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Za nami Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. 
Nasza obecność przy grobach bliskich i modlitwa w ich 
intencji miała pomóc duszom w drodze do nieba.

Listopad to właśnie miesiąc szczególnie poświęcony Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na 
tym, co zakończyli ziemską wędrówkę i przeszli przez grobie więdnie, modlitwa natomiast 
bramę śmierci. Modlitwy za spokój dusz zmarłych świadczą dociera aż do serca Najwyższego .
o naszej miłości do bliskich, bo przecież PAMIĘĆ JEST                       (św. Augustyn)
NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚCIĄ...Szczęść Boże!

Listopad to także miesiąc zadumy i refleksji nad sensem Kręte alejki wiodące przez ziemię, 
naszego życia i naszej drogi do świętości.znaczone krzyżami poświata płomieni wypełniła...

                         Proboszcz
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października podczas Mszy św. o godz. 12.00, nagrodzone Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
upominkami. Dzieciom i ich rodzicom gratulujemy 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD  2014 pomysłów i zaangażowania.
ź Bal Wszystkich Świętych – W piątek, 31 października 

 Co działo się w październiku 
odbył się w Domu Katolickim zorganizowany przez 

ź Nabożeństwa różańcowe – Przez cały miesiąc 
Eucharystyczny Ruch Młodych,  Przedszkole 

październik, przy wystawionym na ołtarzu Matki Bożej 
„Lipowy Zakątek” i Grupę Św. Ojca Pio i Św. Jana 

Różańcowej Najświętszym Sakramencie, odmawiano 
Pawła II, „BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”.    

Różaniec Święty.
Najpierw w balu uczestniczyły dzieci młodsze, a potem 

ź Adoracje Eucharystyczne – Pierwszy czwartek i 
starsze i młodzież. Na balu obowiązywało niebiańskie 

pierwszy piątek miesiąca października były dniami 
przebranie. 

adoracji eucharystycznych prowadzonych przez grupy 
parafialne.

 A co nas czeka w listopadzie i grudniu 2014 r. 
ź Rekolekcje  paraf ia lne  i  odpus t  ku  czc i  

ź Wszystkich Świętych – W tym dniu odprawione zostały 
Zbąszyńskiej Matki Królowej Różańca Świętego – 

Msze św. na wszystkich trzech cmentarzach znajdujących 
W dniach od 3 do 7 października 2014 parafia 

się na terenie naszej parafii, połączone z modlitwami 
przeżywała doroczne rekolekcje parafialne, które 

za zmarłych.
poprowadził ks. Stanisław Gawlicki – filipin ze Świętej 

ź Dzień Zaduszny -  Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Góry w Gostyniu. 

W tym roku była to niedziela. Tego dnia po Mszy św. 
Wielkim wydarzeniem tegorocznych rekolekcji było 

o godz. 9.00 odbyła się przy kościele procesja 
wprowadzenie do naszej świątyni relikwii – Św. Jana 

za zmarłych. W Przyprostyni Msza św. o godz. 12.00, 
Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Relikwie zostały 

a na Cmentarzu Parafialnym w Zbąszyniu w kościółku 
umieszczone obok relikwii Krzyża Świętego. W ramach 

św. Mikołaja o godz. 20.30 – różaniec za zmarłych, 
rekolekcji  odbyła się sobotę, 4 października VI 

zakończony Apelem Jasnogórskim.
Pielgrzymka wokół Błędna.

ź Wymienianki – Przez cały listopad podczas Mszy św. 
ź Dzień Skupienia – Nasza młodzież gimnazjalna i szkół 

w dni powszednie czytanie wymienianek połączone 
ponadgimnazjalnych, 8 października przeżywała 

z odmówieniem 10 różańca za zmarłych.
pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Skupienia. Dni 

ź Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek 
skupienia dla młodzieży prowadzone są w ramach 

i pierwszy piątek listopada odbyły się adoracje 
rekolekcji szkolnych.

eucharystyczne wg stałego planu.
ź Składka remontowa – W niedzielę, 19 października 

ź Odwiedziny chorych – W sobotę, 8 listopada kapłani 
zbierana była składka remontowa. Zebrano 9.500 zł. Za 

odwiedzili chorych w domach.
ofiarność i wszelką pomoc dla parafii składamy serdeczne 

ź Wspólnota Chleba – W niedzielę, 9 listopada gościmy 
Bóg zapłać.

w parafii księdza Jacka Krzemienia ze Wspólnoty 
ź Kolejni nowi ministranci – W niedzielę, 26 października 

Chleba.
2014 roku zostali przyjęci do grona ministrantów 

ź Msza św. za Ojczyznę – We wtorek, 11 listopada Msza św. 
kandydaci, którzy przez dłuższy czas przygotowywali się 

o godz. 9.00 zostanie odprawiona za Ojczyznę – intencja 
do zaszczytnej funkcji służenia Bogu przy ołtarzu. A oto 

zamówiona od władz samorządowych.
ich nazwiska: Michał Głuchowski, Mateusz Janik, 

ź Zakończenie Roku Kościelnego – W niedzielę, 23 
Dawid Kowalski, Sebastian Kromski, Bartosz Krygier,  

listopada przypada ostatnia niedziela Roku Kościelnego 
Karol Lichy, Adam Michalczak, Oskar Ochocki, 

jest to UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
Jakub Witt. Wszyscy chłopcy są ze Zbąszynia. 

KRÓLA WSZECHŚWIATA – patronalne święto 
Życzymy im wielu łask Bożych i opieki naszej Matki 

Eucharystycznego Ruchu Młodych. 
Królowej Różańca Świętego.

cd. str. 4
ź Podsumowanie konkursu – Dzieci, które wykonały 

różańce z różnych materiałów zostały w niedzielę, 26 

2014?

SŁOWO  PROBOSZCZA
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W dniu 1 listopada Kościół katolicki obchodzi Jezus Chrystus: "Idę przygotować wam miejsce" (J 14,2) 
uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten wielu z nas "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 
kojarzy się ze zniczem, z grobem bliskich osób, z posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 
cmentarzem, innym z wiązanką kwiatów, jeszcze innym z świata!" (Mt 25, 34). 
modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w Wizję nieba otrzymała także Św. Faustyna Kowalska. 
drodze do wieczności. Niemniej jednak w tym dniu udajemy Tak to opisała w swoim Dzienniczku: „Dziś w duchu byłam 
się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie 
naszych bliskich, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia 
nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, 
Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa 
wszystkim tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je i wraca do 
wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą 
która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga-Ojca, 
również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. 
otaczają nas opieką. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, 

Niebo to według nauki Kościoła katolickiego lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego 
doskonałe życie z Trójcą Świętą, komunia życia i miłości stworzenia. Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: 
z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło 
świętymi (Katechizm Kościoła Katolickiego 1024). Do nieba w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. 
trafiają ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która ma w oczach 
oraz są doskonale oczyszczeni. W niebie żyje się Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, 
"w Chrystusie", ale zachowuje się i odnajduje tam swoją miłość i jeszcze raz miłość - i z jednym aktem czystej 
prawdziwą tożsamość. Tajemnica nieba przekracza miłości Bożej nie może iść nic w porównanie. O, jakimi 
ludzkie możliwości zrozumienia i wyobrażenia. niepojętymi względami Bóg darzy duszę, która Go szczerze 

Szczęście w Niebie, obrazowo przedstawianym jako miłuje. O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi 
dom Ojca czy też uczta niebieska, polega na "byciu Jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe 
dopuszczonym do widzenia Boga" (KKK 1028). Opis nieba i pokorne.”  (Dzienniczek 777-778).
znajduje się w Nowym Testamencie, m.in. "Ani oko nie Bóg pragnie nade wszystko, abyśmy poczuli, jak bardzo 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało nas kocha. Ta miłość Boga do człowieka i jego odpowiedź 
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy na tę miłość to właśnie niebo.
Go miłują" (1 Kor 2, 9). O niebie wyrażał się także                                                        Opr. Krzysztof Kubiak 

KOMENTARZE DO 
CZYTAŃ NIEDZIELNYCH

mamonie. Nic dziwnego, że Jezus nie 
mógł ścierpieć takiej obrazy Boga, 
takiego braku szacunku dla miejsca, 
dlatego zareagował tak gwałtownie.  

9 listopada J 2, 13 – 22 Jezus oczyścił świątynię, usunął to, 
Mówił o świątyni swego Ciała co przeszkadzało w prawidłowym 

Ewangelia św. Jana opowiada o oddawaniu czci Bogu. W tej 
tym,  jak Chrystus przybył do ewange l i i  Jezus  wypowiada  
Jerozolimy na święto Paschy. znamienne słowa: „Zburzcie tę 
Niestety w świątyni zastał handlarzy, świątynię, a Ja w trzech dniach 
którzy zamienili ją w targowisko. wzniosę ją na nowo”. To już nie tylko 
Zapanowała tam atmosfera rynku.  A powywracane stoły, ale zapowiedź 
przecież świątynia jest miejscem poprzewracanych kolumn i ścian, to 
spotkania z Bogiem, miejscem gesty proroka, który ogłasza koniec 
modlitwy, spokoju, jedności  i jednej świątyni i zapowiada nową. 
miłosierdzia. W niej człowiek styka Zamiast niezliczonych ofiar wołów i 
się z innym wymiarem. To miejsce baranków jedna ofiara Golgoty. 
poświęcone i oddane w sposób Taką świątynią Boga jest każdy z 
szczególny we władanie Bogu.  nas i to każdy z nas ma być 
Tymczasem w opisanej w ewangelii „miejscem” modlitwy. Tymczasem 
świątyni zajmowano się handlem i jakże często zmieniamy siebie w 
pieniędzmi. Ludzie zamiast się targowisko, pytając ciągle: „Czy mi 
modlić, zajmowali się zdobywaniem się to opłaca?” 
jak największego zysku. Służyli cd. str 14
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 Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII - 
cd.
ź Adwent – Niedziela, 30 listopada to 

pierwsza niedziela Adwentu, którą 
rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny 
cyklu niedzielnego „B”. Tej niedzieli 
kazania głosić będą Ojcowie Oblaci. Będą 
również przed kościołem rozprowadzali 
KALENDARZE  MISYJNE.

ź Roraty – Od 1 grudnia będą w dni 
powszednie o godz. 18.00 odprawiane 
Msze  św.  ro ra tn ie .  Zachęcamy 
szczególnie dzieci do udziału w roratach.

ź Misjonarz  w parafii – W niedzielę, 7 
grudnia gościć będziemy misjonarza z 
egzotycznej Papui-Nowej Gwinei – o. 
Krzysztofa Stachowiaka.

ź Święcenie medalików – Również w 
niedzielę, 7 grudnia dzieci kl. III wraz z 
rodzicami spotkają się na Mszach 
świętych o godz. 14.30 lub 16.00. Dzieci 
otrzymają poświęcone medaliki.

                                               Urszula Pawelska



 ŚWIĘTOŚĆ W KOŚCIELE - DOSKONAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA 

TRUDNE PYTANIA LITURGICZNE św. powinniśmy coś mówić, może odmawiać jakąś modlitwę, 
czy uderzyć się w pierś? 

