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znajdziemy się w domu Ojca w niebie. To przecież nasz
najważniejszy cel.
Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do
„Któż z Tobą może mierzyć się godnością
Kto Ci dorówna w niebie stopniem i chwałą poświęcenia wiązanki kwiatów i zbóż miejmy nadzieję, że
Tyś Matka Boża więc na Cię z miłością kiedyś Maryja przedstawi nas Bogu.
I czcią największą spogląda świat cały
Na ten wakacyjny czas wszystkim wypoczywającym
Na Ciebie patrzy mile Trójca Święta
O Wniebowzięta!" życzę dobrego odpoczynku i odkrywania Matki Bożej
To już wakacje, czas odpoczynku, wyjazdów, wędrówek, objawiającej się w świecie, a tym, którzy pracują wiele sił
ale wraz z nimi nasze szczególnie ważne parafialne święto - i radości z tego, że swoją pracą wpisują się w wielkie
dzieło Boże.
Szczęść Boże
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Proboszcz
Niech ta uroczystość umocni w nas nadzieję, że jako zbawieni

SŁOWO PROBOSZCZA

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2015
Co działo się w czerwcu 2015 roku?
Nabożeństwa czerwcowe – Przez cały czerwiec, po Mszy
św. wieczornej, odprawiane były nabożeństwa z Litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 Ś w i a t o w y D z i e ń G o d n o ś c i z O s o b a m i
Niepełnosprawnymi Intelektualnie – Był obchodzony 1
czerwca pod hasłem „M jak Miłość”. Uroczystość rozpoczął
przemarsz przez miasto, od Szkoły Życia, pod pomnik
Świętego Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i
dalej do kościoła na Mszę św., którą odprawił ks. Proboszcz
Zbigniew Piotrowski. Zarówno w przemarszu jak i Mszy św.
udział wzięli również zaproszeni goście: m.in. Małgorzata
Pieńkowska znana z serialu „M - jak miłość” z roli Marysi
Rogowskiej, niewidoma piosenkarka o przepięknym głosie
Anny German – Sylwia Pogwizd. Ciąg dalszy uroczystości
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin miał miejsce w
ogrodach parafialnych.
 Boże Ciało – Tegoroczna procesja rozpoczęła się od ul.
Kolonia. Tu przy pierwszym ołtarzu odmówiona została
Litania do NSPJ i poświęcony został przez ks. Proboszcza,
nowy baldachim ufundowany przez Bractwo Kurkowe.
Najświętszy Sakrament zaś przywieziony został odkrytym,
pięknie udekorowanym samochodem. Wraz z Najświętszym
Sakramentem przyjechał ks. Łukasz w asyście dwóch
szafarzy. Drugi ołtarz usytuowany był u zbiegu ulic Kolonia i
Sportowa, a trzeci przy domu pp. Merda. Przy ołtarzu
czwartym, który postawiony został na placu przed WIKOMĄ,
odprawiona została uroczysta Msza św. sprawowana przez
naszych kapłanów, pod przewodnictwem ks. Proboszcza,
który również wygłosił homilię.
Wyjazd młodzieży na Lednicę – W sobotę, 6 czerwca grupa
zbąszyńskiej młodzieży brała udział w Spotkaniu Młodych na
Polach Lednickich. Tegoroczne hasło spotkania to – W IMIĘ
DUCHA ŚWIĘTEGO.
Jubileusze 60-lecia i 30-lecia kapłaństwa – W niedzielę, 7
czerwca podczas Mszy św. o godz. 9.00 przeżywaliśmy
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Prałata Leona Łodzińskiego
i 30-lecia kapłaństwa ks. Kanonika Proboszcza naszej parafii Zbigniewa Piotrowskiego.

Zakończenie Oktawy – W czwartek, 11 czerwca procesja
eucharystyczna odbyła się do czterech ołtarzy
przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych wiosek
– OŁTARZ I – Stefanowo, OŁTARZ II – Nowy Dwór i
Strzyżewo, OŁTARZ III – Perzyny i OŁTARZ IV – Nądnia.
Uroczystość NSPJ – W tym roku przeżywaliśmy 250
rocznicę ustanowienia tego święta, a obecnie uroczystości.
Jest to patronalne święto Straży Honorowej NSPJ.
Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty ERM – W sobotę, 13
czerwca młodzież i dzieci naszej parafii należąca do ERM-u,
brała udział w Archidiecezjalnym Dniu Wspólnoty ERM w
Poznaniu.
XI Spływ Kajakowy im. Karola Wojtyły – Trwał dwa dni
od soboty 13 do niedzieli 14 czerwca. W sobotę na rozpoczęcie
spływu wszystkim jego uczestnikom błogosławieństwa
udzielił ks. Proboszcz Z. Piotrowski. W niedzielę, 14 czerwca
Mszę św. na Campingu „Przy Baszcie”, dla uczestników
spływu i przybyłych mieszkańców Zbąszynia, odprawił ks.
Marek. Również ks. Marek poprowadził modlitwę Anioł
Pański przy Pomniku Papieża Świętego Jana Pawła II.
Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 21 czerwca
zbierana była składka remontowa. Zebrano 9.500 zł. Za ofiary
i wszelką pomoc dla parafii składamy serdeczne
podziękowanie – Bóg zapłać.
Odpust w Chobienicach – W niedzielę, 28 czerwca została
odprawiona uroczysta suma odpustowa ku czci św. Piotra w
Okowach. Odpust został połączony z KONGREGACJĄ
DEKANALNĄ.
Wakacyjny wyjazd młodzieży – W poniedziałek, 29
czerwca członkowie Biblijnej Grupy Młodych wraz z ks.
Łukaszem wyjechali na kilkudniowy, wakacyjny
wypoczynek.

A co w lipcu i sierpniu 2015?
 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek, 2 lipca i
w pierwszy piątek, 3 lipca odbyły się adoracje eucharystyczne
wg stałego planu.
 Pielgrzymka Chorych i Starszych – W piątek, 3 lipca udały
się dwa autobusy pielgrzymów do Wielenia, do Sanktuarium
Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Pielgrzymi odwiedzili
także parafię p.w. św. Kazimierza w Zakrzewie. Pielgrzymkę
zorganizowali szafarze.
cd. str. 4
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A co w lipcu i sierpniu 2015?
 Piesza Pielgrzymka do Częstochowy – W niedzielę, 5 lipca
z Opalenicy wyruszają pielgrzymi do Częstochowy. W grupie
tej idą również zbąszyńscy parafianie. Pielgrzymi dotrą do
celu 15 lipca.
 Piesza Pielgrzymka do Wielenia – Również w niedzielę, 5
lipca około 30 pielgrzymów z naszej parafii udało się do
Wielenia. Nawiązując do dawnej tradycji, trasę z Nowej Wsi
Mochy do Wielenia, pokonując pieszo.
 Pielgrzymka ze Szczecina – W środę, 8 lipca zatrzymają się
w naszej parafii na krótki odpoczynek uczestnicy rowerowej
pielgrzymki do Częstochowy. Parafia podejmie pielgrzymów
obiadem.
 Misjonarz z Kamerunu – W niedzielę, 12 lipca przybędzie
do naszej parafii misjonarz z Kamerunu, który będzie głosił
Słowo Boże.
 Chór z Wybrzeża Kości Słoniowej – Od 23 lipca przez 2
tygodnie będzie gościć w Zbąszyniu GRUPA CLARET
GOSPIEL. Grupa śpiewacza będzie wyjeżdżać z koncertami
do różnych parafii. Grupę będzie można zobaczyć i posłuchać
w naszym kościele w niedzielę, 26 lipca. W sobotę, 25 lipca
grupa śpiewaków wystąpi nad JEZIOREM ZBĄSZYŃSKIM.

 Wyjazd ministrantów – Również w niedzielę, 26 lipca na
wakacyjny wypoczynek z ks. Markiem i opiekunami,
wyjeżdżają nasi ministranci. W tym roku udają się nad morze,
do Jastrzębiej Góry.
 Nocleg pielgrzymów – 1 sierpnia gościć będziemy
pielgrzymów z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej
udających się pieszo do Częstochowy.
 Odpust w Łomnicy – w niedzielę, 10 sierpnia – odpust św.
Wawrzyńca w Łomnicy.
 Odpust parafialny – Sobota, 15 sierpnia będzie dniem
odpustu parafialnego ku czci NMP Wniebowziętej w naszej
zbąszyńskiej parafii.
 Piknik w ogrodach – Również 15 sierpnia, w godzinach
popołudniowych w ogrodach parafialnych odbędzie się
PIKNIK PARAFIALNY, na który już dziś zapraszamy.
Szczegóły zostaną podane w ogłoszeniach.
 II Nocna Pielgrzymka – W sobotę, 22 sierpnia w godzinach
wieczornych wyruszy NOCNA PIELGRZYMKA WOKÓŁ
JEZIORA BŁĘDNO. O szczegółach będą informacje w
ogłoszeniach parafialnych.
 Dożynki Parafialne – Tegoroczne dożynki parafialne
zaplanowane zostały na niedzielę 23 sierpnia 2015 roku.
Urszula Pawelska

