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Musimy jednak również pamiętać, że nie jest to jedynie
czas przygotowań do świąt, ale też doświadczenie nowego
życia w Duchu Świętym.
Jeszcze się kiedyś zasmucę
To z Duchem Świętym rozpoczynamy błogosławiony
Jeszcze do Ciebie powrócę,
czas
Wielkiego Postu-czas nawrócenia i ponownego
Chrystusie...
rozbudzenia naszej wiary.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Wielki Post chce nas nauczyć, w jaki sposób żyć z
że przez łzy Ciebie zobaczę,
sensem, w jaki sposób sens odnaleźć i jak go nie stracić.
Chrystusie...
J. Tuwim (fragm.) Wielki Post to czas wyrzeczenia i odnowy.
Nasze "tak" wyrażone w niesieniu codziennego krzyża,
Ucichły zabawy, bale i huczne przyjęcia. Od Środy krzyża codziennych trudów i doświadczeń, staje się
Popielcowej słyszymy w kościele: "Prochem jesteś i w proch rzeczywistym uczestniczeniem w chwale Chrystusa
Zmartwychwstałego.
się obrócisz."
Proboszcz
Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie do
największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

SŁOWO PROBOSZCZA

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
LUTY/MARZEC/KWIECIEŃ 2015

ofiary i wszelką pomoc dla parafii.
 Środa Popielcowa – W tym roku przypadła 18 lutego i
rozpoczęła okres Wielkiego Postu. Na Mszach św. kapłani
posypywali wiernych popiołem.
 Drogi Krzyżowe – Przez cały okres Wielkiego Postu
odprawiane są w naszym kościele Drogi Krzyżowe - w piątki
o godz. 17.30 i w niedziele o godz. 14.30.
 Gorzkie Żale – Odprawiane są w niedziele o godz. 15.00.
Kazania pasyjne głosi Proboszcz parafii p.w. św. Kazimierza
w Zakrzewie ks. Przemysław Kusz. Po Gorzkich Żalach
Msza św.
 Dzień Skupienia – Sobota, 21 lutego była Dekanalnym
Dniem Skupienia dla Proboszczów. Do naszej parafii
przybyli proboszczowie 5 dekanatów.

Co działo się w lutym 2015 roku?
 MB Gromnicznej – W poniedziałek, 2 lutego 2015 roku
obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego na pamiątkę
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W naszej
tradycji tego dnia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej
Gromnicznej i dlatego na wszystkich Mszach św. święcono
gromnice. Modliliśmy się również
w intencji osób
konsekrowanych, bo tego dnia obchodzony jest Dzień Życia
Konsekrowanego.
 Święty Błażej - We wtorek, 3 lutego przypadało
liturgiczne wspomnienie św. Błażeja patrona chorób gardła.
Tego dnia podczas Mszy św. kapłani udzielali A co nas czeka w marcu i kwietniu 2015 roku?
błogosławieństwa „Błażejkami”.
 I piątek miesiąca – Młodzież naszej parafii przeżywała,
 Święta Agata – W
kolejny już III Dzień Skupienia w ramach
czwartek, 5 lutego we
rekolekcji szkolnych.
wspomnienie św. Agaty
 I sobota – W sobotę, 7 marca kapłani
święcono w kościele chleb,
odwiedzili chorych. Był to comiesięczny
sól i wodę.
objazd chorych.
 Odwiedziny chorych –
 Adoracje Wielkopostne – W ramach
Przed Dniem Chorego w
archidiecezjalnej, wieczystej adoracji odbędą
sobotę, 7 lutego kapłani
się w naszym kościele przed IV Niedzielą
odwiedzili naszych chorych
Wielkiego Postu, od 12 marca (czwartek) do
i starszych w domach.
14 marca (sobota) adoracje Najświętszego
 Msza św. w intencji
Sakramentu. Adoracjom przewodniczyć będą
chorych – Została
grupy parafialne wg następującego planu:
odprawiona w niedzielę, 8
CZWARTEK
lutego o godz. 9.00, podczas
godz. 8.00 – 9.00 Straż Honorowa NSPJ
której była możliwość
godz. 17.00 – 18.00 Grupa św. O. Pio i
przyjęcia sakramentu
św. Jana Pawła II
chorych.
PIĄTEK
 Gość w parafii –
godz. 8.00 – 9.00 Wspólnota Krwi Chrystusa
Również w niedzielę, 8
SOBOTA
lutego gościliśmy w parafii
godz. 8.00 – 9.00 Ojcowie i Matki Różańcowe
ks. Marka Kowalskiego (na zdjęciu) z Salezjańskiego
W CZWARTEK, PIĄTEK I W SOBOTĘ - OD GODZ.
Ośrodka Misyjnego, który głosił Słowo Boże.
9.00 – 12.00 ADORACJE
INDYWIDUALNE W
 Składka remontowa – W niedzielę, 15 lutego zbierana CISZY.
była składka remontowa. Zebrano 7.100 zł. Bóg zapłać za
cd. str. 6
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WIELKI POST - CZAS DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA
DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na
duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego
przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
największych świąt chrześcijaństwa związanych z
wydarzeniami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania ( Paschy)
Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament
Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta,
zwane też paschalnymi, dlatego domagają się specjalnego
przygotowania, by móc je należycie przeżyć, stąd też nazwa:
Wielkiego Postu. Historycznie rzecz biorąc, okres ten
kształtował się powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie
osiągnąć znane nam dziś oblicze.
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku rozszerzono go już
cały tydzień, następnie na początku IV wiek, na pamiątkę
czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz
czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu
Wielki Post został przedłużony do czterdziestu dni. W VII
wieku za początek Wielkiego Postu przyjęto szóstą niedzielę
przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z
postu, aby zachować czterdzieści dni pokutnych, ich początek
przypadał na środę, stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku
było to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele.
W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem,
przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu.
Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono różnie
funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś
nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta
niedziela Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się
Niedzielą Palmową.
Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego
Czwartku, który z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie
Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw.
Triduum Paschalne. W obecnych czasach, korzystając z
bogactwa historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc
biblijno-liturgiczne wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy
obraz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim
najlepiej przygotować na Święta Wielkanocne. Jest to przede
wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza
człowieka ( w języku biblijnym „Serca”). Chodzi tu o to, co
Kościół nazywa „Metanoją” (radykalna odnowa życia
poprzez pokutę i skruchę),
czyli o trwalsze przylgnięcie do
Boga, o nawrócenie serca
człowieka ku Bogu, oraz
pojednania z bliźnim,
wyrażone w:
– większej wstrzemięźliwości
w jedzeniu i piciu,
– unikaniu zbytecznego
rozproszenia w postaci
hucznych zabaw,
– większym skupieniu na
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modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,
– wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
– korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
– uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych na
przykład w nabożeństwie Gorzkich Żali jak i Drogi
Krzyżowej,
– podejmowaniu szczególnych postanowień mających
wykazać bezinteresowność, szlachetność Serca, uśmiech i
życzliwość w stosunku do innych.
Oto uzyskujemy szansę autentycznego spotkania z
Bogiem. Post, umartwienia i asceza powinny temu służyć.
Motyw przebłagania, choć może właśnie od niego człowiek
często zaczyna, w perspektywie objawienia się Syna Bożego
okazuje się motywem jedynie wprowadzającym. Nikt z nas
nie jest w stanie przebłagać Boga i Jemu wcale nie chodzi o to,
byśmy go przebłagali. On sam pragnie dać nam zbawienie, ale
w tym celu potrzebne jest Mu nasze pragnienie i otwarcie. Bóg
nie może nas zbawić wbrew naszej woli. Płacz i lament
zmieszane z prośbami wyrażają autentyczne pragnienie
zbawienia i gotowość przyjęcia go od Boga. Dlatego
„potrzeba rozdarcia serca, a nie szat”. To właśnie gest
rozdarcia serca sprawia, że Bóg może prawdziwie działać w
nas. Najważniejsze jest otwarcie serca, czyli autentyczne
wewnętrzne zawierzenie Bogu, szukanie jedynie w Nim
naszego zbawienia. Post i asceza są z jednej strony wyrazem
naszej autentycznej chęci nawrócenia, z drugiej strony
pozwalają skonfrontować się z naszą słabością. Jedynie z
głębi owej słabości może wypłynąć prawdziwa prośba
zwrócona do Boga. Kiedy jesteśmy syci i nie mamy żadnych
potrzeb, nie potrzebujemy tak naprawdę Boga. Pozostawiamy
Go na marginesie naszego życia. Dlatego asceza, wysiłek
zmierzenia się ze swoją słabością, pozwala nam odkryć, że
Bóg jest niezbędny w życiu, że bez Niego nie możemy nic
uczynić.
Post staje się szkołą zawierzenia Bogu i poznawania
własnej słabości. Niech otworzy się przed nami czas
autentycznego spotkania z Bogiem. Dajmy szansę Bogu, aby
do nas przemówił i abyśmy Go usłyszeli.
Katechista
Sławomir\Andrzej Król
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SUDARIUM Z OVIEDO - NIEZNANY CAŁUN
Chusta z Oviedo zatamowała krew płynącą z nosa, Jezusa, zdjęto Jego ciało z krzyża i złożono je na prawym
boku. Wtedy powtórnie owinięto, tym razem dokładnie całą
ust i ran na głowie martwego Jezusa Chrystusa.
twarz Zmarłego chustą, spinając ją z tyłu kolcem, tak iż
W katedrze Najświętszego Zbawiciela w stolicy
hiszpańskiej Asturii - Oviedo, gdzie zaczyna się najstarszy
szlak św. Jakuba, znajduje się niezwykła relikwia. Od 761 r.
nieprzerwanie czczona jest tam zakrwawiona chusta, która
jest szatą pogrzebową Jezusa Chrystusa. Dla niej król Alfons
II w roku 812 zbudował świętą komnatę, gdzie Chusta
jest przechowywana od wieków. Dopiero w 1987 r. powołano
specjalną ekipę najwybitniejszych uczonych, którzy
poddali szatę licznym badaniom. Ich wyniki mogą wprawić
w zdumienie, a zarazem wskazują na Boże działanie
w świecie.
Chusta z Oviedo to lniana tkanina o wielkości 855 x 526
mm, będąca tzw. sudarionem, służącym do wycierania potu,
choć mogła też być noszona na głowie jako turban. Na
podstawie specjalistycznych badań naukowcy ustalili wiek
chusty, drogę, którą przebyła nim znalazła się w Oviedo,
przyczynę śmierci osoby, której głowę okrywała, a nawet
czas, kiedy nałożono ją i zdjęto, czy sposób owinięcia twarzy.
Badania wykazały, że sudarion zaplamiony jest krwią
grupy AB, dość rzadkiej wśród Europejczyków, za to
popularnej na terenie Palestyny. Wiek tkaniny ustalono na
2000 lat. Ślady cieczy zmieszane z krwią, widoczne na
chuście, obok odbitych zakrwawionych wąsów i brody,
wskazały na przyczynę śmierci mężczyzny, którą miała być
odma płucna - najczęstszy powód zgonu umierających na
krzyżu.
Sudarion miał znaleźć się na twarzy ukrzyżowanego
Jezusa około godziny po Jego śmierci, celem zatamowania
krwotoku z nosa i ust. Widoczne są na tkaninie nawet ślady
palców osoby, która chciała powstrzymać wypływ krwi z
n o s a
Zmarłego.
Ponieważ
Jego głowa
przechyliła
się na prawą
stronę, ta
część twarzy
nie odbiła się
na chuście.
Powstanie na Sudarium środkowej plam : przez godzinę ciało wisiało na
krzyżu w pozycji pionowej, głowa była lekko pochylona, a krew T k a n i n a
spływała po dolnej części twarzy. (zdjęcie powyżej)
Następnie ciało zdjęto z krzyża i na kolejną godzinę złożono je na m i a ł a s i ę
kamieniu twarzą do ziemi. Krew płynęła wzdłuż nosa na górną część z n a j d o w a ć
twarzy (zdjęcie poniżej).
na głowie
Skazańca
o k o ł o
godziny.
Zapewne
wówczas, po
otrzymaniu
zgody Piłata
na pogrzeb

