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A gdy mi każesz Panie mój
krzyż na swe barki włożyć
przyklęknę by się lepiej mógł
na barkach mych ułożyć ...
                        
   Wrzesień kojarzy nam się z końcem 
wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego. 

Kończy się czas beztroski dla uczniów i rozpoczyna czas 
wytężonej pracy. Pamiętajmy, że w tym miesiącu obchodzić 
będziemy również Święto Podwyższenia Krzyża, które wiąże 

się jak wiemy z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym 
umarł Jezus Chrystus. Jego znaczenie staje się szkoła życia 
dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo 
dobra nad złem. 
 Rozpocznijmy rok szkolny z Chrystusem prosząc Go 
o światło dla naszych umysłów i moc dla naszych serc.
 Wszystkim uczniom życzę wielu sukcesów oraz radości 
i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań, 
a Nauczycielom i Katechetom życzę satysfakcjonującej 
pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

                                     Szczęść Boże                                                                                                              
Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
LIPIEC/SIERPIEŃ/WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2015

Co działo się w lipcu i sierpniu 2015 roku?

 Piesza pielgrzymka do Wielenia – W niedzielę, 5 lipca 

grupa pielgrzymów udała się pociągiem do stacji Nowa Wieś 

Mochy, a dalej nawiązując do dawniejszej tradycji, drogę do 

Matki Bożej Ucieczki Grzeszników we Wieleniu pokonali 

pieszo. W taki sam sposób wrócili do Zbąszynia. 

 Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych – W dniach 

od 5 do 10 lipca grupa zbąszyńskich parafian udała się na 

pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych  na trasie Toruń – 

Licheń – Częstochowa.

 Pielgrzymka rowerowa – W środę, 8 lipca parafia 

gościła uczestników 24 Szczecińskiej Pielgrzymki 

Rowerowej na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymali się na 

krótki odpoczynek i posiłek w Domu Katolickim.

 Misjonarz z Kamerunu – W niedzielę, 12 lipca 

gościliśmy w parafii misjonarza z Kamerunu, ks. Henryka 

Andrzejaka.

 Pielgrzymka do Częstochowy – We wtorek, 14 lipca nasi 

parafianie udali do Częstochowy na powitanie pielgrzymów 

Pieszej Poznańskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Była 

możliwość pokonania pieszo dłuższego lub krótszego 

odcinka ostatniego etapu wraz z wędrującymi od kilku dni 

pielgrzymami Grupy 21. Wszyscy, którzy zdecydowali się 

iść pieszo, bez trudności pokonali dłuższy odcinek.

 C L A R E T  G O S P E L –  Ś p i e w a c z a  G r u p a  

Ewangelizacyjna z Wybrzeża Kości Słoniowej gościła w 

Zbąszyniu przez 2 tygodnie. Stąd wyjeżdżali do parafii w 

Zbąszynku, Kosieczynie, Międzychodzie, Poznaniu, 

Kostrzynie, Szamotułach i Brodach. W sobotę, 25 lipca 

wystąpili w zbąszyńskich Łazienkach, a w niedzielę 26 lipca 

ubogacili śpiewem i tańcem Msze św. w naszym kościele. 

W piątek, 31 lipca wystąpili z pożegnalnym koncertem 

również w zbąszyńskim kościele.

 Święcenie pojazdów – W niedzielę, 26 lipca z racji 

przypadającego poprzedniego dnia wspomnienia św. 

Krzysztofa – patrona kierowców, po Mszy św. o godz. 12.00 

ks ięża  święc i l i  po jazdy,  a  k ie rowcy wraz  z  

błogosławieństwem otrzymywali KARTĘ KIEROWCY – 

CHRZEŚCIJANINA.

 Wyjazd ministrantów – Zbąszyńscy ministranci z ks. 

Markiem i opiekunami wyjechali 26 lipca na 5 dniowy, 

wakacyjny wypoczynek nad morze do Jastrzębiej Góry.

 Nocleg pielgrzymów – Nasi parafianie gościli na noclegu 

z 1 na 2 sierpnia pielgrzymów wędrujących pieszo do 

Częstochowy ze Świebodzina i Międzyrzecza.

 Śp. Ks. Prałat Leon Łodziński – W niedzielę, 2 sierpnia 

zmarł ks. Prałat Leon Łodziński z Łomnicy. Pogrzeb śp. Ks. 

Leona odbył się w czwartek, 6 sierpnia w Łomnicy pod 

przewodnictwem dwóch biskupów: bpa Piotra Sawczuka z 

diecezji siedleckiej i bpa Damiana Bryla z archidiecezji 

poznańskiej i wielu księży.

cd. str. 6
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 W dniu 2 sierpnia 2015 r., w 86 roku życia i skończywszy 
pełne 60 lat kapłaństwa, odszedł do Domu Pana Ks. Prałat 
Leon Łodziński

00 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 11  w kościele parafialnym w 
Łomnicy rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Mszy 
świętej koncelebrowanej, sprawowanej w intencji zmarłego, 
przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr 
Sawczuk, ks. biskup Damian Bryl z diecezji poznańskiej oraz 
wielu księży. Na wstępie biskup Sawczuk przybliżył wiernym 
życiorys zmarłego. Słowo Boże wygłosił ks. Rafał 
Krakowiak, były proboszcz parafii w Łomnicy. W kazaniu 
opisał przebieg posługi kapłańskiej ks, Leona, którą 
sprawował do ostatnich dni życia, mimo dużych problemów 
ze zdrowiem. Jego ogromna pokora i skromność przyczyniały 
się do skutecznego prowadzenia wszystkich, z którymi się 
spotykał, do Pana Boga. 
 Podczas mszy odczytano list od jego byłych parafian, 
wiernych z Brazylii, którzy darzyli ks. Leona wielkim 
szacunkiem i uznaniem. Autor Marcos Rodrigo Maichaki 
napisał między innymi:
  Ks. Leon odszedł od nas w wieku 85 lat, z których 42 - czyli 
połowę życia - spędził  w Brazylii, pracując jako proboszcz 
parafii św. Sebastiana  w  Wenceslau Braz. Mogę powiedzieć, 
że połowa jego serca należała do tego miejsca, ale jego serce 
było ponad to i nie akceptowało podziałów, bo wiem, ze 
wszystko, co kochał, kochał  sercem niepodzielnym. Tak jak 
wydawało nam się, że Jan Paweł II zawsze będzie papieżem, aż 

do dnia  jego odejścia,  tak parafianie z Wenceslau Braz 
odnosili wrażenie, że ks. Leon wiecznie będzie proboszczem, 
aż do czasu jego powrotu do Polski. Kiedy pracował w naszej 
parafii, każdy, kto wszedł do kościoła w dzień powszedni około 
19:00, mógł go zobaczyć wychodzącego z zakrystii, 

zmierzającego do konfesjonału, jakiś 
czas później wracającego do 
zakrystii, z której wychodził ubrany 
w szaty  liturgiczne, żeby odprawić 
Mszę Św. (...) 
Mieliśmy wrażenie, że wszystko to 
będzie się powtarzać bez końca, jak u 
wskazówek zegarka, które nigdy się 
nie męczą odmierzaniem czasu, 
dzień po dniu. Ale w tym życiu nic nie 

jest "na zawsze", nic nie jest 
wieczne...  I pewnego dnia 
wyjechał, zostawiając nam 
pociechę, że jest w swojej 
ojczyźnie, z rodziną, w dobrych 
warunkach, jeśli nie liczyć  
problemów ze zdrowiem. A teraz 
odszedł znowu nie z miasta czy 
kraju, ale z tego świata. Odbył 
swoją Paschę, przeszedł na drugą stronę.
 Odchodząc, zabrał ze sobą część nas, część naszej historii. 
Pozostawił w nas ogromną pustkę, ale także pociechę, że ta 
cząstka nas, którą zabrał ze sobą poszła wraz z Nim do Boga. 
Odchodząc, uczynił nas sierotami, ponieważ był naszym 
Ojcem w  Wierze. Ile dzieci (w tym i ja), poprzez jego dłonie 
przyjęło chrzest i narodziło się do życia w łasce? Jak wiele 
grzechów dzięki jego dłoniom zostało odpuszczonych? 

Ile razy Chrystus przychodził do nas w Eucharystii, za jego 
pośrednictwem? I ile rad, modlitw, miłości,  cierpliwości, 
przebaczenia,  pokory dał swoim parafianom? Dzięki temu 
wszystkiemu zasłużył na miano prawdziwego ojca 
duchownego. Miałem zaszczyt odwiedzić  ks. Leona 3 razy w 
Polsce, ostatnio było to 2 miesiące temu. Mogę więc 
zaświadczyć, że do końca pozostał wierny swojemu 
powołaniu, mimo swojej choroby, odprawiał mszę św., służył w 
konfesjonale, odmawiał różaniec i brewiarz, medytował i 
poświęcał czas na lekturę duchową.

KAPELAN JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
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 Ojciec  Pio 
m a w i a ł :  
,,Jest wielu, 
k t ó r z y  
cierpią ale 
n i e w i e l u  
p o t r a f i  
d o b r z e  
c i e r p i e ć . "  
Ks. Leon był 
jednym z tych 
n iewie lu . . .  

