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XII SPŁYW KAJAKOWY SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY 

  Okładka: Ministrancki wyjazd do Węgierskiej Górki... 



                     
 SĄ WAKACJE OD SZKOŁY,  ALE 

NIE MA WAKACJI OD PANA BOGA  ...

 

Rozpoczął się czas wakacji, upragniony 
odpoczynek od zajęć szkolnych, czas 
zabawy i podróży. Pamiętajmy jednak, 
że są wakacje od szkoły, a nie od Pana 

Boga - to zdanie brzmi już niemal jak slogan, ale ma 
bardzo wielkie przesłanie.
Podziękujmy za miniony rok szkolny, nie zapominajmy o 
modlitwie. Znajdźmy czas dla Niego, bez względu na to, gdzie 

będziemy tego lata. Rozkoszujmy się wspaniałymi widokami, 
bo On przecież je stworzył.
W tym roku cała Polska przygotowuje się do obchodów 
Światowych Dni Młodzieży. My również. Gościć będziemy 
ok. 50 pielgrzymów z Francji. Już za chwilę podejmować 
będziemy Rowerową Pielgrzymkę ze Szczecina do 
Częstochowy. Na przełomie lipca i sierpnia zawitają do nas, 
licząc na pomoc, pielgrzymi wędrujący pieszo do duchowej 
stolicy naszego kraju. Przed nami w sierpniu piesza nocna 
pielgrzymka wokół jeziora i odpust parafialny ku czci NMP 
Wniebowziętej. Tak wiele okazji prowadzących do 
duchowego wzrostu, zbliżenia do Jezusa.

           Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ  2016

Co się działo w czerwcu  2016 roku? 
 ·Nabożeństwa czerwcowe – Przez cały czerwiec, po 

Mszy św. wieczornej odprawiane były nabożeństwa z 
Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 Zakończenie Oktawy – W czwartek, 2 maja zakończyła 
się Mszą św. wieczorną i procesją do czterech ołtarzy 
Oktawa Bożego Ciała. Mszy św. przewodniczył i homilię 
wygłosił  ks. Janusz Nawrot z Poznania.

 Uroczystość NSPJ – W tym dniu odbyły się procesje 
Eucharystyczne wokół kościoła. Na zakończenie dzieci 
sypiące kwiaty otrzymały do koszyczków słodycze, a 
wszystkich,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości Bożego Ciała i Oktawy, ks. 
Proboszcz zaprosił do ogrodów parafialnych na 
poczęstunek.

 Święto Ministrantów – W Uroczystość NSPJ swoje 
święto mieli ministranci. Trzech z nich – Dawid Biały, 
Krystian Jagodziński i Robert Szuwarski - podczas Mszy 
św. wieczornej dziękowali za 18 lat życia. Podczas tej 
Mszy św. został również wyświęcony na ministranta jeden 
kandydat – Igor Mierzyński. 

 Światowy Dzień  So l idarnośc i  z  Osobami  
Niepełnosprawnymi Intelektualnie – W tym roku dzień 
ten obchodzony był pod hasłem „Zawsze Razem”. Około 
400 osób  przemaszerowało przez miasto wraz z 
podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Byli 

wśród nich uczniowie miejscowych szkół, władze miasta i 
zaproszeni goście. Wszyscy udali się najpierw pod pomnik 
Karola Wojtyły, gdzie złożyli kwiaty. Potem uczestniczyli 
we Mszy św. w naszym kościele, którą odprawił ks. 
Proboszcz. W ogrodach proboszczowskich odbyła się 
dalsza część spotkania – występy, poczęstunek, wspólne 
zabawy.

 II Turniej Wędkarski Ministrantów – W sobotę, 11 
czerwca odbył się drugi już Turniej Wędkarski naszych 
ministrantów.

 XII Spływ Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły – Spływ 
odbył się w dniach 11-12 czerwca 2016 r.  W drugim dniu, 
w niedzielę Mszę św. dla uczestników spływu, a także 
licznie przybyłych parafian, odprawił i homilię 
wygłosił na Campingu przy Baszcie - ks. Marek. 
Modlitwie Anioł Pański przy pomniku Papieża 
przewodniczył ks. Łukasz.

cd.  str. 4
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Z ŻYCIA PARAFII - cd. ze str. 3

 Gość w parafii – Również w niedzielę, 12 czerwca 
gościliśmy w parafii ks. Daniela Trocholepszego, 
przewodnika GRUPY 21 Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki do Częstochowy wraz z zespołem 
pielgrzymkowym. Ks. Daniel, pochodzący z Nowej Wsi 
Zbąskiej, zachęcał naszych parafian do udziału w 
pielgrzymce.

 Składka remontowa – W niedzielę, 19 czerwca zbierana 
była składka remontowa, która wyniosła 9.600 zł. Za 
wszelką życzliwość i pomoc dla parafii składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

 Zakończenie roku szkolnego – Msze św. na zakończenie 
roku szkolnego 2015/2016 odprawione zostały w kościele 
w Zbąszyniu we wtorek 21 czerwca o godz. 8.00 - dla kl. 
III gimnazjalnych, w czwartek o godz. 9.00 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W piątek, 24 
czerwca o godz. 8.00 dla kl. I i II gimnazjum i dla szkół 
ponadgimnazjalnych, a o godz. 10.00 dla szkoły 
podstawowej. Msza św. w kaplicy w Strzyżewie o godz 
8.00. – również w piątek.

 Pożegnanie ks. Łukasza – W sobotę, 25 czerwca 2016 
roku podczas Mszy św. nowennowej pożegnaliśmy ks. 
Łukasza  Wegnera, dziękując mu za zaangażowanie, 
wszelkie dobro uczynione dla parafii. Życzyliśmy ks. 
Łukaszowi, który po 3-letnim posługiwaniu w Zbąszyniu, 
od 1 lipca rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii pod 
wezwaniem Narodzenia NMP w Lubaszu, aby dobrze czuł 
się wśród nowych parafian.  

 Nowi księża w parafii – W zbąszyńskiej parafii pracę 
rozpoczęli: - na stanowisku wikariusza ks. Radosław 
Ślędak – neoprezbiter pochodzący z Poznania, a do 
pomocy w duszpasterstwie – ks. Przemysław Kusz, 
dotychczasowy proboszcz z Zakrzewa.

 Wyjazd młodzieży – Przed swoim odejściem z naszej 
parafii, ks. Łukasz był jeszcze na wakacyjnym, 4-
dniowym wyjeździe z młodzieżą od 26 do 29 czerwca. 
Trasa wyjazdu  wiodła Szlakiem Papieskim – Kraków, 
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Częstochowa.

 Wakacyjny wyjazd ministrantów – Również 26 
czerwca wyjeżdżali na wakacyjny wypoczynek do 
Węgierskiej Górki (okolice Żywca) nasi ministranci wraz 
z ks. Markiem. Powrócili do Zbąszynia 30 czerwca. 

 Adoracje Eucharystyczne – W czwartek, 30 czerwca 
przed pierwszym piątkiem miesiąca i w piątek 1 lipca 
trwały Adoracje Najświętszego Sakramentu.

A co nas czeka w lipcu i w sierpniu 2016 roku?
 Pielgrzymka Chorych i Starszych do Wielenia – 1 lipca 

udała się autokarowa pielgrzymka Chorych i Starszych do 
Matki Bożej Ucieczki Grzeszników do Wielenia. 

 Odwiedziny Chorych – W sobotę, 2 lipca kapłani 
odwiedzili z posługą sakramentalną chorych w domach.

 Msza św. prymicyjna – W niedzielę, 3 lipca 2016 Mszę 
św. prymicyjną odprawi O. Zbigniew Szulczyk – Jezuita. 
O. Zbyszek pochodzi z Przyprostyni.

 Piesza Poznańska Pielgrzymka do Częstochowy – 
Tradycją jest, że kilku naszych parafian udaje się pieszo do 
Częstochowy, są to głównie dwie rodziny. Pielgrzymują 
oni z Grupą 21, której przewodnikiem jest ks. Daniel 
Trocholepszy. Grupa ta startuje z Buku 5 lipca 2016 i udaje 
się na Mszę św. do Opalenicy. Do Częstochowy dochodzi 
15 lipca wraz ze wszystkimi grupami poznańskimi. Nasi 
parafianie(prawdopodobnie 5 młodych osób) wybierają się 
też pieszo na Jasną Górę z grupą 8, która wychodzi z 
Poznania 6 lipca. Pielgrzymom życzymy wytrwałości i sił 
na pielgrzymim szlaku.

 Pielgrzymka rowerowa – 6 lipca, ok. 16.00 przybędą do 
Zbąszynia uczestnicy rowerowej pielgrzymki do 
Częstochowy. Pielgrzymi jadą ze Szczecina a u nas 
zatrzymają się na krótki odpoczynek i posiłek w Domu 
Katolickim. Poczęstunek przygotowuje parafia.

 Składka remontowa – W niedzielę, 17 lipca i w trzecią 
niedzielę sierpnia tj. 21 sierpnia zbierana będzie składka 
remontowa, którą polecamy ofiarności parafian.

 Młodzież z Francji – W środę, 20 lipca 2016 do parafii 
przyjedzie ok. 50-osobowa grupa młodzieży z Francji. 
Będą to uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Będą 
gościli w Zbąszyniu do soboty 23 lipca. Ze Zbąszynia udają 
się do Poznania. 

 O. Wiesław Nowotnik–Oblat – gościem parafii –  W 
niedzielę, 24 lipca 2016 gościć będzie w parafii o. Wiesław, 
który podczas Mszy św. głosić będzie  kazania na temat 
misji. 

 Święcenie pojazdów – Również w niedzielę, 24 lipca 2016 
z racji wspomnienia św. Krzysztofa  patrona kierowców, po 
Mszy św. o godz. 12.00 będą święcone przy kościele 
pojazdy.