ponownie odbiły się na niej ślady bolesnej męki. Prócz
znaków odmy płucnej widoczne są na chuście ślady kłutych
ran na karku i głowie, przywołujących rany biczowania i
ukoronowania cierniem. Zgodnie z żydowską tradycją, nie
obmywano ciało Jezusa, ze względu na szacunek dla krwi, ale
namaszczono je wonnymi olejami. Zdjęto wówczas chustę z
głowy Jezusa i złożono ją również w grobie. To o niej pisze w
swej Ewangelii św. Jan w rozdziale 20, że gdy przybył do
pustego grobu, ujrzał leżące płótna i osobno chustę. „Ujrzał i
uwierzył” (w. 8).
Według tradycji, to
wtedy Piotr miał zabrać
sudarion i płótna z grobu,
tak iż Maria Magdalena
ich już nie widziała, stąd
była przekonana, że
ciało Jezusowe zostało
wykradzione. Św. Piotr
miał tą chustą
błogosławić wiernych i
dokonywać cudów
uzdrowień. Przed
zajęciem Jerozolimy
przez Persów w 614 r.
sudarion został
wywieziony do
Rekonstrukcja twarzy Pana Jezusa na
Aleksandrii, a następnie
podstawie plam na Sudarium
statkiem do Kartageny w
Hiszpanii. Stamtąd przez Sewillę i Toledo dotarł do Oviedo,
gdzie ostatecznie znalazł swoje miejsce. Tkanina odbija
dokładnie te same rany i umiejscawia tak samo plamy krwi,
ilustrując mękę tego samego człowieka, jak w przypadku
Całunu Turyńskiego. Wyklucza to zatem tezę o
późnośredniowiecznej mistyfikacji, skoro sudarion
nieprzerwanie znajduje się w Oviedo od VIII wieku. W Wielki
Piątek udziela się specjalnego błogosławieństwa świętą
chustą rzeszom wiernych, wielbiących Chrystusa za Jego
zbawczą, krwawą mękę.
Tomasz Jazdon
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WYRZECZENIA WIELKOPOSTNE - NA CZYM POLEGAJĄ?
Zaczęliśmy Wielki Post. Okres postu, modlitwy i
jałmużny. Wszystko po to, aby lepiej przygotować się na
moment ponownego przyjścia Jezusa na Ziemię. Z powodu
nadchodzących dni świąt Wielkiej Nocy, chcę zwrócić
uwagę na grzeszną ludzką naturę, którą nabyliśmy po
Adamie i Ewie, mieszkańcach Raju. Chcemy wynagrodzić
Bogu naszą niedoskonałość poprzez wyrzeczenia
wielkopostne. Jedni stosują ograniczenia w jedzeniu,
drudzy postanawiają nie robić zbędnych rzeczy, inni
poświęcają więcej czasu na modlitwę, a jeszcze inni
odkładają swoje oszczędności, by posłużyły ludziom jako
ratunek w ich biedzie.
Na czym polegają te wyrzeczenia? Głównie na
oddawaniu „swojego” dla ćwiczenia własnej silnej woli.
Właśnie dla siebie robi się wyrzeczenia. Nie dla Boga.
Wszystko jest dla siebie, abyśmy mogli spojrzeć jasno na
to, co trudniejsze do zrozumienia. Na tajemnicę, która
otacza święta Wielkanocy i 40-dniowego postu
przygotowującego do nich. Służy to temu, aby docenić
wartość czynów i decyzji, które postanowiliśmy zrobić.
Nie jedząc mięsa, doceniamy wartość mięsa. Będąc na
poście o chlebie i wodzie, doceniamy wartość jedzenia,
którego tak wielu ludzi na świecie nie ma. Przekazując
pieniądze innym ludziom, zauważamy, że nawet złotówka
może wiele zdziałać, czego przykładem są różne akcje
charytatywne. Małe dzieci zbierając swoje oszczędności,
zauważają i uczą się, że gdy zgromadzimy pewną ilość
pieniążków, będą mogły sobie kupić coś, czego wcześniej nie
mogły nabyć. Zauważają także, że wszystko ma swoją cenę.
Na koniec modlitwa. Chyba najbardziej trudna forma
wyrzeczeń wielkopostnych. Często brakuje nam zabieganym ludziom, czasu na nią. Czasu, który możemy

