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Uroczystoœæ Wszystkich œwiêtych, to ¿o³nierzy” Bo¿ych. A musz¹ byæ ich niezliczone 

uroczystoœæ zarówno znanych œwiêtych  zastêpy, skoro œw. Jan Aposto³ pisze, ze nie móg³ ich 

wyniesionych oficjalnie na o³tarze, jak i nikt zliczyæ  „z ka¿dego narodu i wszystkich pokoleñ, 

anonimowych, o których tylko Pan Bóg wie. ludów i jêzyków” (Ap 7,9). 

Wszystkich Œwiêtych nie jest - jak czasem siê W szczególnie wa¿nych wydarzeniach ¿ycia 

myœli - "Œwiêtem Zmar³ych". W dniu Wszystkich Koœcio³a prosi siê ich o wstawiennictwo. Œpiewa siê 

Œwiêtych Koœció³ raduje siê z faktu, i¿ bardzo wówczas Litaniê do Wszystkich Œwiêtych, która 

wielu naszych zmar³ych dost¹pi³o nale¿y do najstarszych litanijnych 

ju¿ zbawienia i przebywa u modlitw Koœcio³a i jako jedyna 

Boga w niebie. Radujemy wys têpu je  w  ks iêgach  

siê  z wi elk iej  rze szy  l i turgicznych (w l i turgi i  

œwiêtych, o których pamiêæ Wie lk iego P i¹ tku oraz 

wœród ludzi nieraz zaginê³a. o b r z ê d a c h  œ w i ê c e ñ  

To koœcielne œwiêto ma k a p ³ a ñ s k i c h  i  s a k r y  

charakter bardzo radosny. biskupiej). 

Niektóre imiona i ¿yciorysy Dz ieñ 1 listopada 

œwiêtych s¹ znane. W ci¹gu przypomina chrzeœcijanom 

roku mamy uroczystoœci ku prawdê o powszechnym 

c z c i  p o s z c z e g ó l n y c h  powo³aniu do œwiêtoœci. 

œ w i ê t y c h  c z y  Ka¿dy z nas, niezale¿nie od 

b³ogos³awionych, tak w tym konkretnej drogi ¿ycia, jest 

d n i u  c z c i m y  n a  r a z  powo³any do œwiêtoœci. Tej 

wszystkich, którzy ju¿ osi¹gnêli wieczne szczêœcie pe³ni cz³owieczeñstwa nie mo¿na osi¹gn¹æ w³asnymi 

przebywania z Bogiem w niebie. Tak wiêc tajemnica si³ami. Konieczna jest pomoc ³aski Bo¿ej, czyli dar 

tego dnia przypomina nam przede wszystkim tych ¿yczliwoœci Boga. Poniewa¿ Stwórca powo³uje do 

Œwiêtych Pañskich, którzy nie maj¹ swoich osobnych œwiêtoœci wszystkich, tak¿e ka¿demu cz³owiekowi 

dni w roku liturgicznym, rzeszê „nieznanych pomaga sw¹ ³ask¹. Ka¿dy z nas otrzyma³ dar 
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MSZE ŒWIÊTE: Szafarze Komunii Œwiêtej: w ka¿d¹ niedzielê
Dni powszednie: 7:00   Msza Œwiêta od godz. 10:00

7:30    Msza Œwiêta szafarz Zygmunt Buda tel. (068) 3860 769
18:00  Msza Œwiêta szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716

szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel. (068) 3869 866
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek szafarz Piotr Pruszkowski tel. (068) 3869 653

7:00 Msza Œwiêta
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:8:00 Msza Œwiêta

9:00 Msza Œwiêta
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy

10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców Plac Rybaki wg rocznego programu.
18:00 Msza Œwiêta

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
Informacji udziela:10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
Maria Suchorska tel. 3847 188

I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta 
S T R A ¯  H O N O R O W A  N A J Œ W I Ê T S Z E G O  7:30    Msza Œwiêta 
SERCA PANA JEZUSA:16:30  Msza Œwiêta dla dzieci 

18:00  Msza Œwiêta 
20:00  Msza Œwiêta dla m³odzie¿y w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy 

00 00Sakrament od godz. 8  do 9 . W ka¿dy pierwszy pi¹tek 
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta 00miesi¹ca Msza œw. o godz. 7  w intencjach Stra¿y 

7:30    Msza Œwiêta 
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie 18:00  Msza Œwiêta
Najœwiêtszego Sakramentu  i  krótkie nabo¿eñstwo do 20:00  Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska 

i Apel Jasnogórski Serca Pana Jezusa.

BIURO PARAFIALNE: NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 
Wtorek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
Pi¹tek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

RODZINA RADIA MARYJA:
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ: spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy 

Œroda 17:30 19:00 Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a 

Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu ParafialnegoCzwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081 ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:

spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy ŒwiêtejSAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
wieczornej

udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas 
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.

BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:
Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem 

po Mszy Œwiêtej wieczornej. PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska

SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej, CHÓREK DZIECIÊCY:
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00, Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00, Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o 

godz. 11 na salce w Domu Katolickim
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00 PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych) 

GRUPA  AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda 
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
ksiê¿y wikariuszy.
  GRUPA DDA (doros³e dzieci alkoholików) tel. 508-263-801
Ksi¹dz Proboszcz tel. 3868 444
Ksi¹dz Krzysztof (B.) tel. 3868 014 WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na 
Ksi¹dz Krzysztof (K.) tel. 3869 892 modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w 

00 00godz. 8  do 9 .
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którego oni reprezentuj¹. Tak wiêc poœrednio przez zbawienia, bo Jezus Chrystus 

nich kult kierujemy ku Panu Bogu. Stopieñ czci im z³o¿y³ ofiarê za wszystkich ludzi. Od ka¿dego z nas 
oddawanej jest zupe³nie inny od czci, jak¹ oddajemy 

jednak zale¿y, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga 
Panu Bogu. Pan Bóg w rz¹dach swoich nad œwiatem 

dar œwiêtoœci. 
pos³uguje siê anio³ami i ludŸmi, podobnie jak 

Kult wszystkich œwiêtych ma Ÿród³o w czci 
panuj¹cy nie rz¹dzi sam pañstwem, ale przez swoich 

mêczenników. W rocznicê œmierci, która dla 
przedstawicieli. Dlatego to uciekamy siê do 

chrzeœcijan jest dniem narodzin dla nieba, 
poœrednictwa œwiêtych i przez nich otrzymujemy 

odprawiano na grobach mêczenników Eucharystiê i 
³aski. I jeszcze jeden powód, który nas sk³ania do 

czytano opisy mêczeñstwa. 
oddawania czci Œwiêtym 

Pamiêæ o tych, którzy krwi¹ 
Pañskim. Ka¿dy naród swoich 

potwierdzili swoj¹ wiarê by³a 
bohaterów otacza czci¹ 

w pierwszych gminach 
szczególn¹, wystawia im 

chrzeœcijañskich bardzo 
pomnik i ,  mauzolea,  ich 

p i e c z o ³ o w i c i e  
imionami zdobi place i ulice 

przechowywana. Ka¿da z 
miast. Koœció³ ma równie¿ 

l o k a l n y c h  w s p ó l n o t  
swoich bohaterów. S¹ w³aœnie 

posiada³a spis swoich 
nimi Œwiêci. Dlatego wiêcej 

mêczenników, którzy przez 
zas³u¿onym poœwiêcamy 

sam fakt  mêczeñstwa 
poszczególne dni w roku, a 

stawali siê bliskimi Chrystusa, dlatego ich 
pamiêæ o wszystkich wyra¿amy w uroczystoœæ 

wstawiennictwo nabiera³o szczególnej mocy. 
Wszystkich Œwiêtych. Koœció³ oddaje czeœæ swoim 

Stopniowo do tych list dopisywano imiona nie tylko 
œwiêtym w ró¿nym stopniu. I tak, wyraŸnie na 

mêczenników, ale te¿ innych osób odznaczaj¹cych 
pierwszym miejscu stawia Najœwiêtsz¹ Maryjê, na 

siê szczególn¹ œwiêtoœci¹. Pierwszym œwiêtym spoza 
drugim miejscu œw. Józefa i œw. Jana Chrzciciela, 

grona mêczenników by³ zmar³y w 397 r. biskup Marcin 
nastêpnie Aposto³ów, wœród których œw. Piotr i œw. 

z Tours. 
Pawe³ maj¹ uprzywilejowane miejsce. Dlatego mamy 

Pocz¹tki dnia wszystkich œwiêtych siêgaj¹ IV klasy, czyli stopnie œwi¹t: uroczystoœci, œwiêta, 
w. W Antiochii czczono wtedy pamiêæ o wielu wspomnienie obowi¹zkowe i wspomnienie dowolne. 
bezimiennych mêczennikach, których wspominano w Najwiêcej jest œwiêtych lokalnych, którzy odbieraj¹ 
niedzielê po Zes³aniu Ducha Œwiêtego. Kiedy w 610 r. szczególn¹ czeœæ: w zakonie, w pañstwie, w narodzie 
papie¿ Bonifacy IV otrzyma³ od cesarza staro¿ytn¹ czy te¿ w diecezji, gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za 
œwi¹tyniê pogañsk¹ Panteon, kaza³ z³o¿yæ tam liczne wiarê lub niezwyk³¹ cnot¹.  
relikwie i poœwieci³ tê budowlê na koœció³ pod 

W dniu Wszystkich Œwiêtych po po³udniu, po 
wezwaniem Matki Boskiej Mêczenników. Z rocznic¹ 

Nieszporach lub niezale¿nie od nich, na cmentarzu 
tych wydarzeñ zwi¹zane by³o rzymskie œwiêto 

odprawia siê procesjê ¿a³obn¹ ze stacjami. Od 
Wszystkich Œwiêtych. Czczono wtedy jedynie Maryjê 

po³udnia Dnia Wszystkich Œwiêtych i przez ca³y Dzieñ 
i mêczenników. W póŸniejszych wiekach do³¹czono 

Zaduszny w koœcio³ach i kaplicach publicznych 
kult "wszystkich doskona³ych Sprawiedliwych". 

mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny, ale tylko jeden raz.
Dopiero z czasem obchody przeniesiono z maja na 1 

Warunki zyskania odpustu s¹ nastêpuj¹ce:
listopada. 

· pobo¿ne nawiedzenie koœcio³a lub kaplicy,
Kult Œwiêtych Pañskich nie tylko nie 

· odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzê w Boga",
sprzeciwia siê czci Bo¿ej, ale j¹ pomna¿a. Œwiêci 

· dowolna modlitwa w intencji Ojca œw.,bowiem s¹ przyjació³mi Pana Boga. Czcimy ich ze 

· SpowiedŸ i Komunia œw.wzglêdu na Pana Boga, podobnie jak czci¹ otacza siê 

urzêdników królewskich w³aœnie ze wzglêdu na króla, 

Ks. Krzysztof Kaczmarek
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Siostra Rosemary ze Zgromadzenia Kanosjanek prosi³am o pomoc Pana Jezusa i poczu³am przy 
obecnie mieszkaj¹ca w Polsce, pochodzi z sobie jego obecnoœæ, zaczê³am chodziæ do 
po³udniowych Indii  tam siê urodzi³a i wychowa³a. koœcio³a. Modli³am siê gor¹co, chcia³am 
Rodzice Siostry s¹ w³aœcicielami plantacji: kawy, wszystko zmieniæ, odwróciæ i ka¿dego dnia 
herbaty, imbiru, pieprzu i krzew kokosowych. upewnia³am siê w tym, ¿e choæ rodzice siê mnie 

