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SŁOWO PROBOSZCZA

Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani nie przyczyniaj,
ale tylko wspomnij ...

Czterdziestego dnia po Bożym
Narodzeniu obchodzimy Święto
Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem
(K. Iłłakowiczówna)
Matki Bożej Gromnicznej.
Widzimy Maryję jako tę, która Światłem
Poświęcone 2 lutego świece to jakby znak Bożej
nas broni oraz osłania od wszelkiego zła. To
Jasności,
zapala się je w trudnych życiowych chwilach po to,
wtedy, gdy zagraża nam niebezpieczeństwo
aby "zadziałała" interwencja Bożej Opatrzności.
bierzemy do rąk gromnicę .
Szczęść Boże! ...
Proboszcz
O Panno prześliczna, gromniczna!

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
STYCZEŃ - LUTY 2015
Co działo się w styczniu 2014 roku?
 K o l ę d a
–
O d w i e d z i n y
duszpasterskie,
zwane kolędą trwały
prawie przez cały
styczeń – do środy 28
s t y c z n i a . W
kolędowaniu pomagał
ks. Stanisław
Gawlicki - filipin ze
świętej Góry w
Gostyniu, a w
niedziele głosił na
Mszach św. kazania.
 Koncert kolęd W piątek, 2 stycznia
2015 roku odbył się w
naszym parafialnym kościele Noworoczny Koncert Kolęd.
 Chór strażaków – W niedzielę, 4 stycznia 2015 roku
Mszę św. o godz. 9.00 uświetnił śpiewem kolęd Chór
Strażaków, w skład którego weszli strażacy ze wszystkich
jednostek naszej gminy.
 Święto Trzech Króli – We wtorek, 6 stycznia 2015 r.
na Mszach św. święcono kredę i kadzidło. Po południu w
Domu Katolickim odbyło się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup duszpasterskich działających w
zbąszyńskiej parafii.
 Katolickie Zgromadzenie Zakonne Księży i Braci

Paulistów – W niedzielę, 11 stycznia gościliśmy
przedstawiciela PAULISTÓW, który rozprowadzał książki
Ewangelie
2015, zawierające słowo na każdy dzień
roku, komentarz biblijny, krótką modlitwę, teksty modlitw
na różne okazje. Można było nabyć Pismo Święte nagrane
na płytach.
 Msza Święta w intencji Ojczyzny – W sobotę, 17 stycznia
Zbąszyń obchodził 95 rocznicę powrotu miasta w
granice odrodzonego państwa polskiego.
Z tej to okazji, oprócz uroczystości na Rynku i koncertu
w Filharmonii Folkloru Polskiego, w naszym kościele
została odprawiona przez ks. Proboszcza Msza św. w
intencji Ojczyzny. Oprawę muzyczną Mszy św.
przygotował, gościnnie występujący w Zbąszyniu, chór
Tuchorzacy.
 Składka remontowa – Tradycyjnie w trzecią niedzielę
miesiąca, 18 stycznia zbierana była składka remontowa.
Zebrane ofiary to 9.800 zł. Serdeczne podziękowanie za
ofiary oraz wszelką życzliwość i pomoc dla parafii.
 Zespół z Pniew – W niedzielę, 25 stycznia 2015 roku
na Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 mogliśmy

posłuchać pięknego śpiewu kolęd, z towarzyszeniem gitar i
instrumentów perkusyjnych, w wykonaniu Muzycznego
Zespołu Rodzinnego z Pniew. Zespół przygotował też
oprawę muzyczną całej Mszy św. Można było również
wysłuchać wspaniałego, 20 minutowego koncertu
w
wykonaniu zespołu po Mszy św. o godz. 9.00.
cd. str. 4
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XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Święto chrześcijańskie, które obchodzimy 11 lutego,
ustanowione zostało przez papieża św. Jana Pawła II w dniu 13
maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem
obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących,
zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata
na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce
rokrocznie w innym sanktuarium maryjnym na świecie.
Papież Franciszek z okazji XXIII Światowego Dnia
Chorego wystosował specjalne orędzie, które (w skrótach)
cytujemy:
Sapientia cordis.
„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem
za nogi". (Hi 29,15)
Drodzy bracia i siostry,
z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego
przez św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich,
którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście
złączeni z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was,
pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w służbie
zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów z
Księgi Hioba: "Niewidomemu byłem oczami, chromemu
służyłem za nogi" (29,15). Chciałbym ją podjąć w
perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).
1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną,
abstrakcyjną, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak
określa ją św. Jakub w swoim Liście, "czysta, dalej, skłonna do
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy" (3,17). Z tego
też powodu jest ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w
umysły i serca tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia
braci i dostrzec w nich obraz Boga. (...)
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie
Hioba, która zawiera słowa "Niewidomemu byłem oczami,

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd
A co nas czeka w lutym 2015 roku?
Ofiarowanie Pańskie – W poniedziałek, 2 lutego 2015 roku
obchodziliśmy – 40 dni po Bożym Narodzeniu pamiątkę
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W naszej
tradycji tego dnia obchodzone jest wspomnienie Matki
Bożej Gromnicznej. Na wszystkich Mszach św. tego dnia
święcono gromnice. To również Dzień Życia Konsekrowanego.
Święty Błażej – We wtorek, 3 lutego z racji liturgicznego
wspomnienia św. Błażeja – patrona chorób gardła – podczas
M s z y ś w. k a p ł a n i u d z i e l a l i b ł o g o s ł a w i e ń s t w a
„BŁAŻEJKAMI”, dwoma skrzyżowanymi świecami.
Święta Agata – W czwartek, 5 lutego we wspomnienie św.
Agaty, na Mszach św. święcono wodę i chleb.
 I czwartek i I piątek – obywały się w naszym kościele
adoracje eucharystyczne prowadzone przez Straż Honorową
NSPJ, Grupę św. O. Pio i św. JP II, Wspólnotę Krwi Chrystusa
i przez członków Róż Różańcowych.
Odwiedziny Chorych – W sobotę, 7 stycznia 2015 roku
przed Dniem Chorego, kapłani odwiedzili chorych w domach.
Zabawa karnawałowa – W sobotę, 7 lutego odbyła się w
Domu Katolickim zabawa dla Rodziców Ministrantów.