 Adoracje –  W pierwszy czwartek, 4 sierpnia i w pierwszy 
piątek, 5 sierpnia – adoracje Najświętszego Sakramentu wg 
stałego planu.

 III Nocna Pielgrzymka – W sobotę, 13 sierpnia 2016, 
przed odpustem NMP Wniebowziętej w godzinach 
wieczornych wyruszy kolejna już pielgrzymka wokół 
jeziora. Szczegółowe informacje na temat pielgrzymki 
będą podane w ogłoszeniach parafialnych.

 Pożegnanie ks. Marka – Ks. Marka Krysmanna, który po 
5-letniej posłudze wikariuszowskiej w naszej parafii 
rozpocznie z dniem 25 sierpnia pracę jako wikariusz w 
parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym 
Tomyślu, pożegnamy podczas Mszy św. o godz. 9.00 w 
niedzielę 14 sierpnia 2016 roku. 

 Odpust Parafialny – Poniedziałek, 15 sierpnia 2016 roku 
będzie w naszej parafii dniem odpustu parafialnego ku czci 
NMP Wniebowziętej. Mszę św. odpustową o godz.12.00 
uświetni chór z Poznania - Kompania Druha Stuligrosza 
pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego. 

 Piknik – W dniu odpustu, tj. 15 sierpnia,  w godzinach 
p o p o ł u d n i o w y c h  z a p r a s z a m y  d o  o g r o d ó w  
proboszczowskich na kolejny już PIKNIK PARAFIALNY.

 Dożynki Parafialne – Tegoroczne dziękczynienie za 
zebrane plony, czyli dożynki parafialne zostały 
zaplanowane na niedzielę 28 sierpnia 2016 roku.

 Urszula Pawelska



	 Co roku w miesiącu maju odbywa się nabożeństwo 
poświęcone Maryi zwane majowym. Zgromadzona ludność 
modli się w kościołach, kapliczkach, przy przydrożnych 
figurach czy krzyżach. Litanie Loretańskie, Różaniec, pieśni 
wielbiące Matkę Bożą i Jej Syna to główne punkty modlitwy 
na majowym.

 W tym roku w Stefanowie, mieszkańcy tej wsi i nie tylko 
gromadzili się na nabożeństwie w samym centrum 
miejscowości, przy Figurze Serca Jezusowego. Głód 
modlitwy, bliskości drugiego człowieka, czy zabawy po 
nabożeństwie przyciągnął przede wszystkim bardzo dużo 
dzieci i młodzieży, których z dnia na dzień przybywało 
(pomijając okres komunijny). Nie zabrakło także 
niespodzianek: bańki mydlane, kreda do malowania, 
kwiaty dla wszystkich mam na Dzień Matki czy kiełbaska i 
napoje i lody przy ognisku ostatniego dnia maja, które 

przerodziło się w mini-piknik dla wszystkich mieszkańców 
wsi. Ostatniego dnia maja na nabożeństwo zaproszono także 
księdza Marka Krysmanna, który modlił się wraz z obecnymi 
na majowym ludźmi i po nabożeństwie z wielką chęcią spędził 
z nimi czas.

 Nabożeństwo odprawiali, wzajemnie się uzupełniając: 
Wacław Brambor, Ewa Łakoma, Renata Jaskuła i Grzegorz 
Jaskuła wraz z dziećmi i młodzieżą, którzy z chęcią prowadzili 
odmawianie „dziesiątki” Różańca Świętego. Do powstania 
tego przedsięwzięcia przyczynili się także: Rada Sołecka                      
w Stefanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie 
(Wacław Brambor, Wiktor Wachowiak, Łukasz Hołowacz, 
Grzegorz Jaskuła), Parafia Zbąszyńska, Państwo Marek i 
Teresa Sołtysik, Państwo Leszek i Teresa Skrobała oraz wiele, 
wiele innych ludzi tutaj nie wymienionych. A wszystko to na 
Chwałę Boga!

Grzegorz Jaskuła

„Jak żyję tutaj, nie pamiętam takiego majowego …”

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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WAKACJE, ALE NIE OD BOGA 

W sobotę 11 czerwca ministranci 
naszej parafii, zgodnie z niedawno 
rozpoczętą tradycją, zorganizowali turniej 
wędkarski. Było to wydarzenie pełne 
emocji, rywalizacji i radości. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się dużą cierpliwością i 
uczciwością. O zwycięstwo rywalizowały 
ze sobą różne pokolenia, ponieważ w 
szranki wraz z chłopakami stanęli również 
ich ojcowie i dziadkowie. W sumie w tym 
dniu po sprzęt rybacki sięgnęło 18 
ministrantów, wraz z rodzinami. Pierwsze 
okazy pojawiły się tuż po ogłoszeniu 
sygnału do zarzucenia wędki. W tym roku nad rzeką Obrą 
zjawiła się również liczna grupa kibiców, która wspierała 
wszystkich wędkarzy. Nad całością czuwał nasz opiekun ks. 
Marek Krysmann. Walka była bardzo zacięta, ale i 
wyrównana. Wielu zawodników miało okazję pochwalić się 

swoimi umiejętnościami i 
doświadczeniem. Na 

szczególne uznanie zasłużył przede wszystkim zwycięzca, 
czyli Karol Krzywiecki, który o kilka dekagramów 
wyprzedził Marcina Feliksiaka. Trzecie miejsce zajął 
najmłodszy z tej trójki, czyli Bartosz Krygier. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni przez księdza proboszcza Zbigniewa 
Piotrowskiego. Oczywiście, wszystkie złowione okazy, po 
ogłoszeniu werdyktu zostały z powrotem wrzucone do wody. 

To ogromne szczęście, że w naszej 
parafii znajdują się ministranci, 
którzy tak chętnie rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania. Wszystkim 
u c z e s t n i k o m  g r a t u l u j e m y  
w y t r w a ł o ś c i ,  z w y c i ę z c o m  
o s i ą g n i ę t y c h  w y n i k ó w,  a  
wszystkich amatorów rybki już 
teraz zapraszamy na kolejne 
zawody.                 Robert Szuwarski

Rozpoczynają się wakacje, czas odpoczynku, podróży i 
radości. „Pakując walizki” nie zapomnijmy o najważniejszym 
– o PANU BOGU. Każda chwila naszego życia pochodzi od 
Boga, więc postarajmy się choć część czasu wakacyjnego 
poświęcić właśnie Jemu. Nie zapominajmy o niedzielnej 
Mszy świętej, o Pierwszym Piątku Miesiąca oraz o codziennej 
porannej i wieczornej modlitwie. Bóg jest naszym Ojcem 
dobrym, cierpliwym i Miłosiernym, który czeka na każdego z 
nas w każdej chwili naszego życia. Chcemy, aby nasze serca w 
czas wakacyjny były przepełnione prawdziwą radością, a jest 
to możliwe tylko wtedy, gdy w pełni będziemy oddani 
naszemu Ojcu w niebie. Czas wakacyjny to prawdziwy 
egzamin z „bycia” chrześcijaninem. W związku z tym 
starajmy się całym sercem trwać przy Jezusie Chrystusie, aby 
ocena naszego postępowania chrześcijańskiego była 
przynajmniej na piątkę. Ksiądz Jan Twardowski w swojej 
poezji odniósł się do wakacji, pisząc:

Wakacje. Zamknięta szkoła milczy ze wzruszenia wielkiego.
Tymczasem Marysia znad morza pisze list do mamusi,

jak na lekcji języka polskiego. Wojtek, jak na matematyce,
skarpetki, koszule liczy. Miał jeszcze dwie pary majtek -

licząc - trudno się doliczyć. Wszyscy śpiewają przy ognisku,
kłaniają się ogniu złotemu, choć zbiegła z narzeczonym

nieśmiała pani od śpiewu. Ksiądz już na urlopie.
Jakby nie było nikogo. Tylko poziomka niemowa

zaczęła mówić o Bogu.

Wiersz księdza Twardowskiego ukazuje częstą prawdę o tym, 
że zdarza się nam zapominać o Panu Bogu podczas wakacji.  
Jesteśmy zajęci innymi sprawami, a Pan Bóg….. No właśnie, 
wypoczywając, wychwalajmy Pana Boga za cud Stworzenia. 
Spoglądając na piękno przyrody i na  zwierzęta, 
uświadamiajmy sobie, że jest to dzieło BOŻE. Dzięki temu 
możemy wypoczywać nad jeziorem, w lesie, na łąkach, wśród 
przepięknej natury… DZIĘKUJĘ CI BOŻE!
Na koniec chciałbym wszystkich zachęcić do modlitwy o 
dobre wakacje, słowami:
Naucz mnie, Panie, dobrze wypoczywać i spędzać wolny 
czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, 
wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się 
zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy 
byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, 
którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobrze ten 
czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, 
którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu 
choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli 
dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 
BŁOGOSŁAWIONYCH I DOBRYCH WAKACJI!

DO ZOBACZENIA! 
Szafarz Damian
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Założyciel pierwszego polskiego zakonu męskiego – 
Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nazywany też „ojcem 
ubogich” i „apostołem Mazowsza”, został w niedzielę, 5 
czerwca 2016 roku kanonizowany przez Papieża 
Franciszka. Wraz z Ojcem Stanisławem wyniesiona na 
ołtarze została Maria Elżbieta Hesselblad, szwedzka 
brygidka, założycielka Zakonu Najświętszego Zbawiciela 
Świętej Brygidy  w Rzymie.

Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 roku w 
Podegrodziu koło Starego Sącza. Na chrzcie otrzymał imię 
Jan. Ojciec jego był kowalem, a także zajmował się uprawą 
roli i hodowlą bydła.  Janek był ósmym z kolei dzieckiem, 
bardzo kochanym przez rodziców. Chłopiec chłonął 
przekazywane mu dobro i ćwiczył się w pobożności. Jego 
przyszłe powołanie zakonne i kapłańskie przejawiało się w 
różnych pobożnych zabawach. Największy wpływ 
wychowawczy, odnośnie praktyk religijnych, miała na niego 
matka. Ona to rozbudziła w chłopcu miłość do Matki 
Najświętszej, której codziennie oddawał się pod opiekę. 
Opiece tej zawdzięczał wiele łask, bo kilkakrotnie groziło mu 
niebezpieczeństwo utraty życia. 

