą nadal, na nabożeństwach 

figurę. Sama figura przechowana 
majowych. Jest to figura NSPJ, a 

została, przez nieżyjącego p. Jana 
akcen tem Mary jnym by ł  ty lko  

Olejniczaka, w jego domu.  Cokół zaś, 
zawieszony obrazek Zbąszyńskiej Matki 

na którym ustawiona była figura, 
Różańcowej. Dzięki pomysłowi p. Marka 

położony został przy domu, zastawiony 
Sołtysika,  zakupiona została w 

tak, aby nie był widoczny.
Częstochowie figurka Matki Bożej, którą 

Po roku 1945, z inicjatywy 
umieszczono na cokole, pod figurą NSPJ. 

mieszkańców Stefanowa, figurę 
Dokonano tego w roku 2013. 

postawiono w tym samym miejscu.  
Figurą opiekuje się p. Wanda Bok, 

Opiekowali się nią mieszkańcy wsi, 
dba o porządek wokół, stawia świeże 

członkowie żywego różańca.
kwiaty, podlewa. 

Z inicjatywy sołtysa wsi - Marka 
Urszula  Pawelska 

Sołtysika, w 2006 roku dokonano 

ŚWIĘTY GRZEGORZ I WIELKI  - PAPIEŻ I DOKTOR KOŚCIOŁA

Po 14 latach pasterzowania wyboru na papieża. Najczęściej w się gołębica, symbolizująca Ducha 
odszedł po nagrodę do Pana, 12 marca ikonografii przedstawia się Św. Świętego.
604 roku. Średniowiecze przyznało Grzegorza piszącego, nad którym unosi Ze świętym Grzegorzem I 
mu przydomek „Wielki”. Papież Wielkim łączymy Msze gregoriańskie. 
Grzegorz I został ogłoszony świętym Zanim został papieżem był opatem 
niedługo po swojej śmierci, przez klasztoru benedyktynów. Pewnego dnia 
jednomyślną  akceptację Rzymian w jego klasztorze, w celi zmarłego 
Santo Subito, wśród których cieszył się mnicha Justusa, znaleziono trzy złote 
popularnością. W 1298 roku został monety. Reguła zakonna zabraniała 
ogłoszony przez papieża Bonifacego mnichom posiadania pieniędzy, składali 
VIII doktorem Kościoła. Jego grób bowiem oni ślub ubóstwa. Grzegorz, 
znajduje się w watykańskiej Bazylice pełen troski o duszę zmarłego, nakazał 
Św. Piotra. odprawić 30 Mszy św. dzień po dniu. 

Św. Grzegorz jako doktor Ostatniego dnia ukazał się mu ów 
Kościoła patronuje uczniom, studentom zakonnik i oznajmił, że został 
i nauczycielom. Warto więc u progu uwolniony od mąk czyśćcowych. Odtąd 
nowego roku szkolnego pomodlić się do panuje przekonanie, że po odprawieniu 
tego Wielkiego patrona. Jako twórca 30 Mszy św. zwanych „gregoriańskimi” 
chorału jest też patronem chórów Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi 
szkolnych, muzyków i piosenkarzy. duszę, za którą są ofiarowane, i 

W  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m  wprowadzi ją do nieba.
wspominamy Świętego Grzegorza I                         Urszula Pawelska  
Wielkiego 3 września, w dniu jego 
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Kilka ostatnich dni lipca ministranci, razem z księdzem podziemny wodospad, stare korytarze, a na koniec przejechać 
Markiem i opiekunami, spędzili w Kotlinie Kłodzkiej. W się podziemną kolejką. Dzień zakończył się spacerem do 
drogę grupa chłopców wyruszyła wczesnym, niedzielnym Średniowiecznego Parku Techniki.
rankiem, 27 lipca. Pierwszy przystanek i pierwsza Msza Św. Kolejnego dnia ministrantów czekało prawdziwe 
miała miejsce w Głogowie. Nie obyło się również bez wyzwanie - wejście na najwyższy szczyt Gór Stołowych – 
krótkiego spacerku uliczkami tego przepięknego miasta, po Szczeliniec, po to, aby podziwiać z tarasów widokowych 
którym to nasi ministranci udali się w dalszą wędrówkę. piękno okolicy. Kolejnymi elementami wycieczki było 
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie  Cysterskiego  zejście do Kudowy Zdroju i zwiedzanie parku zdrojowego 
Zespołu Klasztornego w Lubiążu oraz Bazyliki Nawiedzenia oraz przejazd do Czermnej, gdzie niebywałym przeżyciem 
Najświętszej Marii Panny w Bardzie Śląskim. Wieczorem, okazało się obejrzenie Kaplicy Czaszek.
umęczeni, ale usatysfakcjonowani, wszyscy uczestnicy Droga powrotna również obfitowała w atrakcje. 
dotarli do celu, marząc jedynie o swoich miejscach Uczestnicy wstąpili do Wambierzyc, w których to pani 
noclegowych. przewodnik pokazała zwiedzającym ruchomą szopkę z 

