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SŁOWO PROBOSZCZA
ZAWITAJ KRÓLOWO
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO!
Modlitwa Różańcowa jest syntezą
naszej wiary.
(św. Ojciec Pio)
Przed nami październik-miesiąc
szczególnie poświęcony Matce Bożej
Różańcowej. Często nie doceniamy mocy różańca, nie
doceniamy Jego znaczenia. Tymczasem różaniec odmawiany
w chorobie, w trudnej podróży, w oczekiwaniu na wyniki

badań, przed drzwiami egzaminatora, jest najmądrzejszą
modlitwą, która pozwala z ufnością trzymać się
Matki Bożej. Modlitwa Różańcowa jest taką stałą potrzebą
pukania do drzwi Matki Bożej, aby dostać się pod Jej
opiekę. Nasz umiłowany Jan Paweł II mówił: "Różaniec
pomaga być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i
radosnymi oraz wytrwałymi w nadziei ".
Włączmy się wszyscy we wspólną modlitwę.
W parafii naszej rozpoczął się czas rekolekcji .Jest to
doskonała okazja, aby dać sobie odpowiedź czy chcę
kroczyć przez życie z Maryją i Jezusem.
Szczęść Boże!
Proboszcz

była składka remontowa, która wyniosła 10.800 zł. Za
ofiary i wszelką pomoc dla parafii składamy serdeczne
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2014
podziękowania.
ź Msza św. z udziałem muzyków ludowych – W niedzielę,
Co działo się we wrześniu 2014?
28 września we Mszy św. godz. 12.00 udział wzięli
ź Rozpoczęcie roku – 1 września rozpoczął się nowy rok
muzycy ludowi z racji 40 Biesiady Koźlarskiej.
szkolny i katechetyczny. Tego dnia odprawione zostały
ź Rodzice dzieci pierwszokomunijnych – Po Mszy św. o
dodatkowe Msze św. w intencjach dzieci, młodzieży i
godz. 12.00, w niedzielę 28 września, odbyło się spotkanie
nauczycieli.
rodziców dzieci, mających w przyszłym roku przystąpić
ź Święcenie ziarna – W niedzielę, 7 września w przededniu
do I Komunii św.
Święta Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej, na Mszy
ź Rekolekcje szkolne – W dniach od 30 września do 2
św. o godz. 9.00 święcono ziarno siewne.
października 2014 trwały w parafii rekolekcje dla dzieci
ź Kongregacja dekanalna – W sobotę, 13 września odbył
szkół podstawowych pod hasłem „SZUKAJCIE A
się w Zbąszyniu Dzień Skupienia dla kapłanów z 5
ZNAJDZIECIE”. Rekolekcje prowadził ks. Marek.
dekanatów – międzychodzkiego, lwóweckiego,
pniewskiego, wolsztyńskiego i zbąszyńskiego.
Modlitwom w kościele przewodniczył ks. Roman A co nas czeka w październiku i w listopadzie 2014 r.
Grocholski – proboszcz z Międzychodu z parafii p.w. ź Miesiąc Różańca Świętego - W miesiącu październiku
Nabożeństwa Różańcowe w naszym parafialnym kościele
Najświętszego Serca Maryi, były zbąszyński wikariusz.
będą
odprawiane o godz. 17.30.
Konferencję wygłosił kapelan Sióstr Klarysek z Pniew.
ź Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i
pierwszy piątek miesiąca odbyły się adoracje
eucharystyczne wg stałego planu.
ź REKOLEKCJE PARAFIALNE I ODPUST MATKI
BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 2014 będą trwały od 3 do 7
października 2014 roku, a poprowadzi je ks. Stanisław
Gawlicki – filipin ze Świętej Góry w Gostyniu. Program
rekolekcji zamieszczamy w bieżącym numerze (str. 19)

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

Zapraszamy parafian do udziału w rekolekcjach.
ź Dzień Skupienia – W ramach rekolekcji dla młodzieży,

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
będzie uczestniczyła, w dniu 8 października, w
pierwszym w tym roku szkolnym Dniu Skupienia.
ź Wspomnienie Św. Papieży – Wspomnienie liturgiczne
ź Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – w tym roku
kanonizowanych w tym roku Papieży, Kościół Katolicki
przypadało w niedzielę. Na zakończenie każdej Mszy św.
będzie obchodził:
kapłani błogosławili relikwiami Krzyża Świętego. Po
- 11 października – Św. Jana XXIII
Mszy św. o godz. 9.00 adorowano relikwie poprzez ich
- 22 października – Św. Jana Pawła II.
ucałowanie.
ź Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014
ź Inauguracja Roku Duszpasterskiego – Z okazji święta
roku. Tego dnia Msze św. odprawione zostaną na
Św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, w
wszystkich cmentarzach w obrębie naszej parafii.
piątek 19 września Mszą św. o godz. 18.00 wznowiły, po
Godz. 10.30 – Przyprostynia
wakacyjnej przerwie, swoją działalność: Chórek
Godz. 12.00 - Cmentarz Parafialny
Dziecięcy, Schola Młodzieżowa, Eucharystyczny Ruch
Godz. 13.30 - Cmentarz Komunalny.
Młodych i Młodzieżowy Krąg Biblijny.
Urszula Pawelska
ź Składka remontowa – W niedzielę, 21 września zbierana
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PAMIĘTAMY ... PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI KS. KRZYSZTOFA
20 października mija pierwsza rocznica śmierci
ŚP. Księdza Krzysztofa Kaczmarka. Smutna rocznica.
Smutne wspomnienie dnia, w którym dowiedzieliśmy się o
Jego śmierci. O przegranej walce z
chorobą, która wypełniała ostatnie
chwile Jego życia. To wszystko
nastąpiło zbyt wcześnie! Pozostały
niezrealizowane plany i marzenia
... a żyjącym wspomnienia ...
Upłynął rok, a wciąż ciężko
pisze się o Księdzu Krzysiu w
czasie przeszłym. Ciężko
sformułować słowa, a jeszcze
trudniej je wyrazić. Rocznica
przywołuje wspominania i emocje.
Zmusza do refleksji nad tym, co
minęło i co nieuniknione. Nad
śmiercią, będącą częścią życia, której się tak boimy, która jest
dla nas wyzwoleniem, szansą na życie wieczne.
Wieść o chorobie zaskoczyła wszystkich. Modlitwy,

całonocne czuwania w kościele, liczne odwiedziny w
szpitalach ... Wszystko w intencji poprawy zdrowia! Cudu,
którego każdy tak pragnął i oczekiwał. My, jako parafianie i
przyjaciele, byliśmy świadkami nietypowych rekolekcji.
Mieliśmy możliwość uczestniczenia w nich w sposób bardzo
osobisty.
Do tej pory trudno jest mi uwierzyć, że tak szybko się z
Nim nie zobaczę, nie przywitam, nie usłyszę Jego kazania,
które wygłaszał z taką pasją. Często ze znajomymi
wspominamy Księdza Krzysia. Zastanawiamy się nad tym, o
czym byłoby Jego następne kazanie. Pamiętamy liczne tłumy,
które oczekiwały na możliwość spowiedzi przy jego
konfesjonale.
W naszej pamięci Ksiądz Krzysztof zapisał się jako Anioł
o wielkim sercu, zawsze otwartym dla drugiego człowieka.
Anioł bez skrzydeł, stąpający po Ziemi o niebywałej
skromności i życzliwości. Anioł, który tak ukochał Zbąszyń.
Dziękuję Bogu za to, że na mojej drodze postawił tak
niesamowitego człowieka.

OPOWIEM WAM O MODLITWIE ...

Modlitwa ta składa się z trzech części. Dwie pierwsze
to uwielbienie Maryi, trzecia jest prośbą do Matki Bożej,
aby nam pomagała. Pierwsza część to pozdrowienie
Archanioła Gabriela, wypowiedziane podczas Zwiastowania:
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Druga część to także
pozdrowienie, ale przez św. Elżbietę w czasie Nawiedzenia:
[…] poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twojego łona […]» (Łk 1, 41-42)
Z kolei trzecia część odbiega od pozostałych już tym, że
została dodana przez Kościół, a nie została dana nam
bezpośrednio z Nieba. Dodatkowo z czasem do modlitwy
dodano imiona Maryi i Jezusa.
Tak oto powstała dobrze znana wszystkim modlitwa
„Zdrowaś Mario”, inaczej nazywana „Pozdrowienie
Anielskie”. Odmawiana osobno lub włączana w zbiorczą
modlitwę tj. Różaniec, czy „Anioł Pański”.
Obecnie z powodu, że mamy miesiąc październik miesiąc poświęcony Maryi, polecam jak najczęstsze
odmawianie tej modlitwy.. „Zdrowaś Mario…”.

