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Maj miesiącem Maryi
 
Matko Boska
   w polski krajobraz
 wpisana kapliczkami
  w doli i niedoli

     módl się za nami...
 
 To już maj - najpiękniejszy miesiąc, w którym w 
szczególny sposób czcimy Maryję. Gromadzimy się w 
kościołach, przy krzyżach i pięknie przystrojonych 
kapliczkach przydrożnych na nabożeństwo majowe.

 Słowo "maj" stanowi nie tylko nazwę miesiąca, lecz 
określenie młodej zieleni: "Chwalcie łąki umajone, góry 
doliny zielone.." - mówi pieśń sławiąca Maryję.
Jak możemy zauważyć, cały maj jest przeplatany świętami 
maryjnymi i nie bez powodu mówi się, że jest on miesiącem 
Jej poświęconym.
 Maryja jest Królową Polski. Do Niej uciekał się 
zawsze naród w godzinie próby. Właśnie Matce Boskiej 
Ojciec Święty Jan Paweł II zawdzięczał ocalenie podczas 
zamachu ...
  Niech więc ten najpiękniejszy miesiąc w roku będzie 
dla nas zachętą do gorliwej modlitwy. Wspólnie razem w 
strofach Litanii Loretańskiej wyśpiewajmy chwałę Maryi.

                                                     Proboszcz
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KWIECIEŃ/MAJ/ CZERWIEC  2015

Co działo się w kwietniu  2015 roku?  
 Wielki Tydzień – W dniach od 2 do 4 kwietnia 

przeżywaliśmy uroczystości Triduum Paschalnego.
 Święta Zmartwychwstania Pańskiego – Niedziela i 

Poniedziałek Wielkanocny to 5 i 6 kwiecień.
 Turniej Ministrancki – W sobotę, 11 kwietnia na hali 

sportowej ZBĄSZYNIANKA odbył się IX Turniej Piłki 
Nożnej Halowej Ministrantów.

 Relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej – W sobotę, 11 
kwietnia, podczas Mszy św. wieczornej wraz z członkami 
Eucharystycznego Ruchu Młodych, witaliśmy w parafii 
relikwie św. Urszuli, które gościły u nas do piątku 17 
kwietnia 2015 roku. Właśnie w piątek 17 kwietnia 
przypadała 150 rocznica  urodzin św. Urszuli. Przez cały 
tydzień trwała adoracja relikwii i modlitwy prowadzone 
przez ERM.

 Sakrament Pokuty – Również sobota, 11 kwietnia 2015 
roku była wielkim przeżyciem dla dzieci klas III – 
przystąpiły one po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty.

 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych – Niedziela, 12 
kwiecień  to kolejny dzień duchowych przeżyć dla dzieci 
przystępujących w tym roku do I Komunii św. Na Mszach 
św. popołudniowych,  z odpalonymi od paschału 
świecami,  odnowiły one przyrzeczenia chrzcielne.

 Niedziela Miłosierdzia – W niedzielę, 12 kwietnia 
odprawione zostało w kościele Nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia.

 Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 19  kwietnia 
zbierana była składka remontowa, która wyniosła 10.200 
zł. Za ofiary i wszelką pomoc dla parafii składamy 
serdeczne Bóg zapłać.

 Czwartek przed I piątkiem miesiąca – 30 kwietnia 
odbyły się adoracje eucharystyczne,  którym 
przewodniczyły – Straż Honorowa NSPJ i Grupa św. Ojca 
Pio i św. Jana Pawła II.

A co w maju i w czerwcu 2015 roku?
 Nabożeństwa Majowe i Apele – Przez cały miesiąc maj 

Nabożeństwa Majowe po Mszy św. wieczornej, a Apel 
przy Grocie o godz. 21.00.

 Pierwszy piątek miesiąca – Kapłani odwiedzili tego dnia 
chorych z comiesięczną Spowiedzią i Komunią św.

 Adoracje eucharystyczne – W pierwszy piątek, 1 maja 
adoracjom przewodniczyli:  Czciciele Bożego 
Miłosierdzia i Członkowie Żywego Różańca.

 Sobota 2 maja – Msze św. jak w niedzielę o Matce Bożej 
Królowej Polski. Nie było Mszy św. o godz. 12.00.

 Msza św. Fatimska – Od maja do października Msze św. 
Fatimskie w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 20.00.  
Msza św. w sobotę, 2 maja o godz. 20.00 sprawowana była 
w intencji tegorocznych maturzystów.

 Niedziela 3 Maja – Msza św. w niedzielę, 3 maja 2015 
roku o godz. 9.00, sprawowana będzie w intencji 
Ojczyzny, a potem przemarsz pod pomnik na Plac 
Wolności.

 Święty Florian – W Poniedziałek, 4 maja, z racji 
liturgicznego wspomnienia św. Floriana, patrona 
strażaków Msza św. o godz. 18.00 sprawowana będzie w 
intencji strażaków.

 Turniej Wędkarski – W sobotę, 9 maja 2015 odbędzie się 
I Turniej Wędkarski Ministrantów.

 Odpust w Przyprostyni – W niedzielę, 10 maja o godz. 
12.00 zostanie odprawiona Msza św. odpustowa w 
kościółku św. Stanisława Biskupa w Przyprostyni.

 Spowiedź przed Bierzmowaniem – W czwartek, 14 maja 
po Mszy św. wieczornej  Spowiedź św. dla 
bierzmowanych i ich rodzin.

 Spowiedź przed I Komunią – W piątek, 15 maja od godz. 
16.00 Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych 
(grupa I) i ich rodzin.

 Bierzmowanie – W sobotę, 16 maja 2015 roku na Mszy 
św. o godz. 16.00 sakramentu Bierzmowania ok.130- 
osobowej grupie młodzieży, udzieli ks. Biskup Damian 
Bryl.

 I Komunia Święta – W niedzielę, 17 maja 2015 roku w 
Uroczystość Wniebowstąpienia pierwsza grupa dzieci kl. 
III przystąpi do I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.00.

 Spowiedź przed I Komunią – W piątek, 22 maja od godz. 
16.00 Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych (grupa 
II) i ich rodzin.                                                         cd. str. 4

SŁOWO  PROBOSZCZA
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Ś W I Ę T Y F L O R I A N 
 W Krakowie wybuchł duży pożar. Spłonęła spora 
część miasta, zwłaszcza dzielnica Kleparz. Ocalała jedynie 
świątynia św. Floriana, gdzie znajdowała się znaczna część 
relikwii świętego. Wydarzenie to miało 
miejsce w 1528 roku. Od tego momentu 
święty Florian czczony zwłaszcza jako 
patron ludzi pracujących w zawodach 
związanych z ogniem tj. strażak, 
hutnik, kominiarz, piekarz, garncarz. 
Patron podczas klęsk pożaru, powodzi 
i sztormów.

 Święty Florian, a właściwie Florian 
z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w 
Zeiselmauer w Dolnej Austrii. Dowódca 
wojsk rzymskich, stacjonujących w 
Mantem, niedaleko Krems (północno-
wschodnia Austria). Aresztowany wraz z 
40 żołnierzami podczas prześladowania 
chrześcijan z ramienia Dioklecjana oraz 
zmuszany do złożenia ofiary bogom. W 

ramach odmowy wychłostano go i torturowano. Biczowano, 
ostatecznie przywiązano mu kamień u szyi i zatopiono w rzece 
Anesus (dziś: Enns) dokładnie 4 maja 304 roku.
 Z tego powodu 4 maja obchodzimy obecnie święto 
strażaków w całej Polsce i w innych krajach oraz we 
wspomnieniu liturgicznym w Kościele katolickim.

 Kim jest strażak? Jest to osoba, która walczy z 
ogniem. W dzisiejszym świecie zakres jego 
obowiązków znacznie się poszerzył do 
wypadków na drogach, klęsk żywiołowych i 
wszelkich katastrof. Ratuje życie i mienie 
ludzi. Często włącza się w sprawy 
organizacyjne wielkich imprez i zarządza 
porządkiem na nich. Można powiedzieć, że 
jest osobą uniwersalną i wszędzie obecną oraz 
potrzebną.
 Miejmy na uwadze wielką potrzebę tych 
ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i 
pomocą z ludźmi, którzy pomocy potrzebują.
  Pamiętajmy!  4 maja – Dzień 
Strażaka, Św. Floriana

Grzegorz Jaskuła
Źródło: brewiarz.pl., www.swflorian.pl

, 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
NIEDZIELNYCH 

 3 maj J 15, 1 – 8 
 „Owoc obfity przyniesiecie”
 