Kolejny dzień, jak i następne rozpoczynały się Mszą Św., przełomu XIX i XX wieku. Odwiedzili również Bazylikę 
która była stałym punktem dnia. Po Eucharystii grupa Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do której prowadzą 
wybrała się w góry na Błędne Skały, natomiast punktem monumentalne, kamienne schody oraz skansen, w którym 
kulminacyjnym dnia było zwiedzanie  uzdrowiska w zgromadzono dawny sprzęt rolniczy i gospodarstwa 
Dusznikach. Podobnie jak poprzedni i ten dzień okazał się domowego.
udany. Wyjazd można uznać za niezwykle udany. Ministranci 

We wtorek nadszedł czas, aby podziwiać uroki starego okazali się grupą zdyscyplinowaną, bardzo radosną i 
Kłodzka, jednak największą atrakcją dnia okazała się niesamowicie rozśpiewaną. Dzięki temu wyjazdowi mieli 
wyprawa w głąb Kopalni Złota w Złotym Stoku. Wesoła okazję zintegrować się i pokazać wiele talentów, które w nich 
przewodniczka, pół żartem, pół serio opowiedziała drzemały. Do domów wszyscy wrócili  zmęczeni, lecz bardzo 
wszystkim o sposobie wydobywania złota i  przeprowadziła zadowoleni i pozytywnie naładowani.  
grupę po korytarzach kopalni. Młodzież mogła tu zobaczyć Króluj nam Chryste.                                    Asia Kaźmierczak

 

MINISTRANCI W KOTLINIE KŁODZKIEJ Króluj  nam  Chryste

W wakacje, ferie i w innych terminach odbywają się studentów. Mimo to ks. Przemek poradził sobie rewelacyjnie 
rekolekcje. Gdzie? Na przykład w naszym Arcybiskupim (gestykulował, wygłupiał się, bawił się razem z nami). Jak 
Seminarium Duchownym. Tego roku były poświęcone sam powiedział, każdy powinien stać się jak dziecko czy to 
błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu. (Oj! będąc ojcem czy księdzem. Jeśli myślisz, że na rekolekcjach 
Daliśmy czadu!) Niesamowity czas poświęcony panu byliśmy pod klauzurą i spędzaliśmy dzień i noc w kaplicy, to 
Bogu, którego obecność było czuć w każdym zakamarku się mylisz. Nasz plan był napięty i tak: graliśmy w piłkę, 
kaplicy, seminarium i nie tylko. Zaskoczeniem dla mnie ćwiczyliśmy na siłowni, graliśmy w gry planszowe, byliśmy 
było przywitanie i radość z naszego przybycia. Klerycy na stadionie LECHA i poznaliśmy historie Żydów 
byli przeszczęśliwi i od razu się nami zajęli. Poznaliśmy wielu (oczywiście razem z klerykami) Nigdy nie zapomnę „zielonej 
przyszłych księży, z którymi łatwo nawiązać relacje. (Klerycy nocy”, podczas, której ubrudzono trochę kleryków (świetnie 
m a j ą  n i e s a m o w i t e  się bawiliśmy). Pomimo 
p o c z u c i e  h u m o r u )  naszych obaw, nie było listy 
Wychowawca seminaryjny rekrutacyjnej na wydział 
k s .  P r z e m e k ,  k t ó r y  teologiczny. (Szkoooda!) 
prowadził rekolekcje, w Teraz mogę powiedzieć, że 
błyskawicznym tempie była to przygoda przeżyta w 
n a w i ą z a ł  k o n t a k t  z  miejscu pełnym miłości i 
młodzieżą i już pierwszego czasie pełnym radości.  
dnia mogliśmy zaczynać z Relacje oraz zdjęcia można 
grubej rury. A było nad z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e  
c z y m  p a n o w a ć .  internetowej seminarium lub
Dwudziestu pięciu chłopa  http://seminariumbojanowsk
pod jednym dachem i i2014.blogspot.com/ . 
klerycy, a rozpiętość Ja jadę na następne i mam 
wiekowa uczestników była nadzieję, że pojedziesz ze 
zadziwiająca, od pierwszej mną!!!!!!!
k lasy  g imnaz jum do  Dawid Andrys 