… którą każdy zna. Każdy uczył się jej w dzieciństwie,
jako jednej z pierwszych modlitw w życiu. Wskazane jest
jak najczęstsze jej odmawianie. Trzeba jednak pamiętać,
aby nie popaść w rutynę. Modlitwa powinna płynąć z
serca. Jeśli tak nie jest, to z czasem traci sens, z powodu
nieuważnego, szybkiego wypowiadania słów i braku
skoncentrowania. Przyznam, że ja mam z tym problem i
obserwując ludzi, stwierdzam, że już tak mamy, jesteśmy
po prostu ludźmi. Chciałbym napisać o tej modlitwie, aby
zwrócić większą uwagę na sens wypowiadanych słów i
głębię treści w niej zawartej.
A oto ona, napisana „inaczej”:
„Witaj Maryjo, nie bój się! Bóg wyciąga do Ciebie
swą dłoń i daje Ci pokój. Raduj się Maryjo, która
jesteś pełna Łaski. Ciesz się, bo zostałaś wybrana przez
samego Boga. Wiedz, że blisko Ciebie jest Pan. Ty
jesteś najszczęśliwszą i najpiękniejszą kobietą ze
wszystkich kobiet. Twoja osoba olśniewa i promieniuje
dobrocią, łagodnością i najlepszymi cechami kobiecymi.
Twoje dziecko jest najlepsze, najładniejsze i
najszczęśliwsze, bo jest Darem od Boga. Wiedz, że jest
Panem i Bogiem, a Ty jesteś jego matką. Ciało Jezusa jest
z Twego ciała.
Maryjo, Matko Boga, czysta, nienaruszona, bez
grzechu. Módl się za nami, którzy jesteśmy grzeszni. Bez
Ciebie ciężko jest nam sobie poradzić. Módl się za nami
teraz, bo tego potrzebujemy, i w przyszłości, już zawsze,
bo Ty jesteś naszą pomocą. Pocieszaj nas, broń nas.
Wypraszaj nam Łaski i przebaczenie od Boga, abyśmy
doszli do Niebiańskiego Raju. Amen = Niech się tak
stanie!”
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Joanna Galas

Grzegorz Jaskuła
Źródła: Biblia Tysiąclecia Online (biblia.deon.pl); www.radom.oaza.pl
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ODPUST ZUPEŁNY
Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon 992) i Katechizm
Kościoła Katolickiego (nr 1471) definiują odpust następująco:
Jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi
warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
owoców Odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Uzyskanie odpustów wymaga zatem spełnienia określonych
warunków i wykonania określonych czynności. Przede
wszystkim, by zyskać odpust zupełny lub częściowy,
powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej.
WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO:
1.Wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego (jeżeli brakuje całkowitej dyspozycji –
zyskuje się odpust cząstkowy).
2. Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna.
3. Przyjęcie Komunii Świętej.
4. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę
w intencji papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna, lecz
w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia
papież).
5. Wykonanie czynności związanej z odpustem, np.
nawiedzenie kościoła, cmentarza, odmówienie modlitwy.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów
zupełnych, natomiast po jednej Komunii św. i jednej
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych.

Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust
zupełny w godzinie swojej śmierci. Odpustów (zarówno
cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za
innych żywych.
ODPUST ZUPEŁNY MOŻEMY ZYSKAĆ Z OKAZJI:
ź nawiedzenia kościoła lub kaplicy w święto jej tytułu, kiedy
przypada odpust i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”
(np. 15 sierpnia, 7 października),
ź adoracji Najświętszego Sakramentu (jeśli jest krótsza niż
pół godziny – odpust cząstkowy),
ź uczestnictwa w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy
dni,
ź odmówienia w całości (bez przerwy) przynajmniej jednej
części Różańca w kościele, kaplicy, w rodzinie, połączone
z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami,
ź pobożnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego
w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu,
publicznie wystawionego lub też przechowywanego w
tabernakulum (odmówienie poza tymi miejscami – odpust
cząstkowy),
ź nawiedzenia kościoła lub kaplicy we wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”, w dniach od 1 do 8 listopada
za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za
zmarłych – codziennie odpust zupełny, który można
ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie
cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy również
wyłącznie za zmarłych).

TRUDNE PYTANIA

Boże Narodzenie, Serca Pana Jezusa itp. Uroczystość nie jest
dniem pokutnym. Piątkowego postu przestrzegać winni wierni,
którzy ukończyli 14 rok życia.
Kiedy obowiązuje post ścisły?
Post ścisły obowiązuje w środę popielcową i wielki piątek.
Na czym polega post ścisły?
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na
dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
Od którego roku życia obowiązuje post ścisły?
Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60
roku życia są zobowiązani do zachowania postu ścisłego.
Jakie są warunki dyspensy piątkowej od potraw mięsnych?
Dyspensy udziela proboszcz i nakłada na korzystających z niej
obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego, złożenia
ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna” oraz
względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego
miłosierdzia.
Na czym polega msza św. gregoriańska?
To trzydzieści kolejnych mszy św. w intencjach osoby zmarłej,
o które prosi najczęściej jej najbliższa rodzina.
Co dzieję się z modlitwą ofiarowaną za zmarłego, który
jest w niebie?
Na pewno nie przepada. Mówiąc po ludzku, Bóg wie, co z nią
zrobić. Poza tym u Boga panują inne reguły czasowe. Tam nie
ma takich samych zasad czasoprzestrzeni, jak na ziemi i w
całym kosmosie.
Ks. Marek

Ludzie często zadają pytania dotyczące wiary, poszerzając w
ten sposób swoją wiedzę religijną. W ostatnim czasie
usłyszałem wiele pytań, na które postanowiłem odpowiedzieć
w naszym miesięczniku.
Proszę księdza, kiedy mam uczynić znak krzyża św.
wodą święconą, która jest w kropielnicy w kościele?
Odpowiedź jest prosta - wchodzę do świątyni, miejsca
świętego, dlatego żegnam się wodą święconą, aby stanąć z
czystym sercem przed obliczem Pana. Jest to znak zewnętrzny
pokazujący, jak ważna jest czystość serca. Natomiast
wychodząc z kościoła nie żegnam się wodą święconą,
ponieważ moje serce jest czyste, jest uświęcone spotkaniem z
Bogiem.
Czy talizman noszony na szyi jest grzechem lub rzeczą
antyreligijną?
Jeżeli człowiek mówi, że jest wierzący, jest ochrzczony, to
powinien zastanowić się, co w ten sposób pokazuje, o kim
świadczy swoim życiem. Jeżeli rzeczywiście nosiłby ktoś
talizman, przywiązując do niego znaczenie religijne, to grzeszy
przeciwko przykazaniu: Nie będziesz miał Bogów cudzych
przede mną.
Czy w każdy piątek nie wolno spożywać mięsa?
Tak. W Polsce zakaz spożywania potraw mięsnych obowiązuje
w każdy piątek, oprócz tych, w które przypada uroczystość np.:

Krzysztof Kubiak
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KRZYŻ W NASZYM ŻYCIU
Niedawno obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża
Pańskiego. Przy tej okazji warto poczynić refleksje dotyczące
tego zagadnienia, a związane z rolą Krzyża w naszym
codziennym życiu. Krzyż jest jednym z najstarszych symboli
na świecie. Obecnie przede wszystkim kojarzy się nam z
chrześcijaństwem, a to z uwagi na zbawczą mękę i
zmartwychwstanie Chrystusa. Codziennie widzimy krzyże:
przy kościołach, na cmentarzach, na rozstajach dróg, na
budynkach. Codziennie wykonujemy znak Krzyża.
Codziennie w modlitwie prywatnej klękamy przed Krzyżem i
pokornie modląc się, zawierzamy nasze sprawy Jezusowi lub
dziękujemy za doznane łaski. Należy w tym miejscu się
zastanowić, co tak właściwie znaczy Krzyż w naszym życiu,
czy zawsze doceniamy jego rolę i czy zawsze z należną czcią
traktujemy jego symbolikę?
Według tradycji, Krzyż Święty, na którym zginął nasz
Zbawiciel, został odnaleziony w 326 r. przez matkę cesarza
Konstantyna Wielkiego, Helenę. Od tamtej pory relikwie te
były uroczyście czczone przez wiernych przybywających z
całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło
zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego
Chosrowa II Parwiza. Persowie zburzyli świątynię, a relikwie
Krzyża zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski
Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie. Cesarz
sam wniósł je uroczyście do Jerozolimy wchodząc do miasta
przez Bramę Złotą. Jak mówi legenda, niosąc Krzyż ubrany
był w drogocenne szaty i nie mógł udźwignąć Krzyża, aby
wejść do miasta. Dopiero kiedy za poradą biskupa Jerozolimy
Zachariasza zdjął bogaty strój, idąc boso wniósł Krzyż aż do
odbudowywanej po zniszczeniu Bazyliki. Obecnie istnieje,
także w Polsce, wiele parafii pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Ciekawa jest historia Krzyża jako jednego z najstarszych
symboli ludzkości, której jednak z uwagi na ramy
opracowania nie sposób tutaj opisać. Dość wspomnieć, że
początkowo chrześcijanie kojarzeni byli przede wszystkim ze
znakiem ryby. Symbol krzyża stał się popularniejszy wraz z
rozwojem sztuki sakralnej, a następnie także świeckiej.
Początkowo na krzyżach przedstawiano wizerunek baranka,
dopiero później upowszechniono tzw. krucyfiksy, czyli krzyże
z podobizną zawieszonego ciała Chrystusa. W Kościele
rzymskokatolickim, a także w prawosławnym, Krzyż
otaczany jest nabożną czcią jako swoisty symbol
przypominający o tym, co musiał przejść Chrystus, aby nas
zbawić. Warto w swoim życiu znaleźć trochę czasu na
refleksje dotyczące tego zagadnienia. Często ze środowisk
lewicowo-ateistycznych, a także od wyznawców innych
religii słychać, że katolicyzm jest religią smutku, umartwiania
się, itp. Należy w każdym przypadku podkreślać, że nie jest to
prawdą. Nie da się ukryć, iż cierpienie jest nieodłącznym
elementem naszej wiary. Wszak Chrystus, ponosząc śmierć na
Krzyżu złożył najwyższą ofiarę i tym samym zbawił cały
świat. Dzięki temu dziś możemy Go wielbić i oddawać Mu
cześć. Ale pamiętajmy, że nasza religia to religia radości –
należy cieszyć się ze Zmartwychwstania, miłosierdzia Bożego
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oraz z tego, że zawsze mamy się do kogo zwrócić. Nie należy
przy tym źle myśleć o innych ludziach, którzy są niewierzący.
Dziękujmy raczej Bogu za to, że jesteśmy jak inni ludzie – że
czasami błądzimy, grzeszymy, ale wiemy, że zawsze możemy
to naprawić, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, że
zawsze mamy się do kogo zwrócić w potrzebie. Módlmy się,
aby inni, którzy nie znają lub świadomie odrzucają Boga
znaleźli także do Niego drogę. Wyobraźmy sobie przecież jak
smutne musi być życie bez Boga. Wszelkie ułudy szczęścia,
które daje nam ten świat nic nie znaczą w świetle obietnicy
życia wiecznego danej Nam przez Stwórcę. Należy tylko (i aż)
zachowywać Jego przykazania i Mu się zawierzać. Kiedy
czujemy się samotni, brakuje nam siły, nie wiemy co zrobić,
zwróćmy się do cierpiącego Chrystusa. Klęknijmy przed
Krzyżem i módlmy się.
Są w roku szczególne okresy, kiedy symbolika Krzyża
zyskuje dodatkową moc. Mam na myśli przede wszystkim
Okres Wielkiego Postu, kiedy szczególnie wielbimy Krzyż w
adoracjach, poprzez uczestnictwo w drodze krzyżowej,
poprzez nabożeństwo Gorzkich Żali, czy też adorację
wielkopiątkową. Warto jednak zwrócić naszą uwagę na Krzyż
i związaną z nim symbolikę także w inne dni roku, szczególnie
zaś w piątki. Ważne, by nie czynić znaku Krzyża bezmyślnie,
wręcz „z przyzwyczajenia”, ale żeby czynić ten znak z
rozmysłem, niech to będzie rzeczywiście akt strzelisty,
świadczący o naszej wierze. Często, nawet w kościele, można
zauważyć, że zamiast znaku Krzyża niektórzy wykonują
czynność klepania się po brzuchu. Nie świadczy to dobrze o

osobie wykonującej, znaczy to bowiem, że wykonuje ten znak
bez rozmysłu, machinalnie, co może być przejawem
wspominanej już wielokrotnie w moich artykułach „letniości”
chrześcijan, którzy są wierzący, praktykują, ale często czynią
to ze względu na przyzwyczajenie, rutynę, zapominając
jednocześnie o tym, co najważniejsze. Niejeden znak Krzyża
wykonany z rozmysłem, właściwą refleksją i wszelkimi
myślami skierowanymi ku Bogu może przynieść więcej
owoców niż wielogodzinne modlitwy wypowiadane bez
skupienia.
cd. str. 8
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LOURDES „JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM”
Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1858 roku.
11 lutego 1858: WSPÓLNA MODLITWA
Wraz z siostrą i przyjaciółką Bernadeta wyszła z domu
zebrać drewno na opał nad rzekę, w okolicach groty, poniżej
skały Massabielle. Musiała przejść przez rzekę, aby dogonić
towarzyszki. Tak opisała to, co się wtedy wydarzyło Kiedy
zdjęłam pierwszy but, usłyszałam hałas, jakby podmuch
wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam,
że drzewa się poruszały, więc powróciłam do ściągania
butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas, kiedy podniosłam
głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała
białą suknię, biały welon, w pasie błękitną szarfę i żółtą różę
na każdym bucie w takim samym kolorze jak łańcuszek jej
różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie.
Przecierałam oczy, jeszcze raz popatrzyłam i widziałam
cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i
znalazłam w niej mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża, lęk, jaki
odczuwałam zniknął. Uklękłam, odmówiłam różaniec w
obecności tej pięknej Pani. Zjawa przesuwała różańcowe
paciorki, ale nie poruszała ustami. Kiedy skończyłam
różaniec – nagle zniknęła...
14 lutego 1858: PRÓBA ŚWIĘCONEJ WODY
W niedzielę 14 lutego Bernadeta wróciła do groty z
przyjaciółkami. Chciała sprawdzić, czy wizja nie była
złudzeniem. Przy grocie uklękła i rozpoczęła różaniec. Po
odmówieniu jednej dziesiątki ujrzała tę samą Panią. Kropiła
Ją wodą święconą, chcąc Ją przepędzić, o ile nie pochodzi od
Boga. Im bardziej kropiłam Ją wodą święconą, tym bardziej
się uśmiechała...- napisała Bernadeta.
18 lutego 1858: PANI MÓWI PO RAZ PIERWSZY
Maryja przemówiła dopiero za trzecim razem, było to 18
lutego. Z Bernadetą przyszli dorośli, za ich radą zaopatrzyła
się w papier i atrament. Kiedy po przybyciu do groty zaczęłam
odmawiać różaniec – napisała Bernadeta – ujrzałam piękną
Panią po odmówieniu pierwszej dziesiątki różańca.
Powiedziałam jej, że jeśli byłaby tak dobra i chciała mi
powiedzieć to proszę, aby to zapisała. Wtedy piękna Pani
uśmiechnęła się i powiedziała mi, że tego, co ma mi do
powiedzenia nie trzeba zapisywać. Następnie
Matka Najświętsza zapytała Bernadetę, czy
zechciałaby przychodzić w to miejsce przez
piętnaście dni. Dziewczynka zgodziła się.
W odpowiedzi usłyszała, że Maryja nie
obiecuje jej szczęścia na tym świecie, ale w
przyszłym. Objawienia trwają nadal...
Powracałam tam przez następne piętnaście
dni. Ujrzałam wizję przez wszystkie dni z
wyjątkiem jednego poniedziałku i jednego
piątku (od 22 i 26 lutego). Otrzymałam też
trzy tajemnice, których nie wolno mi było
nikomu powtórzyć - napisała później o tych
niezwykłych spotkaniach.
24 lutego 1858: PROŚCIE O
NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW !
Po czterech objawieniach milczących,