poświęcić Bogu, modląc się dla siebie i ludzi wokół nas,
szanując przy tym i chwaląc Wielkość Boga. Odmawiamy
sobie czasu, który moglibyśmy poświęcić na inne rzeczy, lecz

modląc się – czas ten nie będzie stracony. W ogóle warto się
modlić podczas podróży, w trakcie pracy zarobkowej czy też
tej wykonywanej w domu.
Wystarczy zacząć, wystarczy trochę chęci i uda się
podjąć wyzwanie postu - modlitwy i jałmużny. Jedni te
wyrzeczenia ustalą sobie tylko na okres Wielkiego Postu, inni
wybiorą – pojedyncze, nieregularne i spontaniczne
wyrzeczenia. Można zacząć w każdym momencie.
Namawiam.
Grzegorz Jaskuła
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Droga Krzyżowa – W piątek 27 marca, przed Niedzielą
Palmową, odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami miasta.
Początek Drogi Krzyżowej przy pomniku NSPJ o godz.
20.00
Świąteczny objazd chorych – Kapłani odwiedzą
chorych w domach w sobotę, 28 marca – tuż przed
Wielkim Tygodniem.
Misterium Męki Pańskiej – W sobotę, 28 marca
organizowany jest parafialny wyjazd na Misterium Męki
Pańskiej – Poznań – Cytadela.
Niedziela Palmowa – W niedzielę, 29 marca
przychodzimy do kościoła z palmami.
Triduum Paschalne – W dniach od 2 do 4 kwietnia
przeżywać będziemy Święte Triduum Paschalne.
 WIELKI CZWARTEK - Uroczysta Eucharystia
Wieczerzy Pańskiej - godz. 20.00
 WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej –
godz. 20.00. W tym dniu Drogi Krzyżowe prowadzone
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będą przez grupy wg planu zamieszczonego w gablocie
 WIELKA SOBOTA – Msza św. Wigilii Paschalnej –
godz. 21.00. Adoracje wg planu zamieszczonego w
gablocie. Tego dnia święcenie potraw wg planu
podanego w ogłoszeniach
Wielkanoc – Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, 5
kwietnia i Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia wg
porządku niedzielnego.
Ministrancki Turniej – W sobotę, 11 kwietnia br. na hali
sportowej Zbąszynianka odbędzie się kolejny Wiosenny
Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – W I Niedzielę
po Wielkanocy, 12 kwietnia 2015 roku, podczas Mszy św.
o godz. 14.30 i 16.00 dzieci kl. III odnowią przyrzeczenia
chrzcielne.
Niedziela Miłosierdzia – Również w niedzielę, 12
kwietnia w Godzinie Miłosierdzia odprawione zostanie w
kościele o godz. 15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
Urszula Pawelska
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Syna Bożego, stał się symbolem
odkupienia ludzkości i pojednania z
Bogiem.
W okresie Wielkiego Postu
czwarta części tajemnicy bolesnej
różańca świętego staje się nam
szczególnie bliska, a uczestnictwo
w piątkowych oraz niedzielnych
nabożeństwach Drogi Krzyżowej
przybliża nas do zrozumienia
sensu cierpienia dla naszego
zbawienia. Nie chcemy być już
niemymi świadkami wydarzeń, lecz
w pełni uczestniczyć w niesieniu
krzyża.
Chcemy, rozważając czternaście
stacji, rozważać Twoją miłość do nas,
„by żyć tak jak Ty, po Kalwarię, po
Krzyż”.

ŚRODA POPIELCOWA
W Środę Popielcową (17 luty)
w Kościele Katolickim rozpoczęliśmy
o k r e s Wi e l k i e g o P o s t u , c z y l i
czterdziestodniowej pokuty, której
celem jest przygotowanie się od
wydarzeń Niezwykłej Nocy poprzez
podjęcie osobistej drogi nawrócenia.
Tradycją liturgii jest posypywanie
głów popiołem na znak żałoby i
pokuty. Kapłan podczas obrzędu
wypowiada słowa: „Pamiętaj, że
prochem jesteś i w proch się obrócisz”
albo „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”.
J.Galas

GORZKIE ŻALE

J.Galas

W pierwszą niedzielę Wielkiego
Postu mogliśmy po raz pierwszy w tym
roku uczestniczyć w nabożeństwie Gorzkich Żali. To tak
popularna nabożeństwo pasyjne pochodzi z początków XVIII
w. Składa się ono z trzech części. W każdą niedzielę
odprawiana jest jedna część. Nabożeństwo rozpoczyna się
„Zachętą” i wzbudzeniem intencji, a w każdej części
śpiewany jest hymn oraz dwie pieśni.
Ciekawostką jest fakt, iż struktura Gorzkich Żali
opiera się na strukturze dawnej Jutrzni, a teksty zachowały
staropolskie brzmienie.
J.Galas

CZWARTA CZĘŚĆ TAJEMNICY BOLESNEJ
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
„Już prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili,
gdy na górze Golgocie postawiono krzyż”, na który
od wieków spoglądają wszystkie pokolenia. Krzyż, przez
wielu postrzegany jako haniebny znak okrutnej śmierci

Z JEZUSEM NA STUDIACH, CZYLI KILKA SŁÓW
O DUSZPASTERSTWIE AKADEMICKIM
Bardzo popularny jest dziś pogląd, który mówi o tym,
że nastolatkowie oraz ci trochę starsi, nie wierzą w Pana Boga
i w żaden sposób nie angażują się w życie Kościoła, gdyż
zupełnie ich to nie obchodzi. Opinię tę umacnia obecny
przekaz wszelkiej maści mediów w naszym kraju, które
również obraz Kościoła prezentują często jako skostniałą
zamkniętą instytucję, w której nie ma ludzi młodych, a
organizacja ta coraz bardziej się kurczy, a wiara gaśnie.
Jednak czy taka jest prawda?
To pytanie, na które dość trudno odpowiedzieć,
ponieważ dotyczy to wielu ludzi w różnym wieku i potrzeba