„Tata nadzoruje gospodarstwo, mama wstydz¹, Pan Jezus kocha mnie tak¹ jak¹ jestem. 
prowadzi dom. Jestem najstarsza z oœmiorga Uczy³am siê i ca³¹ si³¹ nadgania³am 
rodzeñstwa”  rozpoczyna swoj¹ opowieœæ o zaleg³oœci. Stara³am siê byæ lepsz¹. Maturê 
rodzinie, historii powo³ania oraz o swoje mamie, o zda³am, a potem chcia³am siê jakoœ odwdziêczyæ 
któr¹ pytam Siostrê z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Panu Bogu, podziêkowaæ Mu za tê bezgraniczn¹ 
Matki. mi³oœæ, nadziejê, pomoc i wsparcie. Ale jak? I 
„W okresie dorastania przysparza³am mojej wtedy postanowi³am ofiarowaæ Mu ca³¹ siebie, 
Mamie wiele zmartwieñ. By³am niedobra, ca³e swoje ¿ycie  na zawsze. Wst¹pi³am do 
niepos³uszna, ci¹gle zbuntowana. Nie chcia³am Z a k o n u  K a n o s j a n e k ,  k t ó r e  s ³ u ¿ ¹  
pracowaæ ani pomagaæ przy m³odszym najbiedniejszym. 
rodzeñstwie, a co gorsza nie lubi³am chodziæ do Po z³o¿eniu œlubów, po ukoñczeniu 
koœcio³a. Moja rodzina jest bardzo religijna, od kursów pielêgniarskich skierowano mnie do 
wielu pokoleñ kato licka.  Mama g³êboko Bombaju do pracy w szpitalu dla trêdowatych. Ja, 
wierz¹ca, kochaj¹ca Boga ponad wszystko  która nie chcia³am brudziæ r¹k przy moim 
bardzo z tego powodu cierpia³a. A ja j¹ rodzeñstwie, teraz mia³am dotykaæ trêdowatych. 
oszukiwa³am. Wychodzi³am z domu na Mszê Przez dwa dni nic nie jad³am i nie pi³am. 
Œwiêt¹ z siostr¹, ale nie wchodzi³am do koœcio³a  Cokolwiek wziê³am do ust  zwymiotowa³am. 
pozostawa³am na zewn¹trz i czeka³am kiedy siê Dwanaœcie razy w ci¹gu dnia my³am rêce, nie 
skoñczy, aby razem z ni¹ wróciæ do domu. Gdy dotykaj¹c chorych. Gdy ju¿ by³am przekonana, 
Mama zapyta³a jak by³o w koœciele  wiedzia³am  ¿e nie bêdê w stanie tu zostaæ i pracowaæ, Pan 
bo wczeœniej pyta³am o to siostrê. Tak samo by³o Jezus znowu pomóg³. Us³ysza³am w sercu te 
z modlitw¹. Odmawia³am ró¿aniec wraz z same s³owa: „Spróbuj, nie martw siê, dasz radê.” 
rodzin¹, ale myœla³am o czym innym. Msza Nazajutrz mia³am asystowaæ siostrze robi¹cej 
Œwiêta, ró¿aniec wydawa³y mi siê okropnie opatrunki, odwinê³am banda¿e z rêki chorego, 
nudne. mia³ tylko dwa palce, pozosta³e ju¿ mu odpad³y, 

Jako dziecko dobrze siê uczy³am, ale stercza³a koœæ. Ogarnê³o mnie ogromne 
bêd¹c zbuntowan¹ nastolatk¹ przesta³am siê wspó³czucie, popatrzy³am na swoje rêce, które 
uczyæ. Zbli¿a³y siê egzaminy maturalne. nie chcia³y dotykaæ chorych. Palce ma zdrowe i 
Udawa³am ¿e siê uczê gdy Mama wchodzi³a do silne, po co? I znów us³ysza³am: „Ja ci da³em rêce 
mojego pokoju, gdy wysz³a zajmowa³am siê dla tych, którzy nie maj¹ r¹k”. Zapyta³am siostrê 
czym innym. co mam dalej robiæ? Siostra pouczy³a i zrobi³am 

Pewnego wieczoru pos³ysza³am rozmowê pierwszy opatrunek. Pracowa³am w tym szpitalu 
moich rodziców, którzy jak siê okaza³o o przez cztery lata. 
wszystkim wiedzieli. Mama prawie p³acz¹c N a s t ê p n i e  w y s ³ a n o  d o  W ³ o c h ,  
mówi³a do Ojca: „Ona ju¿ matury nie zda. Nie us³ugiwa³am tam w domu dla starszych sióstr, 
mam ¿adnej nadziei. To dziecko jest stracone  co równie¿ przez cztery lata. Pewnego dnia siostra 
dalej z ni¹? Taki przynosi nam wstyd.” Rodzice Generalna oznajmi³a, ¿e s¹ potrzebne siostry w 
rozmawiali o mnie z wielk¹ trosk¹ i bólem i Sudanie, na Ukrainie i w Polsce. Mia³am 
us³ysza³am o sobie ca³¹ prawdê. nadziejê, ¿e pojadê do Sudanu, lecz wys³ano 

Wtedy dopiero coœ do mnie dotar³o. mnie do Polski. Niewiele o tym kraju wiedzia³am  
Jestem stracona. Nikt i nic nie jest ju¿ mi w stanie tylko tyle, ¿e to ojczyzna papie¿a Jana Paw³a II i 
pomóc. Za³ama³am siê … I nagle bardzo ¿e jest tam zimno. Przyjecha³am w roku 1995 do 
chcia³am siê zmieniæ, poprawiæ. Ale jak? Wtedy Tarnowa i do dziœ tu jestem.”
us³ysza³am w sercu: „Spróbuj, nie martw siê, Siostra Rosemary bardzo skromna i 
dasz radê.” Kto mi dajê tê nadziejê?  ma³omówna chce ju¿ koñczyæ swoje zwierzenia, 
zastanawia³am siê i zrozumia³am, ¿e to jakaœ a ja jeszcze proszê, aby opowiedzia³a nieco 
niezwyk³a ³aska Bo¿a. Zaczê³am siê modliæ, wiêcej o ¿yciu w Indiach, w 
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Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
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FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Polsce, oraz o swojej Mamie. 
„W Indiach mamy 27 

stanów. W naszym stanie Kerala na po³udniu 
mieszka zdecydowana wiêkszoœæ katolików, ale 
s¹ tu równie¿ inni chrzeœcijanie, religie Hindu i 
muzu³manie. Wszyscy bez wzglêdu na wyznanie 
o wiele wiêcej modl¹ siê ni¿ Polacy. 

Gdy przychodz¹ do miejsca pracy, np. 
rano gdy w³aœciciel otwiera sklep, najpierw 
ustawia kwiaty przed o³tarzykiem swojego Boga, 
modli siê, zapala kadzide³ko i chocia¿by ludzie 
czekali przed sklepem on mówi najpierw „dzieñ 
dobry” Panu Bogu, a potem obs³uguje klientów. 
Nikt te¿ nie odwa¿ny siê wejœæ wczeœniej do 
œrodka.

Wieczorem id¹c przez ulicê w naszej wsi, w 
momencie gdy trzeba ju¿ zapaliæ œwiat³o, z otwartych 
okien prawie z ka¿dego domu s³yszy siê g³oœn¹ 
modlitwê. Gdy ktoœ ma coœ do za³atwienia u 
domowników, a oni siê modl¹, czeka przed domem a¿ 
skoñcz¹, aby im nie przerywaæ. Tak ju¿ jest przyjête. 

W Indiach bardzo rzadko spotyka siê rodziny 
rozbite, albo samotne matki. Jest tu wiêksza wiêŸ 
rodzinna ni¿ w Polsce, a ojciec jest zawsze 
najwa¿niejszy. Natomiast wiêcej u nas ludzi ubogich, 
szczególnie w du¿ych miastach: Kalkucie, Bombaju. 
Widaæ tam ogromne ró¿nice miêdzy biednymi i 
bogatymi i smutne jest to, ¿e ci którzy s¹ zamo¿ni, 
biednym nie pomagaj¹. 

A moja Mama  mówi na koniec Siostra  to 
¿yj¹ca œwiêta. Ca³e swoje ¿ycie s³u¿y Bogu i ludziom. 
Zawsze pe³na mi³oœci do taty, nas dzieci, dla 
biednych, których w naszym stanie jest mniej, ale i tu 
ich nie brakuje.

Moja Mama nigdy nie gotuje obiadu tylko dla 
nas. Ka¿dego dnia szykuje dwie, trzy porcje wiêcej 
dla tych, którzy przychodz¹ a s¹ g³odni. Zawsze je 
posi³ek ostatnia - czekaj¹c czy ktoœ siê jeszcze nie 
zjawi i niejednokrotnie tak siê zdarza, ¿e oddaje swoj¹ 
porcjê komuœ g³odnemu. 

Mi³oœæ miêdzy Tat¹, a Mam¹ jest bardzo 
wielka. Rodzice wstaj¹ codziennie o 4.30, najpierw 
razem siê modl¹, a potem id¹ do swoich obowi¹zków. 
Moja Mama nie ¿yje dla siebie, ona ¿yje i poœwiêca siê 
dla innych: dla Ojca, który zawsze jest na pierwszym 
miejscu w rodzinie, dla nas dzieci, dla babci, któr¹ siê 
opiekuje, dla s¹siadów, dla wszystkich. 
Gdy sk³ada³am œluby wieczyste jecha³a do mnie do 
Bombaju przez trzy dni. By³a ogromnie szczêœliwa, ¿e 
zosta³am zakonnic¹. Kiedyœ zapytano moj¹ mamê, 
które z dzieci najbardziej kocha? Odpowiedzia³a, ¿e 
kocha wszystkie, ale najbardziej mnie, najstarsz¹, a 
to z dwóch powodów  daj¹c mi ¿ycie ona sta³a siê 
pierwszy raz matk¹, a ja z kolei swoje ¿ycie 
ofiarowa³am Bogu.” 

Gertruda Jazdon

Sakrament Chrztu przyjêli:

1/. Lena Michalska, Zb¹szyñ, ul. Krótka,
2/. Klaudia Fr¹cek, N¹dnia,
3/. Sandra Nowak, Strzy¿ewo
4/. Tomasz Brambor, Stefanowo
5/. Maria Konieczek, N¹dnia,
6/. Weronika, Julita Kubiak, Nowy Dwór
7/. Amelia, Ma³gorzata Drozd, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
8/. Amelia Stawiñska, Przyprostynia, ul. Prandoty.

Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:

1/. Andrzej Pig³as - Marlena Staniszewska,
2/. Andrzej, Bartosz Haczyk - Joanna, Teresa Raczkowiak,
3/. Wojciech Kukla - Julia £ukaszewska,
4/. Damian, Piotr Ciechañski - Justyna, Agnieszka £akoma,
5/. Micha³, Józef Tratwal - Jagoda Wiœniewska,
6/. Przemys³aw, Czes³aw Czeka³a - Magdalena, Wioleta 
Wachowska,
7/.Hubert, Piotr Zydorczak - Weronika, Anna Tomiak,
8/. Rados³aw ¯abnicki - Izabela, Teresa Sarbok,
9/. Krzysztof, Tomasz Fleischer - Elwira Skotarczyk.

Odeszli do Wiecznoœci:

1/.Marianna Król, l. 86, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,
2/.Jan Obst, i. 85, Nowy Dwór,
3/.Franciszek Kubiak, l. 79, Zb¹szyñ, ul. Ch³odna,
4/.Lech Bruda, l. 61, N¹dnia,
5/.Jolanta Dudek, l.41, N¹dnia.
6/.Pawe³ Micha³owski, l.98, Zb¹szyñ, ul. Sportowa
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KRONIKAKRONIKA

których uczciliœmy pamiêæ zarówno znanych Co by³o….
œwiêtych  wyniesionych oficjalnie na o³tarze, jak i ! W dniach od 4 do 7 paŸdziernika  odby³y siê 
anonimowych, o których tylko Pan Bóg wie.rekolekcje parafialne. Poprowadzi³ je ks. prof. 

Janusz Nawrot. Wszystkim, którzy dali siê 
Co nas czeka….poprowadziæ duchowo, serdecznie dziêkujemy. 

!

! W sobotê, 4 paŸdziernika, odby³a siê I piesza 

parafialna pielgrzymka dziêkczynno-pokutna. 

Liczba osób przeros³a nasze oczekiwania. 

Wziê³o w niej udzia³ ok.250 osób! 

! Równolegle do rekolekcji parafialnych swoje 

nauki rekolekcyjne mia³y dzieci ze szko³y 
!podstawowej. Poprowadzi³ je ks. Krzysztof 

Kaczmarek. Has³em rekolekcji by³o: „Moje ¿ycie 

darem Pana Boga”. 

! W niedzielê, 11 paŸdziernika, odby³o siê 

poœwiêcenie ró¿añców dla dzieci I-Komunijnych 

jako pierwszy etap przygotowañ do uroczystoœci 
!I Komunii Œwiêtej. 

! 18 paŸdziernika odby³a siê zbiórka remontowa. 

Zebraliœmy 10.700 z³. Pomoc utrzymuje siê na 
!sta³ym poziomie. Wszystkim ofiarodawc¹ 

sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”. 

! W uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych na 

cmentarzach w Przyprostyni, parafialnym i 

komunalnym odby³y siê procesje, podczas 

W niedzielê, 8 listopada, bêdziemy goœcili w 

naszej parafii kleryków, którzy bêd¹ siê modlili 

razem z nami o nowe powo³ania do s³u¿by 

kap³añskiej z naszej parafii. Mszê o godzinie 

9.00 bêdzie celebrowa³ ks. Krzysztof, który na 

koniec udzieli b³ogos³awieñstwa prymicyjnego z 

na³o¿eniem r¹k. 