WAKACJE TAK ... ALE NIE OD PANA BOGA
Dzieci i młodzież mają wakacje, a dorośli biorą urlopy,
aby móc w okresie letnim wyjechać z rodziną w miejsca,
które mogą pozwiedzać i gdzie mogą odpocząć. Przed nami
dwa miesiące szansy na odsapnięcie od monotonii życia.
Dzieci pięć dni w tygodniu muszą wstawać wcześnie
rano, aby spełnić swój obowiązek i iść do szkoły. Tam są
poddawane stresowi egzaminowania i wracają. Potem w domu
„szkoła” się nie kończy. A to dlatego, że często nawet przez
kilka godzin dzieci muszą odrabiać zadania domowe
potrzebne na kolejny dzień do szkoły oraz uczyć się na różne
„sprawdziany” swojej wiedzy.
Osoby pracujące, muszą nierzadko wstawać jeszcze
wcześniej, aby pójść do pracy, która daje pieniądze na
utrzymanie siebie i rodziny. Osoby wychowujące dzieci,
muszą wstawać ze swoimi dziećmi i często robić to, co one:
wstawać z nimi, zawozić lub odprowadzać je do szkoły, robić z
nimi zadania domowe, czuwać nad ich rozwojem.
W taki oto sposób przez około 10 miesięcy życie
podporządkowuje się szkole i pracy. Przez ten czas można ulec
monotonii życia i „zapomnieć” o ważniejszych rzeczach tj.
członkach rodziny. Ważne jest, aby oprócz życia z nimi móc z
nimi miło i wesoło spędzić czas.
Nadszedł czas wakacji i zdecydowaliśmy się wyjechać w
świat. Wybraliśmy miejsce naszego odpoczynku, bierzemy
rodzinę do samochodu czy pociągu lub autobusu i jedziemy
przed siebie. Dojechaliśmy do celu. Korzystajmy,
odpoczywajmy, to jest wreszcie czas dla nas ... to jest dobre.
Warto pamiętać o szczególnym członku naszej rodziny.
Wyjeżdżając na wakacje, nie zapomnijmy o Nim! Zapewne
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wiele osób już wie, o Kogo mi chodzi – O Jezusa. On od
nas wolnego nie ma i nie chciałby mieć. On chce być z nami
cały czas, w dzień i w nocy, w naszej miejscowości
zamieszkania i w miejscu naszej pracy, ale także w miejscu
naszego odpoczynku. Warto w niedzielę podziękować
Jezusowi za mile spędzone minione dni, a te gorsze oddać Mu
jako dar z naszego „cierpienia”. Warto także pamiętać o Nim
przez cały tydzień. Każdego dnia przywitać się z Nim,
powiedzieć Mu miłe słowa czy pomodlić się, albo podzielić
się z Jezusem trudnymi sprawami, jakich doświadczyliśmy
podczas wakacji.
Pragnę życzyć Czytelnikom gazetki parafialnej udanego
odpoczynku w czasie wakacji. Mam świadomość, że nie
zawsze jest to możliwe. W takim razie życzę chociaż jednego,
dwu, kilku dni wolności od monotonii życia oraz czasu dla
siebie, rodziny i tego wyjątkowego członka rodziny, Jezusa.
Udanej pogody!
Grzegorz Jaskuła
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DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle (Mt 10,18)
Dusza – pojęcie niezwykle abstrakcyjne, którego znaczenia
na co dzień nie rozważamy. Nic w tym dziwnego – świat
doczesny zewsząd hołduje kultowi ciała. Gazety, telewizor,
Internet pełne są porad co należy czynić, aby jak najdłużej
zachować młodość, co należy czynić aby być w formie, aby
nasze ciało było w dobrym stanie. Kiedy odczuwamy ból, to
cierpi też nasze ciało, to z naszego ciała wydobywają się
wszelkie reakcje na stres, zmęczenie, ale także radość czy
euforia. Jednakże czy czasami nie zapominamy o drugiej
sferze współegzystującej z ciałem – o sferze ducha? Sferze,
której nie widać, a o którą też należy dbać; sferze, która nie
boli fizycznie, ale którą możemy poczuć we wnętrzu nas
samych; czy wreszcie sferze, po której nie widać
bezpośrednio emocji, a która ma jednak decydujący wpływ na
nasze życie. Te wstępne pytanie doprowadza nas do tematu
niniejszego artykułu – jest nim piąta prawda wiary brzmiąca:
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Na pierwszy rzut oka brzmienie tej prawdy wiary
wydaje się jasne i klarowne. Już od małego uczą nas, że należy
być dobrym chrześcijaninem i przestrzegać przykazań, dzięki
czemu możemy osiągnąć życie wieczne. Oczywiste wydaje
się, że w owym „lepszym” i „wiecznym” świecie będzie żyła
przede wszystkim nasza dusza. Czy jednak zagadnienie to
zdarza nam się czasami analizować głębiej? Czy
zastanawiamy się skąd pochodzą źródła twierdzenia o
nieśmiertelności duszy ludzkiej? Otóż naukę o duszy ludzkiej
zawiera w skondensowany sposób Katechizm Kościoła
Katolickiego. Kościół naucza, iż „osoba ludzka, stworzona na
obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową”
(KKK 362). Ponadto w KKK zostało podkreślone, że w
pojęciu „dusza” zawiera się „wszystko, co w człowieku jest
najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze; to, co sprawia,
że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny obrazem
Boga: "dusza" oznacza zasadę duchową w człowieku” (KKK
363). Bóg, w
s w o i m
miłosierdziu
obdarzając nas
życiem, dał nam
także ducha. Życie
ziemskie jest
okresem próby – do
tego mamy ciało,
zaś jeśli będziemy
żyć w zgodzie z
B o s k i m i
przykazaniami, to
po śmierci czeka
nas życie wieczne –
w sferze duchowej.
Nie można jednak
zapominać o tym,

że całość człowieka tworzy i ciało, i dusza, gdyż to właśnie
ciało „jest ożywiane przez duszę duchową” (KKK 364). Nie
wolno nam zapominać, że Bóg stworzył nas na swój obraz i
swoje podobieństwo. Dlatego mamy zarówno obowiązek
dbać o własną duszę – poprzez uczynki miłosierne, modlitwę,
post, jałmużnę, pomoc innym ludziom, jak i dbać o swoje
ciała – gdyż jako takie stworzone zostało na podobieństwo
naszego Stwórcy.

Czym jednak jest owa „nieśmiertelność” duszy?
Kościół także na to pytanie daje nam odpowiedź. Wskazując
na oczywisty dla wszystkich wierzących fakt, iż dusza została
stworzona bezpośrednio przez Boga, podkreśla się, że jest ona
także „nieśmiertelna”, a zatem „nie ginie po jej oddzieleniu
się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem
w chwili ostatecznego zmartwychwstania” (KKK 366).
Stąd łatwo wyprowadzić wniosek, że zbawienie duszy to
podstawowy cel naszej wiary. Bóg obdarza nas różnymi
łaskami, umacniając nas. My w zamian staramy się żyć w
zgodzie z Prawdą i Jego przykazaniami, aby osiągnąć życie
wieczne. Wszystko to odbywa się poprzez jedyny możliwy
środek – miłość. To miłość jest podstawą naszej wiary, a
ponieważ Bóg jest miłością, to hołdując miłości w swoim
życiu, jednocześnie wielbimy Boga.
Jak wynika zatem z powyższych rozważań
niezaprzeczalnym faktem dla każdego wierzącego katolika
powinno być to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Na tym
opiera się nasza wiara. Dusza nigdy nie zginie – mogą ją
spotkać dwie sytuacje: po śmierci trafia do nieba, jeśli dana
osoba prowadziła właściwe życie; może także znaleźć się w
innym miejscu, gdzie jak wskazuje nam Ewangelia, zostanie
„zatracona”. Straszny los męki piekielnej czeka dusze tych
osób, które za życia były daleko od Boga i nie zaznały miłości,
bo „kto nie miłuje, ten nie zna Boga”. Duszę wtedy czeka
śmierć wieczna. Dlatego też na koniec warto zacytować słowa
napisane przez św. Pawła w następującym brzmieniu:
„zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp
2,12).

