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Okładka: Scena Chrztu Pańskiego z Kościoła Parafialnego w Zbąszyniu.



                   
 Drodzy Parafianie,
 Czas przemija tak bardzo szybko, 
a my wciąż z niedowierzaniem 
spoglądamy za siebie, by przekonać się, 
że jego nieubłagalny upływ staje się 
rzeczywistością …
 P o ż e g n a l i ś m y  s t a r y  r o k  i  

powitaliśmy nowy. Papież Franciszek powiedział: 
„Chrześcijanin nigdy nie może być smutny. Ten, kto kocha 
Chrystusa jest pełen radości i rozsiewa radość.”
 Tej radości w sercu i wiary życzę Wam, drodzy 
Parafianie, w Nowym Roku 2016. Jednocześnie w imieniu 
własnym, księży Marka, Łukasza i Stanisława dziękuję 
za otwarte drzwi Waszych domów, wspólną modlitwę 
i  życzliwość  podczas odwiedzin duszpasterskich.

Szczęść Boże  Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
GRUDZIEŃ 2015 i STYCZEŃ - LUTY 2016
Co się działo się w grudniu 2015 roku?

 Roraty poranne i wieczorne – Po raz pierwszy tego roku 

mogliśmy uczestniczyć w porannych roratach o godz. 

6.00, w trzy soboty Adwentu i w Wigilię. W porannej Mszy 

św. roratniej uczestniczyło bardzo wielu parafian. Roraty 

dla dzieci odprawiane były od poniedziałku do piątku o 

godz. 18.00.

 Adoracje Eucharystyczne – W miesiącu grudniu 

prowadzone były adoracje Najświętszego Sakramentu 

przez grupy modlitewne w pierwszy czwartek – 2 grudnia              

i pierwszy piątek – 3 grudnia oraz w czwartek przed 

pierwszym piątkiem miesiąca – 31 grudnia.

 Odpust Świętego Mikołaja – Była to niedziela, 6 grudnia. 

Mszę św. odpustową w kościółku św. Mikołaja na 

cmentarzu parafialnym odprawił ks. Marek. Wszystkie 

dzieci przybyłe na tę Mszę św. obdarowane zostały 

słodyczami. Na pewno ks. Markowi zostawił je św. 

Mikołaj, który pojawił się tego dnia w naszym parafialnym 

kościele na Mszy św. o godz. 12.00. 

 Święcenie medalików – Również w niedzielę, 6 grudnia 

na dodatkowych, popołudniowych Mszach św. dzieci z kl. 

III przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii 

św., otrzymały z rąk rodziców poświęcone medaliki.

 Oblaci – W niedzielę, 13 grudnia w parafii gościliśmy O. 

Bernarda - Oblata z Gdańska, który głosił Słowo Boże i 

rozprowadzał Kalendarze Misyjne. Po południu w Domu 

Katolickim odbyło się spotkane z O. Oblatem. 

 Rocznica Stanu Wojennego – Również w niedzielę, 

13 grudnia 2015 roku została odprawiona o godz. 9.00 

Msza św. w intencji Ojczyzny w 34 rocznicę 

wprowadzenia Stanu Wojennego. 

 Odwiedziny chorych – W sobotę, 19 grudnia kapłani 

odwiedzili chorych. Były to odwiedziny przedświąteczne. 

 Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 20 grudnia 

2015 roku zbierana była w kościele składka remontowa. 

Zebrano 10.200 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary oraz 

wszelką życzliwość.

 Ministrancki Opłatek – W niedzielę, 20 grudnia 2015 

roku na wspólnym opłatku w Domu Katolickim spotkali 

się ministranci ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Były 

życzenia, kolędy i prezenty.
 Spowiedź adwentowa – Poniedziałek, 21grudnia był 

dniem spowiedzi w naszej parafii z udziałem księży z 
dekanatu .  Kapłan i  spowiada l i  w godzinach  
przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych. 
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Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII - cd.

 Strojenie choinek – Strojenie choinek w kościele to już 
tradycja. W środę, 23 grudnia o godz. 9.00 przyszło 
dużo dzieci wraz z rodzicami. Każdy przyniósł 
jakieś ozdoby choinkowe.  Dzieci i rodzice pod kierunkiem 
ks. Marka przystąpili do pracy. Potrzebne okazały się 
drabiny i długie kije. Efekty tej pracy są widoczne w 
kościele. (zdjęcia w numerze)

 Pasterki – Pasterki odbyły się we wszystkich wioskach w 
parafii. Pasterkę, w naszym kościele o godz. 23.00 
odprawił ks. Łukasz, a o godz. 24.00 ks. Proboszcz 
uroczyście wniósł do żłóbka  figurkę Dzieciątka 
przywiezioną z Ziemi Świętej. Wszyscy zebrani w kościele 
adorowali narodzonego Jezusa poprzez śpiew kolęd. 
Pasterkę uświetnili grą na instrumentach ludowych i 
śpiewem „Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia”.

 Chór strażaków – W niedzielę Świętej Rodziny, 27 
grudnia na Mszy św. o godz. 12.00 kolędy śpiewał chór, w 
skład którego weszli strażacy ze wszystkich jednostek w 
gminie Zbaszyń.   

 Kolędowanie – Odwiedziny Duszpasterskie zwane kolędą 
rozpoczęły się w poniedziałek, 28 grudnia w Nowym 
Dworze.

 Msza św. dziękczynna – W czwartek, 31 grudnia  na 
zakończenie Roku Pańskiego 2015 została odprawiona o 
godz. 17.00 Msza św. dziękczynna, a po niej Nabożeństwo 
dziękczynno – przebłagalne.

Co nas czeka w styczniu i lutym 2016 roku?
 Nowy Rok –  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi – święto nakazane. W tym dniu wierni zobowiązani 
byli do uczestnictwa we Mszy św.

 Uroczystość Objawienia Pańskiego – zwane Świętem 
Trzech Króli obchodziliśmy w środę, 6 stycznia. Tego dnia 
w Domu Katolickim na wspólnym opłatku spotkali się 
członkowie wszystkich grup działających w parafii.   

 Obchody rocznicowe – 17 stycznia przypada  rocznica 
powrotu Zbąszynia do Macierzy. W tej intencji zostanie 
odprawiona Msza św. o godz. 9.00.

 Matki Bożej Gromnicznej – We wtorek, 2 lutego 
przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce 
obchodzone także jako wspomnienie  Matki Bożej 
Gromnicznej. Tego dnia na Mszach św. będą święcone 
gromnice. Również w tym dniu obchodzimy Dzień Życia 
Konsekrowanego.

 Św. Błażej – W środę, 3 lutego wspominamy św. biskupa 
Błażeja – patrona chorób gardła. Tego dnia kapłani będą 
udzielali wiernym błogosławieństwa „błażejkami”, 
dwoma skrzyżowanymi świecami

 Adoracje Eucharystyczne – 4 lutego – w pierwszy 
czwartek miesiąca i 5 lutego – w pierwszy piątek miesiąca 
prowadzone będą adoracje Najświętszego Sakramentu wg 
stałego planu.

 Święta Agata – W piątek, 5 lutego wspomnienie św. Agaty 
dziewicy i męczennicy. Podczas Mszy św. będzie 
święcony chleb, sól i woda.                    Urszula Pawelska

1.Życie duszpasterskie
Na podstawie przeprowadzonego jesienią liczenia 

wiernych udział w niedzielnych praktykach religijnych w 
parafii wynosi 28%. 

Ślubów w tym roku było 27 (2014 r.-48), chrztów – 138 
(2014-146). Bardzo cieszymy się dużą ilością chrztów, ale 
coraz więcej, bo ok. 30%, stanowią chrzty z nieformalnych 
związków.

Pogrzebów było 113 (2014 – 108). W tym roku odeszli do 
Pana nasi księża emeryci: mieszkający na terenie parafii 
Łomnica, a sprawujący  u nas posługę – ks. Leon Łodziński 
oraz ks. Józef Kromski mieszkający w Perzynach – spoczywa 
na cmentarzu w Przyprostyni. 

Msze św. odprawiane były codziennie rano i wieczorem, w 
niedziele sześć Mszy św. w kościele parafialnym i dwie na 
filiach w Strzyżewie i w Perzynach. W naszej parafii odprawia 
się co roku siedem pasterek. W  parafii  mamy ks. diakona 
Zbigniewa  Szulczyka  ze  zgromadzenia oo. Jezuitów, który 
przyjmie święcenia kapłańskie w 2016 roku.

Tradycyjnie już przed Wielkim Tygodniem na ulicach 
miasta odbyła się Droga Krzyżowa. Po rocznej przerwie, do I 
Komunii św. przystąpiło ok.120 dzieci. Pierwsza Komunia św. 
będzie zawsze w okresie wielkanocnym: Wniebowstąpienie 
Pańskie i Niedziela Zesłania Ducha św. Sakrament 
Bierzmowania przyjęło ok. 140 młodych ludzi, udzielił go bp 

Damian Bryl. Rozpoczęły się już spotkania z młodzieżą 
kandydującą do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, który 
przyjmą w maju 2016 roku. Na ulicach miasta przeżywaliśmy 
Boże Ciało, a potem Oktawę z procesjami wokół kościoła. 
Dziękuję budowniczym ołtarzy, pocztom sztandarowym, 
dziewczynkom sypiącym kwiaty, Bractwu Kurkowemu.

W związku z odpustem ku czci NMP Wniebowziętej 
odbyła się również II nocna pielgrzymka wokół jeziora. W 
ogrodach parafialnych świętowaliśmy odpust – imieniny 
parafii. W październiku rekolekcje wygłosił ks. dr hab. Paweł 
Prufer. Po raz kolejny grupa pielgrzymów wzięła udział w 
pielgrzymce dziękczynno-pokutnej wokół jeziora.

Róże Żywego Różańca kobiet i mężczyzn mają 
comiesięczne spotkania z wymianą tajemnic różańca. We 
wrześniu przeżywaliśmy spotkanie Rejonowe Żywego 
Różańca naszego dekanatu. W parafii służy przy ołtarzu ok. 90 
chłopców i młodzieńców. Czynnie zaangażowanych jest 11 
szafarzy odwiedzających z Komunią św. w każdą niedzielę 
kilkudziesięciu chorych. Istnieje mieszany zespół 
młodzieżowy oraz chórek dziecięcy.