Na początku swojej edukacji Janek miał trudności w 
nauce. Jednak z dziecka, któremu nauka przychodziła z 
trudem, wyrósł młodzieniec kończący z powodzeniem 
kolegia jezuickie. W wieku 23 lat był bardzo wykształconym 
człowiekiem. W 1654 roku wstąpił do zakonu pijarów, z 
powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia, 
przyjmując imię zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi.  Po 
roku udał się na studia teologiczne do Warszawy, gdzie 22 
lipca 1656 roku złożył śluby zakonne. 

Następny etap w życiu „niewolnika Maryi”, jak sam o 
sobie mówił, rozpoczął się w marcu 1661 roku. Wtedy to w 
Brzozowie k/Rzeszowa przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa przemyskiego Stanisława Sarnowskiego. Przez 
pewien czas Ojciec Papczyński pracował jako wykładowca 
retoryki, był prefektem w kolegium, ale na tym nie 
poprzestał. Poświęcił się kaznodziejstwu i posłudze w 
konfesjonale. Najsłynniejszym z jego penitentów był 
nuncjusz apostolski Antoni Pignatelli, późniejszy papież 
Innocenty XII.

Rok 1670 był rokiem przełomowym w życiu Stanisława 
Papczyńskiego. W tym czasie opuścił zakon pijarów. 
Dlaczego po 14 latach zrezygnował z życia wśród braci, 
którzy byli jego rodziną? Uważał bowiem, że niektórzy z 
pijarów odstąpili od pierwotnej gorliwości w zachowaniu 
ślubów, zbyt wiele czasu poświęcali na przyjemności. O. 
Stanisław bronił zaś surowej dyscypliny.

W roku 1671 przywdział biały habit mający 
symbolizować nieskalaną czystość Matki Bożej, którą chciał 
naśladować do końca życia. Pragnął założyć zakon męski 
poświęcony czci Maryi Panny Niepokalanej. Realizacja tego 
pragnienia zajęła mu następnych kilkanaście lat. Trzeba było 
najpierw znaleźć kandydatów na współbraci, wyszukać 
miejsce na siedzibę wspólnoty. Kandydatów znalazł wśród 

pustelników, a jako 
początek zgromadzenia 
przyjmowana jest data 
24 październik 1673 
rok, dzień zatwierdzenia 
przez biskupa istnienia 
młodej wspólnoty w 
oparciu o „Regułę 
życia”. W roku 1677 
marianie otrzymali od 
b i s k u p a  k o ś c i ó ł  
Wieczerzy Pańskiej w 
miejscowości Nowa 
Jerozolima k/Warszawy 
( o b e c n a  G ó r a  
Kalwaria). Szerzenie 
k u l t u  m a r y j n e g o  
założyciel zakonu łączył 
z posługą. Zabiegał o to, by jego zakon był wzorem 
ewangelicznej doskonałości.

Bardzo długo starał się,  aby zgromadzenie zostało 
uznane przez stolicę apostolską. Czekał na to ponad 20 lat i w 
tej sprawie podróżował do Watykanu. Dopiero w roku 1699 
papież Innocenty XII (ten, którego spowiadał O. Stanisław), 
zatwierdził założenie zakonu Marianów.    O. Papczyński był 
jego przełożonym generalnym aż do śmierci. Zmarł w opinii 
świętości 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii 
k/Warszawy.  

Założona przez O. Stanisława Papczyńskiego mariańska 
wspólnota zakonna jest pierwszym męskim zakonem 
pochodzenia polskiego. Po jego śmierci i okresie kryzysu, 
w jakim pogrążył się zakon, marianie rozwinęli 
działalność, także poza granicami Polski. Obecnie wspólnota 
ta liczy ok. 500 zakonników prowadzących działalność w 
18 krajach.

Kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. 
dziękczynnej w bazylice NMP na Zatybrzu w Rzymie, w 
dzień po kanonizacji, nazwał Św. Stanisława od Jezusa i 
Maryi Papczyńskiego „świętym bardzo cierpliwym”. 

Czekał on bowiem na kanonizację ponad trzy wieki. 
Kardynał przypomniał również, że w jego beatyfikację i 
kanonizację zaangażowało się bezpośrednio trzech papieży – 
Św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek. 

Proces beatyfikacyjny został otwarty w 1767 roku, ale ze 
względu na zabory i wojny został odłożony prawie na trzy 
stulecia. Za pontyfikatu naszego umiłowanego Ojca 
Świętego Jana Pawła II wydano dekret o heroiczności cnót 
kandydata na ołtarze. Został beatyfikowany w Licheniu 
16 września 2007 roku, a uroczystościom przewodniczył 
wysłannik papieża Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI 
mówił o polskim błogosławionym: „Był gorącym czcicielem 
Niepokalanej Matki Boga, wielkim kaznodzieją i ojcem 
ubogich”.	

cd.  str.  8

NOWY   POLSKI   ŚWIĘTY – OJCIEC   STANISŁAW   PAPCZYŃSKI
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MIŁOWAĆ BOGA Katecheza 2

cd. artykułu z czerwcowego numeru Sanktuarium 

 Przypomnijmy kilka znamiennych faktów z życia 
Kościoła. Przecież wielki ruch zakonów żebraczych w XIII w. 
był czymś bardzo podobnym do takich ruchów 
współczesnych jak księża robotnicy, Mali Bracia Jezusa 
(Karola dFoucauld) i inne tego typu. Wiemy, jak wielkie opory 
i trudności ze strony hierarchii kościelnej napotykali 
franciszkanie i dominikanie w początkach swego istnienia. 
Przecież ogromna większość biskupów w drugiej połowie 
XIII w. dążyła do tego, by oba zakony żebracze zlikwidować. 
Gorszono się, że ci nowi zakonnicy mają żyć o wyżebranym 
chlebie i że należący do tych zakonników księża wdziewają na 
siebie strój najuboższych pasterzy. 
 Podobnie i dziś słyszy się głosy zgorszenia, że księża 
robotnicy lub Mali Bracia, współżyjący na co dzień z ludźmi 
należącymi do sfer najuboższych i do społecznego marginesu, 
nie noszą sutanny lub habitów, lecz najzwyklejsze robocze 

ubrania. Na soborze powszechnym w Lyonie w 1274 r. święci, 
Ibmasz z Akwinu z ramienia dominikanów i Bonawentura w 
imieniu franciszkanów, mieli stoczyć wielki bój w obronie 
zagrożonego istnienia tych zakonów. 
 Św. Ibmasz zmarł w drodze z Neapolu na sobór, a 
osamotniony św. Bonawentura musiał walczyć heroicznie, by 
idea służby Pani Biedzie dla szerzenia miłości i prawdy 
została uznana przez sobór i aby los obu zakonów został 
zabezpieczony. 
 Wielkie święte, córka farbiarza ze Sieny, Katarzyna i 
królowa szwedzka Brygida szły odważnie za głosem 
sumienia, wspierane gorącą miłością Kościoła, gdy wytykały 
ówczesnym papieżom to, co uważały za zło drążące organizm 
ówczesnego Kościoła. Jest przy tym zdumiewające, że jedna 
ze świętych wczesnego XVI w. (chyba św. Aniela Merici), 
klęcząc na audiencji przed tak niegodną osobą, jaką był papież 
Aleksander VI, miała wielkie przeżycie mistyczne,  

Bardzo wymownym jest fakt, że Ojciec Papczyński 
zostaje ogłoszony świętym przez papieża Franciszka 5 
czerwca 2016 roku, podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia. Nasz nowy Święty czynił dzieła miłosierdzia – 
troszczył się o ubogich i chorych, wspierał przytułki i 
szpitale, upominał się o prawa dla odrzuconych i 
niesprawiedliwie traktowanych. Powtarzał, że pragnąc 
Bożego Miłosierdzia mamy je świadczyć wobec drugiego 
człowieka. Zostawił nam przykład człowieka o wielkim 
sercu, pochylającego się nad bliźnim.

Świętego O. Papczyńskiego wiele łączy ze Świętym 
Janem Pawłem II. Przede wszystkim wielkie umiłowanie 
Matki Bożej, maryjna pobożność. Obaj Święci głosili też 
kult Bożego Miłosierdzia.  Łączy ich także data urodzin – 18 
maja. 

Nauka O. Stanisława, który żył ponad trzy wieki temu, 
przemawia nadal do naszych serc i umysłów, bo autentyczna 
świętość jest zawsze świeża i młoda – powiedział ks. 
kardynał Stanisław Dziwisz.

Ogłoszenie bł. Stanisława Papczyńskiego Świętym było 
wielkim wydarzeniem dla polskiego Kościoła, a Msza św. 
kanonizacyjna na placu św. Piotra w Rzymie zgromadziła 
tłumy, w tym wielu Polaków. Relikwie kanonizowanego 
zakonnika niosła młoda kobieta z okolic Ełku, która za jego 
wstawiennictwem została całkowicie uzdrowiona z ciężkiej 
choroby płuc. O jej uzdrowienie modliła się nowenną do O. 
Stanisława cała rodzina. Święty jest patronem rodzin, 
małżeństw, dzieci poczętych. 

Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi 
– módl się za nami!      