Błażej Boch
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CO U SZAFARZY?
W dniu 6 czerwca br., w parafii Nawiedzenia
NMP na poznańskich Ratajach, odbył się
Archidiecezjalny Dzień Skupienia. Po wysłuchaniu
wykładu, wygłoszonego przez ks. dr Krzysztofa
Michalczaka, rozpoczęła się Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Każdy z nas w ciszy i
skupieniu dziękował Bogu za kolejny rok
szafarskiej posługi i prosił o siły do jak najlepszego
pełnienia tych obowiązków w nowym roku.
Następnie odbyła się Msza św., którą celebrował
ksiądz biskup Damian Bryl. Głosząc do nas Słowo
Boże, kolejny raz podkreślił rolę Nadzwyczajnego
Szafarza Komunii Świętej oraz zwrócił uwagę na
odpowiedzialność za właściwą postawę każdego z
nas wobec parafian. W ciepłych, ojcowskich
słowach wskazał na kilka spraw, które powinniśmy
realizować w czasie pełnienia posługi szafarskiej.
Na koniec Mszy Św. ks. biskup przekazał
pozdrowienia i życzenia od księdza Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego.
Po zakończeniu uroczystości w kościele
udaliśmy się na poczęstunek, a następnie
szczęśliwie wróciliśmy do Zbąszynia.
***
Grupa zbąszyńskich Szafarzy udała się 16
czerwca br. do Wolsztyna, by wziąć udział w
cyklicznym spotkaniu rejonowym. Spotkanie to
odbyło się w kościele Św. Krzyża. „Rejonówce”
przewodniczył nasz Archidiecezjalny Duszpasterz
ks. dr Krzysztof Frąszczak. Po powitaniu nas przez
jednego z wikariuszy rozpoczęło się godzinne
nabożeństwo, w czasie którego można było
skorzystać z Sakramentu Pojednania. W ciszy i
skupieniu oddaliśmy cześć Panu Jezusowi,
adorując Najświętszy Sakrament.
Po nabożeństwie udaliśmy się do salki
konferencyjnej, by tam przy kawie i herbacie oraz
smacznym cieście odbyć drugą część spotkania.
Nasz ksiądz Duszpasterz rozdał na początek
uaktualnione legitymacje uprawniające nas do
pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza
Komunii Świętej w kolejnym roku. Zachęcił do
wzięcia udziału w rekolekcjach dla szafarzy i ich
małżonek w Zaborówcu. Kolejny raz prosił o
modlitwę w intencjach rodzin i Synodu biskupów,
który odbędzie się w Rzymie w październiku br. W
czasie spotkania był również czas na wymianę
doświadczeń i uwag dotyczących pełnionej przez
nas posługi szafarskiej. Po ustaleniu daty i miejsca
następnej „rejonówki” odmówiliśmy modlitwę i
odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Otrzymawszy
błogosławieństwo z rąk ks. Krzysztofa, udaliśmy
się w drogę powrotną.
Zbigniew Owczarczak
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OFIARA I MIŁOŚĆ CHRYSTUSA
Jeżeli byłeś daleko od Kościoła, nie znałeś Chrystusa, a
może nawet z Nim walczyłeś, wyśmiewając naiwną
pobożność, łatwe recepty na życie, nieżyciowe zasady
moralne, lub gorszyłeś się słabością jego pasterzy, to
pamiętaj, że nie jesteś w tym pierwszy. Święty Paweł cię
wyprzedził. Jezus jednak z niego nie zrezygnował, nie
przekreślił go, lecz wybrał jako narzędzie ewangelizacji. Czy
Bóg zrezygnuje z ciebie, nie uleczy twojej niewiary, nie
uspokoi buntu, nie objawi pięknego oblicza Kościoła?
A może chodzisz po ulicach załamany swoją słabością,
której się nie spodziewałeś, upadkiem, który przygniótł cię
do ziemi, od której nie możesz oderwać wzroku? W głowie
masz jedno pytanie: jak się to mogło stać, jak mogłem do tego
dopuścić, przecież tyle otrzymałem, byłem tak blisko, takie
miałem plany, tyle znaków, a jednak zdradziłem?
Pamiętaj, nie jesteś w tym pierwszy. Wyprzedził cię święty
Piotr. Ten, który krzyczał: „Nigdy cię nie zostawię”, a jednak
zostawił, uciekł, zdradził. Jezus z niego nie zrezygnował, nie
przekreślił. Czy jesteś gorszy od Piotra? Czy bardziej

zdradziłeś? Nie odpowiadaj na te pytania. Odpowiedz
tylko na pytanie Jezusa: „Czy kochasz Mnie?”. Tylko ta
odpowiedź cię uratuje, podniesie z ziemi, przywróci radość
dawnych dni.
Mój artykuł w bieżącym numerze zacząłem nietypowo –
odwołałem się do doświadczeń życiowych każdego z nas, a
także św. Piotra i św. Pawła, co wydaje się zasadne w związku
z nadchodzącą uroczystością, dniem, kiedy wspominamy
tych dwóch wielkich świętych (29 czerwca). Te kilka pytań,
kilka zdań miało na celu skłonienie każdego z nas do refleksji
nad własnym życiem. Pozwala to na płynne przejście do
tematu, który przypadł do omówienia w obecnym numerze
naszego miesięcznika – jest to kolejna prawda wiary, która
brzmi następująco: Syn Boży stał się człowiekiem i umarł
na krzyżu dla naszego zbawienia. Ze względu na
ograniczenia objętościowe zostaną poruszone najważniejsze
aspekty. Nie będzie to kolejny wywód polegający na

dokładnym omówieniu zagadnień, które każdy z nas dobrze
zna. Będą to raczej luźne refleksje, pytania, kwestie do
przemyślenia.
Często zdarza nam się prosić, błagać Boga o różne łaski,
zapominając o podziękowaniach za te już doświadczone.
Często zapominamy o modlitwie, myśląc, że „Bóg i tak
wszystko wie”. Często nie pamiętamy o Boskich
przykazaniach, „bo przecież są gorsi ode mnie”. Często
zapominamy o sakramencie pokuty, „bo przecież co ja mam
za grzechy”. Nie zawsze przystępujemy do Komunii, „bo
zapomniałem pójść do spowiedzi”. I wreszcie – zadajesz
sobie pytanie: czy to życie ma sens? Gdzie podziała się
moja silna niegdyś wiara? Nie jesteś jedyny. Każdy
doświadcza na pewnym etapie życia podobnych problemów.
Z czego one wynikają? Często zapominamy o czwartej
prawdzie wiary, o tym jak wielkie było poświęcenie
Chrystusa. Oto On – Bóg, Syn Boży pojawił się na ziemi, stał
się człowiekiem (jak mówimy co niedzielę w Credo), umarł
za nas na Krzyżu, pokonał śmierć i wreszcie
zmartwychwstał, abyśmy mogli być zbawieni. Omawiana
prawda wiary w sposób prosty, jasny i precyzyjny wskazuje
na istotę, na sens naszej wiary. Wierzymy, bo to nam daje siłę,
wierzymy, bo mamy nadzieję na życie wieczne; wierzymy, bo
Chrystus ofiarował się za nas i chcemy mu służyć. Nie
zawsze to się udaje, nie zawsze czynimy wszystko jakbyśmy
chcieli, nie zawsze przestrzegamy przykazań, ale Bóg daje
nam szansę! Bóg nam wybacza nasze słabości i grzechy, co
więcej – daje możliwość oczyszczenia się w sakramencie
pokuty i pojednania.
Nie tak dawno przechodziliśmy po raz kolejny okres
Wielkiego Postu. Po jego zakończeniu nastąpiło to, co jest
sensem naszej wiary – Zmartwychwstanie i nadzieja na życie
wieczne. W radosnym okresie Pięćdziesiątnicy
świętowaliśmy to doniosłe wydarzenie, by zakończyć je
Zesłaniem Ducha Świętego – momentem kulminacyjnym,
który spowodował, że apostołowie przestali się bać i
zaczęli głosić Dobrą Nowinę. Bóg prosi nas o to samo – nie
bój się, wypłyń na głębię! Nie bój się, Ja jestem z Tobą!
Chrystus ofiarował się za nas, abyśmy swoim życiem, swoim
zachowaniem, swoimi słowami, ale także uczynkami dawali
świadectwo Prawdzie i służyli wiernie Panu Bogu, mając w
perspektywie życie wieczne. Czy mógł dla nas bardziej się
poświęcić i czy mógł przygotować lepszą nagrodę?
Czwarta tajemnica wiary w sposób pośredni odwołuje
się do miłości Boga, tworząc spójny system z Przykazaniami
Bożymi, a w szczególności z podstawą egzystencji każdego
chrześcijanina – z przykazaniem miłości. Zaświadczajmy
swoim życiem, że Jezus jest Panem, że to On rozerwał
kajdany grzechu, śmierci i to On nas wyzwolił. To Bóg
przywraca nam życie, daje nadzieję. To Bóg dodaje nam sił,
pozwala znosić trudy. Pamiętajmy codziennie o zbawczej
męce Chrystusa, mając w głowie słowa modlitwy: „Dla Jego
bolesnej męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”
Błażej Boch
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CHCĘ, BY ON BYŁ ZE MNĄ W RAJU
Wielu z nas przekonało się w swoim życiu, jak niezbadane
są wyroki Boże. Jako przykład takiego stwierdzenia niech
posłuży nam życie i męczeńska śmierć niespełna
dwunastoletniej Włoszki, ŚW. MARII GORETTI. Ona to
właśnie, tuż przed swoją śmiercią, wypowiedziała słowa
podobne do tych, które umierający Chrystus skierował do
dobrego łotra: „Chcę, by on był ze mną w raju”. Nie tylko
przebaczyła swojemu mordercy, ale pragnęła również jego
nawrócenia.
Maria Goretti urodziła się 16 października 1890 roku
niedaleko Ankony nad Adriatykiem. Rodzice jej: Alojzy i
Assunta Carlini jeszcze tego samego dnia przynieśli dziecko
do Chrztu św., wybierając dla swej córki imię Maria. Miała
ona jeszcze pięcioro rodzeństwa. Gdy Marysia skończyła 6
lat, rodzina w poszukiwaniu lepszych warunków, przeniosła
się w okolice Nettuno leżącego 64 km na południe od Rzymu
nad Morzem Tyrreńskim. Tam zamieszkali w małym domu,
który dzielili z pewnym wdowcem, wychowującym syna o
imieniu Aleksander.
Marysia pomagała w domu, zajmowała się młodszym
rodzeństwem oraz pielęgnowała chorego ojca. Ojciec Marysi,
jak gdyby przeczuwając nieszczęście, które miało się
niebawem wydarzyć, jeszcze na łożu śmierci błagał żonę, by
wyniosła się z tego domu. Niestety matka nie mogła tego
uczynić, bo obowiązywała ją umowa najmu. Po śmierci ojca,
10-letnia wówczas Marysia, była dla matki największym
wsparciem. Pocieszała ją mówiąc: „Odwagi mamusiu! Bóg
nas nie opuści!” Przejęła też odpowiedzialność za dom i
rodzeństwo, gdyż matka od rana do nocy ciężko pracowała na
roli. Marysia uchodziła wśród mieszkańców wioski za wzór
pobożności, często brała do ręki różaniec i modliła się o
spokój duszy ojca. Zachwycała dobrocią serca, radosnym
usposobieniem i nieustanną gotowością pomagania innym.
Dorastająca i piękniejąca Maria zaczęła wzbudzać
pożądane 20-letniego sąsiada, Aleksandra Serenelliego.
5 lipca 1902 roku doszło do tragedii. Aleksander, któremu nie
udało się zmusić Marii do uległości, zadał jej 14 ciosów
nożem w okolice serca. Marię odwieziono do szpitala, ale
zabiegi lekarzy okazały się bezskuteczne. Zaopatrzona
świętymi Sakramentami zmarła następnego dnia, 6 lipca.
Powiedziała do spowiadającego ją kapłana, że w imię miłości
do Pana Jezusa przebacza mordercy. Dodała także: „Chcę, by
on był ze mną w raju”.
Zbrodnią poruszona była cała okolica. W pogrzebie udział
wzięło wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskup. Z
balkonów na białą trumnę padał deszcz róż i innych kwiatów.
Aleksander został skazany na 30 lat pozbawienia wolności.
Przez pierwsze osiem lat nie okazywał najmniejszej skruchy.
Jako więzień miał opinię odpychającego i zamkniętego w
sobie. Któreś nocy Aleksander ujrzał we śnie Marię. Zrywała
na łące kwiaty. Nagle podeszła do niego i podała mu bukiet z
białych lilii. Kilka dni później odwiedził Aleksandra w
więzieniu miejscowy biskup. Postanowił porozmawiać z
zabójcą. Po tej rozmowie w duszy więźnia dokonał się cud
nawrócenia. Zrozumiał potworność swej zbrodni i zaczął
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błagać Boga o
wybaczenie. Stał się
innym człowiekiem. Za
wzorowe zachowanie
skrócono mu wyrok o 4
lata. Po wyjściu z
więzienia zjawił się u
matki Marysi i prosił ją o
wybaczenie. Pobożna
kobieta okazała mu
miłosierdzie. Aleksander
wstąpił do kapucynów i
jako brat zakonny wiódł
pobożny i pokutniczy
żywot, pracując jako ogrodnik. Chętnie pielęgnował kwiaty,
zwłaszcza ulubione lilie. W łagodnym, pobożnym braciszku
nikt nie poznałby zuchwałego mordercy.
Wierzył, że to Maria wymodliła mu nawrócenie. W
swoim testamencie nazwał ją swym dobrym aniołem,
światłem i opiekunką w niebie. Umarł 6 maja 1970 roku w
wieku 88 lat.
Maria Goretti została pochowana w Nettuno, a do jej
grobu zaczęły przybywać tłumy ludzi, czcząc ją jako
męczennicę czystości. Ciało jej w roku 1929 zostało
przeniesione do słynnego sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej. Opiekunowie sanktuarium, ojcowie pasjoniści,

doprowadzili do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.
Ogromne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym, a następnie
kanonizacyjnym miały zeznania Aleksandra, który pojął jak,
wielkiego czynu dokonała Marysia, przebaczając mu
zbrodnię, jakiej dokonał. 27 kwietnia 1947 r. Papież Pius XII
ogłosił Marię Goretti błogosławioną, a 24 czerwca 1950
roku ten sam papież, w Roku Jubileuszowym, zaliczył ją w
poczet świętych. W obu tych uroczystościach, zarówno
beatyfikacji jak i kanonizacji, miała szczęście uczestniczyć
matka Asssunta oraz nawrócony zabójca Marii, Aleksander
Serenelli.
cd. str. 9
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SPŁYW KAJAKOWY SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY

Doroczne wspomnienie liturgiczne Marii Goretti przypada 6
lipca, w dniu jej narodzin dla nieba. Jest patronką młodzieży, a
szczególnie
dziewcząt. Na obrazach przedstawiana jest
Obecna świątynia w Nettuno pochodzi z 1969 roku.
najczęściej
z
palmą
i liliami w ręce.
Jednak nie cudowna figura Matki Bożej Łaskawej przyciąga
Urszula Pawelska
rocznie setki tysięcy ludzi do Nettuno, ale
kaplica, w której znajdują się doczesne
szczątki Marii Goretti, dwunastoletniej
dziewczynki, która w obronie niewinności
oddała swe młode życie. Leży ona w
kryształowej trumnie i wygląda jakby przed
chwilą zasnęła.
Ojciec Święty Jan Paweł II w pierwszym
roku swego pontyfikatu, 1 września 1979 roku,
nawiedził grób św. Marii Goretti. Podczas
homilii przypomniał wartości i znaczenie
czystości człowieka z perspektywy Kościoła
katolickiego. Miałam również okazję, w
ubiegłym roku, modlić się przy grobie tej
świętej. Wracając z kanonizacji naszego
ukochanego Papieża Św. Jana Pawła II,
właśnie w tym sanktuarium przy ołtarzu,
pod którym znajduje się kryształowa trumna
z ciałem św. Marii Goretti, uczestniczyliśmy
we Mszy św., dziękując za kanonizację
Naszego Papieża.

ŚW. MARIA GORETTI - cd. ze str. 8
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„CAŁA POLSKA TAŃCZY DLA JANA PAWŁA II”
Nasza „impreza” urodzinowa dla Jana Pawła II
w tym roku odbyła się w ostatnią niedzielę maja. Już
po raz drugi w Zbąszyniu tańczyliśmy tańce lednickie
oraz nowe, które zostały przywiezione z warsztatów
tanecznych. Po wielu próbach nadszedł dzień, w
którym mogliśmy pokazać nasze umiejętności
taneczne przy pomniku Karola Wojtyły. Dziękujemy
Wam, Drodzy Parafianie, za przybycie i świętowanie
razem z nami urodzin naszego papieża. Podczas
tańców Ks. Łukasz Wegner wręczył nagrody za
konkurs papieski. Po tańcach wszyscy poszliśmy na
pyszną kawę do Domu Katolickiego. Po kawie można
było zobaczyć przedstawienie pt. „On nie umarł” w
obsadzie naszej młodzieży. Pokazaliśmy, że mimo
różnych zawirowań naszego życia, Jezus żyje i
przemienia serca!
Łukasz Andrys
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W Y N A L A ZC Y W Ś R Ó D D U C H OW N YC H
W poprzednim rozważaniu mówiliśmy, że między wiarą,
a nauką nie ma sprzeczności. Prawie wszyscy wielcy uczeni
wierzyli w istnienie Boga Stwórcy i swoją wiarę otwarcie
wyznawali.
Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem jaki był wkład osób
duchownych w wynalazki, które przyczyniły się do postępu
ludzkości. Wymieńmy chociaż niektóre nazwiska biskupów,
księży i zakonników – wynalazców.
Oczywiście pierwszorzędnym obowiązkiem
duchownych jest głoszenie prawd wiary i sprawowanie
sakramentów, ale niektórzy oprócz swojego głównego
zadania przyczynili się do różnych wynalazków.
Ulfilas, biskup, w IV w. wynalazł alfabet gotycki, a św. Cyryl
w IX w. alfabet starosłowiański.
Kassiodor w VI w. skonstruował przyrząd do mierzenia
czasu, a papież Sylwester II udoskonalił go, doprowadzając
do powstania zegarka.
Spina Aleksander, Dominikanin, w XIII w. wynalazł
okulary.
Św. Albert Wielki wynalazł cynk i arszenik.
Roger Bakon, Franciszkanin, w
X I I I w. w y n a l a z ł s z k ł o
powiększające, mikroskop i
lunetę.
Ryszard Welingfort, opat,
sporządził zegar astronomiczny.
Regiomontanus, biskup, na
100 lat przed Kopernikiem
nauczał, że Słońce stoi, a Ziemia
krąży wokół niego.
Pedro de Ponce, (zdjęcie obok)
benedyktyn i ksiądz de l'Epoce,
wynaleźli metodę nauczania
głuchoniemych.
Mikołaj Kopernik, kanonik
frauenburski, dokonał zupełnego przewrotu w astronomii.
Papież Leon X był wielkim opiekunem artystów i uczonych.
Brat Muro, zakonnik franciszkański, opracował mapę
świata, która przyczyniła się do odkrycia Ameryki.
Św. Józef Kalasanty, założyciel Pijarów, założył bezpłatne
szkoły dla biednych dzieci w Rzymie.
Scheiner, jezuita, wynalazł
heliograf i pantograf.
Rollet, diakon, nauczał (na dwa
lata przed Franklinem), że
błyskawice i pioruny powstają z
elektryczności chmur.
Kircher, jezuita, w XVII w.
wynalazł latarnię magiczną,
nowy rodzaj soczewki i studnię
artezyjska.
Grimaldi, (zdjęcie obok),
jezuita, wynalazł prototyp
samolotu i przeleciał na nim z
Calais do Dover.

Divitsh Prokop, zakonnik
Perzyny Norbertanin, wynalazł
piorunochron (a nie Franklin).
Cavalieri, jezuita, wynalazł polichromię i badał widmo
świetlne.
Jezuici angielscy wynaleźli
gaz świetlny i pierwsi go
używali.
Pianton, ksiądz, wynalazł
bicykl.
Secchi (zdjęcie obok),
jezuita, wynalazca
spektralnej analizy gwiazd i
meteorografu.
Angello Mai, w XIX w.
rozwinął paleografię, za co
Nądnia
otrzymał medal od rządu
angielskiego.
Eligiusz Cosi, biskup w
1880 roku wynalazł nowe
abecadło chińskie.
Candid, kapłan, wynalazł
elektryczne organy.
Żukotyński i Fenyi,
jezuici, zbudowali
przyrząd do rejestrowania
fal elektrycznych.
Alfonsi, pijar, astronom,
przepowiedział dokładnie
trzęsienie ziemi w
Messynie w 1908 roku.
Algue (zdjęcie obok)
jezuita hiszpański,
zbudował przyrząd
wskazujący zbliżanie się
tajfunu i jego drogę.
Są to tylko niektóre przykłady świadczące o wkładzie
osób duchownych w różne dziedziny nauki. Oczywiście
wynalazki te zostały z czasem ulepszone i udoskonalone.
Największe jednak zasługi mają duchowni w nauczaniu
prawd wiary i moralności, tego, jak żyć uczciwie,
aby osiągnąć najwyższy cel naszego życia – wieczne
zbawienie.
opr. ks. Leon Łodziński

ZŁOTE MYŚLI
Lenistwo chodzi tak powoli, że bieda je dogania.
Konfucjusz.
Nie używaj armaty, aby zabić komara. Konfucjusz.
Lepiej zapalić światło, niż narzekać na ciemność.
Konfucjusz.
Są dwa problemy z ludźmi. Jeden, że nie myślą,
a drugi, że myślą za dużo.
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ERM - PROWADZILIŚMY GRĘ TERENOWĄ W POZNANIU!
Nasza młodzież została poproszona
przez ks. M. Nowaka –
archidiecezjalnego moderatora ERM-u o
przeprowadzenie gry terenowej w
Poznaniu. W sobotę 13 czerwca odbył się
tam zlot dzieci archidiecezji poznańskiej
„Chcę być jak promyk słoneczny” - z
okazji 150 rocznicy urodzin Urszuli
Ledóchowskiej, wielkiej orędowniczki
sprawy dzieci i młodzieży w dobie
odrodzenia naszej Ojczyzny po latach
rozbiorów i I wojny światowej. Młodzież
już wiosną przygotowała o Niej grę
terenową. Opis gry został umieszczony
na ogólnopolskiej stronie internetowej
ERM-u, a teraz trzeba było sprostać jej w
„realu”. Musieliśmy przygotować
pomoce dla ponad 250 dzieci!
Dwanaście grup dziecięcych
przemierzało w upalną sobotę uliczki
Starego Miasta w Poznaniu, podejmując

kolejne wyzwania. Poruszali się
szlakiem poznańskiego Cudu
Eucharystycznego, którego
historia sięga schyłku XIV w.
Dzień rozpoczął się uroczystą
Mszą Św. odprawioną przez ks.
Biskupa Grzegorz Balcerka w
kościele Bożego Ciała –
ufundowanym jeszcze przez
Władysława Jagiełłę. Uczestnicy
gry spotkali na trasie m.in. Indianę
Jonesa (Dawida Andrysa), który
zabierał poszczególne grupy do
podziemnej „Kaplicy-kamienicy”
w kościele Najświętszej Krwi Pana
Jezusa, tajemniczego mnicha
(Martina Urbańskiego), który
prowadził dzieci do kaplicy
wieczystej adoracji w Farze,
nauczycielkę (Martę Bordych), a
także profesora geografii (Roberta
Bielaszewskiego) i Olgę Laubę ucharakteryzowaną na rodzoną siostrę św. Urszuli, do której
jest uderzająco podobna(!), co odkryliśmy już dawno na
starych fotografiach rodziny Ledóchowskich. W
przeprowadzeniu gry brali też licznie udział inni
gimnazjaliści, a nawet uczniowie starszych klas szkoły
podstawowej (członkowie ERM-u) i młodzież licealna. Warto
dodać, że w grze uczestniczyło też prawie 30-cioro dzieci ze
Zbąszynia, które wędrowały po Poznaniu pod opieką naszych
pań katechetek: Marii Olejniczak i Anny Furman. Atmosfera
była równie gorąca, co temperatura powietrza, a upał dawał się
tak we znaki, iż nikogo nie zdziwił fakt, że organizatorzy
uznali wszystkie grupy za zwycięskie… A my gratulujemy - i
zarazem dziękujemy(!) Młodym, którzy potrafią swój wolny
czas spędzać w sposób kreatywny i z pożytkiem dla innych
oraz ich Rodziców.
Joanna Chłopkowska
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Perzyny

Nądnia
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„W S K WA R Z E Ż Y WĄ W O DĄ”
Wielka łąka, wielka ryba, świątynia chrztu Polski,
jezioro, słońce, upał, parasole, woda, miłość, radość, siostry,
bracia, uśmiechy, tańce, darmowe przytulanie, o. Jan Góra,
eucharystia, adoracja, konferencje, spowiedź, Bóg Ojciec,
Syn Boży, Duch Święty. Właśnie w takich okolicznościach
polska młodzież przeżywała dzień zjazdu na polach
Lednickich. Było nas około 80 tysięcy, w tym 40
Zbąszyniaków. Naszymi przewodnikami były p. Joanna
Chłopkowska i p. Maria Olejniczak. W tym roku z powodu
plagi chorób zabrakło kilku przyjaciół, ale pamiętaliśmy o
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nich w modlitwie. Spotkanie odbywało się pod hasłem
„W IMIĘ DUCHA” Organizatorzy poruszyli niebo i ziemię,
aby przybliżyć nam postać Ducha Świętego. Chwaliliśmy go
w różnych postaciach. Każdy miał przywieźć ziemię ze swojej
parafii, by ją wysypać na łące. Była gołębica w postaci
bociana, ogień, który spadł z nieba w postaci czerwonego
spadochroniarza, dużo dymu i taniec na Jego cześć.
Jadę za rok, by spotkać Jezusa i usłyszeć słowa ojca Góry
„Kocham was”.
Dawid Andrys

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

PRACE REMONTOWE W PERZYŃSKIEJ KAPLICY
Dobiegły końca prace remontowe
w Perzyńskiej kaplicy. Od ubiegłego
roku etapami realizowano kolejne
prace oraz zakupy:
 wyburzono ścianę dzielącą
kaplicę z korytarzem, dzięki
czemu uzyskano większą
przestrzeń samej kaplicy;
 odświeżono i pomalowano ściany
wewnętrzne;
 polakierowano parkiet;
 dzięki wsparciu Stowarzyszenia

zakupiono nowe ławki;
 wymieniono i wykonano nowy
podest ołtarza;
 zakupiono pokrycie ławek oraz
wyremontowano krzesła;
 odmalowano ogrodzenie przy
figurze Matki Bożej.

Perzyny

Serdecznie dziękujemy osobom,
które przyczyniły się do wykonania
powyższych prac.
Damian Matysiak

Nądnia
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FIGURY I KRZYŻE
23. Figura św. Rocha w Nowym Dworze
Jadąc przez Nowy Dwór od strony Zbąszynia w
kierunku Łomnicy, w niedalekiej odległości od bloków, po
prawej stronie drogi stoi kapliczka z figurą św. Rocha. Od
jak dawna stoi i dlaczego właśnie św. Roch został
umieszczony w kapliczce?
Z figurą św. Rocha od samego początku związana jest
rodzina Olejniczaków. Jak opowiadała mi p. Maria
Olejniczak – mieszkająca do tej pory na gospodarstwie, z
którego pochodził również dziadek jej nieżyjącego już męża,
Władysława - właśnie ów dziadek postawił na polu
murowaną kapliczkę, umieszczając w niej figurę św. Rocha.
Mogły to być lata 1850 – 1860. Powodem ustawienia tej
figury była panująca wówczas na tych terenach epidemia
cholery. Postawiona figura zażegnała chorobę. Na ziemiach
polskich św. Roch czczony był przede wszystkim jako patron
chroniący od zarazy i stąd właśnie jemu, w czasie panującej
epidemii, poświęcono kapliczkę z figurą w Nowym Dworze.
Św. Roch w kapliczce patronował mieszkańcom Nowego
Dworu do czasów II wojny światowej. W czasie bojówek
likwidujących figury i krzyże na naszym terenie, Niemiec
mieszkający w Nowym Dworze, strzelał do tej figury, a po 2
tygodniach zginął na wojnie. Po tym wydarzeniu Niemka z
rodziny Nawarra, również mieszkanka Nowego Dworu,
ukryła figurę św. Rocha u siebie w domu i przechowała do
końca wojny. Kapliczkę Niemcy nakazali mieszkańcom
Nowego Dworu zburzyć.
Nową kapliczkę z granitowych kamieni, taką, jaka stoi do
dziś, wybudował p. Tomasz Olejniczak - teść p. Marii. W
kapliczce umieszczono figurę przechowaną przez Niemkę.
Przedtem jednak została odnowiona przez p. Edmunda
Sowińskiego w warsztacie cieśli p. Sajna.
Po ponad 20 latach od ustawienia nowej kapliczki i
umieszczeniu w niej odnowionej figury, w roku 1968, figura
św. Rocha zniknęła z kapliczki. Wcześniej widziano, jak jacyś
panowie fotografowali tę figurę. Mniej więcej w tym samym
czasie skradziona została również drewniana figura św. Jana
Chrzciciela w Nądni. Były to prawdopodobnie kradzieże na
zamówienie, ale sprawców nie odnaleziono, jak również nie
znalazły się figury.
I znów rodzina Olejniczaków, a w szczególności p. Maria
Olejniczak, zajęła się sprawą załatwienia nowej figury.
Pieniądze na ten cel pochodziły również od mieszkańców
Nowego Dworu. Nowa figura została zakupiona i 4 kwietnia
1971 roku odbyła się uroczystość poświęcenia.
Na uroczystości poświęcenia nowej figury obecna była
również p. katechetka Elżbieta Szczepaniak, która tak to
udokumentowała: „W roku 1968 nieznani złoczyńcy skradli
pamiątkową figurę św. Rocha – znajdującą się w Nowym
Dworze przy drodze do Łomnicy.
Mieszkańcy Nowego Dworu, pomni łask doznanych w
przeszłości za przyczyną św. Rocha, w kwietniu 1971 roku z
dobrowolnych ofiar stawiają nową figurę, wykonaną przez
artystę rzeźbiarza Czesława Woźniaka z Poznania.
Poświęcenia nowej figury dokonał ks. Proboszcz
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Mieczysław Pohl w
dniu 4 kwietnia
1971 roku.
Stawiając tę
p a m i ą t k ę ,
parafianie z
Nowego Dworu
oddają siebie i swe
rodziny opiece św.
Rocha wielkiego
patrona chorych i
Orędownika
nieszczęśliwych, i
proszą Go o pomoc
i obronę w każdej
potrzebie.”
Pod tym dokumentem widnieje okrągła pieczęć naszej parafii.
Miejsce wokół figury obsadzone jest zielenią, wyłożone
kostką, stoją kwiaty, teren przy figurze jest uporządkowany.
Dba o to nadal rodzina Olejniczaków. Dbałość o to miejsce
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Nie wszyscy darzą szacunkiem przydrożną kapliczkę.
Drewniana kapliczka, stojąca na postumencie z kostki
granitowej, w której umieszczony jest św. Roch, posiadała
szyby. Zostały one jednak wybite. Komu przeszkadzały?

CZERWIEC 2014

Urszula Pawelska

Otrzymałam dodatkowe informacje dotyczące krzyża w
Nowym Dworze, stojącego od 11.06.2003 roku przy posesji
pp. Stachowiaków.
Uroczystość postawienia i poświęcenia odnowionego po
wojnie krzyża – jak przekazał mi p. Zbigniew Szczepaniak –
miała miejsce w 1949 roku. Krzyż był niesiony na ramionach
przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskiej, z warsztatu p. Sajny na miejsce postawienia krzyża.
Poświęcenia krzyża dokonał ówczesny wikariusz
zbąszyńskiej parafii, ks. Bogumił Tłok.
Mam jeszcze jedną informację dotyczącą tego samego
krzyża. Pisałam w majowym numerze „Zbąskiego
Sanktuarium”, że nowy krzyż w latach 70 tych poprzedniego
stulecia wykonał p. Zygmunt Rzepa. Nie były to jednak lata
siedemdziesiąte, ale początek lat osiemdziesiątych. Jak
wspomina p. Zygmunt - drewno na krzyż zostało przetarte w
tartaku w Chrośnicy i dlatego dowiedziały się o tym ówczesne
władze. Sprawdzano potem w zakładzie p. Edmunda Rzepy
w Nowym Dworze, w którym p. Zygmunt wykonywał krzyż,
skąd pochodziło drewno na krzyż. Pomimo utrudnień nowy
krzyż został wykonany i postawiony w miejscu starego. Był to
prawdopodobnie rok 1980 lub1981. Nowy krzyż poświęcił
zbąszyński wikariusz ks. Piotr Bydałek, który był w naszej
parafii w latach 1980 – 1983.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
5 lipiec Mk 6, 1 – 6 „Jezus w Nazarecie”
Święty Marek w swojej Ewangelii pisze: „Tylko w swojej
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony”. Dlaczego? Oto Jezus głosi Słowo, a
towarzyszą temu również znaki – uzdrowienia, wskrzeszenia
umarłych, rozmnożenie chleba. Jednak mieszkańcy Nazaretu
mieli wątpliwości. Oni znali Go od dziecka. Zapamiętali
Jezusa jako cieślę. Mieszkańcy miasta wiedzieli o Jego
nauczaniu i uzdrawianiu, lecz nie byli tego świadkami. Nie
potrafili zastąpić obrazu dawniejszego Jezusa, nowym –
Prorokiem, Nauczycielem, Mesjaszem. Oni nie chcieli tego
uczynić. Dlatego Jezus w Nazarecie niewiele zdziałał cudów i
znaków. Przyczyną było właśnie niedowiarstwo
mieszkańców tego miasta. W odniesieniu do nich właśnie
sprawdzają się słowa Proroka: „Patrząc, nie widzą i słuchając
nie słyszą ani nie rozumieją (Mt 13, 13)
12 lipiec Mk 6, 7 – 13 „Rozesłanie Apostołów”
W tej Ewangelii św. Marek opowiada o rozesłaniu uczniów na
prace misyjne. Przedtem jednak Jezus udziela im w
wskazówek. Oto mają bezwzględnie zachować ubóstwo i w

pełni zaufać Bogu. Jeżeli ktoś odmówi Apostołom wszelkiego
przyjęcia, niech wtedy ostentacyjnie opuszczą niegościnnych
ludzi i ruszają dalej na poszukiwanie tych, którzy będą chętnie
słuchać Dobrej Nowiny. Apostołowie posłusznie wykonali
polecenia Jezusa. Ruszyli w drogę, by głosić potrzebę
nawrócenia.
19 lipiec Mk 6, 30 – 34 „Jezus dobry pasterz”
Jezus – zmęczony codziennym trudem głoszenia Słowa
Bożego, widząc także zmęczonych i głodnych uczniów –
postanowił oddalić się wraz z nimi na pustynne miejsce, aby
odpocząć. Okazuje się jednak, że i tutaj czekają na Niego
tłumy ludzi. Jezus nie ukrywa się przed nimi, zapomina o
własnym zmęczeniu i dalej naucza. O tych ludzi nikt się nie
troszczył, brakowało im miłości, wiedzy, przewodnika.
Współczucie Jezusa dla nich oznacza poświęcenie, ponieważ
ludziom brakuje oddanego pasterza. Jezus umiłował ludzi.
Dostrzegał ich potrzeby, oddawał im do dyspozycji nawet czas
przeznaczony na odpoczynek. Stał się ich pasterzem. Teraz
Jego uczniowie muszą nauczyć się od Niego takiego oddania
dla ludzi.
26 lipiec J 6, 1 – 15 „Jezus rozmnaża chleb”
Jezus opuścił Judeę i przybył z uczniami do Galilei nad