Potrafił nadać ewangeliczne  znaczenie swojemu cierpieniu. 
Kiedy mówił o swojej chorobie i stanie 
zdrowia, nigdy się nie skarżył. Kiedyś  
powiedział mi: Staję się coraz starszy, 
coraz słabszy, ale nie przerażony. Sądzę, że 
należał do ludzi innych czasów, 
dysponował siłami, których brak naszemu 
pokoleniu. Podczas wizyt poznałem go 
lepiej, poznałem jego poglądy, przeczucia, 
kulturę, umiejętność przekazywania opinii 
na wszystkie ważne tematy dotyczące 
Kościoła i świata. 
 Przy tej okazji,  nie mogę nie 
podziękować w sposób szczególny rodzinie 
ks. Leona, bratowej  Henryce, bratankowi 
i jego żonie, bratanicy oraz ich dzieciom , 
którzy z nim żyli przez ostatnie 7 lat i 
opiekowali się nim.
Dziękuję za cierpliwość, którą go 
obdarzali, ponieważ wszyscy wiemy, jak 
był nieugięty, szczególnie jeśli chodzi o 
ciepłą odzież i brak odpoczynku  - właściwie nigdy nie 
odpoczywał. Chciałbym, aby wiedzieli, że troszczyli się o 
osobę  kochaną nie tylko przeze mnie, ale  także przez 
wszystkich ludzi z Wenceslau Braz. (...)
 Straciliśmy przyjaciela na ziemi, ale mamy nowego 
przyjaciela u Boga.
 Podczas Mszy odczytano również Testament duchowy Ks. 
Leona. Napisał w nim: 

Ja, kapłan diecezji siedleckiej, 
wyświęcony przez Ks. Biskupa 
Ignacego Świrskiego w dniu 
4.06.1955 r.  w Katedrze 
Siedleckiej.  Przez 2 lata 
wikariusz parafii Sobienie 
Jeziory, przez 4 lata wikariusz 
parafii Sarnakii, przez rok 
parafii Grębków (wszystkie w 
diecezji siedleckiej). Przez 
prawie 2 lata proboszcz parafii 
Senges w diecezji Jacarezinho w 
stanie Parana w Brazylii oraz 
przez 42 lata proboszcz w parafii 
Wencesla Braz w tejże diecezji. 
Od 1991 kanonik honorowy 
Katedry Siedleckiej,  a od 2005 

roku kapelan Papieski. Obywatel honorowy powiatów  
Wencesla Braz, Sao Jose da Boa Vista i Santa Ana do Itarare w 
stanie Parana w Brazylii. Obecnie emeryt i rezydent w parafii 
rodzinnej w Łomnicy na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
   Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego i z własnym 
sumieniem, przytomny i zdrowy na umyśle, postanawiam 
wyrazić moją ostatnią wolę w niniejszym testamencie. 
Jestem już w ostatnim okresie mojego życia, mam w tej chwili 
prawie 80 lat.
Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, Najświętszej Maryi 
Pannie, św. Tadeuszowi, mojemu patronowi św. Leonowi oraz 
Wszystkim Świętym, za wielką łaskę, że urodziłem się w 
świętej i prawdziwej wierze katolickiej, za tyle lat życia, za 

powołanie do kapłaństwa Chrystusowego 
i za wiele innych dobrodziejstw 
otrzymanych z ręki Opatrzności Bożej. 
Dziękuję ks. biskupowi Ignacemu 
Świrskiemu, ks. biskupowi Marianowi 
Jankowskiemu, Księżom Profesorom i 
Wychowawcom za przyjęcie mnie do 
Seminarium Diecezjalnego w Siedlcach i 
doprowadzenie do kapłaństwa. 
Jestem też wdzięczny Kapłanom za 
przyjęcie mnie do swego grona, a 
zwłaszcza Ks. Dziekanowi Zbigniewowi 
P io t ro w s k i em u  i  K s .  Ra fa ło w i  
Krakowiakowi. 
Chciałbym zostać pochowany na 
cmentarzu w Łomnicy, przy krzyżu, obok 
kaplicy cmentarnej. 
Nie mam do nikogo żadnych pretensji. 
Jeśli kogoś nieświadomie obraziłem lub 
zgorszyłem, proszę o wybaczenie. 

Łomnica, 12.10.2009 r."              
 Po zakończonej mszy, orszak żałobny wyruszył z 
kościoła w kierunku cmentarza, gdzie zgodnie z wolą ks. 
Leona w mogile obok krzyża złożono Jego ciało. 
 W pogrzebie wzięło udział wiele delegacji:  
przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy oraz goście, 
którzy w ten sposób oddali cześć duchownemu i 
dziękczynienie Panu Bogu za dar Jego kapłaństwa. 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie. 

Obraz - Ks. Leon w objęciach Matki 

Bożej Cierpliwie Słuchającej - 
dar z okazji 60-lecia Kapłaństwa. 
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Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII - cd. 
 Odpust parafialny – W sobotę, 15 sierpnia 
przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci NMP 
Wniebowziętej. Sumę odpustową odprawił, homilię wygłosił i 
procesję wokół kościoła poprowadził ks. kanonik Symplicjusz 
Nowak z Lubasza.
 Piknik  parafialny – Już po raz kolejny z racji odpustu 
został zorganizowany w ogrodach parafialnych piknik dla 
parafian. Można było miło spędzić świąteczne popołudnie. 
Śpiewał chór męski z Poznania Kompania Druha Stuligrosza, 
był kolejny Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej, który po 
raz kolejny wygrała rodzina Fraszów. Dzieci bawiły się na 
placu zabaw, a dorośli sprawdzali swoje umiejętności 
strzeleckie. Była też kiełbaska i pyszne ciasta przygotowane 
przez panie z Perzyn.
 Składka remontowa – W niedzielę, 16 sierpnia zbierana 
była składka remontowa. Zebrane ofiary to 8.200 zł, za które 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 II Nocna Pielgrzymka – W sobotę, 22 sierpnia wyruszyła, 
zorganizowana przez młodzież naszej parafii II Nocna Piesza 
Pielgrzymka wokół Jeziora pod hasłem „Pójdź za mną”. 
Pielgrzymi, nie tylko młodzież, po uformowaniu grupy o 
godz. 19.30 wyszli ze śpiewem i modlitwą na pielgrzymkową 
trasę. O godz. 21.00 uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w 
Perzynach. O godz. 22.15 odprawiona została Msza Święta 
Polowa przy Kamieniu Pielgrzyma, którą sprawowali ks. 
Proboszcz, który również wygłosił homilię i ks. Marek. 
Pielgrzymi udali się w dalszą drogę w kierunku Nowej Wsi i 
Nądni. Zakończenie pielgrzymki nastąpiło ok. 02.00 – 23 
sierpnia, przed kościołem.
 Dożynki parafialne – W niedzielę, 23 sierpnia podczas 
Mszy św. o godz. 9.00 dziękowano za tegoroczne zbiory. 
Parafianie z poszczególnych wiosek i rolnicy ze Zbąszynia 
przynieśli piękne dożynkowe wieńce, które przekazali na ręce 
ks. Proboszcza sprawującego Mszę św. dziękczynną.
 Dożynki Archidiecezjalne – Odbyły się w niedzielę, 30 
sierpnia w Buku. Msza św. została odprawiona pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
Metropolity Poznańskiego, z okazji dziękczynienia za plony 
jako Dożynki wojewódzko – archidiecezjalne. 

A co we wrześniu i październiku 2015 roku?
 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 – We 
wtorek, 1 września odprawione zostały dodatkowe Msze św. 
w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, katechetów, 
rodziców.
 Adoracje Eucharystyczne – W środę i w czwartek  
prowadzone były adoracje wg stałego planu. 
 Dożynki Gminne – W sobotę, 5 września odbyły się 
Dożynki Gminne w Strzyżewie, które rozpoczęły się Mszą 
św.
 Matki Bożej Siewnej  - We wtorek, 8 września przypada 
Święto Narodzenia NMP, zwane Świętem Matki Bożej 
Siewnej. Tego dnia błogosławi się ziarno przeznaczone do 
siewu. W naszym kościele ziarno siewne zostanie poświęcone 
w niedzielę, 6 września. Będzie możliwość zabrania ze 
świątyni poświęconego ziarna zbóż.
 Dekanalny Dzień Skupienia Róż Różańcowych – W 
sobotę 12 września odbędzie się Dekanalny Dzień Skupienia 
Róż Różańcowych. Do naszej parafii przybędzie ks. Jan 
Glapiak – diecezjalny duszpasterz wspólnot Żywego 
Różańca. O godz. 10.30 – Różaniec św., godz. 11.00 Msza św. 
 Podwyższenie Krzyża Świętego – W poniedziałek, 14 
września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Podczas Mszy św. tego dnia uczcimy relikwie Krzyża 
Świętego poprzez ich ucałowanie.
 Składka remontowa – W niedzielę, 20 września będzie 
zbierana składka remontowa.
 Dzień Skupienia dla Proboszczów – W sobotę, 26 
września przybędą Proboszczowie z 5 dekanatów na 
Międzydekanalny Dzień Skupienia.
 Nabożeństwa Różańcowe – Przez cały październik 
Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.30.
 Pielgrzymka wokół Jeziora Błędno –W sobotę, 3 
października na rozpoczęcie rekolekcji parafialnych 
odbędzie się VII PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNO – 
BŁAGALNA WOKÓŁ JEZIORA.
 Rekolekcje parafialne – Rekolekcje parafialne będą 
trwały od niedzieli 4 października do środy 7 października.
 Odpust ku czci MB Różańcowej – W środę, 7 
październ ika  UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ 
RÓŻAŃCOWEJ – ODPUST PARAFIALNY.

                                                      Urszula Pawelska

ŁASKA BOŻA
Fale Twojej łaski, Panie, Gdzie nie spojrzę, tam wciąż 
widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła, Jezu, jakże to 
możliwe jest?
 