wielu badań, aby móc coś powiedzieć dokładnie. Można
jednak spojrzeć na to przez obraz rzeczywistości, która nas
otacza. Postaram się odpowiedzieć, mówiąc o poznańskiej
społeczności akademickiej, w której obecnie żyję.
W stolicy Wielkopolski bardzo mocno rozwija się ruch
duszpasterstw akademickich. Obecnie jest ich około 30. Są to
zarówno mniejsze, te istniejące przy peryferyjnych parafiach
tego miasta, jak i te duże, które znajdują się w centrum i
prowadzone są najczęściej przez zakonników, choć i na to nie
ma reguły.
cd. str. 11
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BÓG JAKO SĘDZIA
W bieżącym
numerze opisana
zostanie druga
prawda wiary, która
brzmi następująco:
„Bóg jest Sędzią
sprawiedliwym,
który za dobro
wynagradza, a za
złe karze”.
Analizując tę
prawdę możemy
b y ć n i e c o
zdziwieni. Jak to
Bóg jest sędzią?
Czyż nie jest on
miłosierny? Czy nie
możemy do Niego
zwrócić się w
ciężkich chwilach
naszego życia? Czy
Bóg nie powinien w
stosunku do nas
kierować się miłosierdziem?
Oczywiście nie w tym rzecz. Bóg jest
miłością, Bóg jest miłosierny,
wspomaga nas swoją Opatrznością oraz
przebacza nawet najcięższe grzechy.
Jednakże kwestia tego, jak zostaniemy
osądzeni zależy w głównej mierze od
nas samych.
W mitologii greckiej uosobieniem
prawa, sprawiedliwości i porządku była
bogini Temida. Często przedstawiana
była z opaską na oczach – symbolem
bezstronności. Do dziś jej figurki można
spotkać na salach sądowych, na
budynkach wydziałów prawa i
głównych gmachach Uniwersytetów. W
tym miejscu zatem powstaje pytanie:
czy Bóg ma być sędzia na wzór Temidy?
Czy jest on sędzią sprawiedliwym, z
opaską na oczach, który nie dostrzega
nic poza „suchymi” faktami?
Odpowiedź jest oczywiście negatywna.
Sprawiedliwość i porządek
pozostawione są odpowiednim organom
państwowym. W Polsce, podobnie jak w
większości państw cywilizowanych,
zagadnienia te zostały oddane do
właściwości niezawisłych i
niezależnych sądów. Od prawa
ludzkiego należy jednak odróżnić prawo
Boskie. Ono nie przemija, nie jest
stworzone przez ludzi, nigdy się nie
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zmienia i nie budzi kontrowersji.
Owszem, Bóg jest sędzią
sprawiedliwym, karze nas za złe, a za
dobre wynagradza, ale nie ma na oczach
przepaski. Widzi nasze uczynki. Widzi
czy pomimo upadków mamy w życiu też
wzloty. Widzi czy pomimo popełniania
błędów potrafimy się do nich przyznać,
czy żałujemy swoich grzechów, czy
wystarczająco się modlimy.
Ws zy s cy d o s k o n ale zn amy
fragment Ewangelii św. Mateusza
mówiący o tym, jak w dniach
ostatecznych Chrystus przyjdzie w
chwale wraz z swoimi aniołami i osądzi,
oddzielając wpierw „jednych od
drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów” (Mt 25, 32b). Historia ta
znakomicie oddaje istotę Bożego
miłosierdzia. W czym wyraża się
bowiem ta sprawiedliwość Boża?
Wyraża się w tym, że ocenie podlega
zarówno nasza wiara, jak i uczynki.
Proste wnioskowanie bowiem
zaprowadzi nas do konkluzji, iż nie ma
wiary bez uczynków, a bez wiary i
uczynków nie ma owoców. Jeśli
będziemy wierzyć i jednocześnie w
parze z wiarą będą szły nasze uczynki, to
nie mamy podstaw do tego, aby obawiać
się Sądu Bożego – będziemy bowiem
wtedy owcami, które Bóg zaprosi do
swojej owczarni.

W Katechizmie Kościoła
Katolickiego podkreślono, że
„sprawiedliwość jest cnotą moralną,
która polega na stałej i trwałej woli
oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im
się należy” (KKK 1807).
Oddaj
każdemu to, co mu się należy – co
cesarskie – cesarzowi, co Boskie – Bogu
(Mt 22, 21; Mk 12,17; Łk 20,25).
Postępuj zgodnie z prawem ziemskim (o
ile jest słuszne) – za to będziesz sądzony
na Ziemi przez sądy. Postępuj zgodnie z
prawem Boskim – osiągniesz zbawienie.
Gdy ksiądz posypywał nasze
głowy popiołem podczas
Środy
Popielcowej, cytował zapewne słowa z
Pisma: „Bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. Niewątpliwie słowa te mają
także ścisły związek z Sądem Bożym.
Stwórca bowiem w czasach
ostatecznych oceni czy wierzyliśmy
w Ewangelię, oceni czy się
nawracaliśmy. Wielki Post jest idealnym
czasem na nawrócenie, jest idealnym
czasem na to, aby zwrócić uwagę
na swoje życie. W Wielkim Poście,
w nabożeństwie Gorzkich Żali,
w „pobudce” śpiewamy: „Jezu mój we
krwi ran Swoich – Obmyj dusze z
grzechów moich”.
cd. str. 13
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ŚWIĘTY CYRYL JEROZOLIMSKI - BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA
Cyryl urodził się około 315
roku w Jerozolimie. Pochodził z
rodziny chrześcijańskiej bardzo
p r z y w i ą z a n e j d o w i a r y.
Zwyczajem pobożnych rodzin, od
młodości zaprawiał się w ascezie
chrześcijańskiej w jednym z
klasztorów Palestyny.
Z rąk biskupa Jerozolimy, św.
Makarego przyjął święcenia
diakonatu w 334 roku, a z rąk jego
następcy, św. Maksyma w 344 roku
otrzymał święcenia kapłańskie.
Po śmierci Maksyma w roku 348,
właśnie Cyryl został wybrany na
jego następcę w katedrze
Jerozolimskiej.
Chociaż ustały krwawe
prześladowania trwające prawie 300
lat, jednak nadal były to trudne czasy
dla Kościoła Chrystusowego. Chrześcijaństwu groziło
rozbicie wewnętrzne. Pojawiło się mnóstwo sekt, rozwinął się
arianizm, który objął wszystkie kraje chrześcijańskie.
Na te niespokojne czasy na szczęście Opatrzność dała
Kościołowi mężów o wyjątkowej wiedzy i świętości. Do
nich to należał Cyryl. Jego wybór na stolicę jerozolimską,
ze względu na rangę pierwszej w świecie stolicy biskupiej,
musiał
zatwierdzić synod w Konstantynopolu, cesarz
i papież.
Cyryl z wielkim zapałem zabrał się do pasterzowania.
Wkrótce jednak i dla niego nastały trudne czasy, pełne
udręk i boleści. Trzykrotnie był zsyłany z powodu
zdecydowanej postawy wobec arian. Najpierw wystąpił
przeciwko niemu ariański metropolita Cezarei Palestyńskiej,
Akacjusz. Skłonił on ariańskiego cesarza Konstancjusza,
żeby ten skazał Cyryla jako „heretyka” na wygnanie.
Święty został zesłany do Tarsu, rodzinnego miasta św. Pawła
Apostoła. Tamtejszy biskup przyjął go z wielką czcią.
Synod w Seleucji potępił arianizm, skazując Akacjusza na
wygnanie, a św. Cyryla odwołał z banicji. Po 9 latach mógł
wreszcie powrócić do swojej ukochanej owczarni. Akacjusz
nie myślał bynajmniej ustąpić. Korzystając z ponownej
życzliwości cesarza, wymógł na nim, by na synodzie w
Konstantynopolu Cyryl został ponownie potępiony i skazany
na wygnanie. Tym razem tułaczka nie trwała długo, bo w kilka
miesięcy potem kolejny cesarz, Julian Apostata pozwolił mu
powrócić.
Żył spokojnie przez 19 lat. W tym czasie rozwinął pełną
działalność, aby przywrócić jedność Kościołowi w
Jerozolimie. Wtedy powstała większość jego słynnych
katechez. Po śmierci Juliana Apostaty rządy objął znowu
cesarz ariański, Walens. Cyryl był zmuszony po raz trzeci
opuścić swoją owczarnię. Pozostał na wygnaniu przez 8 lat, aż
do swojej śmierci, bowiem następca cesarza Walensa,