Jezioro Galilejskie. Wokół Niego zgromadziło się pięć
tysięcy ludzi chcących Go słuchać. Przy tej liczbie ludzi i
niewielkich zasobach żywności i gotówki Jezus nie pyta
uczniów o możliwości wyżywienia tych ludzi, ale o zaufanie
w rozwiązywaniu trudnych zadań. Okazuje się, że dla
nakarmienia pięciu tysięcy ludzi wystarczą dwie ryby i pięć
chlebów. Uczynił to w cudowny sposób. Gdy tłumy
spostrzegły, co takiego zrobił Jezus, zamierzały obrać Go
królem. Ludzie nie zrozumieli wymowy tego wydarzenia.
Było ono przedsmakiem Eucharystii, która jest nieustanną
Ofiarą Jezusa na Krzyżu. Nie dostrzegli w tym znaku
rozmnożenia nieskończonej mocy Boga, nieskończonej Jego
miłości.
2 sierpień J 6, 24 – 35 „Kto przychodzi do Chrystusa, nie
będzie łaknął”
W tej Ewangelii Jana, Jezus odpowiada na najgłębszy głód
człowieka, głód Boga. Dla ludzi zgromadzonych nad
Jeziorem Galilejskim Jezus jest cudotwórcą, prorokiem. Oni
po prostu potrzebują kogoś, kto dostarczy im codziennego
darmowego chleba. Nie rozumieją Jego posłannictwa i
potrzeb, które może zaspokoić. Jezus ma inny pokarm, niż ten
który spożywali. On jest tym pokarmem, On, Syn Boży.
Ojciec posłał Go w celu zbawienia. Pokarmem dającym
zbawienie są słowa Jezusa, który został posłany w celu
zaspokojenia potrzeb duchowych. On przeprowadza ludzi ze
świata do Boga.
9 sierpień J 6, 41 – 51 „Chleb żywy, który zstąpił z nieba”
Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział
ludziom, że jest chlebem życia. Mówił, że wolą Ojca jest, aby
Jezus nie stracił nikogo z tych ludzi, których wiarę poznał
Ojciec: „To jest bowiem wolą mojego Ojca, aby kto patrzy na
Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne i bym ja go
wskrzesił w dniu ostatnim”. Teraz Jezus wyjaśnia
zgromadzonym, co oznacza to, że jest chlebem z nieba,
chlebem życia, wyjaśnia, czym jest życie wieczne i
wskrzeszenie ludzi wierzących. Po to właśnie Bóg posłał
swojego Syna. Chlebem żywym jest Jezus, Syn Boga. On
dobrowolnie odda siebie w ofierze, aby zapłacić dług, jaki
zaciągnęli ludzie przez grzech niewiary i występki. Ofiara
złożona przez Jego wywyższenie na krzyżu da zbawienie tym,
którzy wierzą.
16 sierpień J 6, 51 – 58 „Ja jestem chlebem żywym”
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie
świata”.
„Aby żyć trzeba jeść. Tym bardziej, gdy chodzi o życie
wieczne. Tyle, że życie wieczne wymaga pokarmu, który jest
wieczny. Wiecznym pokarmem jest miłość - każda miłość, ale
najlepiej, gdy ona jest w najczystszej postaci. Dlatego Jezus
nazywa siebie chlebem żywym i nalega, byśmy się Nim
karmili, bo On jest Miłością w najczystszej postaci. Jeżeli w
świecie jest tak mało miłości, to dlatego, że jesteśmy
niedożywieni duchowo – niedokarmieni miłością. A kiedy już
się nią posilimy, to często ją marnujemy, zamiast przyswoić.
Miłość bowiem przyswajamy sobie tylko przez dawanie jej
innym”.
cd. str. 18
17

W DROGĘ Z NAMI ...
Już po raz drugi ruszają przygotowania do kolejnej
Nocnej Pieszej Pielgrzymki wokół Jeziora, która odbędzie się
w dniach 22-23 sierpnia 2015 r. Hasłem tegorocznego
wędrowania będą słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w
czasie powołań apostołów „Pójdź za mną”. Przemierzając
wspólnie wyznaczoną trasę, będziemy modlić się o rozeznanie
swojego powołania, nie tylko związanego ze sferą kapłańską,
ale i świecką drogą miłości.
Po uformowaniu się grupy pielgrzymkowej, o godz.
19.30 wyruszymy spod kościoła pw. NMP Wniebowziętej w
Zbąszyniu w kierunku Przyprostyni, aby o godz. 21.00 wziąć
udział w Apelu Jasnogórskim w kaplicy w Perzynach.
Następnie udamy się do Kamienia Pielgrzyma, by tam
wspólnie modlić się w naszych intencjach w czasie
Eucharystii (godz. 22.15). Po odprawionej Mszy Św. grupa

pielgrzymów, podążając w kierunku Nowej Wsi i Nądni,
wspólnie będzie uczestniczyć w Adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz konferencji prowadzonej przez naszego
duchowego Przewodnika, Księdza Marka.
Podobnie jak w roku ubiegłym grupa pielgrzymów
zostanie ubezpieczona. Dlatego też w czasie zapisów prosimy
o podanie niezbędnych danych osobowych oraz uiszczenia
niewielkiej opłaty w celu dokonania ubezpieczenia.
Każdy pielgrzym wyruszający z nami powinien
pamiętać o tzw. „zestawie pielgrzyma”, który powinien
zawierać: różaniec, kamizelkę odblaskową lub odzież z
elementami odblaskowymi, latarkę, płaszcz
przeciwdeszczowy, wygodne obuwie, termos z gorącym
napojem oraz suchy prowiant. Dodatkowo osoby
niepełnoletnie, biorące udział w pielgrzymce, zobowiązane są
dostarczyć pisemnej zgody rodziców/opiekunów.

Dla parafii ...

KOMENTARZE - cd.

młodszych ministrantów tej funkcji.
Żeby objąć funkcję ministranta,
trzeba czuć to „coś”, czyli powołanie
do tego. Bycie ministrantem to bliska
obecność przy Jezusie, czyli
największe szczęście, jakie może
spotkać młodego chłopaka. Oprócz
zbiórek ministranckich, razem z
innymi kolegami organizujemy sobie
ogniska, spotkania i wycieczki
wakacyjne. Moim hobby jest praca w
domu na gospodarce, a także piłka
nożna, dlatego regularnie spotykamy
się na Orliku lub zimą na sali
Zbąszynianka, żeby sobie pograć.
Oglądamy również razem mecze w
telewizji. Zachęcam wszystkich
chłopaków, którzy czują powołanie do
bycia ministrantem, aby podjęli się
tego Wielkiego Zadania.

23 sierpień J 6, 54, 60 – 69 „Słowa życia
wiecznego”
Niewiara ludzi prowadzi do dyskusji,
szemrania, oburzenia i zgorszenia.
Uczestnikami tej dyskusji są też uczniowie
Jezusa. Zamiast podjąć próby zrozumienia
słów Jezusa szemrzą, okazują
niezadowolenie i oburzenie. Naruszony
został ich religijny status quo. Nie mogą
słuchać słowa Bożego wypowiadanego
przez Jezusa, bo to, co słyszą o Bogu nie
odpowiada ich obrazowi Boga. Jak widać,
nie da się od razu zrozumieć całego
nauczania Jezusa. Jego mowa jest trudna.
Chodzi jednak o to, abyśmy wierzyli, to
znaczy byli otwarci na rzeczy, które są dla
nas absolutnie nowe i nie mieszczą się nam w
głowie. Wiara bowiem to nie brak pytań i
wątpliwości, ale otwartość na Dobrą Nowinę
i pokora wobec trudnych do szybkiego
zrozumienia prawd.
30 sierpień Mk 7, 1 – 8, 14 – 15, 21 – 23
„Prawo Boże”
Najlepszym komentarzem do tej ewangelii
będą słowa ks. Jana Twardowskiego.
Wypowiedzianym słowem można nie tylko
zgorszyć, ale zranić, a nawet zabić. Jednym
słowem można odebrać humor i zabić
nadzieję. Jeden z komediopisarzy, który
ro z ś m i e s z a ł w i d o w n i ę , p o p e ł n i ł
samobójstwo na cmentarzu, bo tak się przejął
niesłuszną krytyką o swojej sztuce. Jak
często boimy się tego, co przychodzi spoza
nas: cierpienia, samotności, śmierci. Boimy
się tego, co czyste. Naprawdę straszne jest
zło, które lęgnie się w nas.

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska

oprac. Katarzyna Kubiak

W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzień nie
widać, ale ich praca jest cichą
służbą. Dziś przedstawiamy
kolejną z takich osób. Jest nią
Jakub Eisermann – ministrant
naszej parafii.
Jestem dziewiętnastoletnim
absolwentem zasadniczej szkoły
zawodowej, mój wyuczony zawód to
ślusarz (kowalstwo artystyczne).
Jeszcze przed gimnazjum myślałem,
że to coś ciekawego i postanowiłem
iść w tym kierunku. Mieszkam w
Nowym Dworze razem z rodzicami
Bożeną i Waldemarem, mam starszą
siostrę i brata, którzy założyli już
własne rodziny. Ministrantem
zostałem, kiedy miałem jedenaście
lat. Namówił mnie kolega, z którym w
tym czasie uczęszczałem na roraty,
który chciał nim zostać. Było to w
czasie, kiedy wikariuszem w naszej
parafii był Ks. Przemysław Boiński.
Gdy byłem w
gimnazjum,
przeszedłem kurs lektorski. Przy
ołtarzu czuję się bardzo dobrze.
Podczas mszy św. lub nabożeństw
jest wiele funkcji do wykonania przez
ministrantów. Niekiedy wierni obecni
w kościele tego nie widzą i nie zdają
sobie sprawy z tego, co należy do
p o w i n n o ś c i m i n i s t r a n t ó w.
Najczęściej moim zadaniem jest
przygotowanie kadzielnicy i nauka
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Do zobaczenia. Joanna G. =)
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W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Antonina Dzięcioł, Nowy Tomyśl, Os. Północ,
Paweł Emil Frącek, Nądnia, ul. Rzemieślnicza,
Oliwier Wróbel, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Klaudia Konieczna, Stradzewo,
Antonina Sarbok, Zbąszyń, Pl. Rybaki,
Alicja Anna Malowana, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
Wincenty Krajcer, Londyn, Anglia,
Jakub Paweł Bordych, Strzyżewo,
Maja Julia Śliwa, Strzyżewo.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Tomasz Kańduła - Marta Kosowska,
2/. Daniel Napierała - Justyna Rychła,
3/. Paweł Chłopkowski - Joanna Katarzyna Dura.

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.

