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                          Drodzy Parafianie,                   
 Kilka miesięcy temu papież 
Franciszek ogłosił w Kościele rok 
Miłosierdzia Bożego. Zwrócił w ten 
sposób uwagę na największy przymiot 
Boży, Jego Miłosierdzie. Miłosierny 
Ojciec posłał na ziemię Miłosiernego 
Syna, by ten otworzył bramy nieba dla 

niepokornego człowieka. Jest też i druga strona, a mianowicie 
doświadczając miłosierdzia, człowiek ma się uczyć stawać się 

miłosiernym wobec innych. Uczył Pan Jezus swoją sekretarkę 
św. siostrę Faustynę; modlitwa , słowo i czyn „ … I odpuść 
nam nasze winy jako i my odpuszczamy…”, to Boża 
wskazówka skierowana do człowieka. W naszej parafii 
rozpoczęła swoją działalność Szkoła Miłosierdzia Bożego. 
Gromadzimy się codziennie o godz. 15.00 w kościele,  by 
razem modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa 
ta ma wypraszać Łaski zmiłowania, ale też ukazać Tego, 
który okazał się być Miłosierny dla całego świata. Zapraszam 
wszystkich chętnych do  wspólnego przesuwania paciorków 
różańca połączonych ze słowami „miej Miłosierdzie dla nas i 
całego świata ”.                                                       Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
LUTY/ MARZEC/ KWIECIEŃ  2016

Co się działo w lutym 2016 roku?
 Święto Ofiarowania Pańskiego – We wtorek, 2 lutego 

2016 roku obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego 
zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej i dlatego na   
wszystkich Mszach św. święcono gromnice. Tego dnia był 
również obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego.

 Święty Błażej – W środę, 3 lutego we wspomnienie św. 
Błażeja patrona chorób gardła i krtani, kapłani udzielali 
wiernym szczególnego błogosławieństwa „Błażejkami”, 
dwoma skrzyżowanymi świeczkami.

 Święta Agata – W piątek, 5 lutego Kościół wspomina św. 
Agatę dziewicę i męczennicę. Na Mszach św. tego dnia 
święcono chleb, sól i wodę.

 Adoracje Eucharystyczne – W I czwartek i I piątek,            
tj. 4 i 5 lutego prowadzone były w kościele Adoracje 
Eucharystyczne wg stałego planu.

 Środa Popielcowa – Rozpoczęliśmy Środą Popielcową, 
10 lutego, Wielki Post. Na każdej Mszy św. kapłani 
posypywali głowy popiołem mówiąc: „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz”.

 Światowy Dzień Chorego – Czwartek , 11 luty - to 
Światowy Dzień Chorego obchodzony we wspomnienie 
Matki Bożej z Lourdes.

 Droga Krzyżowa – W piątek, 12 lutego mieliśmy okazję 
uczestniczyć  w pierwszej w tym roku Drodze Krzyżowej. 
Kolejne Drogi Krzyżowe w piątki Wielkiego Postu o  
godz. 17.30 i w niedziele przed Gorzkimi Żalami o godz. 
14.30.

 Odwiedziny chorych – W sobotę, 13 lutego kapłani 
odwiedzili chorych w ich domach.

 Msza św. w intencji chorych – W niedzielę, 14 lutego 
Msza św. o godz. 9.00 sprawowana była w intencji 
chorych. Na zakończenie Mszy św. kapłani udzielali 
Sakramentu Chorych.  

 Gorzkie Żale – Począwszy od I Niedzieli Wielkiego 
Postu Gorzkie Żale odprawiane są o godz. 15.00.

 Światowe Dni Młodzieży – W niedzielę, 21 lutego 
młodzież naszej parafii, podczas wszystkich Mszy św., 
przekazała informacje związane z organizacją 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pod 

przewodnictwem Papieża Franciszka.
 Składka remontowa – Również w niedzielę, 21 lutego 

zbierana była składka remontowa. Zebrano 10.200 zł. Za 
złożone ofiary i wszelką pomoc dla parafii składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego -  W Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez Papieża Franciszka, 
w naszym kościele od poniedziałku, 22 lutego 2016 roku 
rozpoczęto odmawianie, w dni powszednie w Godzinie 
Miłosierdzia - o godz. 15.00, Koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 22 luty 2016 rok to 85 rocznica pierwszego 
objawienia, jakiego doznała s. Faustyna  Kowalska ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w 
klasztorze w Płocku. Miłosierny Jezus polecił jej wtedy 
namalowanie obrazu z podpisem „Jezu, ufam Tobie”.

 Międzydekanalny Dzień Skupienia – W sobotę, 
27 lutego spotkali się w Zbąszyniu, na kolejnym 
Dniu Skupienia Proboszczowie 5 dekanatów: 
międzychodzkiego, lwóweckiego, pniewskiego, 
wolsztyńskiego i zbąszyńskiego.

Co nas czeka w marcu i kwietniu 2016 roku?
 Wieczysta Adoracja – Dni archidiecezjalnej, wieczystej 

adoracji w naszej parafii przypadają na czwartek, piątek i 
sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu. W tym roku 
były to dni od 3 do 5 marca – I czwartek, I piątek i I sobota 
miesiąca. Adoracjom Najświętszego Sakramentu 
przewodniczyły grupy wg następującego planu: 
CZWARTEK – godz. 8.00 – 9.00 Straż Honorowa NSPJ. 
PIĄTEK –  godz. 8.00 – 9.00 Ojcowie I Matki Różańcowe. 
SOBOTA – godz. 8.00 – 9.00 Grupa św. Ojca Pio i św. Jana 
Pawła II. Ponadto w czwartek, piątek i sobotę od godz. 9.00 
– 12.00  były adoracje indywidualne w ciszy.

 Spotkanie szafarzy –  W poniedziałek, 7 marca w naszej 
parafii odbędzie się Rejonowe Spotkanie Szafarzy.

 Zbąszyńska Droga Krzyżowa – W piątek 18 marca, przed 
Niedzielą Palmową, przejdziemy Drogą Krzyżową 
ulicami naszego miasta. Początek Drogi Krzyżowej przy 
pomniku NSPJ o godz. 20.00.

 Ekstremalna Droga Krzyżowa – Uczestnicy tej nocnej 
Drogi Krzyżowej wyjdą  z Wolsztyna, w piątek 18 marca o 
godz. 21.00. Do Zbąszynia dotrą 19 marca w godzinach 
porannych.

 Świąteczny objazd chorych – Kapłani odwiedzą chorych 
w domach w sobotę, 19 marca – przed Niedzielą Palmową.

                  cd. str. 4
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Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII - cd
 Uroczystość św. Józefa – W sobotę, 19.03 przypada 

Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Tego dnia 
zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy w Nowym 
Dworze. 

 Niedziela Palmowa – Na Mszach św. będą święcone 
palmy, a Msze św. o godz. 9.00 i 12.00 poprzedzi procesja z 
palmami. Jest to trzecia niedziela miesiąca - zbierana więc 
będzie składka remontowa. 

 Spowiedź Wielkanocna –  Wielki Poniedziałek, 21 marca 
to dzień Spowiedzi Wielkanocnej w naszej parafii z 
udziałem księży z dekanatu.  Godziny spowiedzi: rano -  
9.00 – 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30 po południu – 
14.00 -17.00 z przerwą od 15.00 do 15.30 i wieczorem po 
Mszy św. do godz. 20.00.

 Triduum Paschalne – W dniach od 24 do 26 marca 
przeżywać będziemy Święte Triduum Paschalne.

 WIELKI CZWARTEK – Uroczysta Eucharystia 
Wieczerzy Pańskiej – o godz. 20.00.
 WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 
20.00. W tym dniu w kościele będą prowadzone przez 
poszczególne grupy – Drogi Krzyżowe.

WIELKA SOBOTA – Msza św. Wigilii Paschalnej – godz. 
21.00. Adoracje Eucharystyczne przy Grobie Pańskim wg 
planu zamieszczonego w gablocie. W tym dniu przy kościele i 
na wszystkich wioskach -  święcenie potraw.
 Wielkanoc – Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, 27 

marca i w Poniedziałek Wielkanocny, 28 marca 
odprawiane będą wg porządku niedzielnego. UWAGA! W 

Niedzielę Wielkanocną przechodzimy na czas letni.
 Pierwszy piątek – Pierwszy piątek – 1 kwietnia i 31 marca, 

czwartek przed pierwszym piątkiem, to dni Adoracji 
Eucharystycznych wg stałego planu.

 Pierwsza Spowiedź św. – Pierwsza sobota, 2.04.2016 roku 
to dzień pierwszej Spowiedzi św. dla dzieci kl. III 
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. 

 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II – W Wigilię Święta 
Bożego Miłosierdzia, przypadającą tak samo jak 11 lat 
temu w pierwszą sobotę miesiąca, obchodzić będziemy 
kolejną (11) rocznicę śmierci naszego ukochanego Papieża 
św. Jana Pawła II.

 Niedziela Miłosierdzia –  3 kwietnia 2016 – to Święto 
Bożego Miłosierdzia. Rozpoczyna się Tydzień 
Miłosierdzia. W tym roku jest to dzień szczególnie ważny, 
bo obchodzony w ROKU ŚWIĘTYM NADZYCZAJNEGO 
JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA. W Godzinie Miłosierdzia 
o godz. 15.30 zostanie w kościele odprawione 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – W Niedzielę 
Miłosierdzia, 3.04.2016 roku podczas Mszy św. o godz. 
14.30 i 16.00 dzieci kl. III odnowią przyrzeczenia 
chrzcielne.

 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Obchodzić 
będziemy w poniedziałek, 4 kwietnia 2016 roku. Jest to 
również Dzień Świętości Życia.