c h r o m e m u
służyłem za nogi"
jest podkreślony
wymiar służby
potrzebującym ze
strony tego
p r a w e g o
człowieka, który
cieszy się
autorytetem i
zajmuje szczególne miejsce wśród starszych miasta. Jego
postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, który
prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29,
12-13). Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie
słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej
wierze, że są "oczami niewidomego" i "stopami chromego"!
Osoby, będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki,
pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta
posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać
się męcząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka
dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub
nawet lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić
swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga
uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy
wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób szczególny na
bliskość Pana.
3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony
obok chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga,
który kształtuje nas na obraz swego Syna, który "nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu" (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: "Ja jestem pośród
was jako ten, który służy" (Łk 22, 27).
cd. str. 12
Msza św. w intencji chorych – W niedzielę, 8 lutego 2015
r., z racji przypadającego 11 lutego Światowego Dnia
Chorego, ustanowionego przez naszego ukochanego
Papieża św. Jana Pawła II w rocznicę zamachu, 13 maja 1992
roku – w naszym kościele zostanie odprawiona o godz. 9.00
Msza św. w intencji chorych parafian z udzieleniem
sakramentu chorych. Msza św., jak co niedzielę
transmitowana będzie przez ZTK.
 Gość w Parafii – Również w niedzielę, 8 lutego gościć
będziemy w parafii KS. Marka Kowalskiego z Salezjańskiego
Ośrodka Misyjnego, który będzie głosił Słowo Boże.
 Popielec – 18 lutego, Środą Popielcową rozpoczniemy
Wielki Post. Na Mszach św. posypywanie głów popiołem.
Droga Krzyżowa – W piątek, 20 lutego pierwsza Droga
Krzyżowa. Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 17.30 i w
niedziele o godz.14.30.
Dzień Skupienia – Sobota, 21 lutego będzie Dekanalnym
Dniem Skupienia dla Proboszczów 5 dekanatów
międzychodzkiego, lwóweckiego, pniewskiego,
wolsztyńskiego i zbąszyńskiego.
 Wielki Post – Niedziela, 22 lutego będzie I Niedzielą
Wielkiego Postu. Rozpoczną się Gorzkie Żale.
Urszula Pawelska
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SZEŚĆ PRAWD WIARY
Często mówimy o dziesięciu przykazaniach, przykazaniu
miłości, przykazaniach kościelnych. Poświęciłem tym
kwestiom konkretne cykle także na łamach naszej
parafialnej gazetki. Stosunkowo rzadko z kolei (a
przynajmniej tak mi się wydaje) mówi się o głównych sześciu
prawdach wiary. W związku z tym planuję poświęcić
kolejny cykl temu zagadnieniu. W bieżącym numerze opiszę
owe prawdy w ogólności i krótko odniosę się do pierwszej
prawdy.
Czym w ogóle są główne prawdy wiary? Są to
stwierdzenia, które odnoszą się do naszej wiary – wiary
katolickiej i stanowią jej podstawę, obok 10 przykazań
Bożych (Dekalogu). To na owych prawdach opiera się nasza
religia, stanowią one podstawę wszelkich rozważań. Warto
zatem na wstępie wymienić te prawdy. Brzmią one
następująco:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro
wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Na pozór stwierdzenia te wydają się oczywiste, każdy
katolik bezkrytycznie przyjmuje je za prawdę i na nich opiera
swoją wiarę. Oczywiście znajdują one swoje ugruntowanie
zarówno w Piśmie Świętym, jak i w wielowiekowej Tradycji
Kościoła Katolickiego. Ale czy kiedykolwiek
zastanawiałeś się nad tym, co dokładnie prawdy te nam
objawiają? Czy analizowałeś ich znaczenie? Niby wiemy, że
jest jeden Bóg w trzech Osobach; wiemy też, że mamy
nieśmiertelną duszę, a Bóg jest sprawiedliwy i udziela nam
swojej łaski. Ale czy nie zdarza nam się o tych prawdach
zapominać? Czy nie mówimy niekiedy, że zostaliśmy
niesprawiedliwie potraktowani i pokrzywdzeni przez los?
Czy wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach? A może
mamy więcej bożków? Może ważniejsze dla nas są inne
rzeczy? Na te i na inne pytania postaram się odpowiedzieć w
najnowszym cyklu artykułów dotyczących 6 głównych prawd
naszej wiary
Często wypowiadamy modlitwę Credo, a przynajmniej
raz w tygodniu – w niedzielę na Mszy Świętej. Już w
pierwszych słowach tej modlitwy przyznajemy: „Wierzę w
jednego Boga…”. Powstaje pytanie: dlaczego Bóg jest
jeden? Otóż wskazuje się w doktrynie teologicznej, iż skoro
jest On istotą najdoskonalszą, która nie ma sobie równych, to
siłą rzeczy może być tylko jeden. Jeśli byłoby więcej
bogów, to nasz Bóg nie byłby jedynym i wszechmogącym
Ojcem, nie byłby Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego
wprost wskazuje, że: Bóg jest Jedyny; jest tylko jeden Bóg
"Wiara chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do
natury, substancji i istoty" (KKK 200). Ponadto, wiara w
jednego Boga w Piśmie Świętym ściśle została

połączona także z przykazaniem miłości – możemy bowiem
przeczytać: "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z
całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił" (Pwt 6, 4-5). A zatem mamy miłować całym
sercem, duszą i wszystkimi siłami owego jedynego Boga – nie
żadnych innych bożków. Wiara w Trójcę Świętą wcale nie
powoduje tego, że negujemy istnienie jednego Boga – szerzej
ten problem omówię w artykule poświęconym Trójcy
Świętej.
Problemem, który wymaga krótkiego omówienia, a który
sygnalizowałem już wcześniej jest posiadanie innych
„bożków”. Czym owe „bożki” mogą być? Mogą to być
pieniądze, praca, władza, przyjemności, czczenie innych
stworzeń jako Boga. Na te przykłady mamy zwróconą
uwagę w KKK 2113. Mowa jest tam o grzechu
bałwochwalstwa, który tłumaczy się jako „ubóstwianie tego,
co nie jest Bogiem”. Dodane jest ponadto, iż
„bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie
do pogodzenia z Boską komunią”. Warto podkreślić, że
jedyny Bóg jest także miłością – On nas bezgranicznie kocha i
chce, abyśmy odpłacali się tym samym, nie chce nami się
dzielić z nikim innym. Nasza miłość do Niego powinna być
efektem m. in. zbawczej śmierci Jego Syna – Jezusa
Chrystusa. Bóg nieustannie puka do drzwi naszych serc i prosi
o to, abyśmy go wpuścili, tylko od nas zależy czy to uczynimy
– warto odpowiedzieć na wezwanie z Apokalipsy św. Jana:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on
ze Mną”.
Często słyszymy także zarzuty, szczególnie ze środowisk
ateistycznych, iż przeczymy sami sobie mówiąc, mamy
jednego Boga. Przecież modlicie się także do Maryi, do
świętych, itd., to gdzie tutaj mowa o jedynym Bogu?
Osoby stawiające takie zarzuty ignorują jednakże zazwyczaj
jeden fakt – my nie modlimy się do Maryi czy do
konkretnego świętego, modlimy się zawsze do Boga, za ich
pośrednictwem, wierzymy bowiem, że mają większą moc,
aby wypraszać nam potrzebne łaski u Pana. Szczególnie
Maryja miała duży wpływ na swego Syna, co było
podkreślane także w Piśmie Świętym, dość wspomnieć
chociażby scenę wesela w Kanie Galilejskiej. Nie
ustawajmy w modlitwach, prosząc o wstawiennictwo Maryję
i świętych, nie zapominajmy jednak, iż wszystkie nasze myśli
w efekcie kierujemy i tak ku Bogu – jedynemu i
wszechmocnemu Panu.
Reasumując, zagadnienie głównych prawd wiary, choć
prima facie może wydawać się banalnie proste, to w istocie
stanowi przyczynek do szeregu dyskusji i polemik. Powyższe
krótkie rozważania stanowią tego dowód. Oczywiście my
uznajemy owe prawdy za podstawę swojej wiary i ich
absolutnie nie kwestionujemy. Jednakże warto stale
poszerzać wiedzę odnośnie swojej wiary, aby zawsze móc jej
bronić i nie poddawać się, tak częstej we współczesnym
świecie, propagandzie innych wartości, które kierują
wszelkie działania człowieka wyłącznie na sferę profanum,
całkowicie pomijając sferę sacrum.
Błażej Boch
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MARYJA - MATKA KOŚCIOŁA
W naszym rozważaniu w poprzednim
miesiącu mówiliśmy, że największym
przywilejem, wyróżnieniem NMP jest Jej
Macierzyństwo, tzn., że została przez Pana Boga
wybrana na Matkę Jego Syna. Wszystkie inne
przywileje i łaski (Niepokalane poczęcie,
Wniebowzięcie i inne) otrzymała z tego tytułu.
Dzisiaj opiszemy Maryję jako Matkę
Kościoła. Od samego początku chrześcijaństwa
Maryja była uważana za Opiekunkę Kościoła,
ale oficjalnie ogłosił to bł. Papież Paweł VI,
podczas II Soboru Watykańskiego. Ewangelista i
autor Dziejów Apostolskich, św. Łukasz pisze,
że Maryja wraz z Apostołami i uczniami modliła
się w wieczerniku, oczekując na zesłanie Ducha
Świętego. Potem, w ciągu wieków, papieże,
biskupi i wierni, w czasach prześladowań
Kościoła, zwracali się o pomoc i opiekę do Maryi i nigdy nie
zostali zawiedzeni. Wspomnijmy tylko, jak potęga turecka
zagrażała Europie i Kościołowi, papież Św. Pius V zwrócił się
o pomoc do Wspomożycielki. Podczas Potopu obrał Maryję
za Królową Polski. Sobór II Watykański nazywa Maryję
„Ukochaną Córą Boga Ojca i Ducha Świętego”. Przez ten
przywilej przewyższa wszystkie stworzenia na niebie i na
ziemi.
Jak wiemy, jedynym źródłem łask jest sam Pan Bóg, ale w
swojej dobroci powołuje do współpracy świętych, a przede
wszystkim Matkę Swojego Syna. Maryja jest Matką duchową
wszystkich wiernych i całego Kościoła. Z nieba w dalszym

