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"Święta Wielkiej Nocy".
Dlaczego? Bo dokonało się coś wielkiego, niesamowitego.
"Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, Jezus zmartwychwstał. Pusty grób jest oznaką, że śmierć
została pokonana. Na tym budujemy nasze życie.
kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa
Na
tym opiera się całe chrześcijaństwo. To fundament dla
pokonuje ostateczne siły ciemności
naszej wiary.
i śmierci, zapala w sercach wierzących
Zmartwychwstanie oznacza zwycięstwo, nowe życie.
nadzieję i radość."
św. Jan Paweł II To życie Chrystusa w nas, a my żyjmy dla Chrystusa.
Proboszcz
Trwamy w czasie wielkanocnym. Nie bez powodu
na określenie minionych
świąt używamy stwierdzenia

SŁOWO PROBOSZCZA

zakończyło Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Niedziela Palmowa – Na każdej Mszy św. święcono
MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2015
palmy, a Msze św. o godz. 9.00 i 12.00 poprzedziła
procesja z palmami.
Co działo się w marcu 2015 roku?
 Spowiedź Wielkanocna – We wtorek, 31 marca 2015
 I piątek miesiąca – Tego dnia młodzież naszej
odbyła się spowiedź w naszej parafii z udziałem księży z
parafii przeżywała, III w tym roku szkolnym, Dzień
dekanatu.
Skupienia.
 I sobota – Kapłani tego dnia odwiedzili chorych z A co nas czeka w kwietniu i maju 2015 roku?
comiesięczną Spowiedzią i Komunią św. Również w  Wielki Tydzień – Kwiecień rozpoczął się Wielką
sobotę, 28 kwietnia 2015 roku, kapłani udali się do
Środą i przygotowaniem do przeżywania Triduum
chorych. Była to spowiedź przedświąteczna.
Paschalnego.
 Adoracje Wielkopostne – W dniach od 12 do 14 marca  Wielki Czwartek – uroczysta Eucharystia Wieczerzy
2015 roku, w ramach archidiecezjalnej, wieczystej
Pańskiej odprawiona została o godz. 20.00. Tego dnia
adoracji, parafianie mieli możliwość adorowania
przypadała również 10 rocznica śmierci
naszego
Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem
ukochanego Papieża Świętego Jana Pawła II.
grup parafialnych, a także podczas adoracji  Wielki Piątek – Przez cały dzień w kościele odbywały się
indywidualnej.
Drogi Krzyżowe prowadzone przez poszczególne
 Składka remontowa – W trzecią niedzielę marca
grupy. Wieczorem o godz. 20.00 – Liturgia Męki
zbierana była składka remontowa, która wyniosła
Pańskiej.
8.300 zł. Za ofiary i wszelką pomoc składamy  Wielka Sobota – Od godz. 7.00 do 21.00 adoracje przy
serdeczne Bóg zapłać.
Grobie Pańskim, a o godz. 21.00 Uroczysta Msza
 Zbąszyńska Droga Krzyżowa – Jak co roku, w piątek
Święta Wigilii Paschalnej z procesją Eucharystyczną.
przed Niedzielą Palmową ulicami naszego miasta, od
Tego dnia przy kościele i na wioskach święcono potrawy.
pomnika NSPJ do kościoła, przeszli parafianie z  Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. w te
krzyżem, dźwiganym od stacji do stacji przez
dni odbyły się wg porządku niedzielnego.
poszczególne grupy, rozważając Mękę Pańską i śpiewając  Sakrament Pokuty – W sobotę, 11 kwietnia 2015 roku,
wielkopostne pieśni. Intronizacja krzyża na Rynku i
dzieci kl. III przygotowujące się do Pierwszej Komunii
ucałowanie relikwii Krzyża Świętego w kościele,
Świętej przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu
Pokuty.
 Ministrancki Turniej – Również w sobotę,
11 kwietnia 2015 roku, na hali sportowej
ZBĄSZYNIANKA odbył się kolejny Wiosenny
Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów.
 Niedziela Miłosierdzia Bożego – 12 kwietnia
2015 roku w Godzinie Miłosierdzia, w naszym
kościele odprawione zostanie o godz. 15.30
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych –
Również w niedzielę, 12 kwietnia 2015 roku
podczas Mszy św. o godz. 14.30 i 16.00, dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej,
odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII



Urszula Pawelska
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MIŁOSIERDZIE BOGA
Około 2 tysiące lat temu Jezus otworzył nam drzwi
do Nieba. Dla nas poświęcił swoje życie, abyśmy mogli
znaleźć się w Domu Ojca, jeśli tego zechcemy.
Człowiek w Księdze Rodzaju przez swoje
nieposłuszeństwo Bogu i decyzję, jaką podjął w Ogrodzie
Rajskim, dostał umiejętność rozróżniania dobra i zła. Bóg,
chcąc uratować człowieka, wypędził go z Raju, aby nie zjadł
owocu z Drzewa Życia i przez to nie mógł żyć całej
wieczności z grzechem. „Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto
człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie
wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa
życia, zjeść go i żyć na wieki» Dlatego Pan Bóg wydalił go z
ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.”
(Rdz 3, 22-23) Od tego momentu wielu ludzi stawało się coraz
to bardziej grzesznymi i lekceważyli Boga. Przeanalizowałem
początek tej Księgi i sądzę, że Niebo ostatecznie rozgniewało
się na człowieka w czasach Noego podczas Wielkiego Potopu
„W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku,
siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z
hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się
upusty nieba; przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy
padał deszcz na ziemię.” (Rdz 7, 11-12) Wtedy wyginęły
wszystkie istoty żywe na ziemi i znalazły się w Wielkiej
Otchłani; oprócz tych znajdujących się w arce. Kiedy Wielka
Otchłań się zamknęła, przestał padać deszcz: „Zamknęły się
bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał
padać z nieba.” (Rdz 8, 2)
Z owej Otchłani uwolnił nas Jezus umierając na Krzyżu.
Otwarł nam Niebo, aby wszyscy, mogli się tam znaleźć, jeśli
tego zechcemy. Pokazał, że ze złem idzie wygrać. Tak oto
zrobił, ponieważ nas kocha. A dlaczego, mimo wszystko,
grzech i zło istnieje jeszcze na świecie? Bóg dalej wyjaśnia:
„[…] rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze
względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od
młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje,
jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie
ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc».”
(Rdz 8, 21-22) Bóg rozumiejąc, że człowiek od czasów
Adama i Ewy wie, co to dobro i zło oraz że się to już nie
zmieni, lituje się nad nim. Mówi, że nie pozwoli już więcej na
to, abyśmy byli uwięzieni między Niebem a Ziemią. Oto, tak
długo jak będzie istniała ziemia, tak długo będzie istniał
człowiek, więc i tak długo będzie istniało dobro i zło.
Po tym jak człowiek dowiedział się czym jest dobro i zło,
Bóg uczył go jak ma sobie radzić i jak nauczyć się panować
nad złem. Pan powiedział do Kaina, zanim ten skrzywdził
swego brata: „«Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja
jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś
twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował,
grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim
panować»”(Rdz 4, 6-7) To człowiek ma nad grzechem
panować, bo inaczej go zniszczy. Skoro możemy panować nad
złem, to możemy podejmować decyzje, możemy wybierać
czy chcemy iść w stronę Nieba, w stronę Boga.
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Bóg Ojciec dla
nas, jest jak ojciec dla
swoich dzieci. Widzi,
obserwuje i lituje się,
chce wskazywać
ludziom dobry kierunek
życia i przypominać o
Sobie, o tym, że nie
jesteśmy sami. Objawił
się świętej Siostrze
Faustynie Kowalskiej,
której to Jezus
powiedział o swoim
Miłosierdziu.
Powiedział jej, aby
rozgłaszała kult
Miłosierdzia Bożego i
upubliczniła Jego
wizerunek na obrazie z
napisem na dole „Jezu,
ufam Tobie”. Koronka,
nowenna, Święto
Miłosierdzia, czy
Godziny Miłosierdzia
są to sposoby
zauważenia i dziękczynienia Jezusowi za Miłość, jaką nas
obdarzył i cały czas obdarza i nigdy nas nie porzuci, kiedy my
będziemy chcieli iść w Jego stronę.
Święto Bożego Miłosierdzia przypada w niedzielę po
Wielkanocy. W tym roku jest to 12 kwiecień. Podziękujmy
Bogu za Miłość, jaką nas darzy i otwórzmy się bardziej na
Niego. Papież Franciszek 13 marca 2015 roku (w II rocznicę
swojego wyboru na papieża) zapowiedział, że nadchodzący
rok w Kościele będzie Jubileuszowym Rokiem Świętym
Bożego Miłosierdzia. Wielu pamięta czasy, kiedy Jan Paweł II
uczestniczył w otwarciu Świętej Bramy (Drzwi
Jubileuszowych, które zwyczajowo są zamurowane od
wewnątrz w Bazylice Św. Piotra i otwierane w okresach
nadzwyczajnych dla Kościoła) z okazji 2000 roku. Z okazji
Roku Bożego Miłosierdzia owe drzwi (w trzech bazylikach)
zostaną otwarte.
Oficjalnie papież Franciszek zamierza ogłosić
nadchodzący rok Rokiem Miłosierdzia Bożego w Święto
Bożego Miłosierdzia. Ów rok trwać będzie od 8 grudnia 2015
roku (święto Niepokalanego Poczęcia NMP i 50. rocznice
zakończenia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku) do 20
listopada 2016 roku (święto Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata).
Kończąc artykuł, chciałbym przytoczyć dla głębszej
refleksji słowa papieża Franciszka:
„To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest,
aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer
społecznych. Naprzód!” (Papież Franciszek)
Grzegorz Jaskuła
Źródło: Pismo Święte oraz www.faustyna.eu,
www.radiomaryja.pl, www.deon.pl, pl.wikipedia.org,
www.milosierdzieboze.pl
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NIEZNANA HISTORIA
W latach siedemdziesiątych XX w. wydana została
książka pt. „Całun Turyński”. Przedstawiono w niej
wędrówkę, jaką Całun odbył ze starożytnej Palestyny do
Turynu.
Całun, który obecnie znajduje się w Turynie, po raz
pierwszy został wystawiony na widok publiczny w 1356 r., w
Lirey, małej miejscowości na północy Francji. Ewangeliści
nie wspominają o losie płótna pogrzebowego Jezusa. Stare
teksty historyczne sugerują jednak, że
Całun był
przechowywany przez wspólnotę chrześcijan. Z innych
pozabiblijnych źródeł z pierwszych wieków chrześcijaństwa
dotrwało do naszych czasów kilka
świadectw, które
wspominają, że był on widziany w różnych miastach
Palestyny. Całun oglądały w ciągu wieków tysiące wiernych,
był wielokrotnie opisywany, stanowił inspirację dla artystów.
Jednak pomimo tego, że był powszechnie znany, nikt z
oglądających nie miał świadomości, że patrzy na płótno
pogrzebowe Jezusa. Jak to możliwe? Całun to nic innego, jak
znany z historii Mandylion – wizerunek twarzy Jezusa, jedna
z najważniejszych relikwii czczonych we wschodnim
chrześcijaństwie. Zgodnie z najstarszymi legendami
Mandylion był darem Jezusa dla króla
Abgara, władcy Edessy. Odkąd król
usłyszał o Nauczycielu z Nazaretu,
zapragnął spotkać się z Nim. Niestety, nie
mógł wyruszyć w podróż, ponieważ
chorował na trąd. Wysłał więc sługę,
który miał sportretować Mistrza. Ten
jednak nie potrafił uchwycić
podobieństwa. Wtedy Jezus nałożył na
twarz chustę, na której w cudowny sposób
odcisnął się Jego wizerunek. Była to tylko
jedna z wielu prób wyjaśnienia
pochodzenia Mandylionu. Jego
prawdziwej tajemnicy nikt w tamtym
czasie nie znał. Dokonano nowej
interpretacji legendy o królu Abgarze.
Rozpoczyna się w tym momencie, gdy
kończy się świadectwo Ewangelistów.
Historycy są przekonani, że choć
Ewangelie nie wspominają o obrazie odciśniętym na płótnie,
w którym pochowano Jezusa, Apostołowie odkryli na nim
niezwykłą podobiznę, ale swoje odkrycie zachowali tylko dla
siebie. Odciśnięty obraz mógł być uznany przez Żydów za
świętokradztwo i zapewne zostałby zniszczony. Apostołowie
sami z mieszanymi uczuciami podchodzili do Całunu. Jako
pobożni Żydzi wiedzieli, że każda rzecz, która miała kontakt
ze zmarłym, jest nieczysta i nikt nie powinien jej dotykać, a
tym bardziej przechowywać. Kiedy zastanawiali się, co
zrobić z kłopotliwym świadectwem, jeden z nich
przypomniał sobie o królu Abgarze, który chciał poznać
Jezusa. Nadarzyła się więc okazja, aby spełnić pragnienie
Abgara, a w ten sposób uratować Całun przed zniszczeniem.
Postanowili wysłać królowi w prezencie wizerunek Jezusa.
Apostołowie w taki sposób poskładali płótno, żeby widoczny