 Mój artykuł w bieżącym numerze rozpocząłem słowami 
znanej pieśni, która jest śpiewana często podczas rekolekcji 
czy też pielgrzymek. Wprowadzają nas one w tematykę, która 
zostanie poruszona w niniejszym tekście, a mianowicie 
ostatnia już prawda wiary, brzmiącą: Łaska Boża jest do 
zbawienia koniecznie potrzebna. 
 Często w Kościele słyszymy o łasce uświęcającej, przede 
wszystkim przy okazji różnorakich odpustów, gdyż owa łaska 

jest jednym z warunków jego uzyskania. Jednakże zapewne 
rzadko zastanawiamy się, czym właściwie ta łaska jest? 
Odpowiedź na to pytanie daje nam Katechizm Kościoła 
Katolickiego, w którym wprost zostało to wskazane: „Łaska 
jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy 
odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się dziećmi Bożymi, 
przybranymi synami, uczestnikami natury Bożej  i życia 
wiecznego” (KKK 1996). Oznacza to, że łaska jest swoistym 
darem od Boga.  Jest to dar „darmowy”, a zatem jego 
uzyskanie nie jest warunkowane żadną zasługą. Uzyskanie 
łaski może być potrzebne, aby osiągnąć określony cel. 
Dzięki łasce możemy stać się oczyszczeni z grzechu. Łaska nie 
stoi także na przeszkodzie wolnej woli człowieka, bo ma on 
wolę przyjęcia lub odrzucenia łaski Bożej. 

      cd. str.13
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WAKACYJNE PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH
 W miesiącu lipcu grupa zbąszyńskich parafian wybrała 
się po raz 13 na pielgrzymkową trasę. W tym roku 
głównym celem pielgrzymki były Sanktuaria Maryjne, ale 
też nawiedziliśmy inne miejsca. 
 Pierwszym takim miejscem był cmentarz na Junikowie w 
Poznaniu, gdzie pomodliliśmy się przy grobie ks. Krzysia 
Kaczmarka, który w 2010 roku przewodniczył naszej 
pielgrzymkowej grupie na Wyżynę Lubelską. Zatrzymaliśmy 
się też  na Polach Lednickich, gdzie doszło do 
niespodziewanego, ciekawego spotkania z o. Janem Górą. 
Udając się do Torunia, po drodze wstąpiliśmy do Katedry 
Prymasowskiej – Sanktuarium Św. Wojciecha w Gnieźnie.
 Zatrzymując się na trzy noclegi w Toruniu, mieliśmy okazję 
zwiedzić to piękne miasto, ale również wyruszaliśmy do 
pobliskich sanktuariów. Były to nieznane nam miejsca. 
Nawiedziliśmy Skępe – Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej 
Pani Mazowsza i Kujaw, gdzie w ołtarzu głównym znajduje 
się koronowana cudowna figura Matki Bożej Brzemiennej, a 
kustoszami tego miejsca są oo. Bernardyni. Kolejne miejsce to 
Obory – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, którym opiekują 
się oo. Karmelici. Do tego miejsca przyciąga Cudowna Pieta 
Matki Bożej Bolesnej, której korony papieskie nałożył Sługa 
Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński. Dalej udaliśmy się do 
Rywałdu Królewskiego – Sanktuarium Pocieszycielki 
Strapionych Pani Pomorza zwanej też Matką Bożą Cygańską, 
bo to cyganie oddawali Jej szczególną cześć. Pewna cyganka 
w dowód wdzięczności za uzdrowienie podarowała Matce 
Bożej swój czarny warkocz. Przed koronacją figury nałożono 
Matce Bożej i Dzieciątku ofiarowany warkocz i od tej pory 
Matka Boża i Dzieciątko mają włosy. Nie wiem, czy gdzieś 
znajduje się figura Matki Bożej z włosami. O. Kapucyn, bo to 
właśnie oni są opiekunami tego miejsca, zaprowadził nas też 
do Sali Pamięci i Celi, w której w okresie od 26 września do 12 
października 1953 roku przebywał Prymas Tysiąclecia Stefan 
kardynał Wyszyński. Władze komunistyczne więziły go w 
celi tutejszego klasztoru. Ks. kardynał Wyszyński pisał w 
swoich wspomnieniach, że pod opieką Pocieszycielki 
Strapionych z Rywałdu nie czuł się samotny i jak pisał dalej: w 
celi kapucyńskiej zrodziła się myśl oddania Matce Bożej w 
macierzyńską niewolę Miłości, która zrealizowana została w 
Stoczku Warmińskim, gdzie również podczas naszych 
pielgrzymkowych wyjazdów już byliśmy. I kolejne 
sanktuarium z cudowną figurą Matki Bożej to znane już 
naszym pielgrzymom Markowice – gdzie króluje Pani Kujaw 
– Matka Boża Królowa Miłości i Pokoju. I następne 
sanktuarium Maryjne z cudowną figurą Matki Bożej to 
Skulsk – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Skulska Pieta. 
Koronacji tej figury dokonał nasz ukochany Ojciec Święty Jan 
Paweł II w Gnieźnie w 1997 roku. Z maleńką cudowną figurką  
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych spotkaliśmy się jeszcze w 
Gidlach. To były sanktuaria z cudownymi figurami Matki 
Bożej, ale na naszej trasie był też Licheń – Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski, której maleńki cudowny 
wizerunek znajduje się w tak wielkiej bazylice. Tu, w Licheniu 
zatrzymaliśmy się na jeden nocleg, a ostatni piąty mieliśmy w 
Częstochowie. Tam, u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski,  

zakończyliśmy nasze pielgrzymowanie i stąd już wracaliśmy 
do naszych domów.
 Sanktuaria to główny cel naszego pielgrzymowania, ale jak 

już wspomniałam na początku, mieliśmy okazję zobaczyć 
Toruń, wspaniałe miasto, posmakować toruńskich pierników, 
zjeść przepyszne lody (takich jeszcze nie jadłam), zwiedzić 
toruńską starówkę, pospacerować nadwiślańskim bulwarem. 
Spędziliśmy też kilka godzin w Ciechocinku.
 Wspomnę jeszcze, że podczas naszej ubiegłorocznej 
pielgrzymki odwiedziliśmy miejsca związane z bł. ks. Jerzym 
Popiełuszko, a mianowicie Okopy – wioska, w której urodził 
się i wychowywał ks. Jerzy oraz Suchowola – tu chodził do 
szkoły, w tutejszym parafialnym kościele został ochrzczony. 
Podczas tegorocznego wyjazdu byliśmy w Górsku niedaleko 

Torunia. To tutaj 19 października 1984 roku ks. Jerzy został 
aresztowany, gdy wracał z Bydgoszczy. Miejsce to upamiętnia 
pomnik przedstawiający przewrócony krzyż, kamień z 
pamiątkową tablicą i figura Chrystusa Frasobliwego.
 Każdy z wyjazdów jest niepowtarzalny, dostarcza wiele 
radości i duchowych przeżyć. Za wszystko Bogu niech będą 
dzięki. Jeśli to będzie możliwe, do zobaczenia w przyszłym 
roku na kolejnym pielgrzymkowym szlaku.  Dokąd???

                                               Urszula Pawelska
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 Miejscowość La Salette można znaleźć tylko na bardzo 
szczegółowych mapach. To mała wioska, położona bardzo 
wysoko w górach, we francuskich Alpach. To właśnie tam 
19 września 1846 roku dwojgu dzieciom ukazała się Matka 
Boża, powierzając im słowa znane obecnie na całym 
świecie. Dziś Sanktuarium w La Salette to drugi co do 
znaczenia po Lourdes ośrodek Maryjny we Francji i jedno 
z największych na świecie miejsc pielgrzymkowych.
 
 W latach 1830-1848 Francja przeżywała burzliwe dzieje. 
Po prześladowaniu Kościoła zaczęto zwalczać religię, 
niszczono przedmioty sakralne, burzono kościoły, 
likwidowano zakony. Upadało znaczenie religii, narastała 
obojętność wobec wiary. W różnych częściach kraju 
wybuchały epidemie, panował nieurodzaj i wielki głód. W tej 
dramatycznej sytuacji w maleńkiej alpejskiej wiosce La 
Salette wydarzyło się coś, co zmieniło oblicze Francji.
 19 września 1846 roku, w sobotę około godz. 15 ubogim 
pastuszkom: 15-letniej Melanii i 11-letniemu Maksyminowi 
ukazała się Maryja. Piękna Pani, jak nazwały Ją później 
dzieci, siedziała na kamieniu wewnątrz promiennej kuli 
światła. Maryja zakrywała twarz dłońmi i płakała. Ubrana 
była jak kobiety w tym regionie. Dodatkowym elementem 
stroju był zawieszony na łańcuszku wokół szyi krzyż. Na 
końcach poprzecznej belki krzyża umocowane były narzędzia 
męki – młotek i obcęgi.
 Najpierw Maryja, rozmawiając z dziećmi, siedziała na 
kamieniu i cały czas płakała: Od jak dawna już cierpię za 
was… Nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla 
was podjęłam… . Maryja cierpiała z powodu swojego ludu, 
braku szacunku wobec Pana Boga, braku święcenia niedzieli, 
obojętności wobec sakramentu pojednania. Następnie Maryja 
stojąc, rozmawiała z dziećmi, które były bardzo blisko Niej. 
Maryja przypomniała Ewangelię swojego Syna, dała 
wskazania życia chrześcijańskiego: codzienna modlitwa, 
rezygnacja z pracy w niedzielę i obowiązek uczestnictwa we 
Mszy św. Potem Maryja zaczęła iść w kierunku wzniesienia, a 
Jej ostatnie słowa brzmiały: A więc, moje dzieci, ogłoście to 
całemu mojemu ludowi. Następnie uniosła się ku górze i 
rozpłynęła w świetle dnia.
 Na miejscu, tam gdzie Maryja siedziała, wytrysnęło 
źródełko. Płynie ono od dnia Jej objawienia do dzisiaj. Woda z 
niego, użyta z wiarą, jest przyczyną wielu uzdrowień i 
nawróceń.
 Po otrzymaniu zgody Stolicy Apostolskiej – biskup 
diecezji Grenoble – ogłosił 19 września 1851 roku, że „ 
Objawienie (…) posiada w sobie wszystkie cechy 
prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za 
niewątpliwe i pewne”. 
 W roku 1852 na ręce biskupa Grenoble 5 księży złożyło 
śluby zakonne, tworząc zalążek nowej wspólnoty, Misjonarze 
Matki Bożej z La Salette. Początkowo pracowali oni wśród 
rzesz pielgrzymów odwiedzających Górę Objawienia. Dzisiaj 
głoszą Orędzie z La Salette, w którym wiele osób na całym 
świecie znajduje drogę do Boga, Kościoła, do nawrócenia i 