SIOSTRA ŁUCJA
13 lutego 2005 roku, zmarła w wieku 98 lat siostra Łucja
dos Santos, ostatnia z trojga dzieci, którym w Fatimie ukazała
się Matka Boża. Wraz z odejściem siostry Łucji do Pana,
zamknął się pewien rozdział w historii objawień fatimskich,
choć przesłanie Matki Bożej trwa niezmiennie. Podczas
objawień, które miały miejsce w Fatimie od maja do
października 1917 roku Matka Boża ukazała się Franciszkowi,
Hiacyncie i Łucji. Dwoje wizjonerów – Franciszek i Hiacynta
– zmarło wkrótce po objawieniach. Na ziemi pozostała Łucja;
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, a w 1948 r. za
specjalnym pozwoleniem Piusa XII przeniosła się do Karmelu
w Coimbrze. Jako s. Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego
Serca przez długie lata była znakiem i świadkiem orędzia
Matki Bożej. W klasztorze miała kolejne objawienia Jezusa i
Maryi dotyczące m.in. pierwszych sobót.
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka
Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej
części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925
r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała
jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: Miej
współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym
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ciągu opiekuje się Kościołem,
wstawia się za nami. Przez Jej ręce
spływają łaski na całą ludzkość. Ona
jest wzorem wszystkich cnót,
przykładem do naśladowania dla nas
wszystkich. Maryja jest znakiem
zbawienia dla swoich synów,
zwłaszcza dla mających do niej
nabożeństwo i tych, którzy obrali ją
za swoją Matkę. Celem naszego
życia jest zbawienie wieczne. Do
Chrystusa przez pośrednictwo
Maryi. Bez Jej pośrednictwa trudno
się zbawić, to „jakby latać bez
skrzydeł”.
Matka Najświętsza jest
osobą ludzką, ale najpiękniejszym
stworzeniem Boga Ojca, drogą do
Chrystusa. Nie jest celem, ale
pośredniczką. Nie jest wszechpotężną, ale Wspomożycielką.
Najmilszym i najlepszym nabożeństwem jest odmawianie
różańca i śpiew godzinek.
Starajmy się ofiarować nasze modlitwy w intencji
nawrócenia grzeszników, pogan, za dusze w czyśćcu
cierpiące. Polecajmy Jej opiece nasze rodziny, nasze życiowe
problemy. Dziękujmy też za dotychczasową opiekę.
Zwracając się do Maryi na pewno zostaniemy wysłuchani, jak
mówi św. Bernard: „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie
ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę
prosi”.
Opracował ks. Leon Łodziński

cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie je wciąż
na nowo ranią, a nie ma
nikogo, kto by przez akt
wynagrodzenia te ciernie
powyciągał. Maryja
powiedziała: Córko moja,
spójrz, serce Moje otoczone
cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez
bluźnierstwa i niewierności
stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość i
oznajmij w moim imieniu, że
przybędę
w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w
pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą,
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania
nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą
w intencji zadośćuczynienia.
Do dziś pozostają również aktualne słowa siostry Łucji:
Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na
później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i
praktykowane.
cd. str. 9
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KS. ALBERT BEYER - ZBĄSZYŃSKI PROBOSZCZ
Mija właśnie 90 rocznica śmierci proboszcza Parafii
Zbąszyńskiej ks. Alberta Beyera. Zmarł 9 lutego 1925 roku i
został pochowany na zbąszyńskim cmentarzu. Chcę krótko
przypomnieć jego sylwetkę.
Urodził się 3 czerwca 1872 r. w Międzyrzeczu. Pochodził
z rodziny niemieckiej, bardzo religijnej i katolickiej. Ukończył
gimnazjum w rodzinnym mieście i wstąpił do Seminarium
Duchownego w Poznaniu, gdzie wyróżniał się sumiennością i
pilnością w naukach oraz pobożnością. Po ukończeniu
studiów otrzymał święcenia kapłańskie w 1896 r. Powołany
został na wikariusza obecnej Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Poznaniu na Jeżycach i do 30 września
1904 r. uczył religii w nowo wybudowanym Gimnazjum
Augusty Wiktorii (niem. Königliches Auguste-VictoriaGymnasium) - obecnie znanym "Marcinkiem".
Po śmierci księdza Józefa Sobeskiego - proboszcza
zbąszyńskiego w 1903 roku, właściciel dóbr zbąszyńskich
major von Klitzing, jako spadkobierca fundatora i patrona
kościoła parafialnego, miał prawo do prezencji - czyli
proponowania władzom kościelnym w Poznaniu kandydata na
proboszcza. Wskazał trzech, między innymi ks. Alberta
Beyera, który ostatecznie tę posadę otrzymał.
Od 1 października 1904 roku zastał administratorem
Parafii Zbąszyńskiej, a od 19 września 1906 roku
proboszczem. W międzyczasie od 20 lipca 1910 roku
administrował parafią w Chociszewie i Brójcach.
Jako ksiądz-Niemiec dla Polaków był bardzo
wyrozumiały i przychylny. Starał się łagodzić spory między
katolikami polskimi a niemieckimi. Już w 1907 roku, gdy
odbywały się wybory do Zbąszyńskiej Rady Parafialnej,
Polacy nie wyrazili zgody, aby kandydował do niej jeden z
niemieckich katolików. W odwecie niemieccy katolicy
postanowili założyć własną organizację: "Towarzystwo
Katolików Niemieckich". Pod presją i dzięki dobrej
dyplomacji księdza Beyera , który nie chciał zaostrzenia
stosunków wśród zbąszyńskiej społeczności katolickiej, nie
doszło do tego. Proboszcz zaproponował, aby zamiast
odrębnej organizacji katolików, powołać
Niemieckie
Towarzystwo Śpiewacze, które mogłoby obok pieśni w
języku polskim i łacińskim, śpiewać w języku niemieckim w
tutejszym kościele. Podobnie w 1908 roku niemieckie
towarzystwo "SEDAN" zmusił, aby wyprowadziło się z
restauracji Fellnera, gdzie organizowali też swoje spotkania
Polacy, głównie po to, aby nie dochodziło do niepotrzebnych
zatargów na tle narodowościowym i religijnym.
Ks. Beyer odegrał również rolę bardzo pozytywną w
czasie Powstania Wielkopolskiego. Świadectwo wystawił
ówczesny wikary zbaszyński ks. Michalski, opisując swój
udział w powstaniu . Czytamy w jego liście: „... Stosunek ks.
Beyera do naszych prac był bardzo życzliwy
... Kiedy Powstańcy zbliżyli się już do
Zbąszynia, Niemcy byli w wielkim strachu.
Rada Miejska uchwaliła wieczorem, wysłać
do Nowego Tomyśla delegację, wyrażającą
gotowość miasta do poddania się. Dla
bezpieczeństwa miał również jechać jeden z

