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 Rozpoczął się miesiąc październik w 
liturgii kościoła  poświęcony Matce Bożej 
Różańcowej.
 Modlitwa ta, to prawdziwy skarb 
Kościoła. Zachęcam do udziału w 
nabożeństwach różańcowych wszystkich 
parafian, tych starszych i tych młodszych.

 Matka Boża Różańcowa w sposób szczególny wyróżniona 
jest w naszej świątyni, a jeśli już czasu zbraknie to choć 

dziesiątka różańca. Różaniec, który ubogaca nas duchowo  
jednocześnie umacnia modlącą się wspólnie rodzinę.
 Jak zwykle początek października to w naszej parafii 
czas świętych rekolekcji. By zbliżyć się do Jezusa przez 
Maryję, prosić będziemy o wsparcie również św. Józefa. 
W tym rekolekcyjnym czasie gościć będziemy obraz św. 
Józefa z klasztoru karmelitańskiego z Poznania. 
 Niech Łaski płynące w tym czasie od Jezusa nas 
umacniają i wzmacniają przez wstawiennictwo Matki Bożej 
i niezawodnego opiekuna św. Józefa

Szczęść Boże  Proboszcz

SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2015

Co działo się we wrześniu 2015 roku?
· Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – W kościele w 
Zbąszyniu i w kaplicy w Strzyżewie odprawione zostały 
dodatkowe Msze św. w intencji
dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli i rodziców.
· Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i 
pierwszy piątek miesiąca prowadzone były adoracje wg stałego 
planu.

· Dożynki Gminne – W sobotę, 5 września odbyły się w 
Strzyżewie Dożynki Gminne, które rozpoczęły się Mszą św. 

· Matki Bożej Siewnej – W niedzielę, 6 września, z racji 
przypadającego we wtorek, 8 września Święta Matki Bożej 
Siewnej, w kościele podczas Mszy św. o godz. 9.00 zostało 
poświęcone ziarno siewne. Chętni zabierali poświęcone ziarno 
do swoich domów.

· Wieczór modlitwy i katechezy – W poniedziałek, 7 
września 2015 roku Grupa Modlitewna Św. O. Pio i Św. Jana 
Pawła II zaprosiła O. Tomasza Duszyca – kapucyna, 
Krajowego Asystenta Grup Modlitewnych Św. O. Pio. O godz. 
17.30 była adoracja Najświętszego Sakramentu pod 
przewodnictwem O. Tomasza, o 18.00 Msza św. 
koncelebrowana. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił 
O. Tomasz, a wspólnie sprawowali Eucharystię księża z parafii 
p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu i ks. 
Łukasz. Na ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa 
znajdowały się relikwie i figura Św. O. Pio, które przywiezione 
zostały do naszego kościoła z Nowego Tomyśla. Po Mszy św. 
odbyło się spotkanie z O. Tomaszem  w Domu Katolickim. W 
spotkaniu uczestniczyli również kapłani z Nowego Tomyśla.

· Dekanalny Dzień Skupienia Członków Żywego Różańca – 
W sobotę, 12 września odbył się w naszej parafii Dekanalny 
Dzień Skupienia Róż Różańcowych – pod przewodnictwem 
Ks. Jana Glapiaka – diecezjalnego duszpasterza Wspólnot 
Żywego Różańca. Ks. Jan, przy ołtarzu Matki Bożej 
Różańcowej, poprowadził modlitwę różańcową. Był to 
opracowany przez niego Różaniec z dopowiedzeniami. Mszę 
św. w koncelebrze z ks. Janem Glapiakiem sprawowali kapłani 
z dekanatu – ks. Tomasz Tomczak, proboszcz z Tuchorzy i ks. 
Sławomir Ratajczak, proboszcz z Chobienic. W spotkaniu 
udział wzięły delegacje członków Żywego Różańca ze 
wszystkich parafii w dekanacie.

· Podwyższenie  Krzyża Świętego – W poniedziałek, 14 
września przypadało Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Podczas wszystkich Mszy św. tego dnia można było uczcić, 
poprzez ucałowanie, znajdujące się w naszym kościele, relikwie 
Krzyża Świętego. Relikwie można było ucałować również w 
niedzielę, 13 września po Mszy św. o godz. 9.00.

· Międzydekanalny Dzień Skupienia dla Proboszczów – W 
sobotę, 26 września w Zbąszyniu odbył się Międzydekanalny 
Dzień Skupienia dla Proboszczów z 5 przyległych dekanatów.

· Muzycy ludowi w kościele – W niedzielę, 27 września we 
Mszy św. o godz. 12.00 udział wzięli muzycy ludowi, z racji 41 
Biesiady Koźlarskiej. Po Mszy św. muzycy i zaproszeni goście 
udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II. 

A co w październiku 2015 roku?
 Miesiąc Różańca Świętego – Przez cały miesiąc 
październik Nabożeństwa Różańcowe odprawiane będą o 
godzinie 17.30.
 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i piątek, 
1 i 2 października poszczególne grupy duszpasterskie wg planu 
adorowały Najświętszy Sakrament.
 Pielgrzymka wokół jeziora – Na rozpoczęcie rekolekcji 
parafialnych z racji odpustu Matki Bożej Różańcowej w sobotę, 
3 października odbyła się VII Pielgrzymka dziękczynno-
błagalna wokół jeziora.
REKOLEKCJE PARAFIALNE I ODPUST MATKI 
BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 2015 będą trwały od soboty 3 
października do środy 7 października 2015 roku a poprowadzi 
je ks. dr hab. Paweł Prüfer. Dzień pierwszy –  Sobota - 
Pielgrzymka dziękczynno-błagalna wokół jeziora. Dzień drugi  
- Niedziela - Wszystkie Msze św. z naukami rekolekcyjnymi, 
dodatkowe Msze św. dla dzieci Pierwszokomunijnych z 
wręczeniem różańców oraz błogosławieństwo zwierząt w 
Ogrodach Parafialnych.
Dzień trzeci  -  Poniedziałek - Dzień modlitw za zmarłych, 
procesja na cmentarz parafialny. Jest to także dzień spowiedzi 
rekolekcyjnej. Dzień czwarty -  Wtorek - Dzień Chorych – 
udzielanie sakramentu namaszczenia, spotkanie w Domu 
Katolickim, rekolekcyjne odwiedziny chorych w domach. 
Wieczorna Msza św. rozpoczyna przygotowanie kandydatów 
do bierzmowania. Dzień piąty - Środa - Uroczystość MB 
Różańcowej – Odpust Parafialny, Sumy Odpustowe o godz. 
12.00 i 18.00 pozostałe Msze św.  będą również z naukami 
rekolekcyjnymi. Szczegółowy program rekolekcji dołączony 
jest do gazetki. Zapraszamy parafian do udziału w 
rekolekcjach.
 Wspomnienie Świętego Jana Pawła II – Liturgiczne 
wspomnienie naszego ukochanego Papieża, a teraz już 
Świętego Jana Pawła II przypada w czwartek, 22 października. 

Urszula Pawelska
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RÓŻANIEC - JEGO TAJEMNICE I SPOSÓB ODMAWIANIA

  Różaniec pośród wszystkich form nabożeństwa do 
Najświętszej Maryi Panny jest najbardziej znany i 
rozpowszechniony. Jest modlitwą prostą, a jednocześnie 
kompletną pod każdym względem. Człowiek włącza się w nią 
ciałem i duszą, swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i 
sercem. Wszystkie rodzaje modlitwy łączą się w nim i 
uzupełn ia ją :  uwie lb ien ie ,  pochwała ,  b łaganie ,  
wstawiennictwo i dziękczynienie.
 Poprawne odmawianie różańca oznacza nie tylko 
modlitwę, ale równocześnie medytację - rozmyślanie. Dzięki 
połączeniu obu odmawianie różańca jest tak wspaniałym 
przeżyciem duchowym. 
 Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju 
streszczenie Ewangelii i składa się z dwudziestu tajemnic 
opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poszczególne 
tajemnice różańca, które dodatkowo podzielono na cztery 
części: Radosne, Światła, Bolesne oraz Chwalebne, powinno 
się odmawiać w konkretny dzień tygodnia. 
Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej 
składa się z pięciu Tajemnic:                                                    
Tajemnica Radosna  (poniedziałek i sobota)
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
Tajemnica Światła  (czwartek)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnica Bolesna  (wtorek i piątek)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie 
Oliwnym (Ogrójcu).
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.
Tajemnica Chwalebna (środa i 
niedziela)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.                                                                                                

Każda z pięciu tajemnic w danej części, odpowiada jednej 
dziesiątce Różańca. Dziesiątka Różańca - 10 razy 
Zdrowaś Maryjo ... A teraz odmówimy różaniec - początek:                                                                                                        
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Na krzyżyku
1. Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 

Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, 
narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego 
dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy 
Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty 
Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. 
Amen.
Na paciorku (większym)
2. Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 
Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w 
niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. Amen.
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)
3. Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku) (3x):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty 
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Przed dużym paciorkiem
4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen.
Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek 
Różańca oraz rozważnie jego tajemnic.
Tajemnica .... Kolejną tajemnicę wypowiadamy przed dużym 
paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

oraz Modlitwę Fatimską:  O mój Jezu, 

przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od 

ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze 

do nieba, i dopomóż szczególnie tym, które 
najbardziej  potrzebują Twojego 
miłosierdzia. 
Na zakończenie
Odmawiamy Pod Twoją obronę: Pod 
Twoją obronę uciekamy się, święta Boża 
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od 

wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno 
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko 
nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 
Synowi nas oddawaj.
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
W ten sposób odmawiamy kolejne części Modlitwy 
Różańcowej. Życzymy powodzenia w odmawianiu  Pełnej 
Modlitwy Różańcowej!                                    Tomasz Jazdon
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 Sama definicja słowa „sanktuarium” podana przez 
Kodeks Prawa Kanonicznego odwołuje się do 
pielgrzymowania. Jak czytamy w Kodeksie: „Przez 
sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, 
do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – 
pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej 
pobożności”. Sanktuarium jest miejscem, gdzie w 
ludzkich sercach dokonują się przemiany, osobiste 
nawrócenia. Ludzie doznają tam objawień, cudownych 
uzdrowień na duszy i ciele.   
 Sanktuarium Maryjne to miejsce, które świadczy o 
szczególnej obecności Maryi w życiu Kościoła.  Maryjne 
Sanktuarium jest jakoby domem Matki, w którym  
możemy pogrążyć się w modlitwie z Maryją, Matką 
Jezusa, i to nie tylko w modlitwie liturgicznej, ale także i tej 
osobistej, powierzyć Jej wszystkie nasze troski, kłopoty, 
ale również radości.
 Nasz parafialny kościół w Zbąszyniu p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Wniebowziętej jest właśnie takim Maryjnym 
Sanktuarium.