 Rekolekcje szkolne – Rekolekcje dla dzieci szkół 
podstawowych będą trwały w naszej parafii w dniach od 27 
do 29 kwietnia 2016 roku.                         Urszula Pawelska

 

 Fiolet, czerwień, cierpienie, męka, ból, postanowienie - te 
słowa mówią nam o Wielkim Poście wiele, ale nie wszystko. 
Faktycznie, w tym czasie przychodzimy na Drogę Krzyżową 
czy Gorzkie Żale. Myślimy o  Jezusie cierpiącym,  a nawet 
odmawiamy sobie przyjemności. Super, tylko jaki jest tego 
cel, sens? Oczywiście - MIŁOŚĆ!
AUTORYTET

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia pisał, że Pan Bóg 
„śmieje się” z naszego przeżywania postu: „… np. nie damy 
ciału pokarmu, podłożymy coś pod prześcieradło…, coś sobie 
w pantofle włożymy itd., a przecież nasze grzechy są 
poważniejsze i zupełnie inne.” Dalej pisał: „… na swój sposób 
chcemy się uświęcać. Nie tak, jak Pan Bóg chce, ale tak, jak my 
sobie obmyśliliśmy”. „Nieustannie Bogu tłumaczymy: Panie 
Boże, no tak, tak, masz rację, ale posłuchaj! Ja Ci opowiem, jak 

ja chcę kochać Ciebie”.
KIERUNKI W POŚCIE

Nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo ludzie 
mnie potrzebują, siebie nie pojmuję i 
„marnuję” i wreszcie nie umiem Bogu 
odpowiedzieć na miłość. Ciągle myślimy, 

mówimy i żyjemy według siebie: „Ja, ja, ja, ja..” - i nie 
zauważamy, że w ten sposób robimy z życia wielką 
„jajecznicę”. Tak jak każdy potrzebuję „witaminy M”, ale 
mam też zdolność do kochania. Wielki Post jest czasem, kiedy 
szczególnie nad tym pracuję.

POMOCE
 Pomagają nam w tym nabożeństwa, które uwrażliwiają nasze 
serca. Gorzkie Żale powstały na wzór Jutrzni, która 
odmawiana jest przez cały Kościół codziennie rano (nawet 
przez papieża). Ma za zadanie kształtować serca, stawiać je do 
pionu. Tak codziennie - kropla po kropli! A podczas Drogi 
Krzyżowej mogę zauważyć w czym jeszcze pomóc Jezusowi, 
czyli bliźniemu, który ma swój krzyż – bo przecież realnie 
trzeba traktować słowa Jezusa: 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” .
CEL

W  Z b ą s z y n i u  p o d c z a s  
nabożeństw pasyjnych używana 
była stara kapa (zdjęcie obok), 
która przedstawiała Trójcę Świętą. 
Każda Osoba jest inna, a są 
Jednością. Łączy ich Miłość, bo są 
jednym Bogiem. Dążmy do takiej 
Miłości, bo nią wypełnione jest 
niebo…

Co niedzielę na samym 
począ tku  Gorzk ich  Ża lów 
śpiewamy: „Uderz Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych 
opoki” - sami nic nie osiągniemy...                     Dawid Andrys

ROZGRZANIE SERCA DO MIŁOŚCI - WIELKI POST
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 Święty Jan Paweł II pisał: Grzech jest nie tylko 
przekroczeniem Bożego prawa, ale ponadto wzgardą lub 
zaniedbaniem osobistej przyjaźni między Bogiem i 
człowiekiem, chociaż nie zawsze wprost i otwarcie. Że jest on 
prawdziwą nigdy dostatecznie dającą się zmierzyć obrazą 
Boga. Co więcej, jest niewdzięcznym odrzuceniem miłości 
Bożej, zaofiarowanej nam w Chrystusie. Dlatego szczególnie 
w czasie Wielkiego Postu, ale i w ogóle w całym naszym życiu 
chrześcijańskim mamy się nieustannie nawracać - żałując i 
pokutując za popełnione przez nas grzechy, wedle 
napomnienia Jezusowego: Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię. To niebywały, pozorny paradoks wiary 
katolickiej, iż łączy w sobie równocześnie ewangeliczne 
radość i ufność, a zarazem ducha krzyża i pokuty. Właśnie 
Wielki Post ma nam posłużyć do odnowienia przyjaźni z 
Bogiem przez szczere nawrócenie duchowe i odpokutowanie 
obrazy wyrządzonej Jego mądrości i dobroci. Czyniąc zatem 
pokutę, przebłagujemy sprawiedliwy gniew Boga z powodu 
naszych win, które zaciągnęliśmy występkami. Co więcej, 
nasze wielkopostne uczynki i modlitwy pokutne nie tylko 
odnowią przyjaźń z Bogiem, nie tylko zagoją rany, które 
spowodował grzech, ale - posiadając często moc odpustów 
cząstkowych - zmniejszą kary doczesne za grzechy, czyli te do 
odbycia w bardzo bolesnych, 
oczyszczających ogniach czyśćca. 
 Nie dojdzie jednak do prawdziwej 
i skutecznej pokuty, gdy serce 
pozostaje jeszcze kamienne i 
zatwardziałe. Jezus wymaga od nas 
serca skruszonego, tj. takiego, które 
zarówno uzna w pokorze swe upadki i 
grzechy, wzbudzi serdeczny żal, jak również gotowe jest do 
ich odrzucenia! W takiej dyspozycji duchowej ważne są 
uczynki i modlitwa. Jak czynić pokutę w Wielkim Poście? 
Jaka to ma być pokuta, aby z jednej strony odżałować swe 
grzechy, a z drugiej zabezpieczyć się przed nimi? Oprócz 
naszych wzmożonych modlitw i nabożeństw (np. Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale), Kościół proponuje abyśmy podjęli 
drobne wyrzeczenia czy umartwienia cielesne i duchowe. Np. 
praktykowali wstrzemięźliwość od niektórych smacznych 
pokarmów czy napojów albo pościli np. jedząc mniej czy 
skromniej. Jak już powiedziano, każdy grzech nie tylko Pana 
Boga obraża, ale zaciąga także wobec Niego dług, tj. karę, 
którą należy odpokutować. Mimo wyznania grzechów i 
odpuszczenia ich w Sakramencie spowiedzi, kara za nie 
pozostaje. Dlatego przez różne pobożne praktyki trzeba nam 
ją zmazywać, pozbywać się jej. Doskonałym środkiem na 
odbycie tej pokuty jest właśnie poszczenie. W wielu 
przypadkach jawi się jako najskuteczniejsze, by wyprosić czy 
przebłagać Pana Boga. Św. Jan Chryzostom  daje odpowiedź, 
jaki jest cel i pożytek poszczenia. Mówi: Pość, boś zgrzeszył - 
pość, abyś nie zgrzeszył - pość, byś otrzymał - pość, abyś 
otrzymane zachował. Poskramiając własne ciało i jego 
zmysłowość, spełniamy nie tylko pokutę, ale dodatkowo 
wzmacniamy naszego ducha, łatwiej pokonujemy tkwiącą w 
nas pożądliwość. Serce jest wtedy uwolnione i szuka 

intensywniej, jakby Bogu się przypodobać, jak być blisko 
Niego. Umartwienia duchowe to np. dla ciekawskich 
opanowanie wzroku i słuchu, dla gadatliwych - języka, dla 
obruszonych - okazywanie większej życzliwości i ciepła 
ludziom trudnym. Umartwienia takie posiadają nie tylko 
pokutny charakter, ale wzmacniają naszą wolę w Woli Bożej, 
a usprawniają w wolności i miłości. 
 Umartwienie wielkopostne może więc dotyczyć także 
naszych codziennych obowiązków i posunąć nas w 
doskonałości. Np. gdy postaramy się o szybsze wstawanie, 
punktualność, porządek, pilność w pracy, większą życzliwość 
dla nieprzyjemnych kolegów, poskromienie języka. To 
wszystko sprawia, że stajemy się coraz bardziej delikatni i 
wrażliwi w naszych sumieniach, że nie będziemy często 
"wpadać" w grzechy lekkie, że odrzucimy drażliwość, 
wyrachowanie i własny egoizm. W Wielkim Poście Kościół 
nakłada na nas - dla naszego duchowego dobra - minimalne 
zobowiązania. Minimalne, gdyż np. u niektórych 
prawosławnych nie jada się przez cały Post mięsa i nabiału. 
Katolicy nie spożywają mięsa w Środę Popielcową i Wielki 
Piątek, a nadto w tych dniach jedzą w ogóle niewiele. Co 
jeszcze? Każdy piątek mógłby być dla nas w tym czasie nie 
tylko wstrzemięźliwy, ale i postny - mamy przecież odczuwać               

z cierpiącym Jezusem i opłakiwać 
własne grzechy. Aby móc lepiej, 
intensywniej rozmyślać o Męce 
Pańskiej i pocieszać męczonego Pana - 
potrzebujemy więcej spokoju i 
skupienia. Nie wolno więc nam się 
bawić czy tańczyć. Nie powinniśmy 
też słuchać głośno muzyki i raczej 

rezygnować z kina, teatru czy chodzenia do restauracji i 
barów. Nadto poskramiać niepotrzebny śmiech i żarty, etc. 
Ale Bogu są również miłe nasze dobrowolne wyrzeczenia. 
Dlatego Kościół zachęca do powzięcia sobie jakiegoś 
konkretnego wielkopostnego postanowienia, tj. uczynku 
pokutnego. Każdy porządny katolik powinien mieć jakieś 
własne wyrzeczenie na czas Postu - prawdziwe nawrócenie 
przejawia się bowiem w czynach. 
 Post, modlitwa i jałmużna są trzema filarami w życiu 
dobrego katolika, intensywniej zaś w Wielkim Poście. Wedle 
tradycji biblijnej poszczenie pomaga przeciw pożądliwości 
oczu i ciała, modlitwa - przeciw pysze i żądzy władzy, bo daje 
pokorę, zaś jałmużna - przeciw bogactwom i używaniu 
żywota. Pamiętajmy, że te uczynki  i modlitwy pokutne mają 
umartwiać nas, a nie innych. Choć może ciału są 
nieprzyjemne, jednak oczyszczają nas i zbliżają do Pana, 
przynosząc ostatecznie duszy wielką radość. Mamy je, 
choćby nie wiadomo jak ciężkie, ofiarować Bogu w duchu 
miłości, inaczej ich zasługa będzie niewielka. Pokuta ma być 
autentyczna, wedle słów Pańskich: Nawróćcie się do mnie 
całym sercem..., ale rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty (Jl 
2,12). Nasz trud się opłaci - przez wielkopostne umartwienia i 
wyrzeczenia do radości zmartwychwstania! 