Czy przyjmując Komunię św. wykonujemy znak krzyża (czy Nic podobnego, nic z tych rzeczy. Konsekracja to najważniejsza 
żegnamy się)? część mszy św., dlatego zachowujemy milczenie i wpatrujemy 
Odpowiedź jest prosta i praktyczna. Nie żegnamy się. się w postacie eucharystyczne, przeżywając głęboko w sercu 
Potwierdzeniem, że wierzymy w Chrystusa ukrytego w moment przyjścia Chrystusa w chlebie i winie.
Najświętszym Sakramencie jest odpowiedź Amen. To Co zrobić, jeżeli wchodząc do kościoła widzę, że jest moment 
wystarczy. Musimy spojrzeć jeszcze z drugiej strony, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem? 
praktycznej. Tu również wszystko przemawia za tym, że nie Najlepiej wejść do kościoła i uklęknąć, aby przyjąć 
wykonujemy żadnych znaków liturgicznych. Chodzi o błogosławieństwo. Wstajemy dopiero wtedy, gdy kapłan 
bezpieczeństwo podczas rozdawania Komunii. Wierny, który schowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum.
żegna się, musi założyć, że pojawia się ogromne Czy w wymieniankach (zaduszkach, wypominkach) za 
niebezpieczeństwo rozsypania Komunii św. na ziemię.  Już zmarłych można wspomnieć duszę, za które nikt się nie 
kilka razy znalazłem się w takiej sytuacji, że człowiek modli, które nie mają pomocy, o których wszyscy 
przyjmujący Komunię zahaczył puszkę z Najświętszym zapomnieli?
Sakramentem i część Komunii znalazła się na ziemi. Jest to Nie ma takiej sytuacji, w której Kościół nie modli się za 
bardzo stresująca sytuacja dla księdza i człowieka zmarłych, nawet tych bezimiennych, o których nam się wydaje, 
przyjmującego Chrystusa do serca. Dlatego zwróćmy na to że wszyscy zapomnieli. W każdej mszy św., w modlitwie 
uwagę –  mówimy tylko Amen, czyli potwierdzamy naszą wiarę, eucharystycznej po konsekracji  jest wspomnienie wszystkich 
nie żegnamy się. zmarłych. Dlatego w wymieniankach nie piszemy za dusze, 
Kiedy uderzamy się w pierś w czasie mszy św.? które nie mają modlitwy, bo jest to nieprawda.
Tylko w akcie pokutnym (Spowiadam się Bogu), gdy mówimy Czy w wymieniankach można wymienić świętych i 
słowa moja wina, moja bardzo wielka wina i tylko jeden raz. błogosławionych, np. polecamy duszę śp. Adama 
Wskazuje to na naszą  skruchę, przyznanie się do winy oraz Kowalskiego i zmarłych z rodziny oraz Jana Pawła II, ks. 
uznanie swojej niedoskonałości. Poważnym błędem jest Jerzego Popiełuszkę?
wykonywanie tego gestu podczas Podniesienia, podczas śpiewu Kolejna odpowiedź na nie, ponieważ oni już są w niebie i nie 
Baranku Boży oraz na słowa Panie nie jestem godzien.... potrzebują naszej modlitwy. Stawiają się za nami u Boga. Nie 
Czy wykonujemy znak krzyża na słowa Chwała Ojcu i modlimy się o szczęście wieczne dla nich, czy o to, aby 
Synowi i Duchowi  św.? osiągnęli zbawienie. Kościół już ogłosił, że są w niebie, są 
Wystarczy, jeżeli z szacunkiem do Imienia Boga lekko zbawieni i nie potrzebują naszej modlitwy.
pochylimy się, oddając cześć Bogu. Nie czynimy znaku krzyża. Ks. Marek Krysmann
Czy w czasie podniesienia, w momencie konsekracji na Mszy 

Św. Paweł pisze w Liście do Tesaloniczan (4,3): „Wolą Bożą św. Pawła. Świętość, doskonałość, nie jest darem czynienia 
jest powołanie wszystkich do świętości”. A na innym miejscu: cudów, ani wielkie umartwienia, spełnianie dobrych uczynków, 
„Pan Bo chce zbawić wszystkich ludzi”. aby inni to widzieli. Prawdziwa świętość pochodzi z czystego 

Już w Starym Testamecie mamy przykłady, że niektórzy serca, życia wewnętrznego i chęci czynienia dobrze i chwalenia 
ludzie byli specjalnymi przyjaciółmi Pana Boga, np.: Henoch, Pana Boga. Nasze dobre uczynki spełniamy, aby przypodobać 
Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Dawid i inni. Nie znaczy to, że się Panu Bogu, naśladując Chrystusa. Miłość Bliźniego polega 
byli bez wad i grzechów, ale odznaczali się głęboką wiarą i na życzliwości, poszanowaniu, wspomaganiu, przebaczeniu, 
starali się, pomimo przeszkód, wypełnić wolę Bożą. budowaniu lepszego świata, opartego na zasadach 

W Nowym Testamencie świętość ukazuje wyraźnie Pan sprawiedliwości i przykazaniach Bożych.
Jezus swoim przykładem i nauczaniem. Pokazał, żeby ludzie Sobór Watykański II przypomina, że wszyscy chrześcijanie 
żyli w przyjaźni z Bogiem, powinni zachowywać przykazania i są wezwani do doskonałości i zbawienia.  Świętość 
spełniać dobre uczynki i szczerze miłować Pana Boga. Dla chrześcijanina jest zadaniem wszystkich, ale dostosowanym do 
ułatwienia w dążeniu do doskonałości, Chrystus założył warunków i okoliczności życia każdego człowieka. 
Kościół, w którym mamy wyraźnie powiedziane, co mamy Doskonałość chrześcijańska jest możliwa dla każdego 
czynić, aby dojść do świętości i być zbawionym. W tym celu człowieka żyjącego w świecie. Św. Paweł w Liście do Filipian 
ustanowił sakramenty, które mają nas wspomagać na tej drodze. (3,12) pisze: „Nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się 
Wszyscy należący do Kościoła mają dążyć do doskonałości. doskonałym, ale przez zasługi Chrystusa i z Jego pomocą dążę 
Pan Jezus stawia wymagania: „Bądźcie doskonałymi, jak wasz do świętości”.
Ojciec w niebie”. Św. Paweł mówi: „Szukajcie świętości, bez Dodajmy na zakończenie naszego rozważania, że warto żyć 
niej nie można oglądać Pana Boga” (II Kor 3,18). Mówi dalej, że według nauki Chrystusa i Kościoła. Pan Bóg dał nam to życie na 
świętość chrześcijan polega na naśladowaniu Chrystusa: „Już ziemi, abyśmy zasłużyli na życie wieczne w niebie. Przez krótki 
nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”.  Oczywiście czas naszego ziemskiego życia możemy osiągnąć, z Bożą 
doskonałość na tym świecie  napotyka na różne trudności, pomocą, szczęście wieczne w niebie. Aby dojść do tego celu 
dlatego musimy zawsze walczyć z pokusami i grzechem. powinniśmy zachowywać Boże i kościelne przykazania, 

Pierwszych Chrześcijan nazywano świętymi. Takie spełniać dobre uczynki i miłować Boga i bliźniego. 
Opr. Ks. Leon Łodzińskiwyrażenia spotykamy często w Dziejach Apostolskich i Listach 
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BŁOGOSŁAWIONY PAWEŁ VI 
Nie tak dawno byliśmy świadkami uchwalenie wielu aktów kościelnych (m.in. rewizja kodeksu 
kanonizacji dwóch papieży – Jana prawa kanonicznego), wśród których najważniejszym okazała 
XXIII i Jana Pawła II. Mówiąc o się być Konstytucja dogmatyczna o Kościele (Lumen gentium). 
dokonaniach Soboru Watykańskiego II Papieżowi temu zawdzięczamy także ogłoszenie Matki Boskiej 
często podkreśla się rolę tych dwóch Matką Kościoła.
wielkich postaci. Niekiedy niesłusznie Działania Pawła VI były tak liczne, że ciężko byłoby je 
zapomina się o tym, że większość opisać na łamach jednego opracowania. W związku z tym warto 
soboru prowadzona była przez Pawła tylko wspomnieć najważniejsze. Oprócz wyżej wymienionych 
VI, którego 19 października 2014 roku wydają się nimi być likwidacja indeksu ksiąg zakazanych, 
p a p i e ż  F r a n c i s z e k  o g ł o s i ł  reforma Kolegium Kardynalskiego, wprowadzenie 
błogosławionym. Na uroczystości ograniczenia wiekowego dla kardynałów mających prawo 

obecny był także papież-emeryt Benedykt XVI. zasiadać w konklawe (80 lat) czy też szerokie działania podjęte 
Paweł VI był papieżem w okresie od 21 czerwca 1963 r. do 6 w celu wprowadzenia języków narodowych do liturgii. 

sierpnia 1978 r. Pierwszym zadaniem, które stanęło przed nowo Niesamowita krytyka spadła na papieża po opublikowaniu 
wybranym wikariuszem Chrystusa na Ziemi było dokończenie najbardziej znanej encykliki jego pontyfikatu– Humanae vitae. 
wielkiego dzieła, które zaczął jego poprzednik – Jan XXIII. To Jest to encyklika dotycząca zasad moralnych w szczególnie 
na Pawle VI zaciążył obowiązek poprowadzenia drugiej, drażliwej kwestii – kwestii przekazywania życia ludzkiego. 
trzeciej i czwartej sesji soborowej. Ojciec święty dał się poznać Papież nie pozostawił w niej wątpliwości, iż antykoncepcja nie 
jako osoba niezwykle otwarta – do udziału w soborze zaprosił powinna być stosowana przez katolików.
także osoby świeckie i kobiety. Efektem działań papieża było cd. str. 12

Od 5 do 19 października 2014 r. w Watykanie odbywało ciężko chcieć usunąć grzech ze swojego życia.
się zebranie, czyli SYNOD przedstawicieli Episkopatów To, że Komunii Świętej się nie przyjmuje, nie oznacza 
(biskupów) z różnych regionów świata. Głównym celem wcale, że nie można być w dobrym kontakcie z Bogiem. Bóg 
spotkania były dzieci, a raczej najbliższe ich otoczenie, które jest miłością, a miłość znajdzie się w każdym człowieku. 
w pierwszych latach swego istnienia, ale też w dalszym życiu, Alternatywą jest wtedy pragnienie przyjmowania 
ma na nie ogromny wpływ. Duchowej Komunii Świętej – a o tym można wiele poczytać 

„Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest w Internecie, czy dopytać się księdza. 
naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są Bóg to miłosierna miłość, która przyciąga i łączy, 
wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia.” przekształca i podnosi. On zwraca uwagę i zaprasza do 
(KKK 2207) „Rodzina jest uprzywilejowaną wspólnotą, nawrócenia. Sam Jezus daje przykład nie potępiając 
wezwaną do urzeczywistniania "wspólnej wymiany myśli cudzołożnej kobiety, ale prosi, żeby nie grzeszyła więcej (J 8,1-
pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania 11). Nieważne jaka jest, Jezus swoją miłością się nią zaopiekuje, 
rodziców w wychowywaniu dzieci"” (KKK 2206) jeśli tylko ona będzie chciała Mu się oddać i pójść Jego Drogą. 