wypełnionych kontemplacją i modlitwą – Maryja dała
Bernadecie nakaz, który powtarzała przez następnych kilka
dni - Proście Boga o Nawrócenie Grzeszników. Potem
zapytała - Czy byłoby ci trudno uklęknąć i pocałować ziemię
w akcie pokuty za grzeszników? Po raz pierwszy Maryja
wypowiedziała słowo: POKUTA.
25 lutego 1858 POKUTY ! POKUTY ! POKUTY !
Maryja poleciła Bernadecie zjeść roślinę, która tam rosła,
iść do źródła, napić się i obmyć się w nim. Nie widząc źródła
– opowiada Bernadeta - skierowałam się ku rzece. Pani
jednak powiedziała mi, że to nie tam i dała mi znak palcem,
abym podeszła pod skałę, zrobiłam tak. Znalazłam tam
zaledwie odrobinę wody, jakby błoto i z ledwością mogłam jej
nabrać. Zaczęłam drążyć ziemię. Po chwili mogłam nabrać
wody, ale trzy razy ją wyrzuciłam. Dopiero za czwartym
razem mogłam się napić, tak bardzo woda była brudna.
W ten sposób zostało odkryte źródło, które nigdy nie wyschło
i stało się narzędziem licznych uzdrowień.
2 marca 1858: PRZYJDŹCIE W PROCESJI
Bernadeta otrzymała podwójną misję: powiedzieć
kapłanom, żeby przyszli w procesji oraz wybudowali kaplicę.
Nie wiedziała, kim była ukazująca się jej Pani. Proboszcz
polecił, by o to pytała. Kiedy dziewczynka stawiała pytanie,
Pani zamiast odpowiedzieć uśmiechała się w milczeniu.
2 5 m a rc a 1 8 5 8 : J E S T E M N I E P O K A L A N Y M
POCZĘCIEM
W Święto Zwiastowania, Bernadeta wymusiła
odpowiedź: Zapytałam trzykrotnie, kim jest. Ona, Piękna
Pani, uśmiechała się cały czas. Wreszcie spróbowałam
czwarty raz, dopiero wtedy powiedziała mi, składając ręce na
wysokości klatki piersiowej, że jest Niepokalanym
Poczęciem .
OSTATNIE SPOTKANIE Z PIĘKNĄ PANIĄ
Jeszcze dwa razy Bernadeta ujrzała w grocie poniżej
skały Massabielle milczącą, uśmiechającą się i modlącą
Matkę Najświętszą.
7 kwietnia 1858 roku objawienie trwało blisko godzinę,
obecnych było kilkaset osób. Płomień świecy dotykał przez
wiele minut palców Bernadety, nie
pozostawiając na nich żadnego śladu, o czym
zaświadczyli obecni.
16 lipca Bernadeta ujrzała po raz ostatni
Maryję bardziej Piękną i Promienną niż
wcześniej. Ostatni raz tu na Ziemi...
Objawienia zostały zatwierdzone 18 stycznia
1862 roku przez biskupa diecezji Tarbes,
I.E. Laurence'a jako autentyczne i nie
budzące wątpliwości. Bernadeta jako
zakonnica w klasztorze w Nevers wiernie
służyła Bogu i bliźnim. Bernadeta zmarła 16
kwietnia 1879 roku. Jej ciało nietknięte
biegiem czasu, spoczywa w Nevers.
Z pielgrzymim pozdrowieniem
Sławomir /Andrzej Król
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PODRÓŻ DO WIARY
W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o miłosierdziu
Bożym. Dzięki Bożemu miłosierdziu, nawet najwięksi
grzesznicy, pod wpływem łaski nawrócili się, a nawet
osiągnęli wysoki stopień świętości. Do takich należy m.in.
św. Paweł, św. Augustyn i inni. Pan Bóg w swoim
miłosierdziu przyjmuje każdego, kto ma dobrą wolę i szuka
prawdy. Jedni nawracają się w młodym wieku inni nawet na
łożu śmierci.
Dzisiaj przedstawimy kilka osób, które w naszych
czasach stały się gorliwymi wyznawcami Chrystusa, chociaż
wcześniej walczyli z Kościołem.
Devin Rose był wojującym ateistą. Pod wpływem łaski
Bożej zaczął interesować się Pismem Świętym. Najpierw z
ciekawości, później pod wpływem lektury nawrócił się,
przyjął Chrzest w Kościele Katolickim i stał się do końca
życia gorliwym wyznawcą Chrystusa.
Lorraine V. Muray. Znana pisarka włoska była
feministka, ateistka, walczyła z Kościołem propagowała
wolne związki, wyzwolenie kobiet, zabijanie nienarodzonych
dzieci. Pod wpływem choroby, z pomocą gorliwego kapłana
katolickiego Ricarda Lopeza, który krok po kroku przybliżał
jej naukę Kościoła, zmieniła swoje przekonania i stała się
gorliwą katoliczką.
Kevin Lowry. Kanadyjczyk, syn pastora
prezbiteriańskiego. Wybrał religię katolicką. Przedtem przez
kilka lat należał kolejno do różnych kościołów
protestanckich. W końcu znalazł prawdę w religii
katolickiej. Na pytanie dlaczego został katolikiem,
odpowiedział krótko: Doszedłem do przekonania, że
całkowita prawda znajduje się tylko w Kościele Katolickim,
założonym przez Chrystusa. Tą samą drogą poszła jego
narzeczona, a także jego rodzice.
Na stronie organizacji Comming Home, można
przeczytać o ponad stu fascynujących nawróceniach na
religię katolicką. Są wśród nich byli protestanci różnych
kościołów, prawosławni, mormoni i ateiści, którzy
opowiadają o swoim nawróceniu.
Zmarły niedawno Ray Ryland był liderem kościoła
protestanckiego, przeszedł w 1963 roku, wraz z żoną
i pięciorgiem dzieci, na religię katolicką. Co więcej,
po śmierci żony wstąpił do seminarium i został
kapłanem katolickim.
Ulf Elkman, główny pastor zielonoświątkowców w

KRZYŻ W NASZYM ŻYCIU - cd.
Nie wstydźmy się wykonywać znaku Krzyża, gdy widzimy
Krzyż na cmentarzu, na drogach, przed kościołami. Nie
wstydźmy się przyklęknąć, gdy widzimy szafarza niosącego
Najświętszy Sakrament. Pamiętajmy także, że wchodząc do
kościoła, gdy moczymy palce w wodzie święconej chcemy
niejako „przywitać” się z Panem Jezusem i wypada wtedy
uczynić znak Krzyża. Znaku tego nie należy powtarzać (tak
jak i wkładania ręki do wody święconej) przy wychodzeniu z
kościoła, gdyż już jesteśmy „uświęceni” i w stanie tym
chcemy pozostać, a zatem gest ten jest wtedy całkowicie
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Szwecji przeszedł wraz z żoną i synem do Kościoła
Katolickiego. Po swoim nawróceniu stwierdził, że
u katolików ujrzał głęboką miłość do Jezusa i Jego
Matki, zdrową naukę, która opiera się na Piśmie Świętym
i Tradycji.
W ostatnich latach, ponad stu kapłanów anglikańskich, a
nawet niektórzy biskupi, zdecydowali się na łączność z
Rzymem. Nie możemy zapomnieć, że kapłani kościoła
anglikańskiego otrzymują pensję od rządu, która po przejściu
na katolicyzm ustaje. Wiąże się to z trudnościami
materialnymi dla tych, którzy mają żony i dzieci.
Droga do Kościoła Katolickiego jest nieraz długa i
trudna, ale w końcu zwycięża dobra wola i umiłowanie
prawdy. W kościołach protestanckich panuje często
rozluźnienie moralne, święcenie kobiet na kapłanki i
biskupów, też jest powodem do zniechęcenia wśród
pobożnych protestantów. Widzą w Kościele Katolickim
stałość, stabilność nauki i moralności. Papież Benedykt XVI
utworzył nawet diecezje personalne dla kapłanów i biskupów,
którzy uznali zwierzchnictwo papieża. Kościół Katolicki nie
uznaje święceń w kościele protestanckim, dlatego nawróceni
kapłani anglikańscy muszą odbyć przeszkolenie w
seminarium i powtórzyć święcenia.
Te nawrócenia są skutkiem łaski Bożej, dlatego prośmy,
aby były one trwałe i jak najbardziej liczne.
Opracował Ks. Leon Łodziński

zbędny, a często czyniony bardziej z przyzwyczajenia niż w
jakimś konkretnym celu.
Podsumowując, warto w życiu pamiętać o znaczeniu
Krzyża. Niedobrze jest zapominać o tym, ile tak naprawdę
wycierpiał za nas Chrystus. Kolejnym razem, gdy poczujesz
się źle, gdy będziesz czuł się samotny, opuszczony zwróć się
do Jezusa i pomyśl, co On dla Ciebie zrobił, ile poświęcił.
Tylko prawdziwa miłość może prowadzić do takich czynów.
W ciężkich chwilach warto zaś pomodlić się słowami znanej
pieśni, która wskazuje nam, że W Krzyżu cierpienie, w
Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże
raz pojąć może ten nic nie pragnie, ni szuka!
Błażej Boch
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ŚWIĘTY GRZEGORZ I WIELKI - PAPIEŻ I DOKTOR KOŚCIOŁA
Z pochodzenia Rzymianin, papież w latach 590-604.
Był pierwszym mnichem-benedyktynem, który został
papieżem. Będąc wielkim
reformatorem Kościoła
zaliczony został przez
papieża Bonifacego VIII
do grona czterech
doktorów Kościoła. Tytuł
„Wielki”, jaki mu nadała
potomność, dowodzi, że
była to osobowość
niezwykła nawet wśród
papieży.
Urodził się w
Rzymie w 540 roku w
zamożnej rodzinie
p a t r y c j u s z y –
uprzywilejowanej
warstwie społecznej, która posiadała pełne prawa polityczne,
wyłączność obejmowania urzędów i była właścicielami
większości ziem. Oboje rodzice Grzegorza, jak i wielu
członków ich rodziny, byli zaangażowanymi chrześcijanami.