Katechista

                                          Sławomir/Andrzej Król 

UCZYNKI POKUTNE PODCZAS WIELKIEGO POSTU
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MILENIJNY  ŚWIADEK  BYŁ  POŚRÓD  NAS
 Zbliżamy się do 
uroczystych obchodów 
1 0 5 0 - l e c i a  C h r z t u  
Polski, a jednocześnie 
d o  5 0  r o c z n i c y  
obchodów milenijnych 
1 0 0 0 - l e c i a  C h r z t u  
P o l s k i .  O b c h o d y  
milenijne, jakie miały 
miejsce w Poznaniu na 
pewno pamięta wielu 
parafian, a może są 
wśród nas uczestnicy tej 
j u b i l e u s z o w e j  
uroczystości.
 W uroczystościach, 
które odbyły się w 
niedzielę, 17 kwietnia 
1966 roku w Poznaniu 

brał udział mój nieżyjący już tato, niestety nie pozostawił 
żadnych pamiątek ani wspomnień. Miałam jednak okazję 
dotrzeć do szczególnego świadka tych uroczystości, który 
był wikariuszem w naszej parafii. Jest to KS. KANONIK 
ZDZISŁAW POTRAWIAK.
 Ks. Z. Potrawiak pochodzi z parafii p.w. NMP 
Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Z tej to parafii 
pochodzi również ks. kardynał Zenon Grocholewski, a 
także nasz były wikariusz ks. Janusz Pośpiech.Ks. kanonik 
Zdzisław Potrawiak został wyświęcony na kapłana w roku 
1967. Zbąszyń był jego drugim wikariatem. Był w 
Zbąszyniu w latach 1968 – 1970. Proboszczem był wtedy 
ks. Mieczysław Pohl, a wikariuszami w tym okresie, 
wspólnie z ks. Zdzisławem byli, ks. Stanisław Sikorski, ks. 
Zygmunt Janowicz, ks. Stanisław Chmielewski i ks. 
Michał Litkowski. Ks. Potrawiak był w latach 1995 – 2008 
proboszczem parafii p.w. Narodzenia NMP w Kaźmierzu, 
w dekanacie szamotulskim, a od roku 2008 przebywa na 
emeryturze i rezyduje w Tarnowie Podgórnym w parafii 
p.w. Wszystkich Świętych, w dekanacie przeźmirowskim.
 Za zgodą autora, ks. kanonika 
Zdzisława Potrawiaka, przedstawiam 
w całości jego wspomnienia z 
uroczystości milenijnych w Poznaniu.

                             Urszula Pawelska

BYŁEM MILENIJNYM
   LEKTOREM

 
 17 kwietnia 1966 r. przypadł mi 
zaszczyt uczestniczenia w liturgii 
millenijnej Mszy św. przed Katedrą 
Poznańską. Pewnie nie byłoby w tym nic 
szczególnego, gdyby nie to, że dziś 
jestem jedynym żyjącym członkiem 

Asysty Millenijnej, o której śp. Ks. prof. Bronisław Szulc 
nazajutrz powiedział: - Oj, będzie ksiądz w Kronikach 
millenijnych odnotowany – co za zaszczyt!
 Piszę to, bo czuję i dumę, ale i wielkie dziękczynienie, że 
byłem wśród takich znakomitych przedstawicieli hierarchii 
Kościoła, jak Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, główny  
celebrat ks. Arcybiskup Antoni Baraniak oraz kanonicy 
gremialni Kapituły Katedralnej, nie mówiąc o Episkopacie 
Polski, który w komplecie na trybunach na tle Katedry 
uświetniał nabożeństwo (dodam na marginesie, że bracia 
zakonni katedralni czuwali całą noc, żeby  nieprzyjazne grupy 
nie rozebrały trybun, tak w zakulisach szeptano – i nie bez 
powodu, bo były to trudne czasy dla Kościoła).
 Znakomity ceremoniarz seminaryjny ks. Edward Majka 
znał moje możliwości i wiedział, że wyznaczoną dla mnie 
funkcję lektora wypełnię dobrze. Pamiętam, że ks. infułat 
Gerard Mizgalski szepnął mi: - Zobacz, ile masz Ludu 
Bożego – a było ok. 300 tysięcy  uczestników – pokaż siłę i 
moc tego Słowa, którego będą słuchali! Śmiało dasz radę! Ta 
funkcja lektora, którą z ufnością mi powierzono, była dla mnie 
zaszczytem.
 I kolejne wyróżnienie: będąc subdiakonem, na znak pokoju 
osobiście niosłem Pacyfikał do ks. Prymasa, a on na moje 
pozdrowieni
e: Pokój z 
T o b ą  -  
odpowiedzia
ł  j a k  
przyjacielow
i: I z duchem 
T w o i m ,  
zatrzymując 
r ę k ę  n a  
m o i m  
ramieniu.
 Ten mój zachwyt i zaszczyt towarzyszy mi, ile razy 
spoglądam na pamiątkowe zdjęcia, które mam przed sobą w 
pokoju. Co mnie jeszcze urzekło, to olbrzymi tłum                           
i duchowieństwo, Episkopat. Kiedy patrzę na moje zdjęcia, to 

te wspomnienia trwają. 
 To wydarzenie idzie ze mną, a ja z pokorą 
dziękuję za dar życia i za powołanie kapłańskie 
– a pozostałych członków asysty Bogu 
polecam. Mam 73 lata, a tych, co byli ze 
mną w asyście już nie ma (mieliby dziś już po 
115 lat!). Modlę się za nich, Bogu dziękując, że 
byłem w tej historycznej, dostojnej asyście.
  Życie składa się z epizodów. Mam 
nadzieję, że ten zakwalifikował mnie do historii 
triumfu Kościoła i dziękczynienia za 1050 lat 
chrześcijaństwa w Polsce. Jestem z tego bardzo 
dumny, pokornie dziękując tym, którzy to 
przeczytali.  Z Bogiem. 

                     ks. kanonik Zdzisław 

Potrawiak 
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Dla parafii . . .
W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co dzień nie 
widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś przedstawiamy 
kolejną z takich osób. Jest nią pani Elżbieta Stachuła 
mieszkanka Strzyżewa , która przez długie lata zajmowała się 
wystrojem tamtejszej kaplicy.  

Do Strzyżewa przywędrowałam jako dziecko z rodzicami 
i moim bratem do moich dziadków. Pochodzę z dolnego 
Śląska a urodziłam się w Piławie Górnej. W Strzyżewie 
uczęszczałam do szkoły podstawowej. Potem ukończyłam 
szkołę rolniczą. Zaraz potem podjęłam pracę w 
Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej „Las” w Zbąszyniu a 
następnie Jastrzębsku Starym. Po likwidacji zakładu zmarł 
nagle mój mąż i przeszłam na rentę rodzinną. Jestem mamą 
syna Jacka, synowej Joanny  oraz szczęśliwą babcią Patryka i 
Kuby. Kiedyś kaplicą zajmował się mój tata, pomagałam mu 
wtedy. Jeździł często do Poznania po oleje, hostie i wszystko, 
co było potrzebne do Mszy Św.  

Kiedyś w tym miejscu  była kawiarnia. Dziś mamy 
piękną kaplicę, która powstała dzięki komitetowi 
zorganizowanemu z inicjatywy ówczesnego sołtysa śp. 
Stanisława Kucza, w którego skład weszli: śp. Jan Mazur,               
śp. Franciszek Waligóra, śp. Bernard Janik, śp. Franciszek 
Kostera, śp. Władysław Szofer, Maria Stefan, Krystyna Bok, 
Alfons Migdałek. Pomagali również: śp. Czesław Stachuła, 
Maria Kostera- Kaniecka, Janusz Połomka, Kazimierz Stefan 

oraz inni mieszkańcy wsi, którzy 
u d z i e l a l i  s i ę  s p o ł e c z n i e .                    
Za  p ieniądze  zebrane  przez  
mieszkańców naszej wsi (tzw. 
składkowe) zakupiliśmy ornaty. Tymi 
sprawami zajmował się właśnie 
powołany do tego komitet. Mamy 
również w kaplicy ornat i dwa obrazy 
Ojca Pio i obraz „Miłosierdzia 
Bożego”  ufundowane przez rodzinę 
p. Zająców.

Od 2009 roku razem z  p. Janem Łatą, wtedy jeszcze 
kościelnym, opiekowałam się kaplicą. Dziś funkcję 
kościelnego w Strzyżewie pełni p. Walerian Piter wraz z Radą 
Parafialną.

W kaplicy dbałam o jej wystrój. Zmieniałam kwiaty, 
układałam bukiety w zależności od pory roku i świąt. 
Wszyscy bardzo się cieszymy, zwłaszcza ludzie starsi i 
chorzy, że mamy  w naszej wiosce możliwość uczestniczenia 
w niedzielnej mszy św. Jeszcze niedawno mszę św. odprawiał 
nam śp. ks. Leon Łodziński. Jak zdrowie pozwalało w kaplicy 
spędzałam bardzo dużo czasu, prawie każdą wolą chwilę. 
Dbanie o wystrój naszej małej świątyni sprawiało mi ogromną 
radość. 

Moje hobby to robienie na drutach. Lubię także oglądać 
różne programy sportowe min. tenis, siatkówkę, biegi 
narciarskie i skoki. 

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska

ŚW I Ę TO Ś Ć A C Z Ł OW I E K
Gdy wyobrażamy sobie świętego,  widzimy 

przygarbionego staruszka, klęczącego przed ołtarzem z 
różańcem w ręce, zatopionego w gorliwej modlitwie. 
Uważamy, że aby osiągnąć świętość powinniśmy pościć co 
dwa miesiące, oddać dobytek biednym, rzucić wszystko i całe 
dnie spędzać na modlitwie. Jest to błędne myślenie. Każdy z 
nas jest powołany do świętości. Święty nie jest ideałem, ma 
świadomość swojej grzeszności, ale się na nią nie godzi. My 
także możemy być świętymi! Musimy tylko przełamać się, 
zwalczyć swoje lenistwo i zacząć walczyć z grzechem. Sam 
Bóg daje nam siłę do działania, my tylko musimy zacząć z niej 
korzystać. Idealną inspiracją będą do tego nasi święci!  

Święty Andrzej Bobola był Jezuitą i męczennikiem. Był 
upartym i zawziętym mężczyzną. Jest to bardzo istotne w 

naszym życiu. Trzeba nam być upartymi i zawziętymi i te 
dwie cechy budować na Jezusie. 

Święta Katarzyna ze Sieny była kobietą konkretną. 
Zamiast biadolić nad kryzysem Kościoła, poszła go ratować. 
Zawstydzała tych, którzy w imię świętego spokoju woleli 
złagodzić Chrystusowe nauczanie, a nawet zapomnieć o 
niektórych wskazaniach. 

Święta siostra Faustyna była kobietą odważną. 
Szczegółowo poznała mękę Zbawiciela, widziała, jakie 
konsekwencje ma grzech, doznawała ataków złych sił, a na 
zewnątrz – niechęci współsióstr. Pewnie gdyby powiedziała, 
że już nie chce, wszystko by ustało. Ale podjęła walkę. Ta 
dzielna kobieta dosłownie wyrwała duszę z łap Złego. Dzień 
po dniu walczyła też z własnymi słabościami, wciąż 
rozwijając się duchowo. To prawdziwa Boża wojowniczka.