CAŁUNU TURYŃSKIEGO
był tylko wizerunek twarzy. Tak poskładane płótno – jak głosi
legenda – zaniósł do Edessy Tadeusz, jeden z uczniów Jezusa.
Kiedy wręczył wizerunek królowi, trąd w cudowny sposób
opuścił jego ciało. Uzdrowiony władca pozwolił Tadeuszowi
głosić wśród swego ludu świadectwo o Jezusie. Tadeusz
został pierwszym biskupem Edessy, a Edessa pierwszym
państwem chrześcijańskim. Po śmierci Abgara, Całun –
Mandylion znalazł się w niebezpieczeństwie. Prawnuk króla
powrócił do pogaństwa. Biskup Edessy, obawiając się
zniszczenia relikwii, ukrył ją we wnęce muru głównej bramy
miasta. Przez pięćset lat Mandylion pozostawał w ukryciu i
powoli pamięć o nim zanikła.
Jak podają legendy, znaleziono go przypadkowo w 525
r., w trakcie naprawy murów. Sława odnalezionego
wizerunku bardzo szybko rozeszła się po całym wschodnim
chrześcijaństwie. Mieszkańcy Edessy tak wielką czcią darzyli
cudowny obraz, że nawet Arabowie, po zdobyciu miasta w
639 r., nie zakazali jego kultu. Żyjący w X w. cesarz
bizantyjski Roman Lekapanos odzyskał Mandylion. Po
oblężeniu miasta emir Edessy zgodził się wydać go
cesarzowi. W tryumfalnym pochodzie wizerunek został
przeniesiony do Konstantynopola, gdzie
15 sierpnia 944 r. został złożony w
Blacherneńskim sanktuarium, tuż obok
szaty Matki Boskiej. Ani w Edessie, ani
w Konstantynopolu nikt nie odkrył
tajemnicy Mandylionu. Niektórzy
historycy sądzą jednak, że przynajmniej
królowie Edessy i cesarze bizantyńscy
wiedzieli, iż Mandylion to coś więcej niż
tylko wizerunek twarzy.
W 1204 r. czwarta wyprawa
krzyżowa dwukrotnie zdobyła
Konstantynopol. Całun zaginął.
Jedynym śladem jego losów jest list do
papieża Innocentego III, z prośbą o
interwencję w sprawie grabieży relikwii.
Jego autor wskazał na Ateny jako
miejsce, gdzie ukryto Całun. Pojawił się
ponownie w XIV w we Francji. Jego
właścicielem okazał się rycerz Gotfryd I
de Charny. Pierwsze wystawienia Całunu zorganizowała żona
Gotfryda, w maju 1356 r. Kolegiata, w której wystawiano
Całun, bardzo szybko stała się celem pielgrzymek. Czczono
w niej „Całun Chrystusowy". W czasie wystawień zdarzały
się cuda i uzdrowienia. W 1506 r. papież Juliusz II ustanowił
nabożeństwo i święto Całunu, które do dziś jest obchodzone
lokalnie 4 maja. W 1561 r. Całun został przeniesiony do
Turynu. Tak zakończyła się wędrówka Całunu. Ostatnie
ważne wydarzenie w tej historii przypada na 1983 r. Król
Hubert II Sabaudzki przekazał Całun na własność
Watykanowi – „Tylko papież ze swoją władzą duchowną
może godnie strzec tej najważniejszej dla świata
chrześcijańskiego Relikwii”.
Tomasz Jazdon
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JEDEN BÓG
W TRZECH OSOBACH
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei
nad Jordan do Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego. Lecz Jan
powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?» Jezus mu
odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak
godzi się nam wypełnić wszystko, co
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A
g d y J e z u s z o s t a ł o c h r z c z o n y,
natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał
Ducha Bożego zstępującego jak
gołębicę i przychodzącego na Niego. A
głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn
u m i ł o w a n y, w k t ó r y m m a m
upodobanie» (Mt 3, 13-17).
Przytoczony fragment Ewangelii
opisuje znane nam wszystkim
zdarzenie – chrzest Jezusa w Jordanie.
Jednakże oprócz samego chrztu można także zwrócić uwagę
na inną ciekawą kwestię – wyraźne pojawienie się wszystkich
trzech Osób Boskich przy okazji jednego wydarzenia.
Przedmiotem rozważań w tym numerze będzie zatem trzecia
prawda wiary – „Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn
Boży, Duch Święty”.
Każdy z nas praktycznie codziennie wykonuje znak
Krzyża, wymawiając przy okazji słowa: „W Imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen”. Ale czy kiedykolwiek
zastanawiamy się nad sensem wypowiadanych słów? Raczej
nie i fakt ten nie powinien budzić wątpliwości – znak Krzyża
wykonujemy całe życie, od małego. Była to jedna z
pierwszych rzeczy, jakiej nauczyliśmy się w związku z
katechezą. Tymczasem wykonywanie tego znaku powinno
przypominać nam o jednej z najbardziej niezgłębionych
tajemnic naszej wiary – istnienia jedynego Boga, który jednak
występuje w trzech osobach. Czy można to pogodzić? Jak to w
ogóle jest możliwe? Często zadajemy sobie takie pytania. Jak
bowiem możliwe jest, aby Bóg był jeden, a jednocześnie
występował w trzech osobach? Należy w tym miejscu
podkreślić, że wiara w Trójcę Świętą jest kwestią
fundamentalną naszej religii i stanowi dogmat – a zatem
konieczna jest do zbawienia. Pierwszą sygnalizację dotyczącą
istnienia Trójcy Świętej mieliśmy w 325 r. na soborze
nicejskim – oficjalnie uznano tam współistotność Ojca i Syna,
co stało się podstawą dogmatu, który został ostatecznie
zatwierdzony w roku 381 na soborze konstantynopolitańskim.
Jezus podkreślał swoją jedność z Ojcem, a apostołom
zapowiada Zesłanie Ducha Świętego. Ostatnie polecenie,
które Zbawiciel kieruje do nich brzmi: "Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19). Widać w tym
miejscu zatem, w jak wyrazisty sposób owa jedność jest
potwierdzona także na kartach Pismach Świętego.
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Tajemnica Trójcy Świętej
jest tajemnicą niedostępną dla
ludzkiego umysłu i poznania,
uznawanie jej jest wyłącznie
k w e s t i ą w i a r y. I s t n i e j ą
wprawdzie próby logicznego
wytłumaczenia tej tajemnicy, ale
z uwagi na mądrość Boga nie jest
to możliwe. Dogmat o Trójcy
Świętej rację bytu znalazł
szczególnie w obliczu zagrożeń
płynących w III – IV w. ze strony
a r i a n ó w, z w a n y c h t e ż
antytrynitarzami – osobami
zgromadzonymi w sekcie, które
nie uznają Trójcy Świętej. Jak to
było zaznaczane w pierwszym
tekście dotyczącym Sześciu
Prawd Wiary podstawową
prawdą jest to, że Bóg jest jeden.
A zatem – we wszystkich trzech
Osobach występuje jedność
bóstwa – ponieważ Bóg jest
jeden. Nie ma możliwości
swoistego „podziału” bóstwa. Wszystkie trzy Osoby Boskie
są zatem jednym i tym samym Bogiem, ale równocześnie są
odrębnymi Osobami. Chrzest w Jordanie wyraźnie nam to
pokazuje – Jezus jako Syn Boży przyjmuje chrzest, głos z
Nieba, który się odzywa, to Bóg Ojciec, który nierozerwalnie
współegzystuje ze swoim Synem, natomiast pod postacią
gołębicy pojawia się nam Duch Święty – jedna z najbardziej
tajemniczych postaci w całej Biblii.
Niewątpliwie istnienie Trójcy Świętej ma ścisły związek
z miłością. Sam Bóg jest miłością, a w związku z tym,
ponieważ w każdej Osobie Boskiej istnieje pełnia bóstwa, to
także każda z nich jest miłością. Bóg Ojciec kocha nas
bezgranicznie. Największym przejawem tej miłości było
wydanie na śmierć własnego Syna – który wszak jest także
Bogiem, w którym zawiera się pełnia bóstwa jak w Ojcu.
Patrząc przez pryzmat Trójcy Świętej, widzimy zatem, jak
wielkie było poświęcenie Boga dla rodzaju ludzkiego i jak
wielka jest Jego miłość.
Reasumując, pamiętajmy o jednej z najbardziej
podstawowych prawd naszej wiary – żaden katolik nie może
należeć do Wspólnoty Kościoła, jeśli nie podziela wiary w
istnienie trójjedynego Boga. Nie zapominajmy, aby swoje
myśli kierować zarówno ku Bogu Ojcu, jak i Synowi, a także
błagać o dary i owoce Ducha Świętego. W efekcie – będziemy
wierzyli zarówno w pierwszą, jak i trzecią Główną Prawdę
Wiary, bowiem Bóg jest jeden – ale ta jedność występuje w
trzech Osobach. Tajemnica ta będzie zapewne dla nas
niezrozumiała do końca naszego ziemskiego istnienia.
Ufajmy więc Panu i pokornie módlmy się, prosząc o to, aby
nie ulegać „racjonalizmowi” świata zewnętrznego, który
hołduje zupełnie innym wartościom niż te, którym przekazuje
Kościół.
Błażej Boch
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CELOWOŚĆ W NATURZE
- WE WSZECHŚWIECIE
Pan Bóg nie tylko stworzył świat, ale troskliwie się nim
opiekuje. O dobrym i potężnym Stwórcy mówi m.in. Psalm
18: „Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieła rąk Jego
oznajmia firmament”. Przypomnimy, co już mówiliśmy w
poprzednich rozważaniach:
1. Samo stworzenie wszechświata mówi, że potężna siła,
którą nazywamy Bogiem Stwórcą, to wszystko uczyniła.
2. Zgodne świadectwo wszystkich ludzi upewnia nas o
istnieniu Pana Boga – Stwórcy.
3. Nasz rozum wskazuje, że każda rzecz ma swoją
przyczynę, bez przyczyny nie ma skutku.
4. Głos sumienia – każdy człowiek ma w sobie
wewnętrzny głos, który mówi, że należy czynić dobrze, a
unikać zła. Jeżeli nie słuchamy tego głosu, sumienie wyrzuca
nam to i czujemy niezadowolenie. (Mowa tu o człowieku
normalnym).
Patrząc na świat, widzimy wszędzie doskonałą
celowość. Ten doskonały porządek w świecie widzialnym
dowodzi o mądrości Bożej. Już starożytni poganie, grecy i
rzymianie, nazywali widzialny świat ozdobą, porządkiem i
harmonią. Wszędzie widzimy piękny świat, ustanowiony
według obmyślonego planu. Porządek celowy wśród ciał
niebieskich. Liczba ich jest niezliczona, miliony gwiazd,