DZIEJE  OBRAZU  MATKI  BOŻEJ  RÓŻAŃCOWEJ
 W ołtarzu bocznym kościoła znajduje się łaskami słynący 
obraz Matki Bożej Różańcowej. Obraz został ufundowany i 
przekazany ówczesnej świątyni w 1651 roku przez Oficjała 
poznańskiego Andrzeja Swinarskiego. Dopiero w drugiej 
połowie XVIII wieku, po wybudowaniu obecnej świątyni, 
dostosowano jego wymiary do ram ołtarzowych. Wówczas 
domalowano medaliony ze scenami 15 tajemnic różańca. Wg 
historyków sztuki, obraz przypisywany jest wielkopolskiej 
szkole malarstwa cechowego i wzorowany na krakowskim 
obrazie z XVII wieku, znajdującym się w kościele ojców 
franciszkanów.
 Obraz był trzykrotnie poddawany konserwacji.  Po raz 
pierwszy dokonano konserwacji obrazu w roku 1931. Trwała 
ona 3 lata, a dokonał jej artysta malarz Smogulecki z 
Poznania. Przed konserwacją cały obraz, oprócz wizerunku 
Matki Bożej i Dzieciątka, zamalowany był czerwoną farbą. Po 
zdjęciu warstwy farby okazało się, że pod nią znajdują się 
medaliony z tajemnicami różańcowymi. Powodem 
zamalowania  tła obrazu było to, że cały obraz pokryty był 
czerwoną zasłoną, na której znajdowały się srebrne sukienki i 
wota. Przez otwory w sukience widoczne były tylko twarze i 
ręce Maryi i Dzieciątka. Po zdjęciu farby malarz przystąpił do 
uzupełnienia ubytków w malowidle i przemalowania całego 
obrazu.
 Drugiej konserwacji dokonano w połowie lat 70-tych XX 
wieku. Wykonano ją w pracowni konserwacji zabytków w 
Toruniu. Konserwacja dokonana została bardzo niestarannie. 
Podczas przemalowania obrazu całkowicie została zmieniona 
twarz Matki Bożej. 
 Ostatnia konserwacja obrazu wykonana została w latach 
1999 – 2001 w pracowni konserwacji zabytków przy Muzeum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Konserwacja została 
przeprowadzona kompleksowo. Usunięto wszystkie warstwy 

f a r b  z  p o p r z e d n i c h  
przemalowań i uzupełnień 
wosku. Pozostał tylko sam 
wizerunek Matki Bożej i 
Dzieciątka. Całe pozostałe 
t ł o  o b r a z u  j e s t  
r e k o n s t r u k c j ą ,  j a k ą  
wykonano na podstawie 
zdjęć. Obecny wygląd 
obrazu zawdzięczamy 
u s i l n y m  s t a r a n i o m  
ówczesnego Proboszcza 
parafii ks. Kanonika 
Zbigniewa Zielińskiego. 
Koszt konserwacji wyniósł 150 tysięcy złotych. 
 Słynący łaskami obraz z dawien dawna przyciągał 
wiernych ze Zbąszynia i okolic. W okresie międzywojennym 
zasięg kultu Matki Bożej Różańcowej był znacznie większy 
niż obecnie. W roku 1935, na odpust Matki Bożej Różańcowej 
przybyło ok. 2 tysięcy pielgrzymów z Zakrzewa, Chobienic, 
Siedlca i okolicznych wiosek. Przybyły nawet dwie 
pielgrzymki  z sąsiednich Niemiec, w których udział wzięli 
Polacy z Nowego Kramska i Dąbrówki Wielkiej (tak 
nazywała się ta wieś do roku 1945 – obecnie Dąbrówka 
Wielkopolska ). Pielgrzymka z Dąbrówki przybyła ze swoim 
proboszczem Niemcem, noszącym nazwisko Binder. 
 Obraz posiadał srebrne, barokowe sukienki umieszczone 
na ruchomej zasłonie z czerwonego pluszu, zasłaniającej 
niegdyś obraz. Na początku lat  80-tych ubiegłego wieku 
zasłona, na której znajdowały się sukienki, została wyjęta z 
ramy ołtarza. Sukienki po pewnym czasie zaginęły. Zaginęły 
również XVII, XVIII i XIX-wieczne wota. Właśnie te wota, 
świadczyły o dawnym kulcie, jakim otaczano wizerunek 
Matki Bożej i o łaskach otrzymywanych przez modlących się 
przed nim. Obecne wota zgromadzone przy ołtarzu są bardziej 
współczesne ale i one świadczą o tym, że Matka Boża 
Różańcowa nadal darzy swoimi łaskami tych, którzy z 
ufnością do Niej się modlą.

JAK  OBECNIE  CZCIMY  NASZĄ  MATKĘ  BOŻĄ  
RÓŻAŃCOWĄ ?

Z racji odpustu Matki Bożej Różańcowej – 7 października 
– odbywają się  Rekolekcje Parafialne.  Rekolekcje 
przygotowują parafian do uroczystości odpustowej -  kończą 
się w dniu Odpustu w Święto Matki Bożej Różańcowej. 

W ramach rekolekcji, od 7 lat (w tym roku po raz siódmy) 
odbywają się Piesze pielgrzymki pokutno – dziękczynno - 
błagalne wokół Jeziora Błędno ku czci Matki Bożej 
Zbąszyńskiej. Każdego roku przybywa uczestników 
pielgrzymki. Daty pielgrzymek obrazują tabliczki 
umieszczone na Kamieniu Pielgrzyma, który stoi w lesie 
między Perzynami a Nową Wsią Zbąską. Przy tym Kamieniu, 
poświęconym podczas II pielgrzymki, pielgrzymi zatrzymują 
się na chwilę modlitwy.

cd. str. 6

ZBĄSZYŃSKIE SANKTUARIUM MARYJNE 
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SANKTUARIUM MARYJNE - cd.

Parafia zbąszyńska jest podwójnie Maryjna. W ołtarzu 
głównym kościoła jest obraz Matki Bożej Wniebowziętej. Dla 
uczczenia tego święta, w nocy z 16 na 17 sierpnia 2014 roku 
odbyła się I Nocna Pielgrzymka wokół jeziora Błędno pod 
hasłem: „Z WNIEBOWZIĘTĄ PRZEZ ŻYCIE”. W tym 
roku hasło II Nocnej Pielgrzymki brzmiało: „PÓJDŹ ZA 
MNĄ”. Przy wspomnianym już Kamieniu Pielgrzyma 
odprawiona zostaje o godz. 22.15 Msza Święta. Pielgrzymka 
ta weszła do kalendarza obchodów odpustowych głównej 
patronki parafii - Matki Bożej Wniebowziętej.  

Sobotnie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Różaniec Święty odmawiany jest przez cały 
październik oraz podczas nabożeństw Fatimskich w pierwsze 
soboty miesiąca od maja do października przy ołtarzu Matki 
Bożej Zbąszyńskiej – Królowej Różańca  Świętego.

W naszym kościele odbywa się co kilka lat Dekanalny 
Dzień Skupienia Róż Różańcowych pod przewodnictwem 
ks. Jana Glapiaka – diecezjalnego duszpasterza Wspólnot 
Żywego Różańca. Ostatni Dzień Skupienia odbył się w 
naszym sanktuarium w ubiegłym miesiącu, w sobotę 12 
września. Różaniec prowadzony przez ks. Jana, przy 
wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramencie, 
odmawiany był również przy ołtarzu z cudownym obrazem 
Matki Bożej Różańcowej.

W kościele śpiewane są dwie pieśni do Matki Bożej 

Zbąszyńskiej. Pierwsza to  PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ 
ZBĄSZYŃSKIEJ, której słowa do muzyki Feliksa 
Nowowiejskiego napisał ks. Proboszcz Mieczysław Pohl.  
Druga to ZBĄSZYŃSKA PANI – napisana przez ks. 
Proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego.

W parafii od roku 2006 wydawany jest miesięcznik 
ZBĄSKIE SANKTUARIUM. Gazeta jest źródłem 
informacji o życiu parafii, wyjaśnia sprawy duchowe. Posiada 
też stałe pozycje, takie jak: Słowo Proboszcza, Z życia naszej 
parafii, wywiady, Święci i błogosławieni, krzyżówka, Kącik 
dla dzieci, strona Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio i św. Jana 
Pawła II. Wydawanych jest ok. 800 egzemplarzy gazetki.

Odbywają się corocznie KONKURSY RÓŻANCOWE 
DLA DZIECI. Był konkurs plastyczny pod  hasłem: 
„Różaniec drogą do nieba”. Ubiegłoroczny październikowy 
konkurs miał inny charakter. Jego uczestnicy musieli 
wykonać różańce z dowolnych materiałów. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursach zawsze są nagrodzone. 

