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SŁOWO PROBOSZCZA
Z otwartego serca Pana Jezusa
płynie pociecha dla dusz...
Drodzy Parafianie,
W maju modliliśmy się słowami litanii
do Matki Bożej, w czerwcu, który trwa,
modlimy się słowami litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez Maryję do Jezusa
Kościół nas prowadzi. Matka Boża swoją pokorą wskazuje,

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

jak życie nasze ma stać się adoracją Zbawiciela. To z adoracji
Chrystusa
czerpać możemy siły potrzebne do życia
duchowego.
Adorując Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie,
mamy szansę uzdrowić nasze sumienie, oczyścić je i
oświecić. Nauczmy się więc czerpać z bezcennego daru Serca
Jezusa, abyśmy odnaleźli pokój i nadzieję.
Cieszmy się bogactwem radości, jakie niesie miesiąc
Serca Jezusowego!
Szczęść Boże!
Proboszcz

patronowi, złożenie kwiatów, a także wręczenie odznaczeń
zasłużonym strażakom.

MAJ / CZERWIEC / LIPIEC 2016
Co się działo w maju 2016 roku?
 Nabożeństwa Majowe i Apele – Przez cały maj
odprawiane były w naszym kościele nabożeństwa majowe po
wieczornej Mszy św., a o godz. 21.00 Apel przy Grocie.
Nabożeństwa majowe odprawiano również na wioskach, w
kaplicach i przy figurach.
 Kapele Dudziarskie – W ramach II Festiwalu Dud
Polskich w Zbąszyniu, Kapele Dudziarskie wzięły udział we
Mszy św. - 1 maja 2016 o godz. 12.00. Po Mszy św. odbył się
koncert w kościele.
 Dni Krzyżowe – W dniach od 2 do 4 maja modlono się w
naszym kościele o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Msze
św. wieczorne w tych dniach rozpoczynały się procesją
błagalną wokół kościoła i śpiewem Litanii do Wszystkich
Świętych.
 Trzeciego Maja – W Uroczystość NMP Królowej Polski
obchodziliśmy również Święto Konstytucji 3 Maja. Msza św.
w intencji Ojczyzny zamówiona od władz samorządowych
została odprawiona o godz. 9.00, a potem przemarsz pod
pomnik na Plac
Wolności.

Wspólnota
Chleba – 3 maja
gościliśmy w parafii
k s .
J a c k a
Krzemienia, który
głosił kazania,
zbierał ofiary na
dalszą działalność i
zachęcał do zakupu
przetworów,
wyprodukowanych
przez podopiecznych
Wspólnoty.

Św. Florian
– W środę, 4 maja
2016 Msza św. o
godz. 18.00
odprawiona została w
intencji strażaków i ich rodzin. Na Mszy św. obecni byli
strażacy ze sztandarami. Po Mszy św. strażacy przeszli pod
pomnik Św. Floriana, tam nastąpiło zawierzenie Świętemu

 Adoracje Eucharystyczne – 5 i 6 maja – pierwszy
czwartek i pierwszy piątek miesiąca – adorowano w kościele
Najświętszy Sakrament, pod przewodnictwem grup - wg
stałego planu.
 Odpust w Przyprostyni – W sobotę, 7 maja o godz. 16.00
sumę odpustową ku czci św. Stanisława Biskupa i
Męczennika, w kościółku w Przyprostyni odprawił Mszę św.
i homilię wygłosił Ks. Marek Krysmann.
 Bierzmowanie – Również w sobotę, 7 maja na Mszy
ś w. o g o d z . 1 8 . 3 0 , K S . B I S K U P S E N I O R ZDZISŁAW FORTUNIAK udzielił młodzieży kl. III
gimnazjum, Sakramentu Bierzmowania. Sakrament
ten przyjęło ok. 180 osób – była to młodzież naszej
parafii oraz z parafii Łomnica.
cd. str. 4
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Z ŻYCIA PARAFII - cd. ze str. 3
 Pierwsze Komunie św. – W dwie kolejne niedziele: 8
maja – w Uroczystość Wniebowstąpienia i 15 maja –w
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dzieci naszej parafii
przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. W pierwszej
grupie – 68 dzieci, a w drugiej grupie – 56 dzieci.
 Msza św. Fatimska – W piątek, 13 maja 2016 roku - w 99
rocznicę objawień i w 35 rocznicę zamachu na Papieża Jana
Pawła II, odprawiona została o godz. 20.00 Msza św.
Fatimska.
 Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 15 maja
zbierana była składka remontowa. Zebrano na rzecz
remontów 9.200 zł. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary oraz
wszelką pomoc dla parafii.
 Wyjazd do Rokitna - W czwartek, 19 maja 2016 dzieci
pierwszokomunijne obu grup odbyły pielgrzymkę
dziękczynną do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej w Rokitnie. Duchowym opiekunem
pielgrzymki był ks. Łukasz Wegner.
 Wielbienie Ducha Świętego – W sobotę, 21 maja wielką
ucztę duchową przeżyli ci,
którzy uczestniczyli w
wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, po Apelu o
godz. 21.00, a także w sprawowanej Mszy św.
 Rocznica I Komunii św. – W niedzielę, 22 maja,
pierwszą rocznicę swojej I Komunii św. przeżywały dzieci
klas IV. Na Mszy św. o godz. 9.00 sprawowanej przez ks.
Proboszcza, dzieci odnowiły, trzymając w rękach zapalone
świece, przyrzeczenia chrzcielne.
 Urodziny Papieża – Po raz kolejny świętowano w naszej
parafii URODZINY PAPIESKIE – ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II. W niedzielę, 22 maja o godz. 16.00 przy
pomniku Karola Wojtyły, dzieci i młodzież pod kierunkiem
katechetek p. Joanny Chłopkowskiej i p. Marii Olejniczak,
zatańczyły dla Papieża przede wszystkim tańce lednickie.
Następnie w Domu Katolickim była urodzinowa kawa z
ciastem i przedstawienie pt. Rodzina Boskich.
 Boże Ciało – Uroczystość Bożego Ciała przeżywaliśmy
26 maja. Procesja z Jezusem Eucharystycznym do
czterech ołtarzy wyruszyła od figury Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Przy figurze ks. Proboszcz odmówił
Litanię do NSPJ, a następnie zawierzył naszą Parafię
Jezusowi Chrystusowi. Trasa procesji prowadziła w
kierunku kościoła. Ołtarz I – na Placu Wolności, II ołtarz –
przy ul. Garczyńskich, ołtarz III – przy domu pp.
Michalczaków i IV ołtarz - przy kościele, przy krzyżu. Msza
św. na zakończenie procesji sprawowana była w kościele w
intencji naszych MAM z okazji przypadającego w tym dniu
Święta Matki.
A co nas czeka w czerwcu i w lipcu?
 Nabożeństwa czerwcowe – Nabożeństwa czerwcowe ku
czci NSPJ odprawiane są przez cały czerwiec po wieczornej
Mszy św.
 Zakończenie Oktawy – W czwartek, 2 maja zakończenie
Oktawy Bożego Ciała i po Mszy św. procesja do 4 ołtarzy.
Ołtarze przygotowali mieszkańcy wiosek: I – Stefanowo, II –
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Nowy Dwór i Strzyżewo, III – Perzyny, IV – Nądnia.
 PODZIĘKOWANIE – Wszystkim budowniczym
ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała i na zakończenie
Oktawy, panom dźwigającym baldachim, pocztom
sztandarowym, orkiestrze, policji, całej służbie ołtarza,
d z i e w c z y n k o m s y p i ą c y m k w i a t y, d z i e c i o m
pierwszokomunijnym, wiernym, biorącym udział w
procesjach Eucharystycznych, wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tych
uroczystości – składamy serdeczne Bóg zapłać.
 Uroczystość NSPJ – W pierwszy piątek, 3 czerwca 2016
przeżywaliśmy Uroczystość NSPJ – patronalne Święto Straży
Honorowej NSPJ. Procesje Eucharystyczne odbyły się
podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00.
 Ministrancka 18-stka – W piątek w Uroczystość NSPJ
podczas Mszy św. wieczornej dziękowaliśmy za 18 lat życia
naszych trzech ministrantów: Dawida Białego, Krystiana
Jagodzińskiego i Robeta Szuwarskiego.
 Msza św. Fatimska – W pierwszą sobotę, 4 czerwca – we
wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, o godz. 20.00
została odprawiona Msza św. Fatimska.
 Światowy Dzień Solidarności z Osobami
Niepełnosprawnymi Intelektualnie – W tym roku
obchodzony będzie w poniedziałek, 6 czerwca.
 XII Spływ Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły –
W niedzielę, 12 czerwca na Campingu przy Baszcie
zostanie odprawiona o godz. 9.00 Msza św. dla uczestników
XII Spływu rzeką Obrą – szlakiem Karola Wojtyły. Na
Mszę św. zapraszamy również parafian. O godz. 12.00
modlitwa Anioł Pański wraz z uczestnikami Spływu przy
pomniku Świętego Jana Pawła II.
 Gość w parafii – Również w niedzielę, 12 czerwca gościć
będziemy w parafii ks. Daniela Trocholepszego –
przewodnika Grupy 21 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę, który będzie zachęcał do udziału
w pielgrzymce. Tegoroczna pielgrzymka startuje z Buku 5 lipca 2016 roku.
 Składka remontowa – W niedzielę, 19 czerwca zbierana
będzie składka remontowa. Za dotychczasową pomoc dla
parafii składamy serdeczne Bóg zapłać.
 Zakończenie roku szkolnego – Zakończenie roku
szkolnego 2015/2016 w piątek, 24 czerwca 2016.
 Wyjazd młodzieży – Wakacyjny wyjazd młodzieży z ks.
Łukaszem – Szlakiem Papieskim – Kraków, Wadowice,
Kalwaria Zebrzydowska, Częstochowa, nastąpi w dniach od
26 do 29 czerwca 2016 roku.
 Wakacyjny wyjazd ministrantów – Ministranci z ks.
Markiem, na zasłużony letni wypoczynek w okolice Żywca,
wyjadą również 26 czerwca, a powrócą 30 czerwca.
 Pielgrzymka Chorych i Starszych do Wielenia – Będzie
też organizowana przez szafarzy coroczna pielgrzymka
chorych i starszych do Wielenia. Termin i szczegóły dotyczące
wyjazdu zostaną podane w ogłoszeniach.
 Msza św. prymicyjna – W niedzielę, 3 lipca 2016 Mszę św.
prymicyjną o godz. 13.00 odprawi o. Zbigniew Szulczyk –
Jezuita.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