SZAFARZE W ZBĄSZYNIU
W naszej parafii odbyła się wrześniowa rejonówka.
Decyzją Ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława
Gądeckiego z dniem 1 lipca nowym duszpasterzem
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. został ks. dr
Krzysztof Frąszczak. Zadaniem Archidiecezjalnego
Duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. jest
opieka duszpasterska nad wszystkimi Nadzwyczajnymi
Szafarzami Komunii Św. w Archidiecezji Poznańskiej.
Po powitaniu przez ks. proboszcza Zbigniewa
Piotrowskiego gości przybyłych z okolicznych dekanatów,
rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W
skupieniu i ciszy przygotowaliśmy się do konferencji, która
odbyła się w naszym pięknym, okazałym
Domu Katolickim. Goście, którzy po raz
pierwszy odwiedzili Zbąszyń, z wielkim
uznaniem wyrażali się na temat Domu
Katolickiego - jego funkcjonalności - i
pewnie nam trochę zazdroszczą takiego
obiektu, który idealnie spełnia swoją rolę.
Tematem przewodnim konferencji był
wykład na temat rozpoczynających się w
Rzymie na początku października obrad
III Zgromadzenia Nadzwyczajnego
Synodu Biskupów, poświęconego
wyzwaniom duszpasterskim dla rodziny
w kontekście nowej ewangelizacji. Papież
Franciszek już w święto Świętej Rodziny,
29 grudnia ubiegłego roku, wystosował
apel z prośbą o modlitwę w intencji
Synodu poświęconego tak ważnemu

Jego matka – św. Sylwia – została kanonizowana. Trzy siostry
ojca były zakonnicami, a dwie z nich: Farsylia i Emiliana
zostały ogłoszone świętymi.
Starannie wychowany i wykształcony Grzegorz doszedł
do stanowiska namiestnika Rzymu – a po czterech latach
pełnienia urzędu, zostawił wszystko i wstąpił do zakonu
benedyktynów. Pan Rzymu stał się ubogim mnichem.
Własny, rodzinny dom zamienił na klasztor. Ten heroiczny
czyn zaskoczył wszystkich. Jego pokaźny majątek pozwolił
mu założyć jeszcze 6 innych klasztorów.
Wysłany do Konstantynopola nauczył się greki, później
służył radą papieżowi Pelagiuszowi II. Po śmierci Pelagiusza
II, z powodu epidemii dżumy panującej w Rzymie, lud, senat i
kler rzymski jednogłośnie wybrali Grzegorza na papieża.
Zaraz na początku swoich rządów nadał sobie pokorny
tytuł, będący również programem jego pontyfikatu, „sługa
sług Bożych”. Jako dobry pasterz głosił z ambony Słowo
Boże, a jego kazania odznaczały się jasnością i
ewangelicznym namaszczeniem. Będąc pod wpływem
reguły zakonnej Benedykta, jako jeden z podstawowych
celów postawił sobie przywrócenie ładu organizacyjnego w
Kościele.
cd. str. 12
zagadnieniu, jakim jest rodzina.
Poczęstunek w czasie spotkania przygotowany przez
nasze żony, umilił wykład. Rejonówka w Zbąszyniu to
wielkie wyróżnienie dla naszej parafii. Zawsze jest wielu
chętnych do organizacji takich spotkań. Kolejne odbędzie się
w Nowym Tomyślu.
Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
wśród chorych i starszych jest naszym głównym
powołaniem. Jeśli w Twojej rodzinie jest osoba chora lub
starsza, skorzystaj z posługi nadzwyczajnego szafarza
Komunii Św. Możesz skontaktować się z nim telefonicznie
(numery telefonów są na stronie internetowej Parafii),
zgłosić w biurze parafialnym, u księży lub w zakrystii.
Tomasz Jazdon

9

URODZINY ERM -u
W roku szkolnym 2014/15 Eucharystyczny Ruch
Młodych inauguruje obchody swoich setnych (!) urodzin dawniej nosił nazwę Krucjaty Eucharystycznej, a w naszym
Domu Katolickim można oglądnąć sztandar Krucjaty z 1947
roku! Okazuje się więc, że ksiądz Proboszcz, który osiem lat
temu zainspirował nas do założenia grup ERM-u w
Zbąszyniu, wpisał się w dawną miejscową tradycję…
Inauguracja nowego roku duszpasterskiego dla dzieci i
młodzieży - która zwykle ma miejsce w naszej parafii w
okolicy wspomnienia św. Stanisława Kostki - upłynęła więc
pod znakiem urodzinowego tortu, tańców i zabaw. Pomysły i
nowe piosenki oraz tańce przywieźli nasi niezastąpieni
animatorzy ERM-u - Ania, Magda, Dawid i Łukasz - z Pniew,
gdzie co roku we wrześniu u św. Urszuli Ledóchowskiej, która
przeszczepiła krucjatę z Francji na grunt polski i jest główną
patronką ERM-u, uczestniczą w swoim krajowym zjeździe.
Oprócz codziennej Eucharystii i adoracji Najświętszego
Sakramentu odbywają się tam też praktyczne warsztaty,
służące zdobywaniu nowych umiejętności - jest więc coś dla
ducha, ale i ciała. Wszystko pod okiem doświadczonych

profesjonalistów z różnych dziedzin oraz moderatorów
krajowych. W tym roku poznaliśmy m.in. ciekawą metodę
wirtualnych pielgrzymek, nowe pomysły na prace plastyczne
dla dzieci oraz całą porcję nowych tańców integracyjnych dla
dużych grup…
Tak więc piątkowy wieczór 19 września upłynął w naszej
parafii w iście „szampańskiej” atmosferze, a dzieci i młodzież
częstowała urodzinowym tortem także towarzyszących nam
duszpasterzy – księdza Łukasza i Marka, który odważnie
włączył się nawet do tańców… Tego wieczoru nie mogło też
oczywiście zabraknąć tradycyjnego „Sto lat”!
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110 ROCZNICA POWSTANIA STRAŻY POŻARNEJ W ZBĄSZYNIU
- WRAŻENIA STRAŻAKÓW
Perzyny
Maria Kostera Kaniecka - Do
jednostki straży wstąpiłam w
2001 roku. Od kilku lat jestem
prezesem OSP w Zbąszyniu.
W ł a ś n i e o b c h o d z i m y 11 0
rocznicę powstania tej jednostki.
Jako kobieta nie jeżdżę
do
pożarów jako strażak, ale jestem
tam jako obserwator. Razem z
naczelnikiem
Zdzisławem
Prętkim konsultuję, co nowego
kupić, co zmienić? W jaki nowy
sprzęt wyposażyć naszą jednostkę straży pożarnej. Dlaczego
Dwór/Strzyżewo
to robię ? Dawno temu paliło się Nowy
moje mieszkanie
i to wtedy
podjęłam decyzję, że będę wspierać straż pożarną. Wstąpiłam
w jej szeregi i współpracujemy do dziś.
Jędrzej
Tratwal – Jestem
prezesem Zarządu Oddziału
Miejsko- Gminnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zbąszyniu. Od
1976 roku byłem członkiem
zakładowej Ochotniczej Straży
Pożarnej w zakładach „Romeo”
do czasu likwidacji tego zakładu.
Od tego właśnie czasu moje życie
związane jest ze strażą pożarną.
Aktualnie jestem sekretarzem
OSP w Przyprostyni, a także
sekretarzem i członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego w
Nowym Tomyślu. Działam aktywnie na terenie całej gminy.
Wspieram działalność
wszystkich podległych
jednostek.
Rafał Kluj - Od dawna
udzielałem się w straży. Ażeby
zostać strażakiem namówił mnie
Zdzisław Prętki naczelnik straży.
Będąc strażakiem, rozpiera mnie
ogromna duma i wielka
satysfakcja. Mam
ogromną
przyjemność niesienia pomocy
innym.
Zdzisław Prętki – Do straży
przyszedłem w roku 1978 za
namową kolegi Mieczysława
Szulca i wstąpiłem do
młodzieżówki, którą kierował pan
Henryk Wierzchacz. Od 1980
Zawodowa Zakładowa Straż
Pożarna w Zbąszynku. Cały czas
udzielam się w Ochotniczej Straży
– jestem prezesem tej jednostki.
Praca jaką wykonuję, czyli
pomaganie komuś, daje mi bardzo

wiele satysfakcji.
Damian Maciejewski – Już od
dzieciństwa tata zabierał mnie
na zbiórki. Od dwóch lat jestem
strażakiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zbąszyniu i sprawia
mi to ogromną radość, bo
pomagam innym. Po akcji
pożarowej
jesteśmy ogromnie
zmęczeni, ale to zmęczenie mija
jak widzi się ludzi wdzięcznych za
uratowanie ich dobytku, a często i
życia.
Nądnia
Paw
eł Szczepaniak –
Strażakiem jestem dzięki
mojemu tacie, który od
dzieciństwa zabierał mnie do
remizy i w końcu „wszczepił
tego bakcyla”. Bycie strażakiem
– to moja ogromna pasja.
Pomaganie innym sprawia mi
ogromną przyjemność i
satysfakcję , którą nie sposób
opisać. W naszej rodzinie
strażakiem jest mój tata, ja i mój
syn .
Łukasz Szymański – Już od
dzieciństwa marzyłem o tym , aby
zostać strażakiem, ponieważ
zawsze mnie to interesowało. Od
stycznia tego roku wstąpiłem w
szeregi strażackie. Na co dzień
jestem żołnierzem, a więc mundur
n i e j e s t m i o b c y. Wi e l k ą
przyjemnością dla mnie jest
niesienie pomocy.