Pomimo że upłynęło już ponad 360 lat od chwili, gdy obraz 
trafił do Zbąszynia, to kult Matki Bożej - Królowej Różańca 
Świętego w Zbąszyniu nie słabnie, ale nadal się rozwija. 
Dowodem na to są prośby i podziękowania wpisywane do 
księgi wyłożonej przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.
MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA - ZBĄSZYŃSKA PANI 

– KRÓLOWO RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO
 - MÓDL SIĘ ZA NAMI

                                  Urszula Pawelska      

GRZECH
(…) gdybyś postępował 
dobrze, miałbyś twarz 
pogodną; jeżeli zaś nie 
b ę d z i e s z  d o b r z e  
postępował, grzech leży u 
wrót i czyha na ciebie, a 
przecież ty masz nad nim 
panować    (Rdz 4,7)

 
 Grzech jest to pojęcie 
bardzo dobrze nam znane. 
Już od małego rodzice nas 
u c z ą ,  ż e  n i e  w o l n o  
grzeszyć. Będąc w szkole podstawowej, na lekcjach 
katechezy, poznajemy podstawowe zagadnienia dotyczące 
grzechu, zaś przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej 
mamy okazję po raz pierwszy oczyścić się ze zgromadzonych 
grzechów w sakramencie pokuty. Jednakże czym ten grzech 
właściwie jest? Jak z nim walczyć? Co o nim mówi Kościół w 
swoim nauczaniu? To wszystko postaram się krótko opisać w 
niniejszym tekście.Pojęcie grzechu w najprostszym i 
najbardziej podstawowym ujęciu oznacza przekroczenie 
określonych granic moralnych, etycznych, religijnych. W 
religiach monoteistycznych, takich jak chrześcijaństwo, w 
których mamy do czynienia z osobowym Bogiem, grzech 
oznacza ponadto dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem 

poprzez dokonanie określonego złego czynu. Powoduje to 
oddalenie od życia, w którym egzystuje Bóg. Grzech zawsze 
jest działaniem świadomym i dobrowolnym, dana osoba z 
własnej woli decyduje się wyrządzić określone zło i w ten 
sposób oddala się od miłosiernego Boga. Grzech może 
polegać nie tylko na działaniu (np. wyrządzenie komuś 
krzywdy), ale także na zaniechaniu (niewykonanie ciążącego 
na nas moralnego obowiązku, co staje się źródłem grzechu). 
To, że dane działanie musi być świadome oznacza, że np. nie 
popełniają grzechów osoby chore psychicznie, które nie zdają 
sobie sprawy z konsekwencji popełnianych czynów. 
Popełnianie grzechów prowadzi zazwyczaj do tego, że 
znajdujemy się w stanie nieczystości, który to stan w efekcie 
może ściągnąć na nas Bożą sprawiedliwość i odpowiednią 
karę – w ostatecznym rozliczeniu piekło. 
 Pierwszy grzech, który został popełniony – tzw. grzech 
pierworodny, jest grzechem, który obciąża każdego z nas od 
urodzenia. Uwolnienie od niego daje nam sakrament  chrztu. 
Na dalszych etapach naszego życia możliwość uwolnienia i 
oczyszczenia dają nam inne sakramenty święte. 

Oczywiście każdy z nas jako katolik, osoba wierząca, 
chce postępować jak najlepiej i nie grzeszyć. Jest to jednak w 
naszym życiu nieuniknione. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że grzech grzechowi nierówny. W teologii 
katolickiej wyróżnia się bowiem określone stopnie grzechów, 
które mogą zostać popełnione. Podstawowym podziałem jest 
ten, który dzieli je  na grzechy ciężkie (śmiertelne) i grzechy 
lekkie (powszednie).

c.d. str. 13
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 Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa 
Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, 
Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczęściej 
pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Należy do grona 
najbardziej znanych i lubianych świętych oraz największych 
mistyków w historii Kościoła.
 Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako 
trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i 
Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w 
kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię 
Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii 
świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na 
służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i 
Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do 
służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie 
do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego 
Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by 
szukać miejsca w klasztorze.  Przez rok pracowała  jeszcze  
jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 
sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul.. Żytniej.
  W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu 
domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, 
pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z 
pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę  
płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy 
spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe 
cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako 
dobrowolna ofiara za grzeszników. Doświadczyła też wielu 
nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, 
ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, 
mistycznych zaślubin. 
 Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie 
Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest 
przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga 
do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swego 
życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał 
jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy 
kultu: obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, Święto 
Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w 

chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. 
Do każdej z nich, a także do głoszenia orędzia Miłosierdzia 
przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę 
zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego 
woli, oraz świadczenia miłosierdzia 
bliźnim. 
 Siostra Faustyna zmarła 5 
października 1938 roku w klasztorze 
w Krakowie-Łagiewnikach mając 
zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i 
doświadczenia mistycznego zrodził 
s ię  Apostolski  Ruch Bożego 
Miłosierdzia, który kontynuuje jej 
misję, głosząc światu orędzie 
Miłosierdzia poprzez świadectwo 
życia, czyny, słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II beatyfikował  ją, a 30 kwietnia 2000 roku 
zaliczył do grona świętych Kościoła. Papież w homilii 
kanonizacyjnej powiedział: „Doznaję dziś naprawdę wielkiej 
radości, ukazując całemu światu i Kościołowi, jako dar Boży 
dla naszych czasów, życie i świadectwo Siostry Faustyny 
Kowalskiej”. Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej 
pokornej córy polskiej ziemi było całkowicie związane z 
historią XX wieku, który niedawno dobiegł końca. Chrystus 
powierzył jej bowiem swoje orędzie Miłosierdzia w latach 
między pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto 
był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i 
straszliwych cierpień, jakie przyniosły one milionom ludzi, 
wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia.
 (...) Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie 
przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. 
Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie 
niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego 
Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na 
nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało 
l u d z k i e  d r o g i  w  t r z e c i m  t y s i ą c l e c i u .                                                                                                        
Święta Siostra Faustyna jest „darem Boga dla naszych 
czasów”, przypominającym biblijną prawdę o miłości 
miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywającym do 
głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i 
modlitwą.                                               Opr. Krzysztof Kubiak

ŚWIĘTA  SIOSTRA  FAUSTYNA – APOSTOŁKA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA

 2 2  w r z e ś n i a  b r .  
uczestniczyliśmy w kolejnym 
spotkaniu rejonowym. Odbyło się 
ono w Wolsztynie w kościele p.w. 
Matki Bożej Niepokalanej. Po 
powitaniu nas przez proboszcza 
ks. kan. S. Majchrzaka (przed 
wielu laty był on wikariuszem w 
naszej parafii), rozpoczęło się 
p ó ł g o d z i n n e  a d o r o w a n i e  
Najświętszego Sakramentu. 
Każdy z nas w skupieniu 
dziękował  Panu Bogu za  
dotychczasowe szafarskie życie i 
prosił o łaski, tak bardzo nam 
w s z y s t k i m  p o t r z e b n e .

 Po zakończeniu adoracji wraz z 
naszym opiekunem, ks. dr K. 
Frąszczakiem udaliśmy się do 
salki w domu katolickim. Tam, 
przy kawie i herbacie oraz 
smacznym cieście, odbyła się 
druga część spotkania
 Na początku ks. Frąszczak 
zapoznał nas z treścią listu, jaki 
skierował do księży i szafarzy 
nasz były opiekun ks. dr K. 
Michalczak. W liście tym 
dziękuje za zaproszenie na 
czerwcowe spotkanie w Poznaniu 
oraz za złożone mu życzenia i 
prezent.                              cd. str. 8

Z ŻYCIA ZBĄSZYŃSKICH SZAFARZY
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 Weekend  11-13  września… To był piękny czas - spędzony 
u boku Matki Urszuli, w aurze kończącego się lata i 
nadchodzącej jesieni, w gronie życzliwych i wzajemnie 
wspierających się ludzi… I czas bardzo intensywny: piątkowy 
wieczór to Eucharystia i dzielenie się bogactwem przeżyć 
całego ubiegłego roku. W sobotę warsztaty - w tym roku m.in. 
warsztat flagowania w liturgii, wykonywania kartek 
świątecznych, reklamy Chrztu oraz warsztat pisma 
ozdobnego(mamy nadzieję, że już niedługo będzie okazja do 
zaprezentowania naszych nowych umiejętności ). W  
niedzielę  odbyło się spotkanie na temat komunikacji 
społecznej z niezwykłym człowiekiem - coachem, trenerem, 
ks. Łukaszem Piórkowskim, prowadzącym w TVP program 
„Ziarno”. W międzyczasie oglądaliśmy - a nawet wzięliśmy w 
nim udział(!) - przedstawienie teatralne o św. Urszuli oraz św. 
Stanisławie Kostce, a także wzięliśmy udział w grze 
terenowej o Nim. Jak na ERM przystało, wszystko to w 

„towarzystwie” 
Jezusa ukrytego 
w Tajemnicy 
Eucharystii – 
p o r a n n a  
J u t r z n i a  w  
k a p l i c y ,  
A d o r a c j a  
Najświętszego 
Sakramentu i 
o c z y w i ś c i e  
c o d z i e n n a   
Msza św. Jak na 
jeden weekend,  
przeżyć aż nadto, a jednak wyjeżdżając, już tęskniliśmy…

Joanna Chłopkowska, Maria Olejniczak, 
Dawid Andrys, Sebastian Szot

ZBĄSZYŃSCY SZAFARZE - cd.
 W dalszej części ks. opiekun przekazał 
kilka spraw, w których podzielił się 
swoimi uwagami na temat działalności 
nadzwyczajnych szafarzy na terenie naszej 
diecezji. Krytycznie ocenił nasz udział w 
rekolekcjach w Zaborówcu. Kolejny raz 
zachęcił do udziału w nich również nasze żony.
 W związku z tym, że nie wszyscy szafarze 
odnowili w czerwcu ślubowanie, zaszła 
konieczność weryfikacji stanu osobowego w 
poszczególnych parafiach. W naszej parafii 
nadal działa 11 szafarzy.
 W dniach 4-25 października odbędzie się w 
Rzymie Synod Nadzwyczajny poświęcony 
rodzinie. Z tej okazji nasz opiekun ponownie 
zachęcił nas, nasze rodziny i parafian do 
gorącej modlitwy w tej intencji.
 Ostatnim punktem spotkania było ustalenia 
miejsca i daty następnej „rejonówki”. 
Odbędzie się ona 1 marca przyszłego roku o 

00
godz. 19  w Zbąszyniu.
 Na zakończenie, po odśpiewaniu 
Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie 
udzielonym przez naszego opiekuna, 
powróciliśmy do naszych domów.

Szafarz Zbigniew Owczarczak 

„Chłopcy i dziewczęta, chwalcie Imię Pana” - 
święto dzieci i młodzieży.