SAM NA SAM Z PRZYJACIELEM, CZYLI
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Czy wyobrażasz sobie przyjaźń bez spotkania z
przyjacielem? Miłość, bez spotkania z ukochaną osobą?
Jezus Chrystus zostawił nam Siebie samego – w każdym
kościele, kaplicy – w małym pudełku – tabernakulum.
(Słowo to oznacza namiot. Namiot spotkania w tradycji
biblijnej było to miejsce spotkania Boga ze swoim ludem.)
W kościele poznamy Go po zapalonej stale małej,
czerwonej lampce. Przechodząc przed Jezusem w
tabernakulum, należy przyklęknąć – przechodzimy przecież
obok samego Boga.
W czasie mszy świętej zwykły chleb, obecnie w formie
okrągłego opłatka, zamienia się w Ciało Jezusa Chrystusa. I
właśnie to Ciało jest przechowywane w owym tabernakulum.
Jest to Najświętszy Sakrament – Tajemnica obecności Boga z
ludźmi. Tam Pan Jezus mieszka i czeka na spotkanie z każdym
z nas. Warto poświęcić Mu trochę czasu. Powróci pokój i ład,
wszystkie bóle ucichną. Po prostu posiedź z Nim.
W wielu kościołach i wspólnotach z tabernakulum
wyjmuje się Najświętszy Sakrament i stawia uroczyście na
ołtarzu, żebyśmy mogli patrzeć na siebie nie przez drzwiczki,
ale twarzą w twarz. Oddajemy najwyższą cześć
Najświętszemu Sakramentowi i pilnujemy, żeby nikt Go nie
sprofanował. Stąd tabernakula są solidnie skonstruowane.
Tylko kapłan lub osoba upoważniona przez biskupa ma prawo
dotykać, przenosić Najświętszy Sakrament. Od wieków
wierni starali się po ludzku okazać wdzięczność i szacunek
Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. W

t a b e r n a k u l u m
przechowywany jest w
naczyniu zwanym kustodium,
a podczas uroczystych
nabożeństw dokonuje się tzw.
wystawienia – ksiądz
przekłada go do monstrancji,
zazwyczaj bogato zdobionej.
W czasie adoracji zapala się
świece lub lampki wokół
monstrancji.
Adoracja to uwielbienie,
oddawanie czci. Mamy za co
dziękować i o co prosić Boga. Z tysięcy godzin naszego
życia warto wygospodarować kilka chwil na przebywanie
sam na sam z Bogiem, który jest naszym Ojcem i
Przyjacielem. Po jakimś czasie nie będziesz mógł się takiego
spotkania doczekać. W czasie wielu nabożeństw wystawia się
na ołtarz Najświętszy Sakrament i modli wspólnie w Jego
obecności, np. w czasie nabożeństw majowych – ku czci
Matki Bożej. Nic jednak nie zastąpi spotkania z Jezusem
podczas osobistej modlitwy. Coraz więcej ludzi przychodzi
na takie spotkania.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament –
teraz i zawsze i na wieki wieków – Amen. Tymi słowami
najczęściej zaczynamy lub kończymy spotkanie z Panem
podczas adoracji.

23 czerwca 2016 - DZIEŃ OJCA

nie był. Józef zaadoptował Syna Boga. Mimo
starości, sędziwego wieku, On opiekował się dzieckiem i
dbał o Jego potrzeby. Martwił się także i był zdenerwowany,
kiedy Jezus „nabroił”, odłączając się od rodziców,
gdy nauczał w świątyni. Ewangelia niewiele pisze
o zachowaniach Józefa względem syna, ale można
spróbować sobie wyobrazić Jego zachowanie w danych
sytuacjach.
Innym wzorem ojca może być sam
Bóg Ojciec, który dba o nas i martwi się.
Ciągle daje nowe szanse na zmianę życia i
pozwala na uczenie się na błędach. Dba o
nasz rozwój osobisty, pozwalając nieraz
samemu coś odkryć i samemu znaleźć
wyjście, a nieraz coś podpowie i pomoże.
Dziękując Mu za to że jest, można mówić
modlitwę „Ojcze Nasz..”
Piszę ten artykuł, by przypomnieć o święcie
wszystkich ojców.
23 czerwca Dzień Ojca, dlatego pamiętajmy
o naszych ojcach, którzy też potrzebują
pamięci. Podziękujmy Bogu Ojcu, że nas
stworzył i jest zawsze z nami. Podziękujmy Mu za to, że
jesteśmy!

Każdy z nas miał swego ojca. To on dał nam życie, za które
trzeba być wdzięcznym. Dziękować należy także Bogu Ojcu,
który nas stworzył.
Często zapominani, lecz tak samo ważni jak mamy.
Dziecko w swoim rozwoju bardzo
potrzebuje obecności ojca, który uczy je
zaradności, odwagi, cierpliwości,
wytrwałości, opiekuńczości. Ojcowie
pokazujcie świat swoim dzieciom!
Wszyscy dobrze wiemy, że matka i ojciec
wzajemnie się uzupełniają w swojej roli
rodziców. Ojcowie także ugotują obiad,
wypiorą, naprawią, zadbają, by rodzina nie
głodowała, jeśli chcą to poradzą sobie z
każdym problemem. Jednak brak ojca w
życiu dziecka spowoduje jego zagubienie.
Wówczas dziecko będzie szukać wzorców
na zewnątrz, w świecie. Nie zawsze trafią
wtedy na godny przykład do naśladowania.
Potykają się i w końcu upadają. Mężczyzna
czuwa i dba o dobro innych, swoich dzieci i żony.
Skąd można brać wzór ojca? Od Józefa, opiekuna
Jezusa. Choć Jezus był podobny do Niego, Jego dzieckiem

Grzegorz Jaskuła
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SERCE JEZUSA - SYMBOL BOŻEJ MIŁOŚCI
„Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany: Miesiąc
czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany…”
(z pieśni kościelnej)
Decyzją Papieża Leona XIII miesiąc czerwiec jest
poświęcony szczególnej czci Najświętszego Serca
Jezusowego. W tym też miesiącu, w piątek po Oktawie
Bożego Ciała, obchodzimy uroczystość ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego jest
oddaniem czci Chrystusowi, który objawia nam swą miłość i
ukazuje Serce jako symbol tej miłości. Uwielbiamy Jego Serce,
gdyż stanowi ono część Jego natury ludzkiej zjednoczonej
najściślej z naturą Boską. Czcimy to Serce jako symbol miłości
ludzkiej Boga – Człowieka. Nabożeństwo do Najświętszego
Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za
grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się
wynagradzać temuż Sercu za grzechy braci. Człowiek kochany
bezgraniczną miłością przez Boga, powinien nią promieniować
na innych. Rozpalić miłość – to naczelne pragnienie Boskiego
Serca Jezusowego. Chrystus, by nas nie zostawić sierotami,
ustanawia Eucharystię, podejmuje się zbawczej męki i nawet na
krzyżu, jeszcze po swojej śmierci, otwiera dla nas przebite
Serce. Z tego otwartego Serca rozlewają się zdroje łask. Wierni
szukają pociechy, ufności, schronienia w Sercu Boga –
Człowieka. Ta miłość Chrystusa zobowiązuje nas również do
miłości. W jaki sposób czcić to Boże, tak nas
miłujące Serce? W naszej parafii istnieje grupa
modlitewna czcicieli Bożego Serca – Straż
Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
której zasadniczym celem jest odpowiedź na
miłość Chrystusa, która tak często pozostaje
nieodwzajemniona. Zaś program wspólnoty
stanowią słowa: Cześć, Miłość, Wynagrodzenie.
W jednym z numerów gazetki - WIADOMOŚCI STRAŻY