Walentynian, także arianin, nie
pozwolił mu powrócić.
Święty pożegnał ziemię dla
nieba daleko od diecezji 18 marca
386 roku, gdy miał ok. 71 lat, w tym
38 lat pasterzowania.
W swojej spuściźnie
literackiej pozostawił dwie serie
katechez: dla katechumenów i dla
ochrzczonych. Jest to bodajże
pierwszy systematyczny wykład
nauki katolickiej i jeden z
pierwszych traktatów o
Najświętszym Sakramencie. Do
najcenniejszych katechez zalicza się
pięć katechez, w których wykłada
naukę Kościoła o chrzcie świętym,
bierzmowaniu i Eucharystii. W
katechezie o Najświętszym
Sakramencie Cyryl wyraża głęboką
wiarę w realną obecność Pan Jezusa,
a Komunię świętą nazywa „wcieleniem z Chrystusem”.
Dzięki słynnym katechezom św. Cyryl Jerozolimski ma
również tytuł „Katechety”.
W 1882 roku Papież Leon XIII ogłosił go „Doktorem
Kościoła”. Jest świętym Kościoła katolickiego, ormiańskiego,
koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego i
anglikańskiego. W Kościele katolickim wspomnienie
liturgiczne św. Cyryla Jerozolimskiego obchodzone jest 18
marca, w dzień jego narodzin dla nieba.
Nie wiemy, gdzie znajdują się relikwie Świętego Cyryla.
Najprawdopodobniej zaginęły w czasie najazdu pogańskich
Persów na Ziemię Świętą na początku VII wieku.
Urszula Pawelska

Miej zatem wiarę, która od Ciebie zależy i do Boga
prowadzi, abyś mógł otrzymać od Niego taką,
jaka przerasta wszelkie siły ludzkie.
św. Cyryl Jerozolimski.
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O B R A Z M I Ł O S I E R DZ I A B OŻ EG O
Obraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej
znanych w historii Kościoła i we współczesnym świecie
wizerunków Chrystusa.
Jego powstanie wiąże się z objawieniem, jakie miała św.
Siostra Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931
roku. Wieczorem, kiedy byłam w celi - zanotowała - ujrzałam
Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona
do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z
uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi blady (...) Po chwili
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dzienniczek 47).
Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego po
ukrzyżowaniu, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi
pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz
wszelkie łaski i dary. Charakterystyczne dla tego obrazu są
dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich
znaczenie wyjaśnił: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę;
blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze;
czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te
dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego
wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte
na krzyżu (Dz. 299). Promienie oznaczają więc przede
wszystkim sakramenty święte. Szczęśliwy - powiedział Pan
Jezus - kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go

sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).
Odpowiedzią na te dary miłosierdzia Bożego ma być
postawa ufności, stąd w podpisie obrazu są umieszczone
słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz przedstawiający miłosierdzie
Boga wobec człowieka jest zarazem znakiem
przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej
miłości bliźniego. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego
polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami
miłosierdzia wobec bliźnich.
Do tak rozumianej czci obrazu Pan Jezus przywiązał
szczególne obietnice. Dusza, która czcić będzie ten obraz nie
zginie (Dz. 48) - powiedział, a więc dał obietnicę zbawienia, a
także obietnicę dużych postępów na drodze do doskonałości
chrześcijańskiej - zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy,
oraz łaskę szczęśliwej śmierci (Dz. 48). Pan Jezus nie
ograniczył swej hojności do tych łask szczegółowych skoro
powiedział: Podaję ludziom naczynie, z którym mają
przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem
jest ten obraz z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 327). Przez
obraz ten udzielać będę wielu łask dla dusz (Dz. 570).
Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w
Wi l n i e w 1 9 3 4 r o k u w p r a c o w n i E u g e n i u s z a
Kazimirowskiego pod bezpośrednim kierunkiem s. Faustyny.
Do publicznej czci został wystawiony po raz pierwszy w
sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy
26-28 kwietnia 1935 roku. Obraz
do 2005 roku znajdował się w
wileńskim kościele Świętego
Ducha. Obecnie obraz ten czczony
jest w Wilnie w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.
Od tego czasu powstało
wiele obrazów, spośród których
najbardziej znany na całym
świecie jest cudowny obraz w
sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.
Obraz malarza Adolfa Hyły został
ofiarowany jako wotum
wdzięczności za ocalenie rodziny
w czasie wojny. Jego kopie
opatrzone słowami "Jezu ufam
Tobie" w różnych językach są
szeroko rozpowszechnione na
całym świecie. Tak miały się
spełnić słowa Pana Jezusa
wypowiedziane do Siostry
Faustyny przy pierwszym
objawieniu obrazu: Pragnę, aby
ten obraz czczono najpierw w
kaplicy waszej i na całym świecie.
(Dz. 47)
Opr. Krzysztof Kubiak
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Z JEZUSEM NA STUDIACH ... - cd.
Do tych najbardziej licznych zaliczają się te, które
działają przy kościołach prowadzonych przez Dominikanów,
Franciszkanów, Salezjanów, Karmelitów (Klasztor na
Wzgórzu św. Wojciecha) oraz duszpasterstwo Politechniki
Poznańskiej przy parafii św. Rocha. Grupy te liczą na ogół
nawet po trzysta, czterysta osób, a średnia wieku ich członków
nie przekracza 23 lat. Mniejsze duszpasterstwa liczą do studwustu osób. Są to organizacje wypełniające ludziom
młodym czas wolny. Spotykamy się, aby wspólnie się modlić,
rozmawiać i bawić się.
Cotygodniowe spotkania formacyjne, na które
przybywa wielu młodych, pomagają rozwijać naszą wiarę,
szerzą ducha patriotyzmu, ale także wzbudzają w nas
ciekawość świata. Raz w tygodniu mamy treningi siatkówki,
Nowy
Dwór/Strzyżewo
które przygotowują nas do
meczów
w ramach
Ogólnoduszpasterskiej Ligi. Co jakiś czas organizujemy
potańcówki, ale nie brakuje też wspólnych wyjść „na
miasto”.
Duszpasterstwo to jednak nie tylko spotkania
towarzyskie. Najważniejszym punktem w kalendarzu
wszystkich duszpasterstw jest jednak coniedzielna
Eucharystia i wiele innych inicjatyw wzmacniających
naszą więź z Bogiem. Dla przykładu franciszkańskie
duszpasterstwo PULS, do którego należę, w każdy
pierwszy piątek miesiąca organizuje Adorację Najświętszego
Sakramentu. Wspólnie organizujemy Akademickie
Gorzkie Żale, na które w każdą niedzielę Wielkiego
Postu przybywa ponad ośmiuset studentów, a także ludzi
starszych.

W czasie AdwentuPerzyny
odprawiamy sobotnie msze roratnie,
ale te największe odbywają się codziennie u Ojców
Dominikanów. Jako DA PULS dwa razy w ciągu roku
prowadzimy rekolekcje dla młodzieży. Zapraszamy
charyzmatycznych kapłanów oraz świeckich, który świadczą
o Chrystusie.
W zeszłym miesiącu dominikanin - ojciec Adam Szustak
prowadził trzydniowe nauki rekolekcyjne w kościele ojców
Salezjanów, na których codziennie młodzież nie mieściła się
w świątyni.
Od kilku lat zauważalny jest coraz powszechniejszy w
środowisku akademickim kult św. Józefa z Kupertynu, który
jest patronem studentów oraz wszystkich ludzi
egzaminowanych.
Wszystkie osoby, które Nądnia
wybierają się na studia
do Poznania lub innych większych miast bardzo zachęcam,
żeby dołączyli do któregoś z Duszpasterstw Akademickich,
ponieważ jest to grupa ludzi, którzy starają się żyć blisko
Pana Boga, wspierają się nawzajem, wspólnie się bawią i
pokazują innym, że można być katolikami w tych czasach
pełnych medialnej antykatolickiej papki.
Tomek Borkowski

Zdjęcie poniżej - Wyjazd integracyjny nowych członków
Duszpasterstwa Akademickiego Puls wraz ze swoim Ojcem
duchownym
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D RO G A K R ZYŻOWA W P E R ZY N AC H
W okresie Wielkiego Postu rozpoczynamy nabożeństwa
pasyjne Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Droga Krzyżowa ma charakter adoracyjny i w sposób
szczególny przedstawia drogę Pana Jezusa na śmierć, aż do
złożenia w grobie. Męka naszego Pana rozważana jest w
czternastu stacjach, podczas których razem z Nim kroczymy
drogą ogromnej Miłości Boga do ludzi. Pismo Święte
szczególnie dokładnie opisuje stacje od dziewiątej do
czternastej. Jest tam ewangeliczny opis Męki Pańskiej.
Tradycją jest, że wierni z Perzyn gromadzą się w kaplicy
każdego piątku Wielkiego Postu, aby adorować Pana Jezusa
podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Każda z nich jest
inna – skierowana
do dzieci,
młodzieży oraz
dorosłych.
Chodzi w tym
szczególnie o to,
aby zarówno
m ł o d y, j a k i
starszy zrozumiał,
że nabożeństwo
Drogi Krzyżowej
domaga się
refleksji nad
każdym dniem
naszego życia.
Wskazuje nam

drogę ofiary w duchu
Miłości do Pana
Boga i człowieka.
Poprzez rozważanie
Męki Pańskiej, każdy
powinien jeszcze
bardziej odczuć
w i e l k ą
przynależność do
Chrystusa.
K o c h a n i ,
trwajmy przy
Krzyżu, znaku
naszego Zbawienia.
Bierzmy go na swoje
ramiona każdego
dnia i naśladujmy
Zbawcę. Dzięki temu staniemy się gorliwymi świadkami
śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.
Niech to Nabożeństwo pobudza nas do refleksji nad
istotą cierpienia, aby każdy zrozumiał, za jaką cenę został
Odkupiony…

MINISTRANCI W ZIELONEJ GÓRZE

oczywiście bez wizyty w tradycyjnym już miejscu, w którym
można skosztować małe co nieco.
Dobre humory i uśmiechy na twarzach uczestników
potwierdzały, że kolejny już wyjazd można zaliczyć do
udanych.
Ministranci wraz z Rodzicami dziękują Ks. Markowi
oraz Opiekunom za organizację i opiekę podczas wycieczki.
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W pierwszy dzień ferii zimowych, ministranci naszej
parafii wyjechali do Zielonej Góry. Chociaż głównym celem
wyjazdu był basen, to udało się także w „ekspresowym”
tempie zapoznać z niektórymi urokami miasta. Nie obyło się
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„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka,
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka”.
Damian Matysiak

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WEWNĘTRZNA REWOLUCJA
Rekolekcje to czas spokoju, to czas, w którym mamy
spotkać się z samym sobą po to, aby zajrzeć do swojego
wnętrza, poznać swoje słabości i ograniczenia, by dzięki
temu zbliżyć się do Boga. Bo jak się dowiedziałem, żeby
nawiązać dobrą relację z Chrystusem, trzeba najpierw
poznać samego siebie. Czasowi temu zawsze towarzyszy
konkretne spotkanie z Bogiem, który ma przemienić serca.
(Czuć szczególną Jego obecność!)
Słowo „rekolekcje” jest dynamiczne, mnie osobiście
kojarzy się ze słowem rewolucja. Tak też jest,
gdyż przez kilka dni ten czas „daje nam serce
nowe”. Właśnie pod takim hasłem podczas
tegorocznych ferii w poznańskim seminarium
odbywały się rekolekcje. Zanurzaliśmy się w
modlitwę i refleksje pod okiem najlepszych
specjalistów - ks. Prefekta Przemysława
Tyblewskiego i alumnów z dzieła powołań. To
niezwykły czas, który trudno wyrazić słowami.
To jest inna rzeczywistość (radość, pokój, bracia,
siostry) … Tyle się działo: wspólne posiłki,
modlitwy, turnieje, Eucharystie, gry terenowe po
seminarium, droga krzyżowa ulicami miasta,
scenki teatralne, wycieczka do Chludowa,
konferencje (teraz wiem o co chodzi w
modlitwie, poście i jałmużnie.). Najbardziej
przeżyłem adorację, w której chodziło o to, by
być przy Jezusie! („Nic nie musisz mówić nic,

odpocznij we mnie” - słowa piosenki). Mogliśmy usiąść, gdzie
chcieliśmy, a nawet dotknąć monstrancji. Uwaga, byliśmy z
Jezusem trzy godziny. W czasie można było skorzystać z
sakramentu pokuty i modlitwy wstawienniczej. (Klerycy
przedstawiają Ciebie i Twoją intencję Bogu.)
Słuchajcie, było bosko! Ja nie ściemniaaaaam, ja to
przeżyłem. Jeśli chcesz przeżyć przygodę z Bogiem i braćmi to
jedź, niekoniecznie do seminarium. Może na rekolekcje
rodzinne, powołaniowe, młodzieżowe, dla małżeństw, jest ich
wiele.
Dawid Andrys
FOTO-RELACJA na www.ferieseminarium2015.blogspot.com