To refren psalmu wyśpiewanego we wspomnienie św. Stanisława Kostki. Co 
roku 18 września nasze dzieci i młodzież rozpoczynają roczną formację w 
grupach parafialnych. 
Podejmują decyzję o  
tym, że część swojego 
czasu przeznaczą na 
pracę nad wzrastaniem 
w wierze i służbę naszej 
parafii - to często 
mozolna praca, a o czas 
w  d z i s i e j s z e j  
rzeczywistości trzeba 
n i e r a z  m o c n o  
zawa lczyć…  A le  

Święto Patrona to zawsze potężna eksplozja 
energii i radości - po ogrodach i wokół kościoła 
biegały gromady dzieci, które wzięły udział w grze 
terenowej o św. Stanisławie. Dyżury na 
poszczególnych  stacjach biegu patrolowego 
dzielnie pełniła nasza młodzież - Wielkie dzięki! 
Okazało się, że tego samego popołudnia 
inaugurację rocznej pracy obchodzili zbąszyńscy 
harcerze i niektórzy nie mogli być z nami - mimo 
tego było nas ok. 
50 osób! A na 
wieczornej Mszy 
ś w . ,  k t ó r ą  

odprawił dla nas ks. Łukasz, ta ilość mocno 
się powiększyła o ministrantów! I tak 
trzymać! Jak mawiał Stasiu Kostka: „Do 
wyższych rzeczy jestem stworzony i dla 
nich pragnę żyć!” 

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

 „NIE MA JAK U MAMY” - Krajowe Spotkanie Animatorów ERM-u w  Pniewach.
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 Nazwa ,, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej” 
pojawiła się dopiero w XIX wieku.  Świadectwa Nowego 
Testamentu pozwalają stwierdzić, że w najstarszej tradycji 
chrześcijańskiej sakramentu bierzmowania udzielano 
poprzez nałożenie rąk i modlitwę o dar Ducha Świętego. W 
pierwszych sześciu wiekach bierzmowania udzielano razem z 
sakramentem chrztu i Eucharystią. Ścisła i nierozerwalna 
łączność bierzmowania z pozostałymi sakramentami inicjacji 
chrześcijańskiej nie sprzyjały rozwojowi jego obrzędów. 
Bardzo bogata obrzędowość chrztu i jego dominujące 
znaczenie sprawiały, że liturgia bierzmowania była uboga i 
prosta. W Kościele Prawosławnym sakrament bierzmowania 
jest udzielany razem z sakramentem chrztu. Natomiast w 
Kościele łacińskim mamy stopnie inicjacji chrześcijańskiej, a 
zatem chrzest, przygotowanie do pierwszej  Komunii Św. a 
później do sakramentu bierzmowania. Można więc zatem 
przyjąć, że te sakramenty wraz z Eucharystią tworzą 
w y j ą t k o w e  w y d a r z e n i e  z b a w c z e  n a z y w a n e  „  
Wtajemniczeniem Chrześcijańskim”- w którym jesteśmy 
złączeni z Jezusem Chrystusem, który umarł i 
zmartwychwstał. Stajemy się nowymi stworzeniami i 
członkami Kościoła. Właśnie dlatego te trzy sakramenty były 
sprawowane w jednym wydarzeniu, na zakończenie procesu 
katechumenalnego, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. W 
ten sposób przypieczętowywano proces kształtowania i 
stopniowego włączania do wspólnoty chrześcijańskiej. 
Powszechnie mówi się o sakramencie „Krzyżma”. To słowo, 
które oznacza „ namaszczenie”. I rzeczywiście przez olej 
nazywamy „Krzyżmem Świętym” zostajemy upodobnieni w 
mocy Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa, który jest 
jedynym prawdziwym „Namaszczonym”, „Mesjaszem”, 
Świętym Boga”. Określenie „Konfirmacja” (akt religijny, 
polegający na nałożeniu na ochrzczonych rąk duchownego w 
celu przekazania darów Ducha Świętego) przypomina nam, 
że sakrament ten przynosi wzrost łaski chrzcielnej: ściślej 

łączy nas z Chrystusem, udoskonala naszą więź z Kościołem, 
udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i 
obrony wiary do wyznawania imienia Chrystusa oraz tego, by 
nigdy nie wstydzić się krzyża. Dlatego trzeba się zatroszczyć 
o to, aby nasze dzieci, nasza młodzież otrzymała ten 
sakrament. Oczywiście ważne jest zapewnienie kandydatom 
do bierzmowania dobrego przygotowania, które powinno 
zmierzać do tego, by ich doprowadzić do osobistego 
przylgnięcia do wiary w 
Chrystusa i obudzić w nich 
poczucie przynależności do 
Kościoła. 
Bierzmowanie, tak jak 
każdy sakrament, nie jest 
dziełem ludzi, ale dziełem 
Boga, który troszczy się o 
nasze życie, o to aby nas 
kształtować na obraz Jego 
Syna, aby nas uczynić 
zdolnymi do miłowania tak, 
jak On. Bóg czyni to wylewając swego Ducha Świętego, 
którego działanie przenika całą osobę i całe życie, co ukazuje 
się w siedmiu darach, na które zawsze wskazywała tradycja. 
W  świetle Pisma Świętego są to dary mądrości, rozumu, rady, 
męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Te dary 
otrzymujemy od Ducha Świętego właśnie w sakramencie 
bierzmowania. Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha 
Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się 
obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To 
On, sam Chrystus będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, 
wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, 
stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć 
komunię, rozsiewać pokój.

 Katechista Sławomir/Andrzej Król

BIERZMOWANIE -SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Dla parafii . . .  
W naszej parafii pracuje wiele osób , których na co dzień 
nie widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś 
przedstawiamy kolejną  taką osobę . Jest nią Pani Monika 
Lauba współprowadząca dziecięcy chórek parafialny. 

W Zbąszyniu mieszkam od urodzenia, tutaj  też od 
najmłodszych lat uczęszczałam do Przedszkola Państwowego, 
do którego prowadzili mnie rodzice, mama Elżbieta i tata 
Sławomir. Następnie kontynuowałam naukę w szkole 
podstawowej , gdzie wychowawcą była p. Dorota Sikucińska 
oraz p. Małgorzata  Rybak a w gimnazjum p. Magdalena 
L e h m a n n .  D z i ś  j e s t e m  a b s o l w e n t k ą  L i c e u m  
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Wolsztynie o profilu biologiczno-chemicznym. Interesuje mnie  
muzyka i gra na instrumencie. Ukończyłam Państwową Szkołę 
Muzyczną pierwszego stopnia im. Stanisława Moniuszki w 
Zbąszyniu. Uczyłam się gry na dwóch instrumentach -  

akordeonie i gitarze. Bardzo lubię 
podróżować, poznawać  świat, nowych 
ludzi. Z każdej podróży przywożę 
pocztówki ,  zbieram je od lat. Mam ich 
już bardzo dużo. W wolnych chwilach 
lubię jeździć na rowerze, rolkach. Od 
niedawna jestem członkiem  Zespołu  
„Wesele Przyprostyńskie”- gram  tam  
na skrzypcach, na których gry nauczył 
mnie p. Jan Prządka. Należę do 
Biblijnego  Kręgu  Młodych, którego 
opiekunem  jest Ks. Łukasz  Wegner. 

W naszym chórku dziecięcym, gram od przeszło czterech 
lat, kiedy  prowadził go  jeszcze p. Piotr Pluciński. Dziś razem 
z Asią Galas współprowadzę chórek dziecięcy. Kiedy  słyszę 
śpiew i widzę uśmiech dzieci, czuję się niesamowicie. Ich 
radość przechodzi na mnie - „Kto śpiewa ten dwa razy się 
modli”. A przy okazji mogę wykorzystać moje umiejętności  
gry na gitarze i upiększać muzyką mszę św.

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska
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Króluj  nam  ChrystePOKOCHAJ SIEBIE I ... ŻYJ!

↓ PRZECZYTAJ - POŚMIEJ SIĘ - POMYŚL ↓
1. Za górami, za lasami, za dolinami
Żyło sobie trzech krasnali, nie górali
Trzech ich było, trzech z fasonem
Dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę
 2. A ta żona była jędza, no i basta

 Miała wałek taki wielki, jak do ciasta
 I tym wałkiem, kiedy chciała
 Swego męża, krasnoludka wałkowała
3. Już krasnoludek taki cienki, jak niteczka
Taki mały, taki chudy, jak kropeczka
Ale żona uważała,
Że jest gruby, więc go jeszcze wałkowała
 4. Już krasnoludek zwałkowany, w trumnie leży
 Że od wałka żony zginął, nikt nie wierzy
 Gdy rodzinka w głos płakała
 Żona - jędza, jeszcze trumnę wałkowała

5. Z tej piosenki morał taki dla młodzieży
Kto się żeni to już jak by w trumnie leży 
Więc się nie żeń mój kochany
w seminarium będziesz lepiej wałkowany

                KAROLINKA
Karolinka jest przejęta, 
Zwiedza z mamą klasztor święty, 
Ascetyczne są sióstr twarze, 
Wokół ciemne korytarze, 
Karolinka przestraszona w sercu modli się, 
By Pan Jezus zakonnicą być nie kazał jej. 

Ja chcę męża mieć najpiękniejszego, 
Duży dom z ogrodem, a w nim:
Dzieci dużo, a oprócz tego,
By niedaleko kościół był!
A kiedy będę dorosła i duża,

Z mamą i z tatą na zawsze chcę być,
Żebym w dalekie jeździła podróże,
Nie chcę latami w klasztorze tkwić! 

Lata Karolince płyną,
Już z dziewczynki jest dziewczyną,
Lubi tańczyć, śmiać się, śpiewać,
Jest życzliwa dla każdego.
Lecz gdy siostrę gdzieś zakonną ujrzy - cofa się 
I na usta znów powraca refren modlitwy tej:

Wszystko zapisane w niebie,
Gdy ktoś modli się w potrzebie,
By spełniło się przesłanie:
Co kto prosi - to dostanie!
I modlitwy Karolinki pilnie słuchał Pan,
I powiedział : "Powołuję cię w zakonny stan."