Rodzina jest wspólnotą dwojga ludzi (ochroną) dla Innym tematem, który został poruszony, jest zapracowanie, 
przekazania i wychowania życia. Papież, chcąc wywoła „burzę szybki bieg tego świata, złudna chęć dobra dla swojej 
mózgów”, zwołał synod i najprościej mówiąc, zachęcił do żony/swego męża, czy jak najlepszego wychowania swoich 
wygłoszenia swego zdania na ten temat, nawet tych najbardziej dzieci. Rodzice chcą dobra dla swoich dzieci, więc pracują, by 
milczących, a inaczej twierdzących niż 'większość' biskupów. zarobić pieniądze i je utrzymać. A życie nie jest łatwe, kiedy 
Podsumowano i zatwierdzono przyjęte zmiany. jeszcze trzeba wykonać podstawowe opłaty, zapłacić podatki. 

Na początku podziękowano Bogu za rodziny, które żyją Z czasem w życie wkrada się monotonia, samotność, brak 
zgodnie z ich powołaniem i daną misją. Małżeństwa te tworzą czasu dla dzieci (którego potrzebują najbardziej ze strony 
rodzinę z radością i wiarą, nawet jeśli doświadczą jakiś rodziców) i żony/męża (eliminując z wzajemnej relacji 
przeszkód, nieporozumień, czy cierpień. Kościół z papieżem iskierki życia; wzajemnego zauważenia, zainteresowania, 
Franciszkiem na czele jest dumny z takich osób i wskazał je jako czułości i fascynacji). Ostatecznie uczucie, że: „nic jego i ją już 
wzór do naśladowania. Na synodzie biskupi uzgodnili, że nie łączy” i rozwód. A dzieci? Właśnie biskupi na 
Kościół powinien być otwarty dla każdego. Nieraz my synodzie podkreślali, że najbardziej pokrzywdzone są dzieci, 
chrześcijanie patrzymy źle na innych ludzi, którzy zgrzeszyli, kiedy widzą wszystko i przeżywają to, co ich rodzice, 
tak – jakbyśmy my nigdy nie byli bez grzechu. Osoby te, które jednocześnie rozrywane są emocjonalnie pomiędzy miłością do 
zostały „zablokowane” przez grzech, cierpią z powodu mamy i taty. Nagle muszą wybierać pomiędzy rodzicami. 
odrzucenia, osamotnienia. Kościół wyciąga rękę do tych ludzi, Zawsze można przebaczyć małżonkowi, pogodzić się i 
pomimo że nie mogą oni przyjąć Jezusa w Komunii Świętej do spróbować jeszcze raz odbudować tę budowlę, którą jest 
serca. Są to osoby rozwiedzione, zdradzające małżonka, rodzina - dla siebie, dzieci i Boga.
uprawiające seks bez ślubu, homoseksualiści i inni, którym cd. str. 13

WYZWANIA DUSZPASTERSKIE ZWIĄZANE Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE EWANGELIZACJI 



LOURDES  „JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM”  - cz. III
Maryi muszą realizować zarówno dzieci jak i dorośli, Jaką wartość mają dla nas dziś objawienia 
wykształceni i ludzie prości, bogaci i najbiedniejsi.w Lourdes?
Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie innych    Objawienia  Najświętszej Maryi Panny w Lourdes w roku 

Maryja prosi o modlitwę i pokutę za grzeszników, aby się 1858, pomimo swej pozornej prostoty, przypominały nam 
pojednali z Bogiem i osiągnęli niebo.wiele ważnych, uniwersalnych, a więc aktualnych do dziś 
Prosiła o przychodzenie do Niej w procesji, co wymagało od prawd: Maryja jest Najświętsza i Niepokalanie Poczęta 
niejednego dużego wysiłku. Bóg nie zniewala człowieka, „Jestem Niepokalanym Poczęciem'' - odpowiedziała 
prosi go o współpracę. W Lourdes Maryja nie nakazała Maryja na pytanie o to, kim jest. Dogmat ten został ogłoszony 
Bernadecie, że musi przychodzić do groty lecz zapytała ją cztery lata wcześniej. Bernadeta nic o nim nie wiedziała.
„czy byłaby tak dobra, by to uczynić”.Niebieska Matka jest dla nas wzorem, kocha nas i o nas się 
Po śmierci istnieje życie wieczne troszczy. Milczące objawienia Matki Bożej przypominają 

Maryja obiecała Bernadecie życie wieczne i wskazała je nam, że żyjemy pod spojrzeniem Maryi, najlepszej z matek, 
jej jako cel. Sama Maryja Wniebowzięta ukazująca się w możemy Ją kontemplować. Ona stale nam towarzyszy, 
Swym uwielbionym, Niepokalanym Ciele jest przykładem tej ukazuje Siebie jako wzór do naśladowania. Przesuwała 
wiecznej szczęśliwości. Pomoc Maryi, dobrej Matki jest paciorki różańca, dla Bernadety było to przykładem i zachętą 
bardzo skuteczna, Maryja pomaga nam wyzwolić się z do modlitwy. Świadkowie twierdzili, że nawet sposób 
różnych form zniewolenia. Leczy ciało i duszę. Symbolem robienia przez Bernadetę znaku krzyża-  „tak samo jak Pani” - 
tego działania Maryi jest źródło, poprzez które dokonały się nawracał grzeszników.
liczne uzdrowienia i nawrócenia. Maryja - choć bez grzechu – Maryja patrzy na nas, na Swe dzieci
nie gardzi nami, lecz przychodzi i udziela pomocy.Patrzy spojrzeniem pełnym miłosierdzia, spojrzeniem 
Matka Niebieska chce nas wyzwolić z jarzma wszelkiego Niebieskiej Mamy, towarzyszy każdemu Swojemu dziecku, 
zniewoleniawe wszystkich częściach świata. Choć czujemy się słabi i 

Maryja, zachęcając nas do obmywania się w źródle - chce chwiejni, stajemy się ofiarami otaczającego nas zła, nie 
nas wyzwolić z niewoli grzechu i nieuporządkowanych wpadniemy w grzech, żyjąc pod spojrzeniem Niebieskiej 
namiętności, szczególnie z nieczystości; z niewoli egoizmu i Pani i wpatrując się w Nią. Ona leczy zranienia, wylewa 
nienawiści, byśmy żyli w miłości. Z niewoli systemów balsam na rany, wychowuje i prowadzi do świętości. Uśmiech 
politycznych, zbudowanych na odrzuceniu Boga, na Matki przypomina Jej dobroć. Maryja kocha wszystkich, 
głoszonym i szerzonym ateizmie. Maryja chce nas wyzwolić również tych najbiedniejszych, którzy mogą być Jej wielką 
z niewoli złych czasów, w których żyjemy, aby nas radością i pociechą tak jak Św. Bernadeta. Maryja nie 
przygotować w nowe nadchodzące czasy. Musimy tylko dać wymaga od nas rzeczy skomplikowanych, wymagania Matki 
się prowadzić Maryi, słuchać jej rad, a zostaniemy uwolnieni i są proste: „Nie trzeba ich zapisywać” - wyjaśniła Bernadecie. 
uświęceni.    cdn.Wypowiedziała je w słowach: modlitwa, procesja, 

Z pielgrzymim pozdrowieniem Sławomir A. Królwybudowanie kaplicy i obmywanie się w źródle. Wymagania 

wyzwaniom i wytrwania przy Panu Jezusie za ERM W RZYMIE?
przykładem Jego Matki.  Przecież – jak mawiała 
św. Urszula Ledóchowska – „Życie moje ma 

Eucharys tyczny  Ruch  Młodych  
być Różańcem wprowadzanym w czyn”.

przeżywał w październiku swoją pierwszą 
W ostatni weekend października byliśmy też 

tegoroczną adorację Najświętszego 
na diecezjalnym spotkaniu animatorów ERM-u 

Sakramentu (w założeniach tego ruchu jest 
w Poznaniu, gdzie moderator ks. Marcin Nowak 

comiesięczna adoracja, dwa spotkania 
przedstawił główne założenia pracy na nowy 

biblijne oraz spotkanie poświęcone działaniu 
rok duszpasterski, który zaczynamy w 

na rzecz bliźnich). 
Adwencie.  A rok ten będzie bogaty w ciekawe 

Tym razem wystawienie odbyło się przed 
wydarzenia – w 2015r. minie 90 lat obecności 

obrazem Matki Bożej Różańcowej. A ponieważ był to piątek, 
ERM-u na ziemiach polskich (narodził się 10 lat wcześniej 

dzień rozważania bolesnych tajemnic różańcowych,  
we Francji), a w kwietniu będziemy obchodzić150-lecie 

próbowaliśmy wpatrywać się w Matkę Bożą i Pana Jezusa  w 
urodzin św. Urszuli, która powołała do istnienia pierwsze 

tych wydarzeniach. Każdy z uczestników – a byli to także 
koło ówczesnej Krucjaty Eucharystycznej  w pobliskich 

rodzice i inni członkowie rodzin dzieci – mógł w chwili ciszy 
Pniewach. 

opowiedzieć Im o swoich problemach, bo przecież i my 
Przygotowujemy  się też na światowy zlot ERM-u 

mamy swoje tajemnice bolesne… Był też moment, kiedy 
w Rzymie! Odbędzie się on 4-10 sierpnia 2015 r. z okazji             

każdy mógł podejść blisko Pana Jezusa w Najświętszym 
100-lecia naszego ruchu. Czeka nas więc wiele jubileuszów, a 

Sakramencie i postawić na ołtarzu zapalony kaganek – wyraz 
w związku z tym wiele wytężonej pracy – ale dla młodych nie 

gotowości przyjmowania także trudnych stron życia, 
ma nic lepszego… 

a także prośby o dzielność do stawiania czoła tym 
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MODLIMY SIĘ W SOSW
     Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu od lat 
jest mocno związany z naszą parafią. Co roku obchodzi tutaj 
uroczyście Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie. Wychowankowie obchodzą tu hucznie swoje 18-
te urodziny, uczestniczą w rekolekcjach szkolnych. A od kilku lat 
księża wikariusze systematycznie odwiedzają szkołę. Za zgodą 
Dyrekcji i we współpracy z katechetami, organizują dla uczniów 
i ich opiekunów okolicznościowe spotkania i nabożeństwa. 
Uczestniczy w nich także schola młodzieżowa i dzieci z chórku 
parafialnego.

W tym roku byliśmy już w SOSW na plenerowej Mszy św. z 
okazji rozpoczęcia roku szkolnego, a w październiku ksiądz 
Marek odprawił nabożeństwo różańcowe. Pani katechetka 
Jolanta Dana przygotowała prezentację do pięciu tajemnic 
światła, uczniowie czytali rozważania, potem „szły w ruch” 
nasze różańce. A na zakończenie mogliśmy wszyscy przystąpić 
do Komunii św. Było jak zawsze dużo, dużo radości ze 
wspólnego przebywania, a tym razem i dużo, dużo modlitwy – a 
tej w naszym zabieganiu przecież nigdy nie za wiele…

DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE  W SŁONAWACH
W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku uczestniczyliśmy jako 

delegacja  dekanatu  zbąszyńskiego w dożynkach 
archidiecezjalno – wojewódzkich w Słonawach koło Obornik 
Wlkp. Mszy świętej polowej przewodniczył ksiądz biskup 
Zdzisław Fortuniak, który na początku celebry dokonał 
poświęcenia chleba i wieńców dożynkowych przygotowanych  
przez miasta i parafie z wielkopolski.  W skierowanym do nas 
Słowie Bożym biskup powiedział m.in.: „Chleb zawsze kojarzył 
się też z tęsknotą za Ojczyzną, która swoimi obyczajami otoczyła 
go szczególnym kultem, a wyrazem tego szacunku dla chleba są 
również zwyczaje związane ze żniwami i dożynkami”, w dalszej 
części usłyszeliśmy:” Na życie społeczno-gospodarcze składa 
się wiele dziedzin i nie chcemy żadnej z nich lekceważyć. 
Pamiętajmy wszakże, że żywność zajmuje wyjątkowe miejsce, 
bo wszyscy chcą jeść. Naród potrzebuje chleba, który jest, jak 
mówi liturgia, owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Stąd też 
wszystko, co z nim związane zasługuje na specjalną uwagę 
stanowiąc, jak nauczał św. Jan Paweł II w Encyklice „O pracy 
ludzkiej”, podstawę zdrowej ekonomii”.