BÓG JAKO SĘDZIA - cd.
Uczestniczmy zatem w rekolekcjach
w ielk o p o s tn y ch , s p ełn iajmy u czy n k i
miłosierne – modlitwa, post, jałmużna,
chodźmy na nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi
Krzyżowej, a przede wszystkim bądźmy ludźmi
dla innych.
Podsumowując, Bóg nie jest
bezwzględnym sędzią, który za każde
przewinienie surowo nas ukarze. Bóg jest
Bogiem miłosiernym, który chce, abyśmy byli
szczęśliwi, abyśmy żyli wiecznie i szczęśliwie
w Jego chwale. Nie możemy jednak zapominać
o nawróceniu. Módlmy się zatem, aby w
czasach ostatecznych usłyszeć słowa:
„Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, stańcie
się dziedzicami królestwa, przygotowanego
dla was od założenia świata. Bo byłem głodny,
i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście
mi pić; przybyszem byłem, a przygarnęliście
mnie; nagi - a odzialiście mnie; zachorowałem,
i odwiedziliście mnie; znalazłem się
w więzieniu, a przyszliście do mnie (Mt 25, 3436).
Błażej Boch
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
1 marzec Mk. 9, 2 – 10 „Przemienienie Pańskie”
Święty Marek ukazuje nam scenę przemienienia Jezusa
na górze Tabor. Świadkami tego niezwykłego wydarzenia byli
trzej uczniowie: Piotr, Jan i Jakub. Oto Jezus przemienił się w
świetlistą, jaśniejącą postać, która mogła być przez nich
widziana. Jego wygląd jest symbolem bliskości i całkowitej
więzi z Ojcem. Lśniąco białe szaty Jezusa są
promieniowaniem boskości. Wszystko w Nim jest czyste,
świetlane, wszystko objawia piękno i światło Boga.
Przemienienie Jezusa dokonało się w obecności Mojżesza i
Eliasza. Według tradycji żydowskiej obaj mieli pojawić się w
czasach mesjańskich, zapowiadając bliski koniec świata.
Obecność wielkich proroków budzi w uczniach ambiwalentne
uczucia. Z jednej strony fascynację. Piotr chce uczcić ten
moment i zbudować trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i
Eliasza. Z drugiej strony są przerażeni, bo oto dokonało się
coś, czego tak do końca ich umysły nie pojmowały.
Jezus objawił się w swej Boskiej postaci. W chwili
przemienienia daje się słyszeć głos Ojca niebieskiego: „To
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Bóg
wyraźnie wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza, jedynego
Syna Bożego, prawdziwego nauczyciela boskości i wzywa do
posłuszeństwa Jemu.
8 marzec J 2,13–25 „Zapowiedź męki i zmartwychwstania”
Święty Jan opowiada o tym, jak Jezus przybył do Jerozolimy
na święto Paschy. Niestety, świątynia zamiast być domem
modlitwy, stała się miejscem handlu. Ludzka pobożność
została wykorzystana do robienia interesów i wzbogacenia
się. Jezus powiedział: „Z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska” i dokonał oczyszczenia świątyni. Miłując Ojca,
nie mógł ścierpieć takiej obrazy wobec Boga, takiego braku
szacunku dla miejsca, dlatego zareagował tak gwałtownie.
Dokonał oczyszczenia świątyni i w ten sposób pokazał, na
czym polega odnowienie duchowe i religijne – na usunięciu
tego, co przeszkadza w prawidłowym oddawaniu czci Bogu.
Kiedy uczestnicy całego zdarzenia zażądali dowodu na to, że
jest on Mesjaszem, Jezus powiedział: „Zburzcie tę świątynię,
a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Słowa te wywołały
duże zdumienie. Ludzie nie rozumieli Go. Jednak uczniowie
przypomnieli sobie i zrozumieli te słowa o zburzeniu i
odbudowaniu świątyni po Jego zmartwychwstaniu.
15 marzec J 3, 14 – 21 „Światło przyszło na świat”
W tej ewangelii świętego Jana jesteśmy świadkami
niezwykłej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Rozmowa ta
odbywa się w nocy. Jezus odwołuje się do wydarzeń z
czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię. Pomimo
doświadczenia Opatrzności, lud szemrał, buntował się,
kłócił z Mojżeszem, poddawał w wątpliwość dobroć Boga.
To prastare wydarzenie Jezus odnosi do swojej męki i
śmierci. Zapowiada swoje wywyższenie na krzyżu.
Chrystus wprowadza Nikodema, uczonego w Piśmie,w
samo centrum tajemnicy objawionej przez Boga. Jest to
tajemnica Syna Bożego, który zstąpił
z nieba i jako
Syn Człowieczy spełnia posłannictwo mesjańskie pośród
Izraela. To posłannictwo zmierza właśnie do wywyższenia
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Chrystusa na Krzyżu. Jezus wchodzi na górę, na Golgocie
zawiśnie w miejscu centralnym, pomiędzy dwoma
złoczyńcami. Św. Jan ukazuje krzyż Jezusa jako tron Króla i
miejsce Jego wywyższenia. Krzyż Chrystusa mówi o miłości
Boga do człowieka. Świat zrodził się z miłości Boga, żyje
dzięki niej i zbawi się dzięki niej. Największym znakiem
miłości Boga jest Jego Syn. Przeciwieństwem miłości jest
ciemność, czyli życie w grzechu. Współczesny świat wybiera
konsumpcję, zło, antywartości. Ideały, dobro bywają
wyśmiewane, odrzucane, często ukrywane. Pamiętajmy, że
świat bez światła ewangelii i miłości Boga idzie w kierunku
destrukcji. Bóg jednak jak dobry pasterz pochyla się nad
każdą zagubioną owcą z uzdrawiającym miłosierdziem, by
przytulić ją do swego serca.
22 marzec J 12, 20 – 33 „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”
Ewangelia świętego Jana przedstawia Jezusa witanego w
Jerozolimie przez oczekujących Go mieszkańców miasta,
gości świątecznych oraz szerokie grono uczniów. Chęć
spotkania z Nim wyrażają również ludzie posługujący się
językiem greckim. W odpowiedzi na ich prośbę Jezus
zapowiada swoje cierpienie, mękę, śmierć i
zmartwychwstanie. Jest jak ziarno, które musi obumrzeć, by
wydać stokrotny plon. Musi „stracić ziemskie życie”, by
zyskać nowe, uwielbione i przemienione. Sensem misji
Jezusa nie było pozostawanie idolem tłumów, nie było
czynienie wielu cudów, nie była działalność wędrownego
nauczyciela, ale zbawienie świata. Jezus powiedział
znamienne słowa: A gdy będę wywyższony ponad ziemię,
wszystkich do siebie pociągnę. W tym radosnym momencie
odzywa się sam Bóg Ojciec, wywyższając swojego syna
Jezusa. Niestety jedynie nieliczni ten głos dobrze
zinterpretowali i usłyszeli te ważne słowa, dla większości był
to jedynie grom. Uwielbienie Jezusa w tym momencie jest
całkowite, sam Bóg-Ojciec go wywyższa i uwielbia. W tym
momencie Jezusa osiągnął szczyt jako człowiek, chwałę i
uznanie nieba i ziemi. Teraz pragnie wprowadzić do chwały
całą resztę świata. Osiągnięcie tego jest możliwe jedynie
przez odrzucenie i cierpienie, co wkrótce miało się stać.
Święty Jan przypomina tu słowa Jezusa: Ten, kto kocha swoje
życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech
idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli
ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu
cześć. Pójście za Jezusem to
zarówno sukces chwały jak i
cierpienie odrzucenia. Bowiem
to, co najpiękniejsze i
najcenniejsze rodzi się w bólu i
cierpieniu. Nie ma miłości bez
cierpienia.
29 marzec Mk 3, 1 – 15, 47
„Męka naszego Pana Jezusa
Chrystusa według świętego
Marka”
oprac. Katarzyna Kubiak

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Marcel Roman Wośko, Zbąszyń, ul. Czechowica,

2/.
3/.
4/.
5/.
6/.

Robert Wachowski, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Sandra Wachowska, Zbąszyń, ul. Łazienki,
Franciszek Piotr Zysnarski, Stefanowo,
Mikołaj Białorusiewicz Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Alan Mirek, Zbąszyń, ul. Jeziorna.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Paweł Błaszyk - Katarzyna Maria Nowak.

Odeszli do Wieczności:

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Ireneusz Szyptowski, l. 90, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Edmund Jan Matyaszczyk, l. 80, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Bronisław Godlewski, l. 81, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Jan Bartkowiak, l. 63, Stefanowo,
Urszula Godlewska, l. 80, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Jan Szymański, l. 58, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
Marianna Błaszkowska, l. 93, Stefanowo,
Krystyna Maria Dulat, l. 84, Zbąszyń, ul. Taczaka,
Jadwiga Śliwa, l. 98, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia.

BAJKI - Ignacy Krasicki
Słowik i szczygieł
Rzekł szczygieł do słowika,
który cicho siedział:
„Szkoda, że krótko śpiewasz”.
Słowik odpowiedział:
„Co mi dała natura, wypełniam to wiernie.
Lepiej krótko, a dobrze, niż długo, a miernie”.
Ptaszki w klatce
„Czego płaczesz? – staremu mówił czyżyk
młody
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”.
„Tyś w niej zrodzon – rzekł stary –
przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce – i dlatego
płaczę”.
Furman i motyl
Ugrzązł, ani ruszać już się nie mógł w błocie,
Ustał furman, ustały i konie w robocie.
Ignacy
Motyl,
który na wozie siedział wtenczas prawie,
Krasicki
Sądząc,
że byłe ciężarem w takowej przeprawie,
Pomyślał sobie: „Litość nie jest złym
nałogiem”.
Zleciał i rzekł do chłopa: „Jedźże z Panem
Bogiem”.