atmosferyczne byłyby zabójcze dla życia. Słońce przysyła na
ziemię, różnego rodzaju promienie, konieczne dla życia
roślin i zwierząt.
Księżyc jest dla nas drugim ważnym ciałem niebieskim.
Jego wpływ na Ziemię jest widoczny m.in. w postaci pływów
morskich. Gdyby nie ten ruch, wszystko co żyje w wodach,
stałoby się źródłem zepsucia. Kula ziemska jest otoczona
wodami, które zajmują ¾ powierzchni. Sama Ziemia ma
wszystkie składniki, które potrzebne są organizmom do
życia. Czy nie możemy w tym podziwiać Mądrość Stwórcy,
który tak urządził Ziemię, że może wyżywić miliardy
stworzeń.
Ziemia potrzebuje takiej ilości wody, które w swych

cyklach spadają na ziemię. Woda, podobnie jak powietrze,
jest niezbędna do utrzymania życia na Ziemi. Woda
osiąga największą gęstość w temperaturze 4 stopni, a nie
w temp. krzepnięcia, dzięki tej wyjątkowej własności woda
w rzekach i jeziorach nie zamarza do dna i nie zabija
żyjących w niej organizmów, ale lód (jako lżejszy)
tworzy się na jej powierzchni, pozostawiając strefy dogodne
dla życia.
Trudno w krótkim artykule wymienić wszystkie
znaki Bożej Opatrzności. Może w przyszłości omówimy
celowość w świecie organicznym. Już tak pobieżny przegląd
pomoże nam podziękować Bogu za dar stworzenia i Jego
Opatrzność.
Opracował Ks. Leon Łodziński

planety, księżyce, słońce krążą po wyznaczonych drogach,
wykonują nieraz kilka ruchów. Panuje tam niezwykła
prawidłowość i dokładność tak, że astronomowie mogą
przewidzieć naprzód zaćmienie słońca i innych gwiazd i inne
zjawiska. Pomimo tak ogromnego ruchu, nie dochodzi do
zderzenia. Gdyby jakieś ciało niebieskie wyleciało ze swojej
drogi, skutki byłyby katastrofalne.
Celowość w świecie nieorganicznym.
Słońce jest niezbędne do życia. Bez Słońca nie
mielibyśmy ani światła, ani ciepła, pary wodnej, prądów
atmosferycznych itd. W ogóle życie zamarłoby na Ziemi.
Została ona umieszczona (przez Stwórcę) w takiej odległości
od Słońca, aby mogła odbierać tyle światła i ciepła, jakie jest
konieczne do utrzymania życia. Oś ziemska jest nachylona
pod kątem 66° 33'. Gdyby kąt był inny, warunki
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UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Istotą życia chrześcijańskiego jest nie tylko ufność,
ale i pełnienie uczynków miłosierdzia.
Świętej Siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział:
"Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie
dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby
dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby
sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem"
(Dzienniczek, 1317).
I oczekuje On, by czciciele Miłosierdzia przynajmniej
raz dziennie świadczyli miłosierdzie. Jednocześnie Pan Jezus
podaje trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: słowo
miłosierne - przez przebaczenie i pocieszanie; drugie - gdzie
nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie; trzecie
- uczynki miłosierdzia (...) w tych trzech stopniach zawiera się
pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.
W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu
Mojemu (...) (Dzienniczek, 742 i 1158).
Pan Jezus, żądając uczynków miłosierdzia, dodaje, że
mają one wypływać z miłości ku Niemu (Dzienniczek, 742).
Święta Faustyna ułożyła modlitwę, w której za przedmiot
obrała postawę miłosierdzia względem bliźnich: "Pragnę się
cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem
Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest
niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę
moją do bliźnich.
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były
miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według
zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w
duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby
słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do
potrzeb bliźnich, by uszy
moje nie były obojętne na
bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie,
aby język mój był
miłosierny, bym nigdy nie
mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego miała
słowo pociechy i
przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i
pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze
bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym
zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując własne
znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w
usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie
odmówiła serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi,
o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama
zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych
cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie
Twoje we mnie, o Panie mój" (Dzienniczek, 163).
Opr. Krzysztof Kubiak

„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ”
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ŚWIĘTY MAREK EWANGELISTA - GŁOSICIEL DOBREJ NOWINY
Św. Marek był Palestyńczykiem, na drugie imię
miał Jan. Jego ojca nie znamy, a matka Maria była
zamożną kobietą, właścicielką domu w Jerozolimie, w
którym, jak wiemy z Dziejów Apostolskich, odbywały się
spotkania wspólnoty chrześcijańskiej. Jest bardzo
prawdopodobne, że domem tym był Wieczernik, gdzie
Pan Jezus spożył z Apostołami Ostatnią Wieczerzę. Żaden
z Ewangelistów nie znał tego domu tak doskonale jak
Marek. On też w swojej Ewangelii podał najwięcej
szczegółów o Wieczerniku. Wieczernik służył Apostołom
za dom schronienia po śmierci Zbawiciela. Tam także
udał się św. Piotr po swoim cudownym uwolnieniu przez
anioła z więzienia (Dz 12,11-17)
Marek urodzony na początku pierwszego wieku, nie
miał okazji osobiście poznać Jezusa. Zaliczał się do tych, „co
nie widzieli, a uwierzyli”. O Zbawicielu opowiedzieli mu ci,
którzy wiedzieli o Nim najwięcej. Marek wyruszył w
pierwszą podróż misyjną ze św. Pawłem i ze swoim kuzynem
Barnabą. Jednak wpływ na Marka i Ewangelię miał przede
wszystkim Piotr Apostoł, z którym przyszły ewangelista
spotkał się w Rzymie. Być może, że Marek przyjął Chrzest
święty z rąk św. Piotra, gdyż ten mówi o nim „Marek, mój
syn” (1 P 5,13). Marek razem z Piotrem tworzył wspólnotę
chrześcijańską w Rzymie.
Gdy Piotr mówił Markowi o słowach i czynach
Nauczyciela, ze wszystkich sił starał się umniejszyć swoją
rolę. Starannie pominął wszystkie słowa Jezusa
świadczące o swym pierwszeństwie w gronie apostołów. Z
wielką szczerością opowiedział natomiast, jak się zaparł
Zbawiciela. Marek wszystko skrzętnie notował, znał
bowiem wartość świadectwa tego, którego Jezus wyznaczył
swoim następcą. Niedługo przed 60 rokiem rzymscy
chrześcijanie poprosili Marka, by spisał historię Jezusa tak
jak ją usłyszał od Piotra. W Ewangelii Świętego Marka głos
Piotra przeważa do tego stopnia, że historiografowie
Kościoła, w następnym wieku, opisali Marka jako „tego,
który tłumaczył Piotra”.
Ewangelię swoją skierował św. Marek przede
wszystkim do chrześcijan nawróconych z pogaństwa –
Rzymian i Greków. Często bowiem wyrazy aramejskie, im
nie znane, tłumaczy na język grecki, a także wyjaśnia
wspomniane zwyczaje żydowskie. Prostym językiem i
dokładnie opisuje przede wszystkim cuda dokonane przez
Chrystusa. Zarówno Piotrowi podczas nauczania pogan, jak i
Markowi podczas pisania, chodziło o to, aby wykazać, że
Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Głównym więc celem,
jaki przyświecał św. Markowi przy pisaniu Ewangelii było
doprowadzenie czytelnika do wiary w Bóstwo Jezusa
Chrystusa. Celowi temu najlepiej służył opis cudów
zdziałanych przez Zbawiciela. Jest prawdopodobne, że św.
Marek napisał Ewangelię w Rzymie, gdyż wspomina
znanych w gminie rzymskiej Aleksandra i Rufusa, synów
Szymona z Cyreny (Mk 15,21), jako pośrednich świadków
Męki Pańskiej.
Na temat dalszej działalności apostolskiej świętego

