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SŁOWO PROBOSZCZA

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

KWIECIEŃ/ MAJ / CZERWIEC 2016

Co się działo w kwietniu 2016 roku?
Turniej Piłki Nożnej Halowej – W sobotę, 2 kwietnia 2016
na Hali Sportowej Zbąszynianka odbył się X Turniej Piłki
Nożnej Halowej o puchar Ks. Proboszcza.
 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II – Również 2
kwietnia, obchodziliśmy kolejną – już 11 rocznicę śmierci św.
Jana Pawła II. W tym dniu odbył się o godz. 21.00 Apel przy
pomniku Papieża.
 Pierwsza spowiedź – W pierwszą sobotę miesiąca, 2
kwietnia 2016 roku – dzieci kl. III przystąpiły po raz pierwszy
do spowiedzi.
 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – W niedzielę, 3
kwietnia dzieci kl. III – przygotowujące się do Pierwszej
Komunii św. – podczas Mszy św. o godz. 14.30 i 16.00
odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, trzymając w ręku świece,
zapalone przez rodziców od Paschału.
 Niedziela Miłosierdzia – W Święto Bożego Miłosierdzia,
w niedzielę 3 kwietnia, zostało w naszym kościele o godz.
15.30 odprawione Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 Składka remontowa – W niedzielę, 17 kwietnia zbierana
była składka remontowa, która wyniosła 8 tys. Za złożone
ofiary i wszelką pomoc dla parafii serdecznie dziękujemy.
 Obraz Świętego Józefa – W niedzielę, 17 kwietnia o godz.
18.00 powitaliśmy w parafii obraz Świętego Józefa, który
gościł u nas do poniedziałku. W poniedziałek, 18 kwietnia
o godz. 9.00 odprawiona została Msza św. do św. Józefa z
kazaniem i tego dnia trwała całodzienna adoracja,
zakończona o godz. 17.00 Różańcem św., Litanią do św.
Józefa i modlitwą do tego Świętego Patrona. Potem nastąpiło
pożegnanie obrazu, który specjalnym Samochodem-Kaplicą
pod opieką O. Kustosza, pojechał do Chobienic.
 Rocznica kanonizacji – W środę, 27 kwietnia 2016
przypadała druga rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II i św.
Jana XXIII.
 Rekolekcje szkolne – W dniach od 27 do 29 kwietnia 2016
trwały w parafii rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych.
Dzieci spotykały się każdego dnia na zajęciach
w szkole, w kościele i w Domu Katolickim. Nauki
rekolekcyjne głosił ks. Stanisław Gawlicki ze Świętej Góry w
Gostyniu. W związku z rekolekcjami dzieci, w niedzielę 1
maja 2016 roku zorganizowały przed kościołem zbiórkę na
budowę studni w Afryce.