 Przypowieść o winnym 
krzewie i latoroślach w sposób 
przenośny oddaje istotę przyjaźni 
między człowiekiem a Jezusem.  
Święty Jan przekonuje, że to 
Chrystus jest prawdziwym 
winnym krzewem, który na wieki 
należy do Boga. Obaj stali się 
jednością. Jezus jest też złączony 
ze swoim Kościołem, z nami. 
Mówi: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity”. To 
p rzynoszen i e  owocu  j e s t  
pods t awowym wymog iem 
chrześcijańskiego życia w 
Kościele. Kto nie przynosi 
owocu, ten nie trwa w komunii: 
„Każdą latorośl, która we Mnie 
nie przynosi owocu [Ojciec mój] 
odcina”. 
 Absolutnie koniecznym 
warunkiem przynoszenia owocu 
jest komunia z Jezusem, z której 
w y n i k a  k o m u n i a  p o ś r ó d  

chrześcijan: „beze Mnie nic nie 
m o ż e c i e  u c z y n i ć ” .  
Najpiękniejszym zaś owocem, 
jaki mogą wydać pędy winorośli, 
jest komunia z innymi, dar 
Chrystusa i Jego Ducha. Święty 
Jan wielokrotnie powtarza w tej 
ewangelii słowo „trwać”. W ten 
sposób charakteryzuje przyjaźń 
Jezusa z ludźmi. Powinniśmy 
więc być cierpliwi, wierni, mimo 
trudności i zawirowań życia. 
Człowiek ma nie tylko trwać, ale 
też być częścią krzewu winnego, 
jego latoroślą.  Trwać w Jezusie 
oznacza pozwolić się przenikać 
przez Jego ducha i miłość. Z tego 
trwania wynika głęboka zażyłość 
i wzajemność relacji. Latorośl 
bowiem czerpie soki z krzewu 
winnego.  
 W przypowieści pojawia się 
też Bóg ukazany w roli rolnika. To 
On zajmuje się przycinaniem 
krzewu, co jest bolesne, ale 
jednocześnie konieczne, by 
szczep przynosił owoce.  

cd. str. 14
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 I Komunia Święta – W niedzielę, 24 maja 
2015 roku w Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego druga grupa dzieci kl. III przystąpi do 
I Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.00.

 Wyjazd do Rokitna – W czwartek, 28 maja 
2015 dzieci kl. III, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii św. wyjadą do 
Rokitna.

 Próba  sypania kwiatów – W piątek, 29 maja 
2015 roku o godz. 17.00 próba dla 
dziewczynek sypiących kwiaty na Boże Ciało.

 Nabożeństwa Czerwcowe – Przez cały 
miesiąc czerwiec po Mszy św. wieczornej 
odprawiane będą Nabożeństwa Czerwcowe.

 Dzień Solidarności – W poniedziałek, 1 
c z e r w c a  2 0 1 5  r o k u  z  o k a z j i  
Międzynarodowego Dnia Solidarności z 
Osobami Niepełnosprawnymi Umysłowo, w 
naszym kościele w godzinach porannych, 
odprawiona zostanie Msza św., a potem 
spotkanie w ogrodach parafialnych.

 Boże Ciało – W czwartek, 4 czerwca 2015 
roku przypada Uroczystość Bożego Ciała.

 Oktawa Bożego Ciała – Od 5 do 11 czerwca 
procesje eucharystyczne podczas Mszy św. o 
godz. 9.00 i 18.00. Na zakończenie oktawy w 
czwartek, 11 czerwca po Mszy świętej 
wieczornej, procesja wokół kościoła do 
czterech ołtarzy.

 Urszula Pawelska
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Z A U FA N I E B O Ż E J O PAT R Z N O Ś C I
 W dzisiejszym świecie przepełnionym niepewnością i 
swego rodzaju lękiem, niewiele mówi się na temat ufności, 
zaufania i to nie tylko w stosunku do ludzi, ale nade wszystko 
w relacji Bóg - człowiek. Ufność jest całożyciową postawą 
człowieka wobec Boga, która wypowiada się w pełnieniu 
Jego Woli. Ufność przynosi ludzkiemu sercu pokój i trwałe 
szczęście. Ufność to nie uczucie, aby jednak doświadczyć 
tych Bożych darów, musimy w sobie pokonać barierę lęku i 
dystansu i całkowicie oddać się Jezusowi. 
Postawa ufności, zaufania i nadziei w moim życiu. 
 Kiedy przychodzą trudne chwile w naszym życiu, takie, 
które powalają nas na kolana, jedynie w głębi duszy 
znajdziemy wsparcie. To nadzieja głęboko zakorzeniona w 
bezgranicznym zaufaniu Panu Bogu pomoże nam przetrwać. 
Ta wielka łaska i wsparcie duchowe drugiego człowieka, 
pozwala stawić czoło w najtrudniejszych doświadczeniach 
życia. W takich chwilach ufamy, że Pan Jezus jest obok nas, że 
cierpi razem z nami, to On ociera nasze łzy i podtrzymuje nas, 
kiedy upadamy pod ciężarem naszego krzyża. To nie 
szczęśliwy splot wydarzeń  sprawia, że w danej sytuacji 
znajduje się człowiek z wyciągniętą pomocną dłonią, trafna 
decyzja lekarza, bądź inna okoliczność, to Pan Jezus stawia na 
naszej drodze konkretnych ludzi, którzy spieszą nam z 
pomocą. Ufajmy Opatrzności Bożej w chwilach, kiedy po 
ludzku nie widzimy nawet iskierki nadziei, a przed nami 
ciemność, strach i pustka. Pan Jezus, który stoi przy nas nie 
pozwoli nam zginąć, On nas kocha ojcowską miłością, 
wskazując nam drogę ku światłu, podtrzymując nas, kiedy 
zaczynamy upadać, kiedy po ludzku brakuje nam sił. 
Powierzajmy się Bożej Opatrzności, Ona nigdy nas nie 
zawiedzie. Nie zamykajmy się na ludzi, kiedy jesteśmy 
doświadczani przez los, prośmy o modlitwę, o mszę św., o 

ofiarowanie Komunii św. w konkretnej intencji. Wówczas 
strumienie łask spływają na nas bardzo obficie, zaczynamy 
odczuwać pokój w sercu, a zaufanie do Pana Boga 
odczuwalnie wzrasta. 
  Takie właśnie doświadczenie spotkało moją rodzinę, 
zostaliśmy doświadczeni w bardzo dotkliwy sposób, można 
by rzec, że zostaliśmy wystawieni na próbę, jak dalece 
zaufaliśmy Opatrzności Bożej. To doświadczenie jest 
kolejnym dowodem naszej wiary. Głęboko zaufaliśmy Panu 
Bogu, który na naszej drodze postawił ludzi, którzy 
bezinteresownie nam pomogli i nadal pomagają poprzez 
modlitwę i ofiarowane komunie św. Pan Bóg w naszym życiu 
jest obecny w każdym wymiarze, mamy świadomość, że 
jesteśmy Jego kochanymi dziećmi, o które się troszczy i 
przytula nas do Swego Miłosiernego Serca. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że z wielkim trudem wyrabia się taką postawę, 
ponieważ szatan nieustannie walczy o naszą duszę. Zły duch 
w swoim działaniu posuwa się bardzo daleko, aby nie 
dopuścić do naszego całkowitego oddania się w ufności Panu. 
Nie wolno nam się poddawać – po naszej stronie jest sam Bóg, 
dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętajmy, że im 
cięższa praca i trudniejsza walka – tym większe zwycięstwo. 
Bóg na wszystkie sposoby chce nam  powiedzieć, że poprzez 
ufność odkryjemy największy skarb Jego Serca, którym jest 
miłosierna miłość Ojca. Wiary i zaufania nie da się kupić,  
ponieważ są one owocem prawdziwej miłości i odwagi. Aby 
prawdziwie wierzyć i ufać, trzeba każdego dnia szczerze 
modlić się, uznając swą zależność od Boga. Należy pamiętać, 
że tylko ludzie pokorni, nie liczący na własne siły – a zdający 
się całkowicie i bezgranicznie na Boże Miłosierdzie, są w 
stanie w całej pełni zaufać Panu.

                               Katechista- Sławomir/ Andrzej Król

JEDENASTODNIOWY MARSZ 
DO CZĘSTOCHOWY

Po raz kolejny w dniach 5-15 lipca odbędzie się 
Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, do 
udziału w której serdecznie zapraszamy! 

Podczas jedenastodniowego marszu do 
Częstochowy, na Jasną Górę w celu spotkania się z 
Najświętszą Panienką, gwarantujemy super zabawę w 
doborowym towarzystwie „Bożych szaleńców”. Nasza 
podróż rozpoczyna się poranną Mszą Świętą w 
Opalenicy, po której pełni energii z intencjami w 
sercach i na kartkach ruszamy w drogę. W czasie 
wędrówki pełnej śpiewów, godzinek, konferencji 
Księdza Przewo(dnika), codziennych Eucharystii i 
modlitw z różańcem, mamy możliwość spotkania 
Jezusa oraz Matki Najświętszej. Jednak z każdym 
przebytym kilometrem dowiadujemy się, że 
pielgrzymka to nie tylko DUCHOWE SPA, ale także 
doskonała lekcja POKORY. Każdy promień słoneczny 
i wypity litr wody, tylko utrwalały nas w przekonaniu, 

że „wszystko możemy w Tym, Który nas umacnia...”.
Jeżeli czujesz, że chciałbyś w jakiś sposób wyrazić 

wdzięczność lub poprosić o wstawiennictwo Najświętszą 
Panienkę przyłącz się do nas i zostań pielgrzymem.
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Święty Wojciechu, w roku Jana 
Pawła II, który wywyższył Cię 
na ołtarzach Polski i świata, 
wyproś nam dobre wybory 

mądrych  i oddanych Polsce 
ludzi.  Święty Wojciechu, 

patronie Polski, 
módl się za nami. 