My młodzi najwięcej czasu poświęcamy świętym w 
okresie zbliżającego się bierzmowania. Jest to dla nas bardzo 

ważny dzień, ponieważ ten sakrament 
przybliży nas do Boga. Wybierając dla 
siebie patrona, nie kierujmy się 
decyzjami znajomych czy rodziny. 
Nasz patron wspiera nas całe życie, 
dlatego wybierając go, bierzmy pod 
uwagę nasze mocne i słabe strony. Ta 
wyjątkowa dla nas uroczystość 
odbędzie się 7 maja o godzinie 18.30. 

Pamiętajcie! Wszyscy możemy 
osiągnąć świętość. 

Katarzyna Szymków  
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APOSTOŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - BŁ. MICHAŁ SOPOĆKO
 W Roku Nadzwyczajnego 
J u b i l e u s z u  M i ł o s i e r d z i a ,  
ogłoszonego przez Papieża 
Franciszka, nie sposób nie 
wspomnieć BŁ. KS. MICHAŁA 
SOPOĆKI, którego liturgiczne 
w s p o m n i e n i e  w  K o ś c i e l e  
Kato l i ck im obchodz i l i śmy 
15 lutego, w dniu jego narodzin 
dla nieba. Prawda o Miłosierdziu 
Bożym nie wyszłaby poza obręb 
zakonnej celi s. Faustyny, gdyby 

nie postać ks. Michała, jej spowiednika i powiernika. To z 
jego polecenia powstał Dzienniczek, z jego pomocą został 
namalowany obraz Jezusa Miłosiernego i to on, już po 
śmierci s. Faustyny, według zamysłu Bożego, założył 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
 Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w 
Nowosadach na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie 
szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Pomimo 
problemów materialnych rodzice dbali o podstawowe 
wykształcenie swoich dzieci. Wybór drogi życiowej  i swoje 
wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza postawie 
rodziców, ich głębokiej pobożności i miłości rodzicielskiej. 
Rodzina wspólnie modliła się i razem regularnie dojeżdżała 
wozem konnym na nabożeństwa do odległego o 18 km 
kościoła parafialnego. 
Po ukończeniu szkoły miejskiej w roku 1910 Michał Sopoćko 
rozpoczął 4-letnie studia w Seminarium Duchownym w 
Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 roku. 
Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz, ale już w 1919 
roku podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 
1923 ukończył magisterium, a trzy lata później otrzymał tytuł 
doktora teologii. Powrócił do swojej diecezji. W roku 1927 
został mianowany ojcem duchownym, a rok później 
wykładowcą w Seminarium Duchownym i na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie. Poświęcił 
się głównie pracy naukowej, podjął naukę języków obcych, 
których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się 
w 1934 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 Ks. Michał Sopoćko s. Faustynę spotkał w lecie 1933 
roku, jako penitentkę w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej 
Miłosierdzia w Wilnie, w którym był 
zwyczajnym spowiednikiem. Spotkanie 
to okazało się bardzo ważne dla obojga. 
Ona znalazła  w nim mądrego 
spowiednika, który poprowadził ją 
drogą doskonałości i okazał się 
niezastąpioną pomocą w rozeznawaniu 
jej objawień, był również inspiratorem 
powstania Dzienniczka. Ks. Sopoćko 
zaś, za przyczyną s. Faustyny, stał się 
czcicielem Miłosierdzia Bożego, 
współrealizatorem  i kontynuatorem 
powierzonej jej w objawieniach misji 
szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.

 Praca, którą ks. Sopoćko wykonał dla szerzenia idei i 
kultu Miłosierdzia Bożego,  s ięga autentycznie 
nieprzeciętnych wymiarów. Siostra Faustyna bardziej 
duchowo, wewnętrznie w niej uczestniczyła, a ksiądz 
wspierany przez nią, na zewnątrz apostołował. Doprowadził 
do namalowania w 1934 roku obrazu Najmiłosierniejszego 
Zbawiciela, a następnie umieszczenia go w kościele św. 
Michała w Wilnie. Wydał kilka publikacji na temat 
Miłosierdzia Bożego i potrzeby święta Miłosierdzia, 
wydrukował modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Czynił to 
wszystko  w porozumieniu ze swym Ordynariuszem, choć nie 
znajdował u niego pełnego zrozumienia i poparcia. 
Występował z memoriałami do biskupów w sprawie święta 
Miłosierdzia. Udał się nawet w tym celu osobiście do Rzymu. 
Niezwykła jego rola i zasługi szerzenia kultu, a tym samym 
jego wielkość jako apostoła Miłosierdzia Bożego stają się 
niezaprzeczalne.
 Siostra Faustyna szybko odeszła do Boga, zmarła w 
1938 roku mając zaledwie 33 lata, a księdzu Sopoćce 
pozostawione zostało wielkie i trudne zadanie kontynuacji 
dzieła, które wspólnie rozpoczęli. Miał założyć zgromadzenie 
zakonne i nadal starać się o ustanowienie święta Miłosierdzia 
Bożego. W swoich wspomnieniach ks. Michał pisze, że s. 
Faustyna przed śmiercią mówiła, że …mam głównie starać się 
o święto Miłosierdzia Bożego w I niedzielę po Wielkanocy, że 
nowym zgromadzeniem mam się zbytnio nie przejmować, że 
po pewnych znakach poznam, kto i co ma w tej sprawie 
czynić… . W roku 1940 w kazaniu pasyjnym ks. Sopoćko po 
raz pierwszy wyjawił powiązanie kultu Bożego Miłosierdzia z 
osobą s. Faustyny.
 Ks. Michał w czasie okupacji niemieckiej, aby uniknąć 
aresztowania, musiał się ukrywać w okolicach Wilna. Gdy w 
roku 1944 powrócił do Wilna, przyjął śluby zakonne pierwszej 
szóstki kandydatek wiernej służby Najmiłosierniejszemu 
Zbawicielowi i Jego Matce Miłosierdzia. Uroczystość ta 
odbyła się w bardzo skromnych warunkach i w ukryciu. Nie 
dane jednak było kontynuować to dzieło w Wilnie. 
Prześladowania ze strony władzy radzieckiej zmusiły siostry 
do opuszczenia Wilna, a pierwszy dom zgromadzenia, czyli 
Dom Macierzysty powstał w Myśliborzu. Stało się wszystko 
tak, jak przepowiedziała s. Faustyna.
 Ks. Sopoćko również opuścił Wilno, ponieważ groziło 

mu aresztowanie. Od 1947 roku już 
na stałe zamieszał w Białymstoku. W 
tym samym roku odwiedził siostry w 
Myśliborzu. Utrzymywał z nimi 
stały kontakt. Zgromadzenie to 
dzisiaj nosi nazwę Zgromadzenie 
Siós t r  Jezusa  Miłos iernego.  
Współtworzenie tego zgromadzenia 
należy poczytać za niewątpliwą 
o s o b i s t ą  z a s ł u g ę  i  k o l e j n e  
potwierdzenie przysługującego ks. 
Michałowi  miana Apostoła 
Miłosierdzia Bożego.

 cd. str. 9
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WIGILIA PASCHALNA - LITURGIA CHRZCIELNA 

KS. SOPOĆKO -cd. 

 Ks. Sopoćko był wykładowcą w seminarium 
białostockim. Organizował kursy katechetyczne dla zakonnic 
i osób świeckich. W roku 1962 przeszedł na emeryturę, ale 
nadal czynnie uczestniczył w życiu diecezji. Zmarł w domu 
Sióstr Misjonarek, 15 lutego 1975 roku, w dzień 
wspomnienia świętego Faustyna, patrona siostry 
Faustyny Kowalskiej. Został pochowany na cmentarzu w 
Białymstoku. W roku 1988 przeniesiono jego doczesne 
szczątki do wzniesionego w tym mieście Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia. Znajdują się tam również relikwie św. 
S. Faustyny i św. Jana Pawła II. Sanktuarium jest spełnieniem 
marzeń ks. Sopoćki, który pragnął wybudować taki kościół 
jeszcze w Wilnie.
 Beatyfikacja ks. Michała, która odbyła się 28 września 
2008 roku, zgromadziła przy tej świątyni blisko 100 tysięcy 
pielgrzymów z Polski i świata, rozsławiając w ten sposób 
Białystok jako Miasto Miłosierdzia. To w tym mieście bł. ks. 
Michał Sopoćko spędził blisko 30 ostatnich lat swego życia. 
Stąd, za jego sprawą, rozeszło się na cały świat przesłanie o 

Bożym Miłosierdziu i tu stworzył podstawy teologiczne i 
liturgiczne kultu Miłosierdzia. Do tego sanktuarium 
przybywa wielu pielgrzymów, aby modlić się za 
wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćki. 
 Grupa pielgrzymów ze Zbąszynia w roku 2014 również 
modliła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Białymstoku, a w roku 2013 nawiedziła  Macierzysty Dom 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. 
Módlmy się za przyczyną bł. ks. M. Sopoćki o potrzebne łaski 
oraz o rychłą jego kanonizację.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną bł. ks. Michała
Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś bł. ks. Michała Sopoćkę 
apostołem nieograniczonego miłosierdzia i żarliwym 

czcicielem Maryi Matki Miłosierdzia. 
Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia
i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, 
otrzymał(a) łaskę … za jego wstawiennictwem,

o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.      
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

                                                                    Urszula Pawelska

 Główną celebracją Triduum Paschalnego jest wieczorna 
Wigilia Paschalna, najbardziej uroczysta liturgia w całym 
roku liturgicznym. Ze swej istoty jest ona nocnym czuwaniem 
na cześć Pana, nawiązującym do wyjścia Izraelitów z niewoli 
egipskiej, szczególnie zaś dla chrześcijan do nocy 
zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie zdarzy się na 
nowo w tę niezwykłą noc, zwłaszcza poprzez dwa 
sakramenty – chrzest oraz Eucharystię.
 Liturgia chrzcielna od pierwszych wieków związana jest 
z Nocą Paschalną, chrzest zanurza nas bowiem w śmierci 
Chrystusa i daje nam udział w Chrystusowym 
zmartwychwstaniu.  Liturgia chrzcielna następuje po liturgii 
słowa, rozpoczyna ją śpiew „Litanii do wszystkich świętych”, 
wołanie o wstawiennictwo tych, którzy już cieszą się chwałą 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapłan błogosławi wodę, 
wypowiadając modlitwę. Kościół przypomina w niej to, jak 
Bóg przygotował wodę do wyrażania łaski chrztu. 
Przywołuje wodę z początku świata, wody potopu, wody 
Morza Czerwonego, wody Jordanu, krew i wodę 

wypływającą z boku Chrystusa 
i nakaz chrztu dany Apostołom. 
Stąd wołanie Kościoła o 
o t w a r c i e  ź r ó d ł a  c h r z t u  
świętego, o zstąpienie na tę 
wodę mocy Ducha Świętego. 
Jeżeli są katechumeni (dorosłe 
osoby mające przyjąć chrzest), 
teraz właśnie  przyjmują 
c h r z e s t .  J e ś l i  n i e  m a  
katechumenów, dokonuje się 
odnowien ia  p rzyrzeczeń  
chrzcielnych. Wszyscy stojąc, 
trzymając w rękach zapalone 
świece, wyrzekają się grzechu i 
szatana oraz składają wyznanie 
wiary. Po skończonej modlitwie 
k a p ł a n  k r o p i  l u d z i  
p o b ł o g o s ł a w i o n ą  w o d ą .  
Uczestnicząc w tym obrzędzie, 
przypominamy sobie, że przez 
chrzest razem z Chrystusem 
wkroczyliśmy       w nowe 
ż y c i e .  O d n a w i a m y  
przyrzeczenia chrzcielne, bo 
chcemy teraz już świadomie iść 
za Chrystusem.
 To  j e s t  n a j g ł ę b s z a  
symbolika Wigilii Paschalnej i związanego z nią chrztu. Taka 
jest symbolika wody. W wodzie umiera człowiek stary, rodzi 
się nowy, zatem woda jest symbolem śmierci, ale i 
zmartwychwstania.