Marka brak
p e w n y c h
wiadomości. W
tradycji często
powtarza się
zdanie, że Piotr
wysłał Marka do
Aleksandrii –
r z y m s k i e j
prowincji w
Egipcie, jako
b i s k u p a
Aleksandrii, by
tam głosił
Ewangelię.
Aleksandria była
wtedy po Rzymie
najsłynniejszym
miastem. Swoim
ż y c i e m
i
nauczaniem miał
on pociągnąć
wielu pogan do
Chrystusa. W
ciągu dwunastu
lat miał tam założyć wiele gmin chrześcijańskich na terenie
całego Egiptu. Tradycję tę znał badacz dziejów Kościoła,
Euzebiusz z Cezarei (340 r.). Pisze on: „Marek udał się,
podobno jako pierwszy, do Egiptu, opowiadał tam ewangelię,
którą też napisał i założył Kościoły, a przede wszystkim w
samej Aleksandrii”.
Jak wszędzie, tak również w Egipcie wrogowie
chrześcijaństwa niszczyli pracę apostolską św. Marka.
W końcu poniósł śmierć męczeńską, która nastąpiła po tym,
jak włóczono go przez ulice Aleksandrii, po ostrych
kamieniach. Stara tradycja utrzymuje, że miało to miejsce
25 kwietnia. Stąd święto liturgiczne św. Marka w Kościele
Katolickim obchodzimy właśnie tego dnia.
Istnieją podania, według których Wenecjanie w IX
wieku przewieźli relikwie św. Marka z Aleksandrii do
swojego miasta. Ku jego czci wybudowali wspaniały kościół.
Jest to bazylika katedralna patriarchy Wenecji, wciąż
podziwiana przez turystów całego świata.
Św. Marek jest patronem pisarzy, notariuszy i murarzy.
W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa, trzyma
w ręku księgę. Symbolizuje go m. in. lew ze skrzydłami –
jedno z ewangelicznych zwierząt.
Modlitwa
Boże, nasz Ojcze, który dałeś Świętemu Markowi
łaskę głoszenia Dobrej Nowiny,
pozwól i nam przyjąć ją otwartym sercem. Amen
Urszula Pawelska
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„ STO L AT ! ” . . . STO P I ĘĆ DZ I ES I ĄT !
Doczekaliśmy! W chwili
wydania tego numeru
„Sanktuarium...” jest już
wśród nas obecna św. Urszula
Ledóchowska. Jak
zapowiadaliśmy, w tym roku
przypada 150 rocznica Jej
urodzin. A to osoba ważna dla
naszego poznańskiego
Kościoła – jest patronką
naszej archidiecezji, a także
założycielką ERM- u
(Eucharystycznego Ruchu
Młodych), który w naszej
parafii funkcjonuje już prawie od 10 lat - a musiał być
obecny już wcześniej, bo znaleźliśmy proporzec Krucjaty
Eucharystycznej z 1947r.!
W związku z urodzinami
oraz 90 rocznicą powstania
pierwszego koła Krucjaty w
pobliskich Pniewach, w naszej
archidiecezji zorganizowano
peregrynację relikwii św. Urszuli
po parafiach, gdzie działają
wspólnoty ERM-u. W Niedzielę
Miłosierdzia będzie już w
Zbąszyniu, a odwiedzą nas także
Jej duchowe córki – czyli siostry
urszulanki. Przez cały tydzień do
godz. 12.00 oraz po południu od 17.00 relikwie będą
wystawione – zapraszamy do nawiedzania naszego kościoła.
Według słów samej św. Urszuli: „Święty to przyjaciel, to

brat kochający. Odczuwa nasze
biedy, troski, modli sięga nas,
pragnie dobra naszego i
szczęścia.”
Przed każdą wieczorną Mszą
św. dzieci i młodzież z ERM-u
będą prowadzić modlitwy za Jej
wstawiennictwem. A dokładnie
17 kwietnia nasz ERM zaprasza
na obchody 150 urodzin: w
godzinach przedpołudniowych w
kościele będzie można posłuchać
n a g r a ń
z
rozważaniami św.
Urszuli oraz pięknymi
u t w o r a m i
wykonywanymi przez
pniewski zespół
„Promyki słoneczne”,
a po południu o godz.
16.00 na sali w Domu
Katolickim będziemy
częstować wszystkich
tortem (!) i zaprosimy
do wspólnego tańca i
zabaw. Uroczystości
zakończy piątkowa
Msza św. o godz.
18.00. Serdecznie
zapraszamy!!!
Joanna Chłopkowska
i Maria Olejniczak

KIERUNEK „EWANGELIA” - MŁODZI O SŁOWIE BOŻYM
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych”. Ten fragment Ewangelii z
zakończonego właśnie Wielkiego Postu stanowi niezwykłe
zaproszenie Pana Jezusa do karmienia się Słowem Bożym szczególnie w roku, którego hasłem są słowa: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię.” Wszystkie tegoroczne inicjatywy
ERM-u mają na celu przybliżenie treści biblijnych czytań
niedzielnych - zarówno
dzieciom, jak i młodzieży.
Z a c z ę ł o s i ę o d
adwentowych scenek
ewangelicznych na mszach
dziecięcych, a przez cały
Wielki Post liturgii słowa
towarzyszyły obrazy – na
ekranie pojawiały się zdjęcia
ilustrujące kolejne czytania, a
lektorzy poprzedzali je
specjalnym komentarzem.
Takie komentarze mają też
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miejsce podczas niedzielnej Eucharystii dla młodzieży,
a tuż przed nią są odczytywane katechezy wprowadzające
w bogatą symbolikę liturgii Mszy św. A oto wypowiedzi
niektórych młodych uczestników spotkań nad Ewangelią –
członków ERM-u oraz Kółka Biblijnego:
„W życiu napotykamy wiele problemów i zagadek.
Czytanie Pisma Świętego pozwala mi je rozwiązywać, nadaje
s e n s m o n o t o n n e j
rzeczywistości.” (Grzegorz)
„Słowo Boże zmienia moją
codzienność, zmienia mnie
samą, oświetla moje życie.”
(Alicja)
„Spotkania wprowadzają
wiele zmian w moim życiu
codziennym. Pomagają
zrozumieć Biblię oraz zagłębić
się w niedzielnej Mszy św.”
(Zuzia)
cd. str. 11
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POŚWIĘCENIE DZWONÓW
Z Kuriera Zachodniego z 13.10.1926 r. możemy się
dowiedzieć o pięknej uroczystości, która odbyła się w
zbąszyńskiej parafii, a było nią poświęcenie dzwonów, które
dotarły do Zbąszynia kilka tygodni wcześniej. Na
uroczystość przybył dziekan zbąszyński ks. Zakrzewski z
Wolsztyna, proboszczowie z sąsiednich parafii, bractwa
kościelne z chorągwiami oraz liczna rzesza wiernych.
„Po procesji wygłosił ksiądz mansjonarz Zwąka
przemówienie o znaczeniu dzwonów – czytamy w artykule –
poczem ks. dziekan Zakrzewski dokonał ich poświęcenia,
odmawiając poprzednio z ceremonią związane modlitwy.
Następnie w pięknych słowach zwrócił się do zebranych,
wyraził swą radość iż dzwony, niegdyś zrabowane przez
naszych ciemiężców, zostały zastąpione nowymi, które z wież
kościelnych po wszystkie czasy znów będą mogły głosić
Chwałę Bożą.”