23 kwietnia - wspomnienie
 ŚW. WOJCIECHA 

- Patrona PolskiZ dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
 
Tak śpiewamy w pięknej, starej pieśni 
religijnej. 3 maja, święto narodowe i 
jednocześnie uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski - to doskonała okazja, by 
przypomnieć sobie, co znaczą te słowa. 
Owo "z dawna" oficjalnie zaczyna się od 
ślubów króla Jana Kazimierza, choć 
przecież Maryja zawsze była nam 
Hetmanką. Z Jej imieniem na ustach do 
boju w obronie Ojczyzny ruszało polskie 
rycerstwo i zwyciężało, a narodowym 
hymnem była najstarsza polska pieśń 
religijna, przywołująca imię Bogurodzicy.
Sam jednak tytuł Matki Bożej jako 
Królowej narodu polskiego sięga drugiej 
połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora 
nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 
Uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się 
w  XVII  wieku  po  zwyc ięs twie  
odniesionym nad Szwedami, które 
przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Historia rozkwitu kultu Maryi Królowej 
P o l s k i  w i ą ż e  s i ę  z  o k r e s e m  
kontrreformacji.  5 lipca 1607 r. bł. 
Bartłomiejowi Salutiusowi, włoskiemu 
f r a n c i s z k a n i n o w i  r e f o r m a c i e  
wsławionemu darem prorockiego ducha i 
objawieniami od Boga, podczas Mszy Św. 
ukazała się Matka Boża. Zanotowano ten 
dzień i o zdarzeniu doniesiono papieżowi.  
Niedługo po tym Matka Boża ukazała się 
innemu włoskiemu duchownemu. 14 
sierpnia 1608 r. mieszkający w Neapolu 

włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz 
Mancinelli z zakonu jezuitów, miał 
objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła 
mu, aby nazwał ją Królową Polski.
 Następnie przebywającemu w Krakowie 
w katedrze na Wawelu, 8 maja 1610 Matka 
Boża objawiła mu się powtórnie. Podczas 
uroczystej Mszy Św. przy grobie Św. 
Wojciecha. Ujrzał wtedy Maryję w 
królewskim, olśniewającym majestacie, 
jakiego jeszcze nigdy nie oglądał. 
Bogarodzica powiedziała mu: Jam jest 
Królowa Polski. Jestem Matką tego 
narodu, który jest mi bardzo drogi, więc 
wstawiaj się do mnie za Nim i o 
pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a 
ja ci zawsze będę, jakom jest teraz 
miłościwą.
 Wiadomość o tym objawieniu 
rozpoczęło szerzenie kultu Królowej 
Polski  
 Za rządów króla Jana Kazimierza (1648-
1668) Polska przeżywała tragiczne chwile. 
Była rozbita i skłócona wewnętrznie. 
 Pozostało jedno miejsce nigdy 
niezdobyte. Wiedzieli o tym Szwedzi i 
łakomi na "ogromne bogactwa",  
zgromadzone w klasztorze ojców 
Paulinów w Częstochowie na "Jasnej 
Górze" postanowili je zagrabić. Od dnia 19 
listopada 1655 r. przez sześć długich 
tygodni oczach całego narodu trwała 
bohaterska zwycięska obrona klasztoru. 
Król Jan Kazimierz wrócił do kraju i dnia l 
kwietnia 1656 roku przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Łaskawej we 
Lwowie  podczas uroczystej Mszy świętej 
złożył berło i koronę, i padł na kolana 
przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od 
słów: "Wielka Boga - Człowieka Matko, 
Najświętsza Dziewico" ogłosił Matkę 
Bożą za szczególną Patronkę Królestwa 
Po lsk iego .  Szybko  przy ję ło  s ię  
przekonanie, że najlepszym typem obrazu 
Królowej Polski jest obraz Pani 
Częstochowskiej, której koronacja 
papieskimi koronami odbyła się 8 
września 1717 roku.   
Szczególnego znaczenia nabierała Jasna 
Góra w czasach trudnych, a więc w okresie 
rozbiorów, czy wojen.  
Kiedy w roku 1945 Polska uzyskała 
uwolnienie od jarzma hitlerowskiego. 
Episkopat Polski, pod przewodnictwem 
kardynała Augusta Hlonda, na Jasnej 
Górze odnowił akt poświęcenia się i 
oddania Bożej Matce. 

Ponowił też złożone przez króla Jana 
Kazimierza śluby. W uroczystości tej 
brała udział milionowa rzesza 
wiernych.
Po drugiej wojnie światowej Jasna Góra 
jeszcze dobitniej pełniła rolę duchowej 
stolicy Polski. Jednak kolejne lata nie 
sprzyjały rozwojowi myśli i kultury 
religijnej. Wiara w oczach komunistów 
była czymś złym. W czasie uroczystej 
"Wielkiej Nowenny", na apel prymasa 
P o l s k i ,  k a r d y n a ł a  S t e f a n a  
Wyszyńskiego, cała Polska ponownie 
oddała się pod opiekę Najświętszej 
Maryi Wspomożycielki. 26 sierpnia 
1956 roku Episkopat Polski dokonał 
aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, 
które przed trzystu laty złożył król Jan 
Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w 
więzieniu. Symbolizował go pusty tron 
i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. 
Po sumie pontyfikalnej odczytano 
przez prymasa ułożony akt odnowienia 
ślubów narodu. W 1962 r. papież Jan 
XXIII ogłosił Maryję Królową Polski 
główną patronką kraju i niebieską 
Opiekunką naszego narodu.

MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI



 Rozważaliśmy w naszym ostatnim artykule, że Pan Bóg 
nie tylko stworzył cały świat, ale też nim się troskliwie 
opiekuje. Ta Boża opieka nazywa się Opatrznością Bożą. 
Poprzednio mówiliśmy o świecie nieożywionym. Dzisiaj 
zastanowimy się, chociaż pobieżnie, nad stworzeniami 
ożywionymi, do których należą rośliny, zwierzęta i ludzie.

Na świecie istnieją tysiące gatunków roślin. Każdy z 
nich ma własne życie i cel do spełnienia. Mają służyć 
zwierzętom i ludziom. Posadźmy dwa różne drzewa, a każde 
z nich będzie czerpało substancje potrzebne do życia z tej 
samej ziemi. Mają inny wygląd, czas wzrostu i życia. A gdy 
spełni swoje zadanie staje się nawozem i użyźnia ziemię, z 
której wyrosło. Istnieje mnogość zwierząt w wodach, na 
lodach i w powietrzu. Ich życiem kieruje instynkt. Niektóre 
ptaki odlatują na zimę do krajów o cieplejszym klimacie. Nie 
znając drogi przemierzają tysiące kilometrów do miejsca 
swojego przeznaczenia. Zwierzęta pozostające na zimę, 
posiadają takie zdolności, które pozwalają im przetrwać ten 
okres. Owady, takie jak pszczoły spełniają pożyteczną pracę, 
zapylając rośliny.

Człowiek, prawdziwy król stworzenia, ma w sobie życie 
roślinne, zwierzęce i duchowe. Przede wszystkim ma rozum i 
wolną wolę. Może myśleć, pracować, rozwijać siebie i świat 
wokoło. Cudem jest budowa ciała człowieka. Pewien sławny 
fizyk powiedział, że ten, kto stworzył oko, musiał doskonale 

poznać prawa optyki. Inny stwierdził, że tylko największa 
Mądrość mogła stworzyć taki organ. Nie mniej 
zdumiewająca jest budowa ucha. W części wewnętrznej 
mamy kilka tysięcy malutkich włókien (strun), które 
umożliwiają nam słyszenie. W żołądku znajduje się kwas, 
rozpuszczający pokarm, jednak kwas ten nie rani samego 
żołądka, który jest pokryty od wewnątrz odporną powłoką.

Stwórca tę mądrość przekazał wszystkim ludziom, a 
nawet zwierzętom. W naszym  rozważaniu moglibyśmy 
prześledzić wszystkie stworzenia. Sławny botanik Linneusz 
mówił tak: „Ja nie tylko wierzę w Pana Boga, ale widzę Go w 
stworzeniach”. Kto patrzy na zegarek, podziwia jego 
dokładną pracę i złożony mechanizm, chociaż nie widzi 
zegarmistrza, chwali  jego mądrość. Wszystko, co istnieje ma 
swoją przyczynę, trudno przypuścić, aby tak cudowny 
wszechświat powstał bez swojego autora. Zauważając to, 
musimy dojść do zrozumienia, jak wielka jest potęga i 
mądrość Stwórcy.