miejscowych księży.
Pojechałem ja na
ochotnika, chcąc
skorzystać z okazji
zobaczenia się z
powstańcami i
odebrania dyrektyw
na przyszłość ...
... Po krwawej
walce na dworcu, i
zajęciu miasta przez
Grenzschutz,
n a s t ą p i ł y
aresztowania
obywateli-Polaków
i wywożenie ich do
obozu niemieckiego.
Wiedzieliśmy, że
niedługo i po nas
przyjdą. Ksiądz Filipowski przeszedł na stronę polską, ks
Beyer i ja zostaliśmy. Niebawem nas dwóch aresztowano.
Chciano nas pod eskortą wojskową prowadzić na dworzec
pieszo, lecz za wstawieniem się miejscowych wpływowych
Niemców za ks. Beyerem, odwieziono nas na komendę. Jako
powód aresztowania podano, że kilka dni temu na Pasterce
(24 XII 1919 r.) wygłosiłem patriotyczne i podburzające
kazanie. Grożono nam a szczególnie mnie, rozstrzelaniem.
Po kilkunastu minutach ożywionej dyskusji wypuszczono ks.
Beyera na wolność, ze względu na jego narodowość. Ks.
Beyer jednakże odejść nie chciał dopóty, dopóki nie uzyskał
również mojego zwolnienia. Musieliśmy uroczyście
przyrzec, tzn. ja , że nie będę się w ogóle udzielał społecznie i
politycznie, a ks. Beyer musiał za mnie złożyć gwarancję.
Dzięki szlachetności ks. Beyera znalazłem się na wolności.
Rozpoczął się rok ustawicznych udręczeń. Obserwacje,
dochodzenia, rewizje, zakaz wychodzenia poza obręb domu,
częste ostrzeliwania wieczorem i nocą probostwa i
wikaryjki, zakaz odprawiania nabożeństw (msze św.
odprawialiśmy w mieszkaniu, zamknięci na cały okres
okupacji kościoła). Zacny i szlachetny ks. Beyer w tym czasie
ze zdenerwowania ustawicznego rozchorował się, tak że
cała opieka duszpasterska spoczywała na mnie... „
Ks. Albert Beyer zmarł 9 lutego 1925 roku w Berlinie po
tygodniowym pobycie w sanatorium, gdzie pojechał
podleczyć zdrowie. Zwłoki przywieziono pociągiem do
Zbąszynia i pochowano na zbąszyńskim
cmentarzu
parafialnym. Pomnik przy głównej alei stoi do dnia
dzisiejszego.
cd. str. 8
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ROK WIELKIEGO JUBILEUSZU
Chociaż jubileusz 150–lecia Straży Honorowej NSPJ
to historia, bo minęły już kolejne 2 lata, to rok 2015
przynosi nam kolejny jubileusz. W tym roku mija 250 lat
od ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W czwartym objawieniu św. Małgorzacie Marii
Alacoque, wizytce z Paray-le-Monial, które miało miejsce 19
czerwca 1675 roku, Pan Jezus powiedział: „Żądam od ciebie,
aby w piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione
święto szczególnie po to, by uczcić moje Serce przez Komunię
św. i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu
za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach”.
Trzeba było czekać blisko 90 lat, aby żądanie zostało
zrealizowane. Stało się to za przyczyną polskich biskupów,
którzy wystosowali do papieża Klemensa XIII MEMORIAŁ,
będący doskonałym traktatem o Najświętszym Sercu Pana
Jezusa. Dokument ów był zarazem świadectwem żarliwości
ducha ówczesnych arcypasterzy, zatroskanych o rozwój tego
kultu, który bardzo cenili, bo głęboko rozumieli miłość
Jezusowego Serca. Uważali, że rozwój kultu przyniesie
wielorakie dobrodziejstwa w życiu całego narodu, dlatego
pomimo licznych przeszkód, mężnie go propagowali.
MEMORIAŁ przekazany Kongregacji Obrzędów, z
początkiem stycznia 1765 roku, spotkał się z uznaniem
Stolicy Świętej i już 6 LUTEGO biskupi polscy otrzymali
pozytywną odpowiedź Papieża KLEMENSA XIII. Był to
przełomowy moment w rozwoju czci oddawanej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odtąd już nikt nie
kwestionował kościelnego charakteru kultu. Choć na
początku tylko Polska i Rzymskie Arcybractwo Serca
Jezusowego uzyskały pozwolenie na Nabożeństwo i Mszę św.
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wkrótce i inne państwa

również wystąpiły z
prośbą o ten przywilej.
Otrzymały go już bez
większych przeszkód.
Wreszcie 25 sierpnia
1856 roku Papież PIUS
IX rozciągnął święto na
cały Kościół, a następnie
Papież LEON XIII,
gorliwy czciciel Bożego
Serca, 28 czerwca 1889
roku, podniósł
„ u ro c z y s t o ś ć S e rc a
Jezusowego do stopnia
święta pierwszej klasy”.
Ten krótki rys historyczny niech uświadomi nam
wszystkim wielką troskę poprzednich pokoleń o utrzymanie i
zachowanie w sercach wiernych głębokiego nabożeństwa do
Jezusowego Serca. Niech pobudzi nas wszystkich do
oddawania większej czci Sercu Pana Jezusa w roku 2015, w
którym przypada 250 ROCZNICA ustanowienia święta, a
obecnie uroczystości, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest
ono głównym świętem Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
Warto już dziś pomyśleć o tym, jak przeżyć ten rok, aby
miłość Serca Zbawiciela została przez nas odwzajemniona.
Urszula Pawelska

Straż Honorowa NSPJ naszej parafii zaprasza na
adoracje w czwartki przed pierwszym piątkiem miesiąca od
godz. 8.00 do 9.00. Może warto przemyśleć i zapisać się do
Straży Honorowej NSPJ, aby być bliżej tak bardzo nas
miłującego Serca.

KS. ALBERT BEYER - cd.
Po śmierci ks. Alberta Beyera jego następcą miał zostać
jego o dwa lata młodszy brat, Jerzy - kanonik z Wągrowca.
Liczna grupa
parafian wystąpiła
z protestem do
władz kościelnych
w Poznaniu. Wśród
tych, którzy
protestowali
przeciwko objęciu
rządów w parafii
zbąszyńskiej znów
przez Niemca, byli
między innymi:
Jan Czajka, Witold
Żołnierkiewicz,
u r z ę d n i k
Kokoszyński,
Stanisław Schulz ...
Za kandydaturą
księdza Georga
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(Jerzego) Beyera opowiedzieli się inni obywatele: Franciszek
Niedbał, Feliks Piotrowski ..., którzy abstrahując od
niemieckiego pochodzenia kandydata, przywołali jego
walory duszpasterskie i podkreślali, że tak jak brat, będzie
wzorowym kapłanem.
Ostateczną decyzją władz kościelnych, nowym
zbąszyńskim proboszczem został ks. Leon Płotka.
Tomasz Jazdon

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ŚWIĘTY WALENTY PATRON NIE TYLKO ZAKOCHANYCH
W Polsce św. Walenty, zanim stał się patronem
zakochanych, przez stulecia był przede wszystkim
patronem ludzi cierpiących na epilepsję i choroby
nerwowe. Jak wykazują etnolodzy, historia święta
zakochanych sięga jednak starożytnego Rzymu.
Dzisiaj trudno odtworzyć historię jego życia. Św.
Walenty pochodził z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z
czasów wielkich prześladowań. Spisywanie życiorysów było
wówczas zabronione, przekazywano je zatem ustnie. Można
się więc domyślić, że wiele faktów z życia św. Walentego
zostało zapomnianych, część wielokrotnie zmieniła swoją
wersję, a inne zostały po prostu wymyślone dla dodania
biografii większego kolorytu. Jedno jest pewne – św. Walenty
to postać autentyczna.
Żył w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre
źródła podają, że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił
swój zawód i został rzymskim kapłanem w drugiej połowie III
wieku, za czasów panowania cesarza Klaudiusza II. Często
asystował męczennikom podczas ich procesów i egzekucji, aż
w końcu sam został zatrzymany przez prefekta Rzymu i
poddany procesowi polegającemu na wymuszeniu siłą
zaparcia się Chrystusa. Świętego Walentego bito kijami, a
kiedy nie przyniosło to rezultatów kazano go ściąć.
Inne podania głoszą, że św. Walenty uzdrowił z epilepsji
małego chłopca, co przyczyniło się do nawrócenia i
ochrzczenia całej rodziny chłopca, ale na Walentego ściągnęło
to wyrok śmierci. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku.
Podobno w agonii nasz Święty powierzył opiece Bożej
ludzi cierpiących na epilepsję, podagrę i inne dolegliwości.
Walentego pochowano w Terni, gdzie dość szybko rozszerzył
się jego kult. Z czasem na miejscu pochówku wybudowano
bazylikę.
Dlaczego Święty Walenty został patronem zakochanych?
Jedna z legend związanych z życiem św. Walentego
głosi, że cesarz rzymski, zawiązując armię, zakazał młodym
chłopcom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki
małżeńskie. Uważał, że najlepszymi żołnierzami są legioniści
nie mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty,
błogosławiąc potajemnie śluby młodych kandydatów do
armii.