Co nas czeka w maju i czerwcu 2016 roku?
 Kapele Dudziarskie – w niedzielę, 1 maja 2016 roku w
ramach II Festiwalu Dud Polskich: Wielkopolska stolicą
polskiej muzyki dudziarskiej – we Mszy św. o godz. 12.00
udział wzięły Kapele Dudziarskie, a po Mszy św. odbył się
koncert w kościele.
 Nabożeństwa Majowe i Apele – Przez cały miesiąc maj
Nabożeństwa Majowe odprawiane są po Mszy św. o godz.
18.00. Apel przy Grocie o godz. 21.00.
 Dni Krzyżowe – Od poniedziałku do środy, tj. od 2 do 4
maja – dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
Msze św. wieczorne rozpoczynały się procesją
błagalną wokół kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich
Świętych.
 Apel przy pomniku św. Jana Pawła II – W poniedziałek,
2 maja Apel o godz. 21.00 przy pomniku Papieża św. Jana
Pawła II.
 Trzeciego Maja – Uroczystość NMP Królowej Polski, a
także Święto Konstytucji 3 Maja. Msza św. w intencji
Ojczyzny zamówiona od władz samorządowych została
odprawiona o godz. 9.00, a po Mszy św. przejście pod
pomnik na Plac Wolności.
 Wspólnota Chleba – We wtorek, 3 maja 2016 roku
gościliśmy w parafii ks. Jacka Krzemienia ze Wspólnoty
Chleba, który głosił kazania i zbierał ofiary na dalszą pomoc
dla podopiecznych Wspólnoty.
 Msza św. w intencji Maturzystów – Również 3 maja, w
Uroczystość NMP Królowej Polski o godz. 18.00
odprawiona została Msza św. w intencji o światło Ducha
Świętego na czas matury.
 Św. Florian – W środę, 4 maja w liturgiczne wspomnienie
św. Floriana – patrona strażaków, Msza św. w intencji
strażaków i ich rodzin została odprawiona o godz. 18.00. Po
Mszy św. strażacy przeszli pod pomnik Świętego patrona na
wspólną modlitwę i zawierzenie.
 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i
pierwszy piątek miesiąca – 5 i 6 maja trwały Adoracje
Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem grup wg
stałego planu.
 Odpust w Przyprostyni – Suma Odpustowa ku czci
św. Stanisława Biskupa i Męczennika odprawiona została
w kościółku w Przyprostyni w sobotę, 7 maja 2016 roku
o godz. 16.00.
cd. str. 4
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Z ŻYCIA PARAFII - cd. ze str. 3
 Bierzmowanie – Także w sobotę, 7 maja na Mszy św. o
godz. 18.30 KS. BISKUP SENIOR ZDZISŁAW
FORTUNIAK udzielił młodzieży klas III gimnazjalnych
naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.
 Uroczystość Wniebowstąpienia – W Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego I grupa dzieci klas III przystąpi
do Pierwszej Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 Msza św. Fatimska – W piątek, 13 maja 2016 roku o godz.
20.00 zostanie odprawiona Msza św. Fatimska.
 Odwiedziny Chorych – W sobotę, 14 maja 2016 roku
kapłani odwiedzą chorych w domach.
 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – W następną
niedzielę, 15 maja 2016 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, Pierwszą Komunię św. przyjmie II grupa dzieci
klas trzecich, również podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 Wyjazd do Rokitna – W czwartek, 19 maja 2016 roku
dzieci pierwszokomunijne obu grup pojadą na pielgrzymkę
dziękczynną do Rokitna.
 Próba sypania kwiatów – W piątek, 20 maja 2016 roku o
godz. 17.00 próba dla dziewczynek sypiących kwiaty
podczas Bożego Ciała i w Oktawie.
 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej – W niedzielę
Trójcy Przenajświętszej, 22 maja 2016 roku, dzieci klas IV
będą uczestniczyły we Mszy św. o godz. 9.00 w I rocznicę
Komunii św.
 Boże Ciało – Uroczystość Bożego Ciała przypada w
czwartek, 26 maja. Procesja Eucharystyczna rozpocznie się
przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa przy zbiegu
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ulic 17 Stycznia i Mostowej. W Jubileuszowym Roku
Miłosierdzia przy figurze NSPJ nastąpi zawierzenie parafii
Jezusowemu Sercu. Od figury procesja przejdzie ulicami: 17
Stycznia, Pl. Wolności i Senatorską do kościoła, zatrzymując
się przy 4 ołtarzach. Zakończenie procesji i błogosławieństwo
– przy kościele.
 Oktawa Bożego Ciała – W okresie Oktawy podczas Mszy
św. o godz. 9.00 i 18.00 procesje Eucharystyczne.
 Nabożeństwa czerwcowe –
Nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane będą przez cały
czerwiec po Mszy św. o godz. 18.00.
 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy Czwartek 2
czerwca adoracje Najświętszego Sakramentu wg stałego
planu.
 Zakończenie Oktawy – W czwartek, 2 czerwca
zakończenie Oktawy Bożego Ciała i po Mszy św. o godz.
18.00 procesja do 4 ołtarzy. Ołtarze przygotowują mieszkańcy
wiosek: ołtarz I – Stefanowo, ołtarz II – Nowy Dwór i
Strzyżewo, ołtarz III – Perzyny i ołtarz IV – Nądnia.
 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – W
pierwszy piątek, 3 czerwca Uroczystość NSPJ – patronalne
Święto Straży Honorowej NSPJ. Procesje Eucharystyczne
podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Ze względu na
Uroczystość tego dnia nie ma postu.
 Msza św. Fatimska – W pierwszą sobotę, 4 czerwca o
godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza św. Fatimska.
 Światowy Dzień Solidarności z Osobami
Niepełnosprawnymi Intelektualnie – W tym roku
obchodzony będzie w poniedziałek, 6 czerwca.
Urszula Pawelska
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DUCH ŚWIĘTY WSTĘPUJE W LUDZI

DNI KRZYŻOWE
- DNI MODLITW O URODZAJE
Dni Krzyżowe obchodzone są w poniedziałek, wtorek i
środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Są to
dni błagalnej modlitwy o dobre urodzaje i zachowanie od
klęsk żywiołowych.
Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła
się we Francji, kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły
gwałtowne klęski nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Święty Mamert, biskup Vienne nad Rodanem nakazał
odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed
Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były
bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515
roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku
wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się
wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych
kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku
śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych.
W średniowieczu w takich procesjach brali udział także
królowie, magnaci, władze danego miasta i lud – wszyscy
zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych
miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim
uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe
nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje
głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W
poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie
zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we
środę - „za głodujących”. Celem tych procesji jest
dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i
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prośby o błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się
wtedy pola, wierni modlą się o ochronę ziemi przed
gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o dobry urodzaj.
Procesje te zastąpiły dawny rytuał rolniczy zwany
okrążaniem pól, którego celem prawdopodobnie było
wyznaczanie granic pola oraz ochrona upraw przed klęskami
żywiołowymi, czarami i złymi mocami. Na ziemiach polskich
okrążanie pól odbywało się w dwóch terminach: na wiosnę –
na dobry początek prac polowych, pomyślny wzrost zbóż i
obfite zbiory; na jesieni, po zebraniu plonów – dla ciągłości
wegetacji roślin i urodzaju w roku następnym. Z czasem
wiosenne okrążanie pól złączone zostało ze świętami
kościelnymi i zamieniło się w procesje prowadzone przez
księży, jesienne – przybrało postać wielkich biesiad i
obchodów dożynkowych.
W naszej parafii msze św. zamawiają mieszkańcy
poszczególnych wiosek, a uczestniczą w nich wszyscy
parafianie. Każda wieczorna msza św. rozpoczyna się
procesją błagalną wokół kościoła ze śpiewem litanii do
Wszystkich Świętych. Najpierw błaga się o uwolnienie od
wszelakiego zła, od wszelkiego grzechu, od Bożego gniewu,
od sideł szatańskich, od nagłej i niespodziewanej śmierci a
także od piorunów i gwałtownych burz, od zarazy, głodu
i wojny.
Warto pomodlić się o dobry urodzaj, o to, aby nie zabrakło
nam nigdy „Chleba naszego powszedniego" także w mieście,
a może zwłaszcza tam, gdzie bezpośrednio nie mamy wpływu
na to, jaki plon wydadzą okoliczne pola, ale pamiętajmy:
wiara daje siłę, a pokora chroni przed klęskami.
Tomasz Jazdon
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KALENDARIUM
Każdy młody człowiek potrzebuje w swoim życiu autorytetu,
kogoś, kto będzie dla niego wzorem do naśladowania. Takim
człowiekiem, szczególnie dla wielu młodych ludzi, z całą
pewnością jest Jan Paweł II. Był on papieżem, który kochał
młodzież, uwielbiał rozmawiać z nią na różne tematy. Młodzi
ludzie czuli jego opiekę i wielką, bezinteresowną miłość.
Zawsze uśmiechnięty, uwielbiał żartować i potrafił dzięki
temu zjednać sobie wielu ludzi. Pokazywał wszystkim, że tak
jak my jest normalnym człowiekiem, który również miewa
gorsze dni, który też miewa chwile zwątpienia, którego tak
jak nas dopada czasem zmęczenie, cierpienie czy choroba.
W młodych ludziach zawsze widział przyszłość i nadzieję.
Wierzył, że młode osoby są przyszłością Kościoła i świata.
Jednakowo traktował osoby różnych narodowości, różnych
wyznań i poglądów. Pragnął, aby na świecie panował pokój
oraz jedność, a nie nienawiść i zło. Swoim życiem Jan Paweł
II dawał przykład prawdziwej wiary oraz pobożności. Jego
wiara, dobro i niesamowite ciepło sprawiły, że pokochali go
ludzie z całego świata.
18 maja 1920 – narodziny Karola Wojtyły.
maj 1929 – Pierwsza Komunia Święta Karola.
3 maja 1938 – bierzmowanie Karola.
27 maja 1938 – Wojtyła kończy gimnazjum i wygłasza w
imieniu kolegów mowę pożegnalną.
7 maja 1950 – cykl poetycki Wojtyły „Pieśń o blasku wody”
zostaje opublikowany pod pseudonimem w „Tygodniku
Powszechnym”.