Powinna nas zastanowić jeszcze jedna myśl. Jeżeli 
wszystko to zostało stworzone dla człowieka żyjącego tylko 
krótki okres czasu, to jak wspaniały musi być świat 
niewidzialny, w którym mamy żyć przez całą wieczność. 
Starajmy się tak żyć, abyśmy do tego wiecznego świata doszli 
z Bożą pomocą.

 Opracował Ks. Leon Łodziński

      Wieczorem 26.03.2015 roku uczniowie kl. 4 Technikum 
Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu zebrali się na Placu Rybaki, 
aby udać się na pielgrzymkę do Częstochowy. 
 Około 22:15 wyruszyliśmy w drogę pod opieką 
księdza Marka Krysmanna i wychowawczyni Pani Moniki 
Niezborały. Pomimo późnych godzin, humory wszystkim 
dopisywały i wszyscy modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni.
  Około godziny 5:30 byliśmy na miejscu. O godzinie 
6:00 udaliśmy się na odsłonięcie obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze, a następnie 
uczestniczyliśmy w mszy świętej, którą koncelebrował  
ksiądz Marek w intencji naszej tegorocznej matury.  
 Po mszy świętej mieliśmy trochę czasu dla siebie. 
Każdy z osobna modlił się w swoich intencjach. 
Ksiądz Marek oprowadził nas po terenie Sanktuarium, 
każdy był pod wielkim wrażeniem. W godzinach 
popołudniowych wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
Pomimo deszczowej pogody, jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wizyty w Częstochowie. 
 Dziękujemy księdzu Markowi za zorganizowanie 
wyjazdu. Mamy nadzieję, że dzięki modlitwie i 
wstawiennictu Matki Boskiej Częstochowskiej, wszyscy 
uzyskamy pozytywne wyniki z matur.                           

                           Weronika Nawrot kl. IV TDE 

(Zdjęcie na okładce)

CELOWOŚĆ W ŚWIECIE ORGANICZNYM

MATURZYŚCI  W  CZĘSTOCHOWIE ODNOWIONA FIGURA MATKI BOŻEJ 
W NĄDNI

 
 W majowe dni gromadzimy się tradycyjnie w kościołach, 
przed przydrożnymi figurami i krzyżami na Nabożeństwach 
Majowych ku czci Matki Bożej. Modlą się również 
mieszkańcy Nądni, spotykając się przed odnowioną figurą 
Najświętszej Panienki (która znajduje się tuż przy ścieżce 
rowerowej). 
 Na spotkaniu zelatorów Róż Różańcowych z Nądni oraz 
Pani Sołtys, podjęto inicjatywę o odnowieniu figury. 
Akceptację pomysłu wyrazili również mieszkańcy ulic: 
Nowej, Kowalskiej, Boiskowej i części ul. Głównej, którzy 
opiekują się figurą.
 Konieczne było zabezpieczenie figury przed dalszym 
osiadaniem i przechyłem. Poza tym wyczyszczono i 
zaimpregnowano kamień na cokole, odmalowano figurę 
Matki Bożej, usunięto stare rośliny i dokonano nowych 
nasadzeń, uprzątnięto teren wokół, usunięto stare ogrodzenie, 
wstawiono nowe słupki z łańcuszkiem, nawieziono ziemi na 
którą wyłożono kostkę, wykonano oświetlenie.
 Mieszkańcy powyższych ulic nie tylko sfinansowali 
koszty odnowienia, ale również przez kilka dni wykonywali  
wszystkie prace, w które włączyli się także Pani Sołtys wraz z 
Radą Sołecką oraz OSP w Nądni.
  Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
od odnowienia Figury Matki Bożej, składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.   (Zdjęcie figury na okładce)                              AM.
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ŚW. FILIP NERI - RADOSNY ŚWIĘTY 
DRUGI APOSTOŁ RZYMU

 Ten pogodny, radosny Święty wspominany przez 
Kościół w Dniu Matki, był człowiekiem obdarzonym 
szczególnym poczuciem humoru i talentem jednania sobie 
ludzi.  Jego rozmaite figle przeczą mylnemu 
przeświadczeniu, jakoby świętości musiało towarzyszyć 
ponuractwo.  Św. Filipowi udało się zharmonizować 
ducha ascezy z pogodą ducha.

 Urodził się 21 lipca 1515 roku we Florencji. Jego 
rodzicami byli Franciszek i Lukrecja Mosciano. Na Chrzcie 
świętym  otrzymał imiona: Filip Romulus. Dobry Filipek – 
jak nazywano w dzieciństwie późniejszego świętego – był 
przekonany, że przed prawdziwą radością diabeł ucieka. 
Filip początkowo kształcił się u dominikanów w klasztorze 
św. Marka we Florencji. Po przedwczesnej śmierci matki i 
starszego brata, kiedy pogorszyły się warunki majątkowe 
ojca, Filip udał się do wuja w okolice Monte Cassino, 
by wyręczyć go w pracy. Miał wtedy 18 lat. Do Florencji 
już nigdy nie wrócił.  Mając lat 20 obrał sobie kolejny 
cel: Rzym.
 Już wtedy zasłynął ze swej bezinteresowności i 
ascetycznego stylu życia. W początkowym okresie swojego 
pobytu w Wiecznym Mieście, Filip Neri pracował jako 
nauczyciel w domu florenckiego przedsiębiorcy i uczęszczał 
na wykłady z teologii i filozofii na Uniwersytecie La 
Sapienza. Wolny czas spędzał na modlitwie, pielgrzymując 
do miejsc, gdzie spotykali się pierwsi chrześcijanie. 
Szczególnie sprzyjające miejsce do modlitwy i medytacji 
znajdował w katakumbach, tam też w 1544 roku 
doznał mistycznego przeżycia. Jak później opowiadał, 
przez jego usta wstąpiła ognista kula, która spowodowała, 
że jego klatka piersiowa wybrzuszyła się pod 
wpływem wewnętrznej siły. Lekarze stwierdzili, że 
wygięły mu się dwa żebra. Po tym wydarzeniu Filip do 
końca życia miewał palpitacje serca, zwłaszcza w 
chwilach  uniesień.
 We współpracy ze swoim spowiednikiem, w roku 1548, 
założył Bractwo Trójcy Przenajświętszej - do obsługi 
pielgrzymów i chorych. Widział bowiem jak te wielkie rzesze 
pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i 
materialnej.
 Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, 
kiedy to za namową spowiednika przyjął święcenia 
kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan należał do 
wspólnoty kapłanów kościoła św. Hieronima, usytuowanego 
w samym centrum Rzymu. Tutaj Filip rozpoczął swoje ważne 
doświadczenie duszpasterskie, angażując się przede 
wszystkim w katechizację najuboższych mieszkańców 
Rzymu: ukierunkowując ich duchowo, spowiadając i 
objaśniając im Pismo Święte. To był pierwszy zalążek 
powstania wielkiego dzieła jego apostolskiego serca  -  
„Oratorium”.  Najpierw w jego mieszkaniu gromadziło się 
niewielu słuchaczy, a po kilku latach oratoria liczyły po 

kilka tysięcy 
uczestników. 
W s p ó l n a  
m o d l i t w a ,  
r o z m o w y  
o s o b i s t e ,  
s p o w i e d ź ,  
c z y t a n i a  
d u c h o w e ,  
konferencje i 
dyskus je  na  
t e m a t y  
a k t u a l n e ,  
rekolekcje – 
o t o  b o g a t y  
p r o g r a m  
spotkań. Duszą tych spotkań był Filip, a łatwiej było na nie 
wejść, niż stamtąd wyjść. Tak te miejsca wiązały i 
przyciągały.
 Gdy liczba uczestników spotkań wzrosła, Filip 
zorganizował grupę stałych współpracowników ( niektórzy z 
nich powołani zostali do kapłaństwa ). Założył wspólnotę, 
która później dała początek zgromadzeniu oratorianów. 
Gorliwość Filipa wzbudzała zawiść, oskarżano go o 
nadmierne ambicje. Filip przetrwał te ataki, a Papież 
Grzegorz XIII, który podziwiał jego pracę, 15 lipca 1575 
roku, pobłogosławił i zatwierdził zgromadzenie. Do grona 
przyjaciół Filipa należeli m. in.: św. Kamil de Lellis, św. 
Franciszek Salezy, św. Ignacy Loyola, św. Karol Boromeusz i 
wielu innych. 
 Z kościoła św. Hieronima oratorianie – dziś filipini, 
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri – przenieśli się do 
kościoła Najświętszej Maryi Panny (Santa Maria della 
Vallicella) zwanym Chiesa Nuova – Nowym Kościołem – ze 
względu na prace renowatorskie przeprowadzone w nim z 
woli Filipa. Jedną z najoryginalniejszych zasad, na 
jakiej opierało się dzieło Filipa, był świecki charakter tej 
wspólnoty. Więź pomiędzy jej członkami nie wymagała 
żadnych ślubów ani przysiąg. Był to wybór, którego z 
uporem bronił Filip i który odróżniał Oratorium od 
wszystkich innych wspólnot kościelnych. Jego członkowie 
prowadzili jednak życie wspólnotowe. Skupiali się 
wokół Stołu Pańskiego, oddawali się modlitwie, 
„duchowym rozmowom” i śpiewali.
 Filip był przewodnikiem duchowym i reformatorem 
Kościoła XVI wieku, doradcą, powiernikiem i 
spowiednikiem papieży oraz kardynałów, a także wybitnym 
pedagogiem. Nigdy nie uległ pokusie rozwijania kariery, 
zachowując pokorę i prostotę życia. Spośród rozmaitych 
zaszczytów odrzucił m. in. kapelusz kardynalski,	który	chciał	
ofiarować mu Papież Grzegorz XIII.

cd. str.  12
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„Od szóstego roku życia zacząłem 
służyć jako ministrant ...” 