15 listopada bêdziemy goœciæ chór z Opalenicy 

„Bo¿a niwa”, który uœwietni nasz¹ parafialn¹ 

liturgiê. Na Mszy Œwiêtej o godz. 9.00 zostanie 

przyjêtych do grona ministrantów 10 

kandydatów, którzy ukoñczyli kurs 

przygotowawczy. 

W niedzielê, 22 listopada, bêdziemy goœcili ks. 

prob. Andrzeja Herkta, który przybli¿y nam 

postaæ œw. o. Pio. 

W ostatni¹ niedzielê listopada bêdziemy goœciæ 

Ojców Oblatów, którzy bêd¹ rozprowadzali 

kalendarze misyjne. Bêdzie to zarazem I 

Niedziela Adwentu i pocz¹tek nowego roku 

koœcielnego. 

Ks. Krzysztof Kaczmarek

NA PIELGRZYMIM SZLAKUNA PIELGRZYMIM SZLAKU
W dniu 3 paŸdziernika 2009r.w naszej parafii kibitki i etapy skazañców, lecz tysi¹ce bydlêcych wagonów 

odby³a siê PIERWSZA PIESZA PIELGRZYMKA wype³nionych Polakami ruszy³y na wschód. Katyñ, 
POKUTNO-DZIÊKCZYNNA KU CZCI MATKI BO¯EJ Miednoje, Charków(...)”Trasa wiod³a ulicami Zb¹szynia i 
ZB¥SZYÑSKIEJ, rozpoczynaj¹ca rekolekcje.

  Pielgrzymka rozpoczê³a siê Msz¹ œw. o godz. 8.00, 
podczas której w szczególny sposób modliliœmy siê w 
intencji Sybiraków.  Po Mszy œw. uczestnicy pielgrzymki 
zgromadzili siê przy koœciele. Po otrzymaniu œpiewników 
pielgrzyma, ustawiliœmy siê na ul. Koœcielnej w kolumnê, 
licz¹c¹ ponad 300 osób w ró¿nym wieku. Pod duchow¹ 
opiek¹ ks. Proboszcza oraz ksiê¿y Wikariuszy, 
œpiewaj¹c „W drogê z nami, wyrusz Panie” udaliœmy siê 
pielgrzymim szlakiem wokó³ jez. B³êdno. Schola parafialna 
swoim œpiewem oraz gr¹ na gitarach uœwietnia³a wspóln¹ 
modlitwê. W czasie ca³ej wêdrówki rozbrzmiewa³ radosny 
œpiew PIEŒNI oraz odmawiany RÓ¯ANIEC.

Podczas pielgrzymkowego marszu ks. Krzysztof B. 
przybli¿y³ nam zarys historyczny zsy³ek na Sybir oraz 
genezê powstania i reaktywacji Zwi¹zku Sybiraków. Mówi³: 
„ (...)Tyrania totalitaryzmu sowieckiego przeœcignê³a w 
swej okrutnoœci i masowoœci carskie represje. Ju¿ nie 

PIELGRZYMKA WYRUSZA W DROGÊ...

cd na str. 7
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dalej przez N¹dniê, Now¹ Wieœ, przyk³adem daæ przyk³ad innym - mo¿e na nastêpnej 
Now¹  Wieœ  Zb¹sk¹, Perzyny i pielgrzymce bêdzie jeszcze wiêcej ludzi, a zw³aszcza 

Przyprostyniê, by ponownie powróciæ do naszej Œwi¹tyni. m³odzie¿y (z miasta i ze wsi). Ba³em siê, ¿e nie przejdê 
Krocz¹c ul icami,  mi ja j¹c ko le jne miej scowoœci , trasy pielgrzymki, poniewa¿ by³a moj¹ pierwsz¹ w ¿yciu 
pozdrawialiœmy ich mieszkañców-a oni nas. Podczas piesz¹ "œwiêt¹ wêdrówk¹". Na pocz¹tku zauwa¿y³em, ¿e 
krótkich odpoczynków by³ czas na posi³ek, wspólne ludzie byli jakby skrêpowani, ale ju¿ na trasie wszystko siê 

odmieni³o. By³ to dla mnie mi³y i szczêœliwy czas. 
Ró¿norodnoœæ modlitw i pieœni dawa³a mi poczucie 
pragnienia do dalszej drogi. Pielgrzymka ta by³a kontaktem 
z Bogiem, ale tak¿e z ludŸmi, przejawiaj¹ca siê 
uœmiechem, dobrym s³owem i przeplataj¹cym siê od czasu 
do czasu dobrym humorem. Takie "Dobro" nale¿y 
kontynuowaæ, bo daje du¿o satysfakcji i do cia³a, i do duszy. 
Jest pokazaniem Bogu, ¿e jest On dla nas Wartoœci¹.

 > Tak naprawdê to ja sz³am tylko od Zb¹szynia do 
N¹dni, bo dalej nie mog³am. By³o naprawdê wspaniale, 
droga szybko ubywa³a. Bardzo ¿a³owa³am, ¿e musia³am 
zakoñczyæ j¹ tak szybko. Jestem za tym, ¿eby pielgrzymka 
by³a kontynuowana w przysz³ych latach. Na pewno bêdzie 
jeszcze wiêksza frekwencja. Najbardziej podoba³ mi siê 
œpiew ksiêdza proboszcza… warto by³o iœæ… na pewno 
pójdê w przysz³ym roku. 

 > By³o bardzo wspaniale, duchowo czujê siê inaczej. 
rozmowy, modlitwê. Chêtni wpisywali siê do KRONIKI. Jak do¿yjê to w przysz³ym roku te¿ pójdê w pielgrzymce.  
Wœród p¹tników nie brakowa³o dobrego humoru.Pierwszy Mam, za co dziêkowaæ Bogu. 
przystanek mia³ miejsce w N¹dni, przy figurze Serca Pana 
Jezusa, sk¹d ruszyliœmy w dalsz¹ drogê, by nastêpnie 
zatrzymaæ siê w Nowej Wsi Zb¹skiej. Przy pomniku 
upamiêtniaj¹cym poleg³ych w walkach powstañców 
wielkopolskich, modliliœmy siê w ich intencji oraz 
zapoznaliœmy siê krótko z histori¹ Powstania 
Wielkopolskiego. PóŸniej by³ czas na modlitwê w Koœciele. 
Kolejnym miejscem na chwilê wytchnienia by³a droga w 
kierunku jez. M¹czne. Pokonuj¹c kolejne kilometry 
zbli¿yliœmy siê do Perzyn, gdzie Pielgrzymów oczekiwano 
z ciep³¹ herbat¹. Po odmówieniu wspólnej modlitwy w 
tamtejszej kaplicy, zapoznano nas z genez¹ jej 
budowy.Niespodziewanie, ku naszej radoœci, na swym 
pielgrzymim szlaku spotkaliœmy ks. Tadeusza Jasku³ê, 
proboszcza Chobienic, który serdecznie nas powita³. 

Przy cmentarzu w Przyprostyni zmówiliœmy krótk¹ 
modlitwê w intencji zmar³ych.

Oko³o 15.00, po szeœciogodzinnej wêdrówce, nasze 
pielgrzymowanie dobieg³o koñca. Wróciliœmy do koœcio³a. 
Przy figurze œw. Floriana zaœpiewaliœmy pieœñ  > Panowa³a atmosfera ¿yczliwoœci i braterstwa. Po 
”Bogarodzica dziewica”, po czym ks. Krzysztof udzieli³ nam powrocie pomimo zmêczenia, serca wype³nia³a wielka 
BO¯EGO B£OGOS£AWIEÑSTWA i rozeszliœmy siê do radoœæ.
domów.

 > By³am naprawdê szczêœliwa, nic mnie nie bola³o. 
Wierzê, ¿e Matka Bo¿a pomog³a mi i doda³a si³. Jestem 

REFLEKSJE   PIELGRZYMÓW pewna, ¿e w przysz³ym roku pójdê z ca³¹ rodzin¹. 
Pielgrzymka by³a dobrze zorganizowana.

 > Na pielgrzymkê poszed³em z w³asnej woli z wielu 
powodów. Chcia³em podziêkowaæ Panu Jezusowi za to, ¿e  > Podczas pielgrzymki towarzyszy³y mi ró¿ne 
odmieni³ moje ¿ycie i prosiæ, ¿eby wspiera³ mnie w moich uczucia. Pomimo panuj¹cego ch³odu i bólu nóg 
postanowieniach. Pozwoli³ mi poznaæ wspania³ych ludzi, pogr¹¿y³am siê w g³êbokiej refleksji. Dziêki tej pielgrzymce 
którzy mnie zaakceptowali takim, jakim jestem i pomogli mi zrozumia³am wiele rzeczy i umocni³am siê bardziej w 
zapocz¹tkowaæ walkê z moimi problemami, z którymi nie swojej wierze. 
mog³em sobie sam poradziæ. Chcia³em tak¿e wyrwaæ siê z 
domu i prze¿yæ jak¹œ przygodê. Chcia³em te¿ moj¹ 
obecnoœci¹ podziêkowaæ ks. proboszczowi za to, ¿e 
pomóg³ mi.. Chcê siê w³¹czaæ w ¿ycie parafii i swoim 

NA PIELGRZYMIM SZLAKUNA PIELGRZYMIM SZLAKU

Red. Kamilla Grocholewska

SPOTKANIE Z KSIÊDZEM TADEUSZEM

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

cd ze str. 6
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DZIEÑ ZADUSZNYDZIEÑ ZADUSZNY

O ile w Dniu Wszystkich Œwiêtych czci siê tymczasowa roz³¹ka z Bogiem. Dusza ludzka 
wszystkich tych, którzy po œmierci dost¹pili poznaj¹c po œmierci Boga jako pe³niê mi³oœci pragnie 
zbawienia, o tyle obchodzony 2 listopada Dzieñ zjednoczenia z Nim, a równoczeœnie rozpoznaje, ¿e 
Zaduszny poœwiêcony jest modlitwom za osoby jeszcze nie jest tego godna i sama szuka mo¿liwoœci 
zmar³e, oczekuj¹ce na ostateczne pojednanie siê oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy 
z Bogiem. Tradycja obchodów tego œwiêta siêga poprzez czyœciec, dlatego te¿ jest on dzie³em 
czasów biblijnych. mi³osierdzia Boskiego. Modlitwy i mo¿liwoœæ 

uzyskania odpustu za dusze zmar³ych pomagaj¹ im 

zakoñczyæ czyœciec i dost¹piæ chwa³y nieba. Choæ 

faktycznie ju¿ zaliczaj¹ siê do zbawionych (z czyœæca 

mo¿na trafiæ tylko do nieba), prze¿ywaj¹ w³asne 

oczyszczenie serca. Ci¹gle potrzebuj¹ modlitewnego 

wsparcia.

Dzieñ Zaduszny nie jest "Œwiêtem Zmar³ych", 

ale jego obchody po czêœci wynikaj¹ ze zwyczajów 

pogañskich. Pamiêæ o zmar³ych by³a czczona od 

dawien dawna. W Rzymie obchodzono pogañskie 

rytua³y w lutym ka¿dego roku. Chrzeœcijanie przejêli 

tê czeœæ obrzêdów, która nie by³a sprzeczna z wiar¹. 

Pocz¹tkowo wspominano najbli¿sz¹ rodzinê. 

Powszechne wspomnienie wszystkich wiernych Ju¿ w Piœmie Œwiêtym Starego Testamentu s¹ 
zmar³ych spotykamy dopiero w VII wieku. Narodziny pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych 
Dnia Zadusznego przypadaj¹ na 998 r., kiedy to w ksiêgach imion osób zmar³ych. Tradycja ta przetrwa³a 
klasztorach podleg³ych opactwu Cluny zaczêto do czasów apostolskich. Wielkim orêdownikiem i 
obchodziæ 2 listopada wspomnienie zmar³ych, którzy kontynuatorem tej tradycji by³ benedyktyñski opat z 
prze¿ywaj¹ swoje oczyszczenie w czyœæcu.Cluny (Francja) Odilon, który w 998 roku poleci³, by we 

W zwi¹zku z Dniem Zadusznym mo¿na wszystkich klasztorach o regule benedyktyñskiej 
uzyskaæ odpusty dla zmar³ych. Nawiedzaj¹c Dniem Zadusznym by³ 1 listopada. Z czasem w³adze 
pobo¿nie cmentarz w dniach 2-8 listopada i koœcielne przenios³y je na 2 listopada.
modl¹c siê "choæby tylko w myœli" za dusze W dawnych czasach poprzez modlitwy i 
zmar³ych, przy zachowaniu sta³ych warunków ja³mu¿ny dla ubogich wierni starali siê nieœæ pomoc 
odpustu: stanu ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêtej w duszom cierpi¹cym w czyœæcu. Tradycje te przetrwa³y 
danym dniu Komunii œw., wolnoœci od - w formie rozdawnictwa chleba ubogim przed 
przywi¹zania do grzechu (nawet lekkiego) i koœcio³ami i cmentarzami w Dzieñ Zaduszny - a¿ do 
modlitwy w intencjach Ojca Œwiêtego (np. "Ojcze XX wieku. Do dzisiaj przetrwa³ jedynie zwyczaj 
nasz" i "Zdrowaœ Mario").nawiedzania w tym dniu grobów (ale w mniejszym 

stopniu, ni¿ 1 listopada), zapalania lampek i œwiec. 
Zachowa³ siê te¿ zwyczaj sk³adania ofiar pieniê¿nych 
w parafiach za dusze najbli¿szych zmar³ych, na tzw. 
wypominki, tj. kartek, na których s¹ wymienione 
imiona i nazwiska zmar³ych.