Każdego miesiąca ukazuje się czasopismo Zbąskie 
Sanktuarium. W każdą niedzielę o godz. 9.00 transmitowana 
jest dzięki TV Zbąszyń Msza św. skierowana do ludzi 
chorych i starszych. Parafia posiada stronę internetową. 
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ODPUSTY  Z  OKAZJI  NADZWYCZAJNEGO  JUBILEUSZU  MIŁOSIERDZIA 
 O Świętym Roku Miłosierdzia był 
artykuł w poprzednim  numerze 
gazetki, a teraz zamieszczamy 
dokładne warunki uzyskania 
odpustu zupełnego. Chciałam 
jeszcze dodać, że jest to 26 Rok 
Jubileuszowy w historii Kościoła.  
M o ż l i w o ś ć  u z y s k a n i a  
jubileuszowego odpustu zupełnego 
ma praktycznie każdy, jeśli tylko 
będz ie  t ego  chc ia ł .  Pap ież  
Franciszek wydał  s tosowne 

rozporządzenia. Zechciejmy się z nimi zapoznać i 
skorzystać  z  tej  możliwości całkowitego darowania nam 
popełnionych grzechów. 
 Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” 
zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz 
Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji 
tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia –  od 8 grudnia 
2015 roku do 20 listopada 2016 roku – możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego. Odpust można uzyskać jeden raz 
dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając 
stałe warunki w łączności z czynem obdarzonym odpustem.
I.  Warunki stałe są następujące:
1. Przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w łasce 

uświęcającej).
2. Przyjęcie Komunii św.
3. Modlitwa według intencji Ojca Świętego.
4. Wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet 

lekkiego.
II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone 

następujące czyny obdarzone odpustem:
1. WSZYSCY WIERNI – mogą uzyskać odpust zupełny 
odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w 
Bazylikach w Rzymie, w każdej Katedrze oraz 
kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. 
„Ważne jest, aby ten moment był połączony przede 
wszystkim z sakramentem Pojednania i uczestnictwem we 
Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne 
będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i 
modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty Franciszek – oraz w 
intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego 
świata” (List).
W Archidiecezji Poznańskiej, oprócz Bazyliki Katedralnej, 
następujące świątynie otrzymują przywilej Drzwi Świętych:

- Bazyliki:
 GOSTYŃ  -  Święta Góra – Matki Bożej Świętogórskiej
 LESZNO   -  Św. Mikołaja
POZNAŃ - Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa
SZAMOTUŁY - Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława 
Biskupa
- Sanktuaria Pańskie:
 BIEZDROWO  – Świętego Krzyża
 POZNAŃ   -  Miłosierdzia Bożego
 POZNAŃ   -  Najświętszej Krwi Pana Jezusa
 POZNAŃ   -  Przemienienia Pańskieg
POZNAŃ   -  Zwiastowania Pańskiego i Św. Stanisława Biskupa

- Sanktuaria Maryjne:
 BOREK WLKP.   -  Matki Bożej Pocieszenia
GÓRKA DUCHOWNA  -  Matki Bożej Pocieszenia
 KOLNICZKI       -  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
LUBASZ  -  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Rodzin
 OSIECZNA  -  Matki Bożej Bolesnej
 POZNAŃ  -  Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania
 POZNAŃ  -  Matki Bożej Różańcowej
 SMOLICE  -  Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
 TULCE       -  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 WIELEŃ NADOBRZ.  -  Matki Bożej Ucieczki Grzeszników
- Sanktuaria Świętych i Błogosławionych:

    KIEKRZ   -  Św. Siostry Faustyny
    LUBOŃ    -  Bł. Edmunda Bojanowskiego
    PNIEWY  -  Św. Urszuli Ledóchowskiej
    POZNAŃ  -  Św. Józefa Oblubieńca NMP
    POZNAŃ  -  Bł. Sancji Szymkowiak
- Kościół Wieczystej Adoracji:
     PNIEWY   -  kościół pw. Świętego Ducha
- Kaplice całodziennej Adoracji:
    BUK   -  kościół pw. Św. Stanisława Biskupa
    CZARNKÓW  -  kościół pw. Św. Marii Magdaleny
    GOSTYŃ    -  kościół pw. Św. Małgorzaty
    GRODZISK WLKP.  -  kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus i 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
   KOŚCIAN  -  kościół pw. NMP Wniebowziętej
   KÓRNIK     - kościół pw. Wszystkich Świętych
   MIĘDZYCHÓD  -  kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi
   MOSINA - kościół pw. Św. Mikołaja
   NOWY TOMYŚL  - kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy
   OBORNIKI  -  kościół pw. NMP Wniebowziętej
   OPALENICA  -  kościół pw. Św. Józefa
 POZNAŃ -  kościół O. Dominikanów pw. Matki Bożej Różańcowej
POZNAŃ - kościół O. Franciszkanów pw. Św. Franciszka 
Serafickiego
   POZNAŃ  -  kościół pw. Świętego Krzyża      
   POZNAN  -  kościół pw. Świętej Rodziny
   RAWICZ   -  kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
   SWARZĘDZ  -  kościół pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela
   ŚREM  -  kościół pw.  Najświętszego Serca Jezusa
   ŚRODA WLKP.   -  kościół pw. Wniebowzięcia NMP
   WOLSZTYN - kościół pw. NMP Niepokalanie Poczętej
   WOLSZTYN  -  kościół pw. Św. Józefa
 - Kościół pw. Św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu

2. OSOBY, które z różnych powodów nie będą mogły udać 
się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i 
samotni mogą uzyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie 
Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie 
wspólnotowej, również za pośrednictwem środków 
masowego przekazu. Zatem osoby, które nie będą 
miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust 
zupełny mając duszę wolną od przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję 
spełnienia, wymienionych na początku stałych warunków, 
gdy tylko będzie to możliwe.

cd. str. 14
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 Różne trudności jakie Kościół 
przeżywa w naszych czasach powodują, 
że zaczynamy się nieraz obawiać o jego 
przyszłość. Trudności są zewnętrzne i 
w e w n ę t r z n e .  Z e w n ę t r z n e  t o  
prześladowania, szyderstwa i inne. Te 
wewnątrz Kościoła to odchodzenie od 
wiary, powątpiewanie. Nie powinny nas 
one przerażać, choć nas zasmucają, 
jednak nie mogą osłabić naszej wiary.
 Kościół Katolicki założony przez 
Chrystusa prawie 2000 lat temu, 
przechodził już w swojej historii różne 
kryzysy. Mamy w Piśmie Świętym 
zapewnienie, że żadne siły nie mogą 
zniszczyć Kościoła. Czasami mogą 
zranić, nawet przez pewien okres 
osłabić, ale nigdy nie mogą zniszczyć. 
Już prorok Jeremiasz w Starym 
Testamencie (32, 40) mówi, że Pan Bóg 
uczyni ze swoim ludem wieczne 
przymierze. Prorok Daniel głosi, że Bóg 
utworzy królestwo, które nigdy nie 
upadnie. 
 W Nowym Testamencie u św. 
Łukasza (1, 33) podczas zwiastowania 
anioł mówi  w imieniu Pana Boga, 
że Królestwo Boże będzie trwało 
wiecznie. Sam Chrystus mówi (Mt 28, 
20): „Ja będę z wami do końca świata”. 
A do św. Piotra powiedział (Mt 16,18): 
„Bramy piekielne nie zwyciężą 
[Kościoła]”; (J 16, 33) „Jam zwyciężył 
świat”. Słowa te potwierdza Tradycja i 
historia kościoła. Początek Kościoła był 

bardzo skromny. Pan Jezus rozesłał 
dwunastu swoich uczniów – Apostołów, 
aby głosili Ewangelię po całym 
ówczesnym świecie. Zapowiedział przy 
okazji, że nie będzie to łatwe, że 
napotkają na wiele trudności i będą 
prześladowani. Apostołowie wiernie 
wykonali rozkaz swojego Mistrza i 
przypieczętowali swoje przepowiadanie 
męczeństwem. Kościół rozpoczął 
rozwijać się najpierw w Jerozolimie, 
potem w innych częściach ówczesnego 
ś w i a t a .  K i e d y  w y b u c h ł o  
prześladowanie, najpierw ze strony 
żydowskiej, później ze strony Rzymian, 
rozeszli się po różnych miejscowościach 
i tam głosili naukę Chrystusową. Tak 
więc prześladowanie przyczyniło się do 
wzrostu Kościoła. Apostołowie dotarli 
do stolicy imperium – Rzymu oraz 
innych krajów. W Rzymie w 64 r. za 
panowania cezara Nerona wybuchło 
ostre prześladowanie chrześcijan. 
Zginęli wówczas m.in. święci Piotr i 
Paweł, ale także wielu innych wiernych.
 P r ze ś l adowan ie ,  z  ma łymi  
przerwami, trwało prawie 300 lat. 
Głównym powodem było głoszenie 
ubóstwa Chrystusa, a cesarze rzymscy 
uważali się za synów bożych i żądali dla 
siebie czci boskiej. Kazali na swoją cześć 
budować świątynie. W rzeczywistości 
cesarze i ich urzędnicy to okrutnicy i 
mordercy niewinnych ludzi. Kościół 
uzyskał wolność dopiero w 313 r. za 

panowania Konstantyna Wielkiego. 
Cesarstwo Rzymskie powoli chyliło się 
ku upadkowi. Narody i plemiona 
pogańskie Franków, Wandalów i innych 
przyczyniły się do jego upadku. 
Najeźdźcy zamiast zniszczyć kościół, 
przyjęli wiarę katolicką. 
 W późniejszych wiekach pojawiały 
się różne herezje, które chciały 
poprawiać i reformować Kościół i tak 
jest do naszych czasów.
 Często pojawiają  s ię  nowi 
„reformatorzy”, którzy chcą zmienić 
naukę Kościoła, poprawić prawdy 
wiary, przykazania Boże i kościelne. 
Kościół jednak niezmiennie naucza te 
same prawdy, ponieważ jest katolicki, 
tzn. powszechny, przeznaczony dla 
wszystkich  ludzi .  Jes t  święty,  
ponieważ głosi święte prawdy i 
wychował już niezliczoną ilość 
świętych oraz przyczynił się do 
zbawienia wielu ludzi. Jest apostolski, 
gdyż naucza tych samych prawd 
głoszonych przez Chrystusa i apostołów. 
Jest rzymski, ponieważ w Rzymie ma 
swojego widzialnego przywódcę – 
papieża. 
 Mamy w Kościele rozmaite 
obrządki, ale prawdy wiary są zawsze 
takie same. Na wszystkie trudności, 
a t ak i  i  p r ześ l adowan ia  mamy 
jasną odpowiedź samego Chrystusa: 
„Ufajcie, jam zwyciężył świat”. 

Opracował: ks. Leon Łodziński

KRÓLESTWO BOŻE BĘDZIE TRWAŁO DO KOŃCA ŚWIATA

ZŁOTE MYŚLI
Człowiek, który popełnia 

błąd i go nie poprawi, 
popełnia go znowu.

***
Nauka bez religii 
jest niewidoma.

***
Kłamcy, nawet kiedy mówi 

prawdę, nikt nie wierzy.
***

Jeśli jesteś zdenerwowany, 
licz do dziesięciu, 

jeżeli jesteś bardzo 
zdenerwowany, licz do stu.

W bieżącym numerze 
Sanktuarium zamieszczamy 

ostatni już artykuł oraz Złote Myśli 
opracowane przez

śp. ks. Leona Łodzińskiego.
Pamiętajmy o Nim w modlitwie.

W parafii istnieją: Straż Honorowa NSPJ, 
Żywy Różaniec - kilkadziesiąt Róż, 
C z c i c i e l e  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  
Eucharystyczny Ruch Młodych, Grupa św. 
O. Pio i  św. JP II, Duszpasterstwo 
Nauczycieli, Biblijna Grupa Młodych, 
Rady Duszpasterska i Ekonomiczna, Koło 
Przyjaciół Radia Maryja, Koło Przyjaciół 
Misji.  
W ciągu roku zorganizowane były 
wyjazdy: ministrantów, Biblijnej Grupy 
Młodych do sanktuariów Maryjnych, 
dzieci pierwszokomunijnych do Rokitna. 
W parafii naszej odbywają się dekanalne 
dni skupienia dla proboszczów z pięciu 
dekanatów.