Z kart historii

Perzyny
Następnie zabrał głos
ks. prob. Płotka, który serdecznie
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania
dzwonów. W szczególności podziękował ks. mansjonarzowi
Zwące (przed przybyciem proboszcza Płotki sprawował urząd
duszpasterski), który powziął inicjatywę zakupu dzwonów.
Dalej czytamy: „Również przedstawił ks. prob. Płotka
historię czterech nowych dzwonów i jednego starego dzwonu
(z roku 1850). Największy dzwon pod wezwaniem Krzyża św.
jest ofiarą wszystkich parafian. Następny pod wezw. Matki
Bożej Różańcowej, zakupiono z składek Kół Żywego Różańca.
Trzeci dzwon pod wezw. św. Kazimierza, ofiarował p.
Wierzchowiecki z Zakrzewa, Najmniejszy dzwon, czyli
sygnarka, pod wezw. św. Józefa, jest darem tutejszego
Nądnia
Towarzystwa Robotników Katolickich.
Odśpiewaniem
„Wszystkie nasze dzienne sprawy" zakończono piękną
uroczystość. Nadmienić wypada iż podczas uroczystości
piękne pienia wykonało
tutejsze Koło Śpiewu.”
Wciągnięcie
dzwonów na wieżę
(prócz największego,
który znalazł się tam już
dwa miesiące wcześniej)
odbyło się jeszcze w tym
samym tygodniu. W
pierwszą niedzielę po
poświęceniu, zbąszyńscy
parafianie usłyszeli głos
już wszystkich dzwonów
z kościelnych wież.
Anna Masiewicz
(Na zdjęciach: Dzwony
z wież naszego kościoła rok 2015)

KIERUNEK „EWANGELIA” - cd.
„Uczęszczamy na kółko biblijne w każdy piątek o godz. 19.30,
robimy to z wielką radością. Na spotkaniach czytamy fragmenty
Pisma Świętego, dzielimy się swoimi przemyśleniami na jego
temat. Po części oficjalnej jest zawsze czas na rozmowy, oglądanie
filmów oraz wiele radości. Modlimy się w różnych intencjach,
dziękujemy i prosimy o potrzebne łaski. Dzięki tym spotkaniom
uczymy się żyć we wspólnocie. Zapraszamy wszystkich chętnych!”
(Ula, Robert, Ania, Agata, Monika i Łukasz).
Dużą pomocą w karmieniu się Ewangelią na co dzień
stało się dla wielu z nas rozprowadzane na początku roku
„Słowo na każdy dzień” - z ciekawym Wprowadzeniem
dotyczącym osobistej lektury Pisma Św.

Z kolei dla młodzieży dobrą propozycją w nauce
medytacji Słowa Bożego mogą być strony internetowe, np.
bezpłatny kurs modlitwy metodą „Lectio divina” - pod adresem
http:/2137.natan.pl - do którego Autor zaprasza słowami:
Chciałbym bardzo, byś był człowiekiem, który nie tylko
słyszał od kogoś o Bogu i zna Go tylko z „drugiej ręki”.
Chciałbym, byś wszedł w przygodę poznawania Go w Słowie
Bożym, modlitwie i sakramentach. Chciałbym i życzę ci tego
z całego serca, byś poznając Go, szczerze Go pokochał.
Gdy zaś pokochasz, byś miał odwagę tę miłość wyznać –
Jemu i całemu światu. (ks. Z.P. Maciejewski)

Joanna Chłopkowska

11

FIGURY I KRZYŻE
Przez kilka miesięcy nie ukazywały się artykuły
z cyklu FIGURY I KRZYŻE. Nie znaczy to jednak,
że wszystkie one zostały już przedstawione.
Od kwietniowego numeru ciąg dalszy tego cyklu. Niestety,
nie mam wiadomości o wszystkich naszych parafialnych
miejscach kultu religijnego, jakimi są figury i krzyże.
Dlatego też będę prosiła parafian – czytelników Zbąskiego
Sanktuarium - o pomoc.

Nr 36

poświęcił ten krzyż jak i
również całe domostwo.
Od tego czasu nocne
hałasy ustały.
Krzyż był
drewniany i po jakimś
c z a s i e u l e g ł
zniszczeniu. Wtedy syn
p. Piotra, Feliks
Raczkowiak, a ojciec p.
Agnieszki, jak dalej
opowiada – zamówił i
postawił na tym samym
miejscu krzyż
betonowy. Było to ok.
1960 roku. P. Feliks
powiedział wtedy, że ten
krzyż postoi na wieki i
do tej pory stoi.
P. . A g n i e s z k a
mówi, że bardzo
cieszyło ją bliskie
sąsiedztwo krzyża. Jej ulubionym zajęciem było
utrzymywanie porządku przy krzyżu. Bardzo chętnie sadziła
kwiaty, wstawiała je do wazonów, grabiła i zamiatała. W
czasach gdy jeszcze mieszkała w rodzinnym domu, w Wielką
Sobotę przyjeżdżał ksiądz i święcił potrawy przy tym właśnie
krzyżu.
Teraz w domu tym mieszka brat p. Agnieszki,
Jan Raczkowiak z żoną Henryką i to oni opiekują się
krzyżem. Pomagają im w tym sąsiedzi. Miejsce wokół krzyża
jest ogrodzone, wyłożone kostką i zawsze zadbane.

CZERWIEC 2014

20. Krzyż w Nowym Dworze – Przysiółki
Jadąc w kierunku Nowego Tomyśla, przed
rozwidleniem dróg na Nowy Tomyśl i Chrośnicę, po
prawej stronie drogi stoi betonowy krzyż. Dlaczego
właśnie tam, kto go postawił i w jakim celu?
Odpowiedzi na moje pytania udzieliła mi p. Agnieszka
Fornalik, wnuczka p. Piotra Raczkowiaka, fundatora
krzyża. Dom, przed którym stoi krzyż był jej rodzinnym
domem - jak wspomina p. Agnieszka. Ojciec, Feliks
Raczkowiak opowiadał swoim dzieciom historię postawienia
krzyża.
Ojciec p. Feliksa, Piotr Raczkowiak mieszkający w
tym domu, ożenił się. Po ślubie zamieszkała tam również jego
żona Agnieszka.
Od początku małżeństwa nie mieli
jednak spokojnego życia. Bardzo często wieczorami i nocą
słyszeli jakieś odgłosy chodzenia, stukania. Mieli wrażenie,
że wokół domu ktoś biega, ciągnąc za sobą łańcuchy. Bywało,
że nie spali całą noc. Jedyny ratunek widzieli w postawieniu
krzyża. Sprawą krzyża zajął się p. Piotr Raczkowiak,
wspomniany już wcześniej, dziadek p. Agnieszki. Był to rok
1900- 1901. Po postawieniu krzyża, zaprosili księdza, aby

Urszula Pawelska

Dla Parafii…
W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co dzień
n ie w id a ć, a le ich p ra ca j es t cich ą s łu żb ą .
Dziś przedstawiamy kolejną z takich osób. Jest nią
Mikołaj Opic – ministrant naszej parafii.
Nazywam się Mikołaj Opic, urodziłem się w Wolsztynie,
mam 19 lat, jestem synem Bernadety i Wiesława. Mam dwie
młodsze siostry - Natalię i Julię.
Jestem absolwentem Zespołu Szkół
nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w
Zbąszyniu, aktualnie jestem na I
roku studiów w Wyższej Szkole
Bezpieczeństwa na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe.
Ministrantem zostałem
wówczas, gdy z parafii odchodził
ksiądz Marian Brdyś. Od tego
czasu na swojej drodze spotkałem
wielu wspaniałych ludzi, a w
szczególności byłych i obecnych
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wikariuszy z księdzem proboszczem Zbigniewem Piotrowskim
na czele. Najcieplej wspominam Śp. Ks. Krzysztofa
Kaczmarka, który był i jest pewnie dla wielu innych
ministrantów, jak i dla mnie, wzorem do naśladowania.
Miło wspominam również Ks. Krzysztofa Borowicza i
piątkowe spotkania Biblijnej Wspólnoty Młodych, w których
brałem aktywny udział. Także Ks. Mateusza Kubiaka, który
przez dwa lata był moim katechetą w liceum, w wakacje
natomiast wspólnie rowerami pokonywaliśmy trasę dookoła
Jeziora Błędno. Razem z księdzem Mateuszem jeździliśmy na
święcenia kapłańskie do Poznania.
Funkcja ministranta to nie tylko obowiązki, to także
przyjemności. Wspólne spotkania, wyjazdy, zbiórki, mecze
piłki nożnej...
Jestem ministrantem, bo chcę być blisko Boga, dzięki
bliskości ołtarza mogę pogłębiać swoją wiarę i do wiary
namawiać innych. Jest to dla mnie powód do dumy i nie
wstydzę się tego. Dzięki tej posłudze poznałem wielu nowych
ludzi, co jest bezcenną zdobyczą. Zachęcam wszystkich
chłopaków do tego, aby sami spróbowali, jak interesującym
doświadczeniem jest posługa ministrancka.
Wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