Urszula Pawelska

ŚW.	OJCIEC	PAPCZYŃSKI	-	cd.	ze	str.	7

widząc w zachwyceniu całą wspaniałość tajemnicy Kościoła i 
papiestwa.
Przecież właśnie z Aleksandrem VI, z wielkimi 
niesprawiedliwościami jego rządów walczył wielki 
charyzmatyk tych czasów Girolamo Savonarola. 
Jedną z cech wielkości ostatniego, Drugiego Soboru 
Watykańskiego jest to, że nigdy chyba dotąd w żadnym 
dokumencie kościelnym nie zajaśniała tak wspaniała istota i 
tajemnica Kościoła jak w konstytucji „Lumen gentium". 
 Ale jest jeszcze bardziej zdumiewające i godne podziwu, 
że po raz pierwszy na ostatnim soborze i w latach po jego 
zamknięciu ze strony najwyższych władz kościelnych 
wyznano z żalem, że w przeszłości tylu ludzi 
Kościoła popełniło tyle błędów i niesprawiedliwości, za które 
my wszyscy wierzący musimy bardzo szczerze i z 
przekonaniem wypowiedzieć „nostra culpa”. Jednym z 
najpilniejszych zadań naszej epoki jest wydobywać głęboką 
treść zawartą w orzeczeniach soborowych i urzeczywistniać 
na wszystkich odcinkach życia tkwiące tam wytyczne.

Sławomir/Andrzej Król

Katechista
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SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. VII)                          LENISTWO
 Jak długo, leniwcze, będziesz się wylegiwał? 

Kiedyż wstaniesz ze snu? Jeszcze trochę snu, jeszcze trochę 
drzemania, jeszcze trochę leżenia z założonymi rękami, 
a twoje ubóstwo niechybnie przyjdzie jak rabuś i twoja 

nędza jak mąż zbrojny (Prz 6, 9-11)

	 Każdy z nas jest czasami zmęczony po ciężkiej pracy, 
nauce, nie ma siły, chce odpocząć, odprężyć się, poleżeć, etc. 
Nie ma w tym oczywiście nic złego. Inaczej sytuacja 
wygląda, gdy ktoś przejawia nadmierne zamiłowanie do 
odpoczynku. Stąd jest bardzo prosta droga do lenistwa. 
Skłonność do lenistwa ma wielu z nas. Jednakże ważne jest, 
aby wyrobić w sobie umiejętność przeciwstawiania się tej 
skłonności, aby być sumiennym i pracowitym. 
Ponadto lenistwo może mieć wiele postaci: lenistwa 
fizycznego, intelektualnego czy też duchowego. Lenistwo w 
najbardziej ogólnym brzmieniu można by określić jako 
niechęć do wszelkiej aktywności, bezczynność. W aspekcie 
naszej religii jest ono wadą główną, stawianą na równi z 
innymi. W bieżącym numerze należy zatem skupić się na 
omówieniu lenistwa, które jest ostatnim, ale wcale nie 
najlżejszym, grzechem głównym.
 Najpowszechniejszym typem lenistwa jest lenistwo 
fizyczne. Przejawia się ono właśnie w braku aktywności, 
leżeniu na kanapie, etc. Człowiek leniwy nie interesuje się 
pracą, myśli tylko o odpoczynku, o tym, jak bardzo jest 
zmęczony i kiedy sobie odpocznie. Oczywiście, nie można 
nikomu mieć za złe, że po ciężkiej pracy chce sobie trochę 
odpocząć, obejrzeć film w telewizji, spotkać ze znajomymi, 
etc. Lenistwo fizyczne ma jednak nieco inny wymiar. 
Polega ono na tym, że unika się pracy, jakiegokolwiek 
wysiłku, nieustannie „kombinuje” się, jak wymigać się od 
obowiązków. Cechuje się bezczynnością, wygodnictwem, 
bezmyślnym traceniem czasu. Takie lenistwo przekłada się na 
n e g a t y w n e  r e l a c j e  z  r o d z i n ą ,  z n a j o m y m i ,  
współpracownikami. Może bowiem skutkować tym, że na 
współpracownika spada więcej obowiązków, czy też tym, 
że inny członek rodziny musi więcej pracować, aby 
utrzymać dom. Może być tak, że daliśmy przyjacielowi 
słowo, że coś dla niego zrobimy, załatwimy, a przez lenistwo z 
tego rezygnujemy, co osłabi jego zaufanie do nas, a w 
skrajnych przypadkach może być przyczyną wielu 
nieprzyjemności. 
 Lenistwo fizyczne jest najbardziej widoczne, co jednak 
nie oznacza, że najczęściej można mieć do czynienia z taką 
właśnie jego formą. Ponadto dość łatwo się z nim uporać – 
wystarczy wziąć się do pracy i zacząć postępować 
sumiennie. O wiele gorsze zdaje się być lenistwo 
intelektualne. Każdy z nas otrzymał od Boga zdolność 
myślenia. Skutkuje to tym, że w swoich działaniach 
powinniśmy używać rozumu. Umiejętność ta wręcz odróżnia 
nas od innych istot żyjących. Bezczynność intelektualna 
może być tragiczna w skutkach. Polega ona na tym, że nie 
analizujemy tego, co robimy, nie wyciągamy wniosków z 
własnego zachowania, zawsze uważamy się za 

najmądrzejszych. Lenistwo intelektualne również 
negatywnie wpływa na relacje interpersonalne, gdyż odpycha 
od nas bliźnich. Jeśli ktoś uważa się za najmądrzejszego i za 
takiego, który zawsze ma rację, to nikt nie będzie chciał z nim 
przebywać i dyskutować. Jeśli z kolei ktoś nie używa rozumu 
przy codziennych czynnościach, a jest zadowolony tylko z 
rzeczy przyziemnych, materialnych, nie zwracając uwagi na 
uczucia, emocje, etc. to wytwarza to w jego sercu pustkę, 
powoduje letniość, brak zapału do działania i może być 
również przyczyną lenistwa fizycznego.
 Z punktu widzenia chrześcijanina najgroźniejsze jednak 
może być lenistwo duchowe. Polega ono na tym, że człowiek 
nie ma siły, aby kontaktować się z Bogiem lub ogranicza takie 
kontakty do minimum (np. do jednej godziny w tygodniu, 
kiedy to w niedzielę idzie na Mszę). Lenistwo duchowe 
wyraża się w tym, że człowiek nim owładnięty jest ociężały 
duchowo, nie potrafi się modlić, nie chce mu się, nie potrafi 
stosować w życiu reguł chrześcijańskiego życia, nie 
przestrzega przykazań Bożych. Może tak być, że niekiedy 
chce zmienić, poprawić swoje życie, ale tego nie czyni, gdyż 
pozostaje w przekonaniu, że jest to i tak bez sensu, nie próbuje 
zmienić swojego postępowania, bo wie, że i tak nic to nie da, 
tkwi w grzechach, zamiast starać się z nimi zerwać. 
Przyczyną lenistwa duchowego jest brak miłości i wiary w 
Boga. Człowiek leniwy duchowo nie ufa, że Bóg może mu 
pomóc czy też  w jakikolwiek sposób wpłynąć na jego życie. 
W efekcie odwraca się od Boga, sakramentów, Kościoła, a 
także od innych ludzi, skupiając się jedynie na własnych 
problemach. 
 Lenistwo prowadzi do tego, że człowiek staje się głęboko 
nieszczęśliwy. Człowiek leniwy traci zainteresowanie 
życiem, nie ma pragnień, aspiracji, celów, do których mógłby 
dążyć. Wystarczy mu „do szczęścia” jedna - dwie rzeczy, np. 
telewizor, komputer, smartfon, pieniądze, alkohol, 
narkotyki, etc. 
 Postawa taka prowadzi do apatii, całkowitego 
zobojętnienia wobec tego, co dzieje się z człowiekiem. 
Przeciwdziałać lenistwu można na wiele sposobów – 
poprzez pracę, poszukiwanie nowych wyzwań, czytanie 
książek, spędzanie czasu z rodziną, ze znajomymi, modlitwę, 
etc. Współczesny świat daje nam tak dużo możliwości, że nikt 
nigdy nie powinien się nudzić, można bowiem w różnoraki 
sposób zaspokajać swoje potrzeby, aspiracje, można się 
rozwijać, dokształcać. Ważne przy tym jest to, by nie stracić 
kontaktu z Bogiem, który będzie prowadził nas we 
właściwym kierunku i wskaże, co dla nas dobre, jak mamy 
pracować, aby jednocześnie to było przydatne dla innych 
ludzi. Odnoszenie każdego dnia życia, każdego dnia, który 
już się nie powtórzy do Boga zniweluje jakiekolwiek 
przejawy lenistwa, marazmu, niechęci do życia i będzie 
skutkowało tym, że człowiek będzie szczęśliwy, będzie żył 
pełnią życia i nigdy nie stanie się „zimny jak lód” oraz 
obojętny wobec otaczającej go rzeczywistości.

Błażej Boch



10 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

START: KRAKÓW, 25 LIPCA 2016 r.
To koniecznie musisz zabrać, 
wybierając się do Krakowa na 
ŚDM:
 karimatę i śpiwór, które 

m o g ą  p r z y d a ć  s i ę  u  
gospodarzy, jak również z 
pewnością przydadzą się na 

noclegu w hotelu wielogwiazdkowym pod gołym niebem 
w Campus Misericordia, gdy wspólnie będziemy 
oczekiwać na niedzielną Mszę Posłania. (Tradycja 
pokazuje, że po sobotnim, wieczornym czuwaniu, nie 
wraca się już na miejsce noclegu, ale zasypia się tam, gdzie 
się stoi);

 nakrycie głowy, które ochroni Cię przed słońcem;
 kurtkę / płaszcz przeciwdeszczowy przydatny w razie 

niepogody;
 olejek do opalania, gdyby z nieba lał się żar;
 różaniec, który jest często spontanicznie odmawiany na 

ulicach miasta organizatora ŚDM przez pielgrzymów z 
rożnych zakątków świata;

 jakieś gadżety związane z Polską, którymi będziesz mógł 

się wymienić z nowymi znajomymi z dalekich krajów;
 telefon komórkowy z naładowaną baterią, nie tylko do 

kontaktów; na smartfona będziesz mógł pobrać aplikacje 
stworzone przez Papieża i sztab ekspertów specjalnie na to 
wydarzenie;

 otwarte serce i oczy, a zobaczysz, ile niesamowitych rzeczy 
dzieje się obok Ciebie, ile niesamowitych ludzi wraz z 
Tobą chce przeżywać spotkanie z Bogiem;

 szczery uśmiech, którym będziesz obdarzać wszystkich 
wokoło;

 wygodne buty, ponieważ czeka nas sporo chodzenia;
 worki na śmieci (lub folie malarską), głównie po to, aby 

przykryć rzeczy w czasie ulewy i nie stracić dobytku; 
 latarkę :) to niezależne źródło światła przydać się może 

zarówno na noclegu (aby nie podeptać współlokatorów), 
jak i w czasie powrotu na miejsce noclegowe, bo ŚDM to 
poniekąd wydarzenie całodobowe; 

 zeszyt i długopis do zapisywania adresów, wspomnień, czy 
przepisów nowych, egzotycznych potraw, którymi 
podzielą się z nami nowi przyjaciele. 