ZACHOWANIE W KOŚCIELE
Kościół (budynek) jest Domem Modlitwy, w którym
znajduje się Najświętszy Sakrament – Pan Jezus żywy i obecny
pod postacią chleba. Obecność w tym miejscu zobowiązuje
każdego do zachowania godności i szacunku. W świątyni
obowiązują Boże zasady, których źródło wypływa z Pisma
Świętego i z tradycji Kościoła Katolickiego. Centrum
zainteresowania winno być skierowane ku Chrystusowi w
Tabernakulum. Przechodząc przed Nim należy uklęknąć na
prawe kolano, a w przypadku wystawienia Najświętszego
Sakramentu na oba kolana. Wchodząc do kościoła żegnamy się
wodą święconą, modląc się w ciszy słowami: „Przez to święte
pokropienie Boże odpuść me zgrzeszenie. Pod tchnieniem tej
wody świętej niech ucieka duch przeklęty”.
W Domu Bożym uczestniczymy we Mszy świętej i
rozmawiamy z Panem Bogiem, a nie z ludźmi. Ofiara Pańska
oraz inne obrzędy rozpoczynamy znakiem Krzyża świętego i w
ten sam sposób kończymy. Spóźnianie się jest brakiem szacunku
dla Pana Boga i Ludu Wiernych. Do kościoła przychodzimy w
ubiorze odświętnym, eleganckim i niewyzywającym. Wierni
uczestniczą we Mszy świętej, uważnie włączając się w każdej
chwili jej trwania, oddając cześć Panu Bogu. Telefony
komórkowe najlepiej pozostawić w domu lub pamiętać o ich
wyłączeniu. Niedopuszczalne jest żucie gumy czy jedzenie!
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HONOROWEJ NSPJ, wydawanej dla członków Straży,
znalazłam artykuł z 1929 roku, którego treść nic nie straciła na
aktualności. Artykuł ten nosi tytuł – MÓW O SERCU I DO
SERCA ZBAWICIELA. A oto treść artykułu: „Cóż na niebie i na
ziemi wspanialszego i godniejszego czci i miłości nad Serce
Boga-Człowieka, Serce naszego Mistrza, naszego Zbawcy,
naszego Króla, naszego Przyjaciela, Brata i Ojca? A więc oddawaj
Mu cześć Boską, bo to Serce nierozdzielnie złączone z Bóstwem
jest sercem Syna Bożego. Cześć tę objawiaj na zewnątrz, mów
więc często o Sercu Zbawiciela i staraj się o to, aby było od
wszystkich poznane i uwielbione. Jeśli nie należysz jeszcze do
Straży, zaciągnij się do niej, by przez nią ściślej złączyć się z
Najświętszym Sercem. Odmawiaj codziennie choćby krótką, ale
serdeczną modlitwę ku czci Bożego Serca, jeśli nie możesz w
kościele, to w domu, przed ołtarzem lub figurą Bożego Serca,
która w twoim domu znajdować się powinna. Ku czci Serca Pana
Jezusa przyjmuj często Komunię św., nawiedzaj Go ukrytego w
Hostii na ołtarzu, wysłuchaj pobożnie Mszy św. na
wynagrodzenie zniewag, jakie od ludzi niewdzięcznych odbiera,
a cały czerwiec i pierwszy piątek miesiąca poświęć ku czci Jego.
Do tego niech cię pobudzi niewymowna słodycz, jaka z tego
nabożeństwa płynie, a której tyle dusz świętych zakosztowało.
Niech cię do tego skłoni wdzięczność dla Tego Serca, które cię
umiłowało, tyle ci udzieliło łask, tyle dla ciebie wycierpiało.
Niechaj cię wreszcie do tego zachęci nagroda, jaką ci Serce Jezusa
obiecuje. Masz obietnicę moją – rzekł Pan Jezus do św.
Małgorzaty Marii – iż Serce moje rozszerzy się i hojnie
wyleje błogosławieństwa na każdego, kto będzie czcił To
Serce i gorliwie się starał o rozszerzenie czci Jego”.
Serce Jezusa, gorejące Ognisko miłości Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości Skarbnico Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne - Zmiłuj się nad nami.
Urszula Pawelska
Podczas uroczystości okolicznościowych tj. ślubów,
chrztów ... kamerzyści i fotografowie są zobowiązani do
uzyskania zgody na swoją pracę w kościele od miejscowego
księdza proboszcza. Osoby te nie mogą przeszkadzać i rozpraszać
wiernych uczestniczących w uroczystościach. Należy
zachowywać ciszę, powagę oraz zbytnio nie rzucać się w oczy.
Zdjęcia w kierunku Ołtarza powinny być ograniczone do
minimum. Przede wszystkim należy pamiętać o szacunku dla
miejsca, w którego centrum pozostaje Jezus Chrystus. W
zakrystii mogą znajdować się Osoby Duchowne, Nadzwyczajni
Szafarze Komunii świętej, Służba Liturgiczna i Obsługa.
Pamiętajmy, że jest to również miejsce modlitwy i wyciszenia.
Za przykładem świętych oddawajmy Panu Bogu należną
Mu cześć i chwałę, aby nasze serca były pełne Boga, a usta, pełne
Jego chwały...
Szafarz Damian
PS. W tym miejscu pragniemy również zwrócić szczególną uwagę
na jeszcze jeden temat, a mianowicie wykorzystywane podczas
ślubów tuby i race z konfetti, papierowymi serduszkami i
sztucznymi płatkami. Używane nawet w niewielkich ilościach,
podczas kilku ślubów (które niejednokrotnie odbywają się w ciągu
jednego dnia) być może wyglądają efektownie w momencie wyjścia
młodej pary z kościoła, ale ... o wiele dłużej pozostaje po nich spory
bałagan przed naszą świątynią. Zwracamy się więc nie tylko do
narzeczonych, ale również do gości o umiar w tej kwestii.
Redakcja
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KALENDARIUM
Jan Paweł II zawsze solidaryzował się z tymi, których
doświadczył los. Przypominał im: ,,Wobec pytania o sens
cierpienia Bóg daje jedyną odpowiedź, jaką jest Jezus
Chrystus. On uzdrawia człowieka u samych korzeni, w ciele,
jak i na duchu...”. Papież robił, co mógł, by wspomóc
potrzebujących. Spotykał się z nimi podczas pielgrzymek,
przynosił im modlitwę i słowa otuchy. Sam Papież również
cierpiał. Na jego twarzy często pojawiał się grymas bólu. Nie
krył go, nie maskował pozorami uśmiechu. Jakby chciał
pokazać, że cierpienie jest wpisane w ludzki los. Swoim
cierpieniem dodawał otuchy ludziom ciężko chorym. Nie bał
się pokazywać łez i wzruszenia podczas pielgrzymek do
Ojczyzny, prezentując postawę patrioty. Jan Paweł II zdziałał
tak wiele, w tylu ważnych sprawach, pozostając zawsze
zwykłym człowiekiem.
„Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią
Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie
w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem
wszystkiego, co na tym świecie istnieje”.

EUCHARYSTIA ... W PRZEPISACH
Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza
Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się
oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i
wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i
zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża
jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia
chrześcijańskiego.
Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje
się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie
kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą
Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (Kodeks Prawa
Kanonicznego, kanon 897). Wierni powinni z największym
szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc
czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z
największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i
adorując Go z najwyższą czcią (KPK, kan. 898).
Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego
samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii,
w której uczestniczy (KPK, kan. 917). Przystępujący do
Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę
przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od
jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa
(KPK, kan. 919 - § 1). Osoby w podeszłym wieku lub złożone
jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą
przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu
godziny poprzedzającej (KPK, kan. 919 - § 3).
Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz
pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w
roku KPK, kan. 920-§ 1). Ten nakaz powinien być wypełniony
w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej
przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku ( KPK,
kan. 920-§ 2).
Opr. Krzysztof Kubiak

czerwiec 1920 – Karol Wojtyła zostaje ochrzczony w kościele
w Wadowicach,
czerwiec – lipiec 1939 – Karol zalicza pomyślnie egzaminy
kończące pierwszy rok filologii polskiej UJ i przechodzi
szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej,
czerwiec 1948 – Karol Wojtyła kończy doktorat,
15 czerwca 1948 – Ksiądz wraca do Polski po studiach w Rzymie.
czerwiec 1965 – cykl poetycki Wojtyły „Wędrówka do miejsc
świętych” zostaje opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
28 czerwca 1967 – Karol Wojtyła zostaje nominowany
kardynałem przez papieża Pawła VI.
2 – 10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do
Polski,
16 – 23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka Papieża do Polski,
2 czerwca 1985 – wydana zostaje czwarta encyklika Jana
Pawła II „Slavorum apostoli”,
1– 9 czerwca; 13–15 sierpnia 1991 – czwarta, dwuczęściowa
wizyta duszpasterska w Polsce.
maj – czerwiec 1997 – piąta pielgrzymka Jana Pawła II do
Polski,
5 – 17 czerwca 1999 – szósta pielgrzymka Papieża do Polski.
Katarzyna Szymków