BYŁEM, UCZESTNICZYŁEM ...  A NAWET WRÓCIŁEM !!!
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7 września  Mt 18, 15 – 20  Upomnienie braterskie 28 września Mt 21, 28 – 32  Nawrócenie prowadzi do 
Ta ewangelia opowiada o pożytecznej krytyce, która nie zbawienia

może być przepełniona goryczą, nie może prowadzić do Często słyszymy, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. 
obrazy drugiego człowieka przez czyny lub sądy uwłaczające Czy jednak słusznie? Opowiedziana w tej ewangelii historia 
czci osób lub grup. Musi ją przenikać szacunek oraz braterska pokazuje dwóch synów i dotyka problemu posłuszeństwa. 
miłość, która każe unikać niewłaściwego rozgłosu i kierować Ojciec do obu z nich zwraca się z prośbą o podjęcie pracy 
się wskazaniami Chrystusa dotyczącymi upomnienia w winnicy. Jeden z nich okazał się cyniczny. Uprzejmie 
braterskiego. Miłość Kościoła oznacza w istocie rzeczy odpowiada na prośbę ojca, ale nie wypełnił obietnicy. 
postawę przebaczenia, wzorowaną na łagodności Chrystusa. Skończyło się na pustych słowach. Drugi z synów jest 

Jak więc rozwiązywać konflikty? Pierwszy krok to buntownikiem, sprzeciwił się ojcu, ale się opamiętał i idzie 
rozmowa w cztery oczy, która chroni tego, kto zawinił przed do winnicy. Dla Jezusa nie liczy się pierwsze wrażenie. 
publicznym zawstydzeniem. Kiedy to nie przyniesie efektu, Dla Niego nie jest najważniejsze, jak człowiek zaczyna, 
należy podjąć drugi krok, czyli włączyć do następnej ale jakim jest ostatecznie, jakim jest dzisiaj. A jaka jest 
rozmowy świadka. Trzeci krok po braku rozwiązania moja spontaniczna odpowiedź na prośby innych? 
konfliktu polega na odwołaniu się do wspólnoty Czy jestem konformistą, czy raczej niepokornym 
lokalnego kościoła. Na każdym kroku może dojść do buntownikiem? Czy można na mnie liczyć? Czy dziś 
rozwiązania konfliktu, sporu, do zawrócenia z błędnej odpowiadam Bogu „tak” czy może „nie”?
drogi. Rozwiązanie konfliktu pomiędzy ludźmi wierzącymi 
kończy się zgodną modlitwą, tych, którzy byli stronami opr. Katarzyna Kubiak
konfliktu. Jezus zawsze będzie pomiędzy tymi, którzy Go 
naśladują.

14 września  J 3, 13 – 17  Krzyż narzędziem zbawienia
W tej ewangelii jesteśmy świadkami rozmowy Jezusa z 

Nikodemem. Jezus wprowadza go w centrum tajemnicy 
objawionej przez Boga. Oto Syn Boży zstąpił z nieba i jako 
Syn Człowieczy spełnia posłannictwo mesjańskie pośród 
ludzi. To posłannictwo zmierza do wywyższenia Chrystusa na 
Krzyżu. Święto Podwyższenia Krzyża jest zwieńczeniem 
całej paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Krzyż 
podwyższył człowieka. Ostatecznie też w Krzyżu każdy 
człowiek jest wyniesiony do swej pełnej godności. W Krzyżu 
objawiona zostaje dźwigająca człowieka – podwyższająca go 
– moc Miłości. Oto cały program życia chrześcijańskiego.