Joanna Galas

Byliśmy, zatańczyliśmy… W sobotę 4 czerwca 
świętowaliśmy pod lednicką rybą potrójne urodziny: 1050 
urodziny Polski, 800 urodziny zakonu dominikanów, którzy 
są inicjatorami zlotów „Lednica 2000” i 20 urodziny tychże 
spotkań. Pojechało nas ponad 40 osób, a trzy osoby ze 
Zbąszynia pobiegły w maratonie spod poznańskich krzyży! 
To wyjątkowy maraton z relikwiami Jana Pawła II, a trasa pod 
bramę-rybę wynosi aż 45 km… Szaleństwo wrażeń: muzyka, 
taniec i wielka modlitwa – kto raz spróbuje, zawsze tam 
wraca… Kto nie był, najlepiej, żeby posłuchał tegorocznego 
utworu „Jestem Twój! Amen.”  W tym roku bowiem nad 
brzegiem lednickiego jeziora -wg niektórych historyków tam 
właśnie przyjął chrzest Mieszko - nastąpiło zwieńczenie 
trzyletniego cyklu przygotowań do rocznicy tego 
wydarzenia. 
 W kolejnych latach zloty odbywały się pod hasłami: 
„W Imię, Ojca”, „W Imię Syna” i „W Imię Ducha”. Utwór 
„Amen” powstał na kanwie słów z osobistego kalendarza  o. 

Jana Góry, twórcy lednickich spotkań, który niespodziewanie 
odszedł w grudniu „do domu Ojca”. Już wypowiedział swoje 
ostatnie „Amen”…  Ale jak zawsze był tam, żeby powiedzieć 
nam: „Kocham was! Cały rok tu na was czekam!”. 
Za rok więc na pewno znowu pojedziemy!!! 

Joanna Chłopkowska

P OT RÓJ N E  U RO DZ I N Y



 To słowo z Lednicy towarzyszy nam w ostatnim czasie 
bardzo mocno. Stanowiło kanwę zakończenia kolejnego roku 
pracy formacyjnej ERM-u. W ostatnim tygodniu szkoły 
stałym zwyczajem spotkaliśmy się na grze terenowej w 
parku miejskim. Dzieci musiały zrealizować trzy zadania 
związane z formułą chrztu „W Imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego”: przypominały sobie zabawy zespołowe z 
dzieciństwa, na podstawie łamigłówki biblijnej odkrywały 
znaczenie imienia „Jezus”, a także projektowały „duchową 
zbroję” według św. Pawła (Ef 6, 10-18). Na zakończenie 
wytańczyliśmy nasze - pełne wdzięczności za dar dziecięctwa 
Bożego - „Jestem Twój. Zbaw mnie Panie! AMEN”. Na 
pamiątkę każdy otrzymał muszlę, która jest symbolem 
nowych narodzin czyli chrztu św. (rodzi się w nich prawdziwa 
perła, choć w bólu).
 Takie muszle oraz krzyżyk z Lednicy z wypisanym 
słowem „Amen” otrzymali również nasi księża, których 
przyszło nam w jednym roku pożegnać. Specjalne 
podziękowanie dla ks. Marka przygotowali też uczniowie i 
nauczyciele z SOSW. Pozostanie na zawsze ich wielkim 
przyjacielem – nosił ich zawsze w swojej pamięci i przez 
wszystkie lata mobilizował nas do wzajemnych spotkań przy 
wspólnym stole eucharystycznym. Naszym księżom mówimy 
jeszcze raz: „Bóg zapłać!” za wszelkie dobro i serce. 
Życzymy im obfitych połowów na dalszych wodach,  niech 
ich prowadzi Duch Święty – Duch Jezusa i Ojca… Amen – 
„Tato! Jak Ty chcesz!” 
 I jeszcze jedno podziękowanie – dla kolejnych 
dziesięciu osób, które przez trzy lata nauki w gimnazjum 
służyły nam w scholi liturgicznej: przygotowywały muzyczną 
oprawę mszy św. młodzieżowej, uroczystości paschalnych, 
pieszych pielgrzymek wokół jeziora, szkolnych rekolekcji i 
różnorodnych spotkań modlitewnych. To wcale niemały 
wysiłek. A oto one: Paulina Jarosz, Karolina Piątek, Natalia 
Witkowska, Grzegorz Piątek, , Dagmara Napierała, Jagoda 
Napierała, Milena Szczeszek, Robert Bielaszewski, Kacper 
Pawelski oraz Maksymilian Chwałkowski. Serdecznie Wam 
dziękujemy! I mamy nadzieję, że się żegnamy tylko na 
przerwę wakacyjną… A nawet na krócej! Już pod koniec lipca 
przyjmujemy pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży – 
razem z nimi będziemy chwalić naszego Ojca śpiewem, a 
także tańcem… Liczymy na Was!                                      

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

„AMEN” - ZAKOŃCZENIA, PODSUMOWANIA, POŻEGNANIA ...

11

Nądnia

Perzyny



Nr 36     CZERWIEC   2014

12 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KOMENTARZE DO CZYTAŃ 
 3 lipiec Łk 10, 1 – 12. 17 – 20  Pokój królestwa Bożego
Zanim Jezus wyruszy, by głosić Ewangelię, wysyła przed sobą 
siedemdziesięciu dwóch uczniów. Mówi: Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żniwo. Co oznacza słowo 
„żniwo”? Tym żniwem jest cały świat, wszyscy, którzy 
potrzebują nawrócenia. Kim zaś są robotnicy? To powołani, by 
świadczyć o miłości swoim życiem. To wybrani, by ukazywać 
duszom oblicze Bożej miłości. Słowa Jezusa uświadamiają 
nam, że jesteśmy tylko narzędziami, posłanymi przez Niego. 
Nie musimy się bać, ponieważ owoce zależą od Pana żniwa. 
My mamy spokojnie głosić Jezusa – słowem i życiem oraz 
modlić się o owoce naszej pracy i o nowych robotników do 
pracy w Winnicy Pana. 
10 lipiec Łk 10, 25–37 Przypowieść o synu marnotrawnym
W tej Ewangelii świętego Łukasza Jezus mówi o miłości Boga 
i bliźniego. Pojawia się jednak pytanie, kto jest moim bliźnim? 
Pytanie to zadaje Jezusowi uczony, a w przypowieści 
pojawia się kapłan i lewita jako postacie negatywne, natomiast 
postacią pozytywną okazuje się Samarytanin – człowiek z 
grupy społecznej nielubianej, nieuznawanej przez uczonych w 
Piśmie. 
Przytaczając tę opowieść Jezus zwraca naszą uwagę na to, iż 
sprawa bliźniego nie dotyczy statusu społecznego, warstw 
społecznych, ale serca. Zwraca uwagę na to, że wartość 
c z ł o w i e k a  n i e  m o ż e  b y ć  m i e r z o n a  p o z y c j ą  
społeczną, majątkiem, wykształceniem, a nawet ogólnym 
szacunkiem okazywanym danej osobie. Jego wartość tkwi w 
nim, a pochodzi od Boga. Człowiek jest wartością ze 
względu na pochodzenie Boskie jego 
duszy. Ze względu na to, iż jest 
stworzeniem Boga. Ze względu na to, iż 
Bóg wyróżnił go pośród innych istot, 
dając nieśmiertelną duszę – boski 
pierwiastek. Uczynił go wolnym a nie 
uzależnionym od instynktów. Człowiek 
jest wartością samą w sobie i nikt nie może 
umniejszać jej znaczenia. Kim jest więc 
mój  b l i źn i?  Ten ,  k tó ry  okaza ł  
miłosierdzie, kto okazuje serce, kto świadczy dobro.  W tym 
tkwi istota bycia bliźnim.
17 lipiec Łk 10, 38–42  Marta i Maria przyjmują Chrystusa
W Ewangelii św. Łukasza czytamy: Maria wybrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto wskazówka dla nas 
dotycząca tego, jaka powinna być nasza postawa, co dla nas 
powinno być najważniejsze, jaką obrać hierarchię wartości.
Dlaczego Maria nie włączyła się do prac? Dlaczego nie 
pomagała swojej siostrze, tylko siedziała u stop Jezusa i 
słuchała Go? Zachowanie Marii wynikało z miłości. Maria 
poszła za pragnieniem serca. Słuchała Jezusa, którego 
pokochała ogromną miłością. Marta krząta się, przygotowując 
posiłek dla gościa. Ona również kocha Jezusa i najchętniej 
usiadłaby i słuchała Go. Ale jednocześnie czuje, że 
wypadałoby czymś poczęstować gości. W jej sercu mieszają 
się różne emocje, ale Marta ma do wykonania obowiązki. 
Pojawia się poczucie krzywdy, żal   i pretensje do siostry.

