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 Drodzy Parafianie,
 Adwent – oczekiwanie na Boże 
Narodzenie, to czas rorat zwracający 
uwagę na obecność Maryi w dziele 
zbawczym. Zapraszam na te wieczorne 
msze św. roratnie w tygodniu,  jak i na te 
poranne w soboty.  
 W  tym roku ten nowy czas Kościoła 

niesie z sobą rozpoczęcie przygotowania do jubileuszu 
obchodów 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez nas Polaków. 
Jesteśmy dziedzicami tego wydarzenia, a to zobowiązuje.  
 W Kościele Powszechnym rozpoczyna się Rok 
Miłosierdzia, byśmy miłosiernymi się stawali i Bogu za Jego 
Miłosierdzie dziękowali.  Adwent, który się rozpoczął  niech 
otworzy naszą wrażliwość, byśmy nie stracili okazji zyskania 
tak wielu Łask, które możemy zyskać. 

Szczęść Boże  Proboszcz

3

SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015, STYCZEŃ 2016
Co się działo się w listopadzie  2015 roku

 Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – W tych dniach 

modliliśmy się za naszych zmarłych podczas Mszy św. i 

procesji z modlitwami za zmarłych, które odbyły się na 

cmentarzach w obrębie naszej parafii.
 Wymienianki – Przez cały listopad podczas Mszy św. w 

dni powszednie modlono się za zmarłych podanych w 
wymieniankach

 Msza św. za Ojczyznę – 11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości – odprawiona została uroczysta Msza św. 
o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny, zamówiona od władz 
samorządowych. Po uroczystości w kościele, na Rynku 
nastąpiło przekazanie i poświęcenie nowego samochodu 
dla zbąszyńskich policjantów oraz samochodu 
strażackiego dla jednostki OSP Zbąszyń. Potem nastąpił 
przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji i 
mieszkańców pod pomnik na Placu Wolności

 Składka remontowa – Serdeczne Bóg zapłać za ofiary w 
wysokości 10.000 zł zebrane w 
niedzielę, 15 listopada podczas 
składki remontowej. Dziękujemy 
również za wszelką okazaną 
pomoc i życzliwość?

 Rejonowe spotkanie członków 
Rad Duszpasterskich – W 
s o b o t ę ,  2 1  l i s t o p a d a  
przedstawiciele naszej Rady 
Duszpasterskiej wzięli udział w 
r e j o n o w y m  s p o t k a n i u  
przedstawicieli Parafialnych Rad 
Duszpasterskich w Pniewach. 
Spotkaniu przewodniczył ks. biskup Grzegorz Balcerek. 

 Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla 
Wszechświata – to 
patronalne święto 
Eucharystycznego 
Ruchu Młodych,  
który od kilku lat 
dz ia ła  w nasze j  
parafii. Tego dnia, w 
n i e d z i e l ę  2 2  

listopada podczas Mszy św. o godz. 12.00, nastąpiło 
odnowienie przyrzeczeń oraz przyjęcie nowych członków 
ERM-u. Była to ostatnia niedziela Roku Kościelnego.

 Dzień Modlitwy w intencji Powołań – Również w 
niedzielę, 22 listopada modliliśmy się w parafii o nowe 
święte powołania kapłańskie i zakonne. Gościliśmy 
kleryka Filipa pochodzącego z parafii WYSKOĆ p.w. św. 
Andrzeja Apostoła, w dekanacie 
kościańskim. Kleryk Filip, który 
j e s t  o b e c n i e  n a  I I  r o k u ,  
opowiedział o swoim powołaniu, a 
przed kościołem zbierał ofiary na 
p o t r z e b y  A r c y b i s k u p i e g o  
Seminarium Duchownego w 
Poznaniu.

 Dzień Skupienia – Piątek, 27 
listopada był kolejnym Dniem 
Skupienia połączonym z Adoracją 
Najświętszego Sakramentu i okazją do Spowiedzi św. dla 
wszystkich pielgrzymów naszych pieszych pielgrzymek 
wokół jeziora.

 I Niedziela Adwentu -  29 listopada to niedziela, która 
rozpoczęła Adwent i Nowy Rok Liturgiczny cyklu 

niedzielnego „C”.
 Spotkanie z Rodzicami – W 

niedzielę, 29 listopada po Mszy 
św. o godz. 12.00 odbyło się 
spotkanie z rodzicami, których 
dzieci przygotowują się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
św.

Co nas czeka w grudniu 2015 r.  i 
styczniu 2016 r.?
  Roraty – Od 30 listopada o 
godz. 18.00 – od poniedziałku do 
piątku – będą odprawiane w 

naszym kościele Msze św. roratnie. Zachęcamy do udziału w 
Roratach szczególnie dzieci z lampionami.
 Poranne Roraty – Wszystkich Parafian zapraszamy do 

przeżycia porannych rorat w trzy soboty Adwentu - 5, 12 i 
19 grudnia - o godz. 6.00 rano.  Msza św. rozpocznie się 
uroczystym wejściem, będzie kazanie, a po Mszy św. 
zapraszamy na kawę do Domu Katolickiego.

 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek – 2 
grudnia i w pierwszy piątek - 3 grudnia, odbyły się adoracje 
Najświętszego Sakramentu prowadzone przez grupy 
modlitewne wg stałego planu.                               cd. str. 4
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 Ojciec Święty 
p o s t a n o w i ł  
o g ł o s i ć  
J u b i l e u s z  
Nadzwyczajny, 
którego tematem 
b ę d z i e  
m i ł o s i e r d z i e  
Boże. Będzie to 
R o k  Ś w i ę t y  
M i ł o s i e r d z i a  

przeżywany w świetle słów Pana: 
«Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest 
miłosierny» (Łk 6, 36). Rok ten 
rozpoczn ie  s i ę  w  u roczys tość  
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny (8 grudnia) br. a zakończy 
w  N i e d z i e l ę  C h r y s t u s a  K r ó l a  
Wszechświata – 20 listopada 2016 roku. 
Papież Franciszek wydał rozporządzenia 
dotyczące odpustów i sakramentu 
spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Papież 
napisał we wstępie: „Pragnę, aby 
Jubileusz był żywym doświadczeniem 
bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką 
Jego czułości, aby wiara każdego 
wierzącego umocniła się, a tym samym 
jego świadectwo stawało się coraz 

bardziej skuteczne". Ojciec Święty 
pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla 
każdego autentycznym doświadczeniem 
miłosierdzia Bożego, które wychodzi 
wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, 
który przyjmuje i przebacza, całkowicie 
zapominając popełniony grzech”. Aby 
uzyskać odpust, wierni mają odbyć 
krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych 
otwartych w każdej katedrze i w 
kościołach wyznaczonych przez biskupa 
diecezjalnego, a także w czterech 
bazylikach papieskich w Rzymie. Tam 
też będzie możliwość uzyskania 
odpustu. Dla Franciszka jest ważne, by 
ten moment był połączony przede 
wszystkim z sakramentem pojednania, 
Eucharyst ią  oraz ref leksją nad 
miłosierdziem. Konieczne będzie, by 
tym celebracjom towarzyszyło wyznanie 
wiary, modlitwa za Papieża oraz w 
intencjach, które nosi on „w sercu dla 
dobra Kościoła i całego świata”. 
Możliwość uzyskania jubileuszowego 
odpustu mają również ci, którzy nie będą 
mogli odbyć jubileuszowej pielgrzymki, 
zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, 
którzy często nie są w stanie wyjść z 

domu. W tym celu mają oni „z wiarą i 
radosną nadzieją przeżywać ten moment 
próby, poprzez przyjęcie Komunii św. 
lub uczestniczenie w Mszy św. i w 
modlitwie wspólnotowej, również za 
pośrednictwem różnych środków 
przekazu”. Franciszek zwraca uwagę 
t akże  na  znaczen ie  uczynków 
miłosierdzia co do ciała i duszy. 
„Doświadczenie miłosierdzia staje się 
bowiem widzialne w świadectwie 
konkretnych znaków, jak uczył nas sam 
Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny 
sam wykona jeden lub kilka z tych 
uczynków, z pewnością otrzyma 
jubileuszowy odpust”. Ojciec Święty 
wskazuje ponadto, że będzie go można 
uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak 
pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak 
też możemy, w wielkiej tajemnicy 
świętych obcowania, modlić się za nich, 
aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich 
od wszelkich pozostałości winy i by 
mógł On przygarnąć ich do siebie w 
nieskończonej szczęśliwości” – pisze 
Franciszek.   

cd. str. 6
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 Odpust Świętego Mikołaja – W niedzielę, 6 grudnia o 

godz. 15.00, w kościółku św. Mikołaja na cmentarzu 
parafialnym zostanie odprawiona Msza św. odpustowa.

 Święcenie medalików – Również w niedzielę, 6 grudnia 
na Mszach św. o godz. 14.30 i 16.00 – dzieci otrzymają z 
rąk rodziców poświęcone medaliki. 

 8 grudnia – W tym dniu obchodzimy Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

 Dzień Skupienia – W środę, 9 grudnia młodzież szkół 
średnich będzie przeżywała Adwentowy Dzień Skupienia 
zorganizowany w ramach rekolekcji szkolnych.

 Oblaci – W niedzielę, 13 grudnia gościć będziemy w  
parafii O. Oblatów, którzy będą głosić Słowo Boże i 
rozprowadzać kalendarz Misyjne.

 Odwiedziny Chorych – Kapłani odwiedzą chorych w 
sobotę, 19 grudnia. Będą to odwiedziny przedświąteczne. 

 Opłatek Ministrantów – W niedzielę, 20 grudnia o godz. 
16.00 w Domu Katolickim odbędzie się spotkanie 
opłatkowe ministrantów i ich rodziców.

 Spowiedź Adwentowa – Poniedziałek, 21 grudnia to dzień 
SPOWIEDZI ADWENTOWEJ w naszej parafii z 
udziałem księży z dekanatu. Godziny Spowiedzi – rano 
9.00 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30, po południu – 
14.00 do 17.00 z przerwą od 15.00 do 15.30 i wieczorem 
po Mszy św. do godz. 20.00.

 Strojenie choinek – W środę, 23 grudnia godz. 9.00 

zapraszamy dzieci do ubierania choinek i żłóbka w naszym 
kościele. Już czas zabrać się do pracy, bo dzieci przynoszą 
wykonane w domu ozdoby choinkowe.