Inna legenda głosi,
że tuż przed straceniem
Święty zdołał jeszcze
n a w r ó c i ć n a
chrześcijaństwo
cesarskiego urzędnika,
który przyszedł go
uwięzić – ponoć
przywrócił wzrok jego
córce. To do niej właśnie
przed samą śmiercią
wysłać miał list,
podpisany „od twojego
Walentego”.
Faktem jednak jest
to, że dzisiaj włoska
Umbria to jedyne miejsce
na świecie, gdzie 14
lutego ludzie są
zwolnieni z pracy, a do miasteczka przyjeżdżają młode pary,
które w miejscowej katedrze, przy grobie św. Walentego,
ślubują, iż do końca roku wezmą ślub.
Dziś czcimy Świętego Walentego jako patrona miłości
nie ze względu na obyczaje czy wierzenia, lecz dlatego, że był
zdolny do największego poświęcenia. Oddał swoje życie z
miłości do Boga i ludzi.
Czy musimy to święto miłości obchodzić tylko raz do
roku? Czemu dzień św. Walentego nie miałby być co dzień?
Zacznijmy już dziś. Spróbujmy być dla innych mili,
powiedzmy dobre słowo. Swoim najbliższym mówmy często,
jak bardzo ich kochamy. Panu Bogu zaś dziękujmy za
wszystko, co dla nas czyni i prośmy Go, aby ukazał nam
prawdziwe oblicze miłości.
MODLITWA
Boże, niech duch miłości,
Którego zesłałeś na Świętego Walentego
i do nas przybędzie,
abyśmy poddali się Tobie wiarą naszą
i uczynkami. Amen

SIOSTRA ŁUCJA

Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną
dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać
rzeczy. Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich
wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i
lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie
„ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”.
Przypomnienie tego nabożeństwa w czasie, kiedy trwa
Wielka Nowenna Fatimska, nabiera szczególnego znaczenia.
Stanowi ono istotę przesłania Matki Bożej i jej wezwania
skierowanego do każdego z nas. Fatima bowiem woła o
nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy
fatimskiego przesłania, jeśli nie będziemy wynagradzać
Niepokalanemu Sercu Maryi.

- cd. ze str. 6

Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do
wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować.
Obawiam się jednak, że moglibyśmy uczynić więcej niż
czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść
ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony
przez to oczyszczenie”. Nabożeństwo pierwszych pięciu
sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego
z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej
uczynić, by było ono znane i praktykowane
Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to
nabożeństwo? Nie zapominajmy jednak, iż to „Bóg chce
ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca

Urszula Pawelska

Opr. Krzysztof Kubiak
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„NOC JAKICH WIELE”
Boże Narodzenie już za nami, ale prawda o Emmanuelu
– „Bogu z nami” pozostaje… W okresie świątecznym nasza
gimnazjalna młodzież zagrała przedstawienie pt. „Noc, jakich
wiele” na podstawie sztuki A. Heruda.
To współczesna wersja historii Bożego Narodzenia:
Józef z Maryją bezskutecznie szukają pomocy i miejsca na
narodziny Dziecka, w końcu odnajdują je w najbardziej

nieoczekiwanym miejscu – przygarniają ich bezdomni
koczujący na dworcu kolejowym. Ta współczesna
przypowiastka pokazuje, że w najbardziej nieoczekiwanym
miejscu naszego życia może dokonać się Boże Narodzenie.
Tak jak i w najbardziej oczywistych, jak np. rodzinny dom,
człowiek może czuć się „bezdomny”. Na szczęście Ten, który
u zarania swojego życia na ziemi dla nas stał się bezdomny
sprawił, że każdy z nas może odnaleźć dom –
nie w sensie mieszkania czy budynku , ale
przestrzeni, w której możemy czuć się
kochani… i kochać innych.
Przedstawienie kończą słowa:
„Bardzo prawdopodobne, że ta historia ma
miejsce teraz, w chwili obecnej. Być może
dzieje się w tysiącach miejsc równocześnie.
Otóż dzieje się ona tam, gdzie toczy się
walka dobra ze złem. Tam, gdzie wygrywa
dobro w ludzkim sercu, tam znów rodzi się
Bóg. Ciągle na nowo szuka swojego
„Betlejem”, szuka często bardzo długo i
wytrwale. Ale w końcu się rodzi. Czasami w
najbardziej nieoczekiwanych miejscach.
Przecież miłość musi wygrać!”
Joanna Chłopkowska
(Zdjęcia w numerze)

ZŁOŻENIE WIĄZANKI POD
KAMIENIEM PAMIĄTKOWYM
W PERZYNACH
W dniu 17 stycznia mieszkańcy Perzyn złożyli
okolicznościowy wieniec pod kamieniem pamiątkowym ku
czci ochotniczego oddziału powstańczego z Perzyn. Chciano
w ten sposób upamiętnić obchody 95. rocznicy Powrotu
Zbąszynia do Macierzy. W historii naszego miasta jest to

najważniejsze
wydarzenie –
Zbąszyń wraca
do granic
PA Ń S T WA
POLSKIEGO.
W o j s k a
niemieckie na
mocy Traktatu
Wersalskiego

95 lat temu opuściły miasto, a ich miejsca
zajęły pułki strzelców wielkopolskich wraz z
artylerią ciężką.
„…Ojczyznę Wolną Pobłogosław Panie”
Damian Matysiak
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TRZEJ KRÓLOWIE
W święto Trzech Króli, na pamiątkę oddania
pokłonu Mesjaszowi przez Mędrców, odbywa się
uroczyste poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Kredą
znaczymy na drzwiach naszych domów znak K + M + B
wraz z aktualnym rokiem. Tłumacząc ten skrót z łaciny
odczytujemy słowa błogosławieństwa – CHRISTUS
MANSIONEM BENEDICTA, co oznacza Chryste,
błogosław temu domowi.
Święto Objawienia Pańskiego obchodzone jest w
większości krajów europejskich. Można je świętować na
różne sposoby, przy czym nie należy zapominać, że
każdy chrześcijanin ma obowiązek uczestniczenia w tym
dniu we Mszy św.
Jedną z tradycji obchodzonych w wielu krajach są
odwiedziny osób przebranych za postacie Trzech Króli
Nowy Dwór/Strzyżewo
w domostwach miast i wsi. Od dwóch
lat zdarzenie to
staje się udziałem mieszkańców Perzyn. Grupa osób
przebrana w postacie Trzech Króli, świętego Józefa wraz z
Pastuszkami i żłóbkiem kolęduje od domu do domu,
śpiewając pastorałki i kolędy. Na zakończenie, obejście domu
zostaje obsypane mieszanką różnego zboża, co ma dać
szczęście i darzyć dobrem domostwo przez cały nowy rok.
Podczas tego obrzędu wypowiadane są słowa życzeń:
„ Na szczęście, na zdrowie na ten NOWY ROK, żeby Wam
się darzyła pszenica i groch. W każdym kątku po
dzieciątku, a na piecu troje”.

OSTATNIE KOLĘDOWANIE
Czas kolędowania dobiegł końca. Ostatnie kolędy,
ostatnie pastorałki śpiewane w murach Kościoła zamilkną, by