Przez 2 tygodnie gościliśmy w tym roku 
grupę misyjną z Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Osobom, które pomagały w 
realizacji tego projektu bardzo dziękuję.
2 .  Kośc ió ł  nasz  j e s t  ca ły  czas  

monitorowany i otwarty niemal cały dzień.
3. Prace gospodarcze i remontowe to 
wysiłek i poświęcenie wielu parafian. W 
tym roku została wyremontowana 
całkowicie część gospodarcza na terenie 
plebani. Zajęliśmy się również pracami 
związanymi z wejściem do kościoła, tj. 
położenie nowego tynku likwidującego 
zawilgocenia. Zostały wykonane nowe 
drzwi do zakrystii i kaplicy.
 Bardzo dziękuję grupie pań, które co 
tydzień sprzątają kościół,  panom 
zbierającym składkę, osobom dbającym o 
zakrystię.
4. Pieniądze, dzięki którym  można było tak 
wiele zrobić, pochodziły ze: składek 
remontowych-każda wynosi od 8 do 10 tys. 
zł, z indywidualnych ofiar oraz ofiar Róż 
Różańcowych. Gmina przekazała nam 10 
tys. zł, a z 1% przekazanego na parafię 
wpłynęło prawie 10 tys. zł. 

 SPRAWOZDANIE KS. PROBOSZCZA - cd.
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 Zaczęła się kolęda, czyli wizyty duszpasterskie 
proboszcza lub osoby, która go reprezentuje (wikariusza) 
w domach parafian. Kościół powinien troszczyć się o swoje 
dzieci. Dlatego kapłan odwiedza ludzi należących do  jego 
parafii w celu lepszego ich poznania. W ten sposób  wyraża 
troskę, zainteresowanie trudami, z jakimi się spotykają na 
co dzień i pocieszenie w smutku, jeśli taki występuje.
 Wielu twierdzi, że ksiądz odwiedza ich w domu dla 
pieniędzy. Smutne jest to, że tak to wygląda. A jak jest 
naprawdę? Sprawdziłem to. Kościół podkreśla, że jest to 
ofiara dobrowolna. Nikt  nie jest zmuszony do jej składania, 
jest to kwestia naszej dobrej woli. Z drugiej strony wierni 
powinni się troszczyć o sprawy materialne parafii. Zawsze 
należy pamiętać, że wzajemne relacje i spotkania są 
najważniejsze, bo czym jest Kościół, gdy wierni nie mają 
kontaktu ze swoim pasterzem? Kiedyś byłem świadkiem 
sytuacji, kiedy ksiądz zostawił kopertę, nie chciał jej przyjąć. 
Przeczytałem, że w zwyczaju też bywa dawanie wcześniej 
otrzymanych kopert biedniejszym 
rodzinom. Stwierdzam więc, że 
pieniądze nie są  najważniejsze, choć 
bywają tak ważne w dzisiejszym 
świecie. Część kwoty zebranej z 
kolędy przeznaczona jest na potrzeby 
diecezji, część na potrzeby parafii, np.  
zakup potrzebnych sprzętów, 
remonty, cele charytatywne a część 
może przypaść na każdego kapłana. 
Podział  pieniędzy ustalany jest w 
zależności od zwyczaju panującego w 
diecezji.
 Przez lata odwiedzin księdza w 
moim domu pamiętam, że jest to miłe 
wydarzenie. Jednak pamiętam też, że 
kiedy byłem dzieckiem, dając księdzu 
zeszyt z religii do „sprawdzenia”, 
czułem strach. Bałem się, że źle 
wypadnę, że nie wykażę się 

dostateczną znajomością modlitw. Dodatkowo pamiętam, że 
wszystko musiało być idealnie wyczyszczone i ustrojone, co 
nie jest przecież aż tak ważne. Dziś wiem, że ksiądz to taki 
sam człowiek jak ja i Ty, drogi Czytelniku. Nie trzeba robić 
nadzwyczajnych przygotowań, aby przyjąć księdza w domu. 
Wielu księży, ojców zakonnych jest moimi przyjaciółmi, z 
którymi swobodnie sobie żartuję. Pamiętać jednak należy, że 
Bóg jest w każdym człowieku, lecz ksiądz staje się tym, który 
oddając się Bogu staje się narzędziem Jego działania.
 Kiedy studiowałem w Poznaniu, chodziłem jako 
ministrant po kolędzie z księdzem, duszpasterzem 
akademickim. Zauważyłem wówczas, że w środowisku 
wielkomiejskim księdza przyjmuje połowa ludzi. Dzieje się 
tak z różnych powodów: bo studenci (choć nie wszyscy), bo 
nie ma obecnie właściciela mieszkania, bo są  innego 
wyznania, bo się boją, nie wiadomo czego, bo są 
nieprzygotowani, bo po prostu ich nie ma. Zauważyłem też, że 
ci, którzy wpuścili księdza do mieszkania, wyraźnie 

potrzebowali tej wizyty i rozmowy. 
Dziś też dostrzegam, że wielu ludzi 
potrzebuje wsparcia, wysłuchania, 
zrozumienia, że czas, jaki jest 
poświęcony na spotkanie z księdzem 
jest niewystarczający. Ludzie starsi, 
ale też młodsi, osamotnieni, bez celu w 
życiu pragną kontaktu z drugą osobą. 
Wizyta księdza stwarza taką okazję. 
Okazję do postawienia przez tego 
człowieka pierwszego kroku, by 
uporać się ze swoimi problemami. 

Przyjmując księdza, dużo nie 
trzeba. Wystarczy chcieć oraz ustawić 
krzyż, zapalić świeczkę i przygotować 
wodę święconą do poświęcenia 
domowników i ich mieszkania.

Grzegorz Jaskuła

PO CO KSIĄDZ CHODZI PO KOLĘDZIE?

 W poniedziałek 21 grudnia o 
godzinie 19:33 odszedł do wieczności 
wybitny dominikanin Ojciec Jan 
Góra. Był to wspaniały człowiek, 
który zrobił bardzo wiele dla Kościoła 
Katolickiego w Polsce, a szczególnie 
dla młodzieży, na której mu tak 
bardzo zależało. 
 To On jest twórcą spotkań młodych 
na Polach Lednickich. To wspaniałe, że 
udało mu się stworzyć tak duże 
wydarzenie, zaczynając od zupełnie 
pustego pola - miejsca spotkań tysięcy 
katolików, gdzie każdy czuł się dobrze i 

wracał, gdy tylko mógł.  
 W 1977 roku został duszpasterzem 
a k a d e m i c k i m  p r z y  k o ś c i e l e  
Dominikanów w Poznaniu. Miał 
ogromny wpływ na rozwój tej 
wspólnoty, zapoczątkował wiele akcji,  
które są kontynuowane do dziś.
 Jaki był? To na pewno silna 
osobowość, nie znosząca głosu 
sprzeciwu, ale kochająca drugiego 
człowieka. Umiłował Jana Pawła II i 
polską poezję. Uwielbiał wieczory, 
gdy przy blasku świecy młodzież 
siedziała z nim i czytała teksty z Pisma 

Świętego. Uwielbiał gości i zawsze 
czekał na nich. 

Wieczny odpoczynek
  racz Mu dać Panie. 

                                 Tomek Borkowski

OJCIEC JAN GÓRA 



8 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W poprzednim, grudniowym numerze  gazetki 
pisałam o misjonarzu – św. Franciszku Ksawerym, 
któremu udało się uniknąć męczeńskiej śmierci. Natomiast 
dwóch polskich franciszkanów, którzy pojechali na misje 
do Peru, aby świadczyć o Bogu, pięć wieków po śmierci św. 
F r a n c i s z k a  K s a w e r e g o ,  z o s t a ł o  b r u t a l n i e  
zamordowanych. Byli to młodzi misjonarze - O. Michał 
Tomaszek - w chwili śmierci miał zaledwie 31 lat i O. 
Zbigniew Strzałkowski - 33 lata.

Byli prawie rówieśnikami. Zbigniew urodził się w 1958 roku, 
a Michał dwa lata później. Zbigniew koło Tarnowa, Michał - w 
kotlinie żywieckiej. Obaj wychowali się w pobożnych rodzinach, 
choć poza tym niewiele ich łączyło.

Zbyszek zawsze i wszędzie był prymusem, stawiany był 
innym za wzór do naśladowania – mądry, spokojny, zgodny, 
odważny. Był ministrantem, potem lektorem Słowa Bożego. 
Wielu było przekonanych, że zostanie duchownym, a on po 
skończeniu technikum rozpoczął pracę zaopatrzeniowca. Michał 
natomiast był bardzo żywym chłopcem. Gdy w wieku 9 lat zmarł 
mu ojciec, mama zapisała go do ministrantów. Miał trudności w 
nauce, ale jako szkołę średnią wybrał Niższe Seminarium 
Duchowne w Legnicy. Cechowała go pracowitość i pobożność. 

Zbyszek nie pracował długo jako zaopatrzeniowiec. W liście 
do prowincjała franciszkanów napisał: „Pragnę służyć Bogu, 
gdziekolwiek mnie powoła, w kraju lub na misjach”. Rok później 
do prowincjała wpłynęła prośba Michała – maturzysty z Legnicy: 
„Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć 
Bogu i Niepokalanej”. Różnymi drogami trafili do 
franciszkańskiego seminarium, gdzie połączyło ich  marzenie o 
wyjeździe na misje. Obaj trafili do Krakowa, do słynnego 
Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów. 
Zbyszek także w seminarium był prymusem. Na trzecim roku 
został wicedziekanem alumnów, na czwartym – dziekanem . Na 
swojego wicedziekana wybrał brata Michała, studenta trzeciego 
roku, upartego i konkretnego górala.

Po studiach, ślubach i święceniach ojciec Zbyszek został 
wicerektorem, wychowawcą i katechetą ukończonego przez 
Michała Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy. 
Zajmował się też pracami budowlanymi w miejscowym 
klasztorze i pomagał w pracy duszpasterskiej przy kościele. Choć 
wszyscy chcieli go tam zatrzymać, zgłosił się, jak tylko pojawiła 
się możliwość wyjazdu na misję do Peru. Gdy go ostrzegano 
przed grożącymi mu tam niebezpieczeństwami, odpowiadał, że 
jadąc na misje, trzeba „być gotowym na wszystko”. Razem z o. 
Jarosławem Wysoczańskim wyjechali w grudniu 1988 roku. O. 
Zbigniew wyróżniał się zdolnościami organizacyjnymi, ogromną 
pracowitością i wielkim poczuciem odpowiedzialności. 
Szczególnie troszczył się o chorych, których starał się leczyć 
zarówno fizycznie jak i duchowo. Kochał przyrodę.