Dzieñ Zaduszny jest dniem modlitwy za 

wszystkich wierz¹cych w Chrystusa, którzy odeszli 

ju¿ z tego œwiata, a teraz przebywaj¹ w czyœæcu. 

Przekonanie o istnieniu czyœæca jest jednym z 

dogmatów naszej wiary. Czyœciec to stan, w którym 

znajduj¹ siê dusze, które zesz³y z tego œwiata w 

grzechach powszednich i nie odby³y jeszcze na 

ziemi ca³ej doczesnej kary. Wed³ug œw. Katarzyny 

Genueñskiej, która najtrafniej pisa³a o tajemnicy 

czyœæca, najwiêksz¹ kar¹ dla duszy czyœæcowej jest 

Ks. Krzysztof Kaczmarek
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SPOTKANIE Z CHÓRKIEMSPOTKANIE Z CHÓRKIEM
W zwi¹zku z przypadaj¹cym 22 listopada œwiêtem œw. starsi koledzy. M³odzi œpiewacy bardzo chêtnie pozowali do 

Cecylii - patronki chórzystów i œpiewaków postanowi³am z d j ê æ  i  z e  m n ¹  
spotkaæ siê z ma³ymi œpiewakami z dzieciêcego chórku rozmawiali. Oto co mieli 
dzia³aj¹cego przy naszej parafii, pod opiek¹ pañstwa Anny i do powiedzenia:
Piotra Pluciñskich. Spotkanie odby³o siê podczas sobotniej 
próby w Domu Katolickim. Dzieci by³y bardzo skupione i Urszula Szuwarska, lat 
ws³uchane w melodiê. Grzecznie i cierpliwie s³ucha³y (z 10: W chórku œpiewam 

o d  k l a s y  I V ,  d o  
œpiewania namówi³a 
mnie moja mama. Moj¹ 
ulubion¹ pieœni¹ jest 
„Matko zb¹szyñska”. 
B a r d z o  l u b i ê  t u  
przychodziæ, bo oprócz 
œpiewania czêsto sobie 
¿artujemy. Jak zbli¿a siê 
Gwiazdka to Pan Piotr 
robi nam ró¿ne prezenty i 
niespodzianki.

Maksymilian Chwa³kowski, 10 lat: Moj¹ ulubion¹ pieœni¹ jest 
„Marana tha”. Szybko uczê siê tekstu na pamiêæ, tylko na 
pocz¹tku œpiewam z kartki. Bardzo lubiê przychodziæ na próby. 
Cieszy³em siê te¿ kiedy na Wielkanoc dostaliœmy koszyczki 
wype³nione cukierkami. 

wyj¹tkiem najm³odszych, zniecierpliwionych chórzystów, Grzesiu Szymków, 6 lat: Lubiê przychodziæ na próby, jest tu 
które mniej by³y zainteresowane, ale te¿ chwali³y Pana Boga fajnie. Podoba mi siê, kiedy œpiewam tu z innymi dzieæmi. 
œpiewem) Pana Piotra, swojego opiekuna, który chce ich Najbardziej lubiê pieœñ „Marana tha”
nauczyæ jak najwiêcej. By³am pod wielkim wra¿eniem, kiedy 
us³ysza³am jak œpiewaj¹ dzieci i graj¹ na instrumentach ich Natalia Eichorst, lat 9: Do chodzenia na chórek zachêci³a mnie 

mama, chocia¿ wczeœniej mamê namówi³a moja babcia. 
Bardzo lubiê œpiewaæ. Taniec i œpiew to moje hobby. Bardzo 
szybko uczê siê piosenek na pamiêæ. Wiem, ¿e patronk¹ 
chórzystów jest œw. Cecylia. 

W chórku œpiewa te¿ kilka dziewcz¹t, które uczêszczaj¹ 
do gimnazjum: Spycha³a Aleksandra, Maniecka Ma³gorzata, 
Miko³ajczyk Ewelina i Pawelska Joanna, które jednog³oœnie 
stwierdzi³y, ¿e mimo, i¿ s¹ najstarsze to chc¹ œpiewaæ jeszcze 
d³ugo. S¹ dumne, ¿e podczas Mszy Œw. mog¹ staæ blisko 
o ³ tarza i  mobi l izu je  je  to  do byc ia  lepszymi .
W sk³ad chórku wchodz¹ tak¿e: Anna Buda - wokal, Sebastian 
Tomczak - gitara, £ukasz Kocur - saksofon i Marek Wachowski  
gitara. Dzieciom i opiekunom ¿yczymy jeszcze d³ugiego i 
radosnego œpiewania.

Gabriela Skubiszyñska

Sprostowanie

W poprzednim numerze przez pomy³kê zosta³a 
opuszczona czêœæ wspomnieñ ks. Leona 
£odziñskiego. W miejscu gdzie ks. Leon 
wspomina ksiê¿y, którym pomóg³ przyjechaæ do 
Brazylii powinien byæ poni¿szy fragment.

zesz³ym roku do Polski i mieszka w Drohiczynie. Ks. 
Wies³aw, ks. Henryk Utykañski i ks. Stanis³aw Borysiak 
zostali pochowani w Brazylii. Ks. Kosiorek pozosta³ jeszcze 
w Wenceslau Braz i pracuje dzielnie pomimo podesz³ego 
ju¿ wieku. Wielk¹ pociech¹ dla mnie jest to; ¿e podczas 
mojego pobytu w parafii wysz³o z niej 6 ksiê¿y i-kilka sióstr 
zakonnych. Wszyscy oni pracuj¹ na swoich placówkach z Przedtem jeszcze spotka³em w Sao Paulo ks. Henryka 
po¿ytkiem dla koœcio³a i chwa³y Bo¿ej. W 1980 roku Kosiorka, który te¿ mi pomaga³ przez 2 lata. Potem poszed³ 
obchodzi³em uroczyœcie 25 lat kap³añstwa, w 1991 roku na parafiê samodzieln¹ a po 20 latach znowu powróci³ do 
obchodzi³em 25- lecie pobytu w parafii, a w 2005 roku 50- Wenceslau Braz w charakterze rezydenta. Ks. Wies³aw 
lecie kap³añstwa. W 1991 roku zosta³em przez ks. bp z przez kilka lat dzielnie mi pomaga³, tak¿e ks. Utykañski, a 
Siedlec mianowany kanonikiem honorowym katedry przez krótki czas ks. Borysiak. Wszyscy oni po pewnym 
siedleckiej, a z okazji z³otego jubileuszu kap³añskiego przez czasie zostali przeniesieni na samodzielne parafie ze 
Papie¿a Benedykta XVI Kapelanem Papieskim. Trzy razy wzglêdu na brak kap³anów. Ks. Jan Bogusz powróci³ w 
otrzyma³em honorowe obywatelstwo powiatu w Wenceslau 
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W naszej parafii rekolekcje zwi¹zane s¹ z odpustem Przed ich rozpoczêciem, a wiêc w sobotê 3 paŸdziernika odby³a 

Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej. siê pielgrzymka dziêkczynno-pokutna, ofiarowana Jezusowi 
Tegoroczne rekolekcje rozpoczê³y siê inaczej ni¿ zwykle. Chrystusowi przez rêce Matki Ró¿añcowej, wokó³ jeziora 

B³êdno.Tego dnia wieczorem, o godz. 17: 30 nabo¿eñstwo 
ró¿añcowe, nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a 
potem Msza œwiêta z nauk¹ rekolekcyjn¹. Rekolekcje w tym roku 
g³osi³ ks. prof. Janusz Nawrot, a tematem przewodnim by³y Bo¿e 
przykazania.

N a s t ê p n y m  d n i e m  b y ³ a  n i e d z i e l a   
4 paŸdziernika. Ten dzieñ szczególnie poœwiêcony by³ modlitwom 

cd na str. 11

Braz, 1 raz powiatu z Sao Jose da Boa Vista i raz z powiatu do kaplic nadwyrê¿y³y moje nerki i krêgos³up. Mieliœmy te¿ 
SantaAna do Itafere. Chocia¿ zawsze pozosta³em wypadek  samochodowy. Wracaliœmy wieczorem z 
obywatelem polskim i kap³anem Diecezji Siedleckiej. Nie zebrania, ks. Wies³aw kierowa³ i zderzyliœmy siê z pijanym 
chodzi tutaj o to, aby siê chwaliæ lecz.tylko podzieliæ siê t¹ kierowc¹. Przeci¹³em sobie gard³o od³amkami szyby, na 
wiadomoœci¹. Dla mnie zawsze najwiêksz¹ ³ask¹ Bo¿¹ jest, szczêœcie niezbyt g³êboko i uda³o siê uratowaæ. Pewnego 
¿e jestem ksiêdzem i przez tyle lat mogê s³u¿yæ koœcio³owi. wieczoru wtargn¹³ na plebaniê prawdopodobnie pod 
Obecnie ju¿ w moim wieku nie ma ju¿ tej mo¿liwoœci, byæ tak wp³ywem narkotyków czarny bandyta z krzykiem: „ ja 
czynnym , jak przedtem, ale w miarê si³ staram siê pomagaæ ksiêdza zabijê". Mia³ w rêku du¿y nó¿, zaczêliœmy siê 
parafii. Na polu materialnym w czasie mojego pobytu w mocowaæ. On oczywiœcie by³ silniejszy i mnie pchn¹³, ja siê 
Wenceslau Braz, ¿yczliwych ludzi i z pomoc¹ Bo¿¹ wtedy przewróci³em, ale wtedy chyba sta³ siê cud. Kiedy 
wy ko ñc zy li œm y bu do wê  ko œc io ³a  pa ra fi al ne go , mia³ najlepszy moment do pchniêcia no¿em, cofn¹³ siê i 
wybudowaliœmy salon parafialny, 26 kaplic murowanych. uciek³. Nigdy wczeœniej ani póŸniej tego cz³owieka nie 
Równie¿ 8 szkó³ ma³ych, które zosta³y zamkniête w widzia³em. Równie¿ w nocy wtargnê³o na plebanie 2 
porozumieniu z w³adzami pañstwowymi przekszta³ciliœmy bandytów z rewolwerami w rêku, obudzili mnie. Jeden z nich 
na kaplicê. W samym mieœcie wybudowaliœmy 3 du¿e- od razu powiedzia³: „chcemy tylko pieniêdzy, je¿eli ksi¹dz 
kapl ice.  We wszystkich kapl icach odprawia liœmy nie bêdzie reagowa³ to nikomu nic siê nie stanie, niech 
przynajmniej 1 mszê w miesi¹cu, a w wiêkszych wiêcej razy, ksi¹dz siada i siê nie rusza". Jeden uzbrojony pilnowa³, a 2 
a w mieœcie w ka¿d¹ niedziele albo sobotê. Uda³o nam siê szuka³ pieniêdzy. Co znaleŸli to zabrali i poszli. Kiedy 
uzyskaæ pozwolenie  od w³adz  pañstwowych na 2 pewnego ranka by³em w zakrystii i odmawia³em brewiarz, 
radiostacjê na falach krótkich i powiêkszyæ moc do 1000 vat. wszed³ znajomy œwiadek Jehowy, zbli¿y³ siê i 2 razy mnie 
Na radiostacji wybudowaliœmy 2 piêtrowy gmach i kupiliœmy oplu³, mia³a to byæ widocznie zemsta, poniewa¿ w radio 
nowe aparaty. Ukoñczyliœmy szko³ê parafialn¹, gdzie ucz¹ ostrzega³em parafian aby nie przyjmowali Jehitów, a gdy 
siostry Dominikanki. W ci¹gu mojego pobytu w parafii przez bêd¹ natrêtni powinni powiedzieæ: „nas to nie interesuje, my 
42 lata zgodnie ze statystyk¹ ochrzciliœmy przesz³o 30.000 jesteœmy katolikami". Zawsze czu³em przez ca³y ten okres 
przewa¿nie dzieci, chocia¿ zdarza³y siê te¿ chrzty rê kê  op at rz no œc i B o¿ ej  i o pi ek ê M at ki  Bo ¿e j 
do ro s³ yc h.  Ud zi el il iœ my  pr ze sz ³o  6. 00 0 œ lu bó w, Wspomo¿ycielki Wiernych, do której mam specjalne 
odprawiliœmy przesz³o 60.000 mszy œw. z tego oko³o 30.000 nabo¿eñstwo.
w kaplicach, szko³ach, a nawet w domach i szpitalach, 
udzieliliœmy ponad 4 miliony Komunii Œwiêtych. Oczywiœcie 
nie brakowa³o te¿ rozmaitych trudnoœci. Codzienne wyjazdy 

Ksiêdza Leona i czytelników bardzo 
przepraszamy (red.)