XXX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - RZYM 2015
W Niedzielę Palmową, do Watykanu przybyli
młodzi ludzie ze wszystkich stron świata, aby
obchodzić swoje święto, ustanowione trzydzieści lat temu
przez Naszego Papieża Jana Pawła II. Wśród gości Ojca
Świętego Franciszka nie zabrakło młodzieży z naszej
archidiecezji, z DM Jordan.
Msza Święta, poprzedzona procesją z palmami
niesionymi przez ludzi wielu narodowości, w tym
przez młodzież Duszpasterstwa Jordan, odbyła się na
Placu Św. Piotra. Liturgię celebrował Papież Franciszek.

K o t l i n y
Kłodzkiej,
Moraw, Alp i
A p e n i n
dotarliśmy do
Florencji.
W czasie
zwiedzania
stolicy Toskanii, zobaczyliśmy m.in: Most Złotników,
Katedrę Santa Maria del Fiore, Baptysterium oraz kościół
Santa Croce z posągiem pięknego Dawida.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie
antycznego Rzymu i Bazylik. Ważnym momentem była
wspólna modlitwa przy grobie Świętego Jana Pawła II.
Podczas podróży powrotnej udaliśmy się do
romantycznego miasta pięknych gondolierów i długich
kanałów. W katedrze, przy grobie św. Marka ewangelisty
wzięliśmy udział w uczcie Eucharystycznej, odprawionej
przez naszego opiekuna duchowego Padre Arcadio.
Celem naszej pielgrzymki było przygotowanie się
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
Zbąszyń dołoży do tego dzieła swoją małą cegiełkę, ale o tym
w następnym numerze…
J&D
CIEKAWOSTKI:
Palma znajdująca się w naszym Kościele wprowadzała
Papa Francesco na Plac Św. Piotra.

Spotkaniu towarzyszyło hasło przewodnie: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
W wygłoszonej przez Ojca Św. homilii mogliśmy usłyszeć o
drodze Boga, drodze pokory, o drodze Jezusa, o drodze
pokory, której nie ma bez upokorzenia.
Jednak nasze pielgrzymowanie nie rozpoczęło się w
samej Stolicy Piotrowej. Miejscem rozpoczynającym naszą
wyprawę była Parafia św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Po
spakowaniu bagaży i zajęciu wygodnego miejsca ruszyliśmy
w k i e r u n k u
południowym.
Kilkunastogodzinna
podróż autokarem w
miłym towarzystwie,
wśród pięknych
krajobrazów minęła
niepostrzeżenie.
Przecierając szlaki
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
5 kwiecień J 20, 1 – 9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Święty Jan w swojej ewangelii pokazuje, że pierwszymi
świadkami pustego grobu były kobiety oraz uczniowie Jezusa.
Pierwsza przybyła Maria Magdalena, która zobaczyła, że
kamień został odsunięty. Drugim był umiłowany uczeń, który
jako pierwszy zobaczył wnętrze grobu. Trzecim świadkiem
był Piotr. To on wszedł do wnętrza i przekonał się, że nie ma w
nim ciała. Za to znalazł tam dowody zmartwychwstania
Jezusa. Obaj uczniowie uwierzyli, czyli upewnili się o
wskrzeszeniu Mesjasza. Zmartwychwstanie budzi wiarę w
uczniach, która jest równoznaczna z przyjęciem tego, co
Pisma mówią o Jezusie. Żeby w Niego uwierzyć, konieczne
jest zrozumienie. Dzieło zbawienia zostało dokonane. Syn
Boży może wrócić do Boga Ojca. Bóg staje się Ojcem
wszystkich wierzących – wszystkich Bożych dzieci.

Najlepiej czuje się w tym, co słyszy, dotyka, co już sprawdził.
Zmartwychwstały Jezus był postacią „nie z tego świata”.
Trudno zatem uwierzyć tym, którzy mówili, że Go widzieli.
Tak właśnie my, ludzie odpowiadamy Bogu na Jego słowa,
czyny, znaki, cuda w naszym życiu. Zawsze chcemy
sprawdzać, potrzebujemy potwierdzenia, zawsze
niedowierzamy, zawsze nękają nas wątpliwości. Dlatego
Jezus najpierw ich upomniał, ale i potwierdził, że uczniowie
uwierzyli, kiedy Go zobaczyli. Wszyscy zostali przez Niego
posłani, aby szli i głosili Ewangelię.
19 kwiecień Łk 24, 35 – 48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Święty Łukasz opowiada o spotkaniu Jezusa z uczniami.
Wszedł On między nich. Uczniowie zapamiętali Jego
poprzedni wizerunek, teraz widzą jakby kogoś innego. Jezus
jednak pokazuje w nowym ciele wizerunek ran ciała
ukrzyżowanego i spożywa pokarm. W ten sposób przedstawia
dowód, że nie jest duchem.
Po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie lepiej rozumieją
wiele ze słów i zdarzeń, w jakich uczestniczyli od pierwszego
z Nim spotkania. Jezus otworzył ich umysły na swoją prawdę.
Zrozumieli, że wypełnionych zostało kilkaset proroctw
opisujących życie Mesjasza. Całe Pismo znajduje
wypełnienie w osobie zmartwychwstałego Jezusa. Teraz już
mogą przygotować się do wypełnienia wielkiego nakazu
misyjnego, wielkiego posłannictwa. Uczniowie będą na
całym świecie głosić ewangelię o tym, że Bóg ofiaruje
zabawienie każdemu człowiekowi, który uwierzy w Jezusa
Chrystusa. Zbawienie człowieka pochodzi więc z
przekonania, że Jezus umarł za wszystkie grzechy ludzi i
odpuszcza je każdemu, kto wierzy.

12 kwiecień Mk 16, 9 – 15
Chrystus Zmartwychwstały posyła apostołów na głoszenie
Ewangelii
Święty Marek pisze o tym, że to Maria Magdalena jako
pierwsza spotkała Zmartwychwstałego. Natychmiast
pobiegła, aby radosną wieść przekazać apostołom. Zastała ich
smutnych, rozpamiętujących Jego mękę.
Rozentuzjazmowana opowiedziała, kogo spotkała.
Uczniowie byli jednak ostrożni, zachowywali dystans do tej
wiadomości. Nie do końca przekonała ich również relacja
dwóch uczniów, którym Jezus ukazał się na drodze. Relacje
świadków były tak niezwykłe, że trudne do zrozumienia
ludzkim umysłem. Dopiero gdy Jezus przyszedł do nich,
przyjęli wiadomość o Zmartwychwstaniu. Teraz i oni chcieli
dzielić się tą wiadomością z innymi.
Ewangelia ta pokazuje, jak nieskore do wiary są ludzkie serca. 26 kwiecień J 10, 11 – 18
Jezus musiał stanąć przed uczniami, aby przekonali się, że to Ja jestem dobrym pasterzem
On. Człowiekowi trudno jest wyjść poza krąg własnego
Święty Jan prezentuje na zasadzie kontrastu najemnika i
poznania zmysłowego, poza własną wiedzę, doświadczenie. dobrego pasterza. Najemnik nie zna owiec ani mu na nich nie
zależy. Myśli jedynie o własnych interesach. Brakuje mu
współczucia i serca, więc owce nie mogą na niego liczyć. W
trudnych sytuacjach pozostawia je na łasce losu. Inaczej
postępuje dobry pasterz. On zna swoje owce. Jest całkowicie
do ich dyspozycji, nie myśli o sobie, ale zawsze o nich. Dobry
pasterz nie musi wiązać owiec, przeciwnie, daje im całkowitą
wolność. Łączy go z owcami czuła relacja miłości i troski o ich
dobro. Nigdy też ich nie zawiedzie. Dlatego właśnie motyw
pasterza trafnie oddaje relacje między ludźmi a Jezusem. To
miłość najlepiej Go opisuje. Jezus odda swoje życie za
każdego, kto w Niego uwierzy. Owocem tej dobrowolnej i
bezwarunkowej ofiary jest zbawienie wierzących.
Warto zastanowić się, jaka więź łączy mnie z Jezusem
Dobrym Pasterzem? Jakim pasterzem jestem ja? Czy inni
mogą na mnie liczyć? Czy modlę się o pasterzy „według Serca
Jezusa”?
oprac. Katarzyna Kubiak
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W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:

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

Bruno Trawiński, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
Jakub Tomaszewski, Zbąszyń, ul. Garbarska,
Bartosz Daniel Łukaszewski, Zbąszyń, ul. Senatorska,
Natalia Elżbieta Zeń, Zbąszyń, ul. Zielona,
Kacper Szulczyk, Zbąszyń, ul. D-ra Piotrowskiego,
Wojciech Wróbel, Przyprostynia, ul. Liściasta,
Artur Setny, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Dorota Bok, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia.
Odeszli do Wieczności:

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

Wincenty Raczkowiak, l. 88, Perzyny,
Leon Zysnarski, l. 84, Stefanowo,
Irena Śmierzchalska, l. 78, Nowy Dwór,
Maria Grychta, l. 59, Nądnia,
Zofia Andrzejczak, l. 86, Zbąszyń, Rynek,
Zofia Frącek, l.82, Nądnia, ul. Główna,
Władysława Kromska, l. 95, Stefanowo,
Piotr Malec, l. 80, Nowa Wieś Zb.,
Józef Basiński, l. 78, Przyprostynia, ul. Prandoty.
Z okazji imienin

Ks. MARKOWI KRYSMANN
składamy życzenia zdrowia, uśmiechu na twarzy,
spełnienia marzeń, Darów Ducha Świętego
oraz nieustającej opieki
Matki Bożej Zbąszyńskiej
Czytelnicy i Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”

Wszystkim tym, którzy wsparli nas
duchowo swoją modlitwą
i życzliwością
oraz za każdą Mszę Św.
i wszystkie ofiarowane Komunie
Ignacydla ratunku zdrowia
naszego syna Ksawerego
Krasicki
podziękowania składają
wdzięczni Rodzice Maria i Sławomir
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WIELKA SOBOTA

PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA I
1. Niesiemy w nim święconkę.
2. Święcimy je w niedzielę palmową.
3. Zdradził Pana Jezusa.
4. Dzień tygodnia, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu
5. Pan Jezus umarł za nasze …
6. Po Wielkiej Sobocie
7.
Pan Jezus wjechał na nim do Jerozolimy
8. Malowane jajko
autor: Milena

KRZYŻÓWKA II
1. Imię mężczyzny, który pomógł Panu Jezusowie
nieść krzyż.
2. Miejsce, gdzie składa się ciało zmarłej osoby.
3. Włożono ją Jezusowie na głowę. Była
wykonana z cierni.
4. Nimi przybito Jezusa do krzyża.
5. Skazał Jezusa na śmierć.
6. Przeciwieństwo słowa: śmierć.
7. Trzy cnoty Boskie to: wiara, nadzieja i …..
8. Kobieta, która otarła chustą twarz Jezusa.
9. Góra, na której Jezus został ukrzyżowany.

KOBIETY PRZY GROBIE JEZUSA
Wykreśl z ramki pary słów
wpisane taką samą czcionką
(np.. uczeń - radość). Słowa, które
zostaną, utworzą hasło.
W majestacie Boskiej chwały
idzie Jezus Zmartwychwstały

REBUS

...............................................................................................................
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
Litery w polach od 1 do 85 utworzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20. kwietnia br. Rozwiązanie Krzyżówki
Marcowej - „Kto nie cierpi bliźnich - nie kocha naprawdę ani ich, ani Boga”. Nagrodę wylosowała: Pani Krystyna
Machul z Nądni. GRATULUJEMY. Jednocześnie przepraszamy Czytelników
Pionowo:
za błąd w krzyżówce marcowej powstały podczas składu gazetki.
1/. wielkie zwycięstwo np. pod

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
4/. człowiek ciekawski,
11/. topnienie śniegu,
12/. humor, atmosfera,
13/. detal,
14/. trzeba na nie zasłużyć,
15/. podany w liście
gończym,
16/. nazwisko znanej autorki
kryminałów,
17/. egipski rolnik,
22/. narząd oddechowy ryb,
25/. nakładka na stalówkę,
27/. dzieje – to jego pasja,
28/. gra na trąbce,
29/. na dnie morza,
30/. są w komplecie
drewnianych lalek
rosyjskich,
31/. wyjście wojska z
koszar,
35/. w niej np. garderoba,
37/. łowicka ozdoba,
42/. lawerak,
43/. zawodnik w sprincie
przez przeszkody,
44/. wyrasta z pnia,
45/. rodzaj tańca, lub …
słoika,
46/. kiepski poeta,
49/. tytuł powieści B. Prusa,
50/. na nogach sarny, lub
krowy,
51/. sprawował nadzór nad
grupą pracowników,
52/. gruczoły mleczne
ssaków,
53/. rzuca młotem,
lub pcha kulę,
58/. zamęt,
61/. przysposobienie,
65/. małe zwierzę,
66/. pływa w nim rzęsa,
67/. rodzaj okularów,
68/. tkanina, trykot,
69/. ma je przedszkolak do
malowania,
71/. cienki mocny sznurek,
lub ćwiczenie gimnastyczne,
75/. finansista,
80/. hoduje owce,
81/. dzieło, rozprawa,
82/. fistaszki,
83/. mieszkaniec Grenlandii,
84/. ….. zakonna.
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Wiedniem,
2/. wojskowy płaszcz,
3/. pododdział kozacki,
4/. przeciwieństwo wdechu,
5/. zuch, śmiałek,
6/. młodzieżowe zawody
sportowe,
7/. uroczyste objęcie władzy
przez nowego biskupa,
8/. np. pomocnik komornika
sądowego,
9/. gatunek ptaków,
10/. poobiedni odpoczynek,
18/. państwo na Bliskim
Wschodzie,
19/. małe litery,
20/. miasto w Hiszpanii, lub
model SEAT-a,
22/. części zeszytu lub książki,
23/. przejście dla pieszych,
24/. nazwisko reżysera
„Gwiezdnych wojen”,
25/. żabie jaja,
26/. nicpoń, niecnota,
31/. może być w małym zegarze,
32/. sarepska, lub chrzanowa,
33/. stopień oficerski w
kawalerii,
34/. część rozjazdu kolejowego,
36/. cenny kruszec,
37/. np. piosenkarz,
38/. Bernard Bellotto,
39/. postrzeleniec,
40/. agresor,
41/. święty byk w staroż. Egipcie,
47/. znany serial telewizyjny,
48/. stragan,
54/. autor „Iliady”,
55/. tarka, ciarka,
56/. traktor,
57/. głos kukułki,
59/. samochwalstwo,
60/. mieszkaniec jednego z
krajów skandynawskich,
62/. hołota,
63/. figiel, psikus,
64/. rodzaj krzyżówki,
70/. trzyma statek na „uwięzi”,
71/. z Laskowikiem w „Tey-u”,
72/. pakunek,
73/. cenna i znana nagroda
muzyczna,
74/. odgłos łamania gałęzi,
75/. tkanina, madapolam,
76/. miasto we Włoszech,
77/. stworzenie, osoba
78/. starszy flisak.
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WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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GRÓB PAŃSKI