Ojciec Michał rozpoczął pracę w parafii przyklasztornej w 
Pieńsku k/Zgorzelca. Zajmował się między innymi dziećmi 
niepełnosprawnymi. Ze względu na swą dobroć, uprzejmość i 
współczucie okazywane potrzebującym nazwano go „Drugim 
św. Franciszkiem”.   W Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj 
starsi współbracia mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. 
Poprosił przełożonych o zgodę na podobny wyjazd. Zdawał sobie 
doskonale sprawę z czyhających tam zagrożeń. Powiedział, że 
jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie 

będzie się wahał. W czasie pożegnalnej Mszy św. w Pieńsku 
wierni nie mieścili się w kościele. Wyjechał w lipcu 1989 roku. 
Już na miejscu w Pariacoto szybko zgromadził wokół parafii 
wielu młodych ludzi, którzy brali udział w katechizacji, 
wspólnych modlitwach i wypoczynku. Pozyskiwał ich muzyką i 
śpiewem.

Oboje, o. Zbigniew i o. Michał, znaleźli się w miasteczku 
położonym wysoko w peruwiańskich Andach, a parafia 
stanowiła ogromny obszar – 73 wsie.  W jednym z listów ojciec 
Zbigniew pisał, że są „ziarnem zasianym na gruncie trudnym”. 
Wszędzie panowała niesamowita bieda. Miłość parafian zjednali 
sobie tym, że pracowali tak długo, jak starczyło im sił i nigdy nie 
odmawiali pomocy. Sprowadzali dary, które rozdawali 
najuboższym, udzielali podstawowej pomocy medycznej, uczyli 
doprowadzać wodę  do wiosek, organizowali zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży.
Spalone słońcem Paricoto było też pustynią duchową. 

Ojcowie pisali do swoich rodzin o sytuacji, jaką zastali na tych 
terenach. Opisywali, że ludzie ci mają swoją specyficzną wiarę, 
ale w większości nie znają nawet „Ojcze nasz”, nie mówiąc o 
przykazaniach, sakramentach, Mszy św. Jednak stopniowo 
niestrudzona postawa Polaków spowodowała, że na Msze św. 
zaczęły przychodzić tłumy ludzi. To zaniepokoiło terrorystów ze 
Świetlistego Szlaku. Ta lewicowa organizacja chciała 
doprowadzić do rewolucji w Peru przy pomocy biednych 
mieszkańców kraju. Jeśli ktoś się sprzeciwiał, stosowali 
przemoc.

Zakonnicy wiedzieli, że terroryści złożą im wizytę, ale 
pomimo to prowadzili bez zmian działalność duszpasterską. Po 
Mszy św. sprawowanej przez franciszkanów, terroryści wpadli 
do kościoła, związali Polaków i wsadzili do samochodu. O. 
Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski zostali zabici 
strzałami w tył głowy i kręgosłup. Zamordowano ich 9 sierpnia 
1991 roku. Trzeci franciszkanin, Polak ocalał, bo przebywał w 
tym czasie na urlopie w Polsce.

Dwa tygodnie po zamordowaniu polskich franciszkanów, 25 
sierpnia 1991 roku, 60-letni włoski kapłan Alessandro Dordi 
przebywający w Peru na misjach, wracał samochodem z 
pobliskiej wioski, gdzie odprawiał Mszę św.  Nagle na drodze, 
którą jechał pojawiły się dwa wielkie kamienie, blokujące 
przejazd. Kapłan wysiadł z samochodu, a wtedy podeszło kilku 
terrorystów ze Świetlistego Szlaku, którzy z zimną krwią go 
zastrzelili.

cd, str. 9

POLSCY MISJONARZE - MĘCZENNICY Z PERU
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POLSCY MĘCZENNICY - cd. ze str. 8

„Język trzech męczenników – miłości, pokoju i pojednania 
był prawdziwym „świetlistym szlakiem”, który jako jedyny 
może doprowadzić ludzi do Boga i szczęścia” – powiedział 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dwóch polskich 
franciszkanów: Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski oraz 
włoski ksiądz Alekssandro Dordi zostali ogłoszeni 
błogosławionymi. Beatyfikacja miała miejsce 5 grudnia 2015 
roku podczas Mszy św. na stadionie Stulecia w Chimbote – 
stolicy diecezji - w Peru z udziałem tysięcy wiernych. Wśród 
uczestników uroczystości była ponad 200-osobowa grupa 
Polaków, w tym przewodniczący Episkopatu. Oprócz abpa 
Stanisława Gądeckiego były rodziny i przyjaciele misjonarzy 
oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów, ordynariusze 
diecezji, z których pochodzili męczennicy. Aktu beatyfikacji w 
imieniu Papieża Franciszka dokonał kardynał Angelo Amato. W 

homilii kard. Amanto powiedział, że choć nowi błogosławieni 
pochodzili z różnych krajów i mówili różnymi językami, a 
później opanowali mowę swych wiernych, to w rzeczywistości 
ich język był językiem miłości. Cała ich działalność: 
kaznodziejstwo, postępowanie, duszpasterstwo czy zgoda na 
męczeństwo „była lekcją miłości” – podkreślił mówca. Dodał, że 
działali oni, kierując się miłością ewangeliczną, pomagając 
potrzebującym, broniąc najmniejszych i najsłabszych, „w imię 
dobra i przeciwstawiając się złu”. Nie zawahali się przelać krwi 
w obronie wiary.

Od 5 grudnia 2015 roku - o. Michał Tomaszek oraz o. 
Zbigniew Strzałkowski z Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, będący  pierwszymi polskimi misjonarzami-
męczennikami i ks. Alekssandro Dordi – zostali nazwani 
błogosławionymi, a ich święto obchodzone będzie dla 
polskich franciszkanów - 9 sierpnia, a dla włoskiego księdza – 
25 sierpnia, w dniu ich narodzin dla nieba. 

                                           Urszula Pawelska

PASTERKA W PERZYNACH
 W Wigilię Bożego Narodzenia w 
Perzynach została odprawiona przez 
księdza Proboszcza uroczysta Msza 
święta Pasterska, która sprawowana jest 
na pamiątkę modlitwy i oczekiwania 
pasterzy na przyjście Jezusa Chrystusa. 
Od tego momentu rozpoczynamy rok 
liturgiczny w Kościele oraz okres 
Bożego Narodzenia. Święta Narodzenia 
Pańskiego związane są ściśle z 
Tajemnicą Wcielenia, czyli narodzenia 
Jezusa, który jest Synem Bożym w ciele 

człowieka poprzez przyjęcie ludzkiej 
natury. Ewangelia tego dnia przedstawia 
opis narodzenia Jezusa według 
Ewangelii św. Łukasza.
 P iękna  t radyc ja  j es t  nada l  
kontynuowana, bo wierni chętnie i 
tłumnie przychodzą na Pasterkę całymi 
rodzinami.
TRWAJMY W RADOŚCI PRZYJŚCIA 

NA ŚWIAT SYNA BOŻEGO...

                        Damian Matysiak

 W  o k r e s i e  p r z e d ś w i ą t e c z n y m  
rozpoczynają się pierwsze spotkania opłatkowe. 
Wydarzenie takie miało miejsce 12 grudnia w 
kaplicy w Perzynach, które poprzedzone było 
Mszą św. odprawioną przez księdza Proboszcza 
Zbigniewa Piotrowskiego. Okazją do spotkania z 
parafianami z Perzyn było wspólne dzielenie się 
opłatkiem, składanie sobie życzeń oraz 
spożywanie tradycyjnej Wigilii, ale nie tylko... W 
tym roku minęło dziesięć lat odkąd w kaplicy w 
Perzynach sprawowane są Eucharystie. Parafianie 
złożyli na ręce księdza Proboszcza podziękowania, 
a Panu Stefanowi Tomczakowi gratulacje z okazji 
Jubileuszu pełnienia funkcji Organisty.
 Spotkanie opłatkowe nie mogło odbyć się bez 
wizyty Świętego Mikołaja, który rozdawał 
dzieciom i starszym słodkie podarunki. 
Inicjatorom wieczerzy należą się szczere i 
serdeczne podziękowania. Spotkania takie bardzo 
jednoczą ludzi, którzy mają okazję do wspólnej 
rozmowy przy zastawionym stole w bardzo miłej 
świątecznej atmosferze.           Damian  Matysiak

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W PERZYNACH



10 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota

(Mk 7, 20-22)
Nadszedł czas, aby omówić w naszym miesięczniku 

kolejny z tzw. grzechów (wad) głównych, a jest to nieczystość. 
W powszechnym odczuciu grzech nieczystości kojarzy nam 
się zazwyczaj z nieuporządkowaniem w sferze seksualnej, 
często zawężamy problematykę nieczystości wyłącznie do 
grzechów seksualnych. Niewątpliwie materii tej nie można 
lekceważyć, jednakże należy podkreślić, że sama wada 
nieczystości ma znacznie głębszy wymiar, zaś grzechy 
seksualne są jedynie jednym z jej przejawów. Takie zawężanie 
omawianej problematyki nie jest zatem właściwe. Na wstępie 
niniejszego artykułu zamieściłem cytat z Ewangelii św. 
Marka. Pan Jezus wprost w nim wskazuje, co czyni człowieka 
nieczystym – „to, co z niego wychodzi”. Wszystko pochodzi z 
wnętrza człowieka, a zatem wskazane zachowania: złe myśli, 
nierząd, cudzołóstwo, chciwość, etc. są jedynie skutkami, 
przejawami, symptomami nieczystości. Dlatego też 
nieuzasadnione jest zawężanie nieczystości jedynie do sfery 
seksualnej, gdyż grzechy w tej materii będą tylko jednym z 
symptomów tego, że człowiek jest nieczysty. 

Aby przejść do dalszych rozważań należy zwrócić uwagę 
na to skąd wzięło się pojęcie nieczystości. Otóż „nieczystość” 
oznacza tyle co „splamienie”, „zabrudzenie”. Pierwotnie 

oznaczało ono nieczystość rytualno-kultową. W Starym 
Testamencie pełno odniesień do tego, co czyni człowieka 
„nieczystym”, m.in. choroba (zwłaszcza trąd), kontakt z 
innym „nieczystym” człowiekiem, kontakt z ciałami 
zmarłych. Aby pozbyć się takiej nieczystości, należało albo 
wyzdrowieć (w przypadku choroby), albo też obmyć się, 
czasami w szczególnie określony przez rytuał sposób. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie nie ten rodzaj 
nieczystości ma dla nas znaczenie. Chodzi o zupełnie inny 
jego wymiar, którego zaczątki także można dostrzec już w 
Starym Testamencie. Z nauczania licznych proroków da się 
wyinterpretować istnienie nurtu, który następnie kontynuował 
także Jezus, a wyrażający się w tym, że nieczystość polega nie 
tyle na chorobie czy niezachowywaniu prawa czystości 
rytualnej, co na zniszczeniu relacji z Bogiem. Jak wskazywał 
bowiem prorok Jeremiasz: „to grzech czyni człowieka 
prawdziwie nieczystym, istotą zaś wszelkiego grzechu jest 
odejście od Boga i pójście za obcymi bogami” (Jr 3,23; 
podobnie: Iz 6,5). Także prorok Ezechiel wskazywał, mówiąc: 
„Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego 
wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z 
ciała (…)Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej” (Ez 
36, 24-29). Ta optymistyczna wizja była poniekąd 
zapowiedzią przyjścia na świat Chrystusa.

cd. str. 15 

Króluj  nam  Chryste

ROZPALCIE DUCHA APOSTOLSTWA
 Nieście światło, Chrystusa w swoim 
otoczeniu. Takie słowa skierował ks. Bp. 
Grzegorz Balcerek, kiedy przekazywał 
jubileuszowe świece. (Każdej niedzieli 
pali się w naszym kościele.)  Odbierali je 
przedstawiciele dekanatów podczas 
nieszporów 28 listopada 2015 roku.  
Przekazanie świec jest elementem 
programu obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, a jej płomień ma 
symbolizować zjednoczenie oraz 
wdzięczność za łaskę wiary.  
 To specjalne nabożeństwo otworzyło 
nowy rok, tak ważny dla współczesnego 
Kościoła  Polskiego. Odziedziczyliśmy 

wiarę, przekażmy ją dalej.  Natomiast 
papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny 
rok miłosierdzia. Zapowiedział, że 
młodzież spotka się właśnie w Krakowie, 
by przeżyć światowe dni młodzieży. Z 
miasta tego rozlewa się na cały świat iskra 
Bożego miłosierdzia. Także w naszej 
parafii zatrzymają się pielgrzymi. Zatem 
wzywam do omodlenia naszej ojczyzny. 
Zastanówmy się nad prawdziwą miłością 
Boga (miłosierdziem), która nie tylko 
przebacza grzechy, ale składa, skleja 
Twoje serce w całość. Dzięki temu 
możemy sami być miłosierni.