Budynek radia

serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹. 1 listopada  Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, Mt  5, 1-12a   
albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi. 

Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla 
przyst¹pili do Niego Jego uczniowie. Wtedy sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y 
otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami: królestwo niebieskie. B³ogos³awieni jesteœcie, gdy 
«B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich ludzie wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy mówi¹ 
nale¿y królestwo niebieskie. B³ogos³awieni, którzy k³amliwie wszystko z³e na was z mego powodu. 
siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni. Cieszcie siê i radujcie, albowiem wielka jest wasza 
B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ nagroda w niebie». 
posi¹d¹ ziemiê. B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i 

B³ogos³awieni, czyli szczêœliwi, to wszyscy wierz¹cy i 
pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni bêd¹ 

urzeczywistniaj¹cy idea³y ¿ycia oddanego Bogu i bliŸnim. 
nasyceni. B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni 

Tak je rozumia³ Piotr Jerzy Frassati:
mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni czystego 

Osiem b³ogos³awieñstw.
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za chorych i starszych parafian. Dla nich to fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu. Uroczysta 
w³aœnie o godz. 16:00 by³a przeznaczona procesja z Najœwiêtszym Sakramentem wokó³ koœcio³a i 

Msza œw. sprawowana przez ks. Proboszcza, podczas której b³ogos³awieñstwo zakoñczy³o ten œwiêty czas rekolekcji 
wszyscy kap³ani udzielali sakramentu chorych. Kazanie, którego parafialnych. Czy w³aœciwie wykorzystaliœmy te dni? Niech ka¿dy 
treœci¹ by³o cierpienie, wyg³osi³ ks. rekolekcjonista. Stara³ siê z nas odpowie sobie na to pytanie.
umocniæ s³owem wszystkich dotkniêtych chorob¹, cierpieniem. W tym samym czasie, w dniach od 5 do 7 paŸdziernika, 
Cierpienie nie jest kar¹  mówi³, bowiem Bóg jest Bogiem mi³oœci. rekolekcje  prze¿ywa³y  dzieci szkó³ podstawowych. Nauki 
Trzeba umieæ je przyj¹æ w odpowiedni sposób, bo cierpi¹c rekolekcyjne g³osi³ ks. wikariusz Krzysztof Kaczmarek. Has³o 
zapracowujemy na swoje zbawienie. Jest to na pewno bardzo tegorocznych rekolekcji brzmia³o: OTOCZMY TROSK¥ ̄ YCIE, a 
trudne. Cz³owiek poprzez cierpienie najbardziej upodabnia siê do motto stanowi³y s³owa kardyna³a Stefana Wyszyñskiego „¯ycie 
Pana Jezusa, który tu na ziemi tak wiele wycierpia³. Cz³owiek trzeba prze¿yæ godnie, bo jest jedno”.
cierpi¹cy  mówi³ dalej ks. rekolekcjonista, czuje siê czêsto Przez trzy dni rekolekcji dzieci spotyka³y siê w szkole z 
samotny, opuszczony, ale Bóg zawsze jest z nim. Jest tak d³ugo, wychowawcami  gdzie zapoznawa³y siê z pouczaj¹cymi  
jak tylko cz³owiek tego chce. Jan Pawe³ II papie¿, który sam opowiadaniami, wykonywa³y  wizytówki,  laurk i, opisywa³y 
doœwiadczony by³ cierpieniem, nazwa³ ludzi cierpi¹cych skarbem kamienie, które zabiera³y do koœcio³a gdzie uczestniczy³y:
Koœcio³a. - pierwszego dnia w nabo¿eñstwie s³owa, a tematem tego 

Tego bogatego w treœæ i umacniaj¹cego kazania mogli dnia by³o: ̄ YCIE, JAKO DAR,
wys³uchaæ tak¿e ci, którzy nie byli w stanie przybyæ do koœcio³a, bo - drugiego w nabo¿eñstwie s³owa i pokutnym a temat 
w³aœnie tê Mszê œw. transmitowa³a Zb¹szyñska Telewizja 
Kablowa. Po Mszy by³o spotkanie przy kawie w Domu Katolickim. 
O s³odki poczêstunek zadba³ parafialny Caritas, za co serdecznie 
dziêkujemy.

    Tak¿e w niedzielê na Eucharystii o godz. 9:00 spotka³y 
siê Ró¿e ró¿añcowe, a o godz. 12:00 by³o udzielane specjalne 
b³ogos³awieñstwo dzieciom. Niedziela by³a równie¿ dniem 
wspomnienia œw. Franciszka. Jego mi³oœæ do wszelkiego 
stworzenia sprawia³a, ¿e zwierzêta darzy³y go zaufaniem i same 
siê do Niego garnê³y. 

W naszych ogrodach parafialnych o godz.  15:00 przy 
figurze œw. Franciszka odby³o siê b³ogos³awieñstwo i poœwiêcenie 
zwierz¹t domowych. Wœród przyprowadzonych i przyniesionych 
zwierz¹t by³y psy, koty, chomiki, króliki, œwinki morskie, ¿ó³wie. 
Mo¿na te¿ by³o pos³uchaæ wspomnieñ ks. Leona £odziñskiego o 
zwierzêtach Brazylii.

    Poniedzia³ek  5 paŸdziernika by³ poœwiêcony modlitwom 
za zmar³ych. Po Mszy œw. o godz. 9:00 udano siê procesyjnie na 
cmentarz gdzie modlono siê za wszystkich zmar³ych od dotyczy³ ̄ YCIA, JAKO ZADANIE,
ostatniego odpustu w roku ubieg³ym. - trzeciego zaœ dnia uczestniczy³y w Eucharystii, a has³o 

Ks. rekolekcjonista tego dnia zatrzyma³ siê na I rozwa¿añ tego dnia brzmia³o CIESZMY SIÊ ̄ YCIEM. 
przykazaniu  Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede mn¹. Ksi¹dz Krzysztof w bardzo ciekawy i obrazowy sposób 
Swoje rozwa¿ania opiera³ na Biblii. Zakoñczy³ s³owami œw. przedstawi³ dzieciom tematykê rekolekcyjnych nauk. Na 
Augustyna, „ Jeœli Bóg jest na pierwszym miejscu to wszystko jest szczeblach drabiny dzieci umieszcza³y warunki, jakie trzeba 
na w³aœciwym miejscu”. spe³niæ, aby z ZIEMI dostaæ siê do NIEBA. By³o te¿ du¿o œpiewu. 

Wtorek 6 paŸdziernika by³ dniem pokuty. Wszyscy chêtni Dzieci z klas III, V i VI skorzysta³y   z  sakramentu pokuty.
mogli skorzystaæ z sakramentu pojednania. Nauki rekolekcyjne Pamiêtajmy w naszych modlitwach o kap³anach w 
dotyczy³y III przykazania  Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³. prze¿ywanym obecnie Roku Kap³añskim og³oszonym przez 

    Œroda  7 paŸdziernika to dzieñ odpustu ku czci Matki papie¿a Benedykta XVI. W sposób zaœ szczególny otoczmy 
Bo¿ej Ró¿añcowej. Oprócz Mszy œw. o godz. 7:00, 8:00, 9:00, modlitw¹ ksiê¿y rekolekcjonistów ks. Janusza i ks. Krzysztofa, 
10:30 odby³y siê dwie sumy odpustowe o godz. 12:00 i 18:00. jako podziêkowanie za g³oszone dla nas nauki rekolekcyjne.
Ksi¹dz rekolekcjonista, wspominaj¹c patronkê dnia Matkê Bo¿¹ 
Ró¿añcow¹, swoje nauki poœwiêci³ VIII przykazaniu  Nie mów 

 

Urszula Pawelska
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...ubodzy w duchu. Wszystko co mo¿emy posiadaæ w tym którzy k³adli do skarbony. Wszyscy bowiem 
¿yciu, jest marnoœci¹. Piêknie jest ¿yæ, gdy siê wie, ¿e po wrzucali z tego, o im zbywa³o; ona zaœ ze swego 
tamtej stronie czeka na nas ¿ycie prawdziwe. Któ¿ móg³by niedostatku wrzuci³a wszystko, co mia³a, ca³e swe 
udŸwign¹æ ciê¿ar tego ¿ycia, gdyby nie by³o nagrody za utrzymanie».
cierpienie: wiecznej radoœci. Uboga wdowa zwraca uwagê Jezusa nie wielkoœci¹ ofiary. 
...którzy siê smuc¹. Dlaczego mam byæ smutny? Wiara S¹ to tylko dwa pieni¹¿ki, które by³y najmniejszymi 
jest jedyn¹ radoœci¹, jaka cz³owiek mo¿e siê nasyciæ na tym monetami w ówczesnym obiegu. Ich wartoœæ by³a 
œwiecie. W niej jest wartoœæ ka¿dej ofiary; zreszt¹ nam jako niewielka. Ewangelista podkreœla ca³kowitoœæ jej ofiary 
katolikom, dana jest Mi³oœæ, która przewy¿sza ka¿d¹ inn¹. przez podanie szczegó³u, ¿e wrzuci³a dwie monety. Mog³a 

bowiem zachowaæ jedn¹ monetê dla siebie na czarn¹ ...cisi. Módl siê trochê za mnie, aby Bóg da³ mi ¿elazn¹ 
godzinê. Tymczasem wrzuca dwie oddaj¹c wszystko. Te wolê, która siê nie ugnie i nie sprzeciwi Jego zamys³om... 
dwie drobne monety stanowi³y bowiem dla niej jej ca³y posiadam, nieszczêsny, wolê nawyk³¹, niestety, do 
maj¹tek. Przez ten fakt pokazuje one ca³kowite ustêpstw, a zatem potrzeba mi modlitwy.
zawierzenie Bogu i oddanie siê w Jego rêce. W swojej 

...którzy ³akn¹ sprawiedliwoœci. Na nas katolikach, […] wolnoœci pragnie w sposób ca³kowity przynale¿eæ do Boga. 
ci¹¿y obowi¹zek kszta³towania siebie samych. W tym celu Ta biedna kobieta staje siê bogata w Bogu. Bogactwo, 
potrzeba nam wiele: nieustannej modlitwy, organizacji i w³adza, zaszczyty i wszelkie dobra doczesne s¹ w jej ¿yciu 
dyscypliny, abyœmy w ka¿dej chwili byli gotowi do czynu, a podporz¹dkowane jedynej, najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest 
wreszcie trzeba ofiary z naszych w³asnych uczuæ i nas sam Bóg.
samych, bez tego bowiem nie osi¹gniemy celu.