Poślubiona jest najpiękniejszemu,
Ma duży dom z ogrodem, a w nim:
Żłobek, przedszkole, a oprócz tego
Zakrystianką w kościele ma być.
Ojciec duchowny też mieszka w klasztorze, 
Matka, co rządy sprawuje jest tu
I obiecali, że kiedyś za morze
Na misję ruszy, więc cieszy się już!

Więcej o rekolekcjach: http://mlodziwduchuliturgii.blogspot.com/

 Pewnym stereotypem jest 
myślenie o seminarium jak o 
szarych, ciemnych korytarzach. 
(Bunkier?) Przemierzanych przez 
ciągle rozmodlonych, skupionych i 
cichych chłopaków w czarnych 
sukienkach (sutannach). Być może 
tak to wygląda z zewnątrz, ale w 
środku tętni życiem. Wiem , 
przecież byłem!  Kolejny raz 
z o rg a n i z o w a n o  w a k a c y j n e  
REKOLEKCJE !  :)   S p o r o  
czasu poświęciliśmy liturgii, 
poznaliśmy jej ducha, zgodnie z 
tegorocznym hasłem.  Padały 
p y t a n i a ,  j a k  p r z e ż y w a ć  
eucharystię. W związku z tym 
dowiedzieliśmy się, że każdy ma 
swoje miejsce w kościele pisanym 
z małej i dużej litery. Na mszy św. 
ministrant ma inną funkcję niż  
ksiądz, organista, kantor czy 
wierny (ale każdy ją ma czy to 

śpiewa czy gra ). Także w Kościele 
mamy różne zadania, czyli 
powołania, które wyznacza 
Chrystus (misje, małżeństwo, 
samotność, przyjaźń, nauczanie,  
... świętość). 
 W  c z a s i e  r e k o l e k c j i  
spotkaliśmy na odpuście w Górce 
Duchownej ks. Stanisława, który 
w swoim kazaniu mówił: „ Może 
byłoby lepiej dla żony, męża, 
koleżanki, brata, dziadka, gdyby 
cię nie było, ale jesteś i powinieneś 
z drżeniem serca  zastanawiać się  i 
myśleć, co możesz i co musisz 
zrobić,  by wykonać swoje 
powołanie, nie gdybać , ale żyć.” 
Jak chcesz stanąć przed swoim 
Stwórcą, w obecności Zbawiciela, 
pocieszyciela i Matki, jeżeli nie 
akceptujesz  siebie? 

Dawid Andrys

Coś dla ducha...

... coś dla ciała



P I E L G R Z Y M K A X X I W I E K U
 Było to wieczorem, przy kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Zbąszyniu, około 80 km na 
południowy- zachód od stolicy Wielkopolski – Poznania. 
Dnia 22 sierpnia 2015 roku, o godzinie 19.00 na Placu Rybaki 
zaczynają gromadzić się tłumy. Zebranych ludzi 
charakteryzują odblaskowe kamizelki w kolorach żółto – 
pomarańczowych Na placu jest gwarno. Pielgrzymi, w 
oczekiwaniu na formowanie grupy, które ma nastąpić o 
godzinie 19.30,  rozmawiają między sobą. W tym samym 
momencie, w pobliżu zakrystii, z nieopancerzonego 
samochodu koloru czarnego pewna kobieta wyjmuje z teczki 
sporej grubości plik papieru, aby wraz ze swoją znajomą 
rozdać każdemu pątnikowi egzemplarz śpiewnika i komplety. 
Niespełna kilka metrów od pojazdu, od strony południowej, 
zbiera się grono młodych ludzi, którzy pod przewodnictwem 
pani Joanny Chłopkowskiej, będą odpowiedzialni za muzykę 
i śpiew w czasie marszu. Na zegarze wybija godzina 19.30. 
Sitko przekazane zostaje najpierw Księdzu Przewodnikowi 
Markowi Krysmannowi, którego jednym z zadań jest m.in. 
powitanie zebranych przy kościele pielgrzymów oraz 
poinformowanie ich o przebiegu całej akcji. Następnie sitko 
trafia w ręce pana Sławka Króla, który po omówieniu 
regulaminu oraz wyjaśnieniu niezbędnych zachowań 
pielgrzyma, przekazuje mikrofon Scholii. Zbliża się pora do 
wymarszu. Część z zebranych pielgrzymów już po raz drugi 
bierze udział w Nocnej Pieszej Pielgrzymce wokół Jeziora. 
Tegoroczne hasło brzmi: „Pójdź za mną!” To właśnie te słowa 

usłyszał Piotr od zmartwychwstałego Chrystusa. 
 Ruszają w drogę. Pełni nadziei, z różańcami w ręku, 
modlitwą i śpiewem na ustach oraz z intencjami w sercach 
przemierzają wyznaczony szlak.Miasto spowija mrok. 
Pielgrzymi w asyście strażaków dumnie kroczą w kierunku 
Perzyn, gdzie w kaplicy o godz. 21.00 ma odbyć się Apel 
Jasnogórski. Po małej przerwie na gorącą herbatę oraz 
kanapkę pątnicy wraz z mieszkańcami Perzyn uczestniczą w 
Apelu, aby wspólnie modlić się w swoich własnych 
intencjach. Następnie pielgrzymi udają się w stronę Kamienia 
Pielgrzyma na Mszę Świętą, której przewodniczył ksiądz 
Proboszcz Zbigniew Piotrowski. Zebrani w czasie Mszy 
Świętej wierni mają możliwość wysłuchać wspaniałego 
kazania ks. Zbigniewa. Po Mszy pątnicy wyruszają w dalszą 
drogę, udają się w stronę Nowej Wsi Zbąskiej. W czasie tej 
drogi uczestniczą w procesji Eucharystycznej. Przemierzając 
szlak, wysłuchują konferencji Księdza Przewodnika. Wierni 
biorący udział w pielgrzymce stają się również odbiorcami 
świadectwa o powołaniu Brata Mateusza (Oblata). Dalsza 
droga w kierunku Zbąszynia mija na modlitwie oraz na 
śpiewach na chwałę Jezusa i Najświętszej Panienki. 
Przemarsz przez miasto przebiegł spokojnie pod bacznym 
okiem funkcjonariuszy policji. Pielgrzymka zakończyła się 
23 sierpnia 2015 roku o godz. 2.00. wspólną modlitwą - 
kompletą w Kościele w Zbąszyniu przed obrazem 
Wniebowziętej. (Zdjęcia z pielgrzymki w numerze)

Joanna Galas 

 Światowe Dni Młodzieży 
2016 to nie tylko wydarzenie 
w Krakowie. To spotkanie 
wielodniowe, składające się 
z dwóch części. Pierwsza 
część obejmuje „Dni w 
Diecezjach”. Wtedy to 
młodzież przybywa do 

parafii  (43 diecezji:  41 rzymskokatolickich, 2 
grekokatolickich) na terenie całego kraju, który jest 
organizatorem ŚDM. Część drugą stanowi „Wydarzenie 
Centralne”- tygodniowe spotkanie zorganizowane w 
Krakowie. 
 Celem „Dni w Diecezjach” jest wzajemna integracja oraz 
poznanie kultury i topografii danego regionu. Młodzież 
przybyła do naszych parafii będzie uczestniczyć w 
zorganizowanych dla nich spotkaniach, zabawach, 
wycieczkach… Na tym etapie istotne jest zaangażowanie 
społeczne w projekty przygotowane przez organizatorów 
(lokalną wspólnotę), które umilą pobyt młodzieży oraz 
pomogą odkryć bogactwo kraju i Kościoła, do którego 
przybyli. Z kolei dla gospodarzy jest to możliwość udziału w 
wyjątkowym wydarzeniu wiary i radości, możliwość 
poznania nowych ludzi, nowej kultury. 
 W Polsce „Dni w Diecezjach” odbywać się będą w 
dniach 20-25 lipca 2016 roku. W tym czasie równie nasza 

DIECEZJA, a także nasz DEKANAT będzie gościć młodych 
uczestników Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Zatem 
zachęcamy naszych parafian do włączenia się w organizację 
oraz bycia jednym z gospodarzy ŚDM w naszym dekanacie. 
Liczy się gościnność oraz serdeczność gospodarzy. 
Pielgrzymi nie są wymagający. Wielkość mieszkania, 
zasobność domu czy znajomość języka nie jest aż tak istotne. 
Istotna jest okazja, danie świadectwa gościnności, kultury, 
wiary i tradycji Polaków. 
Bycie gospodarzem ŚDM we własnym domu nie jest trudne! 
Klika słów wyjaśnienia: 
Chcę przyjąć pielgrzymów. I co dalej? Jeżeli wyrażasz 
chęci przyjęcia pielgrzymów oraz bycia gospodarzem ŚDM w 
swojej małej ojczyźnie zgłoś się do zakrystii, do księdza 
Łukasza lub bezpośrednio do mnie.
Ilu pielgrzymów przyjąć? Liczba przyjmowanych pod swój 
dach pielgrzymów zależy od woli oraz indywidualnych 
możliwości rodzin, które zdeklarują się przyjąć pielgrzymów. 
Uprasza się jednak o przyjęcie min. 2 osób (razem raźniej). 
Pamiętajmy, że będą to osoby tej samej płci lub małżonkowie. 
Co zapewnić? Przyjmująca pielgrzymów rodzina powinna 
zapewnić miejsce noclegowe oraz dostęp do łazienki. Nie ma 
obowiązku zapewnienia wyżywienia, jednak jeśli istnieje taka 
możliwość, to będziemy prosili o przygotowanie dla 
pielgrzymów śniadania. 

cd. str. 14

ŚDM 2016. „DNI W DIECEZJACH” … byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”  (Mt 25, 35)
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FIGURY I KRZYŻE

  Grota Matki Bożej przy naszym kościele w Zbąszyniu 
wydaje się nam, że stoi od zawsze. Tak jednak nie jest. Została 
ona zbudowana za czasów ks. Mieczysława Pohla, który był 
proboszczem w naszej parafii w latach 1961-1991.
 W Grocie zbudowanej z granitowych kamieni 
umieszczona została figura Matki Bożej z Lourdes. Jak 
mówią słowa jednej ze zwrotek pieśni Po górach dolinach: 
„Niebieska przepaska spływa z białych szat…”. Tak ubrana 
była Matka Boża ukazując się Bernadecie. Tak też wygląda 
Matka Boża w Grocie przy kościele.