Poznański biskup zacytował w homilii słowa Wincentego  
Witosa, które brzmiały: ”Chłop zachował w najgorszych 
chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały 
podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go 
mieć”. Następnie zaapelował o to, abyśmy kochali naszą ziemię, 
która jest podstawą naszej suwerenności i niepodległości. Gdyby 
nawet wyczerpały się wszystkie pokłady to nadal jest ona 
naszym naturalnym skarbem.  „Ziemia pozostaje jako nasza 
żywicielka. Ten „zakład pracy” nie może być nigdy zamknięty, 
ani sprzedany w obce ręce! – mówił biskup. Na zakończenie 
kaznodzieja zwrócił uwagę, że ziemia ojczysta, obok języka i 
kultury jest podstawą bytu narodu. Należy ją otaczać miłością i 
bronić, bo tyle mamy wolności, tyle niepodległości, ile 
własności. Po zakończonej Mszy świętej podziwialiśmy 
przepiękne wieńce dożynkowe oraz zwiedzaliśmy wystawy 
rolnicze. Spotkaliśmy księdza Mariana Brdysia – dawnego 
wikariusza zbąszyńskiego, który przekazał za naszym 
pośrednictwem pozdrowienia dla księdza Proboszcza oraz 
wszystkich Parafian.

Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, którym nas 
obdarzył.                                  
(Zdjęcia w numerze)                                         Damian Matysiak

przyszły kształt. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej 
odpowiedzialności - każdy, zgodnie ze swoim powołaniem i 
możliwościami, powinien troszczyć się o dobro, siłę moralną i 

Wolna  Niepodległa Ojczyzna jest dla nas wielkim darem 
sprawiedliwość w naszym kraju. Wolność, którą odzyskaliśmy, 

i jednocześnie wielkim zadaniem. W święto  odzyskania 
trzeba mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować, trzeba jej 

wolności powinniśmy zapytać samych siebie, czy kochamy nasz 
odpowiednio używać z myślą o dobru wspólnym. Kiedy przed 

kraj? Jego istnienie zawdzięczamy tym wszystkim, którzy przez 
Polską stają nowe wyzwania, trzeba je podjąć rozsądnie.  Dziś 

lata pracowali i poświęcali się dla Ojczyzny, tworzyli kulturę 
nie trzeba przelewać krwi - potrzebne są mądrość i praca oraz 

narodową i ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć całe to 
wartości duchowe, będące fundamentem naszej tradycji 

dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Tym 
chrześcijańskiej. Podczas nabożeństw w intencji Ojczyzny 

wszystkim pokoleniom, a przede wszystkim tym, którzy za 
powierzmy Bożej Opatrzności nasz naród, naszą wolność, nasze 

Ojczyznę oddali życie w powstaniach, ruchach narodowych i 
dzieje i naszą przyszłość. Idźmy drogami naszych ojców ku 

społecznych, jesteśmy winni pamięć i modlitwę - aby dane im 
przyszłości z Chrystusem, prosząc Boga o błogosławieństwo nad 

było cieszyć się ojczyzną niebieską.
wolną i niepodległą Polską.

 Miłość Ojczyzny to odpowiedzialność za jej obecny i 
Tomasz Jazdon

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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ŚWIĘTY KAROL BOROMEUSZ - PATRON ŚW. JANA PAWŁA II
został przez papieża Pawła III, a Karol Boromeusz urodził się 2 października 
zamknięty przez papieża Piusa IV. 1538 roku jako potomek jednego z  
Kiedy sobór dobiegał końca, Karol najznamienitszych rodów włoskich. Był synem 
Boromeusz  piastował jedno z Gilberta II i Margherity de Medici, siostry 
najwyższych stanowisk, jakie można późniejszego papieża Piusa IV.  Osierocony 
zajmować w Kościele. Jako kardynał i przez matkę w wieku 9 lat.
sekretarz papieski doradzał również Już za jego najmłodszych lat wybrano mu 
podczas obrad soboru. Dzięki jego karierę duchownego, nie pytając go o zdanie. W 
olbrzymiemu zaangażowaniu, Sobór wieku 12 lat, dla zapewnienia odpowiednich 
Trydencki zapoczątkowujący wielkie dochodów, otrzymał godność opata klasztoru 
dzieło reformy w Kościele, zostaje benedyktyńskiego w rodzinnej miejscowości w 
doprowadzony do końca. Główną Aronie. Młody Karol nie pochwalał tego zwyczaju 
intencją soboru było, aby kapłani na i wymógł na ojcu, aby dochody z opactwa 
wszystkich szczeblach zajęli się przeznaczyć na ubogich.
duszpasterstwem i dawali przykład Brat zmarłej matki, a więc wuj Karola – 
wiernym swoim życiem.Giovanni Angelo Medici – został mianowany 

Po śmierci wuja – Papieża Piusa IV w roku 1565 - Karol  kardynałem, co automatycznie otwierało drogę jego 
zwolnił się ze służby papieskiej i udał do Mediolanu, żeby ukochanemu siostrzeńcowi, do najwyższych godności.  
wprowadzić w czyn ustalenia soborowe. Większość uchwał Pierwsze nauki Karol pobierał na zamku rodzinnym w 
soborowych wyszła z jego wielkiego serca kapłańskiego. Sam Aronie. Musiał mieć dobrych nauczycieli, skoro po ukończeniu 
Karol daje przykład w realizowaniu odnowy, jako arcybiskup nauk w domu mógł iść zaraz na uniwersytet, gdzie studia 
Mediolanu. Wizytuje wszystkie parafie, zakłada seminaria zakończył podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i 
duchowne, zwołuje synody. Przy tym wszystkim ma czas na cywilnego. Był to rok 1559.
działalność pisarską i służbę ubogim. Jego prostota i Wtedy to właśnie papieżem został wuj Karola, przybierając 
bezpośredniość zjednywała mu ludzi i sprawiała, że żył w opinii imię Piusa IV. Zaraz też mianował siostrzeńca swoim 
świętości. Sławy przysporzyły mu również czyny miłosierdzia. osobistym sekretarzem.  Rok później Karol był już kardynałem, 
Wielki przykład gotowości do poświęcenia życia dla swoich choć nie miał jeszcze święceń kapłańskich. Tytuły i godności 
owiec dał w 1575 roku, kiedy to w Mediolanie pojawiła się następowały jedna po drugiej. Papież Pius IV znany był z tego, 
dżuma.że faworyzował krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu 

Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Męki wysokich stanowisk i godności. Niebawem mianował 
Pańskiej i dlatego nie rozstawał się z krzyżem. Kilkakrotnie siostrzeńca administratorem archidiecezji mediolańskiej, ale na 
pielgrzymował do Turynu, gdzie jest relikwia Św. Całunu. tym nie koniec, uczynił go m.in. opiekunem wielu zakonów. 
Wielką miłością darzył sanktuaria maryjne i chętnie je Wszystkie te urzędy i tytuły dawały bardzo wielkie dochody. 
odwiedzał. Karol stał się pierwszą po papieżu osobą w Kurii Rzymskiej. 

Nadludzka praca, posty, umartwienia sprawiają, że Karol Papież ślepo mu ufał. Nazywano Karola „okiem papieża”. 
Boromeusz umiera z wyczerpania 3 listopada 1584 roku, w Dzięki temu udało się Karolowi uporządkować wiele spraw, 
wieku 46 lat. Karola beatyfikował w roku 1602 Papież Klemens usunąć wiele nadużyć.
VIII, a jego kanonizacji dokonał Papież Paweł V w 1610 roku i Karol Boromeusz traktował bardzo poważnie powierzone 
wyznaczył na dzień jego dorocznej pamiątki - 4 listopada. mu obowiązki, a sumy, jakie przynosiły skumulowane godności 
Ciało wielkiego biskupa spoczywa w krypcie katedry i urzędy, przeznaczał hojnie na cele dobroczynne i kościelne. Ze 
mediolańskiej, pod ołtarzem głównym. Święty leży w względu na swoją nieugiętą postawę, kardynał Boromeusz miał 
kryształowej trumnie w szatach pontyfikalnych.wrogów wśród księży i mnichów czerpiących korzyści ze 

A oto co powiedział o swoim patronie Św. Jan Paweł II: swoich stanowisk.
„Święty Karol! Ileż razy klęczałem przed jego relikwiami w W roku 1562 umiera brat Karola,  Fryderyk. Młodemu 
katedrze mediolańskiej! Ileż razy zastanawiałem się nad jego kardynałowi, który nie miał jeszcze święceń kapłańskich, 
życiem, wpatrując się w swoim umyśle w gigantyczną postać sugerowano, by zrezygnował ze stanu duchownego i ożenił się, 
tego człowieka Bożego i sługi Kościoła, Karola Boromeusza, aby nie wyginął ród Boromeuszów. Właśnie wtedy Karol 
kardynała, biskupa Mediolanu i człowieka soboru. On walczył o wybrał Boga. Postanowił zrezygnować z bogactwa, w zamian 
głębokie reformy Kościoła XVI wieku, dokonane przez Sobór za skromną służbę Chrystusowi. Żył ubogo jak mnich. Modlił 
Trydencki, który pozostanie na zawsze złączony z jego się, umartwiał, pościł. Uważano go za dziwaka. Nawet papież 
imieniem, jak również jest on jednym z twórców instytucji nie pochwalał religijnego zapału swego siostrzeńca. Święcenia 
seminariów duchownych, na nowo potwierdzonej przez Sobór kapłańskie przyjął w 1563 roku, gdy miał 25 lat. Tego samego 
Watykański II. Był on prócz tego sługą dusz, który nigdy nie roku otrzymał sakrę biskupią, a w następnym  paliusz 
pozwalał się zastraszyć; sługą cierpiących, chorych, skazanych metropolity i nominację na arcybiskupa Mediolanu. Za swoje 
na śmierć. MÓJ PATRON!zawołanie przyjmuje łacińskie słowo: humilitas (pokora).