...mi³osierni. Wokó³ biednych, nieszczêœliwych widzê 
·15 listopada  33 Niedziela zwyk³aœwiat³o szczególne, œwiat³o, jakiego my nie mamy... Jezus 

przychodzi do mnie w Komunii œwiêtej, a ja Mu siê Mk  13, 24-32   
odwdziêczam za to w dostêpny mi, skromny sposób, 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «W owe dni, 
odwiedzaj¹c Jego biedaków.

po wielkim ucisku s³oñce siê zaæmi i ksiê¿yc nie da 
...czystego serca. Chcia³bym iœæ prost¹ drog¹, lecz co swego blasku. Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba i moce 
chwila potykam siê i upadam. Proszê Ciê, módl siê za mnie, na niebie zostan¹ wstrz¹œniête. Wówczas ujrz¹ 
abym dotar³ do koñca swej mêcz¹cej, ale prostej œcie¿ki w Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³okach 
dniu wyznaczonym przez Opacznoœæ Bo¿¹. z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. Wtedy poœle On anio³ów i 

zbierze swoich wybranych z czterech stron œwiata, ...wprowadzaj¹cy pokój. Rz¹dy dzisiejsze nie 
od krañca ziemi a¿ do szczytu nieba. A od drzewa podporz¹dkuj¹ siê napomnieniom Papie¿a, ¿e prawdziwy 
figowego uczcie siê przez podobieñstwo. Kiedy ju¿ pokój jest w wiêkszej mierze owocem chrzeœcijañskiej 
jego ga³¹Ÿ nabiera soków i wypuszcza liœcie, mi³oœci bliŸniego ani¿eli sprawiedliwoœci, przygotowuj¹ 
poznajecie, ¿e blisko jest lato. Tak i wy, gdy ca³ej ludzkoœci wojenn¹ przysz³oœæ. Katolicy wy i my 
ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest, winniœmy wnosiæ powiew dobroci, który mo¿e zrodziæ siê 
we drzwiach. Zaprawdê powiadam wam: Nie jedynie z wiary chrzeœcijañskiej. ...Pokój nie mo¿e powróciæ 
przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. na œwiat bez Boga.
Niebo i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie 

...cierpi¹cy przeœladowanie. Wasza przemoc nie mo¿e przemin¹. Lecz o dniu owym lub o godzinie nikt nie 
pokonaæ si³y naszej wiary, poniewa¿ Chrystus nie umiera... wie, ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
Nie ten powinien siê baæ, co pada ofiar¹ przemocy, ale ten, 
co tê przemoc stosuje. Gdy Bóg jest z nami nie ma siê 
czego baæ.

Œw. Cyryl Jerozolimski (+ ok. 386) napisa³: 

„Pan nasz, Jezus Chrystus, przyjdzie z nieba. Przyjdzie w 
8 listopada  32 Niedziela zwyk³a chwale na koñcu œwiata w dniu ostatecznym. Bo skoñczy 

siê ten œwiat. Ten œwiat stworzony zostanie odnowiony. Mk  12, 38-44   
Poniewa¿ zepsucie, kradzie¿, cudzo³óstwa i ró¿ne inne 

Jezus nauczaj¹c mówi³ do zgromadzonych: grzechy rozpowszechni³y siê po ziemi i œwiat krwi¹ siê 
«Strze¿cie siê uczonych w Piœmie. Z upodobaniem nasyci³, przeminie ten œwiat, aby ten przecudowny dom nie 
chodz¹ oni w pow³óczystych szatach, lubi¹ pozosta³ pe³en grzechów i aby sta³ siê piêkniejszym. (...) 
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzes³a w Nie smuæmy siê, bo nie sami musimy umrzeæ! I gwiazdy 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. umr¹, choæ znów powstan¹. Pan zwinie niebo, ale nie po to, 
Objadaj¹ domy wdów i dla pozoru odprawiaj¹ aby je zniszczyæ, lecz piêkniejszym uczyniæ”.
d³ugie modlitwy. Ci tym surowszy dostan¹ wyrok». 
Potem usiad³ naprzeciw skarbony i przypatrywa³ 
siê, jak t³um wrzuca³ drobne pieni¹dze do ·22 listopada  34 Niedziela zwyk³a
skarbony. Wielu bogatych wrzuca³o wiele. Przysz³a J  18, 33b-37   
te¿ jedna uboga wdowa i wrzuci³a dwa pieni¹¿ki, 
czyli jeden grosz. Wtedy przywo³a³ swoich uczniów 

Pi³at powiedzia³ do Jezusa: «Czy Ty jesteœ Królem i rzek³ do nich: «Zaprawdê powiadam wam: Ta 
¿ydowskim?» Jezus odpowiedzia³: «Czy to uboga wdowa wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich, 

S¹d ostateczny.

Wdowi grosz.

Królestwo Chrystusa nie jest z tego 
œwiata.



Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe wypieki, dobr¹ 

kawê i herbatê 

wg przepisu œw. Hildegardy. 

W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, prasy oraz 

wys³aæ pocztê 

czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ udostêpniamy 

Pañstwu Internet.

W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ przyjêcia 

rodzinne czy w gronie przyjació³

– s³u¿ymy pomoc¹.

Godziny otwarcia:

Wtorek-pi¹tek od 14:00

Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00

Niedziela od 10:00

tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157 

(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100

mówisz od siebie, czy te¿ inni powiedzieli ci o S³owo Bo¿e rozpoczynaj¹cego siê  nowego  roku 
Mnie?» Pi³at odpar³: «Czy ja jestem ̄ ydem? Naród li tu rg icznego wprowadza nas w kl imat  czasów 
Twój i arcykap³ani wydali mi Ciebie. Coœ uczyni³?» ostatecznych. Œw. Jan w Ksiêdze Apokalipsy przedstawia 
Odpowiedzia³ Jezus: «Królestwo moje nie jest z nam ostateczn¹ wizjê koñca œwiata. Ukazuje ostateczne 
tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o z tego zwyciêstwo Boga i tych wszystkich, którzy w Niego nie 
œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie zosta³ zw¹tpili. Teraz ciesz¹ siê radoœci¹ nieba. Dziœ wielu z nas 
wydany ¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest nie ma odwagi mówiæ o niebie. Jedni w nie do koñca wierz¹, 
st¹d». Pi³at zatem powiedzia³ do Niego: «A wiêc a inni boj¹ siê, ¿e zostan¹ wyœmiani, bo czy wspó³czesny i 
jesteœ Królem?» Odpowiedzia³ Jezus: «Tak, postêpowy cz³owiek mo¿e wierzyæ w niebo? Jest to 
jestem królem. Ja siê na to narodzi³em i na to rzeczywistoœæ, która wymyka siê naszemu doœwiadczeniu.  
przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo Ewangelia ukazuje nam w³aœciw¹ postawê, która ma 
prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha mojego pomóc nam w osi¹gniêciu nieba. Mamy czuwaæ, poniewa¿ 
g³osu». Syn Cz³owieczy przyjdzie w chwili, której siê nie 

domyœlamy. Oczekiwanie, czuwanie, gotowoœæ to postawy S³owo “królestwo” to chyba ju¿ abstrakcja. Mimo ¿e na 
prawdziwie chrzeœcijañskie. Czuwajcie! To s³owo œwiecie przetrwa³o kilka monarchii, nie maj¹ one wiêkszego 
rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Ten, który czuwa czy znaczenia. S³owem “król” zaczêto nazywaæ idoli, muzyków, 
stró¿uje, nie mo¿e siê nigdzie oddaliæ, musi zamykaæ i gwiazdy filmowe, czasem osoby zamo¿ne. Królestwo to dla 
otwieraæ drzwi, pilnowaæ, kto wchodzi i wychodzi, zwracaæ wspó³czesnego cz³owieka jakaœ obca rzeczywistoœæ, któr¹ 
uwagê na z³odziei. Ca³e jego ¿ycie jest ci¹g³ym zna tylko z lekcji historii.
oczekiwaniem i uwa¿aniem. Równie¿ my powinniœmy 

Jakie, wobec takich problemów, jest Królestwo Chrystusa, zawsze byæ gotowi na spotkanie z przychodz¹cym 
wszak dzisiaj œwiêtujemy Chrystusa Króla i to w dodatku Chrystusem, dlatego w czasie ka¿dej Eucharystii 
Króla Wszechœwiata? Czasami jeszcze spotykamy wyznajemy, ¿e oczekujemy na powtórne przyjœcie 
wizerunki Chrystusa Króla z koron¹ na g³owie, na dodatek Chrystusa w chwale.
czêsto potrójnej, z ber³em w rêku, co wprowadza jakiœ 
zamêt i niezrozumienie. Przecie¿ Chrystus nie jest takim 
królem, on nigdy w ¿yciu nie mia³ korony na g³owie, jedynie 
koronê cierniow¹, on nigdy nie mia³ ber³a w rêku, jedynie 
trzcinê, któr¹ dla wyszydzenia w³o¿ono mu do rêki w czasie 
mêki. Dla zabawy na³o¿ono mu p³aszcz purpurowy, drwi¹c: 
Witaj, królu!

Jego Królestwo nie jest z tego œwiata, On nie jest, nie by³ i 
nie bêdzie królem w stylu w³adców tego œwiata. Pi³at 
podczas przes³uchania nie zrozumia³ do koñca w jaki 
sposób Jezus jest królem i na czym polega Jego Królestwo. 
“Królestwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo 
moje by³o z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie 
zosta³ wydany…” Jego Królestwa nie mo¿na uto¿samiæ z 
¿adn¹ ludzk¹ w³adz¹, z ¿adn¹ ludzk¹ potêg¹, z ¿adn¹ 
ziemsk¹ si³¹, jest nie st¹d.

29 listopada  I Niedziela Adwentu 

£k  21, 25-28. 34-36   

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Bêd¹ znaki 
na s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 
nawa³nicy. Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w 
oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych ziemi. 
Albowiem moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête. 
Wtedy ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego 
na ob³oku z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, 
poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie. Uwa¿ajcie 
na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e 
wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, 
¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka, jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkaj¹ na ca³ej ziemi. Czuwajcie wiêc i 
módlcie siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli 
unikn¹æ tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ 
przed Synem Cz³owieczym». 

Oczekiwanie powtórnego 
przyjœcia Chrystusa.

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
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Pochodzi³ z Betsaidy, miasta le¿¹cego na dzia³alnoœci towarzyszy³y cuda, a wiele osób przyjê³o 
pó³nocno-wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego chrzeœcijañstwo. Wœród nich ¿ona prokonsula 
i by³ m³odszym bratem Szymona Piotra. Oboje byli rzymskiego i jego brat. Te fakty wzbudzi³y gwa³towny 
rybakami i mieszkali u teœciowej Piotra w Kafarnaum. gniew prokonsula, który kaza³ go aresztowaæ, a 
„ Przyszli do Kafarnaum (…). Zaraz po wyjœciu z nastêpnie skaza³ na œmieræ krzy¿ow¹.
synagogi przyszed³ ( Jezus) z Jakubem i Janem do Œwiêty Andrzej z radoœci¹ przyj¹³ ten rodzaj 
domu Szymona i Andrzeja. Teœciowa zaœ Szymona œmierci, który Go tak bardzo upodabnia³ do Pana 
le¿a³a w gor¹czce (Mk 1, 21.29-30). Jezusa. Wed³ug podania krzy¿ mia³ postaæ litery X, 

Andrzej i Jan  póŸniejszy Jan Ewangelista  byli dlatego krzy¿ w tej postaci zwyk³o siê nazywaæ 
wg œwiadectwa Ewangelii, uczniami Jana Chrzciciela. „Krzy¿em œw. Andrzeja”. Tradycja podaje tak¿e, ¿e 
W³aœnie oni, bêd¹c nad Jordanem us³yszeli jak ich mêczeñska œmieræ Aposto³a nast¹pi³a 30 listopada 
nauczyciel mówi o przechodz¹cym nieznajomym: ok. 70 roku po narodzeniu Chrystusa.
„Oto Baranek Bo¿y”. Gdy us³yszeli te s³owa poszli za Prawos³awny arcybiskup Jeremiasz ukazuj¹c 
Jezusem. niezwyk³¹ postaæ œw. Andrzeja, podkreœla m.in. „(…) 

Jezus zapyta³ ich, „Czego szukacie?” Nie pozostaje on ¯ydem i mieszkañcem Imperium 
wiedzieli, co odpowiedzieæ, wiêc zapytali: „Rabbi, Rzymskiego, ale jest jednak Aposto³em przede 
gdzie mieszkasz?” Pan zaprosi³ ich, aby poszli za nim wszystkim tych narodów, do których dotar³ g³osiæ 
i zobaczyli. Œw. Jan pisze: „Poszli, wiêc   i zobaczyli Dobr¹ Nowinê o Mesjaszu. Koœció³ prawos³awny 
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”. nada³ œw. Andrzejowi tytu³ Pierwszego Powo³anego, 

Nie wiemy, o czym rozmawiali, ale nastêpnego gdy¿ obok œw. Jana by³ najpierwszym, który przyst¹pi³ 
dnia Andrzej szuka³ brata Szymona Piotra i oznajmi³ do grona Aposto³ów”.
mu niezwyk³¹ nowinê: „ZnaleŸliœmy Mesjasza”. Koœció³ pierwotny przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do 
Wystarczy³o krótkie spotkanie, aby Andrzej pozna³, doczesnych szcz¹tków mêczenników. Relikwie œw. 
kim jest Jezus i uwierzy³ w Niego. Aposto³ jest, wiêc Andrzeja by³y przechowywane w Patras do 357 roku, 
pierwszym cz³owiekiem, który nie tylko uwierzy³ w a potem zosta³y przewiezione do Konstantynopola. 
Jezusa, jako Mesjasza, ale tê wiadomoœæ oznajmi³ Podnosi³o to rangê miasta podkreœlaj¹c jego równoœæ 
innym. On to w³aœnie przyprowadzi³ swojego brata do z Rzymem, stolic¹ starszego brata-Aposto³a Piotra. 
Jezusa, na którym opar³ swój Koœció³. Jednak¿e krzy¿owcy, którzy w 1202 roku zajêli 