Rozmowa z ks. proboszczem Zbigniewem 
Piotrowskim z okazji 30- lecia Kapłaństwa.

Czy może nam ksiądz określić, co to jest „ Powołanie”?
Powołanie – dotyczy każdego człowieka w zakresie jego 
powinności, które kiedyś usłyszał, do których się zobowiązał, 
które chciał i chce konsekwentnie realizować.  Powołanie 
może być do życia małżeńskiego i rodzinnego, do  stanu 
duchowego, do życia samotnego. Można je również  
rozeznać w zakresie spełnienia siebie w danym zawodzie.  
Należy je realizować  tak, aby być z siebie zadowolonym a 
inni mieli z tego pożytek, aby na końcu drogi móc powiedzieć 
zrealizowałem się. Na gruncie tych różnych powołań 
postanowiłem służyć Bogu i Kościołowi. A skoro Bogu, to 
ludziom, którzy ten Kościół stanowią.
Co zdecydowało o wyborze drogi Kapłańskiej Księdza 
Proboszcza ?
Powołanie rodziło się od najmłodszych lat. Od szóstego roku 
życia zacząłem służyć jako ministrant przy ołtarzu. Było to w 
Opalenicy, w parafii św. Mateusza,  gdzie proboszczował 
wtedy ks. kan. Teofil Dals. Służba moja ministrancka i 
lektorska trwała aż do matury. Miałem więc czas, by 
przypatrywać się służbie przy ołtarzu, ale i spotkać wielu 
księży, którzy w tych czasach spełniali obowiązki 
wikariuszowskie w parafii. Po maturze złożyłem „papiery' do 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na egzaminie wstępnym się 
jednak  nie pojawiłem, dokumenty wycofałem i złożyłem w 
Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
Jak wspomina Ks. Proboszcz czasy sprzed trzydziestu lat, 
czyli lata seminaryjne ?
Etap seminaryjny rozpoczął się we wrześniu w 1977 roku. Już 
po miesiącu otrzymałem wezwanie do wojska. Po latach 
okazało się, że ówczesna władza Polski Ludowej ukarała 
Arcybiskupa Poznańskiego za huczne obchody 
peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej i zabrała część  
kleryków z pierwszego roku do odbycia służby wojskowej, 
pomimo umowy z początku lat pięćdziesiątych, że tego 
czynić nie będzie. Jednostka wojskowa mojej służby w 
rzeczywistości  była jednostką polityczną, dla nas kleryków 
wręcz karną. Wróciłem wraz z siedmioma kolegami do 
Poznania w październiku w 1979 roku. W trakcie pobytu 
w Seminarium, w Opalenicy nastąpił podział parafii i  
proboszczem mojej nowej parafii św. Józefa został zacny 
ks. kan. Bolesław Kryś, wcześniej proboszcz w Łomnicy.
 Seminarium wspominam bardzo dobrze. To lata 
zbliżenia się do Pana Boga, nieustannej refleksji czy to jest 
to ? To czas przyjaźni, które pozostały do dzisiaj. Od 1981 
roku każde wakacje to piesze pielgrzymowanie do 
Częstochowy. 
W jakich parafiach służył Ksiądz zanim rozpoczął posługę u 
nas, w Zbąszyniu ?
Święcenia kapłańskie przyjąłem 23 maja w 1985 roku  z rąk 

Arcybiskupa Poznańskiego 
ks. Jerzego Stroby. Zaraz po 
ś w i ę c e n i a c h  z o s t a ł e m  
skierowany do parafii Skoki, 
gdzie po pierwszej wizycie u 
k s i ę d z a  p r o b o s z c z a   
zostałem z niej odwołany. 
Pierwszy miesiąc mojej 
p o s ł u g i  k a p ł a ń s k i e j  
przeżyłem w parafii Olszowa 
k .  K ę p n a  w  r a m a c h  
zastępstwa wakacyjnego 
miejscowego proboszcza. 
Następnie rozpocząłem 
pracę w parafii Brenno, gdzie proboszczem był śp. ks. 
Zbigniew Zieliński. Później parafia św. Jana Chrzciciela w 
Lesznie, tam pracowałem trzy lata. W parafii tej razem ze mną 
było czterech wikariuszy, a proboszczem ks. Kazimierz 
Pietrzak, który żyje do dziś. W Lesznie zajmowałem się 
głównie młodzieżą. Prowadziłem Oazę, Harcerstwo 
Rzeczpospolitej ( ZHR). W moim mieszkaniu, spotykali się 
również członkowie Solidarności. Kolejne kroki drogi 
kapłańskiej  skierowane zostały do Sanktuarium Narodzenia 
Matki Bożej w Lubaszu, gdzie proboszczem był śp. ks. kan. 
Jerzy Kędzierski. Tam również byłem odpowiedzialny za 
młodzież. Z podobnym przesłaniem powędrowałem dalej na 
cztery lata do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Śremie. Moim proboszczem był wtedy śp. ks. kan. Bogdan 
Elegańczyk.  Ostatnią  placówką wikariuszowską to 
parafia w Poznaniu na  Wichrowym Wzgórzu  pw. 
Wniebowstąpienia  Pańskiego. Gdy tam trafiłem, urząd 
proboszczowski pełnił  ks. kan. Czesław Liczbański  a po nim 
funkcję tę przejął ks. kan. Jan Szczepaniak. W Poznaniu 
opiekowałem się chórkiem Wicherki i miejscowym 
Caritasem.  Po piętnastu latach bycia wikariuszem, czyli w 
2000 roku zostałem skierowany do parafii pw.  
Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny w Dębnie k. 
Jarocina jako proboszcz.  W 2005 roku  decyzją Księdza 
Arcybiskupa Jerzego Gądeckiego zostałem przeniesiony do 
Zbąszynia. 
Jakie słowa , cytat widnieją na obrazku Ks. proboszcza ? 
„ Panie niechaj  Twa Łaska umożliwi mi to, co mi się zdaje 
niemożliwe dla mych sił”- Tomasz a Kempis 
Kapłaństwo jest Wielkim Darem Miłości od Boga. Pewnie 
nieraz zastanawiał się ksiądz nad tym „Darem”, który 
otrzymał?
Św. Jan Paweł II w  jednej ze swych książek zatytułowanej 
„Dar i Tajemnica” nawiązuje właśnie do  powołania, które 
jest Darem i Tajemnicą.
Czy tak wyobrażał sobie Ksiądz Kapłaństwo ? 
Nigdy nie wyobrażałem sobie kapłaństwa, jakie ma być. 
Brałem go takim, jakim jest.
Czy po tylu latach, zdobywając taką wiedzę i doświadczenie 
życia kapłańskiego, wybrałby ksiądz taką drogę jeszcze raz ?
TAK

Rozmawiała 

Gabrysia Skubiszyńska
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„ERM PO WIZYCIE ŚW. URSZULI - „SZAROŚĆ W KOLORZE SŁOŃCA”