Siostry reprezentują różne postawy. Maria wybrała „Słowo”, 
wybrała Miłość. To jest najlepsze, co możne wybrać człowiek 
– Jezusa! Słuchanie Go i życie Jego nauką. Umiłowanie to jest 
tak wielkie, że poświęca się Jemu wszystko, całe życie. 
24 lipiec Łk 11, 1 – 13  Chrystus uczy modlitwy
W tej Ewangelii uczniowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich 
modlitwy i otrzymali wzór, przykład modlitwy. Najpierw 
trzeba się ugiąć i poddać Ojcu, który jest w niebie. Potem 
wywyższenie, uwielbienie i uczczenie Boga jako Świętego, 
Dobrego, Sprawiedliwego, Wiecznego, Wiernego, Obecnego 
i Łaskawego. Następnie wyrażenie oczekiwania i 
niezbędności panowania Boga w świecie, aby był Królem, 
Zbawicielem wszystkich ludzi. Potem przywołanie królestwa 
Bożego jako wyrażenie potrzeby zbawienia wszystkich ludzi. 
Dopiero w takiej atmosferze uwielbienia i dziękczynienia 
wskazane jest przedstawienie Bogu potrzeb osobistych i 
innych ludzi, np. chleba, wyznania grzechu i doświadczenie 
Bożej miłości i przebaczenia grzechu, ochrony przed próbami 
i doświadczeniami. Pamiętajmy jednak, że Bóg wysłuchuje 
modlitw tych, którzy Mu zaufali i Go miłują. Oni są Jego 
dziećmi. Bóg przygotował dla nich wiele darów, a 
szczególnie dar Ducha Świętego.
31 lipiec Łk 12, 13 – 21  Marność dóbr doczesnych
W tej Ewangelii święty Łukasz przypomina, że chciwość nie 
jest obca ludzkiej duszy. Chęć gromadzenia zapasów, 
nabywania nowych rzeczy, chęć „zabezpieczenia się” na 
przyszłość, chęć posiadania więcej i więcej. Nie łudźmy się, 
jesteśmy słabi. Bóg pragnie spojrzeć razem z nami na 
chciwość ludzkiego serca. Co jednak takiego złego jest w 
gromadzeniu zapasów?  Człowiek ma trwać przy Bogu, serca 
nasze mają całe należeć do Jezusa. Życie doczesne o tyle jest 

ważne, że powinniśmy wywiązywać 
się ze swoich obowiązków w pracy i 
w rodzinie, okazywać wszystkim 
miłość i żyć miłością. Jednak to 
życie jest tylko pewną otoczką, tłem, 
drogą po której mamy kroczyć do 
Nieba. Nie jest samym w sobie, więc 
nie należy na nim zatrzymywać 
wzroku. Właściwy cel to Bóg. Źle 
robi ten, kto nie zauważa głównego 

celu lub upatruje go w czym innym. Dlatego człowiek ma 
nieustannie widzieć Boga, nieustannie trwać pod Krzyżem, 
kochać i adorować, modlić się i wstawiać za duszami.
7 sierpień Łk 12, 35 – 40  Gotowość na przyjście Pana
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!” 
To nie jest czas spoczynku czy lenistwa. To czas oczekiwania. 
Czas gotowości. Czas, kiedy Bóg pragnie przejść pośród nas. 
Kiedy pośle anioła, by ten niczym żniwiarz ściął zboże i 
dokonał selekcji, zebrał dobre ziarna, plewy odrzucił. Nasze 
życie powinno być stałą gotowością, powinno przebiegać w 
tym przepasaniu bioder i w sandałach na nogach. Powinno 
być nieustannym czuwaniem sługi na przyjście Pana. 
Przepasanie bioder i sandały na nogach to również oznaka 
tego, że jesteśmy gotowi do ostatniej podróży, do przejścia od 
życia na ziemi, do życia wiecznego. Oby miało ono miejsce w 
niebie.                                                                     cd. str. 14



 

 

S Z A F A R Z E W P O Z N A N I U . . . 

15 czerwca w Nowym Tomyślu w kościele NMP Nieustającej 
Pomocy o godz. 19.00 odbyło sie spotkanie rejonowe szafarzy 
ze swoim opiekunem ks. dr Krzysztofem Frąszczakiem. Po 
raz pierwszy uczestniczyli w nim nowo powołani szafarze z 
naszego rejonu.  Po adoracji  w ciszy i skupieniu 
Najświętszego Sakramentu zostaliśmy ugoszczeni przez 
miejscowych szafarzy i zapoznaliśmy się z zadaniami, które 
są związane z ŚDM w Krakowie oraz naszą posługą.

Modlitwa za Opiekujących się Chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się 
chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.

Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od 
wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.

Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie 
spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest 

najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

 11 czerwca 2016 roku odbyła 
się w Poznaniu VIII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej. Na 
początku biskup Adam Bałabuch- 
Przewodniczący Komisji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Ep i skopa tu  Po l sk i  powi t a ł  
wszystkich zebranych w Bazylice 
Arch ika tedra lne j  pw.   św.  
Apostołów Piotra i Pawła oraz 
licznie zgromadzonych przed 
katedrą. Następnie wysłuchaliśmy 
konferencji, którą wygłosili: 
pani prof. dr hab. Hanna Kóćka – 
Krenz na temat: „Rola Poznania w 
chrystianizacji państwa Polan” oraz 
ks. dr Krzysztof Michalczak 
„Sakrament chrztu świętego, 
teologia i praktyka”. 
 Najważniejszym punktem 
pielgrzymki była Msza święta 

k o n c e l e b r o w a n a  p o d  
przewodnictwem Stanisława 
G ą d e c k i e g o  A r c y b i s k u p a  
Me t ropo l i t y  Poznańsk i ego ,  
Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski .  Podczas 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki do 
Poznania zostało ustanowionych w 
Archidiecezji Poznańskiej 245 
nowych Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej oraz została 
odnowiona gotowość do pełnienia 
tej funkcji na kolejny rok przez 
pełniących ją dotychczas. 
 Po  Eucharys t i i  Ks iądz  
Arcybiskup poświęcił także nowy 
sztandar  ufundowany przez 
N a d z w y c z a j n y c h  S z a f a r z y  
Komunii Świętej Archidiecezji 
Poznańskiej oraz ogłosił świętego 
Józefa Patronem naszej wspólnoty.
                    Opr. Krzysztof Kubiak

. . . I W N O W Y M T O M Y Ś L U 
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W krzyżu jest nadzieja na chrześcijańską odnowę Europy, ale 
tylko wtedy, gdy my, chrześcijanie, sami na serio 
podejmujemy orędzie Krzyża. Krzyż – to znaczy: oddać swe 
życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne.
Krzyż – to znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od 
zemsty – lepiej jest dawać aniżeli brać – angażowanie się 
skuteczniejsze jest od ciągłego stawiania żądań.
Krzyż – znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności 
bez gwiazdy – burzy bez bezpiecznej przystani.

Krzyż – znaczy: miłość nie zna granic; od tych, którzy są 
najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej.

Krzyż – znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi; większy niż 
nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce 
– życie jest silniejsze niż śmierć.
czerwiec – lipiec  1939 – Karol Wojtyła zalicza pomyślnie 
egzaminy kończące pierwszy rok na filologii polskiej UJ i 
przechodzi szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej.
28 lipca 1948 – Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej 
przydzielonej mu parafii.
4 lipca 1958 – ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany przez 
papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji 
krakowskiej.
16 lipca 1962 – biskup Wojtyła zostaje wybrany na wikariusza 
kapitulnego, tymczasowego administratora archidiecezji 
krakowskiej.
15 lipca 1992 – Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia 
łagodnego guza jelita.                                  Katarzyna Szymków

14 sierpień Łk 12, 49 – 53  Wymagania służby Bożej
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
aby on już zapłonął”. Jezus czeka, aby płomień Jego miłości 
zapłonął w naszych sercach i duszach. Gdy rozpoczął 
On działalność nauczycielską, chodziło Mu o wybudzenie 
serc ze śpiączki, która ogarniała ludzi. Chodziło  o 
poruszenie, by ludzie zobaczyli siebie, swoje życie z pewnej 
perspektywy. By spojrzeli prawdzie w oczy. By zobaczyli, 
jakie są relacje z Jezusem, ich Bogiem. Dusza żyjąca w 
letargu często  nie zdaje sobie sprawy, iż podąża ku śmierci. 
Jej stan to powolne konanie. Bez czujności, bez stałej 
gotowości do walki o wieczność, każda dusza wpadnie w 
otchłań piekła. Jezus przyszedł, by obudzić dusze, by 
poruszyć serca, aby na nowo czuwały. Działanie Jezusa to 
czynna miłość. Jego sposobem na obudzenie dusz było 
ukazanie potęgi i mocy Bożej miłości. Wobec jej wielkości 
nikt nie mógł przejść obojętnie.
15 sierpień Łk 1, 39 – 56  Bóg wywyższa pokornych.
W domu Zachariasza spotykają się dwie kobiety. Obie 
poczęły na skutek działania Boga. Obie są napełnione 
Duchem Świętym. Obie posiadają dojrzałą wiarę i 
mówią, kim jest ich Bóg. Obie Mu służą jako matki synów, co 
do których Bóg ma swój plan. Elżbieta z radością wyznaje, że 
odwiedziła ją matka jej Boga. Błogosławi Marię 
oraz błogosławi owoc jej łona. Maria zaś mówi o swoim Bogu 
jako Zbawicielu, świętym, miłosiernym, troskliwym oraz 
wypełniającym obietnice. Ta scena jest piękna. Wyróżnia się 
spośród scen w Piśmie Świętym. Gdzie bowiem znajduje się 
tak wiele. Dar Boga. Dar niesiony w sercu. Spotkanie 
Dwóch Wielkich. Zbawcy i Jego Prekursora. Miłości i 
Zapowiadającego tę Miłość. Kiedy już zagłębimy się w tę 
scenę, kiedy zachwycimy się tą cudowną miłością, otwórzmy 
swoje ramiona i przyjmijmy Maryję słowami pełnymi 
pokory i radości: „A skąd mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie?” i trwajmy w ciszy, w rozmodleniu, w 
miłości, objęci ramionami Maryi niosącej nam w swoim sercu 
samego Jezusa. 