Mateusz Klorek - Strażakiem w
zasadzie
jestem już od
dzieciństwa. Moja babcia była
kiedyś dyspozytorem, a więc
wolny czas spędzałem u babci.
Na poważnie od 1996 roku jestem
w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zbąszyniu w młodzieżowej
drużynie a potem służba jako
strażak ochotnik od 2002 roku. .
W Państwowej Straży Pożarnej w
Nowym Tomyślu służę już od roku 2007 i sprawia mi to
ogromną przyjemność .

Gabrysia Skubiszyńska
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FIGURY I KRZYŻE
18. Krzyż w Stefanowie
Wjeżdżając do Stefanowa od strony Przyprostyni, po
lewej stronie drogi mijamy krzyż. Stoi na początku wsi,
jakby witał wszystkich przybywających do wioski. Krzyż
ten stoi od dawna – najpierw jednak był to krzyż
drewniany.
W roku 1968 z
inicjatywy Franciszka
Raczkowiaka i Tadeusza
Urbanowicza, przy
udziale mieszkańców wsi,
postawiono na tym
samym miejscu nowy,
metalowy krzyż.
Wykonawcą krzyża był
Jan Kołata ze Zbąszynia.
Kolejne prace
remontowe przy krzyżu
wykonali mieszkańcy
Stefanowa w 2008 roku.
Inicjatorem tych prac był
tym razem sołtys Stefanowa, Marek Sołtysik. Zrobiono
wtedy podmurówkę, postawiono słupki i założono ozdobne
łańcuchy, ogradzając w ten sposób krzyż. Teren wokół krzyża
wyłożono kostką i oświetlono.
Opiekę nad krzyżem sprawuje Eugeniusz Raczkowiak,

Nr 36

syn wspomnianego Franciszka Raczkowiaka wraz z córką
Marzeną.
Wspomnę jeszcze jedno miejsce w Stefanowie czczone
przez mieszkańców wsi. Jest to mianowicie rosnący WIĄZ
„Camperdownii”, który posadzony został przez
mieszkańców Stefanowa dla uczczenia JANA PAWŁA II
PAPIEŻA – POLAKA. Data na pamiątkowej tablicy
umieszczonej pod wiązem - 8.04.2005 roku - nie każdemu
kojarzy się ze Św. Janem Pawłem II. Jest to jednak ważna data
- dzień pogrzebu Papieża Jana Pawła II i właśnie dlatego tego
dnia posadzono to
pamiątkowe drzewko.
Pomysł posadzenia
drzewa wyszedł od
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Teren, na którym rośnie
wiąz jest terenem
gminnym. Został on
u p o r z ą d k o w a n y, a
zadbane otoczenie wokół
wiązu i pamiątkowej
tablicy zawdzięcza przede
wszystkim Wandzie i
Romanowi Bok oraz
mieszkańcom Stefanowa.

CZERWIEC 2014

Urszula Pawelska

Bardzo dziękuję p. Markowi Sołtysikowi za rozmowę,
dzięki której mogłam przekazać wiadomości na temat
figury, krzyża i miejsca upamiętniającego Papieża - Polaka
Św. Jana Pawła II.
Urszula Pawelska

ŚWIĘTY GRZEGORZ I WIELKI - cd.
Papież Grzegorz I usunął
niegodnych urzędników z kurii, a z
parafii niegodnych proboszczów.
Troszczył się o służbę ubogim,
doprowadził do Chrztu św. Anglii.
Uzdrowił również finanse papieskie.
Największą zasługą była jednak
reforma liturgii i ujednolicenie
rzymskiego obrządku. Dotąd każdy
kraj, a nawet diecezja miały swój ryt, co
wprowadzało wiele zamieszania. Imię
papieża Grzegorza I utrwalone zostało
również w historii muzyki. Jeszcze do
dziś używany jest w kościołach tzw.
śpiew gregoriański. Zebrał on bowiem
starożytne melodie kościelne,
zastosował je do reguł harmonii i
zaprowadził w kościołach, przez co
podniósł uroczystość nabożeństwa.
Przy tak licznych i absorbujących
zajęciach znajdował jeszcze czas na
pisanie. Poprzez swoje dzieła wywarł
wpływ na kształtowanie się
myśli
chrześcijańskiej w zakresie duchowości i
kościelnego prawodawstwa. Napisał
12

m.in. „Dialogi” opowiadające historię
ż y c i a ś w. B e n e d y k t a , „ R e g u ł ę
pasterzowania”, a także Homilie i Listy.
Po 14 latach pasterzowania odszedł
po nagrodę do Pana, 12 marca 604 roku.
Średniowiecze przyznało mu przydomek
„Wielki”. Papież Grzegorz I został
ogłoszony świętym niedługo po swojej
śmierci, przez jednomyślną akceptację
Rzymian Santo Subito, wśród których
cieszył się popularnością. W 1298 roku
został ogłoszony przez papieża
Bonifacego VIII doktorem Kościoła.
Jego grób znajduje się w watykańskiej
Bazylice Św. Piotra.
Św. Grzegorz jako doktor Kościoła
patronuje uczniom, studentom i
nauczycielom. Warto więc u progu
nowego roku szkolnego pomodlić się do
tego Wielkiego patrona. Jako twórca
chorału jest też patronem chórów
szkolnych, muzyków i piosenkarzy.
W Kościele katolickim
wspominamy Świętego Grzegorza I
Wielkiego 3 września, w dniu jego

wyboru na papieża. Najczęściej w
ikonografii przedstawia się Św.
Grzegorza piszącego, nad którym unosi
się gołębica, symbolizująca Ducha
Świętego.
Ze świętym Grzegorzem I Wielkim
łączymy Msze gregoriańskie. Zanim
został papieżem był opatem klasztoru
benedyktynów. Pewnego dnia w jego
klasztorze, w celi zmarłego mnicha
Justusa, znaleziono trzy złote monety.
Reguła zakonna zabraniała mnichom
posiadania pieniędzy, składali bowiem
oni ślub ubóstwa. Grzegorz, pełen troski
o duszę zmarłego, nakazał odprawić 30
Mszy św. dzień po dniu. Ostatniego dnia
ukazał się mu ów zakonnik i oznajmił, że
został uwolniony od mąk czyśćcowych.
Odtąd panuje przekonanie, że po
odprawieniu 30 Mszy św. zwanych
„gregoriańskimi” Pan Bóg w
miłosierdziu swoim wybawi duszę, za
którą są ofiarowane i wprowadzi ją do
nieba.
Urszula Pawelska
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MINISTRANCI
Od września zbąszyńskimi ministrantami kieruje nowy
Zarząd. Stanowi go obecnie: Dawid Andrys - prezes, Robert
Szuwarski - wiceprezes, Krystian Jagodziński - skarbnik i
prezes kadry sportowej oraz Oskar Garbaciak - wiceprezes
kadry sportowej. W sierpniu odbyło się spotkanie przy
ognisku podczas którego podziękowaliśmy
dotychczasowemu wieloletniemu Zarządowi, który ze
względu na naukę poza Zbąszyniem i inne obowiązki,
przekazał „władzę” w ręce młodszych kolegów. Byli to: Piotr
Sobiech - prezes, Tomek Borkowski - wiceprezes, Mateusz
Michalczak - skarbnik. Dziękujemy.
U ministrantów nie tylko zmienił się zarząd - cały czas
dzieje się coś ważnego. Podczas zbiórek dziewięciu
chłopaków poznaje tajemnice naszego kościoła i zdobywa
sprawności ministranckie. Bardzo się cieszymy, że chcą
służyć Panu Jezusowi i zasilić nasze grono. Są to: Michał
Głuchowski, Sebastian Kromski, Adam Michalczak, Dawid
Kowalski, Bartosz Krygier, Oskar Ochocki, Karol Lichy,
Mateusz Kowalski.
Patrząc na tych młodych ludzi, przypominam sobie moje
przygotowanie, a dalej walkę o każdą funkcję. Po dziewięciu
latach bycia przy ołtarzu, chcę się podzielić przemyśleniami.