              Dawid Andrys

 Zwykła niedziela 20 grudnia stała się niezwykła. W dniu 
tym ministranci wraz z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem 
brali udział w spotkaniu opłatkowym ministrantów. Podczas 
spotkania dzieliliśmy się opłatkiem, jedliśmy pyszne placki i 
oczywiście śpiewaliśmy kolędy. Śpiew upiększyli nam 
uczniowie naszej szkoły muzycznej, grając na akordeonach. 
Jak co roku był u nas gwiazdor, a w tym roku mieliśmy 

czterech „czarnych” gwiazdorów i każdy z ministrantów 
dostał od nich paczkę ze słodyczami. Gwiazdorzy ci pomyśleli 
także o upominkach dla rodzeństwa ministrantów. Tak właśnie 
w miłej atmosferze odbył się największy opłatek w parafii. 
Niech to wszystko przenosi się na naszą duchowość. Módlmy 
się za wspólnoty parafialne. (zdjęcia w numerze)

Łukasz Andrys

SPOTKANIE OPŁATKOWE

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. III)                  NIECZYSTOŚĆ
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 W naszej 
P a r a f i i  
organizowany 
jest wyjazd na 

Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w 
dniach od 29.07 do 01.08.2015 roku. W 
tych dniach młodym ludziom będzie 
towarzyszył sam Papież Franciszek.
 Wybieramy się na weekend z Papieżem 
Franciszkiem, tak aby każdy z nas, 
pomimo obowiązków związanych 
chociażby z pracą, mógł uczestniczyć w 
tym niesamowitym wydarzeniu, jakim są 
ŚDM.
 Cena wyjazdu wynosi 490 zł. Obejmuje 
ona nocleg pielgrzyma, wyżywienie, 
komunikację, ubezpieczenie, plecak 
pielgrzyma, transport Poznań - Kraków – 
Poznań.  Dojazd ze Zbąszynia do Poznania 
chwilowo pozostaje w toku rozważań i 
zależeć będzie od ilości uczestników.

PLAN OGÓLNY SPOTKANIA
29.07.2016, piątek
 Katechezy z biskupami, katechezy w 

drodze
 Festiwal Młodych
 Wieczorem - Nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej z udziałem Ojca Świętego

30.07.2016, sobota
 Festiwal Młodych
 Pielgrzymka na miejsce czuwania 
 Msze św.
 Wieczorem – Czuwanie modlitewne z 

O j c e m  Ś w i ę t y m ,  A d o r a c j a  
Eucharystyczna.

31.07.2016, niedziela
 Msza posłania - Msza św. na 

zakończenie XXI ŚDM Kraków 2016 
koncelebrowana przez Ojca Świętego 
oraz biskupów i księży z całego świata

 Ogłoszenie miejsca kolejnego 
spotkania ŚDM

 Dane do zapisu: imię, nazwisko, kod 
pocztowy, miejscowość, adres, PESEL, nr 
telefonu, mail, nr paszportu/dowodu 
(legitymacji szkolnej), uwagi (dotyczące 
np. zdrowia, przyjmowanych leków, 
alergii - istotnych dla organizatorów 
informacji). Prosimy również o podanie 
informacji, czy wpłata będzie dokonana 
jednorazowo czy w ratach.

Wyrusz z nami w niesamowitą 
przygodę! 

Joanna Galas

OPŁATEK ERM-u

 Tradycyjnie, w ostatnią sobotę 

a d w e n t u  c z ł o n k o w i e  

E u c h a r y s t y c z n e g o  R u c h u  

Młodych spotkali się świątecznie 

w Domu Katolickim, aby wraz z 

rodzicami oraz gośćmi pochylić się 

nad tajemnicą Bożego Narodzenia 

- tym razem, oczywiście, w 

kontekście  Roku Chrztu  i  

Miłosierdzia. Wszyscy otrzymali 

ręcznie wykonane bransoletki z 

wypisanym znaczeniem swojego 

imienia ze chrztu, którym sam Bóg  

zaprosił nas do zażyłej relacji: 

„Wezwałem cię po imieniu, tyś 

moim”. To niezwykłe, że przez 

chrzest stajemy się nie tylko 

członkiem wspólnoty Kościoła, ale 

dzieckiem, które Bóg kocha 

indywidualnie i troszczy się o nie w 

jego  niepowtarzalności... Siano 

oraz złożonego na nim Jezusa 

(Jego imię oznacza: „Jahwe 

zbawia”  ,  czyli Zbawiciel) 

o d c z y t a l i ś m y  j a k o  z n a k  

m i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o  

pochylającego się nad nędzą 

grzesznej kondycji człowieka . 

Niech wszystkim nam się spełnią 

słowa kolędy: „Ja nie wiem, o mój 

Panie, któryś miał w żłobie tron, 

czy dusza moja biedna, milsza Ci 

jest niż on. Ulituj się nade mną, 

błagać Cię kornie śmiem, gdyś 

stajnią nie pogardził, nie gardź i 

s e rc e m  m y m ! ” …  P o d c z a s  

s p o t k a n i a  o p ł a t k o w e g o  

towarzyszyły nam kolędy w 

w y k o n a n i u  k w i n t e t u  

akordeonowego p. Tomasza 

Milera, a ks. Proboszcz  odebrał 

dla wszystkich księży naszej 

parafii (także dla zmarłych!) 

tradycyjny prezent –„margaretki”, 

czyli zobowiązania do codziennej 

modlitwy. Z każdym kolejny 

rokiem bijemy rekordy - tym razem 

n a s z y m  k a p ł a n o m  b ę d z i e  

towarzyszyć codzienną modlitwą 

ok. 150 osób spośród dzieci i 

młodzieży naszej parafii!                                                                                                                                                                                                                                                  

Nądnia

Perzyny

„W GRUDNIOWE NOCE, ZIMOWE NOCE ...” - ERM DZIECIOM
To był dobry czas - wprawdzie mało 
zimowy, ale prawdziwie adwentowy. Z 
początkiem grudnia zaczęliśmy odliczać 
d n i  n o w e g o  r o k u  k o ś c i e l n e g o  
poświęconego tajemnicom Chrztu oraz 
Miłosierdzia. Adwentowe scenki, jakie 
przedstawił ERM podczas niedzielnych 
mszy dla dzieci, tym razem stanowiły 
ilustrację tych właśnie prawd. Było więc 
przedstawienie o rodzince Boskich, którzy 
zastanawiali się czy w życiu może być coś 
więcej niż jedzenie, praca,  zabawa, czy 
odpoczynek – okazało się w końcu, że 
wszystkie te wymienione rzeczy ulegają 
całkowitemu przeobrażeniu dzięki 
otwarciu się na tajemnicę Chrztu - czyli 
obecności Jezusa… Była też scenka 
pokazująca miłosierne pochylenie się 
Jezusa nad tym, co w naszym życiu słabe i 
nieudane… A 6 grudnia kolejna opowieść 
o św. Mikołaju - tym razem była to historia 
prawdziwego Mikołaja - biskupa miasta 

Myra, który słynął z dobroczynności, a 
który nawet dzisiaj, z nieba, nadal nas 
obdarowuje (i mimo braku śniegu i 
popsutych w związku z tym sań, jakoś 
udało mu się dotrzeć do Zbąszynia!). I w 
końcu, w ostatnią niedzielę adwentu 
byliśmy świadkami nawiedzenia przez 
Maryję św. Elżbiety. I jeszcze raz  
życzyliśmy sobie, żeby Bóg, który wszedł 
w naszą codzienność, uświęcał ją i 
przemieniał swoją obecnością. Wszystkie 
te piękne przeżycia zawdzięczamy 
dzieciom i młodzieży, którzy w sobotnie 
poranki - w czasie, gdy ich rówieśnicy 
jeszcze smacznie spali (a poranne roraty 
komentowali jako nocne!) - spotykali się 
po mszy na próbach i… ćwiczyli, ćwiczyli, 
ćwiczyli!  Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy im - oraz ich rodzicom - za to, 
że znajdują w swoim życiu miejsce i  czas 
dla innych! I dla… Jezusa!  