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
5 czerwiec Łk7, 11 – 17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Ewangelia o wskrzeszeniu przez Jezusa młodzieńca z Nain
obrazuje istotę sakramentu pojednania. Każdy grzech, który
popełniamy, sprawia, że jesteśmy, jak ten młody człowiek –
martwi. Życie w grzechu przypomina raczej wegetację niż
świadomą egzystencję. Grzech odcina nas od Boga, fałszuje
relacje z bliźnimi, wprowadza nieład i niepokój w nasze
serca. Jezus na swojej drodze napotkał kondukt żałobny.
Zmarł młody człowiek, który był jedynym synem swojej
matki. Jego śmierć sprawiła jej ogromny ból, zrodziła
nieopisany smutek i cierpienie. Jezusa głęboko poruszyła
boleść matki, dlatego ulitował się nad nią, dotyka mar i mówi:
Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Kiedy przystępujemy do
sakramentu pojednania, Bóg też jest „dotknięty” naszą nędzą,
współczuje nam, bo jest wszak miłością. Daje nam energię,
siłę, byśmy mogli powstać i żyć, byśmy znaleźli siłę i
otrząsnęli się ze zniewoleń, które nie pozwalają nam widzieć
rzeczywistości w całej prawdzie. To w sakramencie
pojednania Jezus przywraca nas na nowo swojemu Ojcu,
jedna nas z Ojcem, łączy ze źródłem życia.
12 czerwiec Łk7, 36 – 50 Odpuszczone są jej liczne
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
Święty Łukasz opowiada w swojej Ewangelii o tym, jak to
Jezus był gościem w domu faryzeusza. Wówczas to podeszła
do Niego kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne i
płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i swoimi włosami
je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je
olejkiem.
cd. str. 11
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Katecheza 2
Jako wierzący chrześcijanie wiemy dobrze i to od wczesnego
dzieciństwa, że Boga należy miłować ponad wszystko i całą
mocą swojego jestestwa. To pierwsze i największe ze
wszystkich przykazań (ważniejsze nawet i bardziej
podstawowe niż nakaz miłości bliźniego), ale nie owocuje w
naszym życiu tak, jak by owocować powinno.
„Boga nikt nigdy nie widział” (1 list św. Jana 4,12) i ta
oczywista prawda stawia nas wobec tajemnicy tkwiącej w
samym sercu wszelkiej religii, a chrześcijańskiej w
szczególności. Stajemy wobec obowiązku i konieczności
bezgranicznego miłowania kogoś, kogo nie możemy widzieć.
Obok przykazania miłości, które każdy wierzący dobrze zna,
w życiu każdego chrześcijanina zasadniczą rolę spełnia znak
krzyża. W ciągu naszej życiowej pielgrzymki tysiączne razy
czynimy znak krzyża i wyznajemy prawdę o Bogu jedynym,
a zarazem troistym. Bądźmy szczerzy: najczęściej nie
myślimy o treści słów, które wypowiadamy, mówiąc: „W imię
Ojca...”. Dotykamy naszym „bełkotem niemowlęcym”
nieustannie największej tajemnicy dotyczącej
„wewnętrznego” życia Boga. Wyznajemy tym gestem i
towarzyszącymi mu słowami najbardziej zdumiewającą
„zgodność przeciwieństw” (coincidentia oppositorum).
Oto nie tylko najdoskonalsza jednia utożsamia się z wielością
(z troistością), ale absolutna niezmienność i stałość
współistnieje w Bogu, w boskich Osobach z przekraczającym
wszelkie wyobrażenia dynamizmem i nieskończoną potęgą
życia, wyrażającego się przede wszystkim w nie mającym
żadnych granic poznaniu i w nieskończonej miłości. Maleńkie
dziecko i najprostszy, nieuczony człowiek czyniąc znak
krzyża wyznają i głoszą te najwyższe prawdy: Bóg jest
Istnieniem, Prawdą i Miłością. Tajemnica Trójcy, którą
Chrystus wysunął na czoło w nakazie chrztu danym
apostołom, jest prawdą za mało zadomowioną w naszym
życiu, będąc przecież obok przykazania miłości prawdą
podstawową całego posłania ewangelicznego. Może
Świadkowie Jehowy mają trochę racji, że w naszym życiu
religijnym zapominamy o Ojcu. Przecież to On, Ojciec
światłości i chwały objawia się nam jako samoistne istnienie
udzielające istnienia i dobra wszystkiemu, co stwarza i co
utrzymuje w istnieniu. Przecież cały wszechświat, mimo
nietrwałości tego, co materialne oraz mimo ran i tragedii
wynikłych ze źle używanej wolności, jest pełny Bożej Chwały
i jest dziełem wynikłym z Bożej miłości. W tym właśnie
sensie: „wszystko jest grą miłości” (tutto e un gioco d'amore).
Wystarczy trochę się zatrzymać przy tekstach objawionych i
liturgicznych, aby zarysował się nam obraz Boga Ojca nie
tylko jako wszechpotężnego Stwórcy, lecz jako pełnego
miłości i miłosierdzia Ojca. Najbardziej może
zdumiewającym darem miłosiernego Ojca dla człowieka jest
Wcielenie. Słowo, druga Osoba Trójcy staje się
najnormalniejszym człowiekiem, który różni się od nas tylko
tym, że nie ma w nim ani cienia grzechu. Dzięki Chrystusowi,
wcielonemu Słowu możemy dostrzegać Boga, Jego znaki i
dzieła bez porównania łatwiej i wnikliwiej niż poprzez czysto
przyrodzony wysiłek poznawczy. Również miłość Boga
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MIŁOWAĆ BOGA
urzeczywistniana przez naszą miłość dla Osoby Chrystusa
staje się dla nas nieporównanie łatwiejsza od miłości Boga
abstrahującej niejako od Wcielenia, śmierci na krzyżu i
Zmartwychwstania. Ale nasze spełnianie przykazania miłości
Boga skłonne do zatrzymywania się przy zbawczej ofierze
krzyżowej i nie sięgania dalej, odbiera niejako tej miłości jej
pełny wymiar. Powinna ona sięgać ku Zmartwychwstaniu i ku
dziełu Ducha Świętego, rozpoczętemu w dniu
Pięćdziesiątnicy i rozciągającemu się na wszystkie wieki, aż
do skończenia świata i do wielkiego Odnowienia wszystkiego
w niebieskiej Jerozolimie. Przecież Chrystus wyraźnie mówi,
że ześle nam Ducha Pocieszyciela, który przez wszystkie
etapy dziejów świata ani na jotę nie zmieni nauki Chrystusa,
ale kolejno będzie z niej wyciągał te następstwa, do których
przyjęcia będą ludzie stopniowo dojrzewać i właśnie Duch
Święty będzie temu dojrzewaniu przewodził. Dochodzimy tu
do największego dzieła miłości i miłosierdzia Bożego, do
założonego przez Jezusa Chrystusowego Kościoła. Ta
niebotyczna budowla duchowa, której spojeniami są więzy
miłości (słowa Jezusa do apostoła Piotra: „Czy kochasz mnie
bardziej od innych?” Jan 21,15) rozwija się w czasie i
przestrzeni jako arcydzieło Ducha Świętego. Wszyscy ludzie
w tym dziele jakoś uczestniczą: spajają je i konsolidują przez
uczynki dobre i święte, a rozbijają i burzą przez błędy i
grzechy. W tej perspektywie każdy najmniejszy nawet i
najbardziej ukryty uczynek ma wpływ na postęp lub walenie
się tej duchowej budowy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i
wszyscy jesteśmy powołani do wielkiej świętości. Kościół,
Ciało Mistyczne Chrystusa (którego centralnym pulsem życia
jest wciąż realizowana Eucharystia i wszystkie akty
prawdziwej miłości Boga i bliźniego) kształtuje dzieło Ducha
Świętego, a my w tym Jego dziele uczestniczymy przez naszą
świętość i przez naszą niestety grzeszność. To krótkie
spojrzenie w oszałamiające perspektywy rozwoju Kościoła, a
więc działania w nas Ducha Świętego i czekającego nas
powszechnego zmartwychwstania, pokazuje chyba dość
wyraźnie, że konsekwentny wyznawca Chrystusowej
Ewangelii musi również ze wszystkich swoich sił miłować
Ducha Świętego i Jego umiłowane dzieło: Kościół. Nie jest
chrześcijaninem ktoś, kto nie kocha ze wszystkich swoich sił
Kościoła tak wspaniałego i tak świętego, a zarazem tak bardzo
cierpiącego i obarczonego przewinieniami i karygodnymi
zaniedbaniami ze strony ludzi Kościoła. Miłość Boga nie
znajdująca swego dopełnienia w miłości Kościoła nie jest
pełną miłością nakazaną przez główne i nowe przykazanie.
Bez miłości Kościoła miłość Boga odrywa się od
rzeczywistego konkretu historycznego, w którym ma się
urzeczywistniać posłanie ewangeliczne. Miłość autentyczna
Trójcy i Kościoła jest źródłem wielkich, czasem heroicznych
wysiłków w budowaniu i umacnianiu owej budowli
duchowej, a także w przeciwstawianiu się błędom,
opieszałościom i niesprawiedliwościom popełnianym przez
ludzi Kościoła, odpowiedzialnych za Kościół powszechny i
za Kościoły lokalne.
cd. str. 14
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SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. VI)
Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym
gniewem nie zachodzi słońce
(Ef 4, 26)
Po dwumiesięcznej przerwie powracamy do rozważań
poświęconych zagadnieniom związanym z grzechem.
Kolejnym grzechem głównym, na temat którego należy
napisać kilka słów jest gniew.
Każdy z nas doświadczył kiedyś gniewu. Wystarczy
rozejrzeć się po ulicy, włączyć telewizor, obejrzeć
wiadomości, posłuchać radia, poczytać gazety, aby dostrzec,
że gniewne zachowania są wszechobecne w codziennym
życiu. Także w relacjach interpersonalnych nie brakuje
zachowań mających znamiona gniewu, wyrażających się w
krzyku, używaniu wulgarnych słów, kłótniach, etc.
Oczywiście, czasami trudno powstrzymać gniew będący
w istocie reakcją emocjonalną organizmu na określone
zdarzenia. Powstaje zatem w tym miejscu pytanie: czy każdy
gniew to grzech?
Konsternację u czytelnika może wywoływać przytoczony
przez mnie na wstępie cytat z Pisma Świętego. Jak to – można
by zapytać – z jednej strony gniew to jeden z siedmiu
grzechów głównych, zaś z drugiej w Liście do Efezjan mamy
wprost napisane, że mamy się gniewać, co więcej autor
wskazuje, że nad naszym gniewem „nie ma zachodzić
słońce”? Ponadto, jeśli odniesiemy się do myśli filozoficznej
Kościoła, można zauważyć, że już św. Tomasz z Akwinu
zaliczał gniew do cnót! Skąd zatem tak rozbieżne stanowiska?
Czy jest to dowód na brak spójności w nauce Kościoła?
Oczywiście, odpowiedź jest negatywna. Związane jest to
bowiem z faktem, że można wyróżnić dwa rodzaje gniewu –
tzw. „święty gniew” oraz „zły gniew”.
Ludzkie cierpienie, głód, choroby, niesprawiedliwość,
brak szacunku dla rzeczy świętych – to wszystko może
wywoływać w nas uzasadniony gniew. Czy będzie to jednak
gniew w potocznym rozumieniu jako negatywna reakcja
emocjonalna? Nie! Będzie to właśnie ów „święty gniew”,
który ściśle można powiązać z przykazaniem miłości. Otóż
w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytam: „miłość
wywołuje pragnienie nieobecnego dobra i nadzieję na jego
uzyskanie” (KKK 1765). A zatem gniew może wypływać
także z miłości, może on być efektem tego, że nie godzimy się
z niesprawiedliwością, z krzywdą innych ludzi. Gniew
odczuwamy, gdy ofiarą niesprawiedliwości są nasi bliźni albo
my sami. Sam Jezus daje nam przykład „świętego gniewu”,
gdy wygania kupców ze Świątyni Jerozolimskiej (Mt 21, 1217; J 2, 13-22). A zatem w tym znaczeniu gniew nie jest
niczym złym. Przeciwnie – jest on rzeczą konieczną i jest
dowodem na to, jak głęboka jest nasza wiara, a także miłość
do Boga.
Po zupełnie przeciwnej stronie mamy gniew w
tradycyjnym rozumieniu. Zgodnie ze Słownikiem języka
polskiego jest to „gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec
zewnętrzny wyrażająca się niezadowoleniem i agresją”. W
Katechizmie Kościoła Katolickiego wyraźnie zostało

GNIEW

ponadto wskazane, że „gniew jest pragnieniem odwetu (…)
Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia
zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi
poważne wykroczenie przeciw miłości; jest grzechem
śmiertelnym” (KKK 2302). Także w Ewangelii św. Mateusza
czytamy: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi” (Mt 5,22). Ten właściwy rodzaj gniewu, który
stanowi jeden z siedmiu grzechów głównych, wypływa, nie
tak jak „święty gniew” z miłości, a z zazdrości i nienawiści.
Jak zatem każdy grzech główny stanowi on w zasadzie
poważną wadę, która jest sumą grzechów cząstkowych.
Gniew trawiący serce człowieka, przenikający jego uczucia i
wreszcie niszczący jego duszę jest skutkiem braku miłości do
Boga, braku miłości do bliźniego, a także braku szacunku do
samego siebie. Jest efektem działania Złego, nie ma nic
wspólnego z moralnością, zaś poddanie się mu skutkuje
oddaleniem się zarówno od Boga, jak i od Kościoła. Gniew
przejawia zatem ścisły związek z innym odrażającym
uczuciem – nienawiścią.
Z nauki Kościoła możemy się dowiedzieć, że „nienawiść
zamierzona jest przeciwna miłości. Nienawiść do bliźniego
jest grzechem, gdy człowiek dobrowolnie chce dla niego zła.
Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się
bliźniemu poważnej szkody”. Podstawową zasadą moralną
wyrażoną w Nowym Testamencie jest obok miłości do Boga,
miłość bliźniego. Gniew jest sprzeciwieniem się tej miłości,
jej absolutnym zaprzeczeniem. Nie ulega zatem wątpliwości,
że nie powinno być dla niego miejsca w życiu żadnego
człowieka.
Reasumując, pamiętajmy, że nie każdy gniew jest zły, a
tylko ten, który wypływa z nienawiści. „Święty gniew”
spowodowany złością na niesprawiedliwość tego świata
i krzywdę ludzką jest cnotą. Z kolei gniew, który wypływa ze
złych pobudek, z zazdrości, nienawiści, braku miłości jest
poważną skazą w życiu każdego chrześcijanina. Należy
skutecznie mu przeciwdziałać poprzez modlitwę i uczynki
miłosierne względem innych bliźnich. W ostateczności,
remedium na wszystko jest zachowywanie się zgodnie z
regułami przykazania miłości.
Na koniec chciałbym przytoczyć dalszą część Listu do
Efezjan. Na wstępie bowiem wskazałem, że św. Paweł
napisał: „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”.
Natomiast w dalszej części tegoż listu możemy przeczytać
następujące stwierdzenie: „Niech nie wychodzi z waszych ust
żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od
potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie
zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście
opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość,
znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie
nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i
Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 29-32).
Błażej Boch
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START: KRAKÓW, 25 LIPCA 2016 r.
Światowe Dni Młodzieży
zbliżają się wielkimi krokami.
Pozostały niecałe dwa
miesiące:). Z niecierpliwością
oczekujemy na spotkanie z
Papieżem Franciszkiem oraz
młodymi ludźmi z całego
świata. Zanim jednak udamy się do Krakowa, słów kilka:)
Mały raport przybliżający nam stan przygotowań:
 wolontariat – wydarzenie w Krakowie jest niezwykłym
przedsięwzięciem, które bez pomocy wolontariuszy jest
trudne do zorganizowania. Mimo że jest nas dużo, wciąż
brakuje rąk, a przede wszystkim serca do pracy. Czym nas
więcej, tym lepiej, więc jeżeli kiedykolwiek przemknęła Ci
taka myśl przez głowę, nie czekaj dłużej! Zgłoś się!
Wolontariat to niesamowita przygoda z niezwykłymi
ludźmi! Zarówno Kraków jak i Twoja Parafia czekają na
Ciebie!
 zakwaterowanie – pielgrzymi, którzy przyjadą na ŚDM do
Krakowa rozlokowani będą w ok. 500 parafiach na terenie
województwa małopolskiego oraz w gminach i dekanatach
leżących w bliskim sąsiedztwie. Teren zakwaterowania
pielgrzymów jest podzielony na 4 strefy: Miasto Kraków,
Kraków-region, wybrane dekanaty z diecezji tarnowskiej i
wybrane dekanaty z diecezji kieleckiej i archidiecezji
katowickiej;
 wyżywienie – w Krakowie uczestnicy ŚDM otrzymają
specjalne talony, które będzie można realizować na całym
obszarze zakwaterowania, we wszystkich punktach
oznaczonych plakatem A3 z logotypem ŚDM przy wejściu
do lokalu (restauracje, punkty gastronomiczne, pola

gastronomiczne i mobilne punkty żywienia);
 centra informacji – w miejscu wydarzenia będą
znajdowały się specjalne punkty informacje, służące
pomocą;
 transport – uczestnicy ŚDM w Krakowie będą mogli
korzystać bezpłatnie ze środków transportu publicznego na
terenie wydarzenia tylko za okazaniem identyfikatora
rejestracyjnego Pielgrzyma;
 transport Poznań – Kraków i Kraków – Poznań – grupy
udające się na ŚDM do Karkowa z DM JORDAN mają
zapewniony bezpośredni transport kolejowy na miejsce jak i
z miejsca wydarzenia;
 aplikacja –
została stworzona specjalna darmowa
aplikacja „Pielgrzym”, umożliwiająca poruszanie się po
miejscu wydarzenia. Osoby, które posiadają w swoich
urządzeniach mobilnych system Android, IOS lub Windows
będą mogły pobrać tę aplikację. Aplikacja zawiera również
rozmówki, teksty liturgiczne, modlitewniki oraz śpiewniki, a
także spis najważniejszych numerów kontaktowych do służb
odpowiadających za bezpieczeństwo.
Przygotowania do Dni w Diecezjach wciąż trwają.
Zapraszamy do włączenia się w to niesamowite wydarzenie i
tworzenia oraz przeżywania go razem z nami.
Nasi Pielgrzymi przyjadą do nas z Francji w dniach
20-23 lipca 2016. Serdecznie dziękujemy za okazanie serca i
deklaracje ich przyjęcia. Zapraszamy do uczestnictwa w
organizowanych przez nas spotkaniach formacyjnoorganizacyjnych dla Gospodarzy, Wolontariuszy i
Pielgrzymów. Szczegółowe informacje w ogłoszeniach
parafialnych i na tablicy ogłoszeń.

POWIEW ŚWIEŻOŚCI

wyjaśnić dlaczego działamy i dlaczego przeważnie po
ciemku. ☺
DLACZEGO NOC?
Ks. Proboszcz mówił, że w ciszy spotyka się światło
Ducha Św., a wieczorem jest większy spokój, sporo
spraw zostało załatwionych w dzień. Kościół każdego
dnia modli się przed snem „Kompletą” (wieczorna
modlitwa brewiarzowa), bo ostatnia rzecz, jaką robisz,
zostaje w podświadomości, kształtuje Ciebie.
A chcemy być jak najlepsi.
DLACZEGO DZIAŁAMY?
POWÓD 1
Mamy talenty, dzielimy się nimi, sprawia to radość.
POWÓD 2
Działamy w grupie, nie w pojedynkę. Czuję się lepiej, gdy
wiem, że mnie lubisz i szanujesz. Dajemy siebie wzajemnie.
Kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka…
POWÓD 3
Tylko tak możemy Was, wierni, poznać. Spojrzeć wam w
oczy, pomóc. Stworzyć parafialną więź.
POWÓD 4
BOŻA MIŁOŚĆ

Joanna Galas

W sobotni wieczór (świętowaliśmy już niedzielę Trójcy
Przenajświętszej) w naszej parafialnej kolegiacie miało
miejsce niecodzienne wydarzenie - otóż „współczesne
Zesłanie Ducha Świętego”. Podczas radosnego wielbienia
prosiliśmy o dar: mądrości, rozumu, umiejętności, rady,
męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Warto podkreślić, iż
nie była to zwykła adoracja. Papa Francesco przypomina
o „radości ewangelii”, przecież to „dobra nowina”.
Ewangeliczny raban, trochę świeżości w Kościele - o to prosi
młodych nasz papież. Dlatego charakter spotkania był
inny, z artystyczną oprawą - reflektory, kadzidło, śpiew, flagi,
cisza, noc i w końcu: Jezus, Duch i Ojciec! Na pewno wiele
dobra. Jednak największe cuda dzieją się w naszych
sercach i relacjach. Dzięki wspólnocie udało się to dzieło:
ks. Proboszcz powiedział słowo, ks. Marek poprowadził
czuwanie, ks. Łukasz obdarzył nas miłością w konfesjonale i
Eucharystią. Ministranci posłużyli, parafianie omodlili,
schola uwielbiła. Wielkie dzięki! Szczególne podziękowania
dla głosów i gitar. Nigdy nie powiem wprost jak jestem
wdzięczny, bo już pisząc płaczę.
PS. Spotkaliśmy się z inicjatywy młodzieży, główny winowajca to
Tym razem będzie trochę dłużej, ponieważ postaram się Tomek!
Dawid Andrys
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FISHMOB 2016 - CAŁA POLSKA TAŃCZYŁA DLA JANA PAWŁA II
„Urodziny papieskie”
Każdego roku tłumy ludzi spotykają się na placach i ulicach
miast, aby wspólnie – tańcem i muzyką – wychwalać Pana.
Świętując, zaznaczamy swoją pamięć o Janie Pawle II.
Błogosławił dziełu Lednicy od samego początku, dlatego data
akcji FISHMOB jest zawsze bliska dniu rocznicy jego
urodzin – 18 maja. W ten sposób jeszcze szczególniej
zapraszaliśmy do udziału w jubileuszowym, XX Spotkaniu
Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się 4 czerwca
2016 r. – tradycyjnie już z naszej parafii „pod rybę” jedzie cały
autokar młodych… W tym roku FISHMOB miał nas też
przygotować do entuzjastycznego przeżywania Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie! Wspólnie zatańczyliśmy do
pieśni lednickich (tym razem
według klucza: „W Imię Ojca, i
Syna, i Ducha Świętego. Amen”)
oraz do oficjalnego hymnu ŚDM w
Krakowie – „Błogosławieni
Miłosierni”. A jako zapowiedź
gości, którzy w lipcu zjeżdżają do
Zbąszynia w ramach ŚDM z
Francji, tancerze poprowadzili nas
„Spacerkiem przez Paryż”! W ten
sposób 22 maja 2016 r. po raz
kolejny dołączyliśmy do

KOMENTARZE DO CZYTAŃ - cd. str. 7
To jeden z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii mówiący
o miłosiernej miłości Boga i odpowiedzi duszy na tę miłość.
Jezus darował kobiecie wszystkie jej winy, bo bardzo
umiłowała. Grzech jest największym nieszczęściem, jakie
może się przytrafić człowiekowi. Można jednak wykorzystać
go na swoją korzyść. Trzeba jak kobieta opisana w ewangelii
uczynić z niego podstawę do czegoś wielkiego i pięknego – dla
Miłości. Bóg tak właśnie robi: używa naszej grzeszności dla
okazania nam miłosierdzia, czyli pokazania jak wielka i
autentyczna jest Jego miłość do nas. My możemy dzięki
swojej grzeszności pokazać Bogu, jak bardzo ufamy Jego
miłosierdziu i ciesząc się z otrzymanego przebaczenia, czynić
w życiu piękne rzeczy.
19 czerwiec Łk9, 18 – 24 Wyznanie wiary w Chrystusa i
zapowiedź męki
W tej Ewangelii św. Łukasz ukazuje Jezusa, który modli się.
Uczniowie towarzyszą Mu już dłuższy czas. Byli świadkami
Jego słów, życia i cudów. Teraz Jezus stawia im pytania.
Najpierw pyta uczniów o to, kim jest On sam w oczach innych
ludzi? Mogą udzielić odpowiedzi, bo rozmawiają z ludźmi o
sprawach zbawienia. Następnie pyta: Za kogo mnie uważacie?
Oto przyszedł czas na to, aby uczniowie sami odpowiedzieli,
kim dla nich jest Jezus. Piotr odpowiedział: Jesteś Mesjaszem
Bożym. Teraz też po raz pierwszy Chrystus mówi im, że
zostanie zabity i że zmartwychwstanie po trzech dniach.
Wyznać Jezusa oznacza więc zgodzić się na całą drogę z Nim –
Zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. Podjęcie

„najradośniejszych ludzi w Polsce”! Pomiędzy tańcami
Perzyny
wręczyliśmy także nagrody dzieciom ze szkoły podstawowej
i młodzieży z gimnazjum za Internetowy Konkurs Papieski –
tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Bądźcie miłosierni
jak Ojciec” i nawiązywała do jubileuszowego Roku
Miłosierdzia oraz rocznicy Chrztu Polski. A potem, spod
pomnika Karola Wojtyły, przenieśliśmy się do Domu
Katolickiego im. Jana Pawła II, gdzie dalej świętowaliśmy
„Papieskie urodziny” – oglądaliśmy przedstawienie
„Rodzinka Boskich”, które w zabawny, ale i poruszający
sposób pokazało, jaką siłę niesie w sobie sakrament Chrztu, a
właściwie Jezus, gdy zaprosi się Go do swojej codzienności.
Była też kawa i ciasto upieczone przez wolontariuszy, którym
składamy „słodkie” podziękowania. Dziękujemy też
serdecznie p. Darkowi z ZCK,
który Nądnia
poświęcił swoje niedzielne
popołudnie i profesjonalnie
nagłośnił plac przy pomniku
oraz grupie p.w. Św. Jana Pawła II
i bł. o. Pio za pomoc w
przygotowaniu smacznego
poczęstunku. Do zobaczenia za
rok!!! (Zdjęcia w numerze)
Joanna Chłopkowska
i Maria Olejniczak

trudu życia i krzyża jest zewnętrznym rozpoznawczym
znakiem ucznia Jezusa. Jest kryterium dla nas i dla innych,
czy podążam za Nim, czy tylko udaję, wyznaję Jezusa ustami,
a w rzeczywistości załatwiam własne interesy i nie mam z
Nim nic wspólnego.
26 czerwiec Łk9, 51 – 62 Trzeba porzucić wszystko, aby
iść za Jezusem
Św. Łukasz pisze o tym, że Jezus udał się do Jerozolimy.
Wysłał uczniów, aby w pobliskim mieście samarytańskim
znaleźli nocleg. Niestety nie przyjęto ich tam. Wówczas Jan
i Jakub zapragnęli zniszczyć niegościnne miasto. Jezus im na
to nie pozwala, ponieważ On nawraca i zmiękcza serca
ludzkie nie siłą, perswazją, „ogniem”, ale cierpliwością,
wyrozumiałością i łagodną miłością. Wszyscy udali się do
innego miasta a po drodze uczniowie zaczęli w rozmowie z
Jezusem badać, czy można pójść za Nim łącząc tradycję
judaistyczną z wzorem życia wskazywanym im przez Jezusa.
Pierwszy kandydat kierował się emocjami, nie potrafił
wyobrazić sobie przyszłych trudów życia codziennego
wynikających z pójścia za Jezusem. Drugi kandydat na
propozycję, aby poszedł za Nim już teraz, powiedział, że
będzie gotów za rok, gdy zakończy sprawy związane z
pogrzebem ojca. Trzeci kandydat być może chciał sprawdzić
reakcję rodziny na jego decyzję pójścia za Jezusem. On
odpowiada im: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. By iść za
Jezusem, trzeba pojednać się z przeszłością, oddać ją Bogu i
patrzeć przed siebie, w przyszłość.
oprac. Katarzyna Kubiak
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ZWIASTUN MESJASZA - ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL
24 czerwca przeżywamy doroczną
Uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Kościół w szczególny
sposób wyróżnił św. Jana tym, że
obchodzi dzień jego narodzin, podczas
gdy dniem dorocznego wspomnienia,
czy też święta wszystkich innych
świętych jest dzień ich śmierci – czyli
dzień narodzin dla nieba. Skąd to
wyróżnienie? Św. Jan Chrzciciel
począł się wprawdzie w grzechu
pierworodnym, ale został z niego
oczyszczony w łonie matki, Elżbiety.
Urodził się więc bez grzechu
pierworodnego. Myślę, że w roku
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
n a l e ż y w s p o m n i e ć ś w. J a n a
Chrzciciela, który udzielił Chrztu
samemu Jezusowi Chrystusowi.
Niezwykłe są okoliczności narodzin
św. Jana Chrzciciela. Ojciec jego –
Zachariasz był kapłanem w świątyni
jerozolimskiej, a jego matka Elżbieta
pochodziła z rodu Aarona, była krewną
Najświętszej Maryi Panny. Jego
cudowne narodzenie i szczególne
posłannictwo zwiastował Archanioł
Gabriel Zachariaszowi w świątyni.
Zachariasz nie uwierzył i z tej to
przyczyny aż do chwili narodzin Jana,
pozostał niemy. Jan Chrzciciel urodził
się sześć miesięcy przed swoim
kuzynem, Jezusem. Otrzymał imię Jan
zgodnie z poleceniem Anioła. Imię Jan
oznacza tyle co „Bóg jest łaskawy”,
„Bóg okazał miłosierdzie”. Tradycja
wskazuje, że miejscem jego narodzin
było Ain Karim, leżące 7 km na zachód
od Jerozolimy.
Ewangeliści poświęcają Janowi
Chrzcicielowi tyle miejsca co Matce
Bożej, bo aż 133 wiersze. O Janie
Chrzcicielu jest też mowa w Dziejach
Apostolskich i w Listach Apostołów. Po
prawdopodobnie wczesnej śmierci
rodziców, którzy byli w podeszłym
wieku, Jan wiódł samotne, pustelnicze
życie, żywiąc się leśnym miodem i
szarańczą. Tak sugeruje Ewangelia,
a potwierdza tradycja. Gdy miał 30 lat,
rozpoczął swą służbę – przygotowanie
innych na nadejście Chrystusa. Wzywał
ludzi, by porzucili grzeszny żywot, a
tych, którzy posłuchali, chrzcił.
Obmywał ich ciała z grzechów wodą z
Jordanu, symbolicznie przygotowując na

prawdziwe oczyszczenie, które
przyniesie Chrystus.
Za Janem podążyło wielu, którzy
chcieli słuchać jego nauk i być
ochrzczeni. Po pewnym czasie ludzie
zaczęli uważać Jana za Mesjasza. On
jednak zaprzeczył: Ja was chrzczę wodą
dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za
mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie
jestem godzien nosić Mu sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i
ogniem (Mt 3,11). I pewnego dnia nad
Jordan przyszedł Mocniejszy, aby
przyjąć chrzest od Jana. I choć Jan nie
czuł się godny tego zaszczytu, Chrystus
zapewnił go, że to on właśnie ma Go
ochrzcić. I gdy Pan wyszedł z wody,
Duch Boży zstąpił jako gołębica i rozległ
się głos z nieba: Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie
(Mt 3,17). Jan miał swoich uczniów,
którzy wraz z nim mieszkali na pustyni i
żyli w ascezie. Gdy pojawił się Jezus, Jan
opowiedział uczniom o swoim widzeniu
– Duchu Świętym pod postacią gołębicy
zstępującym na Chrystusa. Otwarcie
stwierdził – Oto Baranek Boży, który
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to, iż ten poślubił żonę swojego brata
Herodiadę, a oddalił swoją prawowitą
żonę. Władca nakazał go wówczas
uwięzić. Z przyczyn politycznych Herod
chciał pozostawić Jana przy życiu, ale
rozwścieczona Herodiada pragnęła jego
śmierci i gdy tylko nadarzyła się
sposobność, wykorzystała
wstawiennictwo swojej córki, Salome,
by zażądać głowy Jana Chrzciciela.
Herod spełnił prośbę pasierbicy i Jan
został ścięty.
Sam Jezus wystawił Janowi
świadectwo, jakiego żaden człowiek z
Jego ust nie otrzymał: „Coście wyszli
oglądać na pustyni? (…) Proroka
zobaczyć? Tak powiadam wam, nawet
więcej niż proroka. On jest tym, o którym
napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca
przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Zaprawdę powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 711; Łk 7,24-27).
Kult Jana Chrzciciela jest bardzo dawny.
Już od IV wieku powstawały kościoły ku
jego czci. Najsławniejszym z nich jest
bazylika Św. Jana na Lateranie w
Rzymie, matka wszystkich kościołów,
katedra papieży. W Janie Chrzcicielu
uderza jego świętość, życie pełne ascezy
i p o k u t y, s i ł a c h a r a k t e r u ,
bezkompromisowość. Jest wspaniałym
przykładem wiary i pokory.
Nasz ukochany Papież Święty Jan
Paweł II powiedział, że cała posługa
Janowa była skierowana w stronę
Oblubieńca zapowiadanego przez
proroków, który ma przyjść. Jan nazywa
siebie przyjacielem Oblubieńca. Dlatego
Jan Chrzciciel jest dla nas
przewodnikiem na drodze, którą musimy
przemierzyć, jeśli nasze oczy mają
„ujrzeć zbawienie Boże”. „Prowadzeni
przez niego – mówi Jan Paweł II –
odbywamy naszą podróż wiary, aby
wyraźniej zobaczyć zbawienie, którego
Bóg dokonał w dziejach, poczynając od
Abrahama”.
Boże, Ty powołałeś Świętego Jana,
by przygotował świat
na nadejście Twego Syna.
Sprowadź i nas na drogę żalu i pokuty,
abyśmy stali się godnymi Twojej
miłości. Amen
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gładzi grzechy świata (J 1,29.). Na
skutek tego wyznania uczniowie Jana,
wśród których był m.in.
Jan
Ewangelista, podążyli za Jezusem. Jan
Chrzciciel pozwolił im odejść i samotnie
udał się do Galilei. W tym miejscu
skończyła się jego misja.
Jakiś czas później Jan publicznie
zganił Heroda Antypasa, syna i
spadkobiercę króla Heroda Wielkiego za

Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

MAMA
Franciszkanin, o. Błażej Sekula ma
w naszej okolicy wielu znajomych i
przyjaciół. Szczególnie zapamiętali go
mieszkańcy Wielenia oraz pielgrzymi
biorący udział w corocznych obchodach
odpustowych Matki Bożej Wieleńskiej.
Tam przez szereg lat, jako gość
(przebywał wówczas we Wschowie) o.
Błażej głosił homilie, a w czasie Mszy
świętych zwykł wyjaśniać w sposób
jasny i prosty – prawdziwie
franciszkański – znaczenie i symbolikę
liturgii, jak i transcendentność samej
Eucharystii, która każdorazowo jest
źródłem mocy, radości i łask dla
uczestniczących w celebracji wiernych.
Liczne grono zakonników, księży i
przyjaciół zna także ojca Błażeja jako
osobę o niezwykłym poczuciu humoru,
które nigdy go nie opuszcza, nawet w
najtragiczniejszych momentach jego
życia. Przy różnych okazjach potrafił
sprawy ważne i problematyczne
rozwiązywać najpierw przy pomocy
ufnej modlitwy, a potem w sposób niby
żartobliwy i zabawny, ale czynił to tak
umiejętnie, że każdy od razu znalazł w
jego humorystycznych pouczeniach i
radach właściwą odpowiedź.
Często powoływał się na mądrość
życiową swojej kochanej mamy, której
powiedzenia i upomnienia zawsze
szanował i przekazywał innym. Zwykł
wspominać ją mówiąc: „Mama
powtarzała: dzwon jest głośny, bo w
środku jest pusty”.

Błogosławieństwo matki przed uroczystą mszą św.
prymicyjną odprawioną 17 maja 1959 r. w
Kościele Parafialnym w Benicach diecezja kaliska.

„Powinnością dobrego zakonnika jest:
mało gadać, nisko siadać, dużo robić,
mało jadać i … nie narzekać”.
Przypominała: „U Boga tyle mamy, ile
innym damy” albo „Post nie schudzi,
msza nie zmudzi.”„Jak nie wiesz, co w
życiu wybrać, to zawsze wybierz to, co
jest trudniejsze.”
Kiedyś o. Błażej Sekula w czasie
homilii z okazji Dnia Matki opowiedział
autentyczną historię, która wydarzyła się
w pewnej wsi kilkadziesiąt lat temu. W
czasie mroźnej zimowej nocy, nie
wiadomo z jakich przyczyn, w domu
wybuchł pożar. Zaskoczył śpiącą
rodzinę i rozprzestrzeniał się niezwykle
szybko. Domownicy zdążyli uratować
się i wybiec na podwórze. Ze względu na
ścisłą zabudowę w ogniu stanęła nie
tylko drewniana chata, ale za chwilę
mogło spłonąć całe gospodarstwo.
Ojciec i sąsiedzi zaczęli ratować i
wyprowadzać inwentarz, a mama
gromadziła wokół siebie śmiertelnie
przerażone, płaczące dzieci, które
okrywając i przytulając zaczęła liczyć.
Nagle wydała przeraźliwy jęk … Liczyła
jeszcze raz … Rachunek był ten sam –
było tylko dziesięcioro. Jedenastego
dziecka brakowało. Natychmiast, bez
zastanawiania się zaczęła biec w
kierunku płonącego domu. Chmury
dymu przysłaniały wejście i mama
zniknęła z oczu rozpaczliwie
krzyczących dzieci i osób, które
widziały tę scenę. W żarze ognia,
krztusząc się od dymu, mama wołała po
imieniu i szukała swojego dziecka…
Znalazła. Chłopiec siedział skulony w
jakimś kąciku. Żył. Porwała go na ręce,
przytuliła i starała się znaleźć wyjście.
Kiedy już wybiegała z płonącego domu,
na samym progu uderzyła ją w głowę
spadająca z powały domu płonąca
szczapa. Upadła. Przeszył ją ogromny
ból. Część twarzy była spalona. Ktoś się
rzucił na pomoc, bo w tej samej chwili
tuż za nimi zawaliły się ostatnie belki
płonącego domu. O ich życiu
zadecydowały dosłownie sekundy, ale
oboje matka i dziecko żyli … byli
uratowani. Pozostałym dzieciom nic się
nie stało.
Tylko jej jednej, tylko mamie bardzo
długo goiły się bolesne rany na twarzy.
Pozostał ślad po spalonych włosach i
brzydka czerwona blizna, którą
wstydziła się pokazywać i przez całe
życie zasłaniała, nosząc na głowie
chustkę. Tylko najbliżsi i dzieci
pamiętały, jaka ładna była ich mama i

jaką twarz miała przez pożarem.
Najbardziej to przeżywał i współczuł
mamie ów uratowany przez nią
chłopczyk, który przez całe życie bardzo
ją kochał i szanował ….
- A tym dzieckiem byłem ja … zakończył opowieść ojciec Błażej.
***
Ostatnio nie spotykamy już o. Błażeja
na uroczystościach odpustowych w
Wieleniu. Tego roku,11 maja minęła 57
rocznica jego święceń kapłańskich.
Mieszka obecnie w Toruniu. Nadal pełni
posługę kapłańską, głosi rekolekcje,
odwiedza chorych.

Ojciec Błażej Sekula zapewnia naszego papieża św.
Jana Pawła II o tym, że jeśli się Boga miłuje, to się
trudu nie czuje.

Być może czytając te wspominania o.
Błażej nie będzie zadowolony z tego, że
opowiedziana smutna historia mogłaby
przesłonić radość z życia jego i
ukochanej mamy, bo, jak sam o sobie
mówi, chociaż trzy razy był na granicy
śmierci, najważniejsze jest to, że wciąż
żyje i nadal może wielbić i kochać Pana
Boga oraz służyć ludziom. A że
nieodłączny humor zawsze mu
towarzyszy, zdradził najbliższym, jaki
chciałby mieć napis –który sam ułożył –
na własnym nagrobku:
„Tu leży proboszcz ubogi …
zamknął oczy – wyciągnął nogi.
Pokój jego duszy.
Już go tu żaden biskup nie ruszy.”
Ponieważ w ciągu swojego życia do
chwili obecnej ojciec przenoszony był
22 razy (między innymi sprawował
posługę na Litwie), teraz ma już nadzieję
na to, że w Toruniu pozostanie na
zawsze. Grono znajomych i przyjaciół
uważa, że Pan Bóg przenosząc ojca
Błażeja tyle razy do różnych
miejscowości, z pewnością miał jakiś
swój cel, bo tak wspaniałego kapłana
powinni poznać ludzie z każdego
zakątka Polski.
Gertruda Jazdon
cd. str 14 - Pycha
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MIŁOWAĆ BOGA - cd. ze str. 8
Wiadomo, że krytyka dotycząca Kościoła i jego
zwierzchników pochodzi z różnych źródeł. Czasami wywodzi
się ona ze środowisk i od osób ustosunkowanych niechętnie
lub wprost wrogo do Kościoła i do jego spraw. Nie o taką
krytykę tutaj chodzi, lecz o głosy sprzeciwu, polemiki, a nawet
alarmu podnoszone przez ludzi tkwiących w Kościele i
walczących o jego dobro. Miłość idzie zawsze w parze z troską
o prawdę. W odniesieniu do budowania i rozwoju Kościoła nie
jest bynajmniej obojętne, jaki model Kościoła widzialnego i
instytucjonalnego ma być w danej epoce i w danym
środowisku obrany i realizowany. Nie jest obojętne, jakie
ustala się programy duszpasterskie, jak ma wyglądać
katechizacja, jak ma być pełniona liturgia, a zwłaszcza
Eucharystia. Są to wszystko sprawy o zasadniczym znaczeniu,

zwłaszcza, że żyjemy i działamy w Kościele, mając jako
pierwszorzędne zadanie do wykonania realizację wytycznych
ostatniego soboru. Wiemy, ile tu istnieje oporów i
kontrowersji. Jest sprawą dla przyszłości Kościoła kluczową,
że w tych wszystkich zagadnieniach planujących
przyszłość Kościoła na naszym globie głos wszystkich dzieci
Kościoła, a nie tylko hierarchii winien być pilnie dostrzegany i
słuchany. Krytyka poczynań władz kościelnych, jeśli
pochodzi od ludzi autentycznie wierzących, zaangażowanych
w sprawy kościelne, a zwłaszcza prawdziwie miłujących
Kościół Chrystusowy, jest nie tylko dozwolona, lecz wprost
k o n i e c z n a i z b a w i e n n a . Wy p o w i a d a n i e t a k i e j
„konstruktywnej” krytyki jest nieraz obowiązkiem naszego
sumienia.
Cd. w kolejnym numerze.
Sławomir/Andrzej Król

PYCHA - ŹRÓDŁO I KORZEŃ WSZYSTKICH GRZECHÓW
O. Błażej Sekula w swojej książce 7. Obmowa, wyciąganie ciemnych
zawarł następujące rozważania na stron – ukryta prawda, bo przecież w
porównaniu z innymi jestem lepszy.
temat pychy.
8. Niechęć do posłuszeństwa – brak
Pycha jest jednym z 7 grzechów p o s z a n o w a n i a p r z e ł o ż o n y c h ,
głównych. Św. Bernard wylicza 20 rodziców, liderów.
zbyt
sióstr pychy - oblicza pychy. Ani 9 . Z a j m o w a n i e s i ę
w i e k , a n i s t a n o w i s k o , a n i drobiazgowo ubiorem, wyglądem wykształcenie nie uwalniają używanie drogich rzeczy.
10. Niecierpliwość przy najmniejszej
człowieka od pychy.
przeciwności.
11. Uniewinnianie się z każdego
Oto oznaki pychy:
1. Wynoszenie się nad innymi – zarzutu – ludzką rzeczą jest coś nie
poznasz to przy zetknięciu się z wiedzieć, pomylić się.
ludźmi, gdy w duchu lub słowem 12. Zbytnia ciekawość – a kto był, a
powiesz, że to prostak, że to po co – wszystko musi wiedzieć
n o w i c j u s z , ż e j e s t b e z –„Wolna Europa”.
wykształcenia... Kto wszystko wie – 13. Skłonność do obrażania się –
wszyscy na mnie się uwzięli.
niczego się nie nauczy.
2. Uparte obstawianie przy swoim 14.Obrażanie się na wszystkich i
zdaniu – choć czasem widzi, że nie wszystko – źdźbło w oku bliźniego
ma racji, ale pycha mu nie pozwala widzi, a belki w swoim oku nie
powiedzieć: masz rację, pomyliłem dostrzega.
się, wydawało mi się, że mam 15. Ustawiczne niezadowolenie ze
słuszność. ,,Obleczcie się
w wszystkiego i ze wszystkich.
16. Przesada w opowiadaniu o
pokorę" (Kol 3, 12-13)
3. Dawanie uwag do wszystkiego – swoich przykrościach, chorobach,
wtrącanie do wszystkiego swoich 5 opuszczeniu.
17. Przesada w mówieniu o swoich
groszy, czyli wścibstwo.
4. Mówienie wiele o sobie, pracach, osiągnięciach – tylko ja się
chwalenie się – niedopuszczanie liczę.
19. Oskarżanie się bez przyczyny,
innych do głosu.
5. Przyjmowanie niechętnie każdej aby go chwalić – garbata pokora.
u w a g i – n a s ł u s z n ą u w a g ę 20. Udzielanie rad innym – ale nie
przyjmowanie żadnych rad czy
pogardliwa mina.
6. Zazdrość z powodu powodzenia upomnień od innych ludzi.
innych – nie umie szczerze
pogratulować.
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Katechista

PIELGRZYMKA DZIECI DO
ROKITNA
W czwartek, 19 maja razem z dziećmi
pierwszokomunijnymi wybraliśmy się na
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej do Rokitna.
Jechaliśmy, by podziękować za to, że Pan
Jezus zamieszkał w naszych serduszkach już
na zawsze.
Wyjechaliśmy rano trzema autobusami.
Opiekowały się nami panie katechetki,
panie wychowawczynie, rodzice i
rodzeństwo. Pojechał też z nami ksiądz
Łukasz. Gdy
dojechaliśmy na
m i e j s c e ,
przebraliśmy się
w
a l b y .
Zwiedzaliśmy
muzeum z
k o l e k c j ą
p a p i e s k ą
świętego Jana
Pawła II oraz
drzewo z Matką
Bożą i trzema
dziećmi. Potem
widzieliśmy odsłonięcie obrazu Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej. Uczestniczyliśmy też
we Mszy Świętej, na której przyjęliśmy Pana
Jezusa do naszych serc.
Po Mszy poszliśmy kupić pamiątki i coś
zjeść. Dużo dzieci poszło do labiryntu i na
górkę. Wyjazd był bardzo udany i wszystkim
się podobało. Wróciliśmy około 15.00 trochę
zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni.
Marysia Kaźmierczak
(zdjęcia w numerze)

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.

Odeszli do Wieczności:

Stanisław Amadeusz Król, Warszawa, ul. Czeczota,
Gabriel Jan Woron, Wöhrden, Niemcy,
Karol Nowaczyk, Przyprostynia, ul. Prandoty,
Gabriela Małgorzata Maćkowiak, Zbąszyń,
ul. Graniczna,
Maria Rychła, Zbąszyń, ul. Taczaka,
Lena Maria Śliwa, Nowy Dwór,
Lea Greta Jabloński, Hamburg, Niemcy,
Helena Nowaczyk, Poznań, ul. Jeleniogórska,
Emma Kö – Kuberska, Armedale, Anglia,
Oliwia Kroczek, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia.

1/. Marian Włodzimierz Lehmann, l. 67,
Zbąszyń, Pl. Wolności,
2/. Władysława Orzechowska, l. 84,
Leszno Górne, ul. Kolonia,
3/. Pelagia Dąbrowska, l. 93, Nądnia,
4/. Wojciech Kaczmarek, l. 61, Chrośnica,
5/. Krystyna Kryś, l. 82, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
6/. Arkadiusz Piotr Kanduła, l. 46,
Warszawa, ul. Grzybowska.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Michał Kamiński – Magdalena Kuhnke,
Grzegorz Karcz – Marlena Anna Nowotnik,
Tomasz Bańdur – Aneta Bańdur,
Andrzej Paukszta – Monika Tobys,
Przemysław Radosław Błoch – Patrycja Lejwoda,
Karol Krzysztof Białasik – Marta Edyta Karcz,
Tadeusz Kuprianowicz – Katarzyna Kut,
Radosław Czerwiński – Renata Adamczak,
Marcin Gołek – Karolina Anna Rydlewska.

NEOPREZBITERZY WYŚWIĘCENI W POZNAŃSKIEJ KATEDRZE 12 MAJA 2016 R.
1. ks. mgr Tadeusz BARANOWSKI Pochodzi z parafii pw.
św. Faustyny w Grodzisku Wlkp. Od 1 lipca 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Krobi
2. ks. mgr Dawid BENDOWSKI Pochodzi z parafii pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. Od 1 lipca 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. pw. Chrystusa Jedynego
Zbawiciela w Swarzędzu
3. ks. mgr Wojciech Piotr BONK Pochodzi z parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Czarnkowie Od 1 lipca 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Suchym Lesie
4. ks. mgr Damian DUDKOWIAK Pochodzi z parafii pw.
św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Od 1 lipca
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w
Lesznie
5. ks. mgr Piotr KOWALEWSKI Pochodzi z parafii pw. św.
Mikołaja w Mosinie. Od 1 lipca 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w
Obornikach
6. ks. mgr Adrian KURCZEWSKI Pochodzi z parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku. Od 1 lipca
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w
Kórniku-Bninie
7. ks. mgr Robert ŁOPATKA Pochodzi z parafii pw.
Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Od 1 lipca 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w
Poniecu
8. ks. mgr Łukasz ŁUKASIK Pochodzi z parafii pw. Matki
Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Od 1 lipca 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy
9. ks. mgr Patryk NACHACZEWSKI Pochodzi z parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Od 1 lipca
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w
Lesznie

10. ks. mgr Oscar NEJMAN Pochodzi z parafii pw.
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu. Od
1 lipca 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała
Archanioła w Czempiniu
11. ks. mgr Jacek ROSZKOWSKI Pochodzi z parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Poznaniu. Od 1 lipca 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie
12. ks. mgr Radosław ŚLENDAK Pochodzi z parafii pw.
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu Od 1 lipca
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. NMP
Wniebowziętej w Zbąszyniu
13. ks. mgr Karol ŚWIERGOSZ Pochodzi z parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Pile. Od
1 lipca 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha
Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gostyniu
14. ks. mgr Rafał WALID Pochodzi z parafii pw. Najświętszej
Bogarodzicy Maryi w Poznaniu. Od 1 lipca 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

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.
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MONTE CASSINO - PAMIĘTAMY

Pani dyr. Julita Skowrońska wraz
ze swoimi uczniami. Program ten
uderzał mocno w serca i uczucia
widzów. Widownię stanowili
głównie uczniowie dwóch w/w
szkół. Wśród zaproszonych gości
były rodziny żołnierzy, był też
jeden weteran wojny w
Afganistanie i Iraku oraz oficjalni
goście.
Zespół Szkół nr 2 ugościł
wszystkich słodkościami, kawą i
herbatą. Całemu przedsięwzięciu
patronował Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki.
Dziękujemy serdecznie sponsorom, dzięki którym oprócz
ducha zaspokoiliśmy też ciało.
Jako przedstawiciel Grupy Modlitewnej wyrażam szczególne
podziękowanie za odprawioną Mszę Świętą, przygotowanie i
wzorowe poprowadzenie akademii wszystkim
zaangażowanym.
Było to spotkanie,
które dotarło do
serc młodzieży, bo
taki był jego cel.

24 maja już po raz trzeci w Zbąszyniu odbyły się uroczyste
obchody inicjowane przez naszą Grupę poświęcone
chwalebnej rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Była to
największa bitwa drugiej wojny światowej obok lądowania w
Normandii, bitwy pod Kurskiem, pod Stalingradem i
Powstania Warszawskiego. Możemy być dumni, że w tej
zwycięskiej i krwawej walce brało udział ok. 30
mieszkańców naszej gminy Zbąszyń (lista jest cały czas
otwarta). Dzięki solidnym dociekaniom dr Zdzisława
Kościańskiego w archiwach wojskowych lista się poszerza i
na razie nie można jej zamknąć. Obchody rozpoczęły się o
godzinie 10:30 uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. NMP
Wniebowziętej w Zbąszyniu pod przewodnictwem ks. kan.
Janusza Małety (s. Władysława – żołnierza II Korpusu zm. w
Kampanii Włoskiej) oraz ks. Marka Krysmanna. Potem
zaproszeni goście udali się do auli szkoły muzycznej, gdzie
wraz z młodzieżą podziwiali prace plastyczne wykonanie
przez uczniów całego powiatu na temat tej bitwy. Prace miały
bardzo wysoki poziom artystyczny i zostały nagrodzone.
O godz. 12 zaczęła się uroczysta akademia. W tym roku
przygotowana przez Liceum im. Stefana Garczyńskiego oraz
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława
Konrad
Moniuszki. We wspólny program historyczno – artystyczno –
Maciejewski
muzyczny zaangażowali się Pan dyr. Bogusław Grupa Modlitewna
Pietrusiewicz, Pani Anna Kotecka, Pani Magdalena Cieślak i św. O. Pio i św. Jana

Pawła II

W roli gen. Andersa ppor. Maciej Myczko
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Rosną w niej kwiatki na oknie.
2. Białe, pachnące majowe dzwoneczki.
3. Szósty miesiąc roku.
4. Dostajesz je na koniec roku
szkolnego.
5. Obfity deszcz.
6 Leci z niego dym.
7. Grał na nim dobosz.
8. Kieruje orkiestrą.
9. Czarna, słodka, rośnie tuż nad ziemią w
lesie.
10. Uroczyste przejście wkoło kościoła.
11. Grzmoty i błyski na niebie.
12. Ssak z długą trąbą.
13. Np. Bierzmowanie, chrzest.
14. Ulubiona pieśń Jana Pawła II.
15. Może być dęta lub smyczkowa.
autor: Milena

M AT E M AT YC Z N Y S ZY F R

REBUS

We Francji, w Paryżu w pierwszej połowie XIX w., za sprawą
zakonnicy – Anieli de Sainte-Croix pojawiły się nabożeństwa
czerwcowe. Siostra ta w chwili dziękczynienia po przyjęciu
Jezusa w Komunii św., pomyślała, że skoro maj jest
poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować
czerwiec Sercu Jezusa.
Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych
elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz .......
(Rozwiąż poniższe zadania, wpisz właściwe literki,
a dowiesz się jaki jest drugi element nabożeństwa.)
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KRZYŻÓWKA CZERWCOWA
Litery w polach od 1 do 51 utworzą rozwiązanie krzyżówki - powiedzenie estońskie, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 czerwca br. Rozwiązanie „Krzyżówki
majowej”: Jest na świecie przepiękna istota, której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - MATKA. Nagrodę wylosowała:
Pani Janina Roguszka, Zbąszyń, ul. Leśna. Gratulujemy!

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. przepadek,
wywłaszczenie,
8/. pięknie prezentuje
się nie tylko w
bukiecie,
9/. model, wzorzec,
10/. marka japońskich
motocykli,
11/. nadszarpnięcie
zdrowia,
13/. roczniki, annały,
16/. napisał
„Dziewczynkę z
zapałkami”,
20/. dziewczyna
inaczej,
22/. zarządzał grodem,
23/. gaz używany w
chłodnictwie,
27/. autor „Niobe”,
30/. typ sieci
rybackiej,
31/. flagowy statek
Krzysztofa Kolumba,
33/. smaczny owoc
południowy,
34/. naturysta,
35/. z niego biżuteria,
36/. prenumerata,
zadatek,
38/. wieczorami w
domach na wsi
odbywało się …
pierza,
39/. w równaniu: x,
lub y,
43/. pomnik w
kształcie słupa,
46/. rutyniarz,
48/. Julio, lub Enrique
– piosenkarze,
49/. …. i Tobago –
państwo na Karaibach,
53/. bierwiono,
szczapa,
56/. części mowy,
58/. wdech i ….,
59/. ochrania obiekt,
60/. pokonał go
Dawid,
61/. kamień
szlachetny.
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Pionowo:
1/. część statku kosmicznego
(powraca na ziemię/,
2/. bezhołowie, bezrząd,
3/. inaczej: najeźdźca,
4/. stop żelaza, kobaltu i
niklu,
5/. Nil płynie na tym
kontynencie,
6/. najmocniejsza figura
szachowa,
7/. ucieczka z lekcji,
12/. okala lodowisko,
14/. jego kolor to błękit,
15/. mała łza,
17/. najbardziej znany
wodospad,
18/. namiastka,
19/. …. akermańskie w
poezji Mickiewicza,
21/. jest takie
wydawnictwo,
24/. groźna nie tylko dla
sapera,
25/. ułomny, kaleka,
26/. 4 lata trwa … sejmu,
28/. nasionko zboża,
29/. najwyższy szczyt w
Beskidzie Śląskim,
31/. długi kij z podparciem
na stopę,
32/. wrocławskie osiedle,
33/. mała małpka,
36/. drobna moneta
angielska,
37/. gatunek trawy,
40/. rybie jajeczka,
41/. cukierki lub … rośliny,

42/. robią szkody na
uprawach rolników,
44/. mokradło,
trzęsawisko,
45/. autor „Nory”,
47/. popularne kąpielisko
nad Bałtykiem,
50/. wiadomość o
charakterze plotki,
51/. cudacy, ekscentrycy,
52/. drzewo wyrosłe z
nasienia,
53/. może być majestatu,
54/. niedokrwistość,
55/. chętka na coś,
57/. dawna trąba
wojskowa.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