pogłębienia wiary. 
I c h  
charakterystyczny
m znakiem jest 
k r z y ż  m i s y j n y  
o z d o b i o n y  
o b c ę g a m i  i  
młotkiem.
 Do La Salette 
p r z y b y w a j ą  
corocznie  se tki  
t y s i ę c y  
pielgrzymów, ale 
również turystów. 
Tutaj naprawdę można przeżyć coś wyjątkowego. Miałam 
okazję o tym dwukrotnie się przekonać. Wśród wysokich 
alpejskich szczytów można podziwiać bogactwo 
różnorodnych gatunków roślin i kwiatów. Jest to trzecie 
miejsce w Europie pod względem liczby gatunków flory.
 Tej właśnie tętniącej życiem alpejskiej przyrodzie 
towarzyszy obecność Maryi, wzywającej każdego do pokuty i 
nawrócenia. Orędzie z La Salette nie straciło nic ze swojej 
aktualności, co więcej, brzmi ono dzisiaj jeszcze wyraźniej niż 
w 1846 roku. Przypomina nam, że Bóg „bogaty w 
miłosierdzie” jest obecny na drogach życia każdego z nas.  
Współcześni ludzie żyją tak jakby Boga nie było. Nie 
zaprzecza się Jego istnieniu, ale nie uwzględnia się Jego 
obecności lub sprowadza się ją na margines i lekceważy się 
Boga.
 Święty Jan Paweł II w 150 rocznicę Objawienia napisał: 
Orędzie Maryi z La Salette nie przestaje promieniować, a La 
Salette jest orędziem nadziei. Objawienie z La Salette ukazuje 
nieustanną modlitwę Maryi oraz Jej współczucie dla świata, 
na który wylewa Ona łzy, bo grzeszy on i oddala się od Boga i 
od Kościoła. Istnieje zatem nagląca potrzeba, aby orędzie 
saletyńskie, wzywające do pokuty i nawrócenia wybrzmiało 
bardzo mocno i wyraźnie w dzisiejszym świecie.
 Warto zapoznać się z całym Orędziem Matki Bożej z La 
Salette. Warto również nawiedzić Polskie La Salette w 
Dębowcu koło Jasła. W roku 1910 przybyli tu Misjonarze 
Matki Bożej z La Salette. Szczególną czcią pielgrzymów 
przybywających do dębowieckiego sanktuarium, cieszy się 
figura Matki Bożej Płaczącej, która jest kopią figury z La 
Salette. 15 września 1996 roku odbyła się uroczystość 
koronacji papieskiej tejże figury. 
 Wspomnienie Matki Bożej Saletyńskiej  obchodzone jest 
19 września – w rocznicę objawień. Moje rozważania 
na temat objawień w La Salette zakończę słowami pieśni, 
którą śpiewa się podczas procesji z lampionami na Kalwarię 
Saletyńską zarówno w La Salette jak i w Dębowcu  

Dziewico Saletyńska płacząca pośród gór
O łaski Cię dziś prosi serc naszych zgodny chór,

Serc naszych zgodny chór.
                                                                                                          

Urszula Pawelska                                                                                          

PIĘKNA  PANI  Z  LA  SALETTE
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„Kiedy powstał zespół  Claret Gospel? 
Misjonarz Klaretyn Ojciec Roman Woźnica  – Zespół powstał 
w 2002 roku. Nazwa Claret  Gospel pochodzi od założyciela 
Św. Antoniego Marii Klareta, misjonarzy Klaretynów 
zaś gospel – to styl muzyki + modlitwa.  W Polsce jesteśmy po 
raz dziewiąty. W roku 2014 przemierzyliśmy 16 tys. km, 
odwiedziliśmy  dwadzieścia pięć  diecezji  i sześćdziesiąt 
parafii. Wystąpiliśmy na dwudziestu koncertach. W tym roku 
będzie podobnie.
Ile zespół liczy członków? Didier  Yaba – Do Polski 
przyjechało nas czternaście osób. 
W zespole widzimy ludzi młodych, czyli młodzież, która 
powinna teraz chyba być w szkole. U nas wakacje, a jak to 
jest w Afryce?  Yolande  N'Guessan -  Niektórzy z nas musieli 
dostać specjalne pozwolenie od pracodawcy, czyli taki mały 
urlop na przyjazd. Ale niestety wszyscy pracy nie mają. 
Połowa z nas się uczy w szkole. Najmłodsza osoba  w zespole 
ma osiemnaście, a najstarsza czterdzieści lat. 
Czy przed wylotem na tourne  po Europie 
przygotowujecie się jakoś specjalnie, macie więcej 
spotkań, prób? Misjonarz Klaretyn Ojciec Roman Woźnica – 
Przed wyjazdem młodzież przebywa na rekolekcjach 
modlitewnych. Spotykają się trzy razy na tygodniowych 
rekolekcjach. Pochodzą z różnych parafii, jedna od drugiej 
oddalona jest nawet o 400 km.  
Słuchając przepięknych koncertów, przekonaliśmy się, 
jaki macie Wielki Talent ...  Didier Yaba – Młodzież nie ma 
żadnych ukończonych szkół muzycznych. W czasie wojny nie 
było to możliwe. Większość to samouki, nauczyli się śpiewać 
sami. Do zespołu trafiają osoby najbardziej rozmodlone, 
zaangażowane w życie Kościoła i z talentem, które wybieram, 
a następnie przedstawiam Ojcu Romanowi do akceptacji. 
Jestem dyrygentem zespołu, tak jak wcześniej mój tata. Od lat 
marzyłem, żeby objąć tę funkcję.
 Po koncercie, jaki mogliśmy usłyszeć w kościele, byliśmy 
świadkami przepięknych tańców, które były ponoć 
niezaplanowane …  W  rzeczywistości był to świetny 
pokaz tańca.  Yolande N'Gussan – Musimy przyznać, że to, 
co się działo po koncercie w Zbąszyniu odbyło się pierwszy 
raz, nigdy nigdzie nie daliśmy takiego show. W kościele 
panowała cudowna atmosfera, która udzieliła się także nam. 
Publiczność wpatrzona i wsłuchana nie chciała opuścić 
kościoła.  

Jak podoba Wam się 
Polska, czy podczas 
pobytu wydarzyło się coś 
c i e k a w e g o ,  
interesującego, a może 
zabawnego? 
Georges  Amya - Podróż  
do Europy to przelot 
s a m o l o t e m ,  a  w i ę c   
poznawanie świata. Dla 

większości z nas to coś nowego, bo dzieje się po raz pierwszy. 
Jest to pewien rozwój dla nas, ale i ogromne przeżycie, np. 
spożywanie posiłku w samolocie (trzeba sobie poradzić, 
mimo małej powierzchni).  Na pewno zapamiętamy  i 
zaliczymy do zabawnych sytuacji to, kiedy podchodzą do nas 
dzieci i chcą się z nami przywitać. Jakież zdziwienie widać na 
ich buziach, kiedy po dotknięciu naszej ręki ich ręka jest 
czysta.
Najlepsza potrawa, danie, jakie jedliście w Polsce? 
Georges  Amya – Każdemu smakuje coś innego. Ale 
najbardziej jesteśmy smakoszami rosołu, klusek, kotletów i 
kiełbasy. Chcemy bardzo podziękować wszystkim Paniom 
kucharkom w Zbąszyniu, które tak smacznie dla nas 
gotowały. Było tego tak dużo, aż za dużo, co widać po naszych 
„brzuszkach”.  
Co takiego urzekło Was w Zbąszyniu? Yolande N'Gussan -  
W Zbąszyniu  mieszkają bardzo sympatyczni  ludzie. W 
sklepach pracują przemiłe panie. Niektóre z nich obniżyły dla 
nas ceny. Dostaliśmy buty za połowę ceny. Za co bardzo 
dziękujemy.
Czy w tym krótkim czasie, oprócz pracy i koncertów 
zdążyliście w Zbąszyniu odpocząć i coś zwiedzić?
Misjonarz Klaretyn Ojciec Roman Wożnica  - Zwiedziliśmy 
muzeum w  Zbąszyniu, które zostało specjalnie otwarte tylko 
dla nas. Pływaliśmy na kajakach zupełnie za darmo. Byliśmy 
gośćmi Bractwa Kurkowego. Bardzo przeżyliśmy spotkanie z 
dziećmi  w Ośrodku  Specjalnej Troski, gdzie dzieci śpiewały 
dla nas  a my dla nich. Składamy podziękowania na ręce 
Państwa Marii i Jana Leśnik za wsparcie i życzliwość, a także 
za okazane serce Ks. Proboszczowi Zbigniewowi 
Piotrowskiemu i władzom miasta. Wszystkim ludziom 
napotkanym  na naszej drodze Serdeczne Bóg zapłać. 
Dziękuję za spotkanie, rozmowę i mam nadzieję, że 
zobaczymy się za rok? Misjonarz Klaretyn Ojciec Roman 
Woźnica – Tak, mamy już zaproszenie do Zbąszynia. A więc 
do zobaczenia …                                                    Rozmawiała 

Gabrysia Skubiszyńska

„WIĘKSZOŚĆ TO SAMOUKI, NAUCZYLI SIĘ ŚPIEWAĆ SAMI” - 
rozmowa z przedstawicielami grupy ewangelizacyjnej Misjonarzy Klaretynów Claret Gospel, 
która gościła w Zbąszyniu 
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  Wspólnota to grupa ludzi, którzy myślą podobnie i 
zmierzają w tym samym kierunku (NIEBO!). To właśnie 
wśród takich ludzi spędzili czas państwa synowie, 
wnuczkowie, chrześniacy. Oczywiście chodzi o tegoroczny 
wyjazd naszych ministrantów. Jastrzębia Góra - to był cel 
naszej podróży, którą rozpoczęliśmy 26 lipca. 