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

MŁODZI Z ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 
RUSZAJĄ NA ŚDM DO KRAKOWA
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  Uspokoiły się wyborcze zmagania. Wybraliśmy swoich 
przedstawicieli, którzy w naszym imieniu będą rządzić 
Ojczyzną. Nie wszyscy nasi kandydaci uzyskali mandat -  
mimo iż cieszyli się sporym  poparciem - nie zamierzają 
jednak zawiesić swojej działalności, a wręcz przeciwnie 
planują szereg działań podyktowanych propagowaniem 
w a r t o ś c i  c h r z e ś c i j a ń s k i c h ,  p a t r i o t y c z n y c h  i  
kulturalnych.  W wyborach samorządowych i w 
wyborach parlamentarnych na listach i plakatach w naszym 
okręgu wyborczym mogliśmy zauważyć nazwisko  Jerzego 
WIERZCHOWIECKIEGO. Któż to jest i w jaki sposób 
związany jest ze Zbąszyniem ? 
 Rodzina Wierzchowieckich pochodzi z Wierzchówki koło 
Żytomierza. Tam, w 1727 r. ich przodek, Antoni herbu Oksza, 

kupił wieś Motowidłówkę znajdującą 
się na terenie obecnej Ukrainy. 
N i e s t a b i l n a  s y t u a c j a  w  
Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
spowodowała, że rodzinna wieś w roku 
1776 została sprzedana. Upadek 
Rzeczypospolitej i późniejsze zabory 
spowodowały, że Wierzchowieccy 
przenieśli się na tereny Wielkopolski. 
Mieszkali m.in. w Śmiełowie i Nowym 
Mieście nad Wartą. Na początku 
ubiegłego wieku, w 1919 r. pradziadek 

Pana Jerzego - Wincenty, odkupił od Niemców majątek 
ziemski w pobliskim Zakrzewie. W skład majątku wchodził 
pałac położony w parku i ponad 340 hektarów ziemi. Dziesięć 
lat później dokupił liczące 820 hektarów Stefanowo. W 1930 r. 
Wincenty Wierzchowiecki Zakrzewo sprzedał, a kupił młyn i 

tartak w Zbąszyniu.
 – W pobliżu posiadłości 
mojego pradziadka do Polaków 
należały tylko Chobienice 
hrabiego Mielżyńskiego – 
o p o w i a d a  P a n  J e r z y  
Wierzchowiecki. – Te rejony 
były silnie zgermanizowane. To 
tu, w pobliżu Rakoniewic 
Michał Drzymała przez cztery 
lata toczył spór z władzami 
pruskimi o postawienie domu.
 W 1 9 3 8  r.  Wi n c e n t y  
Wierzchowiecki został wójtem 
Z b ą s z y n i a .  W  i m i e n i u  
m i e s z k a ń c ó w  w r ę c z a ł  
marszałkowi Edwardowi 
Rydzowi-Śmigłemu dary na 

uzbrojenie polskiej armii. – W 1938 r. pradziadek Wincenty 
pomógł finansowo kilkuset Żydom, którzy zostali wypędzeni z 
Niemiec. Udostępnił im pomieszczenia w posiadłości w 
Stefanowie a następnie wspierał ich materialnie i finansowo – 
opowiada Wierzchowiecki.   
 Znany był  z postaw patriotycznych, zaangażowania w 
akcje społeczne i filantropii, był m.in. fundatorem i patronem 

kościoła parafialnego w Zbąszyniu,  sfinansował także 
przebudowę szkoły w Przyprostyni. Głosił hasło: „Przez 
samorząd i pracę społeczną - do potężnej Polski". Mówił, że 
jego herb to „Praca i Honor”.
 Wypędzony w czasie okupacji niemieckiej do 
Generalnego Gubernatorstwa, zmarł w Jałowęsach w 1942. 
Pochowany został w Opatowie.  Zmiany społeczne po wojnie, 
w tym reforma rolna, uniemożliwiły synom dalsze 
gospodarowanie na  majątku. Kilkaset hektarów ziemi, 
siedziba w Stefanowie, młyn i  tartak zostały rodzinie 
Wierzchowieckich zabrane.
 Jerzy Wierzchowiecki wnuk Stanisława, prawnuk 
Wincentego  jest znanym kardiologiem - 
tym ,,od serca'', jak mogliśmy dowiedzieć 
się z plakatów. Jest zaangażowany w wiele 
inicjatyw i ma ambitne plany.
 Na początku 2016 roku organizuję 
Grodziskie Dni Kardiologiczne, które 
odbywają się już od sześciu lat. To znakomita 
okazja dla lekarzy z powiatu grodziskiego, 
wolsztyńskiego czy nowotomyskiego (ale 
także z innych zakątków Wielkopolski), by spotkać się w 
Grodzisku i doskonalić swoją profesjonalną wiedzę. 
Zapraszane są autorytety naukowe  z dziedziny medycyny, 
wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich, którzy 
przedstawiają nowości w terapii chorób układu krążenia i 
aktualne standardy leczenia europejskich i amerykańskich 
towarzystw naukowych. Imprezie patronuje Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne. W czasie spotkania korzystają 
również pacjenci i to nie tylko z bezpłatnych badań 
kardiologicznych. Podczas wykładów edukacyjnych dla 
pacjentów porusza się temat profilaktyki chorób układu 
krążenia. Grodziskie Dni Kardiologiczne – mówi P. 
Wierzchowiecki - świetnie wpisały się już w kalendarz imprez 
społecznych naszego regionu.
 W 2016 przypada bardzo ważna data - 1050-ta rocznica 
Chrztu Polski. W związku z nią organizujemy jako Katolickie 
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we współpracy z Caritas 
Diecezji Poznańskiej -  w wielu miejscach regionu Białe Soboty 
- darmowe konsultacje kardiologiczne.
 Myślę, że jest to doskonała okazja, aby zawitać do bliskiego 
mi Zbąszynia.  Szczęść Boże.

 Tomasz Jazdon

Przed pałacem w Zakrzewie. 
Szklany negatyw udostępniony 
przez Wojciecha Olejniczaka

Nr 36     CZERWIEC   2014

RODZINA WIERZCHOWIECKICH A ZBĄSZYŃ

Lipiec 1938 r. Przekazanie wojsku broni. Gen. Kazimierz Sosnkowski w 
otoczeniu przedstawicieli: Nowego Tomyśla, Zbąszynia, Grodziska i Opalenicy.

Wincenty Wierzchowiecki
Wójt Zbąszynia w latach 1938-39
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
3 styczeń J 1, 1 – 18 
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”
Centralną postacią tej Ewangelii św. Jana jest Jezus. 
Ewangelista bardzo mocno podkreśla Jego synostwo Boże i 
posłannictwo. Jezus jest Słowem Ojca, światłem i życiem 
ludzi i całego świata, chlebem żywym, przesłanym światu 
przez Boga Ojca, dobrym pasterzem, drogą do Ojca, prawdą, 
barankiem składającym Ojcu siebie na ofiarę za ludzi. 
Odwieczne Słowo Ojca – Boży Syn jest tym, który przyszedł, 
aby zaświadczyć o Prawdzie. Bóg i Jego Słowo stanowią 
jedność. Ojciec doskonale zna Syna, a Syn doskonale zna 
Ojca. W swoim Słowie Bóg złożył Życie. Jezus – odwieczne 
Słowo Ojca, został przez Ojca wysłany na ziemię, by objawić 
światu Boga, by ukazać ludziom Prawdziwe Jego oblicze. 
Dotąd nie znali tej Prawdy, bo do tej pory ludzkość żyła w 
ciemności. Przyszło Słowo, rozjaśniło serca i umysły. 
Poprzez to Światło Bóg na nowo dał człowiekowi Życie. 
Jezus umarł, wykupując Życie dla nas. Ceną była Jego męka i 
śmierć. Ci, którzy przyjęli Słowo, przyjęli od Słowa Życie, a 
to Życie rozjaśniło mroki ciemności. To Słowo przychodzi do 
nas pod postacią napisanych wyrazów w Piśmie św. 
objawiających Wielką Prawdę. Przychodzi pod postacią 
Chleba, który daje Życie. Przychodzi w posłudze kapłanów i 
w ich osobach. Jezus jest we wszystkich Sakramentach. 
Człowiek nie może zatem powiedzieć, że odszedł do Nieba na 
zawsze, bo On jest obecny nieustannie przy człowieku. On – 
Słowo. On – Bóg. On – Syn. 
10 styczeń Łk 3, 15 – 16. 21 - 22 
„Chrzest Jezusa”
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada 
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania 
Bożego Narodzenia. Chrzest to ważny rytuał w życiu 
człowieka. Święty Łukasz pisze, że to właśnie św. Jan chrzcił 
ludzi, w ten sposób wprowadzając ich do wspólnoty tych, 
którzy oczekiwali bliskiego przyjście Mesjasza. Pisze, że 
Jezus stanął w grupie grzeszników, którzy czekali na chrzest, 
mimo iż nie miał nawet cienia grzechu. Czemu to uczynił? 
Otóż w ten sposób wszedł w nasz, ludzki świat, w naszą 
słabość, by później nas  wyzwolić poprzez krzyż. Święty 
Łukasz wspomina o trzech symbolach towarzyszących 
Jezusowi podczas chrztu. Pierwszym z nich jest otwarte 
niebo. W ten sposób zerwana przez człowieka więź z Bogiem 
została ponownie przywrócona. Człowiek wchodzi w orbitę 
miłosierdzia i łaski Boga. 
Drugim symbolem jest Duch Święty, który pojawił się w 
postaci gołębicy. Symbolizuje ona miłość, pokazuje, że 
miłość Boża znów spłynęła na świat. Trzecim elementem 
chrztu Jezusa jest głos Boga, który przemówił do nas przez 
Syna językiem miłości: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam umiłowanie”. W obrzędzie chrztu Jezusa 
uczestniczy więc cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, 
Duch Święty.
17 styczeń J 2, 1 – 12  
„Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej”
Święty Jan w swojej Ewangelii przedstawia sytuację, jaka 
miała miejsce podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Oto 
zdarzyła się rzecz nieprzyjemna dla gospodarzy. Zabrakło 

wina. Nie mają co podać na stół. Zauważyła to Maryja, która 
razem z Jezusem uczestniczy w uroczystości weselnej. To 
właśnie ona ingeruje w tę sprawę. Nie jest to przypadek, bo 
przecież to Maria jest Tą, która w naszych sprawach zwraca 
się do Jezusa. To właśnie ona swoim sercem wyczuwa 
wszystko, wie, w czym tkwi  problem. To ona lepiej niż my 
sami nas rozumie. Ona, jak każda matka, stara się nam pomóc. 
Zanosi błagania do Boga, a czyni to tak żarliwie, że Bóg „nie 
może” się im oprzeć. Bóg wszak jest bardzo hojny w dawaniu.
Podczas wesela wydaje się, że Jezus początkowo zachowuje 
pewną rezerwę wobec problemu, który się pojawił. Pozornie 
wydaje się, że odcina się od niego. Jednak Maria zna swego 
Syna, dlatego powiedziała do sług, aby zrobili wszystko, 
cokolwiek Jezus im powie. A Jezus każe napełnić stągwie 
wodą, a potem zaczerpnąć z nich i zanieść do skosztowania 
staroście weselnemu. Zastanówmy się, czy i my mamy 
odwagę uwierzyć, że z każdych trudów Bóg wyprowadzi nas 
obronną ręką? Bóg oczekuje od nas tylko ufności i 
cierpliwości. Wiele jest w naszym życiu trudnych sytuacji, 
gdy wydaje się nam, że więcej nie wytrzymamy, że nie 
podołamy, a jednak często w ostatnim momencie sprawy 
przybierają inny obrót i okazuje się, że Bóg okazał nam łaskę, 
tylko, że my często tego nie dostrzegamy. Potrzeba więc tego, 
byśmy stali się takimi sługami, którzy wykonują polecenia 
bez dyskutowania, bez zastanawiania się nad sensem ich 
wykonywania, którzy czynią to, co im w tym fragmencie 
Ewangelii mówi Jezus. Potrzeba byśmy zaufali Matce 
Najświętszej, która nieustannie prosi, by  słuchać Jezusa.  
 24 styczeń Łk 1, 1 – 4; 4, 14 - 21  
„Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie”
Święty Łukasz opowiada o Jezusie, który swoją misję 
rozpoczyna od Galilei. Odwiedza synagogi i naucza. W jednej 
ze świątyń, w Nazarecie Jezus odczytał fragment proroctwa 
Izajasza, który brzmiał: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski od Pana”. Zakończył stwierdzeniem o 
wypełnieniu tego proroctwa teraz: „Dziś w waszych sercach 
spełniło się to Pismo”, dzisiaj usłyszeli słowa dawnego 
proroctwa oraz usłyszeli oświadczenie Mesjasza. 
31styczeń Łk 4, 21 - 30  
„Jezus odrzucony w Nazarecie”
Ta  część Ewangelii Świętego Łukasza opowiada o reakcji 
mieszkańców Galilei na stwierdzenie Jezusa, iż jest On 
Mesjaszem. Po wysłuchaniu Jezusa, ludzie podzielili się na 
tych, którzy głośno dopuszczali możliwość spełnienia się 
odczytanych słów Izajasza i tych, którzy w myślach odrzucili 
taką możliwość, żeby Mesjasz pochodził z ich miasteczka. 
Pan Jezus nie był mile widziany w swoim rodzinnym mieście. 
Odrzucenie Jezusa polegało na tym, że mieszkańcy Nazaretu 
nie potrafili spojrzeć na Niego inaczej niż przez pryzmat 
swoich o Nim  wyobrażeń – dla nich ciągle był synem cieśli, 
synem Józefa. Co więcej chcieli go strącić za skały. Z jakiego 
powodu? Oto dlatego, że postawił pogan na równi z Żydami. 
Bóg oczekuje nawrócenia, ma wobec ludzi inny plan, ale 
ludzie wolą pozostać przy swoim. Dlatego niewygodnych 
proroków usuwają, aby żyć spokojniej.  Jezus odchodzi więc 
z Nazaretu, by wykonać misję, dzieło Ojca. 

 oprac. Katarzyna Kubiak
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ODPUSTY JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA - cd.