Perzyny

Nądnia

Podtrzymywanie takich tradycji to wielka wartość.
Zachęcamy więc wszystkich chętnych do wspólnego udziału
w kolędowaniu w latach następnych.
Datki pieniężne zebrane podczas „orszaku” w wysokości
560 zł przekazane będą na cele salki/kaplicy w Perzynach.
Kolędnicy bardzo dziękują za miłe przyjęcie i przekazane
dobrowolne ofiary.
PS. Dziękujemy osobom, które zainicjowały to piękne
wydarzenie, a Pani Grażynie za przygotowanie cudownych
strojów.
Damian Matysiak
w grudniu znów powrócić. Mimo iż okres liturgiczny Bożego
Narodzenia kończy się świętem Chrztu Pańskiego, to według
wielu zwyczajów i tradycji radosne pieśni bożonarodzeniowe
śpiewane są do dnia Uroczystości Ofiarowania Pańskiego.
Podobnie jest w naszej Parafii.
Z tej okazji w czasie
homilii wygłoszonej
przez księdza Marka do
najmłodszych podczas
niedzielnej Mszy Świętej
o godz. 12.00 (1
lutego 2015 r.) mogliśmy
wspólnie z Państwem
kolędować. Dzieciaki z
C h ó r k u p r z y
akompaniamencie gitar,
fletu poprzecznego i
akordeonu po raz ostatni
w tym roku zaśpiewały
kolędy. Wśród
wykonanych pieśni
znalazły się utwory takie
jak: "Zostań Boziu mym
braciszkiem", "Wśród
nocnej ciszy", "Gdy się
Chrystus rodzi", czy
"Mały Król".
Joanna Galas
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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - cd. ze str. 4
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat,
w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości,
jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest się
pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy do
wykonania i w ten sposób łatwo zapomina się o wartości
bezinteresownej opieki nad bliźnim. U źródeł takiej postawy
jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana:
"Wszystko to Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). Dlatego
chciałbym przypomnieć raz jeszcze, "absolutny priorytet,
jakim jest wyjście poza siebie ku bratu", jako jedno z dwóch
głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich
norm moralnych i jako najjaśniejszy znak przy dokonywaniu
rozeznania na drodze duchowego rozwoju, w odpowiedzi na
absolutnie bezinteresowny dar Boga. (Adhortacja Apostolska,
Evangelii gaudium, 179). Z samej natury misyjnej Kościoła
wypływa "czynna miłość wobec bliźniego, współczucie, które
rozumie, towarzyszy i promuje" (tamże).
5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez
osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć
chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się
przy nich, jak przyjaciele Hioba: "Siedzieli z nim na ziemi
siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli
ogrom jego bólu"(Hi 2,13). Przyjaciele Hioba jednakże
ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że jego
nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast
prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez
usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej
pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z
dokonanego czynu.
Doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną
odpowiedź tylko w Krzyżu Jezusa, najwyższym akcie
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solidarności Boga z nami, zupełnie darmowym, bezgranicznie
miłosiernym. I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat
ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego,
pozostaje na zawsze wpisana w ciało Chrystusa
zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany, które są
zgorszeniem dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary
(por. Homilia podczas Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II,
27 kwietnia 2014 r.).
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i
niepełnosprawność przeważają w naszym życiu, będącym
darem dla innych, doświadczenie bólu może stać się
uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem do uzyskania i
umocnienia mądrości serca. W ten sposób staje się
zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu swego doświadczenia,
zwracając się do Boga, mógł stwierdzić: "Dotąd Cię znałem ze
słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem" (Hi 42,5).
Również osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu,
przyjętego jednak z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami
tej wiary, która pozwala współistnieć z samym cierpieniem,
pomimo że ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go
zrozumieć.
6. Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyjęła w swoim łonie
i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
powierzam tegoroczny Światowy Dzień Chorego.
O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za
wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują.
Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez
samo doświadczenie cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w
sobie prawdziwą mądrość serca.
Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę
moje Apostolskie Błogosławieństwo.

CZERWIEC 2014

ŹRÓDŁO: http://kuria.zg.pl/index.php/item/880-oredzie-ojca-swietego-na-xxiiiswiatowy-dzien-chorego-2015

SZKOŁA KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
` Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej została
erygowana 15 maja 2010 roku przez Arcybiskupa Metropolitę
Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Jednym z założeń
szkoły jest przygotowanie osób świeckich, do prowadzenia
Katechez dla osób
dorosłych w parafiach.
Szkoła działa we
współpracy z
Wydziałem Przekazu
Wiary, Nauczania i
Wy c h o w a n i a
Katolickiego Kurii
Metropolitalnej w
Poznaniu.
Zajęcia odbywają
się na Uniwersytecie
i m .
A d a m a
Mickiewicza na
W y d z i a l e
Te o l o g i c z n y m w
Poznaniu.
Naukę w Szkole
12

Katechistów rozpocząłem w październiku 2013 roku za zgodą
naszego ks. proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego. Formacja
w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i
formację permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w
ramach wyznaczonych zjazdów, rekolekcji i stażu
odbywanego przez kandydatów na katechistów w parafiach.
Formacja podstawowa z jednej strony dąży do pogłębienia
formacji duchowej w oparciu o systematyczną pracę nad sobą i
pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadzanie i
pogłębianie podstawowych prawd wiary Kościoła
Katolickiego. Z drugiej zaś strony wprowadza katechistów w
metodę pracy z dorosłymi. Płaszczyzny formacji: duchowa,
intelektualna (doktrynalna), pastoralna, pedagogiczno –
katechetyczna. Formacja permanentna katechistów dokonuje
się w ramach spotkań, na których pogłębia się poszczególne
zagadnienia szczegółowo. Szkoła Katechistów przygotowuje
nas również do pracy z młodzieżą przygotowującą się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W dniu 13 grudnia 2014 roku otrzymałem Misję
Kanoniczną z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Katechista Sławomir/Andrzej Król
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„ŻYCZLIWOŚĆ I UŚMIECH NA
Króluj nam Chryste
TWARZY, OTWORZĄ KAŻDE DRZWI”
Po świętach Bożego
Narodzenia tradycyjnie w
naszej parafii rozpoczęły się
odwiedziny duszpasterskie.
Każdy mógł przyjąć księdza,
porozmawiać i zobaczyć, iż
jest normalnym człowiekiem.
Do domostw parafian
zadzwonili lub zapukali też
nasi Zbąszyńscy ministranci,
którzy jak każdego roku,
dołączyli do kolędowania.
Ze swoją służbą wyszli w
teren, pomagając księżom, a
w szczególności ludziom.
Zwiastując nadejście księdza,
wprowadzili w nasze domy
trochę radości, śpiewając
kolędy (zdzierając gardła ☺),
idąc od domu do domu, niosąc
Chrystusa w śpiewie na
wsiach i w mieście.
Lubimy kolędować,
gdyż jest to czas, w którym
odczuwamy wiele miłości.

Dla Parafii…
W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzień nie widać,
ale ich praca jest cichą służbą.
Dziś przedstawiamy kolejną z takich
osób. Jest nią Dawid Andrys
ministrant, animator i współredaktor
naszej gazetki parafialnej.
Ministrantem zostałem po mojej
pierwszej komunii św. a był to rok 2005,
kiedy proboszczem naszej parafii został
ks. Zbigniew Piotrowski. Dziś jestem
uczniem klasy trzeciej liceum
ogólnokształcącego w Zbąszyniu o
profilu matematycznym.
Kiedy byłem w klasie piątej szkoły
podstawowej wstąpiłem do
Eucharystycznego Ruchu Młodych,
który prowadzi p. Maria Olejniczak.
Kiedy pojawiły się dzieci, które
chciały wstąpić do tej grupy
duszpasterskiej potrzebni byli
animatorzy. Dlatego, pod koniec
gimnazjum, ukończyłem kurs 1 i 2

stopnia i zacząłem prowadzić spotkania.
Uczestniczę także w spotkaniach ERMu, które odbywają się co roku w innej
miejscowości. Natomiast w pierwszej
k l a s ie g im n a z j u m w o k res ie
Wielkiego Postu przyjąłem lektorat.
Posługa ministrancka to fajna
sprawa. Kiedy jestem przy ołtarzu,
Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Czyż
może być coś cudowniejszego? A są też
atrakcje w postaci spotkań, wycieczek,
najprzyjemniej wspominam pierwszą do
Zakopanego z ks. proboszczem
Zbigniewem.
We wrześniu 2014 zostałem
wybrany na prezesa ministrantów. Od
kiedy jestem ministrantem i animatorem
poznałem wielu wspaniałych ludzi,
księży, kolegów i koleżanek myślących
tak samo, którzy pomogli mi otworzyć się
na innych. Biorę udział w wielu
spotkaniach rekolekcyjnych w Pniewach
i w seminarium w Poznaniu a także
w przedstawieniach, spektaklach
reżyserowanych przez panią Joannę
Chłopkowską.
Właśnie mija rok, jak pod namową