4 maja 1951 – studencki „chórek” Wojtyły śpiewa po raz
pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
28-30 maja 1955 – Karol Wojtyła uczestniczy w
międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
maj 1964 – esej Wojtyły „Rozważania o ojcostwie” zostaje
opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
7 maja 1965 - arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny
archidiecezjalny Dzień Chorych.
maj 1975 – cykl poetycki Wojtyły „Rozważanie o śmierci”
zostaje opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
15 maja 1977 – kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka
Pana w Nowej Hucie.
25 maja 1978 – kardynał Wojtyła broni podstawowych praw
człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych
podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
13 maja 1981 – papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na
placu św. Piotra przez Mehmeta Ali Agcę.
18 maja 1986 – wydana zostaje „Dominum et Vivificantem”,
piąta encyklika Jan Pawła II.
maj 1991 – ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika
Jana Pawła II „Centesimus annus”.
20-22 maja 1995 – pielgrzymka Jana Pawła II do Czech,
podczas której odwiedził Polskę (22 maja).
25 maja 1995 – zostaje wydana „Ut unum sint”, pierwsza
papieska encyklika na temat ekumenizmu.
maj-czerwiec 1997 – piąta pielgrzymka do Polski.
13 maja 2005 - papież Benedykt XVI zezwala na rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
1 maja 2011 - beatyfikacja papieża Jana Pawła II.
Katarzyna Szymków

„GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA” - WIELKIE ŚWIĘTOWANIE
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MIŁOSIERDZIE TO IMIĘ BOGA
Taki tytuł nosi książka, która pojawiła
się w księgarniach na całym świecie.
Jest ona wywiadem-rzeką z Papieżem
Franciszkiem, a jej światowa
premiera odbyła się 12 stycznia 2016
roku.
Andrea Tornielli jest dziennikarzem
katolickim i gdy słuchał 13 marca 2015
roku homilii Papieża Franciszka
podczas liturgii pokutnej, na koniec
której miał on ogłosić ustanowienie
Nadzwyczajnego Roku Świętego,
przyszła mu do głowy taka myśl, aby
zadać Ojcu Świętemu kilka pytań
dotyczących miłosierdzia i
przebaczenia. Papież przyjął tę jego
propozycję. I właśnie ta książka – jak
pisze włoski dziennikarz – jest owocem
rozmowy z Papieżem.
To szczery i ciekawy wywiad, a jego
tematem jest głównie Boże
Miłosierdzie, które dla Ojca Świętego
jest najważniejszą cechą Boga. Poprzez
ciekawe wspomnienia młodości
i historie ze swojego doświadczenia

duszpasterskiego, Papież
Franciszek wyjaśnia powody
ogłoszenia Nadzwyczajnego
Roku Miłosierdzia. Papież w
prostych i bezpośrednich
słowach zwraca się do każdego
człowieka. Mówi: Dla Boga
każdy jest ważny! oraz: Kościół
zaś nie jest na świecie po to, by
potępiać, lecz by umożliwić
spotkanie z tą przenikającą do głębi
miłością, jaką jest Boże Miłosierdzie.
Papież Franciszek w wywiadzie
wspomina Św. Jana Pawła II i jego
zasługi jako Apostoła Bożego
Miłosierdzia. Zwraca uwagę na jego
encyklikę Dives in misericoedia, na
ustanowienie Święta Miłosierdzia i
docenienie postaci Świętej s. Faustyny.
Ojciec Święty nie kryje też prawdy o
sobie samym, bardzo szczerze opowiada
o swoim życiu duchowym. Mówi: To nie
jest żadna nowość. Papież jest
człowiekiem, który potrzebuje
Miłosierdzia Bożego.