Króluj nam Chryste
Ministrantura to jest służba, powołanie i zaszczyt (służba,
służba, służba). Wielka łaska Boża, bo przecież dotykamy
jako nieliczni naczyń, w których był Chrystus. Bez wody czy
wina nie byłoby Mszy świętej. Pomagamy księdzu i ludziom,
a przez to służymy samemu Bogu. Wspomagamy wiernych w
dobrym i godnym przeżyciu Eucharystii. (To wymaga
zdobywania umiejętności!) To nie jest byle działanie, do tego
trzeba mieć odwagę i POWOŁANIE. SŁUŻBA jest
najważniejsza, ale ministrantura to coś jeszcze - to wspólnota.
A w grupie człowiek uczy się pokory, odwagi – kształtuje
osobowość. Za każdym razem kiedy się jakoś angażuję, to
czuję, że staje się lepszym człowiekiem, zdobywam
sprawności. To właśnie w zakrystii, na salkach, próbach
poznałem kolegów, a przy okazji dziewczyny ( takie fest! ).
Trudno byłoby nie wspomnieć o kapłanach, każdy z nich
jest niesamowitym człowiekiem. Są dziełem Boga, a my
mamy z nimi realny kontakt. Przez to uczą nas uśmiechu,
rozmowy, wiary, ŚWIĘTOŚCI. Warto działać przy parafii,
wszyscy na tym korzystają! Króluj nam Chryste.
Jeśli chcesz być szczęśliwy, to zapraszamy do nas!!!!
(ministranci, chórki, ERM, kółko biblijne…)
Dawid Andrys

FOTO-ZAGADKA
Czytelników, którzy rozpoznają osoby na tym zdjęciu i wiedzą, kiedy zostało zrobione,
prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
5 października Mt 21, 33 – 43
Przypowieść o dzierżawcach

zareagował gniewem. To wezwanie do czujności i działania.
Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc.
Zaproszenie Boga jest darem, wypływa z bezwarunkowej
W tej ewangelii Mateusz opowiada o przedsiębiorcy, który miłości, ale wszyscy zaproszeni zobowiązani są do „zmiany
założył winnicę i produkował wino. Swoje gospodarstwo szaty”, czyli zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi.
jednak wydzierżawił rolnikom a sam wyjechał. Niestety przez
trzy lata właściciel winnicy nie otrzymywał swoich 19 października Mt 22, 15 – 21 Oddajcie Cezarowi to, co
należności. Wysłani przez niego pracownicy zostali przez należy do Cezara, a Bogu to, co do Boga
dzierżawców pobici, obrzuceni kamieniami i pozbawieni
życia. Dzierżawcy postanowili przejąć cudzy majątek. Ale
W tej historii faryzeusze wystawiają Jezusa na próbę.
właściciel wróci i zaprowadzi porządek. Przestępcy poniosą Prowokacja, którą zaplanowali dotyczyła relacji religia –
karę, a inni uczciwi dzierżawcy dostaną pracę.
polityka. Zapytali Jezusa: „Czy wolno płacić podatek
Opowieść tę można traktować jako metaforę historii Cezarowi czy nie?” Wyższość mądrości Jezusa został
zbawienia. Właściciel winnicy wykorzystuje swoje twórcze ukazana w Jego odpowiedzi: „Oddajcie Cezarowi to, co
zdolności, wiedzę i serce, by założyć winnicę. Później oddaje należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.
ją w ręce dzierżawców. Opis trudu właściciela winnicy jest
Bóg, jako Stwórca świata i człowieka, respektuje
obrazem samego Boga, który powołuje z miłości do istnienia autonomię świata i respektuje wolność, w którą wyposażył
człowieka i oddaje w jego ręce świat – „winnicę”. Później Bóg człowieka. Dlatego oddzielił sprawy boskie od ludzkich, ale
wprawdzie wycofuje się, ale dyskretnie towarzyszy to nie znaczy, że są one zupełnie niezależne. Nie można być
człowiekowi. Posyła proroków, którzy przypominają o Bogu, katolikiem tylko w niedzielę podczas mszy, a w domu i w
daje znaki, w końcu decyduje się na największe ryzyko pracy – w życiu codziennym zapomnieć o Bogu i skrzętnie
miłości. Posyła swego Syna. Dzierżawcy schwytali Go ukrywać wszelkie z Nim związki. Tymczasem w życiu nie da
jednak, wyrzucili z winnicy i zabili.
się rozgraniczyć sfery „z Bogiem” i sfery „bez Boga”, bo
Przypowieść ta mówi o zaufaniu i miłości Boga do życie człowieka jest jednością. Płaszczyzny te przecinają się
człowieka, miłości, która prowadzi do krzyża. Jednak w człowieku. Przecież my żyjemy i funkcjonujemy zarówno
odrzucona miłość ostatecznie zwycięży nienawiść i każde zło. w państwie – domenie cezara, jak i w Kościele, czyli na
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Wszędzie należy respektować
węgla. Każdy człowiek jest objęty Bożą miłością a ostatnie prawo Boże, prawdę, dobro, piękno – czyli właśnie Boga.
słowo zawsze należy do Niego.
26 października Mt 22, 34 – 40 Największe przykazanie
12 października Mt 21, 33 – 43
Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Przypowieść Mateusza uczy, że miłość zaczyna się od
Boga. To On jest zawsze pierwszy i tylko On jest Panem
Tłem tej przypowieści jest uczta wyprawiona na cześć życia. Dlatego nie chce, abyśmy Go kochali miłością
syna. Król sprosił całe miasto. Kiedy jednak rozesłał sentymentalną, dewocyjną. Pragnie od nas miłości totalnej,
służących, aby zwołali zaproszonych na ucztę, nikt nie chciał całkowitej. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Niczego nie
przyjść, bo każdy zajęty był własnymi sprawami. Wówczas zatrzymuje dla siebie. Z totalnej miłości Boga rodzi się
rozgniewany król wysłał swoje wojska, by ukarały głęboka miłość bliźniego. Jeśli nie kochamy Boga, źródła
nieposłusznych i spaliły całe miasta. Następnie wysłał miłości, wówczas miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie,
służących na rozstaje drogi, by zaprosili napotkanych tam jeśli nie kochamy bliźnich, to nie kochamy Boga. Z tego
ludzi. Król, przypatrując się biesiadnikom, zauważył, że jeden wynika, że relacja do ludzi jest barometrem więzi z Bogiem.
z nich nie jest ubrany w strój weselny. Kazał go natychmiast
Podstawą miłości Boga i bliźniego jest zdrowa, wolna od
wyrzucić na zewnątrz, w ciemność, gdzie będzie płacz i egoizmu, miłość siebie. Najwięcej dajemy innym, akceptując
zgrzytanie zębów.
swoje życie, kochając siebie. Jeśli nie potrafimy ofiarować
Ewangelia ta jest alegorią. Uczta królewska symbolizuje sobie prostego ludzkiego miłosierdzia i współczucia, nie
„ucztę Królestwa Niebieskiego”, na którą zostają zaproszeni jesteśmy zdolni ofiarować go innym. Jeśli nie jesteśmy hojni i
wybrani. Takie prawo posiadał Naród Wybrany, ale je bezinteresowni dla siebie, nie będziemy hojni dla innych.
odrzucił. Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę wiecznego Miłowanie samego siebie to nie egoizm, ale akceptowanie
życia każdego z nas. Niestety człowiek nie zawsze Mu siebie jako stworzonego i obdarowanego przez Boga.
odpowiada, a czyni tak często z pobudek egoistycznych. Poczucie własnej wartości i miłowanie samego siebie stanowi
Zaproszenie „dobrych i złych” wskazuje na powszechność wstępny warunek do miłowania innych.
zbawienia. W Kościele jest miejsce dla każdego, nie tylko dla
wybranych. Dość niezwykłe jest też zakończenie
opr. Katarzyna Kubiak
przypowieści. Król na widok człowieka bez stroju weselnego
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W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.

Laura Kłysz, Nądnia, ul. Główna,
Julia Banach, Perzyny,
Jan Grzeszkowiak, Stefanowo,
Aleksandra Rychły, Perzyny,
Bartosz Krystians, Zbąszyń, Pl. Dworcowy,
Zuzanna Dobroń,
Agata Krystyna Zielińska, Zbąszynek, ul. Podgórna,
Krystian Przemysław Fleischer, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Vanessa Martyna Wośko, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Antoni Andrzejewski, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Zuzanna Magdalena Dąbrowska, Nądnia, ul. Główna,
Jagoda Burghardt, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
Joanna Katarzyna Fleischerowicz, Zbąszyń, ul. Rejtana,
Agata Winiarz, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza.

Odeszli do Wieczności:
1/. Bożena Król, l. 65, Zbąszyń, ul. Rejtana,
2/. Kazimierz Strugała, l. 84, Zbąszyń,
ul. Zugmunta I Starego,
3/. Jan Henryk Szulc, l. 76, Zbąszyń,
Pl. Wolności,
4/. Bolesław Zygfryd Tuczyk, l. 68, Zbąszyń,
ul. 17. Stycznia,
5/. Jan Ratajczak, l. 82, Stefanowo,
6/. Kazimierz Berliński, l. 88, Zbąszyń,
ul. Warszawska,
7/. Jadwiga Kromska, l. 71, Zbąszyń, Rynek,
8/. Agata Winiarz, noworodek, Zbąszyń,
ul.. Sienkiewicza.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.