Życzliwość okazywana na
każdym progu, przemienia
zmarznięte, smutne twarze
ministrantów. Pojawia się
uśmiech i robi się ciepło.
Każdy ministrant z
osobna, chce podziękować za
wspólny śpiew, herbaty,
kawy, cukierki, ciasteczka,
pochwały. Niech to wszystko
dla Boskiej chwały. A Wam,
Drodzy Parafianie, już nie
kolędę pragniemy zaśpiewać
lecz: Wszystkiego dobrego
życzymy, życzymy i zdrowia,
i s z c z ę ś c i a , i
błogosławieństwa przez ręce
Maryi. Niech miłość i pokój w
sercu Waszym gości, niech
nigdy nie braknie, niech
nigdy nie braknie, ludzkiej
życzliwości. !!!!!!!!!
Dawid Andrys

ks. Marka Krysmanna, zostałem
współredaktorem naszej gazetki
parafialnej. Tematem moich artykułów
są ministranci.
Wysłuchała: Gabrysia
Skubiszyńska
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
1 luty Mk.1, 21 – 28
„Jezus naucza jako mający władzę”

15 luty Mk.1, 40 – 45
„Uzdrowienie trędowatego”

Święty Marek w swojej ewangelii pokazuje, że Jezus
nie jest zwykłym człowiekiem, że jest Synem Bożym.
Widzimy Go w synagodze w Kafarnaum, gdzie naucza.
Słuchacze zdumiewali się Jego słowami, ponieważ uczył ich
„jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma”. Słowo
Jezusa bowiem wypędza złe duchy, ucisza burze, uzdrawia
chorych, odpuszcza grzechy i wskrzesza ludzi. Jego słowo
miało moc stwórczą: co powiedział, to się stawało mocą Jego
słowa. Władza Jezusa była absolutna: nikt nie musiał jej
nadawać, zatwierdzać ani uznawać. Dlatego Jezus budził
takie zdumienie wśród ludzi i przestrach w świecie złych
duchów.
Kulminacyjnym jednak punktem tej ewangelii jest
spotkanie Jezusa z człowiekiem opętanym przez złego ducha.
To on właśnie wyznaje: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Podczas tego spotkania zło poczuło się zagrożone, bo oto
spotkało się z czystym Bożym dobrem. Moc i łaska Mesjasza
ujawniła się po raz kolejny, kiedy uwalniał tego człowieka od
złego ducha, który go opanował. Nie potrafili tego uczynić
ludzie zajmujący się magią i egzorcyści. Uczestnicy
nabożeństwa w Kafarnaum usłyszeli prawdę, zobaczyli
działanie mocy Boga i zdumieli się niezwykłością Jezusa.

Kolejna ewangelia świętego Marka mówi o
uzdrowieniu, tym razem trędowatego. Trąd to odrażająca
choroba skóry. Chorych nakazywano odseparować od reszty
społeczności. Wielu nauczycieli religijnych przypisywało
trąd grzechom człowieka, który został nim dotknięty. Jednak
Jezus jest miłością, ulitował się nad chorym i uzdrowił go.
Nakazuje jednak, by pokazał się kapłanom i złożył
stosowną ofiarę, którą przewiduje prawo ustanowione przez
Mojżesza. Jezus, który leczy trąd, dokonuje więc wielkich
znaków. Ukazują one moc Boga wobec chorób duszy, wobec
grzechu.
W ewangelii Marka czytamy, że Jezus zakazał
uzdrowionemu z trądu mówienia, kim On jest i opowiadania o
tym, co się stało. Wielu jednak postępuje wbrew temu
zakazowi. Opowiadanie ludzi uzdrowionych o cudach Jezusa
wzmaga wrogość Jego przeciwników, „tak że nie mógł
otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na
zewnątrz w miejscach odosobnionych”.

8 luty Mk.1, 29 – 39
„Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy”
Jezus po wyjściu z synagogi udał się do domu
Szymona i Andrzeja. Został zaproszony na rodzinne
spotkanie. W tym szabatowym, rodzinnym spotkaniu
uczestniczyli również powołani na uczniów bracia Jakub i
Jan. Tymczasem teściowa Piotra leżała w gorączce. Jezus
„poszedł do niej, wziął ją za rękę i podniósł. Wtedy opuściła ją
gorączka i usługiwała im”. Mogłoby się wydawać, że jest to
scena mało znacząca. Jak bowiem ma się uzdrowienie jakiejś
kobiety z gorączki wobec cudu uzdrowienia, jakiego Jezus
dokonał chwilę wcześniej w synagodze? Bóg jednak nie ma
względu na osoby. Na każde nasze cierpienie reaguje z taką
samą wrażliwością Ducha, jak kochający nas całym sercem
Ojciec.
Chrystus przyszedł
więc przede wszystkim do
tych, którzy się źle mają.
Uczynił to, by ich pocieszać,
uzdrawiać, wyzwolić. Celem
Jezusa nie jest uzdrawianie,
lecz prowadzenie ludzi ku
wierze w Niego jako Syna
Bożego. Musimy pamiętać,
jak wielką łaską dla nas jest
to, że możemy doznać od
Boga cudu uzdrowienia z chorób duszy. Wystarczy tylko
przyjść na spotkanie z Nim w konfesjonale. Cud powrotu do
zdrowia stanie się zawsze, jeśli tylko tego w pokorze
zechcemy.
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22 luty Mk.1, 12 – 15
„Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu
usługiwali”
W tej ewangelii Marek mówi o pustyni, która kojarzy
się ze szkołą pokory i wolności. To miejsce, gdzie można
poznać samego siebie przez pryzmat swoich słabości i
ograniczeń. Na pustyni uczymy się też w nowy sposób
patrzeć na Boga, bo wtedy jesteśmy zdani tylko na
Niego. Ewangelista Marek w lakonicznych słowach czyni
aluzję do postu Jezusa na pustyni, trwającego czterdzieści
dni. Pisze o pokusie, na jaką był wystawiony Jezus. Wiemy,
że „przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny”, że „aniołowie
usługiwali Mu”. Jezus przebywał więc w otoczeniu zła, ale
odniósł nad nim zwycięstwo, bo otoczony był opieką
Boga, Jego troską i miłością wobec Syna, który dobrowolnie
stał się człowiekiem, zachowując Bóstwo.
Próba Chrystusa zmierza do ukazanie pełni Jego
człowieczeństwa. Poddany jest tym samym próbom, jakim
poddawany jest każdy człowiek. Zwycięża w mocy Ducha,
aby Jego naśladowcy posiadali
wzór życia w Duchu Świętym.
Po zakończeniu postu, Jezus
udał się do Galilei i zaczął
nauczać. Mówił: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”.
Czterdziestodniowy post
J e z u s a b y ł w i ę c
wprowadzeniem do głoszenia
Ewangelii o królestwie Bożym.
oprac. Katarzyna Kubiak

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.

Maksymilian Bartosz Stachecki, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Nicole Kimberley Mc Morrow, Szkocja,
Oliwier Jakub Friedrich, Strzyżewo,
Pola Gaweł, Niemcy,
Zuzanna Łakoma, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
Julian Skwara, Trzciel,
Marcel Weimann, Nądnia.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Tomasz Jackowski - Anna Karcz.

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.

Piotr Szulczyk, 4 mies., Nądnia,
Anna Grünik, l. 93, Strzyżewo,
Zofia Dulat, l. 87, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Marianna Stachowiak, l. 85, Strzyżewo,
Stefania Maria Buda, l. 59, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Tadeusz Mikołaj Grandke, l. 94, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Władysława Gmiąt, l. 91, Nadnia,
Wojciech Kazimierz Sarbok, l. 72, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Ryszard Jan Kusior, l. 61, Zbąszyń, Rynek,
Barbara Eisermann, l. 74, Nowy Dwór,
Jerzy Alojzy Sobkowiak, l. 75, Zbąszyń, ul. Poznańska

BAJKI - Ignacy Krasicki
Wino i Woda
Przymawiało jednego czasu wino wodzie:
„Ja panom, a ty chłopom, jesteś ku wygodzie”.
„Nie piłoby cię państwo – rzecze woda skromnie –
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie”.
Lis i Osioł
Lis stary, wielki oszust, sławny swym rzemiosłem,
Że nie miał
przyjaciela,
narzekał przed
osłem.
„Sameś sobie w
tym winien – rzekł
mu osioł na to –
Jakąś sobie
zgotował,
obchodź się
zapłatą!
Głupi ten, co wejść w przyjaźń z łotrem się ośmiela:
Umiej
być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela!”
Ignacy
Mądry
i głupi
Krasicki
Pytał głupi mądrego: „Na co rozum zda się?”
Mądry milczał; gdy coraz bardziej naprzykrza się,
Rzekł mu: „Na to się przyda, według mego zdania,
Żeby nie odpowiadać na głupie pytania”.