 Pasterki – Msze Święte pasterskie, 24 grudnia w Wigilię 
Świąt Bożego Narodzenia, odprawione zostaną wg 
następującego planu: PERZYNY, PRZYPROSTYNIA, 
STEFANOWO – godz.. 20.00; NĄDNIA, NOWY DWÓR, 
STRZYŻEWO – godz. 21.30; PARAFIALNA 
PASTERKA W ZBĄSZYNIU – godz. 23.00.

 Boże Narodzenie – 25 grudnia nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00 rano.

 Adoracje Eucharystyczne – 31 grudnia, w czwartek 
przed pierwszym piątkiem miesiąca, prowadzone będą 
Adoracje Najświętszego Sakramentu. Od godz. 8.00 do 
9.00 – Straż Honorowa NSPJ, a od godz. 17.00 do 18.00 – 
Grupa Modlitewna Św. O. Pio i Św. Jana Pawła II.

 Msza Święta Dziękczynna – 31 grudnia, w czwartek Msza 
św. na zakończenie ROKU  PAŃSKIEGO - 2015 oraz 
nabożeństwo dziękczynno-błagalne.

 Nowy Rok – 1 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 
 Trzech Króli – 6 stycznia, w środę obchodzić będziemy 

Święto Objawienia Pańskiego zwanego Świętem Trzech 
Króli. Msze św. wg planu niedzielnego. Tego dnia w Domu 
Katolickim o godz. 16.00 odbędzie się Spotkanie 
Opłatkowe Wszystkich Grup Duszpasterskich 
działających w parafii. Na spotkanie już dziś serdecznie 
zapraszamy.                                             Urszula Pawelska

 ROK MIŁOSIERDZIA - „MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”



 Ten piękny fragment piosenki w znakomity sposób 
pokazuje nam, jak ważne w naszym życiu są poranki. Jest to 
pora dnia, kiedy w szczególności powinniśmy pamiętać o 
rozmowie z Bogiem. W żadnym wypadku nie powinniśmy 
ich marnować. To właśnie wtedy mamy okazję podziękować 
Mu za całe dobro, jakie nas do tej pory spotkało, a także 
poprosić o błogosławieństwo na nowy, rozpoczynający się 
dzień, często dla wielu z nas  pełen trudów i przeciwności. 
Jednak chwalić Boga możemy również na inne sposoby. 
Świetną okazją na owocne wykorzystanie naszych poranków 
w zbliżającym się Adwencie są oczywiście roraty. W tym roku 
w naszej parafii pojawia się możliwość uczestniczenia w nich 
nie tylko w dni powszednie o godzinie 18:00, lecz także 
soboty rano. Jednak nie powinniśmy się obawiać, ponieważ 
nie będzie to tak „wczesna pora”. Można powiedzieć, że 
wracamy do tradycji. Większość naszych rodziców i 
dziadków w bardzo ciepły sposób wspomina czasy swojego 
dzieciństwa i młodości, gdy o 5:30 rano, nie zwracając uwagi 
na trudności, wytrwale maszerowali do kościoła na roraty. 
Myślę, że wielu z nas często zastanawia się, czy roraty, na 
które uczęszczamy w dzisiejszych czasach różnią się czymś 
od tych wcześniejszych. Rozpocznę od wyjaśnienia, co 
właściwie powinniśmy rozumieć pod pojęciem „rorat”. Jest 
to określenie mszy przewidzianej na okres Adwentu, która 
swą nazwę przyjęła od pierwszych słów pieśni na Wejście 
zwanej roratną (Rorate coeli desuper - Niebiosa, spuście         
z rosą: Iz 45, 8). Pełna historia rorat jest jeszcze nieznana. 
Przypuszcza się, że rozpowszechnienie rorat w Polsce ma 
związek z praktyką znaną w krajach Zachodu. W Polsce 
najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII wieku, natomiast 
szczyt rozwoju osiągnęły w XVI wieku. Początkowo w 
każdej diecezji to nabożeństwo było odprawiane na różne 
sposoby. Dopiero Kard. S. Wyszyński ujednolicił tę praktykę 
dla całej Polski. W niektórych państwach roraty odprawia się 
przez 9 dni bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem. Taki 
zwyczaj przyjął się w Holandii i Francji. Inne kraje  (Niemcy, 
Czechy, Polska) rozciągnęły ten zwyczaj na cały Adwent. 
Roraty w Polsce sprawowano przy bardzo dużym udziale 
wiernych, mimo wczesnej godziny celebracji  przeważnie             
6 - 6.30; Kraków 7.00 lub 8.00, w pewnym okresie nawet 
13.00; Poznań 6.30). Charakterystycznym elementem rorat 
jest zapalanie świecy zwanej roratką (świecą roratną). Świeca 
ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie i 
symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie               

z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się 
często wieczorem. W niektórych parafiach, (w naszej ten 
zwyczaj jest praktykowany) dzieci przychodzą na msze 
roratne z zaświeconymi lampionami. 
 Moim zdaniem, uczestnictwo w takich nabożeństwach 
może być bardzo ciekawym doświadczeniem, z którego 
każdy z nas może wynieść bardzo wiele dobrego i nauczyć się 
przezwyciężać swoje słabości i ograniczenia. Z całą 
pewnością jest to moment, w którym możemy oderwać się od 
szarej codzienności, w odpowiedni sposób przygotować się 
do Świąt Bożego Narodzenia i odczuć bliską obecność 
Chrystusa – naszego Zbawiciela. 
 Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do 
uczestnictwa w sobotnich mszach roratnich, w szczególności 
dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe.   Z całą pewnością 
może to być bardzo wartościowe postanowienie na zbliżający 
się okres Adwentu. Możemy być pewni, że Pan Bóg obdarzy 
nas łaskami  i swoim błogosławieństwem. Pamiętajmy: „ Kto 
rano wstaje, temu Pan Bóg daje!”                 Robert Szuwarski

KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA CIEBIE ZAPOWIADA, NIE POZWÓL NAM PRZESPAĆ PORANKA 
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ROK MIŁOSIERDZIA - cd.
Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości 
indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego 
życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się 
jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i 
moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny 
pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się 
wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, 
gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. 
Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto 
żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do 

Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał 
Franciszek. Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym 
postanowił upoważnić wszystkich kapłanów do 
rozgrzeszenia z grzechu aborcji osoby, które jej dokonały, 
żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Dla Polski 
Rok Miłosierdzia ma szczególne znaczenie, gdyż Ojciec 
Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w 
Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, a dokładniej w 
Łagiewnikach, gdzie znajduje się ustanowione przez Św. Jana 
Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

opr. Krzysztof Kubiak
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2016 Rok Chrztu
 
 Cofnijmy się do przeszłości, jest rok 966. Na Ziemiach 
Polskich religie pogańskie mieszają się z wchodzącym w 
kulturę Słowian chrześcijaństwem. Badacze podają, że ta 
sytuacja trwała od IX wieku przez kilka kolejnych. Pewien 
władca z dynastii Piastów, którego dziś możemy ujrzeć 
m.in. na banknocie dziesięciozłotowym, a którego 
nazywamy Mieszkiem I, aby umocnić swoją pozycję 
przyjął chrzest. Ów książę, zgadzając się na chrzest i ślub z 
Dobrawą, zainicjował rozwój kraju i zjednał sobie 
sojuszników. Jednak Mieszko nie zdawał sobie zapewne 
sprawy, jaki wielki symbol w 
postaci tego czynu, zrobił dla 
Jezusa i dla dzisiejszej Polski.
 Już  niedługo 2016 rok, 14 
k w i e t n i a  m i n i e  1 0 5 0  l a t  
chrześcijańskiej Polski. Dzień 
chrztu Polski został ustalony na 
Wielką Sobotę według zwyczaju, 
który istniał za panowania 
Mieszka I, aby takie ceremonie 
przeprowadzać właśnie w ten 
dzień.
 14 kwietnia 2016 roku będziemy czcili pamięć owego 
wydarzenia. Tego dnia uroczystości odbywać się  będą 
głównie w pierwszej stolicy Polski, w Gnieźnie. Z kolei od 15 
do 16 kwietnia Świętować będziemy w Poznaniu. 
Przewidziane jest także lokalne celebrowanie tego święta w 

całej Polsce. Wcześniej w 
marcu będzie miał miejsce 
X Zjazd Gnieźnieński, 
k t ó r y  z a i n a u g u r u j e  
jubileuszowe obchody.
 Ponadto bieżący czas 
jest szczególnie ważny do 
Polaków. Dla przykładu, 
warto pamiętać, że  w bieżącym roku, czyli 6 czerwca 2015 
roku, obchodziliśmy 990-lecie koronacji Bolesława 
Chrobrego na króla Polski. Z kolei od 26 do 31 lipca 2016 roku 
odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży, na których 
mieliby się pojawić papież Franciszek i młodzież z całego 
świata.
 Zapewne każdy czytający ten tekst przyjął chrzest. Czym 
jest chrzest? Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: 
„Chrzest święty jest fundamentem całego życia 
chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis 
ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni 
jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz 
zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami 
jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez 
wodę i w słowie”(KKK 1213)
 Mieszko I przyjmując chrzest, wskazał ludziom drogę  
do Jezusa. Wyznawcy Chrystusa, którzy Go poznali, przez 
wieki ryzykowali dla Niego swoje życie. To trwa do dzisiaj. 
Wierząc w Jezusa, powinniśmy być wdzięczni naszej władzy 
sprzed 1050 lat za to, że dziś jesteśmy chrześcijanami. Jest to 
trudne, ale warto dbać o to, co wielu wybrało już przed nami, o 
Prawdę.

Źródło: www.pch24.pl                                           Grzegorz Jaskuła

 S a k r a m e n t  
b i e r z m o w a n i a  j e s t  
sakramentem odwagi. 
Chrześcijanin otrzymuje 
d a r  ś w i a d c z e n i a  o  
Jezusie. Otrzymuje moc, 
k t ó r a  p o z w a l a  m u  
przezwyciężać lęk, nie 
bać się opinii większości, 
szyderstw, gróźb…
 A p o s t o ł o w i e  
z a m k n i ę c i  w  
Wieczerniku bali się. Kiedy zobaczyli 
Zmartwychwstałego, który przyszedł, by 
dać  im Ducha  Świę tego ,  by l i  
„zatrwożeni i wylękli”. Jednak po 
w y l a n i u  D u c h a ,  z d j ę l i  r y g l e  
Wieczernika, wyszli na zewnątrz i już 
bez strachu głosili Zmartwychwstanie 
Pana, nie zważając na konsekwencje: 
ukamienowanie Szczepana, uwięzienie 
Piotra, ścięcie Jakuba… Moc płynąca z 
Ducha była większa od lęku.