21 września Mt 20, 1 – 16 Przypowieść o robotnikach w 
winnicy

Ewangelia o robotnikach w winnicy przeczy zasadzie 
„jaka praca, taka płaca”. Właściciel majątku zatrudnia 
wielu robotników. Jedni pracują cały dzień, inni tylko połowę 
dnia, jeszcze inni zaledwie kilka godzin. Każdy jednak 
otrzymuje takie samo wynagrodzenie – jednego denara. 
Budzi to niezadowolenie ludzi, ponieważ niektórzy z nich 
spodziewają się większej nagrody dla siebie niż dla innych. 
Tymczasem opisana w tej ewangelii historia mówi 
o nieskończonej dobroci Boga, który pragnie robić dobre 
rzeczy dla wszystkich ludzi bez względu na ich osiągnięcia 
moralne czy ich brak. Okazuje się, że łaski Bożej 
mogą dostąpić zarówno robotnicy z pierwszej jak i ostatniej 
godziny. Królestwo Boże bowiem jest otwarte w równym 
stopniu dla wszystkich, a to, co człowiek dostaje od Boga 
nie jest sprawą „nagrody” za jakąkolwiek pracę, lecz 
dobrowolnym darem, jakim Bóg chce obdarzyć każdego 
człowieka. 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH  

Wszystkich miłośników śpiewu, 

którzy chcieliby spróbować swoich sił
 

w DZIECIĘCYM CHÓRKU

 działającym przy parafii 

Wniebowzięcia N.M.P. 

w Zbąszyniu

ZAPRASZAMY 

na próby w soboty o godz. 11.00 

w Domu Katolickim

oraz na Msze Święte w niedziele 

o godz. 12.00

Ruszamy 6 września 
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  Sakrament Chrztu przyjęli:    
  1/.  Krystian  Nowotorow,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  2/.  Zofia  Walkowiak,  Strzyżewo,
  3/.  Bartosz Rychły,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  4/.  Alan Michał  Kostera,  Nądnia, ul. Główna,
  5/.  Michalina  Stefan,  Strzyżewo,
  6/.  Stanisław  Zboralski,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  7/.  Bartosz  Solarczyk,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  8/.  Stanisław  Antosz,  Strzyżewo,
  9/.  Nina Małgorzata  Grasza,  Strzyżewo,
10/.  Zofia  Chłopkowska,  Zbąszyń, ul. Przedmieście św. Wojciech,
11/.  Zuzanna Anna  Borkowska,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
12/.  Miłossz Walerian  Raczkowiak,  Jastrzębsko St., ul Polna,
13/.  Iga  Szukalska,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
14/.  Rafał Piotr  Roszkiewicz,  Nądnia, ul. Główna,
15/.  Lena  Dzioch,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
16/.  Julia  Łakoma,  Zbąszyń, ul Łąkowa,
17/.  Oskar Borys  Ganczarek,  Strzyżewo, ul. Klonowa,
18/.  Felicja  Pietruńko,  Zbąszyń, ul. Miodowa,
19/.  Bartłomiej Wojciech  Jeleń,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
20/.  Lena  Fleischer,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
21/.  Miłosz  Waśkowiak,  Perzyny,
22/.  Izabela  Sita,  Poznań, ul. Marcelińska,
23/.  Miłosz  Nolka,  Przyprostynia, ul. Zakrzewska,
24/.  Oskar  Tomiak,  Inverness /Szkocja/,
25/.  Kilian Marcin  Przybyła,  Zbąszyń, ul. Sportowa,
26/.  Hubert  Tomys,  Zbąszyń, ul. Gen. Taczaka, 
27/.  Hanna Urszula  Burzyńska,  Zbąszyń, ul. Gen. Taczaka,
28/.  Adam  Laks,  Nowy Dwór,
29/.  Kacper Jerzy  Kosicki,  Babimost, ul. Zawiszy Czarnego,
30/.  Amelia  Kostera,  Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
31/.  Maria Marysia  Muńko,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
32/.  Piotr  Kierzek,  Nądnia, ul. Główna,
33/.  Natan Franciszek  Zdanowicz,  Zbąszyń, ul. Sportowa,
34/.  Leon Franciszek  Pluciński,  Luboń.   