Księdzu Prałatowi

Leonowi Łodzińskiemu
z okazji imienin składamy życzenia zdrowia,
Bożego Błogosławieństwa.
i opieki Matki Bożej Zbąszyńskiej
Czytelnicy i Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”
SPROSTOWANIE
Sprostowanie dotyczy
artykułu „Zbąszyńskie
organy” Mariana
Andrzejaka w numeru
grudniowego gazetki.
„Podczas pożaru
zbąszyńskiego
kościoła w roku 1830
(winno być 1850)
organy zostały
uratowane.”
Przepraszamy za błąd

Wesprzyj Parafię Rzymsko - Katolicką
p..w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu
"Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym",
polegającym na wsparciu w pozyskaniu
środków finansowych w ramach 1% zwrotu
z podatku PIT za rok 2014. Wypełniając
formularz PIT należy pamiętać by w polu
dotyczącym wniosku o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo
wpisać na KRS: 0000334677 oraz
dodatkowo w "Informacji uzupełniającej"
wskazać cel szczegółowy Zbąszyń.cel.5

FOTO-ZAGADKA - Wyjaśnienie do zdjęcia z nr. 10/2014:
Zdjęcie z roku 1958 - ks. Józef Rodzik i zbąszyńscy parafianie.
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Odbył się kolejny Opłatek dla grup duszpasterskich z naszej parafii. Jako
grupa wraz z innymi grupami i osobami zajęliśmy przygotowaniem. Uroczystość
uatrakcyjnili grający ministranci: Jakub Rząd i Mikołaj Nowak (akordeony) oraz
Adam Pazdan (klawisze). Oprawą muzyczną zajął się Artur Goździewicz. Piękne
Jasełka przedstawili kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu pod kier. p.
Doroty Sikucińskiej (Dzieci pokazały starszym, jak się kolęduje).
Powtórzę podziękowanie od Ks. Proboszcza dla wszystkich, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji - Bóg zapłać!
STRAŻACY GMINY ZBĄSZYŃ W TRZCIELSKIEJ PARAFII ZAŚPIEWALI MAŁEMU JEZUSOWI

ŚPIEWAJMY
BOGU!!!

KRZYŻ, który noszę, którego
zawsze i w każdej chwili mogę się
chwycić, objąć, pocałować.

O krzyżyk można pytać u P.Teresy - kościelnej

Śpiew zabrzmiał po męsku, chociaż towarzyszyły także Panie- strażaczki. Po zaśpiewaniu kolęd w Zbąszyniu, pojechaliśmy
do Trzciela wraz z dyrygentką Panią Katarzyną Jopek i organistą Panem Jarosławem Borowiczem, który zainicjował występy.
Strażacy spotykając się przy innej okazji niż zazwyczaj, odkryli swoje drugie „ja”.

PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

MI BĄDŹCIE
Rozmawiałem z młodym człowiekiem
o pijańskim nałogu Jego ojca.
Wypowiedział wtedy przerażające
zdanie: „lepiej byłoby, żeby umarł”
Tymczasem treść powyższego zdjęcia
jest faktem. Ten fakt potwierdziło wielu,
których podziwiam. Miłość do Pana
16

Jezusa jest drogą do pierwszego etapu
zdrowienia np. alkoholowego. Etapem
tym jest przebaczenie sobie i bliźnim,
którzy wpadli w ten czy inny zgubny
nałóg (np. narkotyki, seks, pornografia,
itp. ) Być trzeźwym, to umieć
powiedzieć sobie prawdę, czyli myśleć

trzeźwo o sobie samym. Czy ja np. nie
jestem przyczynkiem, że ktoś może
wpaść w nałóg? Czy nie sprawiam, że
nałóg oswajam w oczach innych,
pochwalam albo inicjuję.
.
Konrad Maciejewski
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KĄCIK DLA DZIECI
1. Zwierzę z bardzo długą szyją
2. Podarunek na urodziny lub imieniny
3. W górach turysta może w nim odpocząć i
przenocować
4. Kilka złączonych ze sobą sań ciągniętych
przez konie
5. Pracuje w piekarni
6. Wkładamy do niego kwiaty
7. Leci z niego dym
8. Do wymazania ołówka
9. Miejsce, w którym jeździmy na łyżwach
10. Gromadzi orzechy na zimę
11. Ogłasza koniec lekcji
autor: Milena

MATEMATYCZNY SZYFR
Każda liczba zaszyfrowanego hasła jest iloczynem dwóch cyfr z tabelki, które wskażą ci odpowiednią literkę.
Odczytaj hasło.

Ł

Brakujące wyrazy wpisz
w odpowiednie miejsca
w diagramie,
a następnie odczytaj
hasło.
(2) nasz, któryś (6) w (5)
święć się (1) Twoje; (9)(4)
Twoje; bądź (8) Twoja jako
w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego
powszedniego (10) nam
(12); i (3) nam nasze (7),
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom; i nie
wódź nas na (13); ale nas
(14) ode złego.

SŁOWNA WYKREŚLANKA
Wykreśl z tabeli co drugą literę i
odczytaj hasło:

P..................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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KRZYŻÓWKA LUTOWA
Litery w polach od 1 do 49 utworzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. Rozwiązanie Krzyżówki
Styczniowej - „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”. Nagrodę wylosowali: Pani Anna Przybyła z
Nowego Dworu, Pani Wioleta Dzioch, Zbąszyń, ul. Janiszewskiego. GRATULUJEMY!

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
4/. miejsce wiecznego
potępienia,
5/. może być kwiatów lub
… przekleństw,
8/. w herbie Zbąszynia,
9/. atrapa,
10/. maść konia,
11/. pluszowy niedźwiadek,
12/. „królowa” rzek w
Ameryce Płd.,
17/. ukryte kosztowności,
20/. Norwegia, Finlandia i
Szwecja,
21/. część obuwia,
22/. wodospad, lub …
śmiechu,
24/. mieszkanka jednego z
państw nadbałtyckich,
26/. strój judoki,
28/. dwa równoległe
szeregi żołnierzy lub drzew,
30/. król, …, walet,
31/. piosenka kabaretowa,
32/. nie panna,
34/. czołowy polski
żużlowiec,
37/. sprawuje władzę na
podbitym terenie,
39/. dodatkowy wyścig w
regatach wioślarskich,
41/. straszył w operze,
43/. kawalarka,
45/. taniec towarzyski,
46/. niewielki gryzoń
nadrzewny,
51/. psucie się np.
żywności,
52/. na lufie karabinu,
53/. mistrzostwo,
54/. przeciwieństwo
zastoju,
55/. wioślarz,
56/. polowanie na
sawannie.
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Pionowo:
1/. po prostu pyra,
2/. wydaje i przyjmuje
garderobę,
3/. pociecha babci,
4/. płachta używana jako
namiot,
5/. zakaz przywozu
towarów z jakiegoś państwa,
6/. na przyczepie,
13/. przejście graniczne z
Ukrainą,
14/. znany polski reżyser
filmowy,
15/. nowa rzecz – potocznie,
16/. sukulent z Meksyku,
17/. partner Laskowika w
„Tey”,
18/. surowy tryb życia,
19/. może być kąpielowy,
23/. składana możnowładcy,
25/. „odkrył” Amerykę,
26/. do gry w hokeja,
27/. może być zwodzony,
28/. jej tańcem zachwycił się
Herod Antypas,
29/. imię aktora
amerykańskiego Newmana,
32/. ….. August – cesarz
rzymski,
35/. część sztuki teatralnej,
36/. poprawienie błędu w
księgowości,
37/. tytuł sztuki Gogola,
38/. rabat,
39/. w nim porcja lodów,
42/. sztuka gry na
fortepianie,
45/. obraźliwie o policjancie,
47/. osłona urządzenia,
48/. strącenie poprzeczki
przez skoczka,
49/. sportowe obuwie,
50/. zbrojna napaść.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KOLĘDOWANIE W SZKOLE ŻYCIA

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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PRZEDSTAWIENIE „NOC JAKICH WIELE”