Urszula Pawelska W latach 1545 – 1563 trwał Sobór Trydencki. Zwołany 
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REKOLEKCJE PARAFIALNE   

chętnie służą pomocą osobom starszym, samotnym. Mogą SPOTKANIE  Z  CHORYMI
przyjść odwiedzić, porozmawiać, zrobić zakupy, posprzątać. 
Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o 

W piątek, 3 października 2014 roku, w pierwszym dniu 
kontakt z opiekunką. Należy dzwonić pod numer 607 713 435. 

rekolekcji parafialnych, odbyło się w Domu Katolickim 
Jako ciekawostkę pragnę dodać, że najstarszą uczestniczką 

spotkanie z chorymi i starszymi parafianami.
tego spotkania była p. Rozalia Baszko z Przyprostyni, która w 

Spotkanie poprzedziła Msza św. w intencji chorych z 
tym roku ukończyła 95 lat. Drugą  osobą co do wieku była p. 

udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i 
Maria Rugała z ul. Mostowej. Pani Maria ma 90 lat, a trzecia z 

błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Kazanie 
kolei  to p. Emilia Drzewiecka z ul. Zbąskich – lat 88. 

podczas Mszy św. wygłosił rekolekcjonista – ks. Stanisław.
Na zakończenie spotkania, przy pięknej słonecznej 

Spotkanie w Domu Katolickim przygotował Caritas 
pogodzie, wszyscy wyszli przed Dom Katolicki i ustawili się 

parafialny i młodzieżowy, za co należy się jego członkom 
do wspólnego zdjęcia. Zdjęcia grupowe można nabyć w 

wielkie podziękowanie. Na stołach było pyszne ciasto, owoce, 
zakrystii.

słodycze. Każdy z przybyłych na spotkanie obdarowany został 
                                                      Urszula Pawelska

długopisem z nadrukiem naszej parafii i obrazkiem Matki 
Bożej Zbąszyńskiej z pieśnią na odwrocie. Pieśń tę pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza, autora pieśni, 
zaśpiewali wszyscy uczestnicy spotkania. Ks. Proboszcz 
przekazał też zebranym informacje dotyczące parafii. 
Była okazja do wspólnych rozmów.

Opiekunka Szkolno – parafialnej grupy Caritas przy 
Gimnazjum w Zbąszyniu Hanna Matyaszczyk, 
poinformowała zebranych, że członkowie grupy bardzo 

poszukiwaczami najmłodsi podejmowali decyzję o staniu REKOLEKCJE DLA DZIECI
się jednym z poszukiwaczy. Dzieci podpisały oraz 
przypieczętowały odciskiem swojego kciuka deklaracje, Od wtorku 30 września  do czwartku 2 października br. 
świadczącą o tym, że stają się od tego momentu dzieci szkół podstawowych naszej parafii uczestniczyły w 
poszukiwaczami skarbu – szczęścia. W kościele uczestnicy przygotowanych dla nich przez ks. Marka, katechetki oraz 
rekolekcji ponownie stali się widzami scenki przygotowanej młodzież gimnazjalną rekolekcjach. Tematem przewodnim 
przez młodzież oraz ks. Marka, której celem było pokazanie trzydniowych spotkań był fragment ewangelii  według św. 
dzieciom, że często „namiastki” szczęścia przysłaniają nam Łukasza z rozdziału 11 wersu 9 „Szukajcie, a znajdziecie…”. 
prawdziwe wartości. Po omówieniu widowiska, dzieci mogły Motto tegorocznych rekolekcji brzmiało: „Gdzie skarb Twój, 
przystąpić do sakramentu spowiedzi. Następnie najmłodsi tam serce Twoje” (Mt 6,21). 
wraz z wychowawcami, księdzem i poszukiwaczami udali się Dzień pierwszy (wtorek, 30.09.) przebiegał pod hasłem 
do Ogrodów Parafialnych, gdzie zostały zakopane deklaracje „Nie wszystko złoto, co się świeci”. W czasie zajęć w szkole 
wcześniej umieszczone w szklanych butelkach. Dodatkowym dzieci zostały zapoznane z opowiadaniem B. Ferrego pt.: 
przypieczętowaniem złożonych deklaracj i  było „Człowiek, który szukał szczęścia”. Następnie, po krótkiej 
pozostawienie przez dzieci podpisanych własnym imieniem pogadance o wartościach najcenniejszych, przystąpiły do 
kamyków, które symbolizowały wszystko, co jest przeszkodą wykonania map prowadzących do różnych drogocennych dla 
w znalezieniu prawdziwych wartości w naszym życiu.człowieka skarbów, które później złożyły przed ołtarzem. W 

Ostatni dzień rekolekcji, czwartek (02.10.), przebiegał pod kościele dzieci uczestniczyły w spotkaniu z poszukiwaczami 
hasłem: „Pomóc innym znaleźć skarb”. Nawiązaniem do skarbów - Indiana Jonesem oraz jego przyjaciółmi, w których 
tematu było wysłuchanie przez dzieci opowiadania B. Ferrego role wcieliła się młodzież naszego gimnazjum. Najmłodsi 
„Dziecko i góra”, którego celem było uświadomienie im, że brali także udział w specjalnie dla nich przygotowanej przez 
bardzo ważne jest, aby odkrytym skarbem – szczęściem poszukiwaczy skarbów scence, w której Indiana wraz z 
dzielić się z innymi. Po krótkiej pogadance dzieci przyjaciółmi odnajdywał wiele cennych skarbów. 
wykonywały zaproszenia na rekolekcje parafialne, które Najcenniejszym ze skarbów okazała się skrzynia odnaleziona 
następnie wręczali swoim bliskim. Następnie, w kościele w podziemiach kościoła. Po wydobyciu jej i otwarciu oczom 
uczniowie klas pierwszych i drugich wsłuchiwali się w bajkę dzieci ukazał się najcenniejszy skarb: Księga – PISMO 
T. Rucińskiego, którą przeczytał zaproszony gość - Pan ŚWIĘTE.
Zbigniew Owczarczak, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Tematem dnia drugiego (środa, 01.10.) było hasło: „Warto 
Świętej. W czasie spotkania zostały także poświęcone szukać – nasze zobowiązanie…”. W tym dniu dzieci po 
tornistry szkolne. Uczniowie klas starszych wraz z zapoznaniu się z opowiadaniem pt.: „Przedział” B. Ferrego 
wychowawcami wzięli udział we Mszy Świętej. oraz po refleksjach wynikających ze spotkania z 

Joanna Galas
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od samego początku. Mimo trudnej drogi i  VI PIELGRZYMKA PARAFIALNA 
zmęczonych  nóg  panuje tu bardzo miła 
atmosfera ,dużo modlimy się  śpiewamy. 

4 października odbyła się już szósta Parafialna 
Moja intencja to błogosławieństwo  Boże dla 

Pielgrzymka Pokutno-Dziękczynna wokół jeziora. 
mojej rodziny i wszystkich pielgrzymów. 

Uczestniczyła w niej rekordowa liczba uczestników, bo aż  
 Maria Połomka - Pielgrzymuję w intencji  

. . .  350 osób! Oto wrażenia niektórych z nich;
mojego męża  i wnuków  

Urszula Wilkońska - Pielgrzymka to 
o  z d r o w i e  i  

spotkanie ludzi, którzy kochają Pana Boga, 
błogosławieństwo Boże, a 

kochają jego Matkę, Naszą Matkę. Dla mnie 
także o umocnienie dzieci  

to czas zatrzymania i zastanowienia się nad 
w wierze . 

swoim życiem, odnajdowaniem woli Boga, a 
Paweł Lehmann - W 

także swojego powołania. To czas modlitwy, 
pielgrzymce biorę udział 

czas nabierania sił - duchowych (ładowania 
po raz drugi. Panuje tu 

akumulatorów). Idę kolejny raz, chyba 5-ty i 
wspaniała atmosfera. Podczas modlitwy 

wiem, że jeśli pielgrzymka będzie organizowana za rok to też 
można zawierzyć Bogu swoje sprawy, znaleźć chwilę na 

pójdę. Jest nas dużo , wszyscy są względem siebie życzliwi, 
wyciszenie się i zastanowić nad swoim 

uśmiechnięci i pomocni; czy jest tak w życiu codziennym? Ile 
życiem, a także podziękować za wszystkie 

jeszcze musimy się uczyć, doskonalić? Ks. Stanisław  w swej 
łaski jakie otrzymałem. 

nauce zwrócił uwagę na słowo „czuwanie”. Jak ważna w życiu 
Halina Kłosiak - Na pielgrzymce jestem  po 

człowieka powinna być nieustanna chęć uczenia się czuwania - 
raz czwarty, modlę się w swoich osobistych  

starania się być człowiekiem sumienia, być człowiekiem 
intencjach. 

dostrzegającym obok siebie innych. To przesłanie jest dla mnie 
 Zuzia i Franek 

bardzo ważne i myślę, że jest nad czym pracować. Moja obecność 
M a l i ń s c y  -  

tutaj jest związana z intencjami, o których nie 
idziemy  na pielgrzymkę wraz z 

chcę mówić, są bardzo indywidualne. 
mamą już po raz kolejny. Zuzia: Mam 

Grażyna Jastrząbek – Na pielgrzymce 
8 lat i jestem na pielgrzymce już 5 raz. 

jestem  już drugi raz i żałuję, że dopiero drugi,  
Pierwszy raz jechałam jeszcze w 

ponieważ wrażenia są  niesamowite. W tym 
wózku teraz 4 rok idę na własnych 

miesiącu obchodzimy z mężem  41 rocznicę 
nogach. Mój brat Franuś ma 4 lata i 

ślubu i dlatego ta pielgrzymka jest dla mnie 
sam doszedł aż do Nądni. Franek jest 

dziękczynieniem za wspólnie przeżyte lata. 
na pielgrzymce 2 raz. Dwa lata temu 

Modlę się również o zgodę w narodzie , aby się ludzie nie kłócili. 
jechał również w wózku, teraz na 

Wioletta i Przemysław Hoffman -  Każda pielgrzymka jest 
pielgrzymce obchodził imieniny swojego patrona św. Franciszka 

inna, inaczej się ją przeżywa. 
z Asyżu . Z niecierpliwością czekamy na 

Pielgrzymujemy już szósty 
przyszły rok. To już nasza tradycja,  że pierwszy 

r az ,  czy l i  od  samego  
tydzień października rezerwujemy na to 

początku.  Dzisiejsza  jak 
wydarzenie. 

każda poprzednia  jest  
Grzegorz Kut - Na pielgrzymce panuje 

bardzo fajnie zorganizowana, 
wspaniała atmosfera. Jest bardzo miło i 

pogoda również dopisuje. W 
przyjemnie. Pielgrzymuję wraz z moją żoną 

s e r c u  n i e s i e m y  n a s z e  
,synem i teściem. Wszyscy modlimy się w 

intencje, prosimy o zdrowie dla chorej mamy,  
intencjach rodzinnych. 

oraz modlimy się w naszych osobistych 
Stanisław i Maria Mai - Razem z 

intencjach . 
żoną pielgrzymujemy już czwarty  

 Ewa Winiarz - Pielgrzymuję już po raz piąty, 
raz. Dopóki zdrowie i nogi 

p ro sząc  Ma tkę  Bożą  o  zd rowie  i  
pozwolą  pójdziemy zawsze do 

błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny. 
końca życia. W sercu niesiemy 

Moja intencja, to również umocnienie wiary 
nasze intencje.  

dla moich dzieci. 
Stefania Gołek - Podczas tej 

Janina Laskowska - Na pielgrzymce jestem, 
p i e l g r z y m k i   

aby dziękować  Bogu i prosić. Dziękuję za 
modlę się o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

wszystkie otrzymane łaski, a proszę o 
dla całej rodziny. Proszę również Boga, aby 

zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny, 
miał nas w swojej  opiece.

szczególnie dla córki Honoraty. Modlę się 
  

również  o silną wolę dla męża , aby poradził 
Do zobaczenia za rok…sobie z nałogiem papierosowym. 