 To tytuł gry terenowej o św. Urszuli Ledóchowskiej, 
którą stworzyli nasi animatorzy wraz z przyjaciółmi na 
prośbę Sekretariatu Krajowego ERM-u – jest już 
umieszczona na ogólnopolskiej stronie internetowej, a w 
czerwcu nasza młodzież poprowadzi ją w Poznaniu dla 
uczestników archidiecezjalnego zlotu dzieci. 
 Przez cały tydzień nasza parafia gościła relikwie św. 
Urszuli, a w Niedzielę Miłosierdzia Zbąszyń odwiedziła 
s. Danuta Sakowicz z pobliskich Pniew. W czasie 
Eucharystii głosiła słowo o św. Urszuli, której 
zgromadzenie nosi nazwę Urszulanek od Serca Jezusa 
Konającego, stanowiącego samo źródło Miłosierdzia. 
Relikwie Świętej stały przy Grobie Pańskim dokładnie w 
miejscu, gdzie w Wielki Piątek był wystawiony 
Najświętszy Sakrament… Po południu s. Danuta 
obejrzała przedstawienie „Pamiętajcie o ogrodach”, 
które młodzież przypomniała z zeszłego roku (niektórzy 
z naszych aktorów  znali siostrę osobiście z warsztatów 
teatralnych, które prowadzi). 
 To był piękny tydzień – można powiedzieć „Tydzień 
Skupienia” dla członków ERM-u, którzy mieli swoje 
dyżury w nawiedzaniu kościoła oraz prowadzili 
codziennie Różaniec z rozważaniami na podstawie 
tekstów św. Urszuli. 
 Z kolei w piątek  - w czasie gdy w Pniewach trwało 
akurat uroczyste otwarcie rocznych uroczystości 
jubileuszowych - nasze dzieci i młodzież zorganizowała 
obchody Jej 150 urodzin. Był tort, kwiaty (słoneczniki, 

gdyż św. Urszulę można też nazwać Świętą od 
słoneczników), tańce i wspólny śpiew, a później 
Msza św. pożegnalna z błogosławieństwem relikwiami 
Świętej. Dorośli mogli obejrzeć film dokumentalny o 14-
letnim Danielu, który podczas wypadku porażenia 
prądem doznał cudownego ocalenia za przyczyną św. 
Urszuli – wydarzenie  to zostało zakwalifikowane jako 
jeden z cudów kanonizacyjnych. 
 W związku z jubileuszem do Pniew przyjedzie 
też redaktor Małego Gościa Niedzielnego, który chce 
spotkać się z jedną ze wspólnot ERM- u z naszej 
diecezji. Moderator ks. Marcin Nowak, który 
przywiózł nam relikwie św. Urszuli, postanowił wybrać 
naszą zbąszyńską grupę. Tak więc zachęcamy 
wszystkich (szczególnie z rodzin naszego ERM-u) do 
zamówienia w kioskach czerwcowego numeru Małego 
Gościa!
  Przypominamy, że zdjęcia z uroczystości można 
znaleźć na stronie internetowej naszej parafii, a ze 
wszystkich wydarzeń naszego ERM-u na stronie erm.pl. 
Kończymy fragmentem wiersza św. Urszuli, który 
towarzyszył nam przez cały Tydzień Miłosierdzia:

 O, Panie, niech będę jak promyk słoneczny, 
co wszędzie pociechę, wesele roznosi,

co wszędzie Twą chwałę i dobroć Twą głosi, 
co jakby Twój uśmiech, o Panie przedwieczny!

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak
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FIGURY I KRZYŻE 

21. Krzyż w Nowym Dworze 
– przy  posesji pp. Stachowiaków 

Jadąc lub idąc od strony Zbąszynia, za torami, 
po prawej stronie drogi, mijamy stojący wśród zieleni,  
drewniany krzyż. Jest to przy posesji pp. Stachowiaków.  
Na obecne miejsce krzyż został przeniesiony 11 czerwca 
2003 roku. 

Krzyż ten najprawdopodobniej postawiony został przed 
wojną, przy przejeździe kolejowym w Nowym Dworze. 
Podczas bojówek likwidujących krzyże, które miały miejsce 
na naszym terenie ok. roku 1940, krzyż ten został ścięty 
przez m. in. Herberta Rau. 

Po wojnie, odnowiony przez cieślę p. Sajnę, został 
ponownie ustawiony na swoim miejscu. Kolejną renowację 
krzyża przeprowadził p. Zygmunt Rzepa. 

Jak pisałam, krzyż na obecne miejsce został 
przeniesiony  11. 06. 2003 roku. Krzyżem opiekuje się 
rodzina Stachowiaków.

                                                                                                      
Urszula Pawelska

Może ktoś z Czytelników naszej parafialnej gazety 
uzupełni moje wiadomości na temat opisanego krzyża. 
Bardzo proszę o kontakt.

                                                              Urszula Pawelska

 Poprzez swój oryginalny sposób życia bywał, niestety 
często źle rozumiany i przedstawiany we fałszywym świetle. 
Biografowie ze stygmatyka Ducha św., męża pokory i 
prostoty, człowieka humoru i radości, uczynili dziwaka, 
wesołka, dowcipnisia. Św. Filip mawiał, że „Radosnemu sercu 
łatwiej jest dążyć do perfekcji, niż zrozpaczonemu”.
 Utrudzony pracą  ponad s i ły  d la  Kościo ła  
Chrystusowego, zmarł 26 maja 1595 roku w Rzymie, w wieku 
80 lat. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele Chiesa 
Nuova w Rzymie. Jest to kościół, w którym św. Filip 
przeprowadził prace renowatorskie.
 Oddanie, z jakim św. Filip pracował dla „Wiecznego 
Miasta” przez 60 lat, sprawiło, że pod koniec życia zyskał 
sobie miano Apostoła Rzymu. Św. Filip, pomimo swej 
popularności w Rzymie, jest świętym mało znanym. 
Przyczyniło się do tego m. in. to, że w swej pokorze nie napisał 
żadnych dzieł. To, co zaś napisał i co mogłoby ukazać jego 
świętość, jego szkołę duchowości i świadectwo życia, kazał 
spalić przed swoją śmiercią. Pomimo że w owych czasach 
zaczęto wprowadzać do procesów kanonicznych surowsze 
wymagania, to jednak przekonanie o świętości Filipa było tak 
powszechne, iż beatyfikacja Sługi Bożego odbyła się już 15 lat 
po jego śmierci. Było to w 1610 roku, a dokonał jej Papież 
Paweł V. Kanonizowany został po kolejnych 12 latach, w roku 
1622 przez Papieża Grzegorza XV.

 Do Polski pierwsi synowie św. Filipa przybyli w 1668 
roku do znanego nam Gostynia, gdzie po dzień dzisiejszy są 
stróżami sanktuarium Matki Bożej – Świętogórskiej Róży 
Duchownej. Oprócz Gostynia (zdjęcie klasztoru poniżej) 
filipini mają w Polsce jeszcze kilka placówek.

																																														Urszula Pawelska 									
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XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016
 Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe 
spotkanie młodych ludzi z całego świata, którzy gromadzą się 
w jednym, wyznaczonym przez Papieża miejscu, by dać 
świadectwo wiary, wspólnie słuchać Słowa Bożego, 
sprawować sakrament Pokuty, przeżywać Eucharystię oraz 
głosić Dobrą Nowinę. 
 Pomysłodawcą ŚDM był św. Jan Paweł II, który w dniu 
20 grudnia 1985 roku, podczas spotkania opłatkowego, 
wyraził chęć, by ŚDM odbywały się co roku w Niedzielę 
Palmową (spotkanie diecezjalne), a co dwa lub trzy lata w 
wyznaczonym miejscu (spotkanie międzynarodowe). 
Impulsem do podjęcia takiej decyzji były dwa spotkania 
zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku 
Młodzieży (1985). Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorami 
dzieła stali się Papież Benedykt XVI oraz Papież Franciszek. 
 Znakami towarzyszącymi ŚDM są Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, 
które zostały w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku w 
Rzymie przekazane polskiej młodzieży. Od tego momentu 
rozpoczęła się ich peregrynacja po polskich diecezjach. 
 Każdemu spotkaniu młodych przewodzi specjalne 

hasło. Tematykę określa 
sam Ojciec Święty, który 
p r z y g o t o w u j e  d o  
m ł o d y c h  o r ę d z i e  
( p r z e s ł a n i e ) .  
Dodatkowo treści te są 
pogłębiane na „triduum 
katechetycznym”.

 Ś D M  
p o d z i e l o n e  
zostały na dwie 
zasadnicze części: 
„ D n i  w  
Diecezjach” oraz 
„ W y d a r z e n i a  
Centralne”. Cześć pierwsza - „Dni w Diecezjach” to czas, 
kiedy młodzież przybywa do diecezji na terenie całego 
kraju, które są gospodarzem spotkania. Tu zasadniczą rolę 
odgrywają dekanaty, które przyjmują młodych ludzi do 
siebie. Czas spędzony w Parafiach przebiega na wzajemnym 
poznawaniu się, integracji oraz poznawaniu danego regionu 
zarówno pod względem kultury jak i ukształtowania terenu. 
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach” rozpoczyna się drugi 
etap ŚDM, czyli „Wydarzenia Centralne”. Zebrana we 
wszystkich diecezjach młodzież, udaje się do głównego 
miasta organizującego Dni – do Krakowa. W ciągu tygodnia 
zebrana w Krakowie młodzież będzie uczestniczyć w 
ceremonii otwarcia, w katechezach, czuwaniach, drogach 
krzyżowych, spotkaniach z Papieżem oraz Festiwalu 
Młodych. Zakończeniem ŚDM jest uroczysta Msza Św. 
niedzielna, której przewodzi Ojciec Święty. 

XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 
w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym 

odbędzie się w Krakowie: 
“Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

J. Galas

Przedstawiamy dzisiaj naszym Czytelnikom kolejne zdjęcie z dawnych lat. Kogo przedstawia?