                                                 Opr. Krzysztof  Kubiak
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 W nocy z dnia 18 na 19 marca wyruszą z Wolsztyńskiej 
Fary pątnicy, którzy z modlitwą, w całkowitym milczeniu, 
indywidualnie, w samotności pragną w zjednoczeniu z 
cierpiącym Panem Jezusem przejść Drogę Krzyżową. 
Nazwano ją „Ekstremalną”, czyli niezwykle trudną, ponieważ 
pątnicy pójdą przez całą noc, 42 kilometry polnymi drogami, 
przez lasy i pola, omijając poszczególne wsie i uczęszczane 
trasy, zatrzymując się na chwilę tylko przy oznaczonych 
czternastu stacjach Drogi Krzyżowej. Ile godzin będzie trwało 
to przejście? Trudno przewidzieć, ale jak mówią ci, którzy już 
w ubiegłych latach brali udział w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej, wychodząc z Wolsztyna po Mszy św.  ok. godz. 

0021 ,  pierwsi uczestnicy mogą znaleźć się u celu – to jest w 
00 

kościele parafialnym w Zbąszyniu – około godziny 8 rano, a 
inni jeszcze długo będą tam docierać.
 Tu kilka głosów objaśnienia na temat historii tego 
niezwykłego przedsięwzięcia. Inicjatorem i pomysłodawcą 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest ksiądz Jacek Stryczek 
(znany także z mediów jako inspirator bożonarodzeniowej 
akcji „Szlachetna Paczka”). Motywacją do jej stworzenia jest 
... współczesny kryzys męskości. Zdaje się, że kobiety 
wykazują większą religijność i zaangażowanie w Kościele, a 
mężczyźni czują się stworzeni do „większych” spraw, a tu 
mogą i mają możliwość się sprawdzić – czy potrafią wybrać 
to, co najtrudniejsze, ale ważne, czy potrafią wykazać się 
odwagą, męstwem i czy udowodnią, przede wszystkim sobie, 
że Pan Bóg jest dla nich największą wartością. Poza tym, 
wybierając taki heroiczny sposób uwielbienia Boga, mogą też 
dać innym świadectwo swojej wiar. 
 EDK odbyła się po raz pierwszy w roku 2000, 
maszerowano wówczas z Krakowa do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przedsięwzięcie bardzo prędko podjęli inni. 
W ubiegłym roku w całej Polsce było już 63 takich tras, wzięło 
w nich udział około 12 tys. osób, od gimnazjalistów po 
emerytów. Od Środy 
Popielcowej trwają 
zapisy na tegoroczne 
e d y c j e  ( P o l a c y  
organizują się również 
za granicą). Do wyboru 
jest 120 tras, w dwóch 
terminach 11-go albo 
18-go marca.
 P i ę ć  o s ó b  z  
Wolsztyna i okolic, 
które w ubiegłym roku 
b r a ł y  u d z i a ł  w  
Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej na trasie z 
Mosiny do Lubinia – w 
której uczestniczyło 
o k o ł o  5 0  o s ó b  

miejscowych, a dojechało 450 z innych miejscowości 
– pokonało 44 km i to oni postanowili zorganizować 
EDK na naszym terenie. Obecnie wytyczają, testują 
trasę i dopinają „szczegóły”, by uniknąć głównych 
dróg. Droga Krzyżowa z Wolsztyna przebiegać będzie 
przez Chorzemin, traktami leśnymi do Nowej 

Tuchorzy, przez Boruję, Stefanowice, Grubsko, Chrośnicę i 
przez las do kościoła parafialnego w Zbąszyniu. 
Organizatorzy przygotowują 14 stacji Drogi Krzyżowej, 
którymi głównie będą oświetlone zniczami przydrożne 
kapliczki i krzyże. Cała trasa w newralgicznych punktach 
będzie oznaczona fluorescencyjną  taśmą odblaskową.
 Każdy pątnik otrzyma w pakiecie od organizatorów 
mapkę trasy i rozważania w formie pisemnej. Może też pobrać 
aplikację na telefon (słuchawki w uszach ułatwią modlitwę w 
czasie drogi), bardzo pomocną kamizelkę lub taśmę 
odblaskową. Uczestnik sam powinien się zaopatrzyć w: 
latarkę czołową, naładowany telefon, odpowiednie – co jest 
bardzo ważne – wygodne buty, pelerynkę przeciwdeszczową i 
dostosowany do aktualnej pogody strój, niektórym przyda się 
kanapka i termos z ciepłym napojem. Pątnik znać powinien 
również numer telefonu kontaktowego   i powinien wiedzieć, 
że w Wolsztynie i Zbąszyniu będą do dyspozycji samochody i 
dwóch ratowników medycznych.
 Inicjatorzy przypominają, że każdy pątnik idzie na 
własne ryzyko i przy podejmowaniu decyzji, trzeba się 
wykazać roztropnością. Osoby nieletnie muszą być pod 
opieką dorosłych. 
 Na zakończenie jeden z pomysłodawców dodaje: 
Ekstremalna Droga Krzyżowa różni się od innych praktyk 
religijnych – to ofiara, a nie pustosłowie. Ja chcę tylko 
podziękować Panu Bogu za wszystko, co każdego dnia z Jego 
dobroci otrzymuje. Wierzę, że tym, którzy się zdecydują iść ... 
nic złego się nie stanie. Ufam w Bożą pomoc.

    Gertruda Jazdon

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie 
internetowej www.edk.org.pl oraz Facebook 
WOLSZTYN.EDK
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WIELKI POST ERM-u
„Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”  
(z Księgi proroka Ezechiela).
 Wielki Post rozpoczęliśmy Mszą Św. Środy Popielcowej, 
którą ks. Marek odprawił w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym. To tam uświadomiliśmy sobie, że Wielki Post 
jest baaa…ardzo długi, jeśli chodzi o oczekiwanie na święta 
Wielkanocy, ale bardzo krótki, jeśli chodzi o nawrócenie serca. 
Na to zawsze za mało czasu… I nagle przyjdzie Wielki Tydzień, 
a my w powijakach – a właściwie w sprzątaniu, pieczeniu i 
szykowaniu koszyczka do święconki… Wobec tego nasze 
spotkanie formacyjne poświęciliśmy na przemyślenie 
nawrócenia. Ponieważ I niedziela Wielkiego Postu przyniosła 
Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni,  jednym z 
rekwizytów na naszym spotkaniu biblijnym był kamień.  Już 
prorok  Ezechiel dawał obietnicę, że w czasach mesjańskich Pan 
Bóg zabierze nam serca kamienne, a da nam serca z ciała. W 
pierwszym odruchu bronimy się przed takim surowym osądem 
naszego wnętrza  - bo przecież nie można powiedzieć, że 
współczesny człowiek jest pozbawiony wrażliwości, że jego 
serce jest „kamienne”.  Jednak jesteśmy wrażliwi głównie na 
siebie, nieustanne skoncentrowani na sobie - od chwili, gdy 
utraciliśmy dostęp do rajskiego „drzewa życia”, ciągle boimy się 
o swoje życie,  swoje szczęście. I zapamiętale go bronimy, nie 
umiemy go oddawać – Bogu, bliźniemu, a nawet sobie samemu - 
temu, którego do istnienia powołał Stwórca, i Który ma 
pragnienie, żebyśmy stali się w życiu „najpiękniejszą wersją 
samego siebie”. I właśnie o to chodzi w Wielkim Poście - 

żebyśmy się nawrócili z tej drogi życia tylko dla siebie. To 
bardzo ciężka praca wewnętrzna, ale jedyna sensowna – 
„wyrywać siebie sobie samemu”, według  wezwania ze Środy 
Popielcowej: ”Nawróćcie się do Mnie przez post i płacz, i 
lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty.”  To tak 
bolesny proces, że bez pomocy łaski właściwie nie do 
wykonania. To przecież nic innego, jak „umieranie dla siebie”… 
 Tak więc, na progu Wielkiego Postu, ERM spotkał się na 
Adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby prosić o tę siłę Tego, 
Który uczynił ze swojego życia całkowity dar z siebie samego – 
w czasie modlitwy zanosiliśmy procesyjnie Panu Jezusowi 
nasze symboliczne kamienne serca i wolę podjęcia trudu 
przemiany … Kamienie złożyliśmy u stóp Jezusa 
Eucharystycznego, a teraz czekają na święta Zmartwychwstania 
przy naszym „drzewie życia”, które powoli rozkwita białymi 
kwiatami – to symbol chrztu i wierności drodze, która się wtedy 
zaczęła – pójścia za Panem Jezusem także w tym, co nie jest 
wygodne, a nawet „boli”. Kwiaty przynoszą co tydzień dzieci, 
które uczęszczają na Drogę Krzyżową. Życzmy sobie, żeby na 
drodze Wielkiego Postu  narodziło się w nas „serce z ciała” – 
serce wrażliwe, otwarte na bliźnich (także tych najbliższych, 
wobec których jest to nieraz trudniejsze niż wobec innych), na 
Tajemnicę Boga i na Jego wolę wobec naszego życia... 
 Ks. Jan Twardowski pisał: „Ewangelista w Wielki Piątek 
mówi nie o przebiciu serca, ale o otworzeniu boku Jezusowego. 
Lepiej powiedzieć: Serce Jezusa, włócznią otwarte, a nie 
przebite…” Jezu, uczyń serce  moje według serca Twego! 
(zdjęcia w numerze).