Gabrysia Skubiszyńska Adam Rugała – Na pielgrzymce jestem już  po raz szósty , czyli 
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wyłożył małymi kamykami drugą grotę.
Z okazji  50–lecia działek, w roku 2003 Mszę św. FIGURY  I  KRZYŻE

odprawił i dokonał poświęcenia 
krzyża ks. Roman Turoń – 

19. Krzyż na Ogródkach Działkowych wikariusz parafii. 
Kolejna Msza św. polowa na  im. F. Wawrzyniaka

działkach została odprawiona w Zbąszyniu.
w intencji działkowców z okazji  
60-lecia Ogrodów Działkowych. Krzyż na działkach postawiony został z okazji 50-lecia 
Mszę św. przy krzyżu odprawił powstania Ogródków Działkowych im. Franciszka 
ks .  Proboszcz  Zb ign iew Wawrzyniaka w Zbąszyniu. Było to w roku 2003. Kto był 
Piotrowski – 16 sierpnia 2013 inicjatorem i kto przyczynił się do tego, że stoi nie tylko 
roku.krzyż, ale również małe groty z figurami Pana Jezusa i 

Działkowcy uczcili też pamięć Matki Bożej?
naszego Papieża Jana Pawła II Pomysł postawienia krzyża wyszedł 

i w d r u g ą  od pp. Lucyny i Jana Pękalów oraz od 
rocznicę Jego śmierci, 2 kwietnia 2007 p. Andrzeja Szcześniaka, który w tym 
roku, posadzili pamiątkowy BUK czasie był prezesem działek. Obecnie 
„Pendula”. Drzewko zostało posadzone na prezesem działek jest p. Zbigniew 
placu przy sali. Obok drzewa postawiono Nowak.
tablicę upamiętniającą to wydarzenie. D o  p o s t a w i e n i a  k r z y ż a  i  
Miejsce to, jak twierdzą moi rozmówcy, uporządkowania  t e renu  wokół  
służy często celom rozrywkowym i przyczynili się: wspomniani już p. Jan 
dlatego przeniesiono pamiątkową tablicę Pękala i p. Andrzej Szcześniak, a także 
obok krzyża. Posadzone drzewo zostało p. Mariusz Szulczyk, p. Roman 
na miejscu, a przy krzyżu, obok tablicy, Szymański, p. Lesław Kozak i p. Jerzy 
posadzono nowe drzewko.  Obst. Kostkę na wyłożenie terenu przy 

Przy krzyżu stoją ławeczki i krzyżu ufundował Jan Pękala. 
działkowcy udają się w to miejsce na Przy krzyżu znajdują się dwie małe 
chwilę odpoczynku i modlitwy. Krzyż groty. Z prawej strony grota, w której 
zdobią  świeże kwiaty, których przecież na jest figura Pana Jezusa, natomiast z 
działkach nie brakuje. Działkowcy dbają o lewej strony krzyża, grota z figurą Matki 
to szczególe miejsce.Bożej.  Grotę Maryjną wybudował p. 
                                     Alojzy Kreft, który również upiększył i Urszula  Pawelska 

Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała  cud za  BŁOGOSŁAWIONY PAWEŁ VI  -  cd.
wstawiennictwem Pawła VI. Dekret o beatyfikacji papież 
Franciszek podpisał 10 maja 2014 r., a uroczystość odbyła się Ponadto, twardo wypowiedział się w kwestii aborcji oraz 
19 października. Po wygłoszeniu formuły wyniesienia na związków homoseksualnych, czy też o niezgodnych z nauką 
ołtarze na fasadzie bazyliki odsłonięta została, wśród Kościoła pozamałżeńskich kontaktach seksualnych oraz o 
oklasków wiernych, fotografia Pawła VI. Relikwią, którą samych związkach pozamałżeńskich. Nie zaaprobował także 
zaniesiono do ołtarza tuż po ogłoszeniu Papieża postulatów dotyczących zniesienia celibatu czy też 
błogosławionym, był podkoszulek z lekkiej wełny ze śladami dopuszczenia do sakramentu kapłaństwa kobiet.
krwi. Paweł VI miał ją w chwili zamachu na jego życie w Często niesłusznie uważa się, że to Jan Paweł II 
Manili na Filipinach w 1970 r., gdy rzucił się na niego ze zapoczątkował tradycję pielgrzymowania zagranicznego. 
sztyletem niezrównoważony psychicznie mężczyzna. Natomiast prawda jest taka, że to bł. Paweł VI jako pierwszy 
Papieża uratowały wówczas osoby z jego otoczenia. Papież papież od prawie 200 lat odbył kilka podróży zagranicznych. 
Franciszek, mówiąc o nowym błogosławionym Kościoła Do kroku milowego w historii Kościoła należy zaliczyć 
Katolickiego, podkreślił przede wszystkim, że: Paweł VI przede wszystkim jego pielgrzymkę do Ziemi Świętej, czy 
umiał rzeczywiście „oddawać Bogu to, co należy do Boga”, chociażby wystąpienie na forum ONZ. Papież chciał przybyć 
poświęcając całe swoje życie „zadaniu świętemu, także na zaproszenie biskupów do Polski w roku 1966 na 
uroczystemu i niezwykle poważnemu, aby kontynuować w wielki jubileusz chrztu Polski – tysiąclecie istnienia państwa 
czasie i na ziemi misję Chrystusa”, miłując Kościół i polskiego, jednakże władze komunistyczne odmówiły zgody 
prowadząc go, aby był równocześnie „oddaną dla całej na  jego przyjazd. 
społeczności ludzkiej matką i rozdawcą zbawienia. Proces beatyfikacyjny Pawła VI rozpoczął się 11 maja 
Wspomnienie liturgiczne Pawła VI obchodzone będzie 26 1993 r., a zakończył 20 grudnia 2012 r. wydaniem dekretu o 
września, w dniu rocznicy jego urodzin.                                                  heroiczności jego cnót. 6 maja 2014 r. komisja Kongregacji 

Błażej Boch
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Dnia 26 października 2014 r. Ks. Proboszcz włączył do bracia, ciocie, wujkowie i ksiądz Marek bawili się razem z 
wspólnoty ministranckiej dziewięciu chłopaków, odbyło się chłopakami, przy kawie i najlepszym placku.(Dzięki mamom 
to w Boga i naszej parafialnej kolegiacie. (Doczekali się po było „mniamowo”.) 
wielu próbach.) Nowi ministranci to: Michał Głuchowski, Chciałbym zauważyć, że nie ma lepszego terminu na takie 
Mateusz Janik, Dawid Kowalski, Sebastian Kromski, Bartosz wydarzenie, niż wspomnienie poświęcenia własnego 
Krygier, Karol Lichy, Adam Michalczak, Oskar Ochocki, kościoła, które właśnie przeżywaliśmy. Tak naprawdę to my 
Jakub Witt – wszyscy ze Zbąszynia. wszyscy tworzymy świątynię, w której mieszka Bóg. Wielka 

Był to niezwykły dzień nie tylko dla nowoprzyjętych, ale i radość i chwała dla rodziców i naszych księży, bo mamy 90 
dla całego grona, nie wspominając o księżach i ich ministrantów. (Dobijemy do setki?) To zadanie szczególnie 
uśmiechach na twarzy. Mamy nadzieję, iż parafianie też dla rodziców i dziadków, którzy chcą, aby ich chłopacy 
dzielą z nami tę radość. Po wspólnej modlitwie, której służyli w pokorności, łagodności, radości i czystości przed 
przewodniczył ks. prałat Leon, przenieśliśmy nasze Panem Bogiem.
świętowanie na salkę ministrancką. (Od stołu do stołu, tak jak Dawid Andrys - prezes 

pierwsi chrześcijanie.) Tam rodzice, dziadkowie, siostry, 

WIELKIE ŚWIĘTO !!! Króluj  nam  Chryste

czytania Słowa Bożego w rodzinach. Ukazano także problem 
„dzieci ulicy”, które żyjąc na ulicy próbują przetrwać . 
Problem ten jest nam mało znany, bo nie występuje w naszym 
kraju.  

Podsumowując. Bóg nie jest przeciwny dzieciom, 
związkom małżeńskim. Wręcz odwrotnie - bardzo namawia - 
do rozmnażania. W Biblii, na przykład można znaleźć 
na samym początku tekst, w którym czytamy, że gdy 
został stworzony człowiek „na obraz Boży”, który to 
stworzy mężczyznę i niewiastę. Bóg im błogosławił, 
mówiąc: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną [...]»”(Rdz 1, 27-
28) „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem” (Rdz 2, 24) WYZWANIA DUSZPASTERSKIE ... - cd. 

Dalej czytamy, jak to każdy miał swoich potomków 
aż zaludniła się Ziemi. Opis ten to zachęta Boga Podtrzymana została nierozerwalność małżeństwa, jako 
do przekazywania potomstwu daru życia. Daru, którego błogosławiony przez Boga związek między mężczyzną a 
nie można lekceważyć i któremu należy najpierw kobietą, aż do śmierci: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek 
stworzyć warunki, zanim dziecko stworzone zostanie przez nie rozdziela” (Mt 19,6). Ale także zwrócono uwagę na pełnię 
Boga, tak jak Bóg stworzył ziemię, zanim stworzył Adama małżeństwa, dla tych co się wahają, aby zaryzykować i 
w Raju.wstąpić w związek małżeński błogosławiony przez Pana 

Grzegorz JaskułaJezusa. Zachęcono do głoszenia o Jezusie, przekonywano, że 
Informacje zaczerpnięte i przetłumaczone z press.vatican.vakażdy ma do tego prawo i że jest do tego wybrany, a zwłaszcza 

do bycia duszpasterzem w swojej rodzinie. Zachęcono do 
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Jezus powtarza, że potrzebna jest czujność. Potrzeba KOMENTARZE DO CZYTAŃ - cd.  
ciągłego trwania, ciągłego wypatrywania, nasłuchiwania i co 
najważniejsze, ciągłego miłowania. Nazywa nas, ludzi 

16 listopada Mt  25, 14 – 30  Przypowieść o talentach
duszami maleńkimi, dlatego potrzebujemy nieustannych 

Bogaty człowiek udaje się w podróż. Swój majątek 
pouczeń. Bóg wie, że jesteśmy słabi i nie mamy sił, by 

powierza sługom, aby wykazali  się inicjatywą, 
nieustannie trwać w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. 

przedsiębiorczością i mądrze zainwestowali. Pan rozdzielił 
Człowiek skażony grzechem nie jest w stanie wykazać się 

talenty według zdolności i możliwości rozwoju każdego ze 
ciągłym trwaniem przy Bogu, dlatego daje On nam narzędzie, 

sług. Każdemu zostawił wolną rękę i swobodę decyzji. Warto 
jest nim akt miłości. Poprzez fakt nieustannego wypowiadania 

dodać, że w czasach Jezusa jeden talent wystarczał na 
miłości do Jezusa i Maryi oraz wszystkich dusz, stajemy się 

założenie przedsiębiorstwa. Każdy z obdarowanych ma 
uczestnikami komunii miłości Boga, Maryi i dusz ludzkich. 