21 sierpień Łk 13, 22 – 30  Królestwo Boże dostępne dla 
wszystkich narodów.
„Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, 
którzy będą ostatnimi.” Jezus wyraźnie zaznacza, iż nie ci, co 
teraz chlubią się pierwszeństwem, znaczeniem czy 
szacunkiem, muszą koniecznie siąść w przyszłości za stołem 
w królestwie niebieskim. Dlaczego tak się dzieje? Otóż miara 
Boga jest inna niż człowieka. Nie wszystko, co w oczach 
ludzkich jest cenne, wartościowe, jest takie  w oczach Boga. 
Nie wszystko, co Bóg ceni sobie najbardziej jest przez 
człowieka dostrzegane. Jezus   w tej Ewangelii daje swego 
rodzaju ostrzeżenie. Gdy człowiek wchodzi na jakąś drogę 
duchową, gdy rozwija się, istnieje niebezpieczeństwo, że 
popadnie w pychę. To, co osiągnął uzna za swoją własność, a 
nawet za swoją zasługę. Dlatego Bóg prosi nas byśmy byli 
czujni, by pycha nas nie pochłonęła. Bowiem okazać się 
może, że to ci za których się modlimy o nawrócenie, są 
zaproszeni do stołu Pańskiego, przy którym dla nas nie 
starczy miejsca. Bo my okazywaliśmy pogardę tym duszom, 
bo  w nas zabrakło miłości do nich, bo czuliśmy się lepsi przez 
sam fakt, iż naszym zdaniem już weszliśmy na tę drogę
28 sierpień Łk 1. 7 – 14  Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniż, będzie wywyższony 
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony.” Te słowa Bóg kieruje dziś do 
nas, bo nieustannie wychodzi na wierzch nasza pycha. 
Musimy pamiętać, że najlepszym miejscem jest miejsce 
ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na ogół są 
traktowani jako ostatni. W jakże wielkiej opozycji do 
mentalności tego świata stoi ten Jezusowy sposób myślenia. 
Faktyczne wywyższenie prowadzi przez uniżenie się i przez 
bezinteresowność. Bo prawdziwym wywyższeniem 
człowieka jest postawa Miłości, oparta na bezinteresownej 
służbie. I ta postawa daje szczęście, jakiego nic innego dać 
nam nie może. Naśladujmy więc Jezusa, bo On jest 
pierwszym, który się poniżył dla nas i który za nas umarł na 
krzyżu, nie spodziewając się niczego w zamian.

   oprac. Katarzyna Kubiak

KOMENTARZE DO CZYTAŃ -  cd. str. 12

14



15

  Sakrament Chrztu przyjęli:   
  1/.  Natan Mieczysław  Bronkowski,  Zbąszyń, ul. Rejtana,
  2/.  Filip  Pawelski,  Zbąszyń,  ul. Garbarska,
  3/.  Leon  Nowak,  Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
  4/.  Hanna  Kaczmarek,  Zbąszyń, ul. Taczaka,
  5/.  Ignacy Józef  Kubiak,  Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
  6/.  Lena  Bordych,  Zbąszyń, ul. Jeziorna,
  7/.  Tobiasz Jan  Ratajczak,  
 Przyprostynia, ul. Cegielniana,
  8/.  Mikołaj  Kasprowiak, 
 Zbąszyń, ul. Żwirki,
  9/.  Leonard Gabriel  Jankowski,   
 Zbąszyń, ul. Poznańska,
10/.  Franciszek  Borowicki,  Boruja.

Odeszli do Wieczności:         
      
1  1/.  Maria Stefania  Liman,  l. 74,  

  Nądnia, ul. Boiskowa,
  2/.  Józef Kazimierz  Trzciński,  l. 88,  

Zbąszyń, ul. Kolonia,
  3/.  Marianna  Kurzawa,  l. 85,  

Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
  4/.  Walerian  Sarbok,  l. 67,  Zbąszyń, Pl. Rybaki,
  5/.  Zbigniew  Karcz,  l. 72,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  6/.  Stanisław  Słociński,  l. 88,  Zbąszyń, ul. Senatorska,
  7/.  Marian  Ognisty,  l. 75,  Zbąszyń, ul. Gimnastyczna,
  8/.  Michał Piotr  Kubaś,  l. 76,  

Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
  9/.  Rozalia  Jałowiecka,  l. 92,  Perzyny.

W OSTATNIM CZASIE: 

  Sakrament Małżeństwa zawarli:    
  1/.  Artur Józef  Przybyła  –  Justyna  Ciążyńska,  
  2/.  Sebastian  Lisiewicz  –  Malwina Teresa  Łukaszewska,
  3/.  Karol Piotr  Mądrzak  –  Żaneta Maria  Feliś,
  4/.  Daniel  Jarkiewicz  –  Lucyna Anna  Adamczak,
  5/.  Radosław  Kwaśny  –  Jagoda Wanda  Brzezińska.

Dla parafii …

W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co dzień 
nie widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś 
przedstawiamy kolejną z takich osób. Jest nią Urszula 
Szuwarska, która śpiewa w naszej scholii parafialnej, 
również jako solistka. 

Jestem siostrą bliźniaczą brata Roberta i młodszą siostrą 
Adrianny. Od urodzenia mieszkam w Zbąszyniu razem z 
mamą Dorotą i tatą Piotrem. Tutaj dorastałam. Uczęszczałam 
do zerówki, która znajdowała się na ulicy Miodowej w 
Zbąszyniu. Potem do szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Moimi wychowawcami były wtedy p. Lidia Wawrzyńska, p. 
Bożena Płaszczewska i p. Beata Rzepa. W szkole 
podstawowej bardzo lubiłam grać w szachy. W pierwszej i w 
drugiej klasie zdobywałam  wiele dyplomów i nagród. 

W tym czasie również brałam udział w konkursach 
religijnych. W podstawówce był to konkurs powiatowy, który 
nawet udało mi się wygrać. Natomiast w gimnazjum 
zajmowałam najczęściej drugie miejsca w konkursie 
wojewódzkim. Była to taka moja coroczna tradycja.

Dziś jestem uczennicą drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie                   
w Wolsztynie o profilu biologiczno – chemicznym. Razem z 
bratem i kilkoma koleżankami ze Zbąszynia założyliśmy 
szkolną scholę. Bierzemy udział w różnych zjazdach 
absolwentów licealnych, a także staramy się upiększyć mszę 
św. muzyką i śpiewem podczas rekolekcji szkolnych, na 
których gram na gitarze.

Należę do Szkolnego Kola Wolontariatu. Odwiedzam 
Dom Pomocy Społecznej. W zależności od pory jaką mamy 
przygotowujemy niespodzianki dla podopiecznych, np. 
program z okazji 11 listopada, koncert kolęd itp. Jednak 

przede wszystkim idziemy tam porozmawiać i miło spędzić 
czas.

Od siódmego roku życia uczyłam się w naszej 
Państwowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki gry 
na fortepianie a potem na klarnecie.
Należę do Biblijnego Kręgu Młodych, którego opiekunem był 
ks. Łukasz Wegner. Razem z grupą Eucharystycznego Ruchu  
Młodych wyjeżdżam na spotkania formacyjne. Biorę udział w 
spektaklach przygotowywanych przez p. Joannę  
Chłopkowską.  Co roku 
„Tańczę dla Papieża”. 
Biorę udział w pieszej 
p i e l g r z y m c e  d o  
Częstochowy. W czwartej 
klasie szkoły podstawowej 
zaczęłam śpiewać w 
chórku  para f i a lnym,  
którego opiekunem był p. 
Piotr Pluciński. Aktualnie 
śpiewam w scholii, którą 
kieruje p. J. Chłopkowska. 
Bardzo często upiększam 
śpiewem msze ślubne oraz 
nasze msze młodzieżowe. 
Kiedy  śpiewam,  sprawia 
m i  t o  o g r o m n ą  
przyjemność. Podczas adoracji śpiew przybliża mnie do 
Boga. Będąc w scholii, nawiązałam niesamowite przyjaźnie.
Chcę bardzo gorąco podziękować moim rodzicom za ich trud, 
bo gdyby nie ich pomoc, to nie mogłabym robić tego, co robię. 
Dziękuję im za cierpliwość i wyrozumiałość.