Katecheza 1
Szczęść Boże, Drodzy Czytelnicy. Jako katechista
tutejszej parafii zostałem powołany między innymi do
prowadzenia katechez dla dorosłych. Niestety wszystkich nas
dotyka chroniczny brak czasu. Znalezienie chwili, aby
fizycznie uczestniczyć w takiej katechezie w naszym domu
katolickim jest trudne. Będąc pewnego dnia w kościele na
modlitwie do Miłosierdzia Bożego, którą prowadził nasz
Czcigodny ks. Proboszcz, przyszła mi pewna myśl do głowy,
aby katechezy umieścić w naszej parafialnej gazetce. Mam
nadzieję, że katechezy te pomogą Państwu w jeszcze
gorliwszym wielbieniu Boga. Chwała Panu!
BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
„BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT” (J 3, 16)
CEL: Ukazanie miłości Boga do człowieka jako
bezwarunkowej, pierwszej,
osobistej i niezasłużonej.
Odrzucenie fałszywych obrazów Boga. Przybliżenie miłości
Boga jako osobistego doświadczenia, które możliwe jest w
życiu każdego człowieka.
1. SYTUACJA EGZYSTENCJALNA: OPOWIADANIE O
OBRAZIE W GALERII
Pewien młody człowiek wybrał się na wystawę sztuki
współczesnej. Zamiast jednak oglądać malowidła, krążył po
sali zdezorientowany. Wreszcie, trzymając w dłoni program
w y s t a w y, p o d s z e d ł d o n a j b l i ż s z e g o a l a r m u
przeciwpożarowego i zaczął przypatrywać się czerwonemu
guzikowi za szybką. Miał zdziwioną minę, jakby chciał
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Ojciec Święty Franciszek udziela rad
na temat dobrej spowiedzi, podkreśla
ważność żalu za grzechy. Te cenne rady
Papieża, jakże potrzebne są nam
wszystkim. Warto więc sięgnąć do tej
wspaniałej lektury, szczególnie w
związku z obchodzonym obecnie
Nadzwyczajnym Jubileuszem
Miłosierdzia.
Urszula Pawelska
Już od 22 lutego 2016 r. odmawiana
jest w naszym kościele
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy
od poniedziałku do piątku
o godz. 15.00.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
powiedzieć: „I o to właśnie chodzi w tej całej sztuce?
To ma być piękny obraz?”
I my czasem mylimy dzieło sztuki z alarmem
przeciwpożarowym, gdy nie wierzymy, że nasz Bóg
jest Bogiem kochającym i gdy nosimy fałszywe obrazy
Boga w naszym sercu. Biblia mówi: „Z wielkości i piękna
stworzeń poznajemy przez podobieństwo ich Stwórcę”
(Mdr 13, 5), obyśmy nie przestawali szukać znaków Jego
miłości!
2. SŁOWO BOŻE
A. OBRAZ BIBLIJNY
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego
krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie
wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było
człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby
w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby – wtedy to
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek
istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan
Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił [Rdz 2, 4b-8].
Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki
powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby
przekonać się, jaką on da im nazwę.
cd. str. 9
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BÓG JEST MIŁOŚCIĄ - cd.

9

ERM U ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ROSTKOWIE
"Nowy Człowiek! Dziecko Boga!
Chrzest - najlepsza dla nas droga!"
– to hasło tegorocznych ODDW ERM-u.

Potem bierzemy udział w grze terenowej o św.
Stanisławie – mamy do zaliczenia aż 14 zadań, m.in.: sprawnie
rozpalamy ognisko i równie sprawnie je gasimy (tutaj bardzo
pomocni byli nam harcerze z naszego grona - dzięki wielkie!),
wiążemy linę, szyjemy plecaki, odpowiadamy też na pytania z
historii Polski i z biografii św. Stanisława, którego
historia była inspiracją do zdobywania tych wszystkich
sprawności. Przemierzyć w tamtych czasach pieszą drogę z
Wiednia do Rzymu przez kilkunastoletniego chłopca, i to przy
pościgu
ze strony rodziny, to nie lada wyczyn!
Wracamy autokarami na obiad (obiady są nadzwyczaj dobre!),
a po południu ciąg dalszy gry.
Zaczynamy Koronką do Miłosierdzia wyśpiewaną na
rynku przy ratuszu miejskim, gdzie poznajemy
pana
burmistrza i zostajemy zaproszeni do zwiedzania Przasnysza.
Ze wszystkich odwiedzanych miejsc przynosimy pieczątki. A
wieczorem pogodny wieczór: tańce, koncerty i
ogólne szaleństwo na powietrzu (koniecznie musimy
wspomnieć, że zdarzały nam się same pogodowe cuda – mimo
zapowiedzi
i przechodzących wokół nawałnic, nawet
śniegowo-gradowych, nam cały czas towarzyszyło słońce,
padało tylko
j e d n e j n o c y, p o d c z a s g d y m y
smacznie spaliśmy!), no i podsumowanie gry terenowej –
zajęliśmy 3 miejsce!
DZIEŃ TRZECI: „Niedziela niespodzianek”. Po porannym
pakowaniu się czas na niedzielną Eucharystię.
Wszyscy odświętnie się ubierają i idą do kościoła św.
Wojciecha, w którym akurat obchodzony jest doroczny
odpust. I znowu niespodzianka - jest to msza św. chrzcielna,
a kazanie głosi znany i ceniony kaznodzieja ks. Piotr
Pawlukiewicz. Przed rozesłaniem zaś zostaje odczytany list
od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Słyszymy słowa
skierowane do uczestników ODDW: "Jestem pewien, że
zachowując szczerą intencję służenia innym i mając serca
szerokie w swej dobroci, osiągniecie bardzo dużo. W tym
również rzecz chyba najcenniejszą – poczucie, że dobrze
wykorzystujecie swoje życie, że to, co robicie, ma sens i
wielką nieprzemijalną wartość". Teraz już tylko rzewne
pożegnania, wymiana autografów i ruszamy.
Przed nami 400 km, ale czas biegnie bardzo szybko –
spędzamy go na wspomnieniach, oglądaniu zdjęć i
oczywiście na śpiewie… Śpiew będzie nam jeszcze
towarzyszył przez kilka następnych dni - przed nami
rekolekcje szkolne, podczas których nasi ERM-ici pełni
świeżej energii będą służyć swoimi talentami i
czasem: zagrają w przedstawieniu, będą śpiewać w chórku,
i bez końca zaglądać na ogólnopolską stronę ERM-u –
to miejsce, gdzie nadal mogą być razem… Ale przede
wszystkim w Panu Jezusie!