KOMENTARZE DO CZYTAŃ - cd. ze str. 4

10 maj J 15, 9 – 17  
 „Przywilej otrzymany od Boga”
 W tej ewangelii św. Jan zaprasza do trwania w 
miłości. To trwanie jest możliwe, ponieważ Chrystus nas 
pierwszy umiłował. Tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest 
spokojny. Kochać Boga to kochać każdego z nas. Trwanie w 
takiej miłości jest radością Chrystusa. Żeby wytrwać, trzeba 
nieustannie starać się wypełniać to, czego Bóg od nas chce.  
Nie wystarczy jednak etyka obowiązku. Potrzebna jest 
postawa dziecka, które czyni  wszystko z miłości do ojca. 
Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest dzięki Jego miłości. 
Miłość Jezusa nie jest rozdzielona "w równym stopniu" na 
wielu. Każdy jest i czuje się kochany w sposób 
niepowtarzalny, jedyny. Inaczej Jezus kocha wrażliwego i 
łagodnego Jana, inaczej pełnego temperamentu, 
zdecydowanego, gotowego do poświęceń Piotra, 
inaczej realistę i sceptyka Tomasza, jeszcze inaczej 
doktrynera Jakuba czy człowieka interesu, Judasza… Inaczej 
mnie. Wszyscy uczniowie są jednak w sercu Jezusa, bowiem 
On pozostaje przyjacielem wiernym do końca. Pozostaje 
przyjacielem nawet, gdy zostanie opuszczony, zapomniany i 
zdradzony przez swych uczniów. Jego przyjaźń zwycięża 
niewierności i tchórzostwo człowieka. Jej szczytem  jest 
wydanie siebie do końca: "Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".

17 maj Mk 16, 15 – 20 
„Wybrani do misji”
Święty Marek mówi o wielkich cudach, niesamowitych 
rzeczach, prawdziwej ewangelizacji z mocą, ale jednocześnie 
wskazuje na źródła tej mocy: „Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 
naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Sam Bóg 
współdziałał  z apostołami i sam Bóg był źródłem cudów. Tak 
było kiedyś i tak może być i obecnie. Jezus obiecał przecież: 
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”. W ewangelii słyszymy misyjny nakaz: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Wolą 
Boga jest głoszenie Ewangelii wszędzie, każdemu 
człowiekowi. Gorliwość wielu chrześcijan każe im porzucać 
swój rodzinny kraj i wyruszać daleko, np. do Afryki, Azji czy 
Ameryki, by tam mówić ludziom o Chrystusie i dawać im 
świadectwo swojego życia. Jest to niewątpliwy trud i 
poświęcenie, przed którym z szacunkiem należy pochylić 
głowę. Ci, którzy z odwagą i zaufaniem idą i głoszą 
Ewangelię, otrzymają Boże błogosławieństwo. Pan 
współdziała z nimi i wspomaga ich swoją łaską. Na czym ma 
polegać nasze apostolstwo? Na dawaniu świadectwa Miłości. 
Na umiłowaniu Jezusa prawdziwie i do końca. Na życiu 
Miłością do tego stopnia, iż cali w tę Miłość się przemienimy. 

24 maj J 20, 19 – 23 
„Otwarte drzwi”
 Po swoim zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów 
swoim Duchem. Duch Święty jest "adwokatem  i obrońcą". 

On broni przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi 
kierunkami, jakie proponuje współczesny świat. Duch Święty 
jest „wspomożycielem, doradcą". Poprzez Niego Jezus jest 
obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, 
w zderzeniu z rzeczywistością świata. Duch Święty jest 
„pocieszycielem i ożywicielem". On ożywia to wszystko, co 
w nas chore, obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję. Duch 
Święty jest "duchem prawdy". On przyszedł, jak mówi Jezus, 
aby przekonać świat „o sądzie, sprawiedliwości i grzechu". 
Zesłanie Ducha Świętego nadało nową jakość życiu pierwszej 
wspólnoty uczniów. Przybyły do nich Jezus zaczyna od znaku 
pokoju. Odblokowuje tym samym ich serca na przyjęcie 
darów, które zostaną na nich wylane przez Ducha Świętego. 
W ich życiu nastąpi teraz przełom. Stają się mocni i odważni. 
Apostołowie pójdą w świat, aby odważnie głosić Ewangelię.

31 maj Mt 28, 16 – 20 
„Być dla innych”
Święty Mateusz opowiada o tym, jak apostołowie idą na górę, 
by tam spotkać się z Jezusem.  Nauczyciel przekazuje im 
bardzo ważne słowa i pouczenie, które jest zapewnieniem 
Jego ciągłej obecności pośród swego ludu. W Ewangelii 
czytamy: „Gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon”. To wyraz 
szacunku i czci dla osoby. Uczniowie więc oddali Mu pokłon a 
potem nieco onieśmieleni, ale  z radością w sercu  podeszli do 
Niego. Jezus przywitał ich z uśmiechem, dobrze wiedział, co 
działo się w ich sercach. Na koniec dał im pouczenie. Chciał, 
aby uwierzyli w Jego nieustanną  obecność pośród nas. 
Powiedział: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jezus  
przedstawia się uczniom jako władca świata i mówi im o ich 
powołaniu. Powołuje ich bowiem na apostołów. Chce, aby 
przekazywali Jego naukę wszystkim narodom. Bardzo ważny 
jest tu Sakrament Chrztu, bo to on rozpoczyna życie w Jezusie. 
Ten Sakrament daje początek życiu duszy oraz siły i specjalne 
błogosławieństwo na całą drogę. Jezus mówi, aby uczyli ludzi 
zachowywać wszystko, co im przekazał. Teraz uczniowie, 
będąc apostołami, mają ważne zadanie przekazania tego, 
czego dowiedzieli się od Jezusa, czego doświadczyli, co było 
ich udziałem. Skąd takie słowa? Otóż Pan Jezus żegnając się, 
zapewnia, że nigdy ich nie opuści, zawsze będzie z nimi, 
zawsze będzie ich wspierał, pouczał i uzdrawiał.

    oprac. Katarzyna Kubiak
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  Sakrament Chrztu przyjęli:    
 
 1/.  Aleksander Piotr  Zydorczak,  Zbąszyń, ul. Leśna,
 2/.  Michalina  Janik,  Świętno, ul. Łupicka,
 3/.  Anna Katarzyna  Marciniak,  Zbąszyń, ul. Graniczna,
 4/.  Michał  Czepiżak,  Perzyny,
 5/.  Liliana  Berlińska,  Zbąszyń, ul. Warszawska,
 6/. Dorota  Bok,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
 7/.  Jessica Ganczarek,  Zbąszyń, Os. Na Kępie,
 8/.  Kamil Marcin  Piosik,  Zbąszyń, Os. Na Kępie,
 9/.  Marcin  Singer-Janowski,  Zbąszyń.

Odeszli do Wieczności:         

 1/.  Maria  Napierała,  l. 85,  Zbąszyń, ul. Graniczna,
 2/.  Helena   Kubiak,  l. 89,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
 3/.  Cecylia  Bartkowiak,  l. 88,  Stefanowo,
 4/.  Henryk  Karge,  l. 80,  Zbąszyń, ul. Muśnickiego,
 5/.  Ewa  Ziętara,  l. 82,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
 6/.  Jerzy  Kłysz, l. 56,  Zbąszyń, ul. Wigury,
 7/.  Helena  Kozak,  l. 71,  Zbąszyń, ul.  Wypoczynkowa.

W OSTATNIM CZASIE: 

Ignacy 
Krasicki

Czcigodnym Jubilatom 

Ks. Prał. Leonowi Łodzińskiemu
z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich 

Ks. Kan. Prob. Zbigniewowi Piotrowskiemu  
z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich 

składamy życzenia, aby zgodnie ze słowami 
św. Pawła w gorliwości nie ustając, 
płomiennym duchem, Panu służyli 
przez następne lata swojego życia. 
Niech Dobry Bóg obdarza Księży 
nieustającym Błogosławieństwem, 
a Matka Boża otacza swoją opieką

                                       
                                       

Ignacy Krasicki - Bajki

Lis i osieł
Lis stary, wielki oszust, sławny swym rzemiosłem,
Że nie miał przyjaciela, narzekał przed osłem.
«Sameś sobie w tym winien — rzekł mu osieł na to —
Jakąś sobie zgotował, obchodź się zapłatą».
Głupi ten, co wniść w przyjaźń z łotrem się ośmiela:
Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.

Komar i mucha
Mamy latać, latajmyż nie górnie, nie nisko.
Komar muchy tonącej mając widowisko,
Że nie wyżej leciała, nad nią się użalił;
Gdy to mówił, wpadł w świecę i w ogniu się spalił.

Lis i wilk
Wpadł lis w jamę, wilk nadszedł, a widząc w złym stanie,
Oświadczył mu żal szczery i politowanie.