Czcigodnym Solenizantom

Ks. Dziekanowi Kan. Zbigniewowi Piotrowskiemu
oraz Ks. Kan. Józefowi Kromskiemu
z okazji imienin składamy życzenia zdrowia,
Bożego Błogosławieństwa, Darów Ducha Świętego
oraz nieustającej opieki Matki Bożej Zbąszyńskiej
Czytelnicy i Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”

Wesprzyj Parafię Rzymsko - Katolicką
pw. 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

Wszystkim, którzy
pamiętali o
naszym jubileuszu
50-lecia
małżeństwa za ofiarowane
modlitwy,
Komunie Św.
w naszej intencji
i życzenia serdeczne
„Bóg zapłać”.
Irena i Zygmunt
Budowie
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NrNr3942
Ojciec Pio to
doskonały przewodnik na
wielkopostnej drodze.
Jego stygmaty są
dowodem dogłębnego
zrozumienia i przeżycia
tajemnicy paschalnej. A
jego myśli, w połączeniu z
najpiękniejszymi
f r a g m e n t a m i
wielkopostnych czytań,
mogą nas wprowadzić w
g
ł
ę
b
i
ę
czterdziestodniowej
modlitwy Kościoła, oczekującego na cud
Zmartwychwstania.
Źródło Internet „Głos o. Pio”

MARZEC 2015
LISTOPAD
2014
Wpatrujcie się w Jezusa przybitego do krzyża, konającego,
gdy mówi ledwie dosłyszalnym głosem: «Pragnę» (J 19, 28). Dziś
Chrystus ponawia to wezwanie i znów przeżywa mękę konania w
naszych najuboższych braciach. Wzywając nas, byśmy w okresie
Wielkiego Postu szli drogami miłości i nadziei, wytyczonymi
przez Chrystusa. Kościół uświadamia nam, że życie
chrześcijańskie prowadzi do oderwania się od zbędnych dóbr;
pomaga nam zaakceptować ubóstwo, które wyzwala, usposabia
nas do odkrywania obecności Boga i do coraz aktywniejszej
solidarności wobec
braci, z którymi
t ŚPIEWAJMY
worzymy coraz
szersząBOGU!!!
wspólnotę.
Wspomnijcie słowa
Pańskie: «Kto poda
kubek świeżej wody
do picia jednemu z
tych najmniejszych,
dlatego że jest
uczniem, zaprawdę
powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody» (Mt 10, 42). Całym sercem i z nadzieją
rozważajcie też słowa: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
(…) bo byłem spragniony, a daliście Mi pić» (por, Mt 25, 34-35).
Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, 1993 r.

PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Święta Wielkiej Nocy, potem Niedziela
Miłosierdzia Bożego - czy jestem gotów?
16

O Krzyżyk proszę pytać p. Teresę w sklepiku parafialnym.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA I
1. Piszesz nim w zeszycie.
2. Pod oknem.
3. Przecinasz nimi kartki.
4. Kupisz ją w kiosku.
5. Mleczny lub stały.
6. Zastąpiły wrotki.

7. Pisał je dla dzieci Andersen.
8. Księżycowa pora.
9. Ma czerwony dziób i nogi.
10. Pojazd dla kolarza.
11. Pieje o poranku.
12. Tam leczy się chorych.
autor: Milena

KRZYŻÓWKA II
Rozwiąż i odczytaj hasło.
1. Pora dnia, gdy na niebie widać
gwiazdy.
2. Miejsce, gdzie udał się Pan Jezus z
uczniami po ostatniej wieczerzy to …….
Oliwny.
3. Czerwona, płynie w żyłach.
4. Jakie drzewa rosły w Ogrodzie
Oliwnym.
5. Rzym, Warszawa, Praga albo Kraków.
6. Uczucie, które rodzi się w sercu, gdzie
znajdujesz się w niebezpieczeństwie i gdy
czegoś się boisz.
7. Ma korzenie, konar, gałęzie i liście.
8. Uczucie, które ogarnęło Pana Jezusa,
gdy modlił się w Ogrójcu.
9. Dzień tygodnia, w którym Pan Jezus
umarł na krzyżu.
10. Przeciwieństwo słowa: hałas.

KRZYŻÓWKA III
Pionowo:
1. Olbrzymi kamień.
2. Eucharystia to inaczej: …………
Święta.
4. Miejsce, gdzie złodzieje odbywają
karę pozbawienia wolności.
5. Naczynie, z którego w czasie
Ostatniej Wieczerzy uczniowie pili
wino przemienione w Krew Pańską.
6. Osoba odbywająca służbę w
wojsku.
9. Imię zbrodniarza, którego Piłat
postawił obok Jezusa, gdy pytał ludzi,
którego z nich ma uwolnić, a którego
wydać na śmierć.
10. Eleganckie ubranie króla.
Poziomo:
2. Przeciwieństwo słowa: prawda.
7. Inaczej: fotografia.
8. metalowe „ubranie” rycerza.
11. nazwa planety, na której żyjemy.
12. Kraina w Ziemi Świętej, z której
pochodził Pan Jezus.
13. przeciwieństwo słowa: kara.

PRZESKAKIWANKA
Przeskakując co dwa pola,
odczytasz hasło.

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

17

KRZYŻÓWKA MARCOWA
Litery w polach od 1 do 50 utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl ks. Jana Twardowskiego, które prosimy
nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 marca br.
Rozwiązanie Krzyżówki Lutowej - „Błogosławionym czyni człowieka tylko ten, który go stworzył”. Nagrody
wylosowali: Pani Czesława Jankowiak, Zbąszyń, ul.17 Stycznia, Pan Henryk Lehmann, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
Pani Maria Madaj, Zbąszyń. ul.17 Stycznia. GRATULUJEMY!

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. wywłaszczenie z
majątku,
8/. kwiat szklarniowy,
10/. japoński producent
motocykli i … pianin,
11/, może być na
zdrowiu, lub honorze,
13/. roczniki,
16/. autor baśni
„Brzydkie kaczątko”,
20/. poetycko –
dziewczyna,
22/. zarządzał grodem,
lub popularna marka piwa,
23/. gaz o ostrym
zapachu,
27/. autor poematu
„Niobe”,
30/. sieć rybacka,
31/. statek flagowy
Krzysztofa Kolumba,
33/. smaczny owoc
południowy,
34/. golas na plaży,
35/. cenny metal,
36/. zadatek,
38/. może być … pierza,
39/. x lub y w równaniu
matem.,
43/. też pomnik,
46/. postępuje wg
utartych schematów,
48/. Julio …. piosenkarz
hiszpański,
49/. … Tobago –
państwo na Karaibach,
53/. bierwiono,
56/. część mowy,
58/. „antypoda wdechu”,
59/. pracownik np. BORu,
60/. pokonany przez
Dawida,
61/. niebieskozielony
kamień szlachetny.
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Pionowo:
1/. część statku
18/. surogat,
namiastka,
19/. znane …
akermańskie,
21/. może być
szczególny,
24/. marsowa, albo
przeciwpancerna,
25/. kaleka,
niepełnosprawny,
26/. czas urzędowania
sejmu, lub senatu,
28/. owoc zboża,
29/ szczyt w
Beskidzie Śląskim,
31/. długi kij z
podpórką na stopę,
32/. wrocławskie
osiedle,
33/. mała małpa,
36/. drobna moneta
angielska,
37/. gatunek trawy,
40/. składa je łosoś i
płotka,
41/. kwiaty ogrodowe,
42/. potrafią wyrządzić
duże straty w
uprawach,
44/. grzęzawisko,
45/. autor „Nory”,
47/. morska
miejscowość wczasowa
na naszym wybrzeżu,
50/. wiadomość o
charakterze plotki,
51/. np.. ekscentrycy,
52/. drzewo wyrosłe z
nasienia,
53/. przynależna
majestatowi,
54/. niedokrwistość,
55/. chętka, oskoma,
57/. dawna trąba
wojskowa.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ŚRODA POPIELCOWA

DROGA KRZYŻOWA

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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GORZKIE ŻALE