 W pięć dni przeżyliśmy wiele, w Gdańsku płynęliśmy 
statkiem, widziel iśmy pomnik na Westerplat te ,  
średniowieczny żuraw, port, bazylikę Mariacką, byliśmy na 
Helu, na plaży i… odwiedziliśmy Sanktuarium Krwi Pana 
Jezusa w Ujściu. Na terenie ośrodka też nie brakowało atrakcji: 
kąpiel w basenie, piłka nożna, bilard, winda, pogodny wieczór 
(„Mały Indianin”, „Biegnie osioł”- pamiętacie?) i każdego 
dnia przemienialiśmy nasze „piekiełko” w niebo,  odprawiając  
Mszę świętą. Naprawdę wiele się działo - zdobyliśmy nowe 
doświadczenia, ale wytyczyliśmy też sobie nowe zadania. Tym 
razem przekonaliśmy się, że nie każdy ma tak dobrze jak my i 
dlatego potrzebuje naszej modlitwy, naszego świadectwa 
wiary, życzliwości, uśmiechu, dobroci. Wspierajmy się 
modlitwą!
 Było nas wielu (50 osób w autokarze) - więc, gdy każdy z 
nas odmówi jedną „zdrowaśkę”, to odmówimy cały Różaniec 
(spróbujmy!). To już kolejna rzecz, którą dla ministrantów 
zrobił nasz opiekun. KSIĘDZU MARKOWI: HEJ !!! 

Dawid Andrys

Króluj  nam  Chryste„TO FANTASTYCZNA RZECZ, 
DOBRZE NAM RAZEM JEST”



 Wprawdzie słowa te - i ich słynne parafrazy - nawiązują 
do wielkich zwycięstw w historii, ale czym innym była nasza 
podróż do „Wiecznego Miasta”? W każdą stronę 
podróżowaliśmy po półtorej doby (bez noclegu – za to z 
kilkugodzinnym zwiedzaniem Wenecji i Wiednia!), a pobyt w 
Rzymie  w najtrudniejszych podobno do zwiedzania 
miesiącach letnich przy temp. 42 stopni w cieniu i 
zakwaterowaniu na wielkich (ok. 600-osobowych halach) 
przy nie najlepszej klimatyzacji, zakwalifikowaliśmy - 
przynajmniej opiekunowie, którzy już (!) nie mają15-25 lat 
(taki był przedział wiekowy uczestników) jako „szkołę 
przetrwania”, zaś chłopcy (w związku z pobliskim lotniskiem, 
na którym co rusz lądowały samoloty) wręcz jako poligon!!! 
Uczciwie trzeba jednak przyznać, że organizatorzy ostrzegali, 
aby opiekunowie - ze względu na warunki - „lepiej, żeby nie 
mieli 50 lat”… To oczywiście refleksje z przymrużeniem oka. 
Tak naprawdę przeżyliśmy niezwykłą przygodę -  byliśmy na 
światowym zlocie ERM-u z okazji setnej rocznicy jego 
powstania. Okazuje się, że specyfiką naszego kraju jest, iż do 
ruchu należą głównie dzieci. Na świecie jest to raczej ruch 
młodzieżowy, obejmujący sporo młodzieży w wieku nawet 
studenckim ...
 Polacy wyróżniali się też czymś innym – organizatorzy 
naszej pielgrzymki często słyszeli pochwały pod adresem 
grupy w związku ze zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą 
osobistą – ukłony dla Rodziców!!! Rzeczywiście, wyjazdy z 
naszą młodzieżą zawsze należą do bardzo udanych – mamy to 
sprawdzone od lat. Poza tym Zbąszyń uratował honor 
Polakom, ponieważ wziął na siebie wiele spraw 
organizacyjnych: nagraliśmy film z pozdrowieniami od 
polskiego ERM-u dla Papieża, przygotowaliśmy występ na 
Festiwal Kultury Międzynarodowej, który odbył się 

ostatniego wieczoru, a także zawieźliśmy do Rzymu dary, 
które w imieniu całej Europy zanieśliśmy Panu Jezusowi w 
czasie Adoracji. Były to gotycki lampion z prośbą, by Stary 
Kontynent zapłonął ogniem Ducha Świętego i słoneczniki z 
flagami (własnoręcznie naklejonymi przez nasze 
dziewczęta!) wszystkich krajów Europy, by zwróciły się na 
nowo do Jezusa i z Niego czerpały prawdziwą radość życia. W 
Strasburgu bowiem Papież zwracał uwagę na to, że Europa to 
już niestety „podstarzały i przytłumiony” kontynent, a po 
wizycie w Ameryce Łacińskiej mówił: „Kościół w Ameryce 
Łacińskiej posiada ogromne bogactwo: jest Kościołem 
młodych i jest to bardzo ważne. Kościół młody, pełen 
świeżości, z zupełnym brakiem formalizmu, nie taki oficjalny 
(…) Chciałem dodać odwagi temu młodemu Kościołowi. 
Jestem przekonany, że także nam ten Kościół może dać bardzo 
wiele”. Będąc uczestnikami zlotu młodzieży z całego świata, 
doświadczyliśmy tego w całej pełni – Europa, Kościół w 
Europie, Kościół w Polsce potrzebuje młodości! W takim 
Kościele chce się żyć… Hasłem zlotu były słowa z Ewangelii 
św. Jana: „Aby radość moja w was była”. Tej radości było 
wiele – nie tylko zobaczyliśmy na własne oczy „Wieczne 
Miasto”, ale mieliśmy też dużo wzruszeń.  Oprócz spotkań i 
dyskusji w międzynarodowych grupach, wspólnego tańca (na 
każdym kroku!),  śpiewu (oczywiście w wersji  
międzynarodowej – czyli z refrenami typu „laj, laj, laj”!)  w 
programie było także spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Na 
prywatnej audiencji nasza grupa siedziała w pierwszym 
sektorze! Byliśmy też na niedzielnej modlitwie „Anioł 
Pański”, a o poranku zwiedziliśmy Bazylikę św. Piotra i 
pobyliśmy ponad pół godziny przy naszym Janie Pawle II, 
któremu powierzyliśmy rodziny, przyjaciół, a także sprawy 
naszej parafii! Dużo by jeszcze pisać, ale papier bywa nieraz  

„ n i e c i e r p l i w y ” . . .   
P o j e c h a l i ś m y ,  
zobaczyliśmy i mamy 
nadzieję, że „Deus vicit” - 
bo zwykle to, co dużo 
kosztuje, przynosi bardzo 
dobre owoce…
Wszystkich chętnych do 
obejrzenia zdjęć i filmów z 
naszego pobytu zapraszamy 
na stronę internetową naszej 
parafii oraz erm.pl.  
M o ż n a  t e ż  z n a l e ź ć  
audiencję z 5 sierpnia – z 
mnóstwem anegdotycznych 
wydarzeń i mimo bardzo 
głębokiej i poważnej treści, 
po prostu pełną ciepła i 
radości.  A „naszych” 
widać, oj, widać...

 Jooanna Chłopkowska 

i Maria Olejniczak

„VENI, VIDI, VICI” - „KARTKI Z PODRÓŻY”, CZYLI ERM W RZYMIE
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FIGURY I KRZYŻE

Przed domem pp. Kosterów stoi 

kapliczka z figurą Matki Bożej. Figura  ta 

była w tym miejscu już przed wojną. 

Przetrwała wojnę, bo przechowali ją w 

swoim domu  Jadwiga i Wawrzyn  

Kosterowie. Obecnie dom ten zamieszkuje 

ich syn, Stefan Kostera z rodziną  i oni to 

dbają o to, aby wokół figury zawsze był 

porządek. Do czasu jak nie było w Nowym 

Dworze Domu Modlitwy-Kaplicy, przy tej 

figurze odprawiano nabożeństwa majowe, w 

których uczestniczyło wielu mieszkańców 

wioski, a szczególnie dzieci. Warto i dzisiaj 

zatrzymać się na chwilę, aby jak to 

powiedział, wspomniany na początku, ks. bp 

Zawitkowski „…nabrać nowej siły…” 

24. Kapliczka z figurą Matki Bożej w Nowym Dworze

Przydrożne kapliczki, groty z figurami Matki Bożej lub innych świętych są nam 
bliskie, bo przy nich jest się bliżej Boga. Zacytuję słowa bpa Józefa Zawitkowskiego na 
temat przydrożnych kapliczek: Przychodzi się tu w zamyśleniu, z modlitwą, z różańcem, 
aby trochę odpocząć i nabrać nowej siły, zobaczyć, jak piękne jest niebo, jak zachodzi 
słońce i jak piękna jest ziemia – matka – żywicielka, i jak piękną uczynił ją Bóg.

Może wielu parafian nie wie, że na terenie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, popularnie zwanego Szkołą 
Życia w Zbąszyniu, znajduje się Grota z figurą Matki Bożej. 

Dlaczego tam i kiedy została 
postawiona? Bardzo długo 
nie mogłam zdobyć żadnych 
informacji. Przeglądając 
n a s z e   p i s m o  
„Zbąszynianin”, w lutowym 
numerze z 2005 roku, 
z n a l a z ł a m  a r t y k u ł  p .  
Wacława Czuchwickiego pt. 
„Szpital w Zbąszyniu”. Aby 
w y j a ś n i ć  s p r a w ę  
postawienia figury, zacytuję 
fragmenty tego artykułu. 