«Nie żałuj — lis 
zawołał — chciej 
lepiej ratować».
«Zgrzeszyłeś, 
bracie lisie, trzeba 
pokutować».
I nagroda, i kara 
zarówno się mierzy:
Kto nikomu nie 
wierzył, nikt temu 
nie wierzy.
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Nr 43      MAJ    2015

AKCJA KATOLICKA WYJAŚNIA DLACZEGO 
JEST PRZECIW IN VITRO

 „Trzeba po raz kolejny powiedzieć, że in vitro nigdy nie 
było, nie jest i nie będzie metodą leczenia bezpłodności” – 
napisali w specjalnym oświadczeniu członkowie Akcji 
Katolickiej. W piśmie przypomniano, że in vitro to 
wyłącznie technika, czyli metoda zapłodnienia 
pozaustrojowego stosowana, gdy nie może dojść do 
zapłodnienia drogą naturalną. 
 „Nawet po pozytywnym wyniku zastosowania techniki in 
vitro, rodzice takiego dziecka nadal pozostają 
bezpłodni. Projekt rządowy nie tylko wprowadza w błąd, lecz 
co istotniejsze, w żaden sposób nie rozwiązuje 
kwestii leczenia niepłodności. Gdyby tak było, nie mógłby 
pominąć naprotechnologii, która takie szanse przed 
małżonkami pragnącymi dziecka otwiera, a niestety, ta 
dziedzina wiedzy ginekologiczno – endykrynologicznej 
została w omawianym dokumencie zupełnie pominięta” – 
czytamy w oświadczeniu.
 Poniżej publikujemy fragmenty oświadczenia Krajowego 
Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce:
 „Trzeba bowiem po raz kolejny wyraźnie powiedzieć, że in 
vitro nigdy nie było, nie jest i nie będzie metodą leczenia 
bezpłodności. Jest to wyłącznie technika, czyli metoda 
zapłodnienia pozaustrojowego stosowana gdy nie może dojść 
do zapłodnieniem drogą naturalną.  (...)
 Projekt wyraźnie idzie w kierunku poprawy kondycji 
działających w Polsce ośrodków sztucznego zapłodnienia od 
lat naciskających na dofinansowanie swej działalności z NFZ. 
Chodzi o usankcjonowanie czegoś, co można śmiało nazwać 
przemysłem in vitro, na co czekają wspomniane kliniki i 
przemysł farmaceutyczny.
 Dlaczego organizacje katolickie, i nie tylko, przeciwne są 
prawnemu usankcjonowaniu in vitro w kształcie rządowym? 

Przemawia za tym 
wiele względów. 
 Wspomniane 
n a  w s t ę p i e  
k ł a m l i w e  
twierdzenie, że in 
v i t r o  l e c z y  
bezpłodność – to 
po pierwsze. Nie 
m o ż n a  
również pominąć 
kwestii prawnych. Metoda jest sprzeczna z Konstytucją RP, 
która każe chronić ludzkie życia już od samego momentu 
poczęcia. Innym ważnym argumentem jest, że technika 
zapłodnienia pozaustrojowego niesie ze sobą poważne 
niebezpieczeństwo dla samego dziecka. 
 Niedawno opinia publiczna została poruszona informacją 
o pomyłce podczas zabiegu in vitro w laboratorium szpitala 
w Policach, w wyniku którego kobieta urodziła nie dość że nie 
swoje dziecko, to na dodatek z licznym wadami, 
których z pewnością rodzice woleliby uniknąć. Ale takie 
właśnie są skutki bezkarnych manipulacji materiałem 
genetycznym.
 Skuteczność zapłodnienia metodami in vitro jest nie 
dość że obciążona możliwością popełnienia tego rodzaju 
błędów, to na dodatek procentowo bardzo niska. To, co 
powinno jednak w sposób szczególny budzić nasz sprzeciw, to 
odhumanizowanie procesu prokreacji, w którym zatraca się 
szacunek, jaki winniśmy odczuwać wobec godności poczętego 
człowieka. Wszyscy rozumiemy pragnienie małżonków 
tęskniących do własnego potomstwa, ale nie sposób nie 
zauważyć, że zdarza się, iż pragnienie posiadania dziecka 
zaczyna przypominać pogoń za pożądanym produktem 
konsumpcyjnym.
 Zabierając głos w tej sprawie Akcja Katolicka 
pragnie przypomnieć, iż żadna ze skierowanych do dalszych 
prac sejmowych ustaw nie daje najmniejszej szansy na 
leczenie bezpłodności. Obie są moralnie szkodliwe, 
powierzając dzieło prokreacji laboratoriom i zabiegom 
technicznym. Obie napisane zostały z myślą o zabezpieczeniu 
interesów klinik zajmujących się zapłodnieniem 
pozaustrojowym. Obie pod pozorem promocji dzietności, 
będącej przecież afirmacją życia, wpisują się w scenariusz 
„kultury śmierci”.

Halina Szydełko, prezes zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 
Źródło: KAI, PAM



 

 

KĄCIK DLA DZIECI

KRZYŻÓWKA 
   1. Wlazł na płotek
 2. Piszesz nią po tablicy
 3. Smażone śliwki
 4. Ptak, który podrzuca swoje jajka 
     do innych gniazd
 5. Przenośny telefon
 6. Rano wschodzi, a wieczorem zachodzi
 7. Owad w czarno-żółte paski
 8. Kupisz w niej lekarstwa
 9. Posłanie dla psa lub kota
 10. Podziemna kolej   
autor: Milena

 

Wykreśl co drugą literę i odczytaj hasło -  słowa Pana Jezusa, które skierował do swoich uczniów.  

WYKREŚLANKA

SZYFR
Wykonaj działanie i wpisz wynik w tabelę szyfru. Odczytaj hasło – słowa św. Jana Pawła II
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 Litery w polach od  1  do  23  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Adama Mickiewicza, które prosimy nadsyłać na 
adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20. maja br.  Rozwiązanie  
Krzyżówki Wielkanocnej -  „Przez Twe święte zmartwychwstanie, daj nam grzechów odpuszczenie, a potem duszne 
zbawienie. Alleluja”.  Nagrody wylosowały: Pani Maria  Madaj, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia, Pani Janina Roguszka, 
Zbąszyń, ul. Leśna, Pani  Anna Przybyła, Nowy Dwór.   G  R  A  T  U  L  U  J  E  M  Y !
 Dziękujemy Czytelnikom i Czytelniczkom naszego pisma za przesłane życzenia  świąteczne oraz imieninowe.

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:
1/.  jeden z kontynentów,
  8/.  tytuł powieści Byrona,
  9/.  imię Ładysza – 
polskiego tenora,
10/.  naroże domu,
11/.  nazwisko polskiego 
aktora – film „Wielki Szu”,  
12/.  park etnograficzny pod 
gołym niebem,
14/.  meksykański wirtuoz 
gitary,
16/.  malarka, aktorka, 
rzeźbiarka,
18/.  zamek z 
fortyfikacjami,
22/.  dodatkowa okładka 
książki,  
24/.  dawne królestwo w 
Hiszpanii,
27/.  słodycz na patyku,
30/.  pisarka, lub … 
szklaneczka,
31/.  zajście, scysja,
32/.  aktorka polska – 
Dorota ….,
33/.  „firanki” w 
więziennym oknie,   
35/.  Thomas Morgenstern,
38/.  na patelni,
39/.  zarezerwowany w 
lokalu,
41/.  dawniejsza jazda,
44/.  impreza artystyczna 
odbywająca się co 2 lata,
45/.  zmuszanie, naciskanie,
48/.  fale morskie po 
podwodnym trzęsieniu 
ziemi,
51/.  zewnętrzne otwory 
nosa,
52/.  główne miasto Kenii,
53/.  podnosi ją ciężarowiec,
54/.  żona Boryny,
55/.  szybko mówiąca 
kobieta.

          Pionowo:

 1/.  np. biały lew,
  2/.  zakupione rzeczy,
  3/.  może być 
chemiczna,
  4/.  odlewa dzwony,
  5/.  oddział instytucji,
  6/.  znak interpunkcyjny,
  7/.  przedłużenie terminu 
płatności, lub ważności 
dokumentu,
13/.  w karetce 
pogotowia,
15/.  napis na koszulce,
17/.  na nim balustrada,
18/.  jaskiniowiec,
19/.  może być 
lodowcowa,
21/.  bywa na meblach,
23/.  tekst, w którym 
każdy wyraz zaczyna się 
taką samą literą,
25/.  tam przeciera się 
tarcice,
26/.  nie umie czytać ani 
pisać,
28/.  np. tęcza,
29/.  do znaczków 
pocztowych,
34/.  np. Obra,
36/.  strzela z ogniska,
37/.  sprzedaje bilety,
39/.  ciecz, gaz, ciało 
stałe,
40/.  cienkie płótno 
lniane,
42/.  wspina się w Alpach,
43/.  wybitny malarz 
holenderski,
46/.  ląduje na terytorium 
wroga,
47/.  wiersz – zagadka,
49/.  dawniej zaloty,
50/.  przyjemny zapach.  

KRZYŻÓWKA  MAJOWA  
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ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH    

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

SPEKTAKL „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”
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ZBĄSZYŃSCY MATURZYŚCI U TRONU JASNOGÓRSKIEJ PANI
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