Paweł Kamil Rychły - Monika Maciejewska,
Tomasz Paweł Pikuła - Adrianna Salomea Szuwarska,
Przemysław Wojciech Kopeć - Kamila Maria Wawrzyńska,
Marcin Bernard Rusiński - Malwina Pietrzak,
Przemysław Łukasz Sander - Monika Przybyła,
Krzysztof Adam Śliwa - Dorota Beata Nowicka,
Przemysław Szaferski - Sandra Maria Kapała,
Szymon Alojzy Kreft - Ewelina Ewa Weiss,
Łukasz Marek Gołek - Malwina Szulc,
Sebastian Gajewski - Jolanta Piter,
Krystian Buda - Natalia Anna Jarzębska,
Karol Koprowski - Żaneta Tomczak,
Arkadiusz Dudek - Natalia Alicja Grychta.
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TRZEŹWOŚĆ OFIARĄ NIE TYLKO NA SIERPIEŃ
Dlaczego dzieci sięgają po alkohol, narkotyki i rodziny i znajomych.
Taka młoda osoba często pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, w
inne środki uzależniające?
Problem młodzieży nadużywającej alkoholu, narkotyków czy
innych środków odurzających jest bardzo powszechny i szeroko
nagłaśniany przez media. Również rodzice zaczynają baczniej
przyglądać się swoim pociechom, aby wykryć ewentualny
problem już w zarodku. Jednak niewiele osób zastanawia się
nad tym, co tak naprawdę kryje się za tymi nadużyciami i
dlaczego dzieci i młodzież sięgają po środki zakazane?
Samotność młodego człowieka
Przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że młody człowiek
czuje się samotny, odosobniony ze swoimi problemami
związanymi z okresem dojrzewania lub szkołą czy
rówieśnikami. Nie czuje się w pełni akceptowany w kręgu
23 wrzesień - Tego dnia na wszystkich Mszach
wspominaliśmy św. Ojca
Pio, kapucyna rodem z
Pietlarciny, małej ubogiej
wioski, syna ubogiej
analfabetycznej rodziny.
Święty Ojcze Pio, zostałeś
wywyższony ponad
wielkimi tego świata,
wstaw się za naszymi
rodzinami, aby Wola
Boża się w nas wypełniła.

Ciekawa TV TRWAM
Od tego roku TV TRWAM jest na
multipleksie, to znaczy, że możemy
ją oglądać bez dodatkowych
abonamentów wraz z ponad 20
kanałami polskimi za pomocą
tradycyjnej anteny dachowej. Jest to
alternatywa dla sieci satelitarnych i
kablowych, za które trzeba płacić
(oprócz abonamentu RTV). TV
Tr w a m m a s z e r o k ą o f e r t ę
programową. Np. wiadomości dnia
są krótkie i konkretne, a po nich od
razu jest pogoda (bez reklamy,
często bardziej „do przodu” niż w
komercyjnych telewizjach). W TV
TRWAM można oglądać programy
przy których nie traci się czasu,
ponieważ są one przystające do
16

której rodzice nie zajmują się dziećmi w odpowiedni sposób.
Nie muszą to być rodziny z uzależnieniami, patologiczne, mogą
to być rodziny inteligenckie, w
których rodzice bardziej
skoncentrowani są na robieniu
kariery i zarabianiu pieniędzy, niż
na swoim potomstwie. To rodziny w
których brak jest pozytywnych
wzorców dla młodego człowieka,
brakuje komunikacji pomiędzy
poszczególnymi jej członkami, nie ma w dzieciach
zaszczepionego kręgosłupa moralnego.

CORAZ MNIEJ NAS W KOŚCIELE

Jedni mówią, że frekwencja w kościele jest niezależna od nas, inni, że
liczy się jakość a nie ilość. Czyżby…? Czy to, aby nie usprawiedliwianie
się? Twierdzenie pewne: - dużo zależy od naszej nieprzymuszonej woli,
którą szanuje sam Pan BÓG. Jak ją wykorzystamy na co dzień, słuchając
Go i Jego wewnętrznych natchnień, to już inna sprawa. To, że np. ktoś
będzie się dobrze czuł na Mszy Świętej, może sprawić nasze osobiste
zaangażowanie się np. w nasz
odważny, żywy śpiew, który staje się
niezwykłym przeżyciem, kiedy
zatapiamy się w głębie słów pieśni,
psalmów, czytań i modlitw. Czy
n a s z y c h
zawsze w trakcie najświętszej Ofiary
codziennych
dajemy wszystko to, co podpowiada
potrzeb Duch Święty czy milczymy, kiedy
praktycznych
reszta śpiewa i modli się.
i duchowych
jako katolików. Poziom języka
przekazu nie ma sobie równych. TV Grupa modlitewna oferuje swój wolny czas
TRWAM wraz z Radiem Maryja są na modlitwę wstawienniczą w różnych
naszą wielką katedrą wiedzy oraz intencjach, które można składać do skrzynki
w i e l k i m b a n k i e m w i e d z y modlitewnej na ołtarzu serca Pana Jezusa
t e r a ź n i e j s z e j i h i s t o r y c z n e j oraz na numer 602 763 974, także na stronie
zawartych na serwerach tych stacji. internetowej grupy o. Pio i św. Jana Pawła II.
Są one mediami niezależnymi od
Adoracje eucharystyczne dla wszystkich
wpływów i nacisków, ponieważ
Pierwsze czwartki, pierwsze piątki
mają tylko i wyłącznie nasz polski
wraz z Mszą Św. są nieocenioną wartością.
kapitał. Niezależność to dziś wielka
Nasza grupa prowadzi adoracje
domena. Będąc niezależnym zawsze
w
pierwszy
czwartek od godziny 17,
można mówić to co jest zgodne z
potem Msza Św. we wszystkich intencjach,
naszym sumieniem, np. jako
które wpływają do grupy.
Katolika.
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Zamieniła Kopciuszka w królewnę.
2. Piękny kwiat z kolcami
3. Skusił Ewę w raju
4. Zbudował ją Noe
5. Służy do mszy
6. Następca Św. Piotra
7. Czas przygotowania do Bożego
Narodzenia
8. Różowy przyjaciel Kubusia
Puchatka
autor: Milena

NIE TYLKO DLA MATEMATYKÓW
Rozwiąż działania matematyczne, wpisz litery w odpowiednie pola i odczytaj hasło.

Oddaję część Matce Bożej,
gdy odmawiam RÓŻANIEC
w miesiącu październiku.
17

KRZYŻÓWKA PAŹDZIERNIKOWA
Każde odgadywane hasło (w nawiasie liczba liter) zaczyna się literą poprzedzającą określenie. Miejsce wpisywania do
odgadnięcia. Litery z ponumerowanych pól od 1 do 31 utworzą rozwiązanie – myśl bł. Matki Teresy, które prosimy nadsyłać
na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zbąszyń, w terminie do dnia 20. października br.
Rozwiązanie Krzyżówki wrześniowej - „Czytanie Pisma Świętego to zasięganie rady u Chrystusa”.
Nagrody wylosowali:
1/. Józef Rzepa, Zbąszyń, ul. Senatorska,
2/. Piotr Sobiech, Zbąszyń, ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego,
3/. Krystyna Machul, Nądnia.
GRATULUJEMY !

Znaczenie haseł:
A/
B/
C/
D/
E/

Ó

odbiorca listu (7),
góry w Polsce (7),
dziurawka (5),
typ lasu, lub … herb (7),
imię Czyżewskiej –
polskiej aktorki (8),
F/ czekają na nie uczniowie (5),
G/ kaczka, która gnieździ się
w … dziupli (5),
H/ bardzo silny wiatr (7),
I/ syn Dedala (4),
J/ imię żeńskie (6),
K/ też fryzura (10),
L/ zabierane na plażę (6),
Ł/ przysmaki, słodycze (7),
M/ imię Jeżowskiej (5),
N/ nazwisko prezydenta Włoch (10),
O/ imię Lubaszenki – aktora (4),
P/ zbiór opisów głośnych
procesów karnych (7),
R/ wyrób artystyczny wykonany
bez udziału maszyn (10),
S/ w rzece, jeziorze, po uzdatnieniu,
do picia (10),
Ś/ lubi spać,
T/ ogniotrwałe naczynie
laboratoryjne (6),
U/ prezent (8),
W/ oczko w głowie babuni (6),
Z/ część Morza Bałtyckiego /skojarz
z Gdańskiem/ (13),
Ż/ żartobliwie o młodym małżonku (6).

Nadszedł szczupak, robak się przed nim nie osiedział,
Połknął go, a z nim haczyk, o którym nie wiedział.
Gdy rybak na brzeg ciągnął zdobycz okazałą,
Ks. Bp. Ignacy Krasicki (1735 – 1801) Pisarz i poeta, napisał
Rzekła
rybka: „Dobrze to czasem być i małą”.
m.in. Bajki. Przypomnimy sobie niektóre z nich.
Fałszywa
pobożność
Żółw i mysz
Dewotce służąca w czymś przewiniła,
Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział,
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Żałowała mysz żółwia; żółw jej odpowiedział:
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
„Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
Mówiąc
właśnie te słowa: „…i odpuść nam winy,
Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny”.
Jako my odpuszczamy”, biła bez litości.
Rybka mała i szczupak
Uchowaj,
Panie Boże, takiej pobożności!
Widząc w wodzie robaka rybka jedna mała,
opr. ks. Leon Łodziński
Że go połknąć nie mogła, wielce żałowała.

KĄCIK HUMORU
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REKOLEKCJE PARAFIALNE I ODPUST NMP RÓŻAŃCOWEJ
Rekolekcje prowadzi ks. Stanisław Gawlicki C. Or.
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ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