3. WIĘŹNIOWIE  - mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach 
więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej 
celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym 
razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” 
(List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć 
Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę 
wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w 
sobie intencje spełnienia stałych warunków, gdy tylko będzie 
to możliwe.
4. KAŻDY WIERNY, który sam wykona jeden lub kilka 
uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać 
odpust zupełny spełniając równocześnie stałe warunki 

uzyskania odpustu. Koniecznie jednak w tym przypadku 
trzeba spełnić warunki stałe.
 Papież Franciszek w bullii „Misericordiae vultus” prosi, 
aby chrześcijanie przemyśleli uczynki miłosierdzia. „Jest 
moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli 
podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i 
względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie 
naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu 
ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce 
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego 
miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki 
miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego 
uczniowie, czy też nie”                                 

opr. Urszula Pawelska

 Względem duszy:                                  Względem ciała:
Grzesznych upomina                                Głodnych nakarmić
Nieumiejętnych pouczać                          Spragnionych napoić
Wątpiącym dobrze radzić                         Nagich przyodziać
Strapionych pocieszać                              Podróżnych w dom przyjąć
Krzywdy cierpliwie znosić                       Więźniów pocieszać
Urazy chętnie darować                             Chorych nawiedzać     
Modlić się za żywych i umarłych.            Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia

 Termin „misja kanoniczna” (łac. missio canonica), który 
potocznie dziś używamy, ma kilka znaczeń. Kapłaństwo 
powszechne wiernych, jak i kapłaństwo urzędowe, czyli 
hierarchiczne, chociaż różnią się zarówno istotą, jak i 
stopniem są podporządkowane i partycypują w jednym 
kapłaństwie Chrystusa. Stąd też w dokumentach Soboru 
Watykańskiego II termin ten został użyty na określenie 
sposobu, w jaki pewne funkcje lub urzędy w Kościele mogą 
być powierzone także osobom świeckim. 

 W myśl kan. 228 § 1 
KPK odpowiednio 
przygotowani wierni 
świeccy są zdolni, by 
o t r z y m y w a ć  o d  
pasterzy te urzędy 
kościelne i posługi, 
k t ó r e  w o l n o  i m  
piastować zgodnie z 
przepisami prawa. To 
nowy przepis prawa, 
który nie znajdował 
się w kodeksie z 1917 
r. Tam bowiem urząd 
wiązał się ściślej z 
u d z i a ł e m  w  
h i e r a r c h i c z n e j  
p o s ł u d z e ,  a  t y m  
s a m y m  b y ł  
z a s t r z e ż o n y  d l a  
duchownych. Owoce 

dekretu soborowego o posłudze kapłańskiej (PO 20), który 
rozumie przez urząd kościelny jakikolwiek obowiązek 
powierzony na stałe dla realizacji celu duchowego, znalazły 
swe odbicie w pracach Komisji Rewizyjnej Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, która wyprowadziła wniosek, iż niektóre 
zadania w Kościele mogą być powierzone osobom świeckim, 
jak np. pełnienie niektórych funkcji sądowych, urzędów 
kurialnych, formacji religijnej, nauczania w imieniu Kościoła 
i winny być rozpatrywane jako urzędy kościelne. 
 W dniu 20 grudnia ub. roku podczas uroczystej Mszy św. 
w Katedrze Poznańskiej, którą celebrował Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, otrzymałem przedłużenie misji 
kanonicznej na kolejny rok. W naszej parafii za 
zgodą naszego Czcigodnego ks. Dziekana, Proboszcza 
Zbigniewa Piotrowskiego od 2014 roku pełnię funkcję 
katechisty. 
 Katechista to świecki współpracownik misjonarzy 
duchownych, wykonujący pracę ewangelizacyjną. Jest nim 
najczęściej żonaty mężczyzna, ojciec rodziny, pochodzący 
spośród autochtonów. Do zadań katechisty należy 
prowadzenie ewangelizacji, organizowanie życia 
liturgicznego i prowadzenie akcji charytatywnych pod 
kierownictwem misjonarza. Mianem katechisty określa się 
również uczestnika drogi neokatechumenalnej (katolicka 
fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest 
promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru 
watykańskiego II  poprzez otwieranie i prowadzenie w 
diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na 
wzór  katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie 
to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. 
trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, 
sakramenty, wspólnota) .                                  Katechista

Sławomir/ Andrzej  Król

MISJA   KANONICZNA
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  Sakrament Chrztu przyjęli:        
  1/.  Berenika Aurelia  Cienkiewicz,  Zbąszyń, u. Zielona,
  2/.  Marcel  Bartkowiak,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  3/.  Tymoteusz  Skotarczyk,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  4/,.  Natalia Maria  Kubiak,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
  5/.  Rozalia  Smolarek,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  6/.  Julia  Bartel,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  7/.  Martyna  Maćkowiak,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  8/.  Stanisław  Utrata,  Nowy Dwór,
  9/.  Matylda  Mechta,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia.

W OSTATNIM CZASIE: 

Odeszli do Wieczności:         
      1/.  Henryk  Raczkowiak,  l. 63,  Przyprostynia, ul. Świętojańska,
  2/.  Grażyna  Poznańska,  l. 62,  Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
  3/.  Janina  Kopciuch,  l. 94,  Zbąszyń, Rynek,
  4/.  Stanisława  Kreft,  l. 70,  Zbąszyń, ul, Wigury,
  5/.  Arkadiusz Jan  Buczowski,  l. 49,  Perzyny,
  6/.  Franciszek Józef  Radom,  l. 81,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  7/.  Tadeusz  Tobys,  l. 67,  Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
  8/.  Leokadia  Malec,  l. 78,  Nowa Wieś.

Sakrament Małżeństwa zawarli:         
         1/.  Bartosz  Bartkowiak  -  Sylwia Chowaniec,
  2/.  Damian  Kropp  -  Jowita  Felińska.

Żadnych złudzeń co do samego pojęcia i wymiaru grzechu 
nieczystości nie pozostawia nam już Nowy Testament. Pan Jezus 
oficjalnie zrywa z rozumieniem nieczystości w sensie 
dosłownym jako nieczystość ciała, obarczenie chorobą, etc. – 
wręcz spotyka się z trędowatymi, leczy ich, nie unika kobiet w 
obawie nieczystości, wskrzesza zmarłych, dotykając ich (co 
uznawano za jeden z głównych powodów nieczystości na 
gruncie Starego Testamentu). Budziło to jawny sprzeciw Żydów, 
a w szczególności faryzeuszy, bulwersowało ich także to, że 
Jezus i Jego uczniowie nie dokonywali tzw. rytualnych obmyć. I 
wtedy dopiero Pan Jezus wyjaśnia, na czym polega prawdziwa 
nieczystość, wypowiadając słowa, która zamieściłem na 
początku niniejszego artykułu. Ze słów tych wynika, że źródeł 
nieczystości nie należy doszukiwać się w ludzkim ciele, a w 
ludzkim sercu. To, co widać na zewnątrz jest jedynie efektem 
nieuporządkowania sfery wewnętrznej człowieka, z której 
wypływa wszystko co złe – a zatem zarówno nieczystość 
seksualna, jak i moralna. Współczesny świat kładzie duży nacisk 
na wartości hedonistyczne, które z życiem w zgodzie z 
chrześcijańską moralnością mają niewiele wspólnego. Powoduje 
to znaczne zachwianie relacji międzyludzkich i sprowadza je do 
sztucznych kontaktów, pozbawionych empatii i miłości. Miłość 
ze swej istoty jest czymś dobrym, czymś, co łączy ludzi. 
Jednakże jeśli jest całkowicie oderwana od Boga, może 
przerodzić się właśnie w ową nieczystość w sensie moralnym, w 
pożądliwość, chciwość rozumianą jako pożądanie dóbr 
materialnych. Tak rozumiana nieczystość w sposób wyraźny 
łączy się zatem z innymi grzechami głównymi, zaś w 
szczególności z tymi, które zostały już przez mnie opisane w 
poprzednich numerach naszej gazetki – z pychą i chciwością. I 
właśnie na tym etapie pojawiają się grzechy związane z 
nieczystością. Nie są one jednak nieczystością rozumianą w 
omawianym tutaj aspekcie, a są jej przejawami, symptomami, 
efektem owej nieczystości, która jako jedna z wad głównych 
przenika nasze życie i nie pojawia się w nim ad hoc, a kształtuje 

się pod wpływem wielu czynników. Tu rodzą się nerwice, 
wymuszenia, szantaże emocjonalne, zgwałcenia, zdrady, 
dewiacje i uzależnienia. Owe zachowania są wyłącznie 
prze jawem głębokiego n ieuporządkowania  życ ia  
wewnętrznego, zaburzenia funkcjonowania naszego ducha, 
serca, a niekoniecznie ciała. Człowiek, któremu brakuje w życiu 
miłości, któremu brakuje Boga, poszukuje swoistych źródeł 
„zastępczych”, co popycha go w poszukiwanie ekwiwalentu 
owej miłości w niezdrowych relacjach międzyludzkich, a to 
skazuje go na głębokie nieuporządkowanie, skutkujące stanem 
nieczystości. 