Łucja Dąbrowska, l. 96, Strzyżewo,
Donata Gertruda Sołtysik, l. 80, Zielona Góra, ul. Osadnicza,
Józef Leśnik, l. 81, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Sławomir Kasper Zoch, l. 52, Nądnia, ul. Główna,
Brunon Rugała, l. 75, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
Edward Pluskota, l. 84, Zbąszyń, ul. Poznańska,
Edward Śliwa, l. 90, Zbąszyń, ul. Sportowa,
Ryszard Orzechowski, l. 58, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Ks. Józef Kromski, Perzyny,
Krystyna Pipała, l. 60, Perzyny,
Alicja Maria Wróblewicz, l. 62, Zbąszyń, ul. Przedmieście św. Wojciech,
Benigna Michalina Pluskota, l. 68, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
Mirosław Kaźmierczak, l. 56, Strzyżewo,
Sylwester Michalski, l. 75, Perzyny.

Prezentujemy
dzisiaj
naszym
Czytelnikom
kolejne
zdjęcie. Kogo
przedstawia?

Ignacy
Krasicki
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SZTANDAR - ZNAK TOŻSAMOŚCI I WSPÓLNOTY
Sztandar łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać te same
wartości, a dzięki temu stanowi również znak ciągłości i
trwania. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
(12 czerwca 2015 r.) podczas Mszy św. o godz. 9:00 został
poświęcony sztandar naszej grupy Modlitewnej. Obrzędu
dokonał Ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski. Przez całą
Oktawę Bożego Ciała jako grupa Modlitewna
uczestniczyliśmy czynnie w procesjach (wcześniej
chodziliśmy z namalowanymi wizerunkami naszych
Świętych. Autorem obrazu jest P. Gertruda Jazdon – mama
naszego szafarza, Tomasza Jazdona, za co Jej serdecznie
dziękujemy). Dziękujemy też P. Grzelak z Poznania, która
haftowała niejeden sztandar dla naszej Parafii. Odbierając z
pracowni dzieło, które wykonała dla nas, dowiedzieliśmy się
o nieszczęściu, które dotknęło Jej rodzinę (rak trzustki męża
Ryszarda). Pani Grzelak postanowiła ofiarować wotum

(ręcznie haftowany ornat maryjny w kolorze srebrnoniebieskim) za zdrowie swojego męża oraz za ogrom łask,
czyli Duch Święty zadziałał, a wotum stało się podarunkiem
dla Ks. Proboszcza z okazji rocznicy. Ks. Proboszcz odprawił
Mszę św. za zdrowie Pana Ryszarda.

Noc czuwania - Łagiewniki
W tym roku tylko jeden z naszych członków
udał
się naJEZUS
XIII Czuwanie
z Ojcem
Pio w roku
PAN
MOŻE
WSZYSTKO
życia konsekrowanego ,,Żyć Ewangelią
PODNIESIE KAŻDEGO,
Jezusa”. Jak zwykle i tym razem Bazylika była
KAŻDEGO!
pełna
pielgrzymów z Grup Modlitewnych Ojca
Pio z całej Polski. Początek to Apel Jasnogórski,
dwie konferencje, Msza św., Koronka, To hasło nie tylko dla kierowców, to hasło jest niejako zadaniem dla
czuwanie z Nabożeństwem przyjęcia Słowa każdego i każdej z nas. Można odmówić sobie spożywania alkoholu
Bożego i ok. 5:00 zakończenie. Bardzo bogata w bardzo konkretnej, czasami bardzo trudnej sprawie – może właśnie
uczta duchowa przeplatana żywym śpiewem z w intencji czyjegoś otrzeźwienia, naprawy charakteru itp. Myślisz sobie,
modlitwą. Czuwanie transmitowano w że to łatwe. Z alkoholem nie mam problemu. Zrobię to. Wtedy właśnie
Internecie, a Zbąszyń po raz kolejny był zobaczysz, jak nagle alkohol zacznie smakować – tak działa Zły. Jezu
wymieniony przez Ojca Tomasza Duszyca ufam Tobie!
(moderator grup modlitewnych św. O. Pio w
Każdego drugiego dnia m-ca o godz. 21:00
Polsce), który to już we wrześniu zagości w
przy pomniku św. JP II
Zbąszyniu. To ogólnopolskie zgromadzenie jest
niezwykłym umocnieniem dla przybyłych
odbywa się comiesięczna
pielgrzymów, bez którego ciężko zapalać się do
Adoracja Pana Jezusa i Apel Jasnogórski
codziennej posługi w Kościele w Duchu O. Pio.

MI bądźcie
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Może być dwukołowy lub wodny.
2. Dmuchany do pływania.
3. Plażowa lub do siatki.
4. Czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą.
5. Rozkładasz go na plaży.
6. Czarna, słodka, rośnie w lesie tuż nad ziemią.
7. Opalasz się na nim.
8. Odmierza czas.
9. Zbąszyńskie, Błędno to…
10. Chroni nasze głowy podczas upału.
11. Zbierane nad morzem.
12. Zdrowotne lub słoneczne.
13. Gorący nad morzem.
14. Dmuchany lub z piasku.
15. Rozbijamy go na biwaku.
autor: Milena

SZYFR
Wpisz właściwą literę do diagramu i odczytaj hasło.

REBUS

Modlitwa wakacyjna

LIS
A

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać
wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno
przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył
się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak
kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław
wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili
dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych
wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków
lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i
spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy.
Dzięki Ci, Panie. Amen.
21

KRZYŻÓWKA WAKACYJNA
Litery w polach od 1 do 71 utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl kard. Stefana Wyszyńskiego, które prosimy
nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 lipca br.
Rozwiązanie Krzyżówki Czerwcowej - „Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”.
Nagrody wylosowały: Pani Czesława Jankowiak, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia, Pani Stanisława Zbierska, Zbąszyń,
ul. Poznańska. GRATULUJEMY ! Znaczenie wyrazów:

Ą
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Poziomo:
5/. czapka wojskowa,
10/. kryptonim konspiracyjny
ZHP w czasie II wojny świat.,
11/. naciek jaskiniowy,
12/. znana powieść Borysa
Pasternaka,
13/. nazwisko polskiego
koszykarza, który jako pierwszy
z Polaków grał w NBA,
15/. imię aktorki Bergman,
17/. świadectwo,
19/. może być lodów, lub …
muszkatołowa,
20/. aktorka, grała role pani
Steni w „Klanie”,
24/. krój, kształt,
26/. aktor, grał główną rolę w
filmie „Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
27/. polski skoczek narciarski,
28/. przysmak, frykas,
30/. początkujący uczeń,
praktykant,
31/. autor „Komorników”,
33/. nazwa dużego pająka z
rodziny pogońcowatych,
35/. bogini świtu, lub znany
okręt – muzeum,
38/. film Jerzego Kawalerowicza
– główne role: Lucyna Winnicka
i M. Voit,
39/. passus, fragment tekstu od
nowego wiersza,
43/. kierunek studiów w
akademii filmowej,
45/. potrawa rodem z Włoch,
46/. takt,
47/. na nim rozpinane płótno
malarskie,
50/. gatunek wódki,
51/. … leku, gdy zażyje się go w
nadmiarze,
52/. obawa przed występem,
54/. patrol, zwiad,
57/. ziemia po opadach deszczu,
59/. archipelag wysp należący do
Portugalii,
60/. ręczny karabin maszynowy,
61/. pracuje przy osuszaniu gruntów
65/. też roztargnienie,
66/. radzieccy odpowiednicy
naszych harcerzy,
67/. cieszy się największym
zaufaniem społeczeństwa,
68/. piecząteczka.

Pionowo:
1/. wyrobisko, tunel,
2/. ma go wulkan,
3/. na niej występy artystów,
4/. samolubstwo,
5/. potrawa kuchni włoskiej,
6/. eratyk,
7/. murawa,
8/. rezydencja królów
angielskich,
9/. imię Cierplikowskiego „króla fryzjerów”,
14/. autor książki
„Kolumbowie. Rocznik 20”,
16/. profan, nieuk,
17/. tytuł znaj książki dla
dzieci Jana Brzechwy,
18/. rodzaj skóry,
21/. tytuł książki L.J. Kerna o
psie, który marzył, by zostać
człowiekiem,
22/. kraj w Ameryce Płd.,
23/. diabeł, szatan,
24/. tak też mówimy o twarzy,
25/. kadr zatrzymanego filmu,
29/. człowiek surowy o
nieugiętych zasadach,
32/. miasto nad rzeką Białą i
Dunajcem,
34/. Japończyk, lub Chińczyk,
36/. dawane do gazety np. o
sprzedaży auta,
37/. zielononiebieski pigment
mineralny,
39/. przynoszony przez psa,
41/. opłata za mieszkanie,
42/. lek o działaniu
obojętnym,
44/. zawód Janusza
Kamińskiego, współtwórcy
„Listy Schindlera”,
48/. piąta planeta w kolejności
oddalenia od Słońca,
49/. kombinacja, posunięcie,
53/. płycizna,
54/. kiepski poeta,
55/. muza poezji epickiej,
56/. prysznic
57/. gwóźdź z dużym
łebkiem,
58/. komórkowy, lub
stacjonarny,
61/. inaczej – kroić,
63/. siedziba bogów greckich,
64/. wełnopodobne włókno
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ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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