Nieznana jest data jego narodzin. Nie wiemy te¿ Konstantynopol zabrali ze sob¹ relikwie œw. Andrzeja 
jak by³o na imiê matce œw. Andrzeja, ale ewangeliœci do W³och. Trzeba by³o setek lat i m¹droœci ojców 
przekazali nam imiê ojca œw. Andrzeja i œw. Piotra: „A soboru watykañskiego II oraz ekumenicznego gestu 
Jezus wejrzawszy na niego rzek³: Ty jesteœ Szymon, papie¿a Paw³a VI, aby w roku 1964 mog³y one 
syn Jana (Jana 1, 42; Mt 16, 17). powróciæ do Grecji. W³aœnie od czasu soboru coraz 

Obaj bracia nie na zawsze po³¹czyli siê z czêœciej miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem 
Panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu nad nastêpuje odwo³ywanie siê do rodzinnych wiêzów 
Jordanem powrócili do Galilei, do swoich zajêæ ³¹cz¹cych dwóch braci Aposto³ów. Dostrze¿ono, ¿e 
rybackich. Tam dopiero po raz drugi wezwa³ ich Pan pokrewieñstwo patronów g³ównych stolic biskupich 
Jezus, przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego. wschodniego   i zachodniego chrzeœcijañstwa ma 
Rzek³ do nich: „PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was g³êbok¹ symbolikê odnosz¹c¹ siê do ¿ycia obu 
rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli Koœcio³ów.
za Nim” (Mt 4, 18-20). Papie¿ Jan Pawe³ II zauwa¿y³, i¿ œwiêto 

Ewangelia œw. Jana podaje, ¿e Andrzej bywa³ Andrzeja Aposto ³a,  mêczennika,  patrona 
poœrednikiem miêdzy Jezusem a innymi ludŸmi. To on chrzeœcijañstwa wschodniego przypomina, ¿e oba 
wiedzia³, ¿e w t³umie zg³odnia³ych ludzi jest „jeden Koœcio³y „³¹cz¹ szczególne wiêzy braterstwa   i 
ch³opiec, który ma piêæ chlebów jêczmiennych i dwie bliskoœci, ¿e czymœ naturalnym jest œciœlejsza miêdzy 
ryby” (J 6, 8) . On te¿ wraz z Filipem poœredniczy³ w n im i  wspó ³p raca” .  Na tomias t  pa t r ia rcha  
kontaktach miêdzy Grekami pragn¹cymi poznaæ Konstantynopola Atenagoras I podczas uroczystej 
Jezusa, a mistrzem (J 12,22). liturgii ku czci œw. Andrzeja w 1969 roku powiedzia³: „ 

Wed³ug tradycji i przekazów œw. Andrzej mia³ B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg, ¿e ju¿ teraz 
g³osiæ Ewangeliê na wybrze¿ach Morza Czarnego, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie 
terenach Azji Mniejszej, a tak¿e miêdzy Dnieprem a prze¿ywamy wielk¹ godzinê powrotu do dawnej 
Donem. Tradycja staroruska podaje, ¿e Aposto³ dotar³ jednoœci. J ¿aden z nas nie wzywa ju¿ drugiego do 
m.in. do wzgórz, na których póŸniej zbudowano Kijów. siebie, lecz jak Piotr i Andrzej kierujemy siê sami i 
Potem uda³ siê jeszcze dalej na pó³noc a¿ do siebie nawzajem do Jezusa, jedynego wspólnego 
dzisiejszego Nowogrodu, stamt¹d zaœ do Rzymu. nam Pana, sprawcy jednoœci”.
Dalej œw. Andrzej powêdrowa³ na Peleponez, do Wiele krajów i miast og³osi³o œw. Andrzeja 
greckiego miasta Patras. Nie szczêdzi³ trudu, aby Apos to ³a  swo im g ³ównym 
wype³niæ nakaz misyjny Chrystusa. Jego misyjnej patronem. Jest  on patronem 
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Rosji, Hiszpanii i Grecji. W Polsce kult œw. Andrzeja 
Aposto³a by³ zawsze ¿ywy. Ku Jego czci wystawiono 
121 koœcio³ów i kaplic. Od 30 listopada 2003 roku 
Polska mo¿e siê poszczyciæ obecnoœci¹ relikwii Modlitwa do 
Aposto³a, które znajduj¹ siê w warszawskim koœciele œw. Andrzeja Aposto³a
œrodowisk twórczych przy placu Teatralnym. Koœció³ 

 ten jest pod wezwaniem œw. brata Alberta i œw. 
Bo¿e, Œwiêty Andrzej pod¹¿a³ za Jezusem Andrzeja. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e stanie siê on 

i g³osi³ Twoje s³owo. Pragniemy ca³ym wspó lnym sank tua r i um  d la  ka to l i ków  i  
naszym¿yciem œwiadczyæ, ze tak¿e prawos³awnych.Œwiêty Andrzej Aposto³ jest 

przedstawiany, jako starszy mê¿czyzna o siwych jesteœmy godni tego, 
w³osach i krzaczastej krótkiej brodzie. Jako Aposto³ by nazywaæ Go naszym nauczycielem.
nosi d³ugi p³aszcz, a jako rybak krótk¹ tunikê. Jego W tym nam dopomó¿. Amen.
atrybutami s¹ krzy¿ w kszta³cie litery „X”, ryba i sieæ.

Urszula Pawelska

Refleksje po 10-ciu latach bycia szafarzem Komunii Nasza pos³uga zapewne by³a pewnego 
Œwiêtej rodzaju szokiem. Dla nas samych. Dla naszych 

rodzin. Dla parafian. 
28 listopada 1999 roku w Archikatedrze Szok dla nas, bo nie rozumieliœmy i nadal nie 

Poznañsk ie j  us tanowionych zos ta ³o  260 rozumiemy. Wci¹¿ pojawiaj¹ siê pytania: dlaczego ja? 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œwiêtej. Po raz Dlaczego taki grzesznik jak ja? Cz³owiek, na którym 
kolejny w Polsce. Po raz pierwszy w naszej Bóg ju¿ nie raz siê zawiód³. To Pan Bóg (lub 
archidiecezji. W proboszcz) nie móg³ 
tej grupie byliœmy ju¿ lepiej wybraæ?
tak¿e my dwaj: S z o k  d l a  
Zygmunt Buda i naszych rodzin, bo 
M i r e k  jak to teraz bêdzie? 
Skub iszyñsk i .  Dzieci pyta³y: Tata 
Chyba nie do … to  Ty tera z 
k o ñ c a  b ê d z i e s z  …  
z d a w a l i œ m y  ksi¹dz? ¯ony w 
sobie sprawê z milczeniu radoœnie 
pos³ugi, któr¹ na akceptowa³y wolê 
n a s  n a ³ o ¿ y ³  K o œ c i o ³ a .  O n e  
Koœció³. Byliœmy dobrze wiedzia³y, 
w p r a w d z i e  ¿ e  w  p e w n y m  
b a r d z o  sensie wspólnie 
szczêœliwi, ale bêd zie my n ieœ æ 
te¿ niesamowicie bursê z  Panem 
przejêci. Katedra Jezusem.  A lbo  
wprost dr¿a³a, raczej, ¿e to ON 
gdy „tylu ch³opa” bêdz ie  dŸwiga ³  
j e d n o c z e œ n i e  nasze ma³¿eñstwa. 
w y r a z i ³ o  S z o k  d l a  
A r c y b i s k u p o w i  p a r a f i a n .  
swoje „Tak”. Potem uroczystoœæ w domu, gratulacje i Przynajmniej dla niektórych. Bo jak to teraz bêdzie? 
¿yczenia od zb¹szyñskich kap³anów, od ma³¿onek, od Jacyœ mê¿czyŸni bêd¹ teraz rozdawaæ Komuniê 
dzieci. Najgorsze by³o jednak przed nami. W pierwsz¹ Œwiêt¹? Koœció³ oszala³. Lepiej bêdzie id¹c do 
niedzielê grudnia 1999 r. podczas ka¿dej Mszy Komunii omin¹æ szafarzy i iœæ do prawdziwego 
Œwiêtej Ks. Kanonik Zbigniew Zieliñski przedstawia³ ksiêdza. Chyba niektórym zosta³o to do dzisiaj mimo 
nas przy o³tarzu parafianom, przedstawia³ nas w up³ywu 10 lat tej pos³ugi szafarzy w naszej 
nowej roli. Podczas Komunii Œwiêtej wrêczy³ puszkê z archidiecezji, ponad 20-tu lat pos³ugi w Polsce. 
Najœwiêtszym Sakramentem… „Panie, nie jestem Jednak najwa¿niejsze zadanie dopiero by³o 
godzien…. Ale powiedz tylko s³owo”. Nigdy tego nie przed nami. Przecie¿ najbardziej 
zapomnimy. To zosta³o wypalone w naszych sercach. zostaliœmy ustanowieni po to, aby 

NIE JEST WA¯NE KTO PRZYNOSI, ALE KOGO PRZYNOSI...NIE JEST WA¯NE KTO PRZYNOSI, ALE KOGO PRZYNOSI...
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zanosiæ Komuniê Œwiêt¹ do Pañskie obrzêd ten mo¿e odbywaæ siê bez 
domów do osób starszych albo poœpiechu. Przecie¿ to najwa¿niejsze spotkanie 

chorych, którzy z nie mog¹ przybyæ do œwi¹tyni. cz³owieka z Bogiem. Jak¿e inaczej rozdaje siê 
Wprawdzie kap³ani jad¹ raz w miesi¹cu, ale ka¿da Komuniê Œwiêt¹ w wielkie œwiêta, gdy rêce bol¹, bo 
niedziela to wielkie œwiêto. Ksiê¿a powiadomili nie widaæ koñca kolejki osób przystêpuj¹cych do 
chorych, ¿e jest teraz mo¿liwoœæ, by w ka¿d¹ Eucharystii. Czuje siê wtedy, ¿e wszyscy naprawdê 
niedzielê lub nawet czêœciej szafarze przynosili jesteœmy wspólnot¹. 
Komuniê Œwiêt¹ do chorego. I tak ruszyliœmy „w Po kilku latach, gdy dwaj pierwsi szafarze ju¿ 
miasto”, do chorych. Tych pierwszych odwiedzin nie nie mogliœmy podo³aæ liczbie chorych do grona 
zapomnimy nigdy. £zy, radoœæ, niedowierzanie. Dla szafarzy do³¹czy³ Krzysztof Kubiak, a nastêpnie Piotr 
nas by³o to zdumiewaj¹ce odkrycie, ¿e w naszej Pruszkowski. Teraz w ka¿d¹ niedzielê po Mszy 
parafii jest tylu i a¿ tak chorych i cierpi¹cych ludzi. Œwiêtej o godz. 9:00 wyruszamy do domów chorych i 
Wiek nie gra tutaj roli. Zanosimy Pana Jezusa tak¿e starszych parafian z Komuni¹ Œwiêt¹. W chwili 
chorym dzieciom. Do dziœ niezwyk³e emocje i ³zy obecnej zanosimy j¹ do oko³o 40 osób. Poœwiêcamy 
towarzysz¹ chorym, gdy przychodzimy w Wigiliê na to oko³o 2 godzin w ka¿d¹ niedzielê. To jest czas, 
Bo¿ego Narodzenia czy Wielki Pi¹tek. W taki dzieñ który „wykradamy” naszym rodzinom, ale ten 
móc spotkaæ Chrystusa to jeszcze wiêksza radoœæ i pozornie stracony czas Pan Bóg wynagradza 
dar. stokrotnie. 