W Zbąszyniu w 1908 
roku stary budynek doczekał 

się imponującej rozbudowy – oddano do użytku gmach przy 
ul. Zbąskich. Jak pisze p. Wacław: „Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości szpital pozostał nadal w niemieckich 
rękach(…). Miasto przejęło szpital w 1926 roku(…). Szpital 
opalany był węglem, oświetlany gazem. W 1926 roku Rada 
Miejska kuratorem szpitala miejskiego wybrała Witolda 
Żołnierkiewicza, a funkcję dyrektora pełnił dr Feliks 
Piotrowski. W tymże roku radny Wentland postawił 
wniosek, aby siostrom zakonnym związanym ze szpitalem 
oraz chorym postawić małą kapliczkę. Takową 
wybudowano wykorzystując oryginalny surowiec – szlakę 
z gazowni, która powstała w Zbąszyniu w 1904 roku. 
Kapliczka zachowała się w dobrym stanie do dnia 
dzisiejszego”.

Nie wiem, jak było kiedyś, ale obecnie miejsce to jest 
zawsze zadbane. Stoją tam kwiaty, a niekiedy pali się znicz. 
Jest to na pewno zasługa wychowawców, katechetów i całego 
personelu szkoły.                                           Urszula Pawelska

25. Grota z figurą Matki Bożej przy Szkole Życia w Zbąszyniu

 Koniec czerwca, początek lipca… Odliczamy dni. Chcemy 
ruszyć na pątniczy szlak. Wystarczył rok, żeby stęsknić się za 
pielgrzymką, za braćmi i siostrami, za sitkiem, a nawet za 
pęcherzami. Już niedługo ruszamy. Do wyjścia pozostają 
godziny, a my cieszymy się jak małe dzieci…
 Pielgrzymka to coś wspaniałego. Coś, co warto przeżyć, 
zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie braci i sióstr 
pielgrzymkowych. Jest kilka pielgrzymek! Każda z nich idzie 
inną drogą! Różnią się stopniem trudności, długością 
kilometrów, ilością przerw i wygodami w miejscach 
odpoczynku. Jednak każda jest wyjątkowa, niezapomniana i 
co najważniejsze pozwala spotkać Najpiękniejszego oraz 
prowadzi do Jednego Celu. Pielgrzymowanie, mając swój 
konkretny cel ziemski oraz wewnętrzne pobudki, wpisane jest 
również w ludzką naturę, a człowiek jest wędrowcem, który 
zmierza ziemską drogą codzienności do Domu Ojca. 
 Pielgrzymowanie to: droga miłości. Kościół wędrujący 

wyznaczonym przez Boga szlakiem, którego jedyną mapą jest 
Boża Opatrzność. Jak taka droga wygląda? Co przeżywa 
pielgrzym na takim szlaku? Na te pytanie trudno jest 
odpowiedzieć jednoznacznie. To sprawa czysto indywidualna. 
Inaczej przeżywamy, innymi drogami kroczymy, wybieramy 
inne środki.
 Jestem szczęściarą! W tym roku mogłam przez kilka dni 
kroczyć z braćmi i siostrami z Grupy 21 Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Atmosfera jak zwykle 
niesamowita, słoneczko w tym roku wyjątkowo mocno otulało 
nas swoimi promykami. 
 Jednak wszelkie przeciwności rekompensowały niesione 
w sercach intencje. Mimo wielkiej sympatii i miłości do M.B. 
Częstochowskiej swoje dalsze kroki pielgrzymowania 
skierowałam na wschód.

cd. str. 15

CZAS NA RELAKS ... IDZIEMY NA PIELGRZYMKĘ!
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ŁASKA BOŻA - cd. 

 Łaska związana jest w szczególny sposób z tajemnicą 
Trójcy Świętej, gdyż Bóg wlewa ją w nasze dusze poprzez 
Ducha Świętego „by je uleczyć z grzechu i uświęcić” (KKK 
1999). Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje łaski: 
uświęcającą i uczynkową. Oba rodzaje łask są nam potrzebne 
do zbawienia. Łaska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg 
udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do 
spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus, do 
wytrwania w dobrym aż do końca życia. Uzyskanie łask 
uczynkowych w dużej mierze zależy od nas samych. 
Powinniśmy się o nie modlić, starać się nie tylko dla siebie, ale 
i dla naszych bliźnich. Jednakże wszystko to jest 
podporządkowane naszej wolnej woli. Oznacza to, że nawet 
jeśli łaskę otrzymamy, możemy zawsze ją odrzucić. 
 O wiele bardziej złożonym zagadnieniem jest łaska 
uświecająca. „Łaska uświęcająca jest darem habitualnym, 
stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą 
duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania mocą 
Jego miłości. Rozróżnia się łaskę habitualną, czyli trwałe 
uzdolnienie do życia i działania zgodnego z Bożym 
wezwaniem oraz łaski aktualne, które oznaczają interwencję 
Bożą bądź na początku nawrócenia, bądź podczas dzieła 
uświęcania” (KKK 2000). Jak więc dostrzegamy, łaska 
uświęcająca jest darem niezwykle cennym, o który 
powinniśmy zabiegać i się troszczyć. Łaskę uświęcającą 
tracimy wraz z każdym popełnionym grzechem śmiertelnym, 
zaś odzyskać ją możemy, gdy zaprzestajemy tych grzechów, w 
szczególności zaś, gdy używamy środków ustanowionych 
przez Chrystusa i Kościół Święty do jej odzyskania 
(spowiedź, pokuta, Najświętszy Sakrament, odpusty).  

Głównymi środkami uzyskania łaski są zatem modlitwa i 
sakramenty. Po raz pierwszy łaskę uświęcającą uzyskujemy 
poprzez chrzest święty. Łaskę tę powinniśmy starać się 
utrzymywać przez całe życie. Bóg jednak zna nasze serca i 
dając nam wolną wolę przewidział, iż będziemy upadać i 
grzeszyć. Dlatego też daje nam możliwość pojednania się z 
Nim poprzez spowiedź świętą. Łaska uświęcająca to życie 
Boga w człowieku. Dlatego też jest nam do zbawienia 
koniecznie potrzebna – nie zostaniemy zbawieni jeśli nie 
będzie w nas miłości, a przecież to Bóg jest miłością.  
 Nie zapominajmy w swoich modlitwach prosić Boga o jak 
największą liczbę łask. Każdy człowiek otrzyma bowiem tyle 
łask, ile jest mu rzeczywiście potrzebnych, jeśli tylko o to 
poprosi. W tym właśnie wyraża się moc Bożego miłosierdzia. 
Nikt z nas nie uwolni się z grzechu bez Bożej pomocy, dlatego 
też pamiętajmy, że do żalu za grzechy uzdalnia nas Bóg 
poprzez swoją łaskę. Czy my ten żal wyrazimy i 
odpokutujemy za wyrządzone zło, zależy tylko od nas, 
ponieważ „wolna inicjatywa Boga domaga się wolnej 
odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył człowieka na swój 
obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go 
i miłowania” (KKK 2002). Pamiętajmy o tym, a łaski te będą 
nam udzielane przez Boga regularnie. Módlmy się, abyśmy 
potrafili zawsze z wiernością służyć naszemu Panu. Jeśli nie 
zapomnimy o sześciu prawdach wiary, które pokrótce zostały 
przez mnie omówione w cyklu na łamach naszego 
miesięcznika, to i Bóg nie zapomni o nas, nie zapomni o tym, 
aby nam dać łaskę, gdyż, jak pisze św. Paweł: „Wszyscy (…) 
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują 
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, 
które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 23-24).

Błażej Boch

WAKACJE W KRĘGU BIBLIJNYM

 W dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2015 r. Zbąszyński 
Młodzieżowy Krąg Biblijny pod opieką ks. Łukasza wybrał 
się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Pierwszego dnia 
młodzież miała okazję zwiedzić wrocławskie ZOO i 
Aquapark Wrocław. Drugiego dnia była okazja podziwiać 
piękne widoki na Strzelińcu oraz zobaczyć skalny labirynt w  
Błędnych Skałach, w których niejeden raz przydała się 
zwinność i sprawność fizyczna. Zwiedzaliśmy także 

Duszniki, byliśmy w malowniczo położonym schronisku 
„Pod Muflonem”, była także msza św.  Trzeciego dnia 
zbąszyńska młodzież odwiedziła Jaskinię Niedźwiedzią oraz 
wspinała się 24 km szlakiem na górę Śnieżnik. Wieczorem w 
Łężycach odbyło się ognisko, przy którym była dobra zabawa 
i wspólny śpiew. Ostatniego dnia zwiedzaliśmy miasto 
Kłodzko, jego twierdzę wraz z podziemiami. Odwiedziliśmy 
także Kalwarię oraz Bazylikę Wambierzycką. Na sam koniec 
wyjazdu wstąpiliśmy na basen w Zielonej Górze. Młodzież 
wróciła pełna wrażeń i zadowolona.

 Aleksandra Spychała, Nowy Dwór
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
6 wrzesień Mk 7, 31 – 37  „On może mnie uzdrowić”
Święty Marek w swojej Ewangelii opisuje kolejny cud, 
jakiego dokonał Jezus podczas swojej ziemskiej wędrówki. 
Tym razem pomocy potrzebuje człowiek, który nie słyszy i nie 
mówi. Został uzdrowiony, aby zebrani ludzie upewnili się, że 
Jezus  j e s t  Mes jaszem,  Synem Bożym,  a  n ie  
czarnoksiężnikiem. Święty Marek pokazuje, że Jezus 
dokonuje rzeczy  na pozór niemożliwej. Przywraca słuch i 
mowę osobie głuchoniemej. Ta historia to jednocześnie 
bardzo ważna wiadomość skierowana do każdego z nas.  Otóż 
Bóg, który cały jest otwarty na człowieka, który jest miłością, 
pragnie naszego dobra i szczęścia. Tym szczęściem jest Jego 
miłość. Bóg chce, abyśmy otworzyli się na Jego miłość. 
Tymczasem jakże często człowiek zamknięty jest na świat 
prawdziwy i rzeczywisty, a otwarty na świat materialny. Bóg 
pragnie naszego uzdrowienia. Pragnie zająć się naszym 
sercem i duszą. Daje nam swego Ducha i mówi naszym 
sercom: „Effatha” ('otwórz się'). Módlmy się, aby oczy i uszy 
naszej duszy otworzyły się, byśmy ujrzeli Boga jako miłość 
swego życia, jedyne dobro, wartość największą, cel swoich 
dążeń, źródło swych pragnień.

13 wrzesień Mk 8, 27 – 35 „Ocalić czy oddać życie?”
Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Rozmawiając z uczniami, 
pyta ich o to, co o Nim mówią ludzie. Odpowiedzi ludzi 
wskazują na porównywanie Jezusa do postaci z przeszłości 
(Eliasza, Jeremiasza, Jana Chrzciciela). Jedynie odpowiedź 
Piotra jest poprawna. Mówi on, że Jezus jest Mesjaszem                        

i Synem Boga. Piotr jednak nie dopuszcza faktu, że 
przywódcy religijni skażą Jezusa na śmierć. Piotr zaczął 
myśleć po ludzku, dlatego Jezus go upomniał i przekazał 
uczniom kolejną lekcję na temat myślenia duchowego: „Jeśli 
ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie 
swój krzyż i niech idzie moimi śladami”.

20 wrzesień Mk 9, 30 – 37 „To jest prawdziwa wielkość”
Jezus, przebywając z uczniami, przekazywał im wiele 
informacji, ponieważ muszą stać się dojrzałymi 
przywódcami. Przekazuje im też przesłanie o swojej męce i 
zmartwychwstaniu. Po raz kolejny wyjaśnia swoją tożsamość 
mesjańską. Niestety, uczniowie nie rozumieją Jego słów. 
Zamiast tego zastanawiali się nad swoją wartością i swoim 
znaczeniem przed Bogiem. Tymczasem Jezus uczy, że świat 
ma szansę przetrwać o tyle, o ile będzie w nim obecna postawa 
służby i szacunek dla człowieka słabego  i bezbronnego. Bóg 
utożsamia się z dzieckiem, a najwyższą pozycję społeczną 
według Niego daje postawa służby. Służba jest cechą Miłości, 
a Miłość czyni człowieka naprawdę wielkim i mocnym. 

27 wrzesień Mk 9, 38 – 43.45.47 -  48  „Odrzucić grzech”
W tej Ewangelii Jezus poleca uszanować tego, kto w inny 
sposób czyni dobro. W tej sytuacji jest On  bardzo ludzki i 
pobłażliwy, by za chwilę stać się surowym, gdy mówi o 
obcinaniu rąk i nóg. Te ostre i mocne słowa Jezusa piętnują 
zgorszenie. Lepiej bowiem coś utracić ze swojej własności, 
niż narazić się na grzech. Walka z grzechem jest wpisana w 
nasze życie chrześcijańskie. Pamiętajmy, że szatan będzie 
krążył wokół nas i podsuwał różne pokusy. 

   oprac. Katarzyna Kubiak

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU
 
 21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Pokoju ustanowiony przez ONZ. W Kościele 
K a t o l i c k i m  d o d a t k o w o  o b c h o d z o n y  j e s t  
Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Podobne 
święta obchodzone są 1 września w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej oraz 1 stycznia. Święto to 
skierowane jest do wiernych Kościoła katolickiego 
i do wszystkich ludzi dobrej woli, a ustanowione 
przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967. 
Dni Pokoju oprócz tych wymienionych jest jeszcze 
o wiele więcej, co tylko potwierdza, jak bardzo człowiek 
pragnie żyć w pokoju.
Rywalizacja, walka o własne zdanie, wartości i posiadany 
majątek wywołuje agresję, czego skutkiem bywają wojny. 
Wojna to zły sposób rozwiązania konfliktu, ponieważ 
prowadzi do tego, że wielu niewinnych ludzi strasznie cierpi. 
Każdy z nas przeżył w swoim życiu jakiś konflikt, co na 
pewno nie należało do rzeczy przyjemnych. Jego 
rozwiązanie może być dobre albo złe. Wszystko zależy 
od tego, w jaki sposób skłóceni  ludzie ustalą wspólne zasady, 
mające na celu rozwiązanie konfliktu i pokojowe 
współistnienie. Złym rozwiązaniem jest na pewno przyjęcie 
postawy egoistycznej, atakowanie drugiej osoby, czy nie 

dostrzeganie jej potrzeb.
Obecnie na świecie 

toczy się wiele wojen i 
konfliktów zbrojnych. 
Najbliżej na Ukrainie, inne 
w Izraelu/Palestynie,  
Korei, Egipcie, Syrii, 
I r a k u ,  A f g a n i s t a n i e ,  
Jemenie. Choć nie zawsze 
o nich mówią media, 
pamiętajmy, że ciągle na 
świecie  g iną  ludzie ,  
zwłaszcza niewinni, wielu z nich cierpi a przecież oni nie chcą 
niczego wielkiego, chcą wolności, spokojnego życia bez 
strachu , chcą po prostu pokoju. 

Ludzie, widząc zło na świecie, apelują o pokój, 
dlatego przypisują niektórym dniom szczególne 
znaczenie, czyniąc z nich święta. Podkreślają tym to, 
że trzeba pamiętać o błędach przeszłości i poległych 
w minionych wojnach. Trzeba także wyciągać wnioski 
i nie dopuszczać do sytuacji, gdy konflikt przeradza się 
w wojnę.

Warto pomodlić się za pokój na świecie i za ofiary, 
które ucierpiały podczas wojen oraz o to, żeby ludzie nie 
głodowali, byli zdrowi i żyli szczęśliwie.

Grzegorz Jaskuła
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  Sakrament Chrztu przyjęli:    
 1/.  Franciszek  Piotr Karpierz,  Zbąszyń, Rynek,
  2/.  Michalina  Wołkowska,  Jaromierz,
  3/.  Alicja  Skotarczyk,  Zbąszyń, ul. Krakowska,
  4/.  Tobiasz  Jaworski,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  5/.  Amelia Magdalena  Wojciechowska,  Nowy Dwór,
  6/.  Zofia Julia  Truchlińska,  Irlandia,
  7/.  Kornelia  Piter,  Nądnia, ul. Główna,
  8/.  Marcel Piotr  Szwarc, Przyprostynia, ul.Świętojańska
  9/.  Andrzej Adam  Sroczyński,  Perzyny,
10/.  Tymon Roman Szcześniak,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
11/.  Weronika Maria  Wańska,  Strzyżewo,
12/.  Filip  Pluciński,  Irlandia,
13/.  Amelia  Trymbulak,  Zbąszyń, ul. Wigury,
14/.  Oliwier  Dub,  Nądnia, ul. Główna,
15/.  Hubert  Wieczorek,  Strzyżewo,
16/.  Dorota  Bładyko,  Zbąszynek, ul. Wolsztyńska,
17/.  Filip  Zuza,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
18/.  Jagoda  Kołodziejczak,  Zbąszyń, ul. Orzeszkowej,
19/.  Filip Radosław  Trzaskowski,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
20/.  Kornelia  Dominik,  Stefanowo,
21/.  Eryk  Tobys,  Nądnia,
22/.  Jaśmina  Kucner,  Warszawa, ul. Obrońców Tobruku,  
23/.  Tobiasz Eliasz  Piechowiak,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
24/.  Damian Łukasz  Gołek,  Zbąszyń, ul. Przedmieście św. Wojciech, 
25/.  Kacper  Donaj,  Belgia,
26/.  Liliana  Połomka,  Strzyżewo,
27/.  Aleksander  Błaszyk,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
28/. Lilianna Maria  Pawlik,  Zbąszyń, ul. Zielona,
29/.  Nadia  Jaskóła,  Przychodzko,
30/.  Louis  Jaskóła,  Przychodzko,
31/.  Malwina  Szafczyk,  Zbąszyń, ul, Kraszewskiego.

W OSTATNIM CZASIE: 

Ignacy 
Krasicki

CZAS NA RELAKS  -  cd.  

 Kierunek: Wilno i M.B. Ostrobramska. Udział w 
Międzynarodowej Pielgrzymce Pieszej Suwałki – Wilno w 
Grupie Białej dał mi wiele nowych doświadczeń. 
Pielgrzymowanie w duchu Jana Bosko, Salezjanie, nowi bracia 
i siostry, spanie w namiotach, sitko, upał, deszcz, przyczajka…. 
to wszystko spowodowało, że nie raz zapragnę powrócić na ten 
szlak. Ze wzruszeniem wspominam również spotkania na 
Litwie z Polakami mieszkającymi na dawnych ziemiach 
polskich. Ich życzliwość, otwartość, patriotyzm są nie do 
opisania, za co serdecznie dziękuję! 
 Udział w pielgrzymce pozwala rozeznać właściwie swoją 
drogę, rozeznać swoje powołanie, umocnić relacje zarówno z 
Bogiem jak i z bliskimi, a także wyprosić wiele innych,  
potrzebnych nam łask. 

Joanna Galas
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Odeszli do Wieczności:         

      1 /.  Kazimierz  Wośkowiak,  l. 72,  Przyprostynia, 
ul. Prandoty,
  2/.  Jacek Jarosław Pusiak,  l. 42,  Przyprostynia, 
ul. Wawelska,
  3/.  Pelagia  Hałas,  l. 91,  Zbąszyń, ul. Rejtana,
  4/.  Tadeusz  Słociński,  l. 87,  Strzyżewo,
  5/.  Florentyna  Kulawiak,  l. 89,  Zbąszyń, 
ul. Garczyńskich,
  6/.  Eugenia  Mazur,  l. 88,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  7/.  Barbara Maria  Burzyńska,  l. 64,  Zbąszynek, 
ul. Długa,
  8/.  Irena  Szukalska,  l. 88,  Zbąszyń, 
ul. Garczyńskich,
  9/.  Grażyna  Banaszak,  l. 59,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
10/.  Jerzy  Biernat,  l. 73,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I St.
11/.  Paweł  Szulczyk,  l. 38,  Sulechów,
12/.  Marian  Wittke,  l. 74,  Zbąszyń, ul. Akacjowa,
13/.  Kazimierz Franciszek  Kudliński,  l. 76,  
Stefanowice,
14/.  Helena  Dominik,  l. 82,  Stefanowo,
15/.  Marianna  Krzymińska,  l. 99,  Zbąszyń, 
Pl. Wolności,
16/.  Stanisław  Zając,  l. 86,  Strzyżewo,
17/.  Zofia  Gassem,  l. 67,  Zbąszyń,
 ul. Przedmieście św. Wojciech,
18/.  Zdzisław  Piechowiak,  l. 67,  Stefanowo.

Sakrament Małżeństwa zawarli:        

  1/.  Tomasz  Nowak  
 -  Magdalena Jadwiga  Kaźmierczak,

  2/.  Łukasz  Grabarek 
 -  Agnieszka Barbara  Szulczyk,

  3/.  Adrian Michał  Leśnik  -  Daria Izabela  Biniaś,
  4/.  Łukasz  Adamczak  

-  Małgorzata Katarzyna  Bronkowska,
  5/.  Arkadiusz  Wittke  -  Sylwia Aneta  Sołtysik.
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„Spotkanie w Grupie Modlitewnej nie ma zaowocować tylko dobrym 
samopoczuciem.”

MI bądźcie 

 Prawie każdorazowo (co 
miesiąc, a dokładniejdrugiego 
dnia m-ca.) odprawiamy 
Drogę Krzyżową w intencjach, 
które wpływają do omodlenia, 
a także w swoich intencjach. 
Te n  d z i e ń  k o ń c z y m y  
w s p ó l n y m  A p e l e m  
Jasnogórskim przy pomniku 
Jana Pawła II o godz. 21:00. Na 
spotkaniach zgłębiamy też  
naukę Kościoła (św. Jan Paweł 
II i św. O. Pio zostawili nam 
program postępowania na całe 
pokolenia).
 O s t a t n i o  z o s t a ł a  
odczytana część Encykliki św. 
Jana Pawła II o świętowaniu 
niedzieli ,,Dies Domini”. 
Temat szalenie ważny w życiu 
rodziny - , ,Dzień święty 
święcić”, a także pozwolić święcić go bliźnim. Czy ja 
pozwalam, żeby inni mogli święcić? Najwyższa pora, aby 
sklepy opustoszały w niedzielę. To  tylko jeden z postulatów 
tej Encykliki, ale jakże ważny wymóg. Jeżeli mówię: 
„Kocham Jana Pawła II”, to zachowuję jego naukę. W krajach 
europejskich zeświecczonych nie spotyka się ruchu w 

galeriach i marketach w niedzielę, a w ojczyźnie św. Jana 
Pawła II...? Spotykamy się też na Adoracjach Pana Jezusa. Są 
one dla wszystkich wiernych, by każdy mógł dziękczynić Mu 
za bezmiar dobra, które nas otacza.

Minął sierpień miesiąc trzeźwości. 
Zbawiciel mówi: Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie (J 6, 35). Karmiąc się 
Eucharystią, możemy porzucić dawnego 
człowieka, (…) odnawiać się duchem  
(…) i przyoblec człowieka nowego, 
stworzonego na obraz Boga (…) (Ef 4, 
22-24).
Takiej przemiany potrzebujemy jako 
chrześcijanie. Głębokiej przemiany 
moralnej potrzebuje także nasz Naród. 
Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich 
trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym 

nie tylko alarmujące dane statystyczne. 
Przede wszystkim mówią o tym 
niezliczone ludzkie dramaty, których 
źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, 
miesiącu rolniczego trudu, maryjnych 
świąt i  patriotycznych rocznic,  
apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. 
W poprzednich latach przypominaliśmy, 
że rodzina jest szkołą trzeźwości. 
Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym 
roku prosimy o zaangażowanie w 
ochronę trzeźwości najmłodszych 
Polaków. Przypominamy, że jedyną 
formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia 
jest abstynencja.

Adoracje	eucharystyczne	
dla	wszystkich	

Pierwsze	czwartki,	pierwsze	piątki	
wraz	z	Mszą	Św.	

są	nieocenioną	wartością.	
Nasza	grupa	prowadzi	adoracje	

w	pierwszy	Czwartek
	od		godziny	17,	potem	Msza	Św.	
we	wszystkich	intencjach,
	które	wpływają	do	grupy.

Grupa modlitewna oferuje swój 
wolny czas na modlitwę 

wstawienniczą w różnych intencjach, 
które można składać do skrzynki 

modlitewnej na ołtarzu serca Pana 
Jezusa oraz na numer 602 763 974, 
także na stronie internetowej grupy 

o. Pio i św. Jana Pawła II. 
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!



 

 

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 
 
 1. Duży w kinie.    

2. Kolorowe w wazonie.
3. Odrabiamy przy nim lekcje.  
4. Do szkoły na drugie śniadanie. 
5. Przydatny podczas pieszej wędrówki. 
6. Kracze na drzewie.
7. Niedługo w szkole zabrzmi pierwszy…
8. W kratkę lub w linię.
9. Do ugniatania ciasta.
10. Pływają w nim ryby.
autor: Milena

 

Wykreśl przedmioty związane ze szkołą. Z pozostałych liter czytaj hasło.

WYKREŚLANKA

SZYFR
Odczytaj sylaby zgodnie z kolejnością, a dowiedz się kogo wspominamy 
we wrześniu.  

Hasło: ....................................................................................................................

Hasło: ....................................................................................................................

17

NOWA JUTRZENKO 

Nowa jutrzenko Polski, Stanisławie!
Racz nasze pienia dziś przyjąć łaskawie,
Bądź nam, o Kostko, mile pozdrowiony,
Kwiateczku rajski! Bądź błogosławiony.

Kochanie w Trójcy Jedynego Boga!
Nasza nadziejo i pociecho droga!
Przed Bogiem w każdej wspieraj nas 
potrzebie,
Gdy się z ufnością udamy do Ciebie.

Ziemia nie miała dla ciebie uroku,
Boś tylko Boga miał zawsze na oku,
Miłość też Boga i pogardę świata
Już w młode nasze racz zaszczepiać lata.

Oddalaj klęski, oddalaj strapienia,
W smutku niedoli uproś pocieszenia!
Ale najbardziej, Patronie święty,
Chroń serca nasze od grzechu ponęty! 

o. Franciszek Fenicjusz
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 Litery w polach od  1  do  60  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Georga Herberta, które prosimy nadsyłać na 
adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 września br.  
Rozwiązanie Krzyżówki Wakacyjnej  - „Każda wielka rzecz musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe 
i liche są słabe.”. 
Nagrody wylosowały: Pani Krystyna Machul, Nądnia, Pani Grażyna Kłysz,  Przyprostynia,  GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:
         Poziomo:
8/.  zapamiętanie się 
w gniewie,
  9/.  piśmiennictwo,
10/.  trzeba je cenić,
12/.  jedzie do pożaru,
16/.  jej postępowanie 
źle wpływa np. na 
młodzież,
19/.  mędrek 
popisujący się 
wiedzą,
20/.  drapieżnik 
żywiący się padliną,
21/.  ora, fen, lub 
bora,
22/.  jedna z 
czynności 
anestezjologa,
25/.  człowiek śniegu, 
27/.  sieć, torba lub 
płaszcz,
28/.  bierzmowanie, 
chrzest, lub 
kapłaństwo,
29/.  przy plecaku,
30/.  przełożony 
klasztoru,
31/.  troczek,
32/.  osobowe, lub 
sądowe,
34/.  hiszpańskie imię 
żeńskie,
36/.  polka …..,
38/.  imię Santor,
39/.  grecka wyspa,
40/.  nauczyciel,
41/.  nasza wiara,
44/.  fistaszek,
47/.  służba u 
szlachcica,
51/.  szpetota, 
brzydota,
52/.  zarządzanie 
firmą.

          Pionowo:
 1/.  wątroba, serce, czy oko,
 2/.  zawodnik w linii obrony,
 3/.  numerowana w książce,
 4/.  wygładzenie,
 5/.  połowa połowy,
 6/.  japońska tancerka,
 7/.  Tetmajer to  …...  
Podhala,
11/.  inwentura,
13/.  jeden z najbardziej 
jadowitych węży,
14/.  zajmuje się 
zaopatrzeniem i administracją 
wojskową,
15/.  wprowadzanie w życie 
bezdusznych przepisów 
administracyjnych,
16/.  przeciwieństwo 
chrystianizacji,
17/.  imię Polańskiego – 
reżysera,
18/.  na łące,
23/.  arkusz z pytaniami,
24/.  ważna część wagonu 
kolejowego,
26/.  duża iskierka,
27/.  zbocza gór,  
33/.  pracuje w cyrku,
35/.  nago na plaży,
36/.  bezmyślnie się 
przyglądają,
37/.  rzeka w Chinach – po 
połączeniu z Szyłką tworzy 
Amur,
42/.  tropienie przestępcy,
43/.  nadmorskie miasto w 
Izraelu,
45/.  pachnąca roślina 
rabatowa,
46/.  miastu na wybrzeżu 
Krety,
48/.  wykwit skórny,
49/.  żart, kawał,
50/.  odzienie, może być też 
graficzna.   

KRZYŻÓWKA  WRZEŚNIOWA  
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DOŻYNKI PARAFIALNE - 23.08.2015 r.   

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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