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

„Błogosławieni miłosierni” to oficjalny 
hymn Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie 2016, skomponowany przez 
krakowskiego kompozytora - Jakuba 
Blycharza. To również drugi hymn ŚDM 
polskiego autorstwa. Poprzedni utwór 
napisany przez o. Jana Górę OP, „Abba 
Ojcze” towarzyszył spotkaniu młodych w 
Częstochowie w 1991 r.  W nagraniu 
hymnu ŚDM Kraków 2016 wzięła udział 
trójka wokalistów: Ola Maciejewska, 
K a t a r z y n a  B o g u s z  i  P r z e m e k  
Kleczkowski. Towarzyszyło im 47 
chórzystów powołanych ze scholii i 
chórów krakowskich. Nagranie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie praca 87 muzyków z 
polskiego studio filmowego - Alvernia 
Studios.
Interpretacja: 

Pierwsza zwrotka nawiązuje do słów 
Psalmu 121 (120) – miłosierny Pan czuwa 
nad nami i zawsze wie, co dla nas dobre. 
Pełni pokoju i ufności zwróćmy się ku 
Miłosiernemu Stwórcy. 

Druga zwrotka to odniesienie do 
przypowieści o zagubionej owcy z 
Ewangelii św. Łukasza (15,1-7), który 
mówi o tym, że niestrudzony Bóg daje 

każdemu grzesznikowi szansę na nowe 
życie. Dzięki wpisaniu człowieka w plan 
zbawienia i przelania Najświętszej Krwi 
mamy do tego życia dostęp.

Refren stanowi główne przesłanie 
krakowskich ŚDM – słowa piątego 
błogosławieństwa z Kazania na Górze z 
Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,3-10): 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”. Refren jest 
również nawiązaniem do Krakowa -  
miasta orędzia Miłosierdzia św. Siostry 
Faustyny.

Zwrotka trzecia to parafraza słów 
Psalmu 130 - „Jeśli zachowasz pamięć o 
grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi? 
/ Ale Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci 
służono z bojaźnią”. Boża postawa ma 
stać się dla nas inspiracją do czynienia 
miłosierdzia.

Ostatnia zwrotka nawiązuje do 
kerygmatów -  podstawowych prawd 
Ewangelii, które dotyczą m.in. miłości 
Bożej, rzeczywistości grzechu, odkupienia 
w Chrystusie czy tajemnicy Kościoła.

Chór - Zaufaj Panu! Żyj nadzieją i 
ufnością zawierz się zmartwychwstałemu 
Chrystusowi!                       Joanna Galas 
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Nądnia

Perzyny

Tekst hymnu ŚDM 

1. Wznoszę swe oczy ku górom,
 skąd Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem 
On Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, 
sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Ref.: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił 
win, Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał 
wszelki dług, Syn z grobu żywy 
wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w 
nas Duch. Niech to widzi świat!
Chór: 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i 
wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
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HISTORIA NASZYCH PRAOJCÓW
Chrzest Polski w 966 r. to początek Państwa, początek 
historii, którą znamy.  A co było wcześniej?
 Jest wiele teorii, wielu historyków, geografów, 
antropologów opracowuje swoje koncepcje. Przeczytałem 
„Dzieje Słowian" dr Lubomira Czubkiewicza historyka, który 
jako żołnierz służby zasadniczej w JW 5037 Babimost, w 
latach 1958-1959 bywał w Zbąszyniu. Jest on przekonany, że 
na podstawie wielu opracowań można wysunąć następującą 
hipotezę: Praojczyzną Słowian, jak również innych ludów 
indoeuropejskich, były północne stepy Azji Środkowej. 
Tereny te opuścili około dwa i pół tysiąca lat temu, migrując w 
stronę gór Ural. Jest wiele wskazówek świadczących o tym, iż 
w tym czasie Słowianie sąsiadowali z ludami irańskimi i 
finougryskimi. Nazewnictwo dotyczące łowiectwa, 
zbieractwa mamy bardzo podobne, jak również pewne 
zachowania - sposób strzelania z łuku, używanie krytych 
wozów stepowych, sposób prowadzenia walki. Na skutek 
zmian klimatu i prawdopodobnie naporu plemion 
mongolskich ze wschodu, Słowianie przemieszczali się na 
zachód. Około V wieku p.n.e. przybyli na niziny 
naddnieprzańskie. Świadczą o tym znaleziska ceramiki i wiele 
poszlak lingwistycznych. W tym czasie zmienił się tryb ich 
życia - z koczowniczego na osiadły - zajęli się rolnictwem.
Słowianie zajmowali teren około 200 tysięcy km², a ich szczep 
mógł liczyć około 200-300 tysięcy ludzi. Dla uzmysłowienia 
sobie na jakim etapie rozwoju cywilizacyjnego wówczas 
byliśmy, podam fakt, iż w tym samym czasie Hipokrates, 
Platon, Sokrates i Pitagoras tworzyli swoje dzieła, w Atenach 
wybudowano Partenon, a w Rzymie oddano do użytku 
największy akwedukt Aqua Appia ... W II wieku przed naszą 
erą, grecki historyk Klaudiusz Ptolemeusz, po raz pierwszy 
opisał lud "Suowenoi" - wtedy zajmujący jeszcze tereny od 
Uralu po Dniepr. Na tych terenach Słowianie byli około sześć i 
pół wieku. I znowu długotrwała susza powoduje migrację 
innych ludów ze wschodu, które szukają nowych terenów 
pastwiskowych. Zmusza to  Słowian do opuszczenia tych 
terenów i na przełomie II i III wieku naszej ery do dalszej 
wędrówki na zachód. Wędrówka ta miała charakter raczej 
podboju i najazdu niż pokojowego przemieszczania się. W IV 
w. n.e Słowianie zbliżyli się w okolicach rzeki Dunaj do granic 
państwa wschodniorzymskiego. Rzymianin Cezariusz z 
Nazjanzu wspomina o pojawieniu tych ludów zuchwałych, 
samowolnych i nie znoszących nad sobą panowania. 
Natomiast Prokopiusz z Cezarei w ,,Historii wojen" twierdzi, 
iż Słowianie pojawili się 
między Karpatami a Bałtykiem 
około  IV wieku .  Tenże  
Prokopiusz  wspomina  o  
słowiańskiej jeździe konnej, 
ś p i e s z ą c e j  n a  p o m o c  
Bizantyjczykom oblężonym w 
Rzymie w 536 roku przez 
Germanów. W innym miejscu 
pisze o ,,watahach" Słowian 
łupiących w 545 r. położone nad 
Dunajem pograniczne ziemie 

imperium wschodniorzymskiego. Opisuje także wygląd 
Słowian: Wszyscy są rośli i niezwykle silni, ich włosy nie są ani 
bardzo jasne ani nie przechodzą w kolor ciemny, ale wszyscy 
są rudawi, ich życie codzienne jest twarde, mieszkają w 
nędznych chatach, rozsiedleni z dala jedni od drugich, 
wstępując do walki  pieszo przeciw wrogom ruszają, dzierżąc 
w ręku oszczepy i małe tarcze, nigdy nie przywdziewając 
pancerzy. Wspomina również, iż pojawili się nieoczekiwanie i 
nikt o nich wcześniej nie słyszał. 
 Słowianie nie ciągnęli bezładną masą, lecz zdobyte obszary 
zasiedlali w zorganizowanych grupach plemiennych według 
przynależności plemiennej. I tak Polanie na przełomie V i VI 
wieku pojawiają się  nad środkową Wartą. Zorganizowali 
najpierw własne księstwo plemienne, a następnie 
podporządkowali sobie pozostałe plemiona słowiańskie 
między Karpatami a Bałtykiem, tworząc państwo polskie. 
Historycy zwracają uwagę na szczególną cechę Polan - 
zdolności państwotwórcze. 
 Co było wcześniej na ziemiach wielkopolskich? W I i II 
wieku mieszkali tu Wanedowie, Goci i inne plemiona 
germańskie oraz celtyckie. Oni założyli też pierwsze osady. 
Już w 150 roku naszej ery wg egipskiego geografa Klaudiusza 
Ptolemeusza, były tu takie miejscowości jak: Kalisia (Kalisz), 
Leucaristus (Leszno), Liqudunum (Legnica) czy Opalisia 
(Opalenica). Na przestrzeni kilkuset następnych lat Polanie 
doprowadzają do powstania Państwa Piastów. Łączyła ich 
wiara, a następnie władza. Plemiona składały się z rodów 
zajmujących ten sam teren i spokrewnionych ze sobą. Na czele 
rodu stali starości. Dążyli oni do zapewnienia sobie 
dziedziczności władzy, co umacniało ich autorytet, a grody 
były dla nich łącznikiem rodu. 
 W VII wieku u Polan nastąpiła zmiana techniki uprawy 
ziemi. Metodę wypaleniskową zastąpiła dwupolówka. W 
dwupolówce mogły pracować gospodarstwa jedno lub 
kilkurodzinne. Była ona również wydajniejsza i dawała 
większe nadwyżki żywności. Tworzyć się zaczęły grupy 
dużych właścicieli ziemskich wykorzystujących siły 
niewolników do pracy przy gospodarstwie. Rozkład 
organizacji rodowej wiąże się również ze zmianą sposobu 
osadnictwa. Nowe osady zakładały już nawet pojedyncze 
rodziny, trzebiąc pod uprawę grunty leśne. Według większości 
naukowców, był to początek państwa polskiego. Z Polan 
wywodzi się dynastia Piastów, która swoimi wpływami objęła 
cały obszar Pojezierza Wielkopolskiego. Powstają w tym 

czasie grody: Gniezno, Poznań, Giecz i 
Ostrów Lednicki ...
 Znamienna data Chrztu Polski - rok 
966 - rozpoczyna nowy rozdział życia w 
naszej Ojczyźnie, który uczynił naukę 
Chrystusa najważniejszym członem 
nowej cywilizacji ludzkości. Nowa 
religia odegrała też wybitną rolę jako 
czynnik państwowotwórczy, wzmocniła 
poczucie łączności i solidarności 
narodowej i wniosła pierwiastki ładu i 
porządku.               oprac. Tomasz Jazdon
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
6 marzec 
Łk 15, 1 – 3. 11 – 32 
„Przypowieść o synu 
marnotrawnym”

Faryzeusze potępiają 
p o b o r c ó w  
podatkowych i innych 
g r z e s z n i k ó w .  
N a t o m i a s t  J e z u s  
z w r a c a  s i ę  d o  
religijnych krytyków 
w  t r z e c h  
p r z y p o w i e ś c i a c h .  
Łączą je liczby: ginie 
jedna ze stu owiec; 
zagubiona zosta je  
jedna z dziesięciu 
monet; duszę i majątek 
zmarnował jeden       z 

dwóch braci. Łączy je też wspólna reakcja: smutek tych, 
którzy coś lub kogoś stracili i współradowanie się ich 
przyjaciół z powodu odzyskania zguby. Jednak przede 
wszystkim wspólne jest przesłane dla nich Boże 
miłosierdzie.