Czêœæ osób odwiedzamy ju¿ od dziesiêciu lat. Po jakimœ czasie zrodzi³ siê pomys³ gazetki 
Wielu odzyska³o si³y, innych Pan powo³a³ do siebie. adresowanej do Chorych. Nazwa³em j¹ „Liœcik do 
Przez te lata pos³ugiwania dane nam by³o na w³asne Chorych”. Przez kilka lat ukazywa³ siê jako 
oczy zobaczyæ cuda. Tak, cuda Bo¿ej i ludzkiej kserówka. Z czasem zmieni³ szatê i formê. Dziœ 
mi³oœci. Cuda nadziei wbrew nadziei. Niesamowite wszyscy znamy pismo parafialne „Zb¹sk ie  
akty mi³oœci córki od kilkunastu lat opiekuj¹cej siê Sank tuar ium” .  Jes t  to  zas ³uga  i  e fek t  
le¿¹c¹, bezw³adn¹ niemal Mam¹. Codzienne, ma³o bezinteresownej pracy wielu ludzi. 
spektakularne czynnoœci, jak mycie, karmienie, Kolejnym „dzieckiem szafarzy” jest doroczna 
rozmowê. Czynnoœci wykonywane bez s³owa skargi autokarowa pielgrzymka chorych i starszych do 
z ogromn¹ mi³oœci¹. Albo niezwyk³e przypadki Wielenia. Organizujemy j¹ zawsze w lipcu w ramach 
odzyskiwania œwiadomoœci  przez niemal odpustu Matki Bo¿ej Ucieczki Grzeszników w 
nieprzytomn¹ osobê, gdy przynosimy Jego Cia³o. Wieleniu Zaobrzañskim. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e 
Albo niezwyk³e akty niewyobra¿alnego cierpienia jednoczeœnie pielgrzymujemy do jednej z parafii, 
znoszone z pokor¹ i ró¿añcem w rêku. Widzimy zwykle w dekanacie. Odwiedziliœmy ju¿ Chobienice, 
niebo w oczach ludzi, którym przed chwil¹ podaliœmy Now¹ Wieœ Zb¹sk¹, Siedlec, £omnicê, Kopanicê, a 
Pana Jezusa. Spogl¹damy w oczy, które têskni¹ za tak¿e Wy¿sze Seminarium Duchowne w Obrze. 
Panem Jezusem. Te lata nauczy³y nas, ¿e ja  szafarz Dziœ wprost trudno uwierzyæ, ¿e to ju¿ 10 lat. 
jestem tylko marnym narzêdziem w rêku Boga; ¿e ja  Jest to okazja by podziêkowaæ Panu Bogu i ludziom. 
szafarz jestem marnym prochem wobec potêgi W naszej parafii  spotykamy s iê z ogromn¹ 
wiary, modlitwy, zaufania i cierpienia ka¿dego z ¿yczliwoœci¹. Dziêkujemy Ksiê¿om Proboszczom: 
naszych chorych i starszych. ̄ e w tym uk³adzie: Pan obecnemu i poprzedniemu. Bez Was nie bylibyœmy 
Bóg  chory  szafarz, ja jestem tylko najmniej wa¿nym szafarzami. Dziêkujemy Ksiê¿om Wikariuszom za 
narzêdziem. To, czego doœwiadczamy u chorych nie ka¿d¹ pomoc. Dziêkujemy Wam, Drodzy Chorzy i 
da siê porównaæ z ¿adnym innym doœwiadczeniem Starsi w domach za to, ¿e dziêki Wam mo¿emy 
serca i wiary. stawaæ siê lepsi. Dziêkujemy naszym rodzinom, za 

Dziêkujemy Wam, drodzy chorzy, zw³aszcza to, ¿e w pewnym sensie odda³yœcie nas Koœcio³owi i 
Wam, których odwiedzamy ju¿ 10 lat. Dziêkujemy parafii. Dziêkujemy Wam, Panowie kierowcy, którzy 
Tobie Pani Kazimiero, i Tobie Pani Walu, a tak¿e zawoziliœcie i zawozicie nas do chorych i cierpliwie 
Tobie  wci¹¿ radosny Panie Janie. Dziêkujemy Wam znosicie trudy czekania pod domem. Dziêkujemy 
wszystkim drodzy chorzy i starsi, bo bez Was nie Wam, zb¹szyñscy Parafianie za ka¿d¹ ¿yczliwoœæ i 
doœwiadczalibyœmy tych wspania³ych chwi l.  wsparcie. Wszystkich Was prosimy tylko o jedno: 
Oczywiœcie nadal mo¿na siê zg³aszaæ do szafarzy, módlcie siê w naszych intencjach i za nasz¹ pos³ugê. 
by w niedzielê przynieœli Komuniê Œwiêt¹ osobie 
starszej czy chorej do domu. Z okazji naszego ma³ego jubileuszu 

Innym zadaniem nadzwyczajnego szafarza pragniemy serdecznie zaprosiæ parafian na Mszê 
jest pomoc kap³anom w rozdzielaniu Komunii Œwiêtej Œwiêt¹ odprawian¹ w niedzielê 22.11.2009 o godz. 
podczas Mszy Œwiêtej, gdy jest wiêksza liczba osób 9:00. bêdziemy Panu Bogu dziêkowaæ za dar naszej 
przystêpuj¹cych do Sto³u Pañskiego. W zasadzie w pos³ugi i modliæ siê o ulgê w cierpieniu dla chorych.
naszej parafii ma to miejsce podczas niektórych 
Mszy Œwiêtych niedzielnych oraz w œwiêta. Dziêki 
temu, ¿e jest wiêksza liczba rozdaj¹cych Cia³o 

W imieniu zb¹szyñskich szafarzy - 
Szafarz Mirek Skubiszyñski.

cd ze str. 15
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01.11.- OBOWI¥ZEK UCZESTNICTWA WE 
MSZY ŒWIÊTEJ 

22.11. JEZUSA CHRYSTUSA,KRÓLA 
WSZECHŒWIATA - OSTATNIA 
NIEDZIELA ZWYK£A-KONIEC 
ROKU KOŒCIELNEGO 

29.11.- PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
-POCZ¥TEK NOWEGO ROKU 
KOŒCIELNEGO

Fragment Listu do Koryntian papie¿a 
Klemensa I.

Zwróæmy baczn¹ uwagê, umi³owani 

moi, aby te dobrodziejstwa nie sta³y siê dla 

nas potêpieniem, jeœli nie bêdziemy 

postêpowaæ w sposób godny Pana, czyni¹c 

zawsze w zgodzie to, co jest dobre i mi³e w 

Jego oczach. Mówi bowiem Pismo Œwiête: 

„Duch Pañski jest lamp¹, której œwiat³o 

przenika a¿ do g³êbi serca". Rozwa¿my, jak 

blisko jest nas, a wzroku Jego nie ujdzie nic z 

naszych myœli ani z naszych zamierzeñ. 

S³uszn¹ jest zatem rzecz¹, abyœmy nie 

uchylali siêjak dezerterzy od pe³nienia Jego 

woli. 
Gdy mamy do czynienia z ludŸmi 

bezrozumnymi i bezmyœlnymi, co wynosz¹ 

siê nad innych i przechwalaj¹ dumnymi 

s³owami, b¹dŸmy gotowi raczej ich niŸli Boga 

obraziæ. Czcijmy Pana Jezusa Chrystusa, 

którego krew zosta³a za nas wylana, 

szanu jmy naszych zwierzchn ików,  

powa¿ajmy starszych, m³odych wychowujmy 

w bojaŸni Bo¿ej, a ¿ony nasze kierujmy ku 

dobremu. Niechaj bêd¹ one dla wszystkich 

zwierciad³em czystoœci obyczajów, niech 

dowodz¹, ¿e szczerze d¹¿¹ do ³agodnoœci, 

niech swym milczeniem œwiadcz¹ o 

wstrzemiêŸliwoœci jêzyka, a mi³oœci¹, nie 

kszta³towan¹ ludzkimi sk³onnoœciami, 

obejmuj¹ na równi wszystkich, którzy ¿yj¹ w 

bojaŸni  Boga. Niech dzieci  nasze 

uczestnicz¹ w wychowaniu w Chrystusie. 

Niechaj siê ucz¹, jak ogromn¹ ma si³ê wobec 

Boga pokora, ile mo¿e u Boga czysta mi³oœæ, 

jak piêkna i wielka jest bojaŸñ Bo¿a, zdolna 

zbawiæ ka¿dego, kto ¿yje w niej œwiêcie 

szczerym sercem. Bóg przenika bowiem 

nasze myœli i pragnienia, z³o¿y³ w nas swego 

ducha i zabierze go, kiedy zechce.

opr. Kamilla Grocholewska



18

ŒPIEWY ADWENTOWEŒPIEWY ADWENTOWE
HEJNA£ WSZYSCY ZAŒPIEWAJMY,Niniejsze rozwa¿ania maj¹ daæ odpowiedŸ na 
NIEBIOSA ROSÊ,pytanie: jakie pieœni nale¿a³oby wykonywaæ podczas 
OTO PAN BÓG PRZYJDZIE, 

okresu ADWENTU. Skarbnic¹ polskich œpiewów PAN JEST BLISKO JU¯ PRZYCHODZI. 
adwentowych s¹ oczywiœcie œpiewniki. £¹cznie we Ostatni tydzieñ adwentu jest bezpoœrednim 
wszystkich œpiewnikach mamy 72 pieœni adwentowe. przygotowaniem na czas Bo¿ego Narodzenia. Oto 
Z tej liczby, trzy pieœni zwi¹zane s¹ z innymi okresami niektóre z pieœni przewidziane na ten czas:

ARCHANIO£ BO¯Y GABRIEL,liturgicznymi. 46 pieœni posiada znanych z imienia i 
CZEKAM NA CIEBIE,nazwiska autorów. Dotyczy to jednak melodii 
PO UPADKU CZ£OWIEKA GRZESZNEGO,skomponowanych wspó³czeœnie. Niektórzy z nich, 
SPUŒCIE NAM NA ZIEMSKIE NIWY,jak: W. K¹dziela, I. Pawlak, czy Z. Piasecki, na trwa³e 
G£OS WDZIÊCZNY,

zapisali siê jako twórcy pieœni koœcielnych. Wœród 
ZDROWAŒ B¥D• MARYJA.

pieœni adwentowych mo¿na spotkaæ pieœñ z XVI w. 
Œwiêty Augustyn mówi³: „Kto œpiewa, ten modli 

S£YCHAÆ G£OS STRA¯NIKA, autorstwa P. 
siê podwójnie”. Zapraszam wiêc do jeszcze 

Nicolai'a. Trzy pierwsze niedziele Adwentu, 
aktywniejszego uczestnictwa w œpiewie podczas 

podkreœlaj¹ oczekiwanie na ostateczne przyjœcie 
Mszy Œwiêtych.

Chrystusa. Dlatego do 16 grudnia Komisja Muzyki 

Liturgicznej proponuje œpiewanie nastêpuj¹cych 

pieœni adwentowych  oto niektóre z nich:BO¯E 

WIECZNY, BO¯E ̄ YWY,
Jaros³aw Borowicz
Organista parafii Zb¹szyñ
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ZB¥SKIE SANKTUARIUM DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIANZB¥SKIE SANKTUARIUM DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN
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DROGA DUCHOWA KAP£AÑSKADROGA DUCHOWA KAP£AÑSKA
Jest wiele dróg na œwiecie. Ka¿dy cz³owiek idzie w³asn¹ niepowtarzaln¹ œcie¿k¹ do Boga. Ale 

wszystkie drogi musz¹ siê zejœæ na tej samej jednej jedynej, prowadz¹cej do celu: na drodze krzy¿a 
Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Tym bardziej droga ucznia musi siê pokrywaæ z drog¹ Mistrza. Do 
kap³anów, przed innymi, powiedzia³ Chrystus: Kto chce za mn¹ iœæ, niech weŸmie krzy¿ swój i naœladuje 
Mnie. Spraw, Panie, by dzisiejsze rozwa¿ania Twojej krwawej Mêki zbli¿y³o mnie choæ o jeden krok ku 
drodze prowadz¹cej do Twego Arcykap³añskiego Serca.  

Opracowa³:
Zygmunt NiedŸwiecki 
ul. Hetmañska 22/68
35-045 Rzeszów

Wœród Czytelników, którzy nadeœl¹ 
prawid³owe odpowiedzi na wszystkie pytania 

na adres: 

Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48

64-360 Zb¹szyñ

do dnia 21. listopada br. rozlosujemy 
nagrody.

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki Stacja II z n-ru 9(41) brzmi Krzy¿ Odkupienia. 
Nagrody wylosowali:
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Gratulujemy.

El¿bieta Lauba, Zb¹szyñ, PI. Rybaki,               Dawid Andrys, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,

 £ukasz Andrys, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.

1.   Tajemnicza informacja,
2.   S³uchacz w Szkole Podstawowej, 
3.   Najwy¿szy tytu³ monarszy,
4.   Chcia³ zg³adziæ ma³ego Jezusa,
5.   Sk³adane dary, 
6.   Antonionim wyjœcia, 
7.   Kurz na meblach,
8.   Miasto z Zakonem Franciszkanów, 
9.   „hotel” ludzi chorych, 
10. Zegarowa liczy 60 minut,
11. Prawy dop³yw Odry

Rozwi¹zanie: Krzy¿ i ..........................
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