przynajmniej jeden talent i może zrealizować siebie, swoje 
Dzięki pośrednictwu Matki Bożej otrzymujemy kierownika – 

życie, powołanie i odpowiedzieć na złożone w nim nadzieje 
Ducha Świętego. Zostajemy napełnieni Jego darami, łaską i 

Boga. Jednak każdy z obdarowanych jest inny. Dwaj pierwsi 
zaczynamy poznawać Boga. Otrzymujemy więc ogrom łask a 

zrozumieli intencje właściciela talentów. Wykorzystali 
jedyne, czego od nas oczekuje Bóg, to ciągle na nowo 

powierzony im majątek. Podwoili kapitał. Trzeci bardzo się 
podejmowany akt miłości. Napełnieni Miłością zaczynamy 

natrudził, by ukryć w ziemi powierzone dobro. Jednak jego 
inaczej pojmować otaczającą nas rzeczywistość. Ważne, by 

praca okazała się daremna, bezowocna. Bogaty pan po swoim 
starać się trwać w akcie miłości. Jezus daje nam wszystko do 

powrocie wyprawił ucztę na cześć swoich wiernych sług. 
tego, byśmy mogli kroczyć za Nim, czuwać i oczekiwać na 

Trzeci sługa nie został zaproszony.
Jego powtórne przyjście. Bóg dał nam życie, abyśmy mogli 

Naszym zadaniem jest odkrywanie specyficznych darów, 
być szczęśliwymi. A to dokonuje się poprzez Miłość. I chociaż 

„talentów” i troska o ich rozwój. Nie jest istotne, ile posiadamy, 
cierpienie towarzyszy człowiekowi, to nie ono jest sensem i 

ale w jaki sposób nimi gospodarujemy. Ewangelia ta uczy, że 
celem. Istotą życia jest Miłość.            

hojność Boga jest przeogromna, Jego dobroć nieograniczona a 
opr. Katarzyna Kubiak

miłosierdzie nieskończone. 
23 listopada Mt. 25, 31 – 46 Sąd Ostateczny

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Takie słowa wypowiada 
Jezus, kiedy ostrzega przed zbliżającym się Bożym sądem nad 
tymi, którzy nie uwierzyli w Niego. Czytamy tu o Chrystusie 
Królu, który zasiądzie na tronie chwały w otoczeniu aniołów i 
będzie sądzić ludzi. Rozdzieli ich na dwie części, zbawionych i 
potępionych. Jezus zaczyna od wyliczenia, co takiego dobrego 
uczynili ci, co zasłużyli na niebo. Mówi o ludziach jako o 
swoich braciach, utożsamia się z nimi. Bóg warunkuje 
przyjęcie do Królestwa Niebieskiego od sposobu traktowania 
drugiego człowieka. Uzależnia naszą wieczność od tego, jak 
żyliśmy z Jego braćmi i siostrami.

Jezus utożsamia się z każdym człowiekiem. Podaje 
konkretny przykłady odpowiedniego traktowania drugiego 
człowieka: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a 
przyszliście do Mnie”. To w różnych sytuacjach codziennego 
życia mamy okazywać serce, miłosierdzie tym, których Bóg 
postawił na naszej drodze. Nie chodzi tu  tylko o pomoc 
biednym i potrzebującym. Zwykły uśmiech, mimo że bliska 
osoba nas zraniła. Podanie herbaty, czuły gest, spokojny ton 
głosu, choć jesteśmy zdenerwowani. To cierpliwość, chociaż 
już dawno się ona skończyła. To okazywana życzliwość w 
najdrobniejszych sprawach. To pamięć o tej osobie w 
modlitwie, to pragnienie tylko dobra dla niej. A przy tym 
pamiętajmy, że cokolwiek uczynimy wobec drugiej osoby, 
cokolwiek chociażby o niej pomyślimy, wszystko to Jezus 
odbiera do siebie, wszystko On czuje i wszystkiego 
doświadcza.
30 listopada Mk 13, 33 – 37 Potrzeba czujności

 MŁODZIEŻ U ŚW. URSZULI ...
Święty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochający. 
Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, 
pragnie dobra naszego i szczęścia…  

(św. Urszula Ledóchowska).

W październiku nasza młodzież wyjechała do pobliskich 
Pniew, żeby wziąć udział w kolejnym forum młodzieżowym 
organizowanym przez siostry Urszulanki SJK. Wrażeń 
przywieźli niemało, bo choć to krótki czas (od piątkowego 
wieczoru do niedzielnego południa), to bardzo intensywnie 
przeżywany. Uczestnicy „witali” niedzielę już o północy 
szczególnie uroczyście celebrowaną Mszą św., poprzedzoną 
niezwykłą Adoracją, podczas której ksiądz podchodził z 
Najświętszym Sakramentem do każdej ławki i błogosławił, 
tak jak kiedyś Pan Jezus robił to obchodząc Galileę. W sobotę 
było kilka konferencji i wiele okazji do rozmów z 
posługującymi kapłanami, które toczyły się także podczas 
spacerów na ścieżkach okalającego klasztor parku. Było też, 
jak zwykle, dużo tańca i zabawy! Młodzież zjechała z całej 
Polski, m.in. z Krakowa, Bydgoszczy, a tradycyjnie obecni 
byli także młodzi z Ukrainy - uczniowie urszulańskiej szkoły 
w Pniewach. 

Niektórzy z rodziców, wiozący swoje pociechy do Pniew, 
byli zaskoczeni, że tak blisko Zbąszynia mamy tak niezwykłe 
miejsce - stosunkowo mało znane i rzadko odwiedzane przez 
naszych dorosłych parafian. Ale mamy nadzieję, że to się 
niedługo zmieni, gdyż już wiosną będziemy obchodzić150-
lecie urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, która spoczywa w 
swoich umiłowanych Pniewach. W związku z tym członkowie 
ERM- u, którzy są Jej ”duchowymi dziećmi”, szykują w 
naszej parafii urodzinową fetę. Oj, będzie się działo!
(zdjęcia w numerze)
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  Sakrament Chrztu przyjęli:  
  1/.  Maria  Kulpińska,  Zbąszyń, ul. Poznańska,
  2/.  Maja  Bielaszewska,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  3/.  Bartosz Piotr  Dajczak,  Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
  4/.  Marcel Aleksander  Błędniak,  Zbąszyń, ul. Przedm. św. Wojciech,
  5/.  Mikołaj  Taberski,  Zbąszyń, ul. Zielona,
  6/.  Bartosz  Zacharski,  Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
  7/.  Maksymilian  Piechowiak,  Zbąszyń, ul. Holenderska,
  8/.  Natasza  Szymańska,  Zbąszyń, ul. Topolowa,
  9/.  Franciszek  Musiał,  Strzyżewo,
10/.  Wiktoria Marcelina  Iwanicka,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
11/.  Aleksander Maciej  Wawrzkiewicz,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
12/.  Michalina Zofia  Rzepa,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
13/.  Emilia Elżbieta  Rzepa,  Przyprostynia, ul. Prandoty.

Odeszli do Wieczności:    
  1/.  Krystyna  Kubaczyk,  l. 67,  Nowy Dwór,
  2/.  Felicja  Pakuła,  l. 77,  Zbąszyń, ul. Wigury,
  3/.  Edward  Kwaśnik,  l. 63,  Nądnia, ul. Podmiejska,
  4/.  Leokadia Dioniza  Kwapisz,  l. 79,  Nowy Tomyśl,   Os. Batorego,
  5/.  Danuta  Błachowiak,  l. 80,  Strzyżewo.

W OSTATNIM CZASIE: 

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
  1/.  Roman  Czepiżak  -  Anna  Kujbida,
  2/.  Tomasz  Wachowski  -  Joanna Natalia  Paszke,
  3/.  Radosław Mikołaj  Milto  -  Beata Katarzyna  Bocer,
  4/.  Sławomir  Słowiński  -  Anna Maria  Król,
  5/.  Tadeusz Marian  Królik  -  Małgorzata Maria  Brychcy,
  6/.  Henryk  Stefan  -  Angelika  Walkowiak,
  7/.  Radosław  Śliwa  -  Magdalena Helena  Kubaś.

 Dzieci i  żaby
Koło jeziora 
Z wieczora 
Chłopcy w koło biegały 
I na żaby czuwały.
Skoro która wypływała, kamieniem w łeb dostawała.
Jedna z nich, śmielszej natury, 
Wystawiwszy łeb do góry,
Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie!
Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.

Dwa żółwie
Nie żałując sił własnych i ciężkiej fatygi,
Dwa żółwie pod zakładem poszli na wyścigi.
Nim połowę do mety drogi ubieżeli,
Spektatorowie poszli, sędziowie zasnęli.
Więc rzekła im jaskółka: „Lepiej się pogodzić;
Pierwej niżeli biegać, nauczcie się chodzić”.

Owieczka i pasterz
Strzygąc pasterz owieczkę nad tym się rozwodził,
Jak wiele pracy ponosi, żeby jej dogodził.
Że milczała: „Niewdzięczna!” - żwawie ją ofuknie.
Więc rzekła: „Bóg ci zapłać… a z czego te suknie?”

opr. ks. Leon Łodziński

KĄCIK HUMORU
Kolejna porcja wierszyków I. Krasickiego

WYSTAWA „Październik miesiącem 
modlitwy z różańcem”

   W niedzielę 26 października, na Mszy Świętej o godz. 
12.00 odbyło się podsumowanie wystawy „Październik 
miesiącem modlitwy z różańcem”. Piękne różańce, 
wykonane przez dzieci z różnych materiałów, można było 
oglądać w kościele przez cały miesiąc październik. Wszystkie 
dzieci, które wzięły udział w wystawie i przygotowały 
różańce, otrzymały nagrody-niespodzianki. 

Różańce wykonali: 
Weronika Brumma, Julia Chłopek, Alicja Domagała, 
Andrzej Dzioch, Nikola Dzioch, Marysia Kaźmierczak, 
Mateusz Kaźmierczak, Gracjan Król, Miłosz Kuberski, 
Aleksandra Kubiak, Kornelia Lehmann, Marika 
Napierała, Szymon Mańkowski, Antek Masiewicz, 
Dominik Matuszewski, Kornelia Pawlik, Nikola Pawlik, 
Ewa Piątek, Łukasz Piątek, Jakub Piechowicz, 
Aleksandra Poprawska, Julia Szaferska, Milena 
Szkudlarek, Gracjan Śmiałek, Nikodem Śmiałek, 
Oskar Tomiak, Mateusz Żabczak. 
Wszystkim dzieciom dziękujemy serdecznie za udział w 
wystawie.
Zdjęcia w numerze.
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Jak powstrzymać 
pijanego kierowcę?

Każdy może spotkać na swojej 
drodze pi janego kierowcę.  
Pamiętajmy, że stanowi on 
ś m i e r t e l n e  z a g r o ż e n i e .  
Powstrzymanie nietrzeźwego 
k i e r u j ą c e g o  t o  a b s o l u t n a  
konieczność – w przeciwnym razie 
może dojść do tragedii. Sprawdź, 
jaka powinna być Twoja reakcja.