 P r z y  t e j  
Grocie przez 
cały miesiąc 
m a j  
odbywają się 
o godz. 21.00 
Ape le .  Na  
zakończenie 
p r o c e s j i  
f a t i m s k i e j  

przy Grocie odśpiewany jest Apel Jasnogórski. 
Podczas procesji na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, 
przy Grocie jest usytuowany ołtarz. Przy Grocie 
parafianie robią pamiątkowe zdjęcia z okazji I Komunii św., 
Chrzcin i jubileuszy.
  Kiedy została postawiona? Czy była ku temu 
szczególna okazja? Myślę, że taką informację uzyskamy od 
Czytelników „Zbąskiego Sanktuarium”. 

26. Grota Matki Bożej przy kościele w Zbąszyniu 

Już	 od	 jakiegoś	 czasu,	 a	
dokładnie	 od	 styczniowego	
numeru	z	2013	roku	w	„Zbąskim		
Sanktuar ium”, 	 s taram	 s ię 	
przekazać	 naszym	 Czytelnikom	
i n f o r m a c j e 	 d o t y c z ą c e 	
przydrożnych	 kapliczek,	 grot,	
figur	i	krzyży	znajdujących	się	na	
t e r e n i e 	 n a s z e j 	 p a r a f i i . 	
Powstające	 kapliczki,	 stawiane	

krzyże	 są	 wyrazem	 wiary	 i	
religijności	 naszych	 parafian.	
Zbliżam	się	powoli	do	końca	tego	
cyklu	 artykułów.	 Niestety	 mam	
już	 coraz	 mniej	 informacji	 do	
przekazania.	 Dlatego	 po	 raz	
kolejny	 proszę	 Czytelników	
naszej	 parafialnej	 gazety	 o	
pomoc 	 i 	 p odz i e l en i e 	 s i ę 	
posiadanymi	wiadomościami.		

27. Figura św. Franciszka w Ogrodach
Świę ty  Franc iszek  

p a t r o n u j e  n a s z y m  
parafialnym ogrodom i 
dlatego figura tego Świętego 
jest tam konieczna.

W  r o k u  2 0 0 9  w  
ogrodach stanęła drewniana 
figura św. Franciszka ze 
zwierzętami.   W niedzielę, 
4 października 2009 roku – 
w e  w s p o m n i e n i e  ś w.  
Franciszka z Asyżu, po raz 
pierwszy przy tej figurze 
święcone były zwierzęta 
(zdjęcia obok). Przybyło 
wielu parafian, a wraz z nimi 
psy, koty, chomiki, żółwie… 
M o d l i t w ę  p r z e d  
poświęceniem odmówił ks. 
P r o b o s z c z  Z b i g n i e w  
P io t rowski ,  zwierzę ta  
ś w i ę c i ł  k s .  K r z y s i u  

Kaczmarek ,  ks .  Leon  
Łodziński opowiadał o 
zwierzętach w Brazylii, 
a ks. Krzysztof Borowicz 
przyniósł do poświęcenia 
swoje żółwie. Od tego czasu 
co roku, we wspomnienie 
św. Franciszka  przy figurze 
w ogrodach parafialnych 
święcone są zwierzęta. 

W ub ieg łym roku  
drewniana figura uległa 
zniszczeniu. Przez jakiś czas 
n ie  było  w ogrodach  
Ś w i ę t e g o  F r a n c i s z k a .  
Jesienią 2014 roku pojawił 
się jednak nowy Święty 
Franciszek, który stoi na 
wysokim cokole, patrzy z 
góry na cały ogród i 
błogosławi.

Urszula Pawelska  
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GRZECH - cd.
 Rozróżnienie to wynika z samego Pisma Świętego, gdzie 

wprost zostało wskazane, że „istnieje taki grzech, który 
sprowadza śmierć” (1J 5,16). Grzechami ciężkimi są m. in. 
zabójstwo, samobójstwo, aborcja, kradzież, cudzołóstwo, 
apostazja, bałwochwalstwo, magia i wróżenie. Według 
Tradycji grzechy śmiertelne powodują całkowite zerwanie 
więzi z Bogiem i skazanie na piekło, zaś grzechy powszednie 
nie prowadzą bezpośrednio do potępienia, choć osłabiają 
więź z Bogiem. We wstępie do niniejszego tekstu 
zacytowałem fragment Księgi Rodzaju, w którym Bóg 
zwrócił się do Kaina – do osoby, która jako jedna z 
pierwszych popełniła grzech ciężki, grzech bratobójstwa. Nie 
ulega wątpliwości, że odebranie życia innemu człowiekowi, 
który otrzymał je, podobnie jak my, od Boga stanowi jedno z 
najgorszych zbrodni przeciw naturze ludzkiej, zbrodni, która 
powoduje całkowite zerwanie więzi z Bogiem i skazuje nas na 
potępienie. Jednakże warto także pamiętać, że nie ma takiego 
grzechu, który nie może zostać przebaczony i odpuszczony – 
Bóg jest miłością i jako miłosierny Ojciec potrafi nam 
wybaczyć każde odstępstwo od jego przykazań, jeśli tylko 
okażemy skruchę, pojednamy się z nim i zadośćuczynimy złu, 

które wyrządziliśmy. Do najgorszych, najbardziej 
brzemiennych w skutkach grzechów należy tzw. siedem 
grzechów głównych. Są to: pycha, chciwość, pożądliwość, 
zawiść, obżarstwo, gniew, lenistwo. Grzechy te są 
nazywane głównymi dlatego, że to z nich wynikają wszystkie 
inne grzechy, to one stanowią źródło zła i występków 
przeciwko Bogu. Współczesne nauczanie Kościoła nie 
nazywa tych pojęć wyłącznie grzechami, a przede wszystkim 
wadami człowieka, które powstają wskutek długotrwałego 
powtarzania tych samych czynów, co jest wyrazem 
skłonności do popełniania określonych grzechów a więc w 
efekcie zła, które powstało przez wyrządzenie innego 
grzechu.

Nie sposób opisać każdy grzech główny na łamach 
jednego numeru naszego miesięcznika, dlatego też od 
następnego numeru rozpocznę cykl poświęcony tym 
grzechom tak, aby każdy został rzetelnie i dokładnie 
omówiony wraz ze wszystkim skutkami, które może 
wywoływać. Tymczasem pamiętajmy, że na grzech jest jedno 
lekarstwo - jest nią miłość wypływająca z samego Boga, 
dlatego też „jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako 
wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z 
wszelkiej nieprawości” (1J 1,9)                           Błażej Boch

IMIGRANCI
Boję się. Boję się, że imigranci ze Wschodu wraz ze 

swoją kulturą i zwyczajami wejdą do Polski i będą na siłę 
chcieli nas zmieniać. Na siłę, to znaczy zamieszkami, 
zamachami, nakłonić nas do tego, abyśmy ze strachu przeszli 
na ich religię. Strach jest rzeczą naturalną, ale  ludzie są różni. 
Każdy ma swoje poglądy, opinie, zasady. W artykule chcę 
poruszyć kilka kwestii związanych z imigrantami.\

Wspomniałem już, że boję się tak zwanej islamizacji 
Europy. Imigranci to ludzie, którzy uciekają z własnego 
państwa z różnych powodów: przed wojną, w poszukiwaniu 
jedzenia lub lepszych warunków życia. Ludzie ci to głównie 
chrześcijanie, ale nie wykluczone, że wśród nich są 
muzułmanie.

Nie wiadomo, jak podejść do tej sprawy, ponieważ wiemy, 
że wśród tych ludzi są dzieci, które nie są niczemu winne a 
cierpią. Biblia mówi, że należy głodnych nakarmić, a 
podróżnych w domu przyjąć. „[Syn Człowieczy] im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" 
(Mt 25, 31-46)

W czasie II Wojny Światowej to Polacy zasiedlili cały 
Wschód Afryki i RPA. Uciekali, ratując życie i często żyją tam 
do dzisiaj. „Polskich imigrantów” z Syberii w Afryce było 18-
20 tysięcy. Azyl Polacy uciekający z kraju znaleźli również w 
Iranie a nawet Indiach. Kto wie, może potomkowie naszych 
rodaków dziś wracają do Polski? Wiem, że moje stwierdzenie 
jest dość abstrakcyjne, ale może warto się nad tym 
zastanowić?

Warto też wspomnieć postawę niedawno zmarłego króla 
Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd al-Aziz Al Su'ud, 
muzułmanina, który zainteresował się i sfinansował operację 

r o z d z i e l e n i a  
p o l s k i c h  
s y j a m s k i c h  
b l i ź n i a c z e k  z  
J a n i k o w a .  
Zapewnił im także 
o d p o w i e d n i e  
warunki życia i 
r o z w o j u .  
Współpracował też 
ze Stanami Zjednoczonymi.

Myślę, że warto zawierzyć Bogu. Jezus też jadł i pił z 
ludźmi odtrącanymi przez większość osób. Czytamy: „Gdy 
Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i 
grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego 
wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» 
On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co 
znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.” Mt 9, 10-13

Miłością wszystko da się rozwiązać, chociaż na sercu 
czujemy wielki ból, lęk i strach przed tym, czy nie zostaniemy 
skrzywdzeni. Sam się zastanawiam, jak bym postąpił, 
gdybym spotkał muzułmanina. Prawo polskie nas chroni. A 
poza tym przecież nie wszyscy muzułmanie to terroryści. To 
zwykli ludzie, tak jak my, którzy przez media i stereotypowe 
myślenie zostali wsadzeni do jednego worka i podpisani 
jednym słowem: „terrorysta”. Pamiętajmy, że nie każda 
blondynka jest „blondynką”, nie każde dziecko jest ulicznym 
wandalem. Muzułmanie nie będą mieli łatwego życia na 
obczyźnie, będą musieli się dostosować do nowej kultury, do 
innego stylu życia. Jezu ufam Tobie , że nie zostawisz nas 
samych z tym problemem.