Jakie jest lekarstwo na nieczystość? Odpowiedź jest prosta, a 
zarazem trudna – jest to prawdziwa miłość, zjednoczenie się z 
Bogiem, zawierzenie Mu swoich spraw, trosk i problemów. 
Najlepszym sposobem zerwania z grzechem, przeciwstawieniu 
się nieczystości jest uczestniczenie w sakramentach świętych – 
regularne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, 
aktywne uczestniczenie we Mszach Świętych, traktowanie 
innych ludzi z prawdziwie chrześcijańską miłością. Nieczystość 
zasłania człowiekowi Boga, ogranicza jego punkt widzenia 
wyłącznie do spraw ludzkich, nie pozwala mu patrzeć sercem. A 
Bóg chce właśnie tego, abyśmy spoglądali na świat z miłością, 
abyśmy nie kształtowali w sobie postawy nieczystości. 
Nieczystość nie bierze się bowiem znikąd. Popełnienie jednego 
konkretnego grzechu wcale nie oznacza, że owa wada nas 
dotyczy. Nieczystość kształtuje się poprzez permanentne 
działania lub zaniechania człowieka, wypływa ze złych myśli, z 
nieuporządkowania sfery moralnej, zaś jej przejawem są liczne 
grzechy – będące zarówno przejawem nieczystości seksualnej, 
jak i moralnej (np. obmawianie innych, używanie wulgaryzmów, 
przeklinanie, etc.). Jest to relacja zależna – popełnianie grzechów 
tworzy nieczystość, zaś z owej nieczystości wynikają inne 
grzechy. Jedynym lekarstwem na tę przypadłość jest zawierzenie 
się Bogu. Jak bowiem podkreśla Hiob, w pełnych ufności 
słowach: „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamierzasz, 
potrafisz uczynić” (Hi 42, 2).

Błażej Boch

SIEDEM GRZECHÓW - cd.
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Nr 50     STYCZEŃ  2016
„Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą 

naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, 
ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich do tych 
współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, 
tzw. góralska, której tak bardzo lubimy słuchać: „Oj, Maluśki, 

Maluśki”. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili. 
Dlatego też łamiąc się dzisiaj z Wami opłatkiem wigilijnym, 

życzę, abyście wszyscy, drodzy Rodacy, czy w kraju, czy też w 
Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie śpiewali kolędy, rozmyślali 

nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią i byście w nich 
odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się 

Człowiekiem”.   Jan Paweł II, 23 grudnia 1996 

Spotkanie z rodakami, Watykan, Aula Pawła VI

Podczas licznych spotkań kolędowych ze „Środowiskiem” kard. Karol Wojtyła a później papież Jan Paweł II 
wymyślał kolejne zwrotki do kolędy „Oj, Maluśki, Maluśki”. Był to moment kolędowania, na który wszyscy czekali 
z niecierpliwością. Poniżej kilka improwizowanych zwrotek tej kolędy, zapisanych na pamiątkę przez uczestników 

tych spotkań, a także teksty zwrotek ułożonych przez przyjaciół Papieża Polaka.

Jan Paweł II, 23 grudnia 1981 r.

PRZED WYBOREM NA PAPIEŻA:

Grudzień 1971 (u p. Marytki Oświęcimskiej): 

„Tam się będzies miał z pysna, 
miał z pysna, Jak my u Marytki, 

gdzie końcymy dojadać 
wigilijne zbytki”.

Styczeń 1975 (prawdopodobnie 
na Franciszkańskiej 3): 

„My tak sobie śpiwomy, śpiwomy 
i zimą, i wiosną, my się nic nie 

starzejemy, nie starzejemy, 
jeno dziecka rosną”. 

Tego wieczoru o 22.30 Ksiądz Kardynał 
zaśpiewał także: 

„Bardzo Was lubię, bardzo Was kocham, 
Ale już z mego domu wynocha!”.

Rok 1977: 

„I tak z roku na rok, z roku na rok, 
tak mijają czasy, 

a z naszych córeczek i synków 
coraz większe rosną dryblasy. 
Oj, panowie, panowie i panie, 

nie dajmy się czasom 
i jak tylko możemy, możemy, 

tak trzymajmy fason”.
6 stycznia 1978 na Franciszkańskiej 3: 

„A my tak tu siedzim se, siedzim se 
i cięgiem śpiewamy, 

a ze nam się już spać chce, 
juz spać chce, 

do domu wracamy”.
Podczas jednego ze spotkań opłatkowych

 ze środowiskiem lekarskim w Kurii: 
„A gdy przyjdą do Ciebie, do Ciebie 

krakowskie eskulapy, 

Oj, uważaj, Panie Jezu, Panie Jezu, 
byś nie wpadł w ich łapy. 

Ale naród to dobry, to dobry, 
co wszystkim udziela pomocy, 

Oni by ci kolędy śpiewali, śpiewali 
do samej północy”. 

Przyjaciele Papieża także układali 
kolejne zwrotki do melodii 

„Oj, Maluśki, Maluśki”.
PO WYBORZE NA PAPIEŻA:
W 1979 albo 1980 w Krakowie 

(Ewa Wisłocka): 
„Już nam tęskno, Wujku kochany, 

tęskno nam do Ciebie, 
A czy kiedy będziemy w Rzymie, 

oj w Rzymie, 
wie to Bóg na niebie. 

Jak co rok u Danusi, Danusi 
kolędy śpiewamy, 

a na koniec śpiewania, śpiewania 
list Wujka czytamy”.

XII 1984 (Ewa Wisłocka): 
„Wujek śpiewa daleko, daleko, 

a my tutaj sami, 
ale razem nas słyszy, nas słyszy 

Pan Jezus nad nami”.
Watykan 1995 (Ewa i Mieczysław Wisłoccy, 

podczas pobytu u Ojca Świętego w czasie 
świąt Bożego Narodzenia) 

„Wielka radość od Boga, od Boga 
jest nam dzisiaj dana, 

że wraz z Wujkiem śpiewamy, śpiewamy 
dla naszego Pana. 

Gdy razem kolędy, kolędy 
tutaj zaśpiewamy, 

naszych bliskich i Polskę, i Polskę 
Bogu polecamy”. 

A Wujek odpowiedział: 

„Ale mili goście, mili goście, 
my se tu śpiewamy, 

ale żal nam trochę, żal trochę, 
że się rozjeżdżamy. 

Ale Pan Jezus pozwoli, pozwoli, 
że się tu wrócimy 

i znowu se, znowu se 
pokolędujemy”.

Co miesiąc Grupa Modlitewna prowadzi 
Adorację Pana Jezusa dla wszystkich 
w każdy czwartek przed Pierwszym 

Piątkiem m-ca godz. 17, a o 18 Msza Św. 
w intencjach, które wpływają do naszej 
grupy (czasami czwartek jest ostatnim 

dniem m-ca, a z uwagi właśnie na to, że 
Pierwszy Piątek przypada pierwszego dnia 
m-ca i jest rangą wyższy, dlatego Pierwszy 

Czwartek będzie dnia ostatniego m-ca. 
Ostateczna decyzja jednak zawsze należy 

do Księdza Proboszcza).
Co miesiąc odprawiamy Nabożeństwo 

Apelowe przy pomniku Jana Pawła II na 
pamiątkę odejścia do Pana (każdego 
drugiego dnia miesiąca o godz. 21).

Za św. Ojca Pio modlimy się codziennie 
we wszystkich intencjach, które 

wpływają do Grupy Koronką do Serca 
Pana Jezusa. Intencje te można 

przekazywać w dzień i noc z pełną 
dyskrecją telefonując lub SMS-em pod 
numer 602 763 974. Intencje też można 

składać do skrzynki modlitewnej na 
Ołtarzu św. Barbary (po prawej stronie)

Zachęcamy również do Modlitwy za 
kapłanów słowami św. S. Faustyny 

oraz dziesiątką Różańca za Ojczyznę 
(tzw. Krucjata za Ojczyznę). 
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA  

     1. Odwiedziny księdza w naszych domach 
2. Przynoszą je dzieci na roraty
3. Tafla lodu na rzece
4. Pada w zimie
5. Patronka górników
6. Chronią ręce przez zimnem
7. Maskowy w karnawale
8. Jeździmy na nich na lodowisku

autor: Milena

 

Uzupełnij brakujące słowa (podpowiedź w ramce), dowiesz się którego franciszkanina nazywano „Ojcem 
i Nauczycielem Młodzieży”. 
Następnie słowa zgodnie z cyframi wpisz do diagramu, natomiast litery z ponumerowanych pól wpisz do tabeli 
i odczytaj hasło. Poznasz nazwisko dominikanina, który żył we współczesnych czasach, a któremu również na sercu 
leżało dobro młodych ludzi i zbliżanie ich do Pana Boga.

UZUPEŁNIANKA

3 13Święty Jan …… …… urodził się w …… …… 
7 10

niedaleko …… ……  Z domu …… ……  Jan wyniósł 
11pobożność i chęć do …… …… W 1835 r. wstąpił 

1
do …… …… Hasło, które wybrał z okazji święceń 

5–  „Daj mi duszę, resztę …… ……” stało się 
2

potem hasłem …… …… salezjanów. Założył 
12zgromadzenie księży …… …… Charakteryzowało 

4go wyjątkowe …… …… młodzieży, jest ich 
8 6

…… …… „Zaniósł …… …… nadzieję i pokój tam, 
9…… …… samotność rodziła nędzę.” 

gdzie, seminarium, umiłowanie, Bosko, wiarę, 

patronem, Turynu, wszystkich, rodzinnego, 

Becchi, Salezjanów, zabierz, nauki



ZAMIAST KRZYŻÓWKI  
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Zamiast krzyżówki w dzisiejszym numerze proponujemy inne zadania szaradziarskie, których rozwiązanie prosimy przesłać 
na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64-360  Zbąszyń, do dnia  20. stycznia 2016 r.
Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki świątecznej nagrody wylosowali: Zdzisława i Włodzimierz Wachacz, Zbąszyń,              
ul. Zielona,Teresa Śliwa, Zbąszyń, ul.Klemczaka.  GRATULUJEMY !

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, tak licznie przybyłym  parafianom za udział w pierwszych 
od wielu lat Porannych Roratach. Dziękujemy za wsparcie modlitewne, dobre słowo, 

czynny udział, śpiew oraz wspólnie spędzone chwile przy kawie. 

Homonim z metagramem.
   H        Leżą  _ _ _ _ _  w zboża  _ _ _ _ _
   M       bo tu nikt nie czyha  _ _/ _ _ _.
Anagram
Dzielny  żeglarz
Płynął jachtem do Sztokholmu,
sztorm go wrócił spod Bornholmu.
Dziś rozsiewa w krąg pogłoski
jestem  _ _ _ _ _ _ _/  
 _ _ _ _ _ _  morskim.
Anagram
Choć taka skromna, krucha i  _ _ _ _ _ _
zawsze szampana spijała do dna!
Potem wzdychała: -  Nie uwierzycie.
Marlona  _ _ _ _ _ _  kocham nad życie.

Homonimy
Klęska Tukidydesa
 _ _/ _ _ _  błąd fatalny w sztuce dowodzenia,
 _/ _ _ _ _  go wygnano wolą zgromadzenia.
W tropikalnej puszczy
 Kiedy przy bujnej  _ _ _ _ _ _ _ _  stali
 _ _ _ _ _/ _ _ _  byli, a raczej mali.
Anagram
W kolorowe, jesienne Bieszczady
Kalinę zdobi korali  _ _ _ _ _
 _  brzozę – złota szata.
 _ _ _ _/  _ _ wędrówkę po zboczach gór,
 poszukać resztek lata.

PASTERKA 2015 r.
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

ERM - SCENKI ADWENTOWE 



SPOTKANIE OPŁATKOWE MINISTRANTÓW - 20.12.2015  