 Kandydat do 
b i e r z m o w a n i a  n i e  
powinien zagubić się 
w ś r ó d  b o g a c t w a  
z n a c z e ń  t e g o  
sakramentu. Główne 
pytanie, na jakie musi 
sobie odpowiedzieć, 
b r z m i :  c z y  c h c ę  
świadczyć o Jezusie? 
Bo jeśli nie chce, jeśli 
wstydzi się swojej 

wiary, jeśli chodzi mu tylko o papierek do 
przedstawienia proboszczowi, by móc 
mieć „ślub w kościele” – niech się nie 
waży na świętokradztwo. Ale jeśli chce 
się dzielić Jezusem z innymi – nawet jeśli 
bardzo się boi – otrzyma na to dzieło moc 
z wysoka. 
 Bierzmowanie to pasowanie na 
rycerza. Bezkrwawego krzyżowca, który 
walczy mieczem przykładu i słowa, 
który odważnie i dumnie nosi krzyżyk 

lub medalik, nie wstydzi się przeżegnać 
przed posiłkiem i przechodząc koło 
kościoła, w dyskusjach bierze w obronę 
Boga i Jego Kościół. Nie czuje się 
świętym, ale czuje się chrześcijaninem. 
Nie ma w nim fanatyzmu ani pogardy dla 
inaczej myślących, ale umie nie zgodzić 
się na fałsz, nawet jeśli wszyscy myślą 
inaczej niż on.
 Sam nie dałby rady. To potężny Święty 
Duch Pana daje mu światło w 
rozumieniu, męstwo w działaniu, 
ofiarność w znoszeniu przeciwieństw. 
Ten sam, który zstąpił w Wieczerniku na 
apostołów. I jeśli wytrwa do końca, 
zobaczy owoce działania Ducha 
a kiedyś samego Boga twarzą w twarz.  
Niech Pan będzie uwielbiony w tym 
czasie przygotowań do bierzmowania i w 
każdej osobie, która spotkała w tym 
dziele miłosierdzia.
                        Sławomir/ Andrzej Król 

Katechista

BIERZMOWANIE  SAKRAMENT ODWAGI PASOWANIE NA RYCERZA
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 Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę 
i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe 

pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.  
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 

pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się 
z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami 

(1 Tm 6, 9-10)
 Mój artykuł w bieżącym numerze naszej gazetki zacząłem 
dość długim cytatem z Pierwszego listu św. Pawła do 
Tymoteusza. Jak zauważamy, zostało tam wyraźnie 
wskazane, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
pieniędzy”. Zdanie to może wydawać się prima facie 
przesadne, jednakże po głębszej analizie i osadzeniu go w 
odpowiednim kontekście możemy dostrzec, że ma ono sens. 
To chciwość pieniędzy była źródłem dużej ilości zła na 
świecie, łącznie z różnorakimi wojnami. Paradoksalnie także 
brak pieniędzy jest źródłem zła i tragedii wielu osób. Dziś 
zajmiemy się zatem drugim z kolei grzechem głównym, z 
którego wyrasta znaczna ilość innych grzechów i jest to 
CHCIWOŚĆ.
 Określając, czym jest chciwość, można powiedzieć, że jest 
to miłość. Jak to? – zapyta się ktoś - co chciwość ma 
wspólnego z miłością? Otóż jest to miłość, ale toksyczna, 
miłość w znaczeniu negatywnym, bo to zamiłowanie do 
wygód, dostatku. Taka miłość jest czymś destrukcyjnym i 
przejawia się obsesją. Można to odnieść do życia ludzkiego. 
Niekiedy  miłość do drugiego człowieka może być czymś 
złym, zwłaszcza wtedy, kiedy staje się niezdrową fascynacją. 
W istocie nie jest to prawdziwa miłość, a jej nędzna imitacja. 
Tak samo jest z chciwością. Kochamy rzeczy materialne, 
poświęcamy się temu, żeby je zdobywać  i zapominamy o tym 
co najważniejsze – o prawdziwej miłości, o innych ludziach, o 
własnych emocjach i o Bogu. Z zacytowanego fragmentu 
Pisma Świętego wprost wynika, że uganianie się za 
bogactwem jest podstawowym 
źródłem zabłąkania się i oddalenia 
od wiary. Biblia pełna jest ostrzeżeń 
podobnego rodzaju, gdzie wskazuje 
się, że chciwość jest bluźnierstwem 
(Ps 10,3) i prowadzi człowieka do 
zguby (Prz 1,19). Najbardziej chyba 
znanym stwierdzeniem są słowa 
Pana  J ezusa ,  k tó ry  wpros t  
powiedział: Nikt nie może dwom 
panom służyć... Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie (Mt 6,24).
 O c z y w i ś c i e ,  j a k  j u ż  
podkreślałem w poprzednim 
artykule dotyczącym grzechu pychy, nie ma nic złego w chęci 
posiadania określonych rzeczy. Dążenie ciężką pracą do 
osiągnięcia określonych celów, także rzeczy materialnych nie 
jest niczym złym. W końcu nikt od nas nie wymaga 
ascetycznego życia. Trzeba jednak w życiu pamiętać o tak 
ważnej cesze, jaką jest umiarkowanie. Trwanie w modlitwie i 
więzi z Bogiem oraz zachowywanie się w sposób 

umiarkowany jest kluczem do sukcesu i szczęścia. Wtedy da 
się niewątpliwie pogodzić życie cielesne z duchowym, sferę 
sacrum i profanum. Chciwość z kolei jest przekroczeniem 
granic umiarkowania, jest dążeniem bezwzględnym do 
uzyskania pieniędzy, władzy, do bogacenia się, etc. Powoduje 
to śmierć duchową, zabicie w człowieku uczuć, nie liczy się 
bowiem dla niego nic poza wartościami materialnymi. 
Człowiek staje się ruiną i nie ma siły, aby się temu 
przeciwstawiać, zżera go bowiem od środka płomień zła. 
 Jak zostało zaznaczone, jedyną bronią w walce z 
chciwością może być miłość, a także sprawiedliwe 
postępowanie. Dlatego Kościół tak bardzo zwraca uwagę na 
sprawiedliwość. Jeśli masz dobra materialne – podziel się z 
innymi, pomagaj im, nie bądź skąpy, tylko  zrób z 
posiadanych pieniędzy dobry użytek. Jak zauważył Jezus: 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa niebieskiego(Mt 19,24). Nie 
oznacza to jednak, że bogaty nie ma żadnych szans na 
zbawienie. Wręcz przeciwnie – jeśli potrafi skorzystać ze 
swego bogactwa w sposób racjonalny i z miłosierdziem, to nie 
ma się czego obawiać, otrzyma zapłatę w niebie. Obecnie 
przeżywamy okres Adwentu, który ma być radosnym czasem 
oczekiwania na przyjście Chrystusa. Chrystus ma zagościć nie 
tylko w naszym myślach, domach i rodzinach, ale także w 
naszych sercach. Aby otworzyć Mu drzwi, należy pomagać 
bliźnim. Najlepszym do tego środkiem jest spełnianie tzw. 
uczynków miłosiernych, zaś w szczególności pomoc ubogim. 
Jest to okres, kiedy pojawia się wiele inicjatyw, dość 
wspomnieć o tzw. „szlachetnej paczce” czy też sprzedaży 
świec Caritas. To czasami wydatek 5-10 zł., który dla dużej 
części z nas jest nic nie znaczący, a dla niektórych naszych 
bliźnich to nieoceniona pomoc.
 W związku z tym, że przeżywamy obecnie Adwent, 
pozwoliłem sobie, aby mój tekst miał charakter opisowy, a 

także bardziej emocjonalny niż 
zazwyczaj. Myślę, że takie ujęcie 
przedstawianego tematu ma też 
swoją określoną, pozytywną 
wartość. Nie poddawajmy się 
zatem chciwości. Pamiętajmy, że 
żyjemy w społeczeństwie, zaś to, co 
nas odróżnia od zwierząt to fakt, że 
nie kierujemy się instynktem, a 
u c z u c i a m i .  W a ż n e ,  a b y  
wypracować w sobie umiejętność 
generowania pozytywnych uczyć, 
by pomagać innym, akceptować 
ich, umieć spojrzeć na innego 

człowieka jak na brata/siostrę. Ewangeliczne podejście do 
życia, w którym nie będzie chciwości, a miłość i 
sprawiedliwość spowoduje, że zgromadzimy sobie skarb 
niematerialny w niebie, bo jak wskazuje nasz Zbawiciel – 
gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje (Mt 6, 21)!