Grzegorz Jaskuła
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
4 październik Mk 10, 2 – 16   On może mnie uzdrowić
Święty Marek opowiada o Jezusie, który jest w drodze, szkoli 
swoich uczniów, ale jednocześnie naucza. Faryzeusze zadają 
mu często podchwytliwe pytania. Tym razem na temat 
rozwodu. Jezus przypomniał, że jedność kobiety i mężczyzny 
w związku małżeńskim jest wpisana w Boży plan zbawienia. 
Wyjaśnił też, że Mojżesz jedynie „pozwolił”, nie zaś 
„nakazał” rozwód jako ustępstwo wywołane ludzką słabością. 
Jezus unieważnia starotestamentową procedurę postępowania 
rozwodowego.  W ewangelii mowa też jest o dzieciach. 
Uczniowie upominają je, próbują zatrzymać, by nie 
przeszkadzały Jezusowi. On jednak powiedział: Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do 
takich należy królestwo Boże. Królestwo Boże musi zostać 
przyjęte jako dar przez wszystkich ludzi. Jedynie ci, którzy 
przyjmą królestwo Boże jako dar, będą mogli do niego wejść. 
Ksiądz Twardowski pisał, że dziecko instynktownie 
wyczuwa, że jego ojciec wszystko wie, wszystko może i że je 
kocha. Dlatego powinniśmy uczyć się takiego dziecięcego 
podejścia w sprawach naszej wiary. 
11 październik Mk 10, 17 – 30       Prawdziwa wolność
Podczas swojej wędrówki Jezus spotykał się z wieloma 
ludźmi, którzy szukali u Niego pomocy, rady, wskazówek, jak 
żyć. W tej ewangelii święty Marek przedstawia jeszcze 
jednego rozmówcę, który nazywa Jezusa dobrym 
nauczycielem. Pytał Go, jak może osiągnąć życie wieczne. 
Gdy Jezus odpowiedział, iż należy zachować przykazania, ten 
odrzekł, że zachowuje je od młodości. Wówczas Jezus 
powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną. Ciekawa jest postawa tego 
młodzieńca, który  pragnie czegoś więcej. Chce przybliżyć się 
do Boga, bardziej Go poznać. Był po prostu spragniony 
obecności Boga i wierzył, że Jezus powie mu, jak to uczynić. 
Ważna jest też reakcja Jezusa. Czytamy, że spojrzał na niego z 
miłością, bo rozpoznał w nim duszę spragnioną Boga. 
Niestety młodzieniec usłyszawszy odpowiedź Jezusa, 

spochmurniał i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. 
Odrzucił zaproszenie. W tej ewangelii Jezus powołuje nas do 
życia w bliskości Jego osoby. Zaprasza nas wszystkich, by iść 
za Nim.
18 październik Mk 10, 35 – 43   Służba w duchu Ewangelii
Dzisiejsza ewangelia świętego Marka mówi o tym, że ludzie 
swoje prośby kierują do Boga. Synowie Zebedeusza – Jakub i 
Jan – uczniowie, stojący bardzo blisko Jezusa, ulegli ludzkim 
pragnieniom. Pokochali Jezusa, zachwycili się Nim, 
podziwiali Go. Obaj zapragnęli znaleźć się z Nim w 
Królestwie Niebieskim i to jak najbliżej Niego. Stąd ich 
prośba. Chcieli się zabezpieczyć na przyszłość, zająć lepsze 
miejsce. Kierowała nimi pycha, bo nie do końca zrozumieli, 
czym jest wyniesienie do chwały Boga. Życie w takiej 
bliskości przeznaczone jest dla wybranych, dla wielkich 
świętych, którzy samych siebie oddali Bogu. Trzeba 
prawdziwie żyć życiem Jezusa, iść Jego śladem, upodobnić się 
do Niego, by móc potem dzielić Jego chwałę. Dlatego prośba 
Jakuba i Jana była niewłaściwa, bo nie w siedzeniu po prawej, 
czy lewej stronie rzecz się ma, a w tym, na ile żyjemy miłością. 
Na ile się nią napełniamy. Zatem prosić należy o miłość, bo kto 
prosi o miłość, prosi o Boga w swoim sercu. Dlatego Jezus 
odpowie synom Zebedeusza: Nie wiecie, o co prosicie! 
Powinniśmy błagać o Miłość w naszych sercach, o Miłość, 
która wrośnie w nas, przemieni, ukształtuje od nowa. To ona 
przeprowadzi nas przez bramę śmierci ku wieczności.
25 październik Mk 10, 46 – 52    Wołać za Jezusem
Ta ewangelia pokazuje niewidomego żebraka, Bartymeusza. 
Wołał on powodowany wielką wiarą i nadzieją: Jezusie, Synu 
Dawida, ulituj się nade mną! Jezus pyta go: Czego chcesz? To 
dość dziwne pytanie, bo przecież każdy domyślał się, że 
niewidomy prosi o wzrok. Bóg wie o wszystkim, czego nam 
potrzeba, ale chce, żebyśmy Mu to powiedzieli. Bartymeusz  
ma usilne pragnienie zdrowia i prosi o to Jezusa. Ta ewangelia 
jest szczególnie ważna dla nas, bo to my jesteśmy tymi, którzy 
wołają do Boga. Historia ta pokazuje, jak ważna jest każda 
błagalna modlitwa. W niej kryje się świadomość tego, że nie 
zależymy od siebie. Wszystko otrzymujemy od Boga.  

   oprac. Katarzyna Kubiak

ŚDM - „DNI W DIECEZJACH” - cd.

Kiedy otrzymam informację o zakwaterowaniu u mnie 
pielgrzymów? Rodzina, która wykazała chęć przyjęcia 
pielgrzymów otrzyma informację od organizatorów z 
dekanatu o możliwości zakwaterowania u niej pielgrzymów z 
chwilą, gdy zarejestrowana grupa zostanie przydzielona do 
danej parafii. 
Miejsce odbioru pielgrzymów? Pielgrzymi przybywający do 
naszego dekanatu w pierwszej kolejności zostają dowiezieni 
pod kościół w parafii, skąd rodziny będą mogły ich odbierać i 
zabrać na miejsce noclegu.  
Jak wygląda dzień pielgrzyma? Czy organizuje się im czas 
wolny? Rodziny nie organizują czasu wolnego pielgrzymom. 
Młodzi ludzie realizują program ogólny ŚDM. Uczestniczą w 
wydarzeniach organizowanych w ramach tych dni. Pielgrzymi 
przebywający u rodzin przede wszystkim u nich nocują. 

Rodziny nie mają obowiązku zapewnienia pielgrzymom czasu 
wolnego. Dodatkowo, każdej z rodzin, która przyjmie 
pielgrzymów zostanie udostępniony plan pobytu 
pielgrzymów w naszej parafii. 
Czy można zadeklarować chęć przyjęcia osoby 
niepełnosprawnej? Oczywiście, że tak, o ile dana rodzina ma 
możliwość i zapewni osobie niepełnosprawnej odpowiednie 
warunki.
Czy można zrezygnować z wcześniejszej deklaracji 
przyjęcia pielgrzymów? W nieprzewidzianych sytuacjach 
losowych można. Gdy nastąpi taka sytuacja, należy 
niezwłocznie powiadomić organizatorów w swoim dekanacie 
o zaistniałej sytuacji. 
Niech nie zabraknie gościnności w naszej parafii. Bądźmy 
miłosierni, bo jak głosi hasło ŚDM 2016: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Joanna Galas
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  Sakrament Chrztu przyjęli:      

1/.  Michalina Lena  Kanecka,  Zbąszynek, ul. Topolowa,
  2/.  Lena  Sadowska,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
  3/.  Gabriel  Markiewicz,  Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
  4/.  Patryk Dawid  Berliński,  Zbąszyń, ul. Ks. Wawrzyniaka,
  5/.  Michalina  Tarczewska,  Zbąszyń, ul Powstańców Wlkp.,
  6/.  Herbert  Spychała,  Legnica,
  7/.  Kajetan  Piechocki,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  8/.  Tymon  Rozynek,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
  9/.  Paweł Jan  Kubicki,  Nądnia, ul. Główna,
10/.  Martyna  Kołaska,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
11/.  Lena  Marchlewska,  Strzyżewo, ul. Jaworowa,
12/.  Julia Maria  Pociepna,  Chaltencham /Anglia/,
13/.  Hana  Śliwa,  Perzyny,
14/.  Alicja  Mania,  Nądnia, ul. Rzemieślnicza.

Odeszli do Wieczności:         

      1/.  Zdzisław  Świderski,  l. 77,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
  2/.  Benigna  Brychcy,  l. 87,  Nądnia,
  3/.  Elżbieta  Maria  Tomaszewska,  l. 68,  Nądnia, ul. Główna,
  4/.  Adam  Lewandowski,  l. 64,  Strzyżewo,
  5/.  Hana  Śliwa,  noworodek,  Perzyny,
  6/.  Jadwiga  Marcinkowska,  l. 84,  Przyprostynia, ul.. Prandoty,
  7/.  Gabriela  Szwerbel,  l. 78,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  8/.  Izabela  Fleischerowicz,  l. 36,  Przyprostynia, ul. Prandoty.  

W OSTATNIM CZASIE: 

Ignacy 
Krasicki

Sakrament Małżeństwa zawarli:    

  1/.  Łukasz  Adamczak  -  Małgorzata Katarzyna  Bronkowska,
  2/.  Arkadiusz  Wittke  -  Sylwia Aneta  Sołtysik,
  3/.  Marcin Michał  Borowczak  -  Aneta  Stefan,
  4/.  Marcin Zdzisław  Sita  -  Monika  Sołtysik,
  5/.  Jakub Krzysztof  Rurkowski  -  Katarzyna Małgorzata  Mai,
  6/.  Krzysztof  Piotr  Stachowiak  -  Marlena  Sander,
  7/.  Bartosz  Krakowski  -  Patrycja Joanna  Tobys,
  8/.  Oktawian  Prętki  -  Beata  Piechocka,
  9/.  Grzegorz  Prusak  -  Milena Maria  Fimińska,
10/.  Przemysław  Matysiak  -  Magdalena Joanna  Konopnicka,
11/.  Przemysław Michał  Dudek  -  Karolina Alicja  Witt,
12/.  Łukasz  Mazur  -  Magdalena  Mazur.