Odeszli do Wieczności:  
  1/.  Franciszka  Prusak,  l. 91,  Zbąszyń, 
ul. Sportowa,
  2/.  Agnieszka  Gościniak,  l. 93,  Zbąszyń,
 ul. Sportowa,
  3/.  Jan  Kropp,  l. 77,  Zbąszyń, 
ul. Mostowa,

  4/.  Krzysztof  Ciążyński,  l. 27,  Strzyżewo,
  5/.  Maria  Kałdyk,  l. 74,  Zbąszyń, ul. Polna,
  6/.  Stanisław Jerzy  Łukaszewicz,  l. 88,  Zbąszyń, 
ul. D-ra Piotrowskiego,
  7/.  Anna  Winiarz,  l. 92,  Zbąszyń, Pl. Dworcowy,
  8/.  Alojzy  Dzioch,  l. 89,  Zbąszyń, 
ul. 17. Stycznia,
  9/.  Grzegorz Jan  Grąs,  l. 57,  Strzyżewo,
10/.  Wanda  Skotarczyk,  l. 89,  Zbąszyń, 
ul. Topolowa,
11/.  Władysława  Szaferska,  l. 94,  Zbąszyń, 
ul. Leśna,
12/.  Genowefa  Bok,  l. 65,  Zbąszyń, 
ul. Warszawska,
13/.  Paweł  Fabian,  l. 45,  Stefanowo,
14/.  Andrzej Maciej  Feliś,  l. 63,  Zbąszyń, 
ul. Zielona,
15/.  Zygmunt  Wachowski,  l. 82,  Zbąszyń, 
ul. Zygmunta I Starego,
16/.  Krystyna  Singer  l. 79,  Zbąszyń, ul. Wodna,
17/.  Stefan Bronisław  Wachowski,  l. 74,  Zbąszyń,
 ul. Mostowa,
18/.  Konrad Artur  Rogala,  l. 50,  Zbąszyń, 
ul. Jeziorna,
19/.  Leokadia Irena  Matysiak,  
l. 87,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
20/.  Irena Konstancja  
Kaczmarek,  l. 89,  Zbąszyń, 
Pl. Dworcowy,
21/.  Edmund Jan  Czarnecki, 
l. 77,  Nądnia,
22/.  Edmund Jan  Matysiak,  
l. 63,  Zbąszyń,  ul. Jeziorna, 
23/.  Bożena  Król,  l. 65,  
Zbąszyń, ul. Rejtana. 

W OSTATNIM CZASIE: 

Sakrament Małżeństwa zawarli: 

1/.  Jakub  Nowak  -  Agata Magdalena  Siekierkowska,
  2/.  Paweł  Michalczak  -  Natalia  Zielińska,
  3/.  Łukasz  Mania  -  Monika  Skrzypczak,
  4/.  Łukasz Paweł  Leśnik  -  Aleksandra  Witt,
  5/.  Mateusz Szymon  Trymbulak  -  Sandra  Dąbrowska,
  6/.  Andrzej  Balcerek  -  Magdalena  Stefańska,
  7/.  Piotr Andrzej  Prokop  -  Kamila Edyta  Prządka,
  8/.  Ernest Czesław  Łodyga  -  Elżbieta  Woźniak,
  9/.  Krzysztof  Tomaszewski  -  Lucyna  Radna,
10/.  Wojciech Grzegorz  Mania  -  Malwina Maria  Buda,
11/.  Adrian Piotr  Rozynek  -  Izabela  Łukaszewska,
12/.  Paweł Daniel  Kołodziejczak  -  Małgorzata Maria  Szopna,
13/.  Marcin Jan  Kurylonek  -  Agnieszka Monika  Mańska,
14/.  Michał Adam  Rożyk  -  Kinga Krystyna  Barylska.   

   Ks. Łukaszowi Wegner
z okazji imienin życzenia zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, 
Darów Ducha Świętego i radości

 w pracy duszpasterskiej
składają:

Czytelnicy i Redakcja
 „Zbąskiego 

Sanktuarium”
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W nocy z 14 na 15 czerwca już po raz „Ojciec Pio – duszpasterz rodzin”, którą wygłosił 
kolejny czuwaliśmy "razem" z Ojcem Pio w o. Carlo Maria Laborde OFMCap, Sekretarz 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Generalny Grup Modlitwy św. Ojca Pio.
Łagiewnikach. Na tegoroczne czuwanie 
przybyło kilka tysięcy czcicieli świętego 
kapucyna - Patrona Dzieła Pomocy.