Błażej Boch

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. II)                      CHCIWOŚĆ
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MISJONARZ MISJONARZY - ŚW. FRANCISZEK KSAWERY
 Każdy, kto bierze do ręki krzyż misyjny, ma świadomość, 
że być może przyjdzie mu oddać  życie za Chrystusa. Św. 
Franciszek Ksawery, misjonarz wszech czasów, człowiek o 
nieprawdopodobnej energii i odwadze, wiele razy 
balansował na krawędzi śmierci, unikając męczeństwa. 
Święty w doskonały sposób naśladował Jezusa i dlatego jak 
On, przemierzał wioski, docierał do miast, by spotkać ludzi 
spragnionych zbawienia. Franciszek istotnie usłyszał 
ewangeliczne wezwanie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody”.
 Urodził się 7 kwietnia 1506 roku na zamku w Javier w 
Królestwie Nawarry (dzisiejsza Hiszpania), w rodzinie 
zamożnego i wykształconego arystokraty. W domu rodzinnym 
otrzymał staranne wychowanie religijne. Rodzina Franciszka 
walczyła o niepodległość Królestwa Nawarry przeciw Hiszpanii 
i to stało się przyczyną jej upadku. 
 Franciszek Ksawery marzył o karierze duchownego i w roku 
1525 rozpoczął studia filozoficzne na uniwersytecie paryskim. 
Po ich ukończeniu wykładał filozofię Arystotelesa                    
w Kolegium Dormans-Beauvais, gdzie zapoznał się z bł. 
Piotrem Favre, a potem ze św. Ignacym Loyolą. Zamieszkali 
razem, mieli więc dość okazji, aby poznać swoje zamiary i 
ideały. Duszą całej trójki i jej duchowym wodzem był św. 
Ignacy. Franciszek Ksawery rozpoczął równocześnie studia 
teologiczne na Sorbonie.
 W roku 1534 na Montmartre w Paryżu, wraz z Ignacym 
Loyolą i innymi towarzyszami, złożył śluby zakonne, 
poprzedzone surowymi ćwiczeniami duchowymi. Wtedy to 
właśnie powstało Towarzystwo Jezusowe, zwane zakonem 
jezuitów. Franciszek Ksawery wraz z towarzyszami wyruszył  
do Rzymu po błogosławieństwo na upragnioną pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Okoliczności zatrzymały go jednak w Italii. 
Franciszek apostołował i posługiwał biedocie m.in. w Bolonii i 
wreszcie w Rzymie. Tutaj w 1537 roku, wraz z Ignacym Loyolą, 
przyjął święcenia kapłańskie. Posty, umartwienia i pełna 
oddania służba chorym sprawiły, że do niedawna potężny i 
wysportowany Franciszek Ksawery stał się mizerakiem. 
Pomagał też Ignacemu Loyoli w redagowaniu pierwszej 
konstytucji jezuitów. Na prośbę króla portugalskiego Jana III, 
jezuici podejmują się misji na Dalekim Wschodzie. Franciszek 
Ksawery, jako nuncjusz papieski, udał się tam w zastępstwie 
chorego współtowarzysza.
 Wkrótce popłynął do Indii jako pierwszy jezuicki misjonarz. 
Gdy dotarł do Goa, politycznej i religijnej wówczas stolicy 
portugalskiej w Indiach, przeraziła go brutalność katolickich, 
portugalskich kolonizatorów. Franciszek pełnił swoją misję 
wśród biednych plemion. Nauczał ich prawdziwej wiary, niósł 
Słowo Boże między trędowatych, chrzcił. Prosił o pomoc 
Ignacego Loyolę, aby przysłał mu pomocników. Franciszek 
Ksawery zdecydował się też na podróż do Japonii, gdzie 
pozyskał sobie życzliwość księcia, który dał mu całkowitą 
swobodę w apostołowaniu. Ochrzcił tam bardzo wielu 
tubylców. Zostawiając Japończykom kapłanów, po 5-
miesięcznej posłudze na wyspie Kiusiu, powrócił do Goa, gdzie 
otworzył nowicjat i studium zakonne jezuitów. 
 Przez ponad 10 lat Franciszek Ksawery podróżował po 
Indiach i Dalekim Wschodzie, docierając również do Japonii. W 
trakcie swych misyjnych podróży sypiał na gołej ziemi a żywił 

się ryżem i wodą. Dokonał 
wielu cudów, uzdrawiał 
chorych  i  wszys tk ich  
zjednywał sobie swym 
d o b r y m  s e r c e m .  
Gdziekolwiek się udał, tam 
powstawały nowe katolickie 
wspólnoty. Zdarzało się, że 
chrzcił tak wielu ludzi, iż pod 
koniec dnia omdlewały mu 
ramiona. Wówczas z jeszcze 
większą radością spędzał 
całe noce na żarl iwej 
modlitwie.
 Umarł w drodze do 
upragnionych Chin, na 
wyspie Sancian, 3 grudnia 
1552 roku, u wrót chińskiego imperium. Zmarł z wyczerpania, 
utrudzony podróżą i zabójczym klimatem. Śmierć spotkała go, 
gdy miał zaledwie 46 lat. Tylko tak niestrudzony i potężny 
kaznodzieja jak Franciszek mógł dokonać tak wiele, w tak 
krótkim czasie.
Zaraz rozpoczął się kult potęgowany przez fakt, że jego ciało – 
mimo gorącego klimatu, jak też wilgoci panującej na wyspie – 
pozostało nienaruszone rozkładem przez kilka miesięcy. 
Przewieziono je potem do Goa, do kościoła jezuitów. Tam 
spoczywa do dnia dzisiejszego w pięknym mauzoleum – 
ołtarzu.
 Święty Jan Paweł II na spotkaniu z misjonarzami w 
hiszpańskim Javier, 6 listopada 1982 roku, tak powiedział: „Św. 
Franciszek Ksawery jest prototypem misjonarzy w powszechnej 
misji Kościoła. Motywacją jest dla niego ewangeliczna miłość 
do Boga i człowieka ze zwróceniem uwagi w pierwszym rzędzie 
na to, co w człowieku ma wartość nadrzędną: jego duszę: Cóż 
bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a 
swoją duszę utracić (Mk 8,36). Jak drugi Paweł odczuwa 
n iepohamowane przynaglenie  sumienia  w pełn i  
odpowiedzialnego za mandat misyjny i za miłość Chrystusa, 
gotów oddać życie za duchowe ocalenie swych braci. Bo kto 
chce  zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z 
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je (Mk 8,35). To jest 
niepowstrzymana siła, która porusza zdumiewający dynamizm 
misyjny św. Franciszka Ksawerego”.
 Do chwały błogosławionych wyniósł go Papież Paweł V w 
1619 roku, już w trzy lata potem kanonizował Franciszka 
Ksawerego Papież Grzegorz XV, 16 marca 1622 roku wraz ze 
świętymi: Ignacym Loyolą, Filipem Nereuszem, Teresą z Avila 
oraz Izydorem, rolnikiem. Wspomnienie liturgiczne św. 
Franciszka Ksawerego obchodzone jest 3 grudnia w dniu 
narodzin dla nieba. Papież Pius XI ogłosił Świętego Franciszka 
Ksawerego, wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, głównym 
patronem misji katolickich.

M. O D L I T W A
Boże, Święty Franciszek Ksawery

był gorliwym głosicielem Twojej nauki. 
Daj nam serce ochocze do przyjęcia Twych słów
i pozwól nam dzielić się nimi jak chlebem. Amen

                                                               Urszula Pawelska
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Dla parafii . . .  
 W naszej parafii pracuje wiele osób, których nie widać, 
ale ich praca jest cichą służbą. Dziś przedstawiamy kolejną z 
takich osób. Jest nią Olga Lauba, grająca w chórku 
parafialnym.
 Od zawsze mieszkam w Zbąszyniu. Moimi rodzicami są 
Elżbieta i Sławomir. Jako dziecko uczęszczałam do Przedszkola 
Państwowego w Zbąszyniu, a następnie do szkoły 
podstawowej, gdzie moimi wychowawczyniami były p. Dorota 
Sikucińska oraz p. Violetta  Kocka – Ciepielewska. Teraz 
chodzę do drugiej klasy gimnazjum w Zbąszyniu.
 Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego 

stopnia im. Stanisława Moniuszki  w 
Z b ą s z y n i u ,  g r a j ą c  n a  t r z e c h  
instrumentach: flecie poprzecznym, 
fortepianie i koźle białym.  Lubię słuchać 
muzyki, czytać, a także jeździć  na 
rowerze. Jestem też członkinią zespołu 
„ We s e l e  P r z y p r o s t y ń s k i e  ”  i   
„Pastuszkowi   Grocze”, gdzie gram na 
koźle białym. 
 Chodzę również na spotkania 
Młodzieżowego Kręgu Biblijnego, które prowadzi ks. Łukasz 
Wegner. W chórku dziecięcym gram prawie dwa lata, a 
wcześniej śpiewałam ( od czwartego roku życia). 

Rozmawiała  Gabrysia Skubiszyńska

Niezwykłym przeżyciem parafian było poniedziałkowe 
spotkanie w Domu Katolickim z pochodzącą z Togo Afryce 

Wapondi Gbati  - Piaskowską. 
Marta, bo tak mówią do niej 

w Polsce, gdzie mieszka od 
blisko 30 lat,  pracuje w szkole, z 
własnych i zebranych wśród 
l u d z i  p i e n i ę d z y  p o m a g a  
d z i e c i o m  z  r o d z i n n e j  
miejscowości Bassar w Togo.

 Pierwszy raz pojechała do 
swego rodziny po ośmiu latach od zamieszkania w Polsce. Tak 
opowiedziała o tej wizycie: Zastałam inny kraj. Było świeżo 
po przewrocie. W oczy rzucała się straszna bieda, którą 
znałam z dzieciństwa. Nigdy nie interesowałam się 
szczególnie polityką, więc nie umiem tego wszystkiego, co się 
wtedy wydarzyło, wytłumaczyć. Dla mnie najważniejsze było, 
że zobaczyłam, jak trudno się żyje zwykłym ludziom. Jak 
trudno zdobyć wykształcenie podstawowe będąc biednym.

Opowieść o trudach codziennego życia w biedzie 
wzbudziła w młodzieży wielkie poruszenie: Ludzie w Polsce 
narzekają, ale naprawdę nie wiedzą, jak trudne może być 
codzienne życie. Wyobraźcie sobie siedmioletnie dzieci, które, 
żeby móc się uczyć, muszą pracować. Wyobraźcie sobie, że z 
powodu braku pieniędzy na leczenie, dla nas niewielkich, bo 
wartych tyle co 20 złotych, może umrzeć 10-letni chłopiec. 
Dlatego ja cieszę się z tego, co mam. I choć mam niewiele, 
chcę się tym dzielić.

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz zdjęć wykonanych 
w szkole w Bassar, w rodzinnym domu oraz obrazujących 

życie codzienne, zwyczaje związane ze świętami i 
pochówkiem zmarłych.

Spotkanie było okazją do przekazania, jak ważny jest 

szacunek i życzliwość do ludzi, zrozumienie w rodzinie, 
szacunek do jedzenia, którego tak brakuje w Afryce.

Blisko dwugodzinne spotkanie z Martą Wapondi Gbati-
Piaskowską było niezapomnianym przeżyciem. Jej 
niegasnący optymizm i wielka miłość do ludzi udzieliła się 
wszystkim obecnym.