Każdy człowiek, bez względu na swoje przekonania, wiarę 
lub niewiarę, bez względu na swoje serce i czynione dobro 
lub zło, jest umiłowanym dzieckiem Boga. Dlatego, gdy coś 
niedobrego dzieje się z jednym z dzieci, Bóg poświęca mu 
swoją uwagę, by „znaleźć” je i ratować. Jezus przyrównuje 
grzeszników do zaginionej owcy. Wyraz owca kojarzy się              
z czymś  małym, bezradnym, czym trzeba się zaopiekować. 
Tak właśnie nazywa grzeszników Jezus. Ważne jest to, że 
nawrócona owieczka staje się źródłem Bożej Miłości. Tak 
właśnie czyni Bóg, to wyraz Jego łaski, niepojętej miłości i 
miłosierdzia.
13 marzec

 J 8, 1 – 11 „O tej chwili już nie grzesz”
Faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną 

na cudzołóstwie. Powinna zostać, wg prawa mojżeszowego 
ukarana przez ukamienowanie. Jednak faryzeuszom nie 
chodziło o tę kobietę, czy o prawo, ale o to, by mieć 
argumenty na pojmanie Jezusa. Szukają po prostu okazji do 
Jego oskarżenia. Jakakolwiek będzie Jego reakcja, będą 
mogli postawić jakiś zarzut. Jeśli nie przyłączy się do 

oskarżenia kobiety, 
o s k a r ż ą  G o  o  
o b a l e n i e  P r a w a  
Bożego. Jeśli rzuci 
kamieniem w tę 
kobietę, oskarżą Go 
o łamanie prawa 
rzymskiego, które 
z a b r a n i a  
J u d e j c z y k o m  
wykonywania kary 

śmierci. Jezus jednak zna prawdziwy cel nauczycieli 
religijnych, dlatego milczy, pisze palcem na ziemi a potem 
mówi: „Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci 
kamieniem”. Jakąż moc musiały mieć te słowa, skoro Żydzi 
zupełnie zmienili swoją postawę. Odeszli wszyscy, nikt nie 
rzucił kamieniem. Obawiali się, że ich reputacja mogłaby na 
tym ucierpieć. Wiedzieli dobrze jacy są. Znali swoje grzechy 
i grzeszki. Jezus nie potępił kobiety. To wydarzenie 
posłużyło Mu, by okazać miłosierdzie jeszcze jednej 
zabłąkanej duszy, by jeszcze jedna osoba doświadczyła 
Bożej miłości, by miała szansę na nawrócenie.
20 marzec
Łk 23, 1 – 49 „Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 
według świętego Łukasza ”

27 marzec 
Łk 24, 1 – 12 „Chrystus zmartwychwstał”

W tej ewangelii święty Łukasz opowiada o tym, jak to 
kobiety poszły do grobu Jezusa, mimo że On mówił, 
uprzedzał, że zmartwychwstanie. „Dlaczego szukacie 
żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj :  
zmartwychwstał.” To bardzo ważne słowa skierowane 
właśnie do nas. Kobiety poszły do Jego grobu, chcąc 
namaścić Jego ciało. Nie znalazły Go tam jednak. Dopiero 
potem im się ukazał. Istotne jest to, że szukały Jezusa wśród 
umarłych. One szukały Go w tym, co stare, pochodzące 
jeszcze z czasów starego Przymierza. Szukały nie tam, gdzie 
należałoby szukać. Szukały w starym świecie. Tymczasem 
Jezus należy już Nowego Świata. Kobiety nie rozumiały 
jeszcze Jego słów o zmartwychwstaniu.

Śmierć Chrystusa kończy przymierze Boga z ludem 
izraelskim zawarte na Synaju. Teraz została złożona ofiara z 
życia Jezusa. Nastąpiło odkupienie. Niewolnicy grzechu 
zostali wykupieni za cenę krwi Chrystusa – muszą w to 
uwierzyć i to przyjąć. W tych okolicznościach rozpoczyna 
się nowe, drugie i ostateczne przymierze Boga z ludźmi. Jego 
uczestnikami są wszyscy, którzy uwierzą w to, co Bóg im 
zaoferował przez Jezusa Chrystusa. Jezus naprawdę umarł. 
Jezus naprawdę zmartwychwstał. Bez tego życie ludzi nie 
miałoby sensu i celu. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie na 
zawsze byli z Nim.                         oprac. Katarzyna Kubiak 
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CHÓR STRAŻACKI GMINY ZBĄSZYŃ
 Rok temu po raz pierwszy zaprezentował się 
chór strażacki z Gminy Zbąszyń. W tym roku 
strażacy postanowili kontynuować śpiewaną 
tradycję .  W kośc io łach  w Zbąszyniu ,  
Chrośnicy, Łomnicy i Zbąszynku zorganizowali 
koncert kolęd.
 Strażaków znamy na co dzień z akcji ratowniczo-
gaśniczych, kiedy to  gaszą pożar czy wydostają ludzi 
z samochodów po wypadkach,  lub kiedy biorą udział 
w przeróżnych akcjach dla dobra społeczeństwa. Tym 
razem, chcąc podkreślić wielkość świąt Bożego 
Narodzenia, strażacy postanowili w zupełnie inny 
sposób przysłużyć się społeczeństwu. Śpiewaniem 
kolęd chcieli przybliżyć ludziom klimat Bożego 
Narodzenia oraz przypomnieć o tym, że warto 
zatrzymać się na chwilę w tej wielkiej gonitwie tego 
świata, bo przecież ok. 2000 lat temu urodziło się małe 
dziecko, które otworzyło nam Drogę do Nieba. To właśnie On, 
Jezus był najważniejszym gościem na każdym koncercie 
kolęd czy też raczej strażacy byli gośćmi w Domu Boga.
 Na pomysł stworzenia chóru wpadł w 2014 roku Andrzej 
Michalszczak na zebraniu zarządu powiatowo-gminnego w 
Nądni. Pozostałym strażakom spodobała się ta myśl i w ten 
sposób powstał chór, który zaprezentował się nam  już w 
zeszłym roku.
 Należałoby pamiętać, że chór nie powstałby, gdyby pewne 
osoby nie wzięły tego przedsięwzięcia w swoje ręce. Mam na 
myśli pana Jarosława Borowicza, głównego organizatora 
akcji i jej nagłośnienia, będącego na co dzień organistą w 
naszym kościele w Zbąszyniu oraz panią Katarzynę Jopek, 
która będąc dyrygentką, kierowała śpiewem wszystkich 
strażaków. Osoby te bardzo przyczyniły się do końcowego 

efektu, jakim było tournée po kościołach na chwałę Bożą. Te 
osoby wraz z władzami OSP z Gminy Zbąszyń (na czele               
z komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP w Zbąszyniu 
Adamem Ruciochem) sprawiły, że powstał chór, w którym 
można było usłyszeć piękne, męskie, odważne głosy, których 
na co dzień brakuje w naszych kościołach oraz miłe  i ciepłe 
głosy kobiet, bez których chór nie miałby swojej mocy.
 Nie można zapomnieć także o pozostałych strażakach, 
którzy z wielkim zaangażowaniem uświetniali swoim 
śpiewem Msze Święte. Są to: 
Bartkowiak Stefan, Bartkowiak Walerian, Bimkiewicz 
Łukasz, Brambor Łukasz, Brambor Wacław, Brychcy Alfons, 
Dąbrowski Franciszek, Gajdecki Andrzej, Gajdecki Paweł, 
Gajdecki Adam, Gajewski Łukasz, Hołowacz Irena, 
Hołowacz Karolina, Hołowacz Łukasz, Jaskuła Grzegorz, 
Kliemann Zenon, Kromski Zenon, Maciejewski Konrad, 

Michalska Katarzyna, 
Michalszczak Andrzej, 
Mirek Anna, Mirek 
S e b a s t i a n ,  N o w a k  
Mariusz, Piter Hieronim, 
Piter Marek, Połomka 
R o b e r t ,  P r z y b y ł  
Aleksandra, Rucioch 
Adam, Rucioch Dawid, 
R u c i o c h  B a r t o s z ,  
Rucioch Amelia, Rybak 
Ż a n e t a ,  S ł o w i ń s k i  
Damian, Szulc Janusz, 
Szulc Daria, Tratwal 
Jędrzej,  Wachowiak 
Wiktor, Wilk Ireneusz, 
Wośko Roman, Woźny 
Mariusz, Zataszczak 
Michał.
Jeśli kogoś pominąłem, 
przepraszam. Tak dużo 
było strażaków!

Grzegorz Jaskuła
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  Sakrament Chrztu przyjęli:          
  1/. Ksawery Piotr  Borkowski,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
  2/.  Maciej Mateusz  Wesołowski,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  3/.  Lena  Rychła,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  4/.  Marcelina Podgórska,  Nądnia, ul. Głowna,
  5/.  Wojciech  Wośkowiak,  Perzyny.

W OSTATNIM CZASIE: 

Odeszli do Wieczności:         
      1/.  Barbara Wiktoria  Perz,  l. 77,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
  2/.  Ludwika  Sołtysik,  l. 83,  Stefanowo,
  3/.  Jerzy  Szczepański,  l.  68,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  4/.  Leszek Jan  Krym,  l. 56,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
  5/.  Marek Romuald  Wnuczek,  l. 53,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
  6/.  Marianna  Tobys,  l. 85,  Nądnia, ul. Główna,
  7/.  Maria  Grabiniok,  l. 83,  Stefanowo,
  8/.  Wanda  Nowaczyk,  l. 88,  Zbąszyń, ul. Przedmieście Św. Wojciech,
  9/.  Norbert  Brumma,  l. 68,  Strzyżewo.

Sakrament Małżeństwa zawarli:         
           1/.  Łukasz  Zmuda  -  Katarzyna  Furmaniak,
  2/.  Mirosław  Dulat  -  Kamila Genowefa  Dym,
  3/.  Arkadiusz  Klajnert  -  Sylwia Kamila  Kostera

 Czcigodnym	solenizantom

Ks.	Dziekanowi	Kan.	Zbigniewowi	Piotrowskiemu,	
oraz	Ks.	Kanonikowi	Symplicjuszowi		Nowakowi

z	okazji	imienin	życzenia	zdrowia,	
błogosławieństwa	Bożego,	opieki	Matki	Bożej,	

Darów	Ducha	Świętego	
i	radości	w	pracy	duszpasterskiej 

                                             Czytelnicy	i	Redakcja	
																																											„Zbąskiego	

																																																															Sanktuarium”

Niech	zwycięstwo	Chrystusa	
umocni	naszą	wiarę,	niech	dodaje	nadziei,	

że	z	Nim	i	my	sprostamy	codziennym
	i	niecodziennym	wyzwaniom,

niech	pomnoży	w	nas	miłość,	która	nada	
sens	naszym	cierpieniom	

i	da	nam	gwarancję	zmartwychwstania	
do	wiecznej	radości.

Błogosławionych	Świąt	Wielkiej	Nocy	
Redakcja	„Zbąskiego	Sanktuarium”
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Nr 52    MARZEC      2016

R O K J U B I L E U S Z O W Y
Dzięki epokowej deklaracji Mieszka I Polska weszła w 
strefę oddziałowywania Ewangelii, rozpoczynając logos i 
etos, czyli myślenie i działanie Polaków.
W ROKU JUBILESZOWYM, chcąc uczcić 1050 rocznicę 
powstania Państwa Polskiego na fundamentach 
chrześcijańskiej nauki, planujemy wyjazd do piastowskiego 
Gniezna na uroczystość św. Wojciecha (24 kwietnia). Jadąc, 
uczcimy tym samym wizytę w Zbąszyniu ks. Prymasa Hlonda 
(3 VI 1928). W uroczystościach gnieźnieńskich będą 
uczestniczyć m.in. ks. Prymas Wojciech Polak wraz z 
Episkopatem oraz licznymi gośćmi z innych krajów i wyznań 

Przebieg uroczystości 24 kwietnia dla pielgrzymów ze 
Zbąszynia:
- wyjazd ze Zbąszynia z parkingu IKEA ul. Dowbor 
Muśnickiego godz. 5:30
- godz. 9:00  przejście procesyjne z relikwiami św. Wojciecha 
z Kościoła św. Mikołaja na Plac Katedralny 
- następnie Msza św. przy Ołtarzu Papieskim 
- po Mszy św. krótka przerwa, a potem zwiedzanie Katedry w 
przewodnikiem 
- w drodze powrotnej nawiedzenie wzgórz lednickich 
- koszt wyjazdu wraz z ubezpieczeniem będzie zależny od 
ilości osób (kształtować się będzie od 30 zł do 39 zł; wpłata 20 
złotych (od osoby), którą dokonujemy w zakrystii.

Pomódlmy się w 
następujących intencjach:
1. Proszę o wspomożenie przez 
Modlitwę mojego Przyjaciela  i 
jego rodzinę – Jan.

2. Proszę o westchnienie w 
sprawie, która bardzo mocno 
leży mi na sercu, która znana jest 
Panu Bogu, którego wypełnienia 
woli oczekuję. Jezu, ufam Tobie.

3. P r z e z  g r u p ę  l u d z i  
zaprzyjaźnionych człowiek 
czuje się mocniejszy i radosny, 
dlatego dziękujmy Panu Bogu za 
każdy dobrze przeżyty dzień 
dzięki przyjaciołom. Dziękujmy 
z a  n a s z e  m o d l i t e w n o -
przyjacielskie grupy modlitewne 
z naszej parafii.

4. P r o s z ę  o  z d r o w i e  d l a  
Grzegorza, byłego alkoholika, 
który zmaga się z rakiem. Panie, 
pomóż mu! Matko, wspieraj go! 
Św. Grzegorzu, módl się za nim.

5. Proszę o modlitwę za Hannę, 
która choruje na raka.  Św. O. 
Pio, św. Janie Pawle II, módlcie 
się za nami. Proszę też o siłę 
Ducha św. dla całęj rodziny. Bóg 
zapłać.

6. Św. O. Pio i św. Janie Pawle II 
wspierajcie Stanisława i jego 
żonę w zmaganiu się z rakiem 
żołądka.

7. Święci patronowie, proszę o 
zdrowie dla mojego kolegi 
Damiana.

8. Matko Kapłanów, miej w 
opiece wszystkich księży, którzy 
posługiwali  i służą w naszej 
parafii oraz tych, którzy będą 
służyć. Matko, wspomóż nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

9. Proszę za tymi, którzy 
ustawicznie, codziennie troszczą 
się o naszą parafię. Niech Pan 
Jezus wynagrodzi ich starania.

Światowe Dni Młodzieży. Niech 
z naszych ust płynie zachęta, 
aby młodzi pojechali i przeżyli. 
To będzie ziarno, które na 
pewno wyda swój plon. My 
t a k ż e  m o ż e m y  u g o ś c i ć  
pielgrzymów pod swoimi 
dachami (info. u ks. Łukasza).
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA  
    1. Kapie ze świecy

2. Kościelny instrument 
3. Wkładamy do niego kwiaty
4. Wlazł na płotek i mruga 
5. Znak odejmowania
6. Kalendarzowa – zaczyna się 21 marca
7. Wojownik w zbroi

autor: Milena

 

WYKREŚLANKA
Wykreśl z diagramu słowa związane z męką i śmiercią 
Pana Jezusa.  Z pozostałych liter odczytaj hasło.   

Has ...........................................................................ło: .

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

MATEMATYCZNY SZYFR
Aby odczyta ykonaj ć hasło, w
m n o ż e n i e  l i c z b  n a  
skrzyżowaniu pionowych i 
poziomych rzędów. Literę, 
b ę d ą c ą  p o d p o w i e d z i ą ,              
wpisz zgodnie z wynikiem 
działania we właściwe pole  
do diagramu.
Odczytaj hasło.

x
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JAK TO ZE CHRZTEM BYŁO

W wykropkowane miejsca wstaw odpowiednie 
wyrazy z tabelki poniżej.   

Książę Mieszko I był pierwszym …….. 
Polski. Należał do ………… Piastów. 

Tatą Mieszka był Siemomysł. 
Mieszkali w Gnieźnie, pierwszej 

……....... państwa polskiego. Mały 
książę był niewidomy. Gdy miał 7 lat, 
uroczyście obcięto mu włosy i odtąd 

jego …….....… zajął się ojciec. W dniu 
postrzyżyn odzyskał wzrok.

Najważniejszym ………….. w czasie 
panowania księcia ………….. było 

przyjęcie przez Polskę wiary w 
……………... Chrystusa.  Ożenił się 
z czeską księżniczką ……………., 

która była chrześcijanką. Sprowadziła 
pierwszych ……..…….. i biskupa. 
W Wielką …...... 24 kwietnia 966 r. 

polski książę został ………..… . 
Datę tę uważa się za historyczny 
początek ………..….. polskiego.  
        Od tej pory znaleźliśmy się 

       w wielkiej …...........  rodzinie.
Joanna i Jarosław Szarkowie

„Kocham Polskę”

Dynastii, chrześcijańskiej,  stolicy, Władcą, Dobrawą, 

wychowaniem,  państwa, Sobotę, wydarzeniem , 

Mieszka, księży,  ochrzczony,  Jezusa ,  



Pismo Parafii Zbąszyńskiej

 Litery w polach od  1  do  51  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl papieża Franciszka, które prosimy nadsyłać na adres: 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 marca br.  Rozwiązanie „Krzyżówki 
Zimowej”: Milsza Panu Bogu zgoda niż ofiara. Nagrodę wylosowała: Pani Bogdana Przybyła z Nądni.   GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:

1/.  miano, przezwisko,
  8/.  w ramach,
  9/.  siłacz, atleta – np. 
Pudzianowski,
10/.  rodzaj cukierka,
11/.  handlowanie 
kradzionym towarem,
15/.  pszczeli produkt,
16/.  w tym mieście 
dolnośląskim 
wydobywano kiedyś 
złoto,
17/.  imię piosenkarza 
Collinsa,
19/.  ograniczenia, 
zastrzeżenia,
20/.  polska pieśń 
patriotyczna,
21/.  wybór, wachlarz 
towarów,
26/.  tak nazywała się 
bohaterka „Przeminęło 
z wiatrem”,
27/.  smaczny 
schabowy,
28/.  duża rzeka w 
Hiszpanii,
29/.  były piłkarz 
Lecha Poznań, lub 
stercząca resztka 
drzewa,
30/.  zapora, bariera,
33/.  np. zjazd na 
sankach na torze 
saneczkowym,
34/.  droga w lesie,
35/.  popularny środek 
lokomocji w krajach 
azjatyckich,
36/.  na boisku 
piłkarskim: rożne i 
karne,
38/.  stolicą tego kraju 
jest Taszkent,
39/.  kwaśna 
przyprawa,
44/.  kolorowa firanka,
45/.  nie sen, czeski 
motocykl lub wyspa,
47/.  sprzedać coś za 
miskę …..,
48/.  nioska,
49/.  ptak z rodziny 
łuszczaków – mniejszy 
od wróbla,
50/.  stolica Wietnamu,
54/.  przetarg, lub 
odzywka,
55/.  inaczej Makao,
56/.  ….... za kominem.  

          Pionowo:
 
2/.  roślina kiedyś 
uprawiana na wianki 
ślubne,
  3/.  dawna moneta 
srebrna,
  4/.  jeden z bohaterów 
filmu „Epoka lodowcowa”,
  5/.  zakładasz je w banku,
  6/.  Melania … 
amerykańska aktorka 
filmowa – film „Lolita”,
  7/.  kant, oszustwo,
11/.  może być w życiorysie 
po nadużyciu alkoholu,
12/.  na targach lub w 
markecie,
13/.  rośliny naczyniowe – 
nazwa kojarzy się z 
nienaoliwionymi drzwiami,
14/.  anatomia wejścia,
17/.  duże miasto w 
Australii,
18/.  np. znaki 
przestankowe,
22/.  równowaga, spokój,
23/.  bunt szlachty,
24/.  największe miasto w 
stanie Wisconsin,
25/.  krótka wzmianka w 
prasie,
30/.  w posiadaniu studenta,
32/.  ustawienie zębów 
względem siebie,
37/.  profesor – bohater 
opowiadań Jerzego 
Szaniawskiego,
39/.  strunowy instrument 
muzyczny,
40/.  gmina w woj. 
dolnośląskim z którą 
współpracuje nasze miasto,
41/. ćwiczenie, zaprawa,
42/.  najsłynniejszy 
wodospad świata,
45/.  duże miasto w Japonii,
46/.  podała chustę 
Chrystusowi,
49/.  smok Kajka i 
Kokosza,
50/.  przysiad na zgiętych 
nogach,
51/.  małpa o donośnym 
głosie.          

KRZYŻÓWKA MARCOWA  
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

WIELKI POST ERM-u  
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 DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE  