   Tradycyjnie już w połowie czerwca do 
sanktuarium w Łagiewnikach przyjeżdżają 
pielgrzymi z całej Polski. Łączy ich postać 
św. Ojca Pio, do Krakowa przybywają by 
czuwać "razem z nim". W tym roku, 
podczas XII czuwania, szczególną 
modlitwą zostały objęte rodziny - to 
modlitewne spotkanie było w ich intencji. 
"Rodzinny" był również temat konferencji: 

CZUWANIE Z OJCEM PIO W ŁAGIEWNIKACH

Tradycyjnie, jak co rok, 26 sierpnia byliśmy 
w Kaplicy MB Częstochowskiej w Nowej Wsi 
Zbąskiej (w dniu odpustowym Jej święta). Część 
uczestników udała się rowerami, część 
samochodami. Mszę odprawił oraz kazanie w 
patriotycznym duchu wygłosił ks. Przemysław 
Kusz (obecny proboszcz parafii w Zakrzewie, 
kolega kursowy ks. prob. Sławomira Ratajczaka). 

Uczciliśmy Pana Jezusa poprzez procesję 
wokół Kościoła. Po Mszy Św. na cmentarzu 
nowowiejskim oddaliśmy hołd 55-ciu 
powstańcom - wspólnie modliliśmy się i 
wysłuchaliśmy wspomnień Pana Maksymiliana. 
Po uroczystości udaliśmy się do Nądni na tzw. 
wspólną agape (poczęstunek u P. Teresy).

ograniczenie jego dostępu, czyli brak Byłem u Ojca Pio w San Giovani 
okazji. Iluż ludzi nie spożyło Rotondo 
alkoholu, bo nie chciało im się udać Wyszliśmy z pensjonatu na 
do bardzo oddalonego sklepu. Nie wieczorny różaniec o Pio , który jest 
próbuję udowodnić, że alkohol to odprawiany w podziemiach przy jego 
samo zło, ale przez zbyt swobodny relikwiach. Po wyjściu ze świątyni 
dostęp, szczególnie dla młodzieży, poczułem pragnienie. Chciałem je 
często ją zniewala. Każdy z nas ugasić zakupioną po drodze puszką 
mógłby to potwierdzić tragicznymi piwa. Przeszedłem ok. 1,5 km w 
przykładami wielu ludzi, których kierunku pensjonatu, ale piwa nie 
znamy, a którzy we wczesnej było. Szedłem dalej przez następne 
młodości zaczynali „przygodę” z ok. 2 km, nie znalazłem sklepu z 
alkoholem i przez to mocno pokręcili alkoholem. W końcu udało mi się 
swe życie. Jak temu zaradzić? Myślę zakupić piwo w małym, bardzo małym 
że większość z nas stać na lokaliku, w cenie restauracyjnej. 
abstynencję właśnie w tej intencji Przez to małe świadectwo 
(nie tylko od alkoholu).potwierdza się reguła, że skuteczną 
       cdn.                               Konradformą walki z nałogiem jest 

Czyny miłosierdzia wobec bliźniego, 
o które apelował Święty Jan Paweł II 

Modlitwa - najważniejsza Msza Święta, potem 
Adoracja, potem modlitwa indywidualna.
Post - wstrzemięźliwość nie tylko od jedzenia i 
picia, ale i od telewizora, Internetu, itp. 
Jałmużna - może być ofiarą pieniężną, ale i 
czasem poświeconym dla bliźniego, który 
być może czeka nie na drugim końcu świata, 
ale już za ścianą.

Adoracje eucharystyczne dla wszystkich 
Pierwsze czwartki, pierwsze piątki 

wraz z Mszą Św. są nieocenioną wartością. 
Nasza grupa prowadzi adoracje 

w pierwszy czwartek od  godziny 17, 
potem Msza Św. we wszystkich intencjach,

 które wpływają do grupy.
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 

1. Ścina drzewa.
2. W niej pasta do zębów.
3. Gorący kontynent.
4. Lek na kaszel.
5. Czytane dzieciom na dobranoc. 
6. Popularne klocki.
7. Pleciony z wikliny.
8 . Połknął babcię w bajce.
9.Imię księdza proboszcza
10.Budowniczy arki
11.Polska potrawa z kapusty

autor: Milena 

 

SZYFR
Rozszyfruj hasło a dowiesz się jaką uroczystość obchodzimy 29 września. 

Hasło: ................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

„Bóg dając mi życie, dał też i anioła,
By pilnował mnie skrycie,
Do dobrego wołał.
On pójdzie za mną wszędzie, 
Tam gdzie moja droga.
W końcu mnie doprowadzi
Do nieba, do Boga.” 

Leokadia I. Barwicka



KRZYŻÓWKA  WRZEŚNIOWA 
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Litery z ponumerowanych pól od  1  do 47  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl św. Franciszka, które prosimy przesłać na 
adres: Zygmunt  Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 – 360  Zbąszyń,  w terminie do 21.09. br.  
Rozwiązanie „Krzyżówki wakacyjnej”  -  „Ile chcesz otrzymać, tyle samo musisz dawać. Chcesz całe serce, daj więc całe 
życie”.  Nagrody wylosowali: Pan Maria Madaj, Zbąszyń, ul.17 Stycznia,  Pani Grażyna Kłysz, Przyprostynia, 
ul..Prandoty, Pan Michał Kut, Zbąszyń, ul. Husycka.    GRATULUJEMY! Znaczenie wyrazów:

 Poziomo:   
  3/.  rzecz prawie bez 
znaczenia,
  8/.  bywa na skórze,
  9/.  stolica Słowacji,
10/.  może być 
wojskowy, lub policji,
11/.  instruowanie,
13/.  taniec 
kabaretowy,,
16/.  znany 
amerykański aktor 
filmowy,
20/.  w tym miesiącu 
„Dzień Zmarłych”,
21/.  jednostajność,
22/.  do wyświetlania 
przeźroczy,
25/.  tego uczono 
kiedyś w szkole,
28/.  jego liście na 
zupę,
29/.  petent, kupujący,
32/.  klacz pełnej krwi,
34/.  w jego rękach 
rudel,
36/.  kabina,
37/.  interpretator, 
tłumacz,
39/.  bywa 
opakowaniem 
czekoladek,
40/.  zajmuje 2/3 
powierzchni Haiti,
44/.  w niej dokumenty,
47/.  terminator,
49/.  zwada, kłótnia,
50/.  też mieszkanie,
53/.  drobny deszcz,
56/.  niepoważne, 
zabawne zachowanie,
58/.  tlenek glinu,
59/.  ubezpieczenie,
60/.  opiekacz,
61/.  szufladowa, lub 
komorowa.

Pionowo: 
  1/.  z niego olej jadalny,
  2/.  czajnik,
  3/.  w tym mieście słynna 
„Szkoła orląt”,
  4/.  słodki ziemniak,
  5/.  tak też mówimy o 
załodze,
  6/.  był wersalski i jałtański,
  7/.  inaczej keyboard,
12/.  zwierzęta na pastwisku,
14/.  dowód, fakt,
15/.  najstarsza era,
16/.  Aladyna, lub błyskowa,
17/.  tank,
18/.  smarowana nią papa,
19/.  imię męskie /aktor 
Kamiński/,
22/.  zamożność, dobrobyt,
23/.  coś przestarzałego,
24/.  składa się z kielicha i 
korony,
25/.  mała szklaneczka, lub 
pisarka,
27/.  w kolanie,
30/.  miasto na 
Suwalszczyźnie,
31/.  służy do wyrobu płytek
 i figurek,
33/.  pierwiastek chemiczny 
Xe,
35/.  tarlak,
38/.  niska kanapa,
41/.  imię Kwiatkowskiej – 
aktorki,
42/.  jej stolicą Nowe Delhi,
43/.  miano,
45/.  wyporność statku,
46/.  w szyjce butelki,
48/.  Pola – znana aktorka 
polska,
50/.  handluje na straganie,
51/.  Wilhelm – król Anglii,
52/.  np. książka,
53/.  dywanik,
54/.  owocowy krzew 
ogrodowy,
55/.  księstwo w Pirenejach,
57/.  inna nazwa jeziora 
Malawi.
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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I PIKNIK



„Z WNIEBOWZIĘTĄ PRZEZ ŻYCIE” - I NOCNA PIELGRZYMKA      