Nie umierają Ci, o których pamiętają żywi 

W dniu 20 października 2015 roku 
mija druga rocznica śmierci 

śp. Ks. Krzysztofa Kaczmarka

Wszystkich, którzy zachowali Go 
w życzliwej pamięci, prosimy o modlitwę, 

chwilę zadumy i wspomnień.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, 

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
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Ks.	Łukaszowi	Wegner

z	okazji	imienin	życzenia	zdrowia,	
błogosławieństwa	Bożego,	

opieki	Matki	Bożej,	Darów	Ducha	
Świętego	i	radości

	w	pracy	duszpasterskiej.

Składają:	 	 	 	 	
Czytelnicy	i	Redakcja	 	 	
„Zbąskiego	Sanktuarium”
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ODWIEDZINY KRAJOWEGO ASYSTENTA GRUP MODLITEWNYCH ŚW. O. PIO

 7 września odwiedził naszą parafię 
Ojc iec  Tomasz  Duszyc .  Przed   
południem zapoznano go z parafią oraz 
specyfiką posługi naszych grup 
modlitewnych. Przedstawiono także 
historię, nie zapominając o miejscach 
nam najdroższych. Wieczorem o. 
Tomasz przewodniczył w czuwaniu 
przed Najświętszym Sakramentem, a 
potem wraz z ks. Łukaszem Wegnerem i 
z księdzem emerytem Władysławem 
Kasprzakiem oraz wikariuszem parafii w 
Nowym Tomyślu odprawił uroczystą 
Mszę Św. ze Słowem Bożym.

 Po Mszy Św. sympatycy św. Ojca 
P i o  p r z e n i e ś l i  s i ę  d o  D o m u  
Katolickiego, gdzie o. Tomasz 
przedstawił charyzmat świętego oraz 
podstawy funkcjonowania Grup 
Modlitewnych, opartych na statucie, 
którego fragmenty przedstawił ks. 
Proboszcz Zbigniew Piotrowski, 
odczytując dyplom erygowania grupy w 
Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Grup Św. O. Pio. w San Giovanni 
Rotondo. Poruszył także serce Papieża 
Franciszka, bo ten w nadchodzącym 
Roku Miłosierdzia chciałby ukazać 
stygmatyka w bazylice watykańskiej 
jako najbardziej znanego na świecie 
spowiednika i szafarza 
Bożego Miłosierdzia i przez 
to zwrócić uwagę na 
potężną moc sakramentu 
pojednania. Ojciec Pio 
jeszcze będzie działał, bo nie 
powiedział ostatniego słowa 
- zwrócił uwagę ojciec 
Tomasz. Nasz opiekun ks. 
Łukasz zadawał wiele pytań 
dotyczących życiorysu 
świętego, które rozwiały 
wiele wątpliwości. Ksiądz 
W ł a d y s ł a w  z  k o l e i  
podkreś la ł  pozytywny 
wpływ św. o. Pio na jego posługę w 
konfesjonale w nowotomyskiej parafii. 
 Konrad Maciejewski przedstawił 
znamienne świadectwo o 
powstaniu grupy, dziękując 
k s .  P r o b o s z c z o w i  z a  
inicjację powstania, za 
wieloletni patronat nad 
grupą oraz za to, że w 
naszym kościele posiadamy 
relikwie św. Jana Pawła II i 
bł. Ks. Jerzego. W spotkaniu 
u c z e s t n i c z y l i  l i c z n i  
przedstawiciele grup z 
naszej parafii, ale byli też 
goście  ze Zbąszynka,  
Zakrzewa, wspomniani 

księża z Nowego Tomyśla oraz nasi 
parafianie ze Strzyżewa, gdzie patronem 
tamtejszej kaplicy jest św. o. Pio. Słowa 
wdzięczności dotarły również do Pani 
Gertrudy Jazdon za namalowane 
wizerunku świętych dla naszej grupy 
modlitewnej. Spotkanie to umocniło i 

scaliło obecnych, przekonało o potrzebie 
bycia w grupie modlitwy, o ścisłym 
współdziałaniu z całym Kościołem, 
przyciągając do niego świeckich.
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!



 

 

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 
 1. Świecą się na ołtarzu  
 2. Mieszkanka lasu z rudym ogonem.
 3. Odmawiamy go szczególnie w październiku.
 4. Grał na nim Dobosz  
 5. Robisz nim zdjęcia 
 6. Lek na kaszel 
 7. Podcina i układa włosy
 8. Zbudował ją Noe  
 9. Ścina drzewa
 10. Czerwone kuleczki, rosną na drzewie 
 i robimy z nich korale
 11. Gruba książka, znajdziesz 
 w  niej wszystkie wiadomości.
 12. Zastąpiły wrotki
 13.  Jeden z ewangelistów
 14. Odmierza czas 
 15. Paweł i …. w jednym mieszkali domku
 16. Do zmazywania ołówka

autor: Milena

 

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

WYKREŚLANKA

REBUS 

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

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

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

Ach żyć miłością - to dawać bez miary,
Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,
I nic nie żąda za swoje ofiary,
Wiedząc, że miłość rachować nie lubi.
Lekko biec mogę, bo wszystko oddałam
Sercu Bożemu, co tryska słodkością
Jeden skarb tylko sobie zatrzymałam
Żyję miłością!                          ( św.Teresa )

Rozszyfruj rebus, a dowiesz się kogo przedstawia zdjęcie obok.

17



Pismo Parafii Zbąszyńskiej

 Litery w polach od  1  do  80  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl św. Jana XXIII, które prosimy nadsyłać na adres: 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 października br.  
Rozwiązanie  Krzyżówki wrześniowej  - „Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez mnie świat nie posiadał was.” 
Nagrodę wylosowała: Pani Barbara Rzeszuto, Zbąszyń, ul. Na Kępie.       GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:
1/.  na czele wojska,
11/.  np. Don Kichot 
/hasło dwuwyrazowe/,
12/.  inwestuje w domy 
na sprzedaż,
13/.  dziobaki,
14/.  zapasy, ale nie 
dyscyplina sportowa,
17/.  ptaki łase na 
błyskotki,
21/.  zamienił siekierkę 
na kijek,
25/.  specjalista od 
leczenia zatruć,
27/.  szacunek,
28/.  herb Zagłoby,
29/.  siedziba bogów 
greckich,
32/.  największe ptaki,
34/.  początek skali,
36/.  czarne owoce z 
krzewu,
39/.  poznański ziemniak,
40/.  ptaki: są polne, 
zwyczajne, rolaki,
42/.  miłość lub 
nienawiść,
43/.  z jego kłączy krople 
walerianowe, 
45/.  unik, spadek,
47/.  pojazd komunikacji 
miejskiej,
49/.  gacek, lub 
wielkouch,
51/.  przy nich jadamy 
posiłki,
53/.  piesek z dobranocki,
56/.  sądy też je orzekają,
57/.  okres godowy jeleni,
59/.  kierownica statku,
60/.  można się nimi 
rozpychać,
62/.  syna Lajosa i 
Jokasty,
65/.  tam browar Okocim,
67/.  małe ryby,
69/.  po godzinie szóstej,
70/.  na targach,
71/.  np. najlepiej 
sprzedająca się książka, 
lub płyta,
73/.  towarzyszą burzy,
77/.  jesienna krzewinka,
80/.  układ kart w brydżu,
83/.  na emeryturze,
84/.  dygnitarz, VIP,
85/.  przebój „Lady 
Pank”, /hasło trzy 
wyrazowe/,
86/.  ziemie leżące 
odłogiem,

          Pionowo:
1/. Jeden z twórców Encyklopedii Francus.,
  2/.  parów, kanion,
  3/.  osoba zajmująca się np. sprzedażą 
narkotyków,
  4/.  nakładki imitujące paznokcie,
  5/.  na stole,
  6/.  puls,
  7/.  w klasztorze,
  8/.  imię autora „Komu bije dzwon”,
  9/.  prowadzą na piętro,
10/.  gatunek ryb słodkowodnych,
15/.  wybryki,
16/.  np. diagram, harmonogram,
18/.  zacofanie,
19/.  miasto w woj. mazursko-warmińskim,
20/.  sól kwasu fluorowego,
21/.  scenka kabaretowa,
23/.  torby, bagaże,
24/.  mieszkaniec Mazowsza,
26/.  tytuł znanego dramatu gangsterskiego 
/hasło dwuwyrazowe/
30/.  znana amerykańska aktorka i 
piosenkarka,
31/.  między Europą a Afryką /hasło 
dwuwyrazowe/,
33/.  jedna z niewiadomych,
35/.  pisze powieści,
37/.  w hotelu, lub pensjonacie,
38/.  pociechy babci i dziadka,
40/.  mieszkaniec narodu południowo-
słowiańskiego,
41/.  prowizja,
44/. polskie miasto słynne z produkcji 
płytek ceramicznych,
46/.  kamień półszlachetny,
48/.  ma je filiżanka, ale nie szklanka,
50/.  jednostka monetarna w Europie,
52/.  dziura, luka,
54/.  rozpora wykorzystywana do 
cumowania pomostu,
55/.  paryskie lotnisko,
58/.  pracuje w muzeum,
60/.  smakowite ryby /bałtyckie lub 
norweskie,,
61/. film Disneya o losach Simby,
63/.  rytmiczna muzyka,
64/.  parkany,
65/.  cieśnina dzieląca Europę i Azji,
66/.  znany polski skoczek narciarski,
67/.  na nim walki bokserów,
68/.  jeden z kolorów medali olimpijskich,
72/.  ostatki,
74/.  imię – tytuł znanego przeboju,
75/.  nazwisko obecnej kanclerz Niemiec,
76/.  odgłos pędzącego tabunu,
77/.  jedna z dwóch w naszym kościele,
78/.  część główki czosnku,
79/.  pazur,
80/.  w nich np. kiszone ogórki,
81/.  znany zamek koło Wałbrzycha,
82/.  skutek. 

Ć

KRZYŻÓWKA  PAŹDZIERNIKOWA  
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SPOTKANIE GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O. PIO I ŚW. JANA PAWŁA II   

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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