W tym co pani Marta robi dla innych, może ją wspomóc 
każdy z nas. Zachęcamy do tego, bo bez wątpienia warto.
Jeśli mieliby Państwo wolę wspomóc starania Wapondi o 
dokończenie remontu szkoły w Bassar, mogą to Państwo 
uczynić, wpłacając dowolną kwotę na otwarte przez księży 
werbistów subkonto:
Referat Misyjny Księży Werbistów, 14-520 PIENIĘŻNO

Nr rachunku 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
z dopiskiem "SZKOŁA TOGO”

Maria Leśnik

POMOC DLA SZKOŁY W BASSAR
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  Ostatnia niedziela roku kościelnego to święto patronalne 
ministrantów i ERM. W samo południe w Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata wnętrze naszego kościoła 
mieniło się słoneczną żółcią i złotem - to flagi w rękach dzieci i 
młodzieży… W języku ikon barwy te oznaczają królestwo 
niebieskie – to królestwo, o którym Jezus  powiedział, że „nie 
jest z tego świata”, a jednocześnie zapewniał swoich uczniów: 
„Królestwo Boże jest pomiędzy wami”…  Członkowie ERM-
u, którzy wobec ks. Proboszcza i całej parafii odnawiali swoje 
przyrzeczenia, wypowiadali m.in. takie słowa: Przyrzekamy z 
coraz większą gorliwością miłować i czcić Jezusa obecnego w 
Eucharystii. Postanawiamy być Apostołami Jezusa, naszego 
Króla i Pana oraz budować Jego królestwo - w sobie, w 
rodzinie i w całym świecie. Amen. Amen, czyli „Niech tak się 
stanie!”. Niech tak się stanie… Niech w tym szalonym świecie 
nastanie „Królestwo pokoju i miłości, prawdy i 
sprawiedliwości…”. Jedyna droga do tego królestwa wiedzie 
przez moje serce. Tylko na to mam wpływ – czym więcej 
pokoju  w moim sercu, o tyle więcej go w świecie. Tylko tyle 
mogę zrobić – i aż tyle… W moim sercu mieszka Król, a Jego 
flagą miłość jest. Podniosę flagę wysoko, wysoko - niech 
pozna, pozna cały świat… Niech wszyscy ludzie zobaczą, 
zobaczą… Niech pozna, pozna cały świat… Właśnie takie 
słowa rozbrzmiewały w niedzielne południe w naszej 
świątyni. A w piątkowy wieczór poprzedzający uroczystość, 
dzieci i młodzież z ERM-u przygotowywała się do ślubowania 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie miała 
okazję do osobistego podziękowania za dzień Chrztu św., w 
którym to rodzice wybrali Jezusa na Pana ich życia,  a także do 

złożenia przy 
chrzcielnicy na 
własnoręcznie 
w y k o n a n y c h  
kartkach swoich 
p r y w a t n y c h  
postanowień na 
nowy rok… To 
w s z y s t k o  w  
nawiązaniu do 
J u b i l e u s z u  

Chrztu, który obchodzimy w tym roku w Polsce oraz do 
światowego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża 
Franciszka. W związku z tymi wydarzeniami w adwentowe 
niedziele ERM przedstawia na mszach dziecięcych scenki 
ewangeliczne, a także rozprowadza przy kościele wodę 
święconą - w ręcznie przyozdobionych butelkach! „Wodo z 
boku Chrystusowego, obmyj mnie!” Amen.

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

Króluj  nam  ChrysteZMAGANIA MINISTRANTÓW
 Ministrantem nie jest się tylko w kościele. Pan Jezus nie 
przebywał cały czas w synagodze. W młodości odwiedził 
świątynię tylko dwa razy. Podczas ofiarowania i odnalezienia. 
Ewangeliści podają, że pokazywał się w różnych miejscach: 
na placu miejskim, na górze, przy jeziorze, w synagodze, 
wśród ludzi. Czy to znaczy, że dzisiaj przechodziłby przez 
rynek, park, zbąszyńskie łazienki i czasem nawiedził naszą 
kolegiatę? Tego nie wiem, ale czasami widzę w tych miejscach 
naszych ministrantów…
 Niedawno podczas święceń ministranckich w darach 
wniesiono strój sportowy, a komentarz brzmiał: „Bo 
ministrant rozwija ducha sportowego”. Tak, ministrantura to 

rozwój: duchowy, fizyczny i społeczny (relacje z ludźmi i te 
sprawy ☺). Tak więc 14.11.2015 r. zorganizowano II Turniej 
Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Krzysztofa Kaczmarka. 
Gospodarze wystawili dwa zespoły, obecne były też dwa 
składy z Wronek i jeden z Poznania. Po zakończonych 
rozgrywkach, poszliśmy napełnić puste żołądki do domu 
katolickiego. (Zdjęcia z turnieju w numerze.)
 Wspierajmy naszych chłopaków, kibicujmy, módlmy się, 
by wszystko było na chwałę Bożą! Jest taka piosenka 
śpiewana na szlakach pielgrzymkowych: „…bo Pan Jezus w 
piłkę grał. Oj, tak, tak, tak! I też swoich kumpli miał. Oj, tak, 
tak, tak!”                                                             Dawid Andrys

„PODNIOSĘ FLAGĘ WYSOKO, WYSOKO... - RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA”
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  Patronami Światowych 
Dni Młodzież w Krakowie 
są święta siostra Faustyna 
oraz święty Jan Paweł II, 
d w o j e  k r a k o w s k i c h  
świętych, którzy nigdy się 
nie spotkali, a których losy 

związały się ze sobą. W dniu 30 kwietnia 2000 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę. 
Uroczystość odbyła się zarówno w Krakowie jaki i w Rzymie.  
W tym dniu również zostało ustanowione w całym Kościele 
święto Bożego Miłosierdzia. Tych dwoje rzeczników Bożego 
Miłosierdzia, całkowicie ufających Bogu, pomimo wielu 
przeciwności, stanowi dla nas, młodych ludzi przykład godny 
naśladowania. 
Święta siostra Faustyna

Zwyczajna dziewczyna, piegowata, z blond-rudymi 
włosami, średniego wzrostu, bardzo radosna. Wcale nie 
zamierzała niczego nikomu udowadniać, a jednak pokazała 
wszystkim, że kryjący się w „zwyczajności” potencjał dobrze 
wykorzystany może przynieść niesamowite owoce.

Od siódmego roku życia odczuwała pragnienie służenia 
Bogu. Prosiła rodziców, aby pozwolili jej wstąpić do 
klasztoru, ale oni za każdym razem nie wyrażali zgody. 
Dopiero po niezwykłym wydarzeniu, przynaglona wizją 
cierpiącego Chrystusa, zdecydowała pójść za swoim 
powołaniem. Wyjechała  do 
Warszawy, by przez rok pracować i 
zarobić na skromny posag jako 
służba domowa.

W wieku 20 lat wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, gdzie otrzymała imię 
Faustyna, oznaczające w języku 
łacińskim „szczęśliwa”. Taką też 
zapamiętały ją współsiostry ze 
zgromadzenia. Nikt jednak nie 
przypuszczał, że można być 
s z c z ę ś l i w y m  j e d n o c z e ś n i e  
cierpiąc, nie tylko poprzez choroby 
fizyczne, ale również poprzez 
bolesne duchowe doświadczenia, które miały przygotować ją 
do wielkich misji. Poznanie miłosiernej miłości Boga oraz 
bezgraniczne zaufanie Bogu, zwłaszcza w trudnych chwilach, 
pozwoliło jej stać się orędowniczką Miłosierdzia dla Kościoła 
i świata. Aby dobrze wypełnić powierzoną jej misję, 
otrzymała niezwykłe łaski. Jej zadaniem było przypomnienie 
biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga, wezwanie do 
zawierzenia się tej Miłości oraz do okazywania miłosierdzia 
czynem i słowem względem bliźnich. Szczęśliwa siostra 
Faustyna odeszła do wieczności w 1938 roku w klasztorze w 
Krakowie-Łagiewnikach w wieku 33 lat. W roku 2000 papież 
Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Jej relikwie znajdują się w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich 
Łagiewnikach.

Ufność oraz pełne zawierzenie się woli Bożej sprawiły, że 
„zwyczajna” dziewczyna, kiedyś usłyszała od Niego:
„Takich dusz jak twoja szukam i pragnę, ale mało ich jest; 
twoja wielka ufność ku mnie, zniewala mnie do ustawicznego 
udzielania ci łask. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego 
serca, boś córką pełnej ufności” (Dz. 718).
Święty Jan Paweł II

Z Małopolską, z Krakowem jest również związany Jan 
Paweł II. Pamiątki po nim można znaleźć w Krakowie na 
każdym kroku. To właśnie tutaj młody Karol Wojtyła 
studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pracował. To  
właśnie w Krakowie dostąpił łaski powołania, wstąpił do 
tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, 
rozpoczął pracę duszpasterską w Katedrze Wawelskiej, 
otrzymał konsekrację biskupią i stąd wyruszył do Rzymu. 
Tutaj  zawsze chętnie wracał, do Krakowa, do Małopolski, 
gdzie spędził większość lat swojego życia. 

Karol Wojtyła swoją osobowością przyciągał wielu ludzi. 
Wspólne uczestnictwo w porannych liturgiach, świętowanie 
imienin, wspólne wyprawy w góry oraz na kajaki, 
umiejętność rozmowy z młodzieżą o wszystkim, były w 
ówczesnych czasach czymś wyjątkowym. 

Lata mijały, a Karol Wojtyła nie zapominał o młodzieży. 
Jako metropolita krakowski oficjalnie włączył młodzieżowy 
Ruchu „Światło i Życie” do pracy duszpasterskiej 
archidiecezji krakowskiej, które za czasów kardynała 

r o z w i n ę ł o  s i ę ,  p o m i m o  
n i e p r z y c h y l n o ś c i  w ł a d z  
komunistycznych i prześladowań z 
ich strony. Kardynał zawsze 
znajdował dla młodzieży czas, 
uczestniczył w spotkaniach ze 
studentami, głosił  dla nich 
rekolekcje, spowiadał, wspierał 
f i n a n s o w o  n a j b a r d z i e j  
potrzebujących studentów.

W  p i e r w s z y m  s w o i m  
przemówieniu, w dzień inauguracji 
p o n t y f i k a t u ,  s k i e r o w a ł  d o  
młodzieży apel: „Wy jesteście 
przyszłością świata! Wy jesteście 

nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”.
Spotkania Papieża z młodzieżą zawsze były wyjątkowe, 

zarówno dla młodzieży jak i dla samego Papieża. To on był 
inicjatorem i pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży. 
Jego nieustanny dialog z młodym człowiekiem, prowadzony 
na każdej szerokości geograficznej, podczas spotkań mniej 
lub bardziej oficjalnych oraz nawet przy pomocy 
nowoczesnych środków przekazu przepełniony był miłością.

Jednym z dowodów odwzajemnienia tej miłości był 
zapełniony dziesiątkami tysięcy młodych ludzi Plac św. Piotra 
w Watykanie, na którym w ostatnich dniach pontyfikatu 
czuwali oni przy swoim najlepszym Przyjacielu. 

Joanna Galas 

Nądnia

Perzyny

PATRONI ŚDM KRAKÓW 2016
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FIGURY I KRZYŻE
30. Krzyż w Perzynach 

Skręcając  z Przyprostyni do Perzyn, po prawej stronie 
drogi stoi metalowy krzyż. Jakby witał wszystkich 
zdążających w kierunku Perzyn. 

Krzyż w tym miejscu stał od dawna. Był drewniany i uległ 
zniszczeniu. Nowy, metalowy krzyż został postawiony w 
roku 1977. Ustawili go, pod osłoną nocy, mieszkańcy Perzyn: 
Leonard Śmiałek, Franciszek Kitta, Kazimierz 
Tomaszewski, Stefan Mirek, Marian Szulc, Szczepan 
Szulc, Stanisław Kostyra. Poświęcenia krzyża, przy licznym 

udziale mieszkańców Perzyn, 
dokonał późną jesienią 1977 
r o k u  k s .  P r o b o s z c z  
Mieczysław Pohl. 

Za czasów sołtysowania 
p. Herholda wokół krzyża 
postawiono metalowy płot, 
który wykonał p. Buda ze 
Zbąszynia.

Krzyżem opiekowały się 
panie Pelagia Odrobna, a 
potem Stefania Głuchowska. 
Obecnie o krzyż dba p. 
B r o n i s ł a w a  K i t t a .  
M a l o w a n i e m  k r z y ż a  i  
opłotowania zajmuje się p. 
Dariusz Kaczmarek.

31. Krzyż w Zbąszyniu przy ul. Powstańców Wlkp. 
 Krzyż, o którym piszę, stał przez kilkadziesiąt lat 
pomiędzy ulicami Powstańców Wlkp., Ogrodową i Polną  w 
Zbąszyniu. Obecnie stoi za zakrętem na Przyprostynię, przy 
ul. Powstańców Wlkp.
 Krzyż ten został postawiony przez p. KAROLA 
WOLNEGO, który mieszkał w nieistniejącym już dzisiaj domu, 
stojącym pomiędzy domami pp. Witkiewiczów i Koniecznych. 
Pan Wolny postawił krzyż jako wotum wdzięczności za 
szczęśliwie przepracowane lata na kolei i doczekanie się 
emerytury. Pracując na kolei, pełnił funkcję dyżurnego ruchu, a 
po przejściu na emeryturę, zajmował się sprowadzaniem węgla 
ze Śląska. Węgiel dowożony był do stacji Zbąszyń Przedmieście. 
P. Wolny miał na Śląsku syna, który był Naczelnikiem 
Ekspedycji w Katowicach. Dzięki jego pomocy udało się 
sprowadzić metalowy krzyż, który przyjechał ze Śląska 
pociągiem towarowym z węglem. 
 Obok domu, w którym mieszkał Karol Wolny była 
kuźnia prowadzona przez Niemca. W tej to kuźni krzyż został 
oczyszczony i pomalowany. W nieistniejącym już 
również domu, znajdującym się na terenie obecnej posesji 
pp. Koniecznych, mieszkał murarz, który przygotował 
podmurówkę do krzyża.  Po przygotowaniu miejsca i 
odnowieniu przywiezionego krzyża, zorganizowano uroczystość 
postawienia i poświecenia krzyża. Krzyż został procesyjnie 
wyniesiony z podwórza i osadzony na przygotowanym 
postumencie oraz poświęcony. Uroczystość ta miała miejsce 
w roku 1937 lub 1938.
 Jak wspomina p. Marian Andrzejak - jest to jedyny krzyż  
(oprócz krzyża w miejscu kościoła św. Krzyża), który przetrwał 
zawieruchę wojenną i stał przez całą wojnę na tym samym 
miejscu.
  W roku 2006 od tego krzyża, po odmówieniu Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, wyruszyła procesja do 
kościoła w Uroczystość Bożego Ciała.  Natomiast w roku 2008 
lub 2009 krzyż, po około 70 latach, został przeniesiony w inne 
miejsce. Nie znam dokładnie powodów jego przeniesienia.
 Pomimo że otoczenie 
w o k ó ł  k r z y ż a  j e s t  
zadbane ,  wyłożone  
kostką, stoją kwiaty, to 
krzyż w nowym miejscu 
stracił widoczność, stał się 
n i e z a u w a ż a l n y.  O  
porządek i kwiaty dbają 
okoliczni mieszkańcy. Nie 
b ę d ę  w y m i e n i a ł a  
n a z w i s k ,  b o  n i e  
chc ia ł abym  n ikogo  
pominąć.      
            Urszula Pawelska

Drodzy Czytelnicy!
W  d z i s i e j s z y m  

numerze zakończyłam 
cykl artykułów: FIGURY I KRZYŻE, który ukazywał się 
przez 3 lata. Zdążyłam w tym czasie wykonać album z 
kolorowymi zdjęciami i opisami  figur i krzyży, 
znajdujących się na terenie całej naszej parafii. Dziękuję 
tym wszystkim, którzy przekazali mi jakiekolwiek 
informacje na temat opisywanych przeze mnie tych 
skromnych, ale zarazem cennych obiektów sakralnych. 
Jeżeli ktoś jeszcze chciałby uzupełnić przekazane 
informacje, to bardzo proszę o kontakt.

Urszula Pawelska
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
6 grudzień Łk 3, 1 – 6 „Głos wołający na pustyni”
Święty Łukasz rozpoczyna swoją historię zstąpienia Słowa na 
ziemię bardzo patetycznie. Mówi o pałacach cezara, o 
namiestnikach, królach, arcykapłanach, by zakończyć 
stwierdzeniem: Bóg ze swoim głosem przychodzi na 
pustynię. Takim wyjściem na „pustynię” będzie Adwent.  Jest 
on niezbędny, aby prawdziwie przeżyć tajemnicę Bożego 
Narodzenia. Adwent to czas, kiedy powinniśmy wejść w głąb 
siebie, w milczenie i w ciszę, w której można usłyszeć Boga. 
Może warto w tym czasie Adwentu zatrzymać się na chwilę, 
nabrać dystansu do codziennych zmartwień i trosk, znaleźć 
czas na chwilę refleksji, modlitwy, sięgnięcie po Pismo 
Święte.  W Ewangelii czytamy: „Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte 
niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Cóż znaczą te słowa? 
Otóż  Bóg ustami Jana Chrzciciela prosi nas, abyśmy ułatwili 
Mu dostęp do nas, bo drogą przyjścia dla Jezusa ma być nasza 
dusza,  nasze serce. Mamy je tak przygotować, by Jezus mógł 
do nas przyjść. To zdanie jednocześnie przywołuje nas do 
pośpiechu, bowiem Jezus jest już blisko. Musimy być gotowi, 
by przyjąć rodzącego się Jezusa. Wiara i wewnętrzna 
przemiana jest łaską. Ta łaska wymaga jednak dużej 
otwartości z naszej strony. Jest to bowiem łaska nawrócenia, 
czyli radykalnej zmiany, a tego Bóg nie chce dokonać w nas 
bez zdecydowanej zgody z naszej strony. Nawracajmy się 
nieustannie i szukajmy wypełnienia woli Bożej w naszym 
życiu.
13 grudzień Łk 3, 10 – 18 „Jezus Zbawicielem”
Do Jana Chrzciciela przychodzili ludzie różnych zawodów, o 
różnym statusie społecznym. Jan nawoływał ich do 
nawrócenia, mówił o grzechu i obmyciu poprzez chrzest, o 
konieczności zmiany swego życia, bo już nadchodzi Mesjasz.  
Ludzie ci zdali sobie sprawę, że nie wiedzą, jak to zrobić. 
Dlatego zadawali Janowi konkretne pytania, jak mają 
postępować w różnych sytuacjach, stanach, zawodach. 
Odpowiedzi były bardzo proste 
i jasne, że aż ich zadziwiły. Jan 
opierał  s ię  na zasadzie 
czynienia dobra zawsze i 
wszędzie. Jego poznanie Boga 
p r z y w i o d ł o  g o  d o  
stwierdzenia, iż należy być 
dobrym, należy to dobro 
wszędzie realizować, należy 
słuchać Boga, który jest dobry i 
s t o s o w a ć  s i ę  d o  J e g o  
przykazań, bo one właśnie 
ukazują sposób osiągnięcia 
tego celu. Jan wzywał do 
nawrócenia i udzielał im 
chrztu. Miał on przygotować 
ludzkość na przyjście Syna 
Bożego.  Jednak chrzest  

Janowy nie był pełny. On chrzcił jedynie wodą. Dopiero Jezus 
otworzył ludzkość na łaskę Bożą. Sami nie jesteśmy w stanie 
się zbawić. Potrzebujemy chrztu mocą Ducha Świętego i 
otwarcia się na Jezusa. Tylko On jest naszym Zbawicielem. 
20 grudzień Łk 1, 39 – 45 „Pokora służebnicy Pańskiej”
W tej Ewangelii czytamy o Marii, która przemierza duże 
odległości piechotą, by dotrzeć do swojej krewnej Elżbiety. 
Idzie tam pod natchnieniem Ducha Świętego. Dostała 
wiadomość przekazaną przez Anioła i poszła, by pomóc 
Elżbiecie w trudnych chwilach. Maria zaufała słowom Pana 
do tego stopnia, że wyruszyła w długą i męczącą podróż sama 
będą w stanie błogosławionym. Wykazała się ogromną wiarą. 
Spotkanie tych dwóch niewiast było pięknym przeżyciem 
ducha dla nich i dla ich dzieci.
Maryja „weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. 
W tym krótkim zdaniu zawiera się głębia spotkania. 
Spotykają się dwie bliskie sobie kobiety, kobiety szczęśliwe, 
błogosławione. Każda z nich nosi w sobie dziecko: Maryja – 
Syna Bożego, Elżbieta – Jego poprzednika, prekursora. 
Obydwie darzą siebie szacunkiem, wiarą, miłością i cieszą się 
Darem Boga – Zbawicielem.  Maryja przypomina nam o 
innym zabieganiu, pośpiechu, gorączce – o „gorączce 
duchowej”. Nie zagubmy duchowego wymiaru Adwentu. 
Niech nam towarzyszy niecierpliwość, napięcie i zapał                
w oczekiwaniu na spotkanie przychodzącego Pana. Nie 
zatraćmy również wagi i głębi spotkań międzyludzkich. 
„Nawiedzając innych” kontemplujmy i naśladujmy Maryję.
27 grudzień Łk 2, 41 – 52 „Bóg a codzienność”
Maryja, Józef i dwunastoletni Jezus udali się na pielgrzymkę 
do Jerozolimy, jak nakazywało prawo. Kiedy wracali po 
zakończonych uroczystościach, rodzice zauważyli, że nigdzie 
nie ma Jezusa. Szukali Go wśród krewnych i znajomych. 
Kiedy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam szukali 
dalej. Po  trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, w otoczeniu 
nauczycieli. Jezus słuchał i zadawał pytania. Duże było 
zdumienie słuchaczy bystrością tego młodego chłopca z 
Galilei, który nie tylko zadawał mądre pytania, lecz również 
podawał bystre odpowiedzi. Widok ten zdumiał rodziców 
Jezusa. Maryja czyni Mu wymówkę, zdziwiona Jego 

postawą. Jezus odpowiedział: „Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 
tym, co należy do mego Ojca?". Scena ta pokazuje, że 
synostwo Boże jest niezależne od Maryi i Józefa, prawa 
rodzicielskie muszą ustąpić miejsca wobec praw 
ojcostwa Boga.
24 grudzień Łk 2, 1 – 14 „Bóg się rodzi, moc 
truchleje”

Ernest Bryll        Boże Narodzenie
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego

 oprac. Katarzyna Kubiak
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 Adam Stefan Bonifacy Józef Sapieha urodził się 14 maja 
1867 r. w Krasiczynie. Był synem Adama Stanisława Sapiehy i 
Jadwigi z Sanguszków. W latach 1887 – 1892 studiował prawo 
na Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytucie Katolickim w Lille 
oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1890 r. rozpoczął studia 
teologiczne na Uniwersytecie w Innsbrucku, które od 1892 r. 
kontynuował we Lwowie.  1 października 1893 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. W 1905 r. został wezwany do Rzymu, 
gdzie objął godność szambelana papieskiego. 8 listopada 1911 
r. cesarz Franciszek Józef wyznaczył go na ordynariusza 
krakowskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk Piusa X w Kaplicy 
Sykstyńskiej 7 grudnia 1911 r. W dniu ingresu zaprosił na obiad 
kilkuset ubogich – i taka miała być cała jego posługa. Pomagał 
żołnierzom i cywilom podczas dwóch wojen, próbował chronić 
ofiary nazistów i komunistów. Pozostał skromny i bezpośredni, 
mimo arystokratycznego pochodzenia. Gdy wybuchła I wojna 
światowa, biskup Adam Stefan Sapieha natychmiast przerwał 
urlop i wrócił do Krakowa.
 Niebawem do miasta zaczęli napływać ranni i chorzy. 
Biskup osobiście odwiedzał szpitale, natychmiast zabrał się też 
za organizację zbiórki środków dla ofiar konfliktu. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem 1914 roku zaapelował  do 
międzynarodowej opinii publicznej o wsparcie. Wezwanie 
przedrukowały gazety z całego świata – i dzięki temu na 
pustoszone wojną polskie ziemie zaczęły płynąć dary i datki z 
zagranicy. Zarządzał tą pomocą utworzony pod auspicjami 
Sapiehy Książęco-Biskupi Komitet. Na terenie wszystkich 
trzech zaborów niósł wsparcie poszkodowanym żołnierzom, 
ale też ubogim i potrzebującym cywilom (katolikom i 
niekatolikom). Nie tylko dostarczał żywność, opał czy ubrania, 
ale także stworzył biuro pomocy prawnej i koordynował wielką 
akcję szczepień, dzięki której ograniczono zasięg epidemii 
chorób zakaźnych.
 Ks. Sapieha był wtedy biskupem od niecałych czterech 
lat. Zdobył zaufanie Piusa X jako doradca, który dostarczał 
papieżowi danych o sytuacji polskiego Kościoła pod zaborami. 
Znał świetnie kilka języków, miał doktorat z prawa (cywilnego i 
kanonicznego), niezbędne obycie i nazwisko jednego z 
najważniejszych rodów magnackich, znane na całą Europę. 
Pozostawał jednak – niemal do czterdziestki – skromnym 
księdzem we Lwowie. Ta skromność na zawsze w nim 
pozostała. Już jako arcybiskup mieszkał bez zbędnych zbytków, 
po Krakowie jeździł tramwajami albo spacerował, a część 
oficjalnych spotkań umawiał w ogrodzie botanicznym (o który 
zresztą z własnych środków dbał).
 Nie musiał podkreślać swojego arystokratycznego 
pochodzenia, by budziło ono respekt. Współpracownicy 
wspominali go jako człowieka bezpośredniego, naturalnego a 
przy tym usposobionego nieco cholerycznie. Wprawdzie 
„umiał słuchać" – ale jednocześnie nie cierpiał frazesów i 
banałów, a od przydługich kazań wolał działanie.
 Każdy ksiądz mógł więc liczyć, że biskup go wysłucha. 
Ale - jak pisał jeden z biografów -  uważał „bezczynność i 
beztreściowe gadulstwo" za największe zagrożenia dla 
duchownego, m.in. dlatego już jako arcybiskup dbał o to, aby 
księża byli wszechstronnie wykształceni.

 Choć w II RP nie mógł już 
być senatorem, pozostał 
jedną z najważniejszych 
postaci nie tylko Kościoła, 
ale życia publicznego w 
ogóle. Przy okazji ingresu 
(1925 ,  po  s tworzen iu  
archidiecezji krakowskiej) 
zaprosił  na obiad 300 
ubogich – chciał jasno 
zapowiedzieć, że nadal 
będzie prowadzić działalność 
dobroczynną.
 Podczas mroźnych zim 
ubodzy dostawali węgiel, a kuchnie wydawały dla nich posiłki. 
Biskup Sapieha sam chodził do takich kuchni i jadał wśród ludzi 
– także po to, by pilnować jakości ich żywienia. Gdy kryzys 
dotknął polski przemysł i na bruku znalazły się tysiące 
robotników -  sformalizował tę działalność w ramach Komitetu 
Pomocy Głodnym.
 To on odprowadzał do wawelskich krypt prochy Juliusza 
Słowackiego. Kilka lat później boleśnie odczuł sanacyjną 
nagonkę po tym, jak na jego polecenie przeniesiono trumnę 
Józefa Piłsudzkiego do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.
 Chciał w 1939 roku odejść na emeryturę, ale od nowego 
papieża usłyszał, że w obliczu nadchodzącej wojny okaże się 
niezbędny. Po klęsce wrześniowej w Polsce nie było ani 
prymasa, ani prezydenta, ani naczelnego wodza i Sapieha stał 
się swoistym duchowym przywódcą narodu jako najbardziej 
szanowana w kraju postać. Znów organizował komitety 
ratunkowe dla ofiar wojny. W listach apelował do samego 
Hitlera o ułaskawienie ludzi skazanych na rozstrzelanie, a za 
pośrednictwem kanałów dyplomatycznych wystarał się o 
zwolnienie z obozu w Sachsenhausen uwięzionych tam 
naukowców z UJ. Zlecił, by pomagano Żydom poprzez tajne 
chrzty i fałszowanie metryk.  Prowadził też podziemne 
seminarium, a jednym z jego podopiecznych był Karol Wojtyła. 
To arcybiskup  Sapieha miał mu tuż po wojnie założyć 
kapłański ornat i posłać go na studia do Rzymu. Jan Paweł II 
wielokrotnie powoływał się na nauki arcybiskupa Sapiehy, tak 
jak zresztą kardynał Stefan Wyszyński.
 Powojenny już Kraków był w euforii, gdy Pius XII 18 lutego 
1946 roku  powołał arcybiskupa Adama Sapiehę do kolegium 
kardynalskiego. Relacje mówią, że samochód z wracającym z 
Rzymu Księciem Metropolitą był na Grodzkiej i 
Franciszkańskiej już to pchany, już to niesiony przez tłum jak 
lektyka.  Entuzjazmu nie podzielała oczywiście nowa władza. A 
kardynał Sapieha znów słał listy – tym razem do samego 
Bieruta, gdy komuniści przystąpili do walki z Kościołem i 
likwidacji Caritasu, w którego powstaniu  miał zresztą 
największy udział.
 Krakowskim biskupem był przez 40 lat – umarł w 1951 roku i 
został pochowany na Wawelu. Choć kontrolowane przez 
komunistów gazety nie odważyły się wydrukować nekrologu, 
na pogrzeb „Księcia Niezłomnego" przyszło 200 tys. ludzi.

Tomasz Jazdon

KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA
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  Sakrament Chrztu przyjęli:        
 1/.  Pola Maria  Wańska,  Przyprostynia, ul.. Prandoty,
  2/.  Wojciech Paweł  Stachecki,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
  3/.  Eliasz Korbanek, Perzyny,
  4/.  Tymoteusz Przemysław Janik,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  5/.  Marcjanna  Basińska,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  6/.  Alan Albert  Tomiak,  Perzyny,
  7/.  Jakub  Janik,  Zbąszyń, ul. ks. Wawrzyniaka,
  8/.  Olivier Drzymała,  Zbąszyń, Rynek
  9/.  Antoni  Krzywda,  Poznań, ul. Smolna,
10/. Zuzanna Franciszka  Skiba,  Zbąszyń, ul. Kolejowa.

W OSTATNIM CZASIE: 

UPADNIJCIE NA KOLANA!

 Jako chrześcijanie wierzymy, że w 
Sakramencie Eucharystii obecny jest Jezus 
Chrystus z Ciałem, Krwią, Duszą i 
Bóstwem. Uznanie wielkości Chrystusa 
powinno każdego wierzącego skłaniać do 
postawy oddania, czci, hołdu i uniżenia. 
Niestety, wielu ludzi tego nie praktykuje. 
Widać to na naszych ulicach, gdy Kapłan 
lub Szafarz niosą Pana Jezusa do chorych ...  
Jaka jest wtedy reakcja większości 
przechodniów, a  nawet niektórych 
wracających z Kościoła? ROZWAŻMY TO 
W NASZYCH SERCACH.
 N a j ś w i ę t s z y  S a k r a m e n t  j e s t  
największym dobrem i darem na świecie, bo 
to prawdziwy CHRYSTUS.  Tradycyjna 
polska pieśń głosi: „Upadnij na kolana 
ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: 
Święty, Święty, Święty! Zabrzmijcie z nami 
Nieba, BÓG nasz niepojęty w postaci 
chleba: Święty, Święty, Święty!.”
 Gesty uszanowania Najświętszego 
Sakramentu są bardzo ważne, ponieważ ich 
zanik może prowadzić do stopniowego 
umniejszania wiary i czci w to, że pod 
konsekrowaną cząstką Chleba i Wina 
obecny jest Pan Jezus. Potrzeba nam 
głębokiej, gorliwej wiary i świętych 
przykładów. Wpatrujmy się w Chrystusa i 
módlmy się o poprawę naszego życia 
duchowego.
„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba! (…),

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zegnij kolana”.

     Damian Matysiak

Odeszli do Wieczności:         
      1/.  Anna  Szott,  l. 98,  Poznań, ul. Grochowska,
  2/.  Stanisława  Dobrowolska,  l. 95,  Nądnia, ul. Podmiejska,
  3/.  Henryk Jan  Frankowski,  l. 71,  Zbąszyń, ul. Łazienki,
  4/.  Józef  Frącek,  l. 86,  Nądnia, ul. Główna,
  5/.  Franciszka  Sołtysik,  l. 91,  Zbąszyń, ul. Jeziorna,
  6/.  Dorota Stanisława  Kowalewska,  l. 90,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  7/.  Jacek Marek  Swoboda,  l. 52,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
  8/.  Tadeusz Florian  Feliś,  l. 76,  Nowy Dwór,
  9/.  Franciszka  Maszner,  l. 90,  Zbąszyń, ul. Topolowa,
10/.  Aleksandra Halina  Krzywiak,  l. 78,  Zbąszyń, ul. Graniczna,
11/.  Mirosława Maria  Pawłowska,  l. 66,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
12/.  Władysław  Kozłowski,  l. 94,  Zbąszyń, ul. Jeziorna,
13/.  Maria  Magdalena  Olejniczak,  l. 74,  Nowy Dwór,
14/.  Andrzej Franciszek  Szaferski,  l. 67,  Zbąszyń, ul. Leśna,
15/.  Teresa Grażyna  Wachowska, l. 62,  Zbąszyń, ul. Graniczna,
16/.  Zygmunt  Poznański,  l. 68,  Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
17/.  Janina  Molenda,  l. 89,  Zbąszyń, ul. Rejtana,
18/.  Irena Marta   Kubiak,  l. 86,  Zbąszyń, Rynek.

FOTO - ZAGADKA
Kogo przedstawia to zdjęcie?

Niech blask Wigilijnej Gwiazdy 
rozjaśni nasze myśli nadzieją, 

a serca napełni Miłością, 
która przyszła na świat w ubóstwie 

Betlejemskiej Groty.
Z życzeniami Bożych łask 

Redakcja 
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C H R Y S T U S  
K R Ó L  
W niedzielę, 22 listopada 
byliśmy po raz kolejny w 
Świebodzinie. Pojechało tam 
30 osób, wielu z nich to 
pielgrzymi z poza grupy. Po 
d r o d z e  b y ł a  w s p ó l n a  
modlitwa, śpiew i świadectwa. 
W Świebodzinie przeżyliśmy 
Eucharystię i procesję do 
monumentu figury Chrystusa 
Króla.  Wyjazd umocnił  
wszystkiech pielgrzymów, bo 

pielgrzymka to szczególna 
forma oddania czci Bogu. 
Można by rzec, że w każdym 
miejscu poświęconym Panu 
Bogu jest On sam, ale też w 
każdym działa na swój 
osobliwy sposób, dzięki 
któremu nas dotyka i może być 
punktem zwrotnym czy 
umocnieniem wiary. Na to 
dorocznie święto zjeżdżają się 
pielgrzymi z całęj Polski. 
C h r y s t u s i e  K r ó l u  
Wszechświata, prowadź nas 
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Czy na pewno dobrze życzę ... wszystkim?
 Dobrze życzyć, pomimo wszystko, bez względu na 
wszystko. To jest bardzo prosta droga dla każdego, kto 
stara się po prostu być dobrym. Nie zawsze to wychodzi, 
ale ważne jest ciągłe podnoszenie się ze swoich słabości, 
często spowodowanych emocjami. 

Być dobrym jak On

Episkopat nt. „Grzechu pokoleniowego"
Źródło-KAI
„Jedynym grzechem, który jest przekazywany z 
pokolenia na pokolenie, jest grzech pierworodny”, który 
jest usuwany na chrzcie świętym – czytamy w opinii 
teologicznej przedstawionej przez Komisję Nauki Wiary 
Konferencji Episkopatu Polski.
W opinii podkreśla się również, że „Kościół od samego 
początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i 
wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy 
osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym 

św. Paweł w Liście do Rzymian, że „każdy z nas o sobie 
samym zda sprawę Bogu” (Rz 14,12).
„'Reinkarnacja grzechu' czy też 'przechodzenie' grzechu na 
kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy 
'uzdrowienia międzypokoleniowego', nie ma uzasadnienia ani 
w Piśmie Świętym, ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego 
typu bezpodstawne idee są bardzo niebezpieczne dla życia 
duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła” – czytamy 
we wspomnianej opinii teologicznej.
W związku z tym na wniosek Komisji Nauki Wiary KEP, który 
został przedstawiony podczas 370. Zebrania Plenarnego 
(Warszawa, 6–7.10.2015), Konferencja Episkopatu Polski 
podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy św. i wszelkich 
nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „grzechów 
pokoleniowych” czy o „uzdrowienie międzypokoleniowe”. 
Jednocześnie biskupi polscy przypominają o różnych 
formach modlitwy o uzdrowienie chorych, także w ramach 
liturgii Mszy św., celebrowanych zgodnie z przepisami 
liturgicznymi.
RKEP      SZCZEGÓŁOWA OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI 
WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI na stronie internetowej 
Komisji Episkupatu Polski

opr. strony Konrad Maciejewski
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 
1. Opiekun Jezusa
2. Czas poprzedzający Boże Narodzenie
3. Prowadziła Trzech Króli
4. Małe pierożki z grzybami 
5. Wigilijna zupa z buraków
6. Kolorowe wiszą na choince
7. Łamiemy się nim przed wieczerzą wigilijną
8. Śpiewamy je w okresie Bożego Narodzenia
9. Dwunasty miesiąc roku  
10. Uroczysta msza o północy na którą idziemy 

po wigilii    
11. Obchodzi imieniny 6 grudnia 
12. Pojazd Św. Mikołaja
13. Długi kolorowy oplatający choinkę
14. Kładziemy je pod biały obrus
15. Gdy pada za oknem dodaje uroku świętom
autor: Milena

Wykonaj działanie rozpoczynając od pola z sylabą wpisaną w okrąg. Właściwy wynik zawsze będzie wskazywał następne 
pole do którego musisz przejść. Sylaby odczytane w takiej kolejności utworzą hasło

MATEMATYCZNY SZYFR

REBUS 

ROZSYPANKA
Ułóż hasło z wybranych liter alfabetu.

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



KRZYŻÓWKA  ŚWIĄTECZNA  

18 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

 Litery w polach od  1  do  87  utworzą rozwiązanie krzyżówki - 
cytat z Ewangelii wg św. Łukasza, które prosimy nadsyłać na adres: 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń 
w terminie do dnia 20 grudnia br.  
Rozwiązanie Krzyżówki listopadowej - „Mądrość jest jedyną 
wartością, która się nie dewaluuje.” 
Nagrodę wylosowała: Pani Maria Madaj, Zbąszyń, 
       ul. Stycznia 17 .       GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:  
  3/.  np. „Krokodyl Dundee, 
lub „Trzej muszkieterowie”,
10/.  „Świtezianka”  Adama 
Mickiewicza,
11/.  „gadająca skrzynka”,
12/.  gnębienie, 
dyskryminacja,
13/.  chmura,
15/.  części mowy 
zastępujące rzeczowniki,
16/.  drzewo owocowe,
18/.  rodzaj pracy, płacy, lub 
... współbrzmienie,
19/.  egzotyczny monarcha,
21/.  był taki pociąg „… 
Express”,
22/.  tam w roku 1410  
Jagiełło pokonał  
Krzyżaków,
23/.  „smakosz” czereśni,
26/.  pieczątka,
30/.  ochrania głowę 
motocyklisty,
32/.  Maria – królowa 
Szkocji,
34/.  skrzyżowanie na Placu 
Wolności w Zbąszyniu,
35/.  nakrycie głowy – 
kaptur,
36/.  bat, nahaj,
37/.  inaczej – złap,
39/.  jeden z trzech wielkich 
tenorów,
40/.  był nim Stalin i Hitler,
43/.  tam produkowany koks,
44/.  tandeta,
46/.  może być  .. ze szpitala,
47/.  często stosowany w 
walce bokserskiej,
48/.  zdrobniale o Czesławie,
49/.  kiedyś modny taniec,
51/.  ataki samolotów,
52/.  startowe na lotnisku,
54/.  nie import,
58/.  lasso,
61/.  też dziecko,
62/.  imię Urbańskiego – 
prezentera TV,
64/.  bogini zwycięstwa,
66/.  smaczne grzyby,
67/.  jest na wyposażeniu 
samochodu straży pożarnej,
69/.  mogą być … oficerskie,
70/.  przysłowie,
71/.  zawód Andrzeja Wajdy,
72/.  polski żołnierz spod 
Lenino,
73/.  najsłynniejszym był 
Janosik,
74/.  dziwactwo, 
niezwykłość np. w ubiorze.

          Pionowo:
1/.  zwinka,
 2/.  specjalista od 
elektroniki,
 3/.  tytuł powieści 
Bolesława Prusa,
 4/.  izbica,
 5/.  lekkoatleta biega  
na dystansie 110 m.,
 6/.  awanturnik, 
kłótnik,
 7/.  jaskółcze, lub orle,
 8/.  teoria wymyślona 
przez Darwina,
 9/.  wchłanianie np. 
wody w gąbkę,
14/.  pospólstwo, plebs,
17/.  trop,
20/.  lubią to czynić 
małpy,
24/.  ponoć jest matką 
wynalazków,
25/.  np. niechęć do 
cudzoziemców,
27/.  samolubstwo,
28/.  nazwisko poetki 
polskiej autorki „Jestem 
Julia”, „Oda do rąk”,
29/.  na drzewie, 
krzaku,
30/.  mały kikut,
31/.  bardzo szybki 
pociąg,
33/.  każdy człowiek 
ma taki okres w życiu,
38/.  naśladuje autora 
„Giaura”,
41/.  znany z widzenia,
42/.  przydaje się przy 
gotowaniu jajek,
45/.  zwolennicy 
ochrony środowiska,
46/.  żmije, anakondy, 
czy boa,
50/.  warszawski teatr,
52/.  wniosek, oferta,
53/.  dach, lub arkada,
55/.  miasto w woj. 
opolskim,
56/.  w latach 20-tych 
był przeprowadzany na 
Śląsku,
57/.  po prostu nic,
59/.  krajanka, ale nie 
makaron,
60/.  dowcip, żart,
63/.  scena, balkon,
65/.  dawniej pracownik 
zajmujący się 
działalnością 
kulturalno-oświatową,
68/.  strzelecka, lub 
zegarowa.



PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 