Jeśli kiedykolwiek zauważysz 
dziwne zachowanie kierowcy na 
drodze, które może świadczyć o 
tym, że jest on pod wpływem 
alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych, niezwłocznie 
powiadom policję. Zadzwoń pod 
numer 112. Podczas rozmowy 
określ miejsce, w którym się 
znajdujesz i powiedz, jakie 
zachowania kierowcy wzbudzają 
Twój niepokój. Opisz jego 
samochód (numery rejestracyjne, 
marka, kolor).
P o  z a k o ń c z e n i u  r o z m o w y  
poczekaj na reakcję policji. 

Nigdy nie zapominaj o 
własnym bezp ieczeńs twie .  
Powstrzymaj się od podejmowania 
na własną rękę pościgów za 
pijanym kierowcą czy zajeżdżania 
mu drogi. Weź pod uwagę, że 
osoby pod wpływem alkoholu 
mogą być agresywne i stwarzać 
zagrożenie.

Jeśli kierowca, który wyraźnie 
jest pijany, zatrzyma się (np. na 
światłach czy na poboczu), możesz 
zareagować, korzystając z prawa 
do ujęcia sprawcy przestępstwa na 
gorącym uczynku. W ramach tzw. 
zatrzymania obywatelskiego 
m o ż e s z  o t w o r z y ć  d r z w i  
samochodu pijanego kierowcy i 
w y c i ą g n ą ć  k l u c z y k i ,  
uniemożliwiając mu w ten sposób 
dalszą jazdę. Następnie poczekaj 
na przyjazd policji.
Pamiętaj – pijany kierowca to 
śmiertelne zagrożenie. Od tego, 
czy zareagujesz, może zależeć 
czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj 
oka na niebezpieczne sytuacje na 
drodze.

pod wpływem alkoholu, np. jedzie Powstrzymaj pijanego 
„wężykiem”. W miarę możliwości jak kierowcę!
najszybciej wyślemy tam patrol, by tę 

Styczniowy wypadek w Kamieniu 
osobę zatrzymać.

Pomorskim, w którym zginęło sześć osób, 
Prawidłowe formy reakcji pokazują 

śmierć siedmiu nastolatków pod 
filmy, które można obejrzeć na stronie 

Chełmnem oraz dwóch dziewczynek pod 
www.powstrzymaj.pl. W portalu nie 

Łukowem to tragedie, których można było 
brakuje rad ekspertów, m.in. policjantów i 

uniknąć. We wszystkich przypadkach byli 
psychologów. Do reagowania na pijanych 

świadkowie, którzy wiedzieli, że osoba 
kierowców zachęca m.in. Krzysztof 

wsiadająca za kierownicę piła alkohol. 
Hołowczyc. – W żadnym wypadku nie 

„Powstrzymaj pijanego kierowcę” – to 
powinno to stanowić powodu do wstydu. 

hasło działań informacyjno-edukacyjnych 
Przecież w ten sposób możemy ustrzec 

prowadzonych przez Państwową Agencję 
przed tragedią samego kierowcę, jak i 

R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
ludzi, dla których stanowi realne 

Alkoholowych. Do ich podjęcia zostały 
zagrożenie. 

zaproszone wszystkie samorządy.
Warto reagować, by nie stać się 

Policjanci zwracają uwagę, że pijani 
współwinnym za cudze przewinienie – 

kierowcy nierzadko przewożą swoich 
doda je  Rados ław Pazura ,  ak to r  

najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół. 
z a a n g a ż o w a n y  w  p r o m o w a n i e  

Wielu pasażerów świadomie podejmuje 
bezpiecznych zachowań na drogach po 

ryzyko,  decydując s ię  na jazdę 
tym,  jak  sam uległ  poważnemu 

samochodem prowadzonym przez 
wypadkowi 11 lat temu.

nietrzeźwego. Inni nie reagują, gdy w ich 
Patronat nad działaniami pod hasłem 

obecności ktoś na chwiejnych nogach 
„Powstrzymaj pijanego kierowcę” objęli: 

zbliża się do samochodu – To nic innego 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda 

jak liczenie na cud – zwraca uwagę 
Główna Policji, Instytut Transportu 

Andrze j  Markowsk i ,  p sycho log  
Samochodowego, Polski Czerwony 

transportu.
Krzyż, Zespół Konferencji Episkopatu 

Jeśl i  widzisz kierowcę,  który 
Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości oraz 

zachowuje się podejrzanie, reaguj! Każdy 
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. 

z nas może ująć sprawcę przestępstwa na 
Oficjalnymi partnerami działań są: 

gorącym uczynku. To tzw. zatrzymanie 
S towarzyszen ie  Par tners two d la  

obywatelskie. – Nie jest to prawny 
B e z p i e c z e ń s t w a  D r o g o w e g o ,  

obowiązek, ale uprawnienie, które posiada 
T o w a r z y s t w o  T r z e ź w o ś c i  

każdy obywatel – wyjaśnia mł. insp. 
Transportowców oraz Stowarzyszenie 

Marek Konkolewski z Biura Prewencji i 
Psychologów Transportu w Polsce. 

Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Patronat medialny nad działaniami PARPA 

Policji. – Po pierwsze należy zadzwonić 
objęło pismo „Świat Problemów” oraz 

pod numer 112 i poinformować policję o 
blisko 80 mediów lokalnych we 

uzasadnionym podejrzeniu, że ktoś jedzie 
wszystkich województwach.

ŻYJ BEZPIECZNIE

ź W budynkach gospodarczych i wokół CHROŃ SIEBIE I BLISKICH 
nich także zadbaj o porządek i nie PRZED NIESZCZĘŚCIEM 
używaj tzw. kwok-promienników ciepłaUTRATY SWOJEGO DOMU! 

ź Kiedy sam jesteś bezpieczny, ostrzegaj 
innych – możesz uratować czyjeś ź Zlecaj przeglądy kominów i pieców 
zdrowie i życie, dach nad głowągazowych oraz dbaj, żeby wokół nich 

był porządek
ź Nieprawidłowy montaż kominków, to 

przyczyna wielu groźnych i tragicznych 
pożarów

ź Instalacje prądowe niech wykonują 
fachowcy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszyniu ostrzega
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 

1. Inaczej sygnał dźwiękowy w samochodzie
2. Zapada w sen zimowy
3. Łowisz nią ryby
4. Zbieramy je na opał
5. Zapalany na grobach
6. Patronka chórzystów - Święta ...
7. Opiekun Jezusa
8. Lejemy go w dzień świętego Andrzeja
9. Smażone ze śliwek
autor: Milena 

 

WYKREŚLANKA   
Odszukaj i wykreśl wszystkie instrumenty muzyczne, a dowiesz się, kto obchodzi swoje święto 22 listopada.

Dziękuję, Boże, za jasne słońce,
Za wszystko, co zesłałeś,
Za każdą radość, za każdy smutek
Bo to są Twoje dary.

Dziękuję, Boże, za moją mamę,
Która jest taka dobra,
Za moją babcię i za tatusia,
Którzy mnie uczą kochać.

Dziękuję, Boże, za piękne bajki,
Które mi mama czyta,
Za barwne kredki i za rysunki,
Które zrobiłem dzisiaj.

Dziękuję, Boże, za Twoją miłość
Którą mi dajesz co dzień.
Dzięki niej żyję, dzięki niej rosnę,
Po Twoim świecie chodzę.

Za wszystko Ci dziękuję, Boże,
Za niebo i za drzewa.
Za wszystko Ci dziękuję, Boże,
Dla Ciebie dzisiaj śpiewam.       

Z. Jasnota „Józio przedszkolak”

Z rozsypanych liter odczytaj wyrazy na kolejnych zniczach, a następnie 
ułóż hasło.

ZASZYFROWANA ROZSYPANKA 

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

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

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



KRZYŻÓWKA  LISTOPADOWA 

18 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Litery w polach od  1  do  30  utworzą rozwiązanie – myśl. św. Ojca Pio, które prosimy nadsyłać na adres:                 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 – 360  Zbąszyń w terminie do dnia 20.11.br.
   Rozwiązanie „Krzyżówki październikowej” - „Święty Różaniec jest potężną bronią”. Nagrody wylosowali:               
Pani Barbara  Rzeszuto, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
Pani Krzesisława Tobys, Nądnia, ul. Główna.   GRATULUJEMY !            Znaczenie wyrazów:

Poziomo:
  5/.  łopaty helikoptera,
  9/.  bawidamek,
10/.  gra na werblach w 
orkiestrze wojskowej,
13/.  noworodek w 
inkubatorze,
14/.  ludowy instrument 
muzyczny,
16/.  we włosach,
17/.  popularna góralska 
zupa,
18/.  powoduje zatkanie 
naczyń krwionośnych,
22/.  zastaw,
26/.  wzajemne 
ustępstwo,
27/.  dźwięk lecącego 
pocisku,
28/.  nie miękkość,
29/.  bywają na niej 
odznaczenia,
31/.  tam chodzimy 
oglądać filmy,
32/.  broń myśliwego,
35/.  w aptece,
36/.  autor powieści, 
nowel,
39/.  imię Drogosza – 
znanego pięściarza,
41/.  mała cegła,
43/.  znana włoska 
gwiazda filmowa,
44/.  obdukcja,
45/.  ostatek,
49/.  manewr na 
szachownicy,
54/.  w oku,
55/.  konstrukcja 
dachowa,
56/.  mniejsza od 
wioski,
59/.  bywa przy zwarciu 
elektrycznym,
60/.  przejście 
graniczne z Ukrainą,
61/.  jest za 
równouprawnieniem 
kobiet,
62/.  kolega.

Pionowo:
  1/.  gra na flecie,
  2/.  jest nim dżem, powidła,
  3/.  impreza artystyczna 
organizowana co 2 lata,
  4/.  jest w czajniku elektrycz.,
  6/.  szarówka,
  7/.  nasza planeta,
  8/.  na pustyni,
11/.  trzecia pod względem 
wielkości wyspa na ziemi,
12/.  królewska gra,
15/.  uniwersytet amerykański, 
lub typ zamka w drzwiach,
18/.  ustronie, zakamarek,
19/.  pracuje na kombajnie,
20/.  może być małżeńska,
21/.  potocznie bystrość umysłu,
22/.  w komputerze lub w ręce 
miotacza,
23/.  blade światło księżyca,
24/.  zrywanie jabłek, lub 
truskawek,
25/.  część krwiobiegu,
30/.  poczytna książka,
33/.  np. zawinili obaj,
34/.  wytrawne wino francuskie,
35/.  sztuka ludowa,
37/.  dzieła o nieprzemijającej 
wartości,
38/.  mieszka w Indiach,
40/.  napięcie psychiczne,
42/.  część płaszcza, lub fraka,
46/.  np. przemówienie premiera 
po powołaniu rządu,
47/.  pęknięcie naskórka w 
kącikach ust,
48/.  owoc, lub nielot z Nowej 
Zelandii,
50/.  może być … drzwi, lub 
wystawy,
51/.  przeciwieństwo 
rozszerzenia,
52/.  w grze podwójnej na 
korcie,
53/.  … klepka,
56/.  ogon zająca,
57/.  mąż Ewy,
58/.  biurowe, lub sądowe.
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REKOLEKCJE PARAFIALNE - DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH

DZIEŃ CHORYCH

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW