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska
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XIV CZUWANIE Z OJCEM PIO - 11.06.2016
BYLIŚMY TAM
W nocy z soboty na niedzielę (z 11 na 
12  cze rwca  2016  roku)  do  
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na 
swoje doroczne czuwanie przybyli 
czciciele św. Ojca Pio. Hasłem 
spotkania są słowa: „Święci Ojciec 
Pio i Leopold Mandić. Apostołowie 
Miłosierdzia”. W Bazylice w czasie 
czuwania obecne są relikwie tych 
dwóch świętych.
J e s z c z e  p r z e d  o f i c j a l n y m  
rozpoczęciem czuwania brat Henryk 
Cisowski OFM Cap zaprezentował 
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które 
zajmuje się ludźmi najuboższymi i 
powiedział: - Pomagamy ludziom, 
żeby wyszli z ulicy. Dodajemy 
nadziei, że można żyć inaczej i nieraz 
się nam to udaje, a to cud. I Ojciec Pio 
ma też w tym swój udział nie tylko 
dlatego, że jest patronem dzieła, ale 
dlatego, że je prowadzi – podkreślił, 
dziękując za modlitwę i prosząc o 
pomoc i wsparcie dzieła.
Ks. dr Franciszek Ślusarczyk, rektor 
Sanktuarium przywitał wszystkich 
uczestników czuwania, mówiąc: 
„Właśnie  przy sercu Jezusa 
Miłosiernego chcemy kształtować 
nasze serca, by były otwarte na pełnienie Jego woli, by 
stawały się coraz bardziej miłosierne”. Rektor Sanktuarium 
zachęcał wiernych do przejścia przez Bramę Miłosierdzia i 

wypełnienia warunków, by otrzymać odpust zupełny. „Niech 
to będzie takie bardzo osobiste przejście 
przez Bramę Miłosierdzia połączone z 
dziękczynieniem za łaskę wiary, za 
chrzest... On ma do nas ogromne zaufanie. 
Niech podczas tego spotkania będzie dużo 
dziękczynienia” – apelował, prosząc o 
wielką modlitwę w intencji zbliżających 
się Światowych Dni Młodych, „by te ŚDM 
przyniosły jak najpiękniejsze owoce” – 
mówił kapłan. Oficjalnie spotkanie w 
Łagiewnikach rozpoczęło się o godz. 21 
Apelem Jasnogórskim. Następnym 
punktem były konferencje. Pierwszą 
wygłosiła Beata Grzyb na temat „Mój 
przyjaciel, św. Ojciec Pio”. Drugi wykład 
był na temat: „Miłosierdzie Boże w życiu 
świętego spowiednika o. Leopolda 
Mandicia”. 
W programie znalazła się także Msza św., 
Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz 
czuwanie modlitewne.
Do Łagiewnik przybyło na nocne czuwanie 
ze św. Ojcem Pio kilka tysięcy osób, m.in. z 
Warszawy, Chełma Lubelskiego, Łukowa, 
Jasła, Nowego Miasta, Lipnicy Murowanej, 
Jarocina, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Wrocławia, Sosnowca, Bydgoszczy, Żor, 
Tenczyna, Bliznego, Rzeszowa, Stalowej 
Woli, Kalisza, Rzeszowa, Szczawnicy, 
Krosna i Zbąszynia. Pielgrzymka ta jest 
corocznym naszym dziękczynieniem za 

dobro, które jako Grupa Modlitewna otrzymujemy przez ręce 
św. O. Pio i św. Jana Pawła II.

TRUDNE ROZSTANIA

Wiele już przeżyliśmy ich w naszej parafii. Żegnamy ks. 
Łukasza, potem ks. Marka. Można dużo wzdychać i to jest 

całkowicie naturalne w człowieku, 
że nie tylko łączy nas zwykłe 
przyzwyczajenie, ale swoista więź 
zbudowana na miłosiernym zaufaniu 
do Pasterza, który został postawiony 
na naszej drodze jako następca Pana 
Jezusa i wykonawca Jego świętego 
przymierza. Ksiądz, ofiarując 
samego siebie podczas Mszy Św. i 
wszelakiej posługi, staje się nam 

bardzo bliski, często bliższy niż brat 
lub siostra. Dlatego przeżywamy ból 
r o z s t a n i a .  P a m i ę t a j m y,  ż e  
Kościołem Świętym kieruje Duch 
Święty, który niczym wiatr wieje jak 
chce, niosąc ziarno tam, gdzie ono 
może wydać najlepszy plon. Ksiądz 
Łukasz  to  nasz  Duchowny  
przewodnik, a Ksiądz Marek – 
prawdziwy wspomożyciel, na 
którego zawsze można liczyć. Dziękujemy Wam Drodzy 
Kapłani. Pamiętajcie, że modlitwa św. Faustyny za Kapłanów 
będzie szła wraz z wami. Grupa Modlitewna św. O. Pio i św. 
Jana Pawła II.    
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA  

1. Może być bezludna
2. Czerwona, pikantna przyprawa
3. Kiedy pożyczasz, masz go do spłacenia
4. W gwarze poznańskiej „ziemniaki”
5. Inaczej dowcip lub żart
6. Zawód Roberta Lewandowskiego
7. Codziennie zakładasz je na stopy
8. Czytane dzieciom na dobranoc
9. Inaczej oklaski
10. Chroni głowę motocyklisty
11. Ogrodzenie wokół domu i podwórka
12. Ptak - symbol mądrości
13. Cienkie, smażone z ziemniaków 

autor: Milena

 

Światowe Dni Młodzieży

ŚDM to spotkania ................... ludzi z całego świata ze swoimi katechetami, 
duszpasterzami, biskupami i papieżem. Mają na celu wspólne wyznanie wiary w 
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Pierwsze międzynarodowe spotkanie  młodych 
odbyło się w Buenos Aires w ...................  r. Św. Jan Paweł II jest uznany za autora 
spotkań z młodzieżą. Troska o młodzież była w centrum jego duszpasterskiej posługi. 
Wkrótce ŚDM  odbędą się w Polsce w.................... Będzie tam bardzo wielu młodych 
ludzi z całego ....................  Na program Światowych Dni Młodzieży składają się centralne dni spotkań 
młodzieży z Ojcem Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi oraz towarzyszące im wydarzenia o 
charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i 
ruchami religijnymi działającymi na całym świecie czy koncerty i przedstawienia. 
Tematem ................... Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty ................... wybrał na motto piąte z ośmiu 

błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w 
kazaniu na brzegu ................... Galilejskiego. Chciał 
podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty 
szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego 
Pana. Jezus, w swoim pierwszym kazaniu, zostawił nam 
osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do 
................... Niebieskiego.

Przeczytaj poniższy tekst. W miejsce kropek wstaw odpowiednio następujące wyrazy:                                          
świata, Franciszek, Jeziora, XXXI, Krakowie, Królestwa, 1987, młodych

GDZIE SIĘ ODBYWAŁY ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY ???

1. 1986 3. 1989 9. KANADA - TORONTO 5. 1993 
6. FILIPINY - MANILA 1.WŁOCHY – RZYM 2. 1987 7. FRANCJA - PARYŻ  

7. 1997 14. POLSKA – KRAKÓW 10. NIEMCY – KOLONIA 12. 2011 
4. POLSKA - 

CZĘSTOCHOWA  
12. HISZPANIA - MADRYT 13. BRAZYLIA – RIO DE 

JANEIRO 
3. HISZPANIA – 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

11. 2008 5. USA - DENVER 6. 1995 10. 2002 
2. ARGENTYNA -  
BUENOS AIRES 

9. 2002 8. WŁOCHY – RZYM 11. AUSTRALIA - 
SYDNEY 

13. 2013 8. 2000 14. 2016 4. 1991 

 

Połącz w pary nazwy miast oraz rok, a dowiesz się, gdzie spotykała się młodzież podczas ŚDM..
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 Litery w polach od  1  do  45  utworzą rozwiązanie krzyżówki - powiedzenie estońskie, które prosimy nadsyłać na adres: 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 lipca br.  Rozwiązanie „Krzyżówki 
czerwcowej”: Pozostań dzieckiem, aby cię zawsze mogły kochać twoje dzieci. Nagrodę wylosowała: 
Pani Emilia Drzewiecka, Zbąszyń, ul. Zbąskich, Pani Teresa Śliwa, Zbąszyń, ul. Klemczaka.  Gratulujemy!

Znaczenie wyrazów:
         Poziomo:
   4/.  wywodzi się z 
rycerstwa,
  8/.  przestarzale: 
kiepskie wino.
  9/.  diabeł z kaszubskich 
legend,
10/.  w akumulatorze,
11/.  część Szwajcarii,
13/.  przeciwieństwo 
kupna,
16/.  oficer w marynarce 
wojennej,
18/.  pismo wydawane raz 
na rok,
20/.  roztwór soli 
kuchennej,
21/.  buduje wiszące 
gniazda,
22/.  swoboda w 
mówieniu,
24/.  tango, walc, lub 
krakowiak,
27/.  u boku mamy,
30/.  nazwisko znanego 
polskiego rajdowca
 sprzed lat,
32/.  mała rzeka,
33/.  czerwone pod 
Monte Cassino,
34/.  rzesza, gromada,
35/.  absolwent średniej 
szkoły technicznej,
36/.  możliwość,
37/.  część pierwiastka 
chemicznego,
40/.  zespół komórek,
42/.  pracuje pod wodą,
45/.  pirat,
46/.  może być laurowy,
47/.  ustawienie kół 
samochodowych,
49/.  wielkość przeciętna,
52/.  lekki, jasny głos 
tenorowy,
55/.  bywa też 
magnetofonowa,
58/.  metronom,
59/.  w herbie Warszawy,
60/.  wybawienie,
61/.  władca absolutny.

          Pionowo:    
1/.  Pismo Święte,
  2/.  rzadkość, unikat,
  3/.  modlitwa 
odmawiana o świcie,
  4/.  szmer,
  5/.  wsteczne w 
samochodzie,
  6/.  cios zadany 
szablą,
  7/.  przypinane włosy,
11/.  technika graficzna 
druku wklęsłego,
12/.  cenna moneta,
14/.  makutra,
15/.  juwenalia,
17/.  w palenisku,
19/.  ciągle płynie,
23/.  odmiana pszenicy,
25/.  świadectwo – 
inaczej,
26/.  naczynie do 
zagotowania wody,
28/.  likier kminkowy,
29/.  Bracia Polscy,
31/.  narzędzie stolarza, 
rzeźbiarza,
36/.  zrzeszenie 
monopolistów,
38/.  czynność 
związana z 
otrzymywaniem, np. 
smalcu,
39/.  ryby w occie,
41/.  papiery 
wartościowe,
43/.  powtarzający się 
fragment piosenki,
44/.  może być 
mrówkowy, lub 
siarkowy,
48/.  oficer przyboczny,
50/.  biuro rektora,
51/.  kultura ludowa,
53/.  fermenty – 
inaczej,
54/.  budynek, lub … 
latający,
56/.  zmowa,
57/.  szczyt górski o 
stromych zboczach.

KRZYŻÓWKA LIPCOWA    
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE 
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