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy - trzy dni
spędzone razem w autokarze i wspólne noclegi sprawiły, że
nikt z nas nie wracał ani sam, ani taki sam. Wspólnota - w
dzisiejszym świecie rzecz unikalna - to jednak niezwykły dar
od Boga. Buduje się ją często w trudach, a nawet bólu… Za to
przynosi „zaiste” słodkie owoce… Trudno to opowiedzieć,
raczej trzeba jej doświadczyć. Opowiedzieć możemy jedynie
o różnych przygodach w drodze do św. Stanisława. Tak więc,
zaczynamy!
DZIEŃ PIERWSZY: „Pałac, ogrody i księżniczka
Magdalena”. Mkniemy autostradą do Przasnysza na
Mazowszu - jedziemy na Ogólnopolskie Dziecięce Dni
Wspólnoty ERM-u. Tym razem spędzimy je u naszego patrona
św. Stanisława. Nasza baza to szkoła im. Henryka
Sienkiewicza w Przasnyszu – pięknie odnowiona, a co
najważniejsze, z niekończącą się gorącą wodą w
łazienkach! Zjeżdżają grupy z całej Polski, ale nasza jest
najliczniejsza - wraz z opiekunami to 37 osób, w tym
również młodzież z gimnazjum, która zgłosiła się do
wolontariatu i trzy dni spędziła na służbie innym. Ks. Marcin –
opiekun ERM-u w diecezji poznańskiej pęka z dumy! Do
naszej grupy dołączyły jeszcze 4 osoby z Nowego Tomyśla ze
swoją opiekunką i jadą z nami.
W autokarze mamy jeszcze jedno ciekawe towarzystwo,
księżniczkę Magdę - każda grupa z okazji jubileuszu chrztu
przywozi postać księcia lub księżniczki, jako że w dniu chrztu
staliśmy się królewskimi dziećmi! Szaty są ozdobione
symbolami odprawionych pierwszych piątków miesiąca,
adoracji Najświętszego Sakramentu, niedzielnych Komunii
oraz różnych zadań wykonanych w tym roku w ramach ERMowej formacji. A po drodze, jak na królewskie dzieci
przystało, wstępujemy do pałacu - w Nieborowie, z olbrzymią
biblioteką pełną zabytkowych woluminów (najstarsza z ok.
1550 r. z tekstem Bogarodzicy) oraz dwoma olbrzymimi
globusami z mapami ziemi i nieba … W alejach
ogrodów pałacowych obserwujemy zacięty pościg
–
wiewiórka zakrada się do budki lęgowej ptaków, a po
wyjściu musi uciekać z podkulonym ogonem przed
atakującym ją z wielką furią małym ptaszkiem – to dopiero
widok! Niczym Dawid i Goliat… Wieczór spędzamy już w
Przasnyszu w kościele ojców ufundowanym przez Pawła
Kostkę, brata Stasia - po jego śmierci i swoim nawróceniu.
Idziemy spać, bo nazajutrz czeka nas piesza wyprawa do
Rostkowa.
DZIEŃ DRUGI: „Nieme żaby”. Spędzamy go w drodze.
Najpierw maszerujemy 7 km do Rostkowa, gdzie na
Joanna Chłopkowska
miejscu domu rodziny Kostków stoi dziś kościół.
i Maria Olejniczak
Przeżywamy tam mszę św. polową przy słynnej lipie, pod
którą Stasiu lubił medytować - w Rostkowie podobno do
dzisiaj nie słychać żab, bo Stasiowi przeszkadzały w Na stronie 11 foto-relacja z wyjazdu ERM-u do Rostkowa.
modlitwie i Pan Bóg na jego prośbę je uciszył …
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Perzyny
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MATURZYŚCI U JASNOGÓRSKIEJ PANI
Dnia 10 marca 2016 r. w godzinach
wieczornych maturzyści Zespołu
Szkół nr 2 wyruszyli na
pielgrzymkę na Jasna Górę. O
godzinie 6:00 uczestniczyli w
uroczystym odsłonięciu obrazu
Matki Boskiej. Było to dla nich
szczególne przeżycie, ponieważ
uczestnicząc we mszy świętej, byli
bardzo blisko obrazu Matki Bożej.

Maturzyści wzięli też udział w
Drodze Krzyżowej na Wałach
Jasnogórskich, zwiedzili
sanktuarium oraz Częstochowę.
Na koniec pielgrzymki zrobili
pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem
Jana Pawła II.
(Zdjęcie grupowe maturzystów ZS nr 2 i
Liceum „Garczyńskiego” na okładce)

ZS nr 2 Kornelia Tomińska

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016
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KO M E N TA R Z E D O C ZY TA Ń
1 maj J 14, 23 – 29
„Duch Święty ”nauczy was wszystkiego”
W tej Ewangelii św. Jan mówi o ostatniej nauce Jezusa przed
Jego odejściem do Ojca. Słowa te można traktować jako
swoisty testament, przepełniony nadzieją, miłością i pokojem.
Powrót Jezusa do Ojca oznacza zakończenie Jego ziemskiej
wędrówki. Odchodząc, zostawia nam dwa dary. Pierwszym
jest Duch Pocieszyciel. Duch Święty, który dalej prowadzi
Kościół i Apostołów, wspomagając, umacniając, napełniając
mądrością i miłością oraz przypominając słowa Jezusa. To
właśnie Duch Święty broni nas przed fałszem i wszystkimi
błędnymi drogami, jakie proponuje nam świat. On również
wnosi w nasze życie nową nadzieję i ożywia wszystko, co
chore, uschłe, obumarłe.
Drugim darem Jezusa jest pokój, który oznacza pomyślność,
szczęście, dobrobyt codziennego istnienia, harmonię, w jakiej
znajduje się człowiek w stosunku do Boga, innych ludzi, całej
natury i siebie samego. Pokój Jezusa posiada charakter
duchowy, nie materialny. Jest pokojem wewnętrznym,
pokojem ducha i tego pokoju uczy nas Chrystus, a Jego nauką
jest Krzyż, znak pokoju pośród wielu konfliktów. Jego Krzyż
jest zapewnieniem, iż ci, którzy kochają Boga, pracują na
rzecz dobra.
8 maj Łk 24, 46 – 53
„Jezus został uniesiony do nieba”
Łukasz ewangelista kreśli obraz Jezusa żegnającego się z
uczniami i udzielającego im błogosławieństwa i
odchodzącego do Ojca. Pożegnanie Jezusa z uczniami
przypomina nam o wielu naszych pożegnaniach, których
doświadczamy w życiu. Jakże często przecież musimy
pożegnać się z drogimi nam ludźmi, z miejscami, w których
byliśmy szczęśliwi. Każde takie pożegnanie boli, ale w
każdym pożegnaniu kryje się szansa na coś nowego.
Rozstanie Jezusa z
uczniami również
pełne jest nadziei i
radości. Uczniowie
pełni mocy Ducha
Świętego idą i z
ogromną radością
głoszą Ewangelię.
Święty Łukasz
podkreśla, że misja
zbawcza, ratunkowa
Jezusa na ziemi
została zakończona.
Jezus jako zwycięzca
świata, grzechu,
szatana, śmierci, jako
dawca życia i źródło
wiecznej nadziei, wraca do Ojca, by powrócić jako Duch Boży
obecny odtąd w każdym wierzącym oraz we wspólnocie
Kościoła. Misje kontynuują Jego uczniowie, którzy oto teraz
rozpoczynają swoją wędrówkę do ludzi ze wszystkich
narodów.

15 maj J 20, 19 – 23
„Jezus daje Ducha Świętego”
W tej Ewangelii czytamy, jak to Jezus zmartwychwstały
pociesza swoich uczniów. Po śmierci swego Mistrza zebrali
się oni w Wieczerniku. Przeżywali niepokój graniczący z
rozpaczą. Zawsze był przy nich Jezus, który mówił im, co
mają czynić, jak działać, jak mają żyć. Po jego śmierci nagle
powstała pustka. Jak dalej żyć? Co robić? W dramat uczniów
wchodzi Jezus, mimo zamkniętych drzwi. Wszedł
i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego”. W ten sposób
Jezus „ożywił” swoich uczniów. Odtąd nie będą się obawiać
Żydów ani przyszłości, mało tego będą cieszyć się, iż mogą
cierpieć i umierać dla Jezusa. Duch Święty czyni z uczniów
nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli słowa Bożego, Bożej
sprawiedliwości, miłosierdzia, pokoju i miłości. Ta miłość
wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu: „Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”. Nie są to słowa odnoszące
się tylko do sakramentu pojednania. To również zdolność
przebaczania człowiekowi, który nas zranił. Przebaczająca
miłość, dar Ducha Świętego, wprowadza pokój, harmonię i
włącza we wspólnotę, tworzy jedność.
22 maj J 16, 12 – 15
„ Duch Święty jest bardzo ważny!”
Jezus zaznacza, że uczniowie nie będą mogli udźwignąć
prawdy głoszonej przez Niego. Udźwigną ją dopiero
napełnieni Duchem Świętym. Jednak wcześniej zostaną
poddani próbie zachowania prawdy o rozpoznanym Synu
Bożym, kiedy On zostanie aresztowany, a potem zabity.
Duch Prawdy według Ewangelii Św. Jana:
 po pierwsze: „wprowadzi ich w całą prawdę”,
 po drugie: „ujawni rzeczy przyszłe” – uczyni
zrozumiałymi nadchodzące wydarzenia,
 po trzecie: „otoczy chwałą Syna Bożego” – uwielbi,
odzieje w majestat. Jezusa nie będzie już na ziemi, ale ludzie
zostaną przekonani przez Ducha Świętego, że jest On
jedynym i prawdziwym Mesjaszem Bożym i Synem Bożym.
29 maj Łk 7, 1 – 10
„ Uzdrowienie sługi setnika”
Święty Łukasz opowiada w swojej Ewangelii o tym, jak to
setnik wierzył, że Jezus może uzdrowić jego sługę. Nie
wierzył natomiast w to, że jest godzien, by Jezus przyszedł do
jego domu. Jezus rzeczywiście nie przyszedł do domu
setnika, ale dlatego, że skoro jego wiara była tak wielka, to
odwiedziny te nie były już konieczne. Dzięki wielkiej wierze
setnika Jezus już był obecny w jego domu i to od dawna. To
przecież wiara czyni Boga obecnym w naszym życiu. Setnik
odkrył przed nami jeszcze jedną ważną prawdę. Oto Jezus
posiada władzę. Nie musi sam osobiście wszędzie docierać.
Wystarczy, że pośle Słowo. Jego Słowo znaczy więcej niż
cokolwiek innego. Tak, jak pan rozkazuje swemu słudze, tak
Jezus może rozkazać chorobie, a ta minie. Wystarczy Słowo.
I my dzisiaj módlmy się o wiarę tak wielką, jaką miał ów
setnik z Ewangelii. On wierzył w moc Słowa. I my uwierzmy,
a spełniać się będzie na naszych oczach.
oprac. Katarzyna Kubiak
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X H A L O W Y T U R N I E J P I Ł K I N O Ż N E J Króluj nam Chryste
W sobotę, 2 kwietnia 2016 roku w hali
„Zbąszynianka” odbył się X Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Księdza
P r o b o s z c z a P a r a f i i p w. N M P
Wniebowziętej w Zbąszyniu.
Do udziału w rozgrywkach oprócz
ministrantów ze Zbąszynia zgłosili się
reprezentanci Chobienic, Chrośnicy,
Łomnicy i Zakrzewa. Zawodnicy
podzieleni na czternaście zespołów w
trzech grupa wiekowych, prowadzili
rozgrywki w systemie każdy z każdym.
Mecze, którym sędziował p. Tomasz
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Siedlarz, trwały po 8 minut. Po zaciętej
walce wyłoniono zwycięzców w każdej
kategorii wiekowej i uhonorowano ich
pucharami oraz pamiątkowymi
dyplomami.
Klasyfikacja Turnieju.
Kategoria Szkół Podstawowych:
I – Ministranci ze Zbąszynia - Zespół I,
II – Ministranci z Zakrzewa,
III - Ministranci z Chrośnicy i Łomnicy,
IV - Ministranci z Chobienic,
V - Ministranci ze Zbąszynia - Z.III,
VI - Ministranci ze Zbąszynia - Z. II.

Kategoria Szkół Gimnazjalnych:
I - Ministranci ze Zbąszynia - Zespół I,
II – Ministranci z Zakrzewa,
III - Ministranci z Chobienic,
IV - Ministranci ze Zbąszynia - Z. II.
Kategoria Open:
I - Ministranci ze Zbąszynia - Zespół I,
II - Ministranci z Chrośnicy i Łomnicy,
III - Ministranci ze Zbąszynia - Z. II.
IV - Ministranci z Chobienic.
Już dziś zapraszamy do udziału w
kolejnym halowym turnieju piłki nożnej
ministrantów.
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W OSTATNIM CZASIE:

Sakrament Chrztu przyjęli:

Odeszli do Wieczności:

1/. Martyna Emilia Wawrzyńska, Zbąszyń,
ul. Wypoczynkowa,
2/. Szymon Szcześniak, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
3/. Zofia Paulina Kocur, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
4/. Julia Kreft, Zbąszyń, ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego,
5/. Oliwia Osmańska, Poznań, ul. Goleszowska,
6/. Tymon Gajewski, Przyprostynia, ul. Prandoty,
7/. Fabian Niemyt,
8/. Nina Barbara Stefańska, Zbąszyń, ul. Mostowa,
9/. Michał Tomiński, Zbąszyń, ul. Husycka,
10/. Szymon Skotarczyk, Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
11/. Kevin Mataczyna, Dania,
12/. Dennis Nicolas Mataczyna, Dania,
13/. Robert Piechowiak, Zbąszyń, ul. Holenderska,
14/. Zofia Łakoma, Nądnia, ul. Boiskowa.

1/. Wojciech Franciszek Kołata, l. 69, Zbąszyń, Rynek,
2/. Genowefa Kańduła, l. 76, Zbąszyń,
ul. Garczyńskich,
3/. Jacek Andrzej Zwoliński, l. 57, Zbąszyń, ul. 17.
Stycznia,
4/. Gertruda Słocińska, l. 75, Zbąszyń, ul. Husycka,
5/. Irena Kostera, l. 64, Zbąszyń, ul. Graniczna,
6/. Felicja Maria Maciejewska, l. 77, Nowy Dwór,
7/. Alfred Jan Kurlus, l. 82, Zbąszyń, ul. Senatorska.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Maciej Jurgielanis - Izabela Maria Szalewicz,
3/. Marcin Piotr Marchlewski - Paulina Maria Kwaśna.

250 takich
Krzyżyków Chorego
jest do nabycia u
Pani Teresy w
sklepiku.
Krzyżyk jest
namacalnym
znakiem Pana
Jezusa wśród nas.
Jest on
dopasowany do ręki, ale nie jest
wygodny, bo taki jest Krzyż. Nosi się go
cały czas przy sobie i trzyma się w
dłoni, kiedy tylko zajdzie potrzeba.

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
Maj jest miesiącem, w którym Kapłani naszej parafii obchodzą
kolejne rocznice swoich święceń.
Składamy Im z tej okazji życzenia obfitych łask Bożych, nieustającej
opieki Matki Bożej oraz łaski świętości i ludzkiej życzliwości
 Ks. Kanonikowi Proboszczowi Zbigniewowi
Piotrowskiemu z okazji 31 rocznicy (23.V)
 Ks. Markowi Krysmann
z okazji 12 rocznicy (22.V)
 Ks. Łukaszowi Wegner
z okazji 10 rocznicy (24.V)
Wdzięczni zbąszyńscy parafianie
i Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”
Grupa misyjna zaprasza
na kolejne Regionalne
Spotkanie Misji
Oblackich, które
odbędzie się 5 czerwca
(Niedziela) w Obrze k./
Wolsztyna. Rozpoczęcie
mszą św. o godz. 12.00
Podczas wyjazdu:
- możliwość zwiedzenia
muzeum misyjnego
- wspólne spotkanie z
misjonarzami
- wspólny posiłek
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 669107550
z p.M.Kwaśnikiem. Wyjazd g. 10.30 - koszt 10 zł
Zachęcamy do wyjazdów rodzinnych.
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JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI

Uczestnicy pielgrzymki z parafii Zbąszyń
przed Katedrą w Gnieźnie 24 kwietnia 2016 r.

Często mówimy, że została tylko
modlitwa, tymczasem modlitwa to
potężny oręż. Jak potężny mogli się
przekonać ci, którzy uzyskali łaskę – nie
trzeba ich szukać nawet daleko. Na co
dzień słyszymy o licznych świadectwach
z wielu ust. Dlatego z tej okazji
zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w
modlitwie poprzez dołączenie do listy
modlących się w intencjach bliźnich,
wzorem Ojca Pio Koronką do Serca
Pana Jezusa. Chętnych zapraszamy pod
nr 602 763 974.
Schemat modlitwy: otrzymanie treści
intencji drogą SMS, wzbudzenie intencji,
jeden raz dziennie Koronka. Większość
intencji jest błagalna (po ludzku tragiczna,
ale nie dla Boga) – wielu po modlitwie
fizycznie i psychicznie, duchowo stanęło
na nogi.
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Bajka pt. ''Czerwony …"
2. Przepływa przez Zbąszyń
3. Towarzyszy przeziębieniu.
4. Inaczej Pismo Święte.
5. Ma długą szyję.
6. Przyjaciel Shreka.
7. Mieszkanie lisa.
autor: Milena

WYKREŚLANKA
Wykreśl z tabeli nazwy państw. Pozostałe litery utworzą imię
świętego, który jest między innymi ich patronem.

Święty Józefie dobry i miły
Święty Józefie dobry i miły!
Pragniesz, by dzieci szczęśliwe były!
Kochasz uczciwie zawsze i wszędzie,
Przy Tobie dziecko szczęśliwe będzie.
W domu, w przedszkolu, na placu zabaw
Ty jesteś przy nas i nas osłaniasz.
Kochamy Ciebie serduszkiem małym;
Z wdzięczności pieśni Tobie śpiewamy.

Hasło:

Autor: Małgorzata Zaręba
...................................................................................................................................

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

MATEMATYCZNY SZYFR
Wykonaj działania matematyczne,
a następnie odpowiednie litery wpisz
do szyfru.
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KRZYŻÓWKA MAJOWA
Litery w polach od 1 do 68 utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Nikołaja Ostrowskiego, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 maja br. Rozwiązanie „Krzyżówki
kwietniowej”: Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera. Nagrodę wylosowała:
P..Barbara Kurosz, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego, P. Henryk Lehmann, Zbąszyń, ul. Garczyńskich. Gratulujemy!

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
5/. ćwikłowy albo
cukrowy,
8/. najlepszy w finale,
9/. kolarz w żółtej
koszulce,
10/. bywa na kółku przy
kluczach,
11/. zawsze na wierzch
wypływa,
12/. przeciwieństwo mety,
14/. śniegu, lub deszczu,
17/. zestaw pytań,
19/. równy, lub łyżwowy,
21/. odnowa, renesans,
22/. ciasto z bakaliami,
23/. popularna potrawa,
27/. biletowa, lub
bankowa,
29/. ciągnik,
31/. maść konia,
32/. węglik wapnia,
33/. łowi ryby, ale nie
wędkarz,
34/. na nim np. aparat
fotograficzny,
35/. tam pustelnik,
36/. alkohol na owocach,
37/. pryska z ogniska,
39/. pogardliwie o
dostojniku partyjnym,
43/. pod … nosem,
44/. starszy lokaj,
45/. bywają bez niego
wypowiedzi,
46/. ważny w
koszykówce,
48/. „pasażer” psiego
ogona,
52/. cenny na Wawelu,
55/. zarost,
56/. tam domowe zapasy,
57/. może być wody,
58/. roztrzepana
dziewczyna,
59/. marionetka inaczej.
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Pionowo:
1/. świąteczny dzień u
Żydów,
2/. w herbie Warszawy,
3/. włoska potrawa,
4/. polano,
5/. miejsce w teatrze, ale
nie parter,
6/. ojciec i matka,
7/. bierze udział w
szkoleniu,
13/. na uzbrojeniu w
okręcie podwodnym,
15/. np. głębia w obrazie,
16/. marka amerykańskiej
ciężarówki,
17/. strach przed występem,
18/. z niego ozdoby
architektoniczne,
20/. w nich wojsko,
24/. np. bażant,
25/. nieszczęśnik,
26/. może być rolnicza, lub
wojskowa,
27/. inaczej kura,
28/. wskazuje kierunek,
30/. zranienie,
33/. odprowadza wodę z
dachu,
35/. dygresja – dawniej,
38/. okrągła budowla,
40/. zbiór paragrafów w
sądzie,
41/. przedmiot,
42/. angielska dynastia
królewska,
46/. cienki kabel,
47/. może być .. wyrazów
obcych,
49/. zakątek, ubocze,
50/. na jej czele proboszcz,
51/. magnetofonowa,
53/. jabłko: szara, lub złota,
54/. domek z gałęzi.
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REKOLEKCJE SZKOLNE

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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ZBĄSZYŃSCY MATURZYŚCI U TRONU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zespół Szkół nr 2

Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego

