numer 1 (45)

Styczeñ 2010

rok V

BÓG ZNAJDUJE DROGÊ DO
LUDZKIEGO SERCA! Czytaj str. 3

W numerze:
Œw. Agata i Œw. B³a¿ej

str. 6

Muzyka w liturgii

str. 10

Komentarze do czytañ niedzielnych

str. 11

Œwiêta nakazane

str. 17

Cud w Lanciano

str. 18

2

BÓG ZNAJDUJE DROGÊ DO LUDZKIEGO SERCA!
Czego mog³a oczekiwaæ Matka Chrystusa i œw.
Józef, kiedy przyszli do nich obcy gdzieœ ze
Wschodu? Œwiête ksiêgi Starego Testamentu
sumiennie przechowa³y niejedno cenne, mog¹ce
nawet uratowaæ ¿ycie wspomnienie: wiele razy
w³aœnie stamt¹d nadchodzi³ nieprzyjaciel. Przynosi³
nieszczêœcie: podstêp, g³ód, biedê, zniszczenie,
niewolê, œmieræ ... Do tego trudno przypuszczaæ, by
przybysze, którzy twierdzili, ¿e przyszyli, by oddaæ
czeœæ Chrystusowi,
naprawdê znali œwiête
ksiêgi, œwiête proroctwa o
Mesjaszu. Czy nie byli
p o g a n a m i ?
grzesznikami? Czy Bóg
ju¿ ich nie odrzuci³? ... Kto
ich przyprowadzi³? Co czy
kto nimi kieruje?
Przybysze ze Wschodu
o d d a l i p o k ³ o n
Chrystusowi. W
o s t a t e c z n y m
rozrachunku, do
Ch ry st us a m o¿ e
pr zypr ow ad zi æ tyl ko i
jedynie Bóg. Komu
zaufali, komu dali siê
pokierowaæ przybysze we
Wschodu?
W ê d r o w c y
przynieœli i ofiarowali
kosztowne dary. By³y one
b a r d z o c e n n e
ma te ri al ni e. S¹ on e
jeszcze bardziej
wartoœciowe, jeœli ofiarowane z serca m¹drego,
przyjaznego, pe³nego szacunku, dobrego. Œwiêta
Rodzina zaufa³a przybyszom ze Wschodu. Przyjê³a
Ich i ich dary.
Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego ma wiele
do powiedzenia. War to zachowaæ w sercu
nastêpuj¹ce przes³anie: Bóg skutecznie znajduje
drogê do ludzkiego serca: bywa, ¿e w sposób
zaskakuj¹cy, na pewno bardziej, ni¿ tego cz³owiek
spodziewa³by siê. I chodzi równie¿ o sprawy, które
mog³y by wydaw aæ siê zupe³ nie obojê tne dla
zatroskanego o zbawienie wieczne ludzi Boga (np. o
rzeczy niezbêdne do ¿ycia codziennego, o
zabezpieczenie godnego bytowania w doczesnoœci).
Tak¿e ludzie, którzy wydaj¹ siê byæ daleko od

Boga, mog¹ z Bo¿ej dobroci dost¹piæ zaszczytu
bycia „rêk¹” Boga mi³osiernego. Dobro œwiadczone
przez nas zawsze pochodzi od Boga. Dobro
spe³nione, choæby zdawa³o siê zupe³nie niepozorne,
nawet jednoczy z samym Bogiem. „Wszystko, co
uc zy ni li œc ie je dn em u z ty ch br ac i m oi ch
najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,40). Bóg ze
swej strony zapewnia, ¿e wed³ug swoje mi³oœci i
wszechmocy, odpowie. „Kto poda kubek œwie¿ej
wody do picia jednemu z
ty ch na jm ni ej sz yc h,
dlatego ¿e jest uczniem,
za pr aw dê po wi ad am
wam, nie utraci swojej
nag rod y” (Mt 10, 42) .
Mêdrcy ofiarowali z³oto,
kadzid³o i mirrê. Ka¿dy
cz ³o wi ek ma co
ofiarowaæ Bogu.
Mo¿liwoœci pod tym
wzglêdem nie brakuje
nikomu ... Bogu
w s z e c hm o c n e mu
mo¿na ofiarowaæ
kadzid³o czci, modlitwy.
Te mu sa me mu Bo gu
jako obecnemu w
drugim cz³owieku mo¿na
ofiarowaæ z³oto pomocy
materialnej.
Znalaz³szy
Chrystusa Mêdrcy
wrócili do swojej
ojczyzny. „Nasza (...)
ojczyzna jest w niebie”
(Flp 3,20). Tam mo¿e nas doprowadziæ jedynie
Chrystus razem z Ojcem i Duchem Œwiêtym. Da siê
tam wejœæ, gdy spotka siê Chrystusa, gdy przyjmie
On z³oto, kadzid³o i mirrê, mi³osn¹ pomoc, mi³osn¹
czeœæ, mi³osne zaufanie w cierpieniu ... Wtedy
Chrystus zbawi ... tak¿e poganina, tak¿e cz³owieka
nie posiadaj¹cego jeszcze doskona³ej wiary czy
mi³oœci. Dzisiejsza uroczystoœæ to œwiêto
dar
objawienia siê Boga, który pragnie rozpromieniæ
równie¿ serce ka¿dego poczuciem swej troski,
mi³oœci. Ka¿dy z nas, jak ka¿dy cz³owiek, posiada
bezcenn¹ wartoœæ w oczach kochaj¹cego na Boga.

opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00
szafarz Zygmunt Buda
tel. (068) 3860 769
szafarz Krzysztof Kubiak
tel. (068) 3860 716
szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel. (068) 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski
tel. (068) 3869 653
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
STRA¯ HONOROWA
SERCA PANA JEZUSA:

NAJŒWIÊTSZEGO

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu i krótkie nabo¿eñstwo do
Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00
wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy
Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu Parafialnego
ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej
BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:

Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem

Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30

po Mszy Œwiêtej wieczornej.

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska

SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)
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tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o
godz. 11 na salce w Domu Katolickim
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na
modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. 800 do 900.

KRONIKA
Co by³o….
!

!

!

!

!

!

W sobotê, 5 grudnia, o godz. 9.00
obchodziliœmy odpust w naszym koœciele
cmentarnym ku czci œw. Miko³aja.
W niedzielê, 6 grudnia, goœciliœmy ks.
W³odzimierza Tomaszewskiego z Litynia na
Ukrainie, który zbiera³ ofiary na remont
koœcio³a parafialnego. Tradycyjnie tego dnia
przyby³ do naszej parafii œw. Miko³aj, który
najm³odszym naszym parafianom rozdawa³
s³odycze!
13 grudnia odby³a siê sk³adka remontowa.
Zebraliœmy 10,100 z³. Wszystkim
ofiarodawc¹ sk³adamy serdeczne
podziêkowania.
18 grudnia swoje spotkanie op³atkowowigilijne mia³a Szko³a ¯ycia. Podczas
spotkania do Szko³y przyby³ œw. Miko³aj,
który obdarowa³ dzieci s³odyczami.
W Domu katolickim odby³a siê zabawa
sylwestrowa przygotowana przez Parafialny
Zespó³ Caritas.
Tradycyjnie w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
Ksiê¿a wikariusze odwiedzili z Panem
Jezusem osoby starsze i chore.
Ka¿dorazowo Ksiê¿a odwiedzaj¹ ok. 100
osób, które nie mog¹ byæ na Eucharystii w
koœciele, a pragn¹ przyjmowaæ Komuniê

!

Œwiêt¹, oraz Sakrament Pokuty i
Namaszczenia Chorych. Oprócz tego, w
ka¿d¹ niedzielê, swoj¹ pos³ug¹ wobec osób
starszych i chorych s³u¿¹ Szafarze.
W niedzielê, 3 stycznia, w Domu katolickim
odby³o siê spotkanie noworoczne Klubu
motorowego ze Zb¹szynia. .

Co nas czeka….
!

!

!

!

!

W dniach 9 10 stycznia w Domu Katolickim
odbêdzie siê IV pokaz - wystawa go³êbi
rasowych i drobiu ozdobnego. W imieniu
organizatorów serdecznie zapraszamy.
16 stycznia odbêdzie siê koncert Orkiestry
Zb¹szyñskiej. W zale¿noœci od pogody
Orkiestra zagra w Domu Katolickim lub w
koœciele.
24 stycznia w ogrodach parafialnych i Domu
Katolickim odbêdzie siê wspólny œpiew
kolêd, któremu przewodniczyæ bêd¹ chóry
ze Zb¹szynia i Opalenicy.
30 stycznia o godz. 20 w Domu Katolickim
odbêdzie siê zabawa karnawa³owa rodziców
ministrantów.
W zwi¹zku z nowym rokiem kalendarzowym
rozpoczn¹ siê w naszej parafii kursy
przedma³¿eñskie - szczegó³y podano ni¿ej.

Ks. Krzysztof Kaczmarek

Poradnia Rodzinna
przy parafii p.w. M.B.Wniebowziêtej
w Zb¹szyniu
W zwi¹zku z nowym rokiem kalendarzowym 2010,podajemy
do wiadomoœci kolejne terminy rozpoczêcia
KATECHEZ (tzw. kursów) PRZEDMA£¯EÑSKICH :
12 .I. (spotkania zawsze we wtorki o godz.17.00)
12.II., 16.IV., 11.VI., 15.X., 10.XII.,
(spotkania odbywaj¹ siê przez dwa kolejne weekendy o godz.19.00)
Terminy spotkañ w PORADNI PRZEDMA£¯EÑSKIEJ w 2010 roku:
16.II., 20.IV., 15.VI., 14.IX., 19.X., 14.XII.
(spotkania o godz.17.00)
Wszystkie spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy pl. Rybaki, w sali na Ip.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 6 0 4 6 3 7 0 4 7
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ŒWIÊTA AGATA I ŒWIÊTY B£A¯EJ
Obu tych œwiêtych wspominamy w pierwszych
dniach lutego: 3 lutego œw. B³a¿eja, a 5 lutego œw.
Agatê. Nie tylko daty ich ³¹cz¹, ale przede wszystkim
mêczeñska œmieræ, jak¹ ponieœli za wiarê w
Chrystusa. ¯yli w doœæ odleg³ych nam czasach, bo w
III i IV stuleciu.
ŒWIÊTA AGATA
Kult œwiêtej Agaty
liczy ju¿ osiemnaœcie
wieków. Legenda opowiada,
¿e Agata pochodzi³a ze
szlachetnego rodu i przysz³a
na œwiat w Katanii na Sycylii
w 235 roku. Uroda i maj¹tek
przyci¹ga³y do niej wielu
z a l o t n i k ó w, l e c z o n a
œlubowa³a wiernoœæ
Chrystusowi. Jednym ze
staraj¹cym siê o Agatê by³
rzymski namiestnik Katanii,
Kwincjan. Obra¿ony
odmow¹ postanowi³
zemœciæ siê i szybko znalaz³
okazjê. Z Rzymu nadesz³y,
b o w i e m
n o w e
antychrzeœcijañskie edykty cesarza Decjusza.
Ja ko pi er ws z¹ z os ka r¿ on yc h ka za ³
sprowadziæ przed swe oblicze w³aœnie Agatê, a gdy
ona ponownie odmówi³a mu swych wdziêków, wys³a³
j¹ na miesi¹c do domu rozpusty. Agata jednak nie
zapar³a siê Chrystusa. Kwincjan kaza³, wiêc
sprowadziæ Agatê do pa³acu, a widz¹c j¹ nadal
nieugiêt¹, wys³a³ na tortury. W czasie tortur miasto
nawiedzi³o trzêsienie ziemi. Przera¿ony Kwincjan,
natychmiast kaza³ zaprzestaæ mêki gdy¿ dostrzeg³ w
tym karê Bo¿¹. Œwiêta Agata zmar³a w wiêzieniu 5
lutego 251 roku. Cia³o œw. Agaty znajduje siê w
katedrze w rodzinnej Katanii, a relikwie w
przebogatym relikwiarzu obwozi siê po ca³ym
mieœcie w dzieñ jej œwiêta.
Katania niejednokrotnie dozna³a ocalenia
dziêki wstawiennictwu œw. Agaty. W rok po jej œmierci,
kiedy Katanie nawiedzi³a klêska wybuchu Etny, lawa
cudownie zatrzyma³a siê u wrót miasta i ominê³a je.
Katania i ca³a okolica uwa¿a, œw. Agatê za swoj¹
g³ówn¹ patronkê.
Równie¿ w Polsce kult œwiêtej jest bardzo
¿ywy. Œwiêta jest uwa¿ana za patronkê chroni¹c¹
przed ogniem. W jej wspomnienie 5 lutego
poœwiêca siê pieczywo, sól i wodê, które maj¹
chroniæ od po¿arów oraz piorunów.
ŒWIÊTY B£A¯EJ
Œwiêty B³a¿ej urodzi³ siê w bogatej rodzinie w
Armenii. Rodzice wychowali syna w wierze
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chrzeœcijañskiej.
Otrzyma³, wiêc staranne
wykszta³cenie, by³
lekarzem. Nade wszystko
by³ on jednak dobrym i
³agodnym cz³owiekiem,
niezwykle wra¿liwym. Z
jednakowym oddaniem
leczy³ bogatych i biednych.
C ho ry m s ³u ¿y ³ p om oc ¹
zarówno w dzieñ jak i w
nocy.
Biskupem
Sebaste w Armenii, zosta³
w bardzo trudnych dla
chrzeœcijañstwa czasach.
Jako biskup trwa³ na swoim stanowisku, ale wierni,
widz¹c nieludzkie traktowanie chrzeœcijan, prosili go,
aby schroni³ siê w górach. Uczyni³ to, ale nadal rz¹dzi³
diecezj¹. Jego kryjówkê wykryto, a Œwiêtego
aresztowano.
Jak podaje tradycja, w lochu wiêziennym, mia³
cudownie uleczyæ syna pewnej kobiety, któremu
gard³o przebi³a oœæ i nie chcia³a wyjœæ. Ch³opcu
grozi³o uduszenie. Dla upamiêtnienia tego zdarzenia
koœció³ b³ogos³awi 3 lutego gard³a dwoma
skrzy¿owanymi œwieczkami zwanymi „b³a¿ejkami”.
Kap³ani modl¹ siê przy tym i czyni¹ znak krzy¿a.
Co sta³o siê ze œwiêtym B³a¿ejem? W wiêzieniu
podda wano go coraz okrutniejs zym torturom.
Ostatecznie zosta³ œciêty mieczem w 316 roku.
Œwiêty pomaga nie tylko w chorobach gard³a,
ale i w chorobach duszy. Szczególnie jest pomocny,
gdy chodzi o wyznanie zatajonych na spowiedzi
grzechów.
W Niemczech B³a¿ej jest zaliczany do grona
Czt ern ast u Wsp omo ¿yc iel i
naj wa¿ nie jsz ych
œwiêtych, do których mo¿na siê zwracaæ o pomoc i
opiekê.
Módlmy siê przez wstawiennictwo obu tych
œwiêtych.

Urszula Pawelska

Bo¿e, przez ¿ycie i mêczeñsk¹ œmieræ
Œwiêtej Agaty i Œwiêtego B³a¿eja
ukaza³eœ nam, co jest najwa¿niejsze
i za co warto oddaæ ¿ycie.
Pomó¿ nam Panie tak przejœæ nasz¹ drogê,
Byœmy wraz z nimi mogli wielbiæ
Ciebie w niebie po wieki wieków.
Przez Chrystusa, Pana Naszego
Amen.

ŒW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR - CZ£OWIEK WIELKIEJ WIARY
Œwiêty polski biskup Józef
Sebastian Pelczar przychodzi na
œw iat 1 7 st yc zn ia 1842 r. ,
w Korczynie ko³o Krosna w diecezji
przemyskiej, jako trzecie z czworga
dzieci œredniozamo¿nych rolników.
Matka Marianna Pelczar ka¿de
dziecko ofiarowuje Matce Bo¿ej
Pocie szeni a w san ktuar ium w
Le¿ajsku. Ojciec Wojciech posiada
sp or y z bi ór ks i¹ ¿e k i ¿y wo
interesuje siê histori¹. Oboje s¹
ludŸmi bardzo pobo¿nymi. Józef
Sebastian wzrasta, wiêc
w
g³êboko religijnej atmosferze domu
rodzinnego i fakt ten rzutuje na ca³e
jego ¿ycie. Maj¹c 6 lat zostaje
ministrantem.
Po ukoñcz eniu szko³y w
Korczynie, kontynuuje naukê w
Rzeszowie, potem w Przemyœlu.
W roku 1860 zdaje egzamin
dojrza³oœci i wstêpuje do
S e mi n ar i um D uc h ow n eg o w
Przemyœlu.
Po p rzy jêc iu œ wiê ceñ
kap³añskich 17 lipca 1864 r. ks.
Józef przez pó³tora roku pracuje,
jako wikariusz w Samborze. W
latach 1866-1868 studiuje w
Rzymie jednoczeœnie na
Greg oria num i Uniw ersy teci e
Laterañskim, uzyskuj¹c dwa
doktoraty z teologii i prawa
kanonicznego. Po powrocie do
kraju jest wyk³adowc¹ Seminarium
Duchownego w Przemyœlu. Przez
22 lata
( 1877- 1899 ) jest te¿
profesorem Uniwersytetu
Jagielloñskiego. W latach 18821883 jest rektorem tej uczelni i
zapocz¹tkowuje budowê
Collegium Novum oraz odnawia
Wydzia³ Teologiczny.
Jest autorem wielu dzie³
ascetycznych, kaznodziejskich i
teologicznych. Napisa³ m.in.
dwutomow¹ pracê „Ziemia Œwiêta i
islam”. Jego najpoczytniejsza
ksi¹¿ ka „¯yci e ducho we, czyli
doskona³oœæ chrzeœcijañska” przez
dziesi¹tki lat s³u¿y³a kap³anom i
osobom œwieckim, doczeka³a siê
dziewiêciu wydañ.
15 kwietnia 1894 r. zak³ada
Zgromadzenie Franciszkañskie
S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca

Jezusowego, zwane popularnie
se rc an ka mi . W³ aœ ni e po ls ki e
siostry sercanki prowadzi³y dom
papie¿a Jana Paw³a II w
Watykanie.
Biskupem zostaje w 1899
roku, a od 1900 pe³ni funkcjê
ordynariusza diecezji przemyskiej.
Zmar³ w opinii œwiêtoœci 28 marca
1924 roku w Przemyœlu.
Tyle o œwiêtym mówi¹ fakty.

Jak wygl¹da³o jego ¿ycie, jakim by³
cz³owiekiem, ¿e zosta³ og³oszony
œwiêtym?
Bêd¹c jeszcze dzieckiem
mawia³: „Bêdê ksiêdzem i
profesorem historii”. Jego s³owa
sprawdzi³y siê. Tak jak ka¿dy
ch³opiec potrafi³ urwisowaæ, ale od
dzieciñstwa by³ wra¿liwy na
krzywdê drugiego. Posiada³ piêkn¹
cechê charakteru, jak¹ jest dobroæ.
Ju¿ w wieku szkolnym by³
bardzo zorganizowanym uczniem,
wszystko w nim by³o pouk³adane.
W szkole parafialnej, do której
uczêszcza³ w rodzinnym
Korczynie, zosta³ prymusem, tote¿
rodzice, poniewa¿ byli doœæ
majêtni, zawieŸli go do szko³y
ludowej w Rzeszowie. Tam równie¿
osi¹gn¹³ najlepsze wyniki w nauce.
Po dwóch latach nauki w tej¿e
szkole, kontynuowa³ j¹
w rzeszowskim gimnazjum.
Maj¹c wielk¹ czeœæ do Matki

Najœw iêtsz ej czêst o odwie dza³
koœció³ bernardynów z cudown¹
statu¹ Matki Bo¿ej, przed któr¹
gorliwie siê modli³. Zwierzy³ siê
swo jem u kat ech eci e: „Pr agn ê
zostaæ wielkim cz³owiekiem”.
Wiedzê o swojej ojczyŸnie
zdobywa³ nie w szkole, ale z
ksi¹¿ek, gdy¿ w tych czasach
wszelkie objawy patriotyzmu ostro
karano.
Po ukoñczeniu szóstej klasy
gimnazjalnej przeniós³ siê do
Przemyœla, gdzie w gimnazjum
W lipcu 1860 roku celuj¹co
zda³ maturê. Waha³ siê czy zostaæ
kap³anem czy historykiem.
Gor¹ca modlitwa matki
przyczyni³a siê do tego, ¿e Józek
zd ec yd ow a³ s iê w st ¹p iæ d o
seminarium przemyskiego.
Od pocz¹tku nauki by³
wybitnym alumnem. Ma czas na
czytanie powa¿nych dzie³
teologicznych, bo obowi¹zkowy
materia³ opanowuje bardzo
szybko.
Gdy wybuc ha powst anie
styczniowe chcia³ wraz z kilkoma
kolega mi przy ³¹czyæ siê do
walcz¹cych. Jednak ostatecznie
zwyciê¿y³y argumenty rektora
powstrzymuj¹ce, zapalonych
patriotów, do udzia³u w walce.
Po œwiêceniach, jako
wybitnie zdolny ksi¹dz, nie cieszy³
siê d³ugo prac¹ duszpastersk¹. By³
Pierwszym polskim
kap³anem, który po rozbiorach
studiowa³ w Wiecznym Mieœcie.
Nadwyrê¿y³ swoje zdrowie,
poniewa¿ pracowa³ zbyt forsownie.
Bêd¹c w Rzymie ma kontakt z
papie¿em Piusem IX i pozostaje
pod jego wielkim wra¿eniem. W
dniu 16 maja 1866 r. papie¿
odwiedzi³ alumnów w nowo
za³o¿onym Kolegium Polskim w
Rzymie i apeluj¹c do nich: „Macie
wskrzesiæ ducha katolickiego i byæ
jak poc hodnie , które p³on¹ w
ciemnoœci. M³odemu wówczas
ksiêdzu s³uchaj¹cemu papie¿a, tak
g³êboko zapad³y te s³owa w serce,
¿e sta³y siê one programem jego
¿ycia.
Po powrocie do kraju, obok
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ŒW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR - CZ£OWIEK WIELKIEJ WIARY
zajêæ uniwersyteckich, by³
znakomitym kaznodziej¹.
Od zn ac za ³ s iê go rl iw oœ ci ¹ i
szczególnym nabo¿eñstwem do
Najœwiêtszego Sakramentu, do
Serca Bo¿ego i Najœwiêtszej Maryi
Panny.
W roku 1899 zostaje
biskupem pomocniczym w
Przemyœlu, a 17 grudnia 1900 roku
ordynariuszem diecezji
przemyskiej.
Za jego rz¹dów w diecezji
zostaje rozbudowana sieæ
ochronek i zak³adów opiekuñczych
i dobroczynnych. Przeprowadzi³ a¿
trzy synody diecezjalne, dba³ o
formacjê duchow¹ kap³anów, o
rozwój szkolnictwa. Posiada³
rzadk¹ umiejêtnoœæ doskona³ego
wykorzystania czasu. By³ wzorem
go rl iw oœ ci ap os to ls ki ej . P rz y
swoich bardzo licznych zajêciach
zaw sze zna jdo wa³ cza s na
modlitwê. Godzinna adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu, dwa
rozmyœlania, Msza Œwiêta,
pó³godzinna modlitwa
dziêkczynna, brewiarz i ró¿aniec.

Biskup Pelczar nie ¿a³owa³ czasu
d l a B o g a . B y ³ p r a c o w i t y,
sys tem aty czn y i r ozt rop ny w
po de jm ow an iu de cy zj i. Mi a³
doskona³¹ pamiêæ. Oszczêdny dla
siebie, hojnie wspiera³ wszelkie
dobre i potrzebne inicjatywy. Jego
kolejni dwaj kapelani nie mieli
w ¹tpliwoœci, ¿e obcuj¹ z
cz³owiekiem œwiêtym.
Posiada³ dar piêknej
wymowy i talent literacki. Z jego
s³ów przebija³o wielkie umi³owanie
K oœcio³a, Ojca Œwiêtego i
Ojczyzny. Si³ê ukochanej Polski
widzia³ w trwaniu przy wierze
katolickiej.
O s t a t n i e s ³ o w a
wypowiedziane przed œmierci¹
by³y gor¹cym wyznaniem
mi³owania Boga:
„PrzyjdŸ, Panie Jezu,
przyjdŸ, Zbawienie moje.”
W czasie czwartej
pielgrzymki do Polski 2 czerwca
1991 roku papie¿ Jan Pawe³ II
dokona³ w Rzeszowie, w pobli¿u
koœcio³a Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa, uroczystej

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Mi³oœæ czysta zdolna jest do czynów wielkich
i nie ³ami¹ jej trudnoœci ani przeciwnoœci; jak
mi³oœæ [jest] mocna [mimo] wielkich trudnoœci - tak
te¿ jest wytrwa³a w szarym, codziennym,
¿mudnym ¿yciu. Ona wie, ¿e by siê Bogu
przypodobaæ, jednego potrzeba, to jest, aby
najdrobniejsze rzeczy czyniæ z mi³oœci - mi³oœæ i
zawsze mi³oœæ.
Mi³oœæ czysta nie b³¹dzi, ona ma dziwnie
du¿o œwiat³a i nic nie zrobi, co by siê Bogu mia³o
nie podobaæ. Przemyœlna jest w czynieniu tego, co
milsze Bogu, i nikt jej nie dorówna; szczêœliwa, gdy
mo¿e siê wyniszczaæ i p³on¹æ jak czysta ofiara. Im
wiêcej czyni z siebie, tym szczêœliwsza, ale te¿ nikt
nie umie wyczuæ
niebezpieczeñstw tak z
daleka, jak ona; umie
zdzieraæ maskê i wie, z
kim ma do czynienia.

beatyfikacji ks. biskupa Józefa
Sebastiana Pelczara. Powiedzia³
wtedy m.in. „By³, bowiem Józef
Sebas tian o ddany ca³¹ d usz¹
wszelkiej apostolskiej pos³udze.
Tej pos³udze s³u¿y³y wielorakie
zadania, jakie podejmowa³, studia,
jakim siê poœwiêca³, prace, jakie z
wielkim po¿ytkiem publikowa³. (…)
A gdy z Katedry Uniwersyteckiej na
Wawelu zosta³ wezwany na stolicê
bi sk up i¹ w Pr ze my œl u, je go
apostolska pos³uga znalaz³a nowy
wymiar, któremu poœwiêci³ siê bez
reszty”.
Kanonizacja ks. bpa Józefa
Se ba st ia na Pe lc za ra , kt ór ej
równie¿ dokona³ papie¿ Jan Pawe³
II,mia³a miejsce w Rzymie 18 maja
2003 roku.
Myœlê, ¿e w³aœnie w Roku
Kap³añskim warto by³o przybli¿yæ
tê godn¹ do naœladowania
sylwetkê Œwiêtego kap³ana i
biskupa, którego œwiêto
obchodzimy 19 stycznia.

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Grzegorz Krynicki, Strzy¿ewo,
2/. Hubert Dekiert, £omnica,
3/. Igor, Robert Szutta, Zb¹szyñ, ul. Polna,
4/. Miko³aj Œmierzcha³a, Zb¹szyñ, ul. Rejtana,
5/. Jakub Szulda, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
6/. Stanis³aw, Janusz Kronowiecki, N¹dnia,
7/. Kacper, Rafa³ Szaferski, Zb¹szyñ, ul. Polna,
8/. Patryk Rogowski, Zb¹szyñ, ul. Wigury,
9/. Gabriel Krajewski, Zb¹szyñ, ul. Wigury,
10/. Oskar, Marcel Rogo¿a, Zb¹szyñ, ul. Graniczna,
11/. Sebastian, £ukasz Rejmaniak, Poznañ, ul. Literacka,
12/. Lena Andrzejewska, Poznañ, Os. Wichrowe Wzgórza,
13/. Sandra, Maria Gondek, Zb¹szyñ, ul. Ogrodowa,
14/. Wiktoria Go³ek, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
15/. Gabriel Janus, Przyprostynia, ul. Cegielniana.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Marek Woœko - Justyna So³tysik.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Marian Muchajer, l. 71, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
2/. Zygfryd, Franciszek Kutzmann, l. 77, Zb¹szyñ, ul. Powst. Wlkp.,

(Dzienniczek 140)

3/. Andrzej, Franciszek Walaszkowski, l. 49, Zb¹szyñ, ul. Powst. Wlkp.,
4/. Andrzej Mostowik, l. 60, Zb¹szyñ, ul. Zielona,
5/. Boles³aw, Zygmunt Paw³owski, l. 85, Poznañ, ul. Soko³a.
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Po Bo¿ym Narodzeniu rozpoczyna siê
czas wizyt duszpasterskich w naszych domach,
czyli tak zwanej kolêdy. Jedni wyczekuj¹ wizyty
ksiêdza z radoœci¹, dla innych to przykry
obowi¹zek.

Uwa¿am, ¿e kolêda jest okazj¹, aby kap³ani
mieli szansê poznania swoich parafian- powinna
nieco przybli¿yæ wiernych do problemów parafii.
S¹ parafie, gdzie s¹ liczne wspólnoty- pomagaj¹
one tworzyæ z parafii spo³ecznoœæ
niweluj¹
obcoœæ zatomizowanych jednostek. gdy kap³ani
zbyt zajêci np. budow¹ i ozdabianiem koœcio³a,
zdarza siê ,¿e traci na tym Koœció³- wspólnota.
Szkoda tylko, ¿e kolêda odbywa siê czêsto zbyt
pospiesznie
Uwa¿am ze kolêda raz w roku polega na
odwiedzeniu wszystkich parafian. Zarówno tych
¿yj¹cych blisko koœcio³a i wiar¹, jak i tych którzy
omijaj¹ koœció³ szerokim ³ukiem, a o Panu Bogu
s³yszeli na lekcjach religii w szkole. Ka¿dy kap³an
jako duszpasterz powinien pokazaæ siê tym
ludziom, aby go ujrzeli i wiedzieli ¿e to ten który
g³osi ewangeliê, który uczy jak ¿yæ i pracowaæ na
w³asne zbawienie. Przecie¿ wielu mo¿e
powiedzieæ, ¿e rodzice nie nauczyli, ¿e nie
wiedzieli itd. Jest to okazja do uzmys³owienia
wszystkim, ¿e Pan Jezus jest wœród nas przez
pos³ugê kap³ana, który sprowadza Boga na o³tarz i
rozdaje go wiernym w czasie komunii œwiêtej.
Warto nawi¹zaæ bliski kontakt z Panem Bogiem,
gdy¿ daje On niezwyk³¹ si³ê do ¿ycia i moc byæ
dobrym cz³owiekiem.
Kolêda do ludzi jest wa¿nym i œwiêtym
prze¿yciem, odwiedzinami ksiê¿y w naszych
domach. Jest to chwila na modlitwê, na
porozmawianie i kontakt Koœcio³a z parafianami w
ich w³asnych mieszkaniach. Na pocz¹tku

kolêdnicy wchodz¹c œpiewaj¹ kolêdy, a potem
wprowadzaj¹ ksiêdza do domów. Ludzie w tym
czasie dowiaduj¹ siê informacji z ¿ycia parafii.
Ksiê¿a zaœ maj¹ mo¿liwoœæ poznania tych ludzi.
Wypytania siê, jak im siê powodzi w ¿yciu. U mnie
w domu zawsze przygotowujemy mieszkanie na
przyjœcie ksiêdza. Wszêdzie panuje harmider.
Wypatrujemy ci¹gle czy gdzieœ niedaleko zbli¿a
siê ksi¹dz, ¿eby nie byæ zaskoczonym nag³¹
wizyt¹ i ¿eby byæ na miejscu, kiedy przyjdzie.
Gromadzimy siê wtedy u babci w pokoju, gdzie
znajduje siê krzy¿, wizerunek Matki Boskiej
Zb¹szyñskiej, zapalone œwiece, woda œwiêcona
na talerzyku i kropid³o oraz czêsto op³atek.
Dodatkowo k³adê zawsze na stó³ zeszyt z religii,
choæ mam 17 lat, poniewa¿ tak siê
przyzwyczai³em. Nie wstydzê siê tego, no i chcê
przyznawaæ siê tak¿e przez to do mojej wiary.
Ludzie, gdy wiedz¹, ¿e danego dnia bêdzie kolêda
w ich domu, stresuj¹ siê i maj¹ tremê przed
ksiêdzem. Nie wiem czemu tak jest, ale mo¿e
dlatego ¿eby nie zrobiæ jakieœ gafy Pamiêtam
siebie jak by³em ma³y, jak bardzo prze¿ywa³em
wizytê duszpastersk¹.. lecia³em wszystkie
modlitwy pokolei. Wizyta ksiêdza by³a dla mnie
jakby rozmow¹ kwalifikacyjn¹. Teraz ju¿ tak nie
jest, staram siê powoli przechodziæ na zwyk³e,
szczere rozmowy, tylko rodzice mnie skrêpuj¹ lub
przegadaj¹... Pamiêtam kiedyœ jak ksi¹dz siê mnie
spyta³ czy umiem jêzyk niemiecki, a ja "tak". Spyta³
siê mnie o to samo po niemiecku, a ja ze stresu nie
zrozumia³em, choæ by³y to podstawowe rzeczy..
Kolêda jest na ogó³ dla ludzi czasem uœmiechu i
chwil¹ zapomnienia o codziennym dniu. Jest nie
tylko goszczeniem we w³asnym domu ksiêdza, ale
te¿ ¿ywym dowodem wiary w Pana Jezusa
Chrystusa. Czêsto jest te¿ spotykany (w
zale¿noœci od liczby dni od œwi¹t) zwyczaj
dzielenia siê op³atkiem, chocia¿ jest to po œwiêtach
Bo¿ego Narodzenia.
W dzisiejszych czasach dla wiêkszoœci
m³odych chrzeœcijan kolêda to stres. Mo¿na to w
bardzo ³atwy sposób wyt³umaczyæ. M³ody katolik
¿yj¹c w czasach ró¿nych pokus, traktuj¹ sw¹
religiê powierzchownie, cechuje siê ma³¹
znajomoœci¹ oraz ma³ym zainteresowaniem siê
problemami parafii w której ¿yjê. Osoby, które
utrzymuj¹ dobry kontakt z parafi¹ ciesz¹ siê z
wizyty duchowego. Traktuj¹ ksiêdza jak
normalnego cz³owieka, swego przyjaciela z
którym mo¿na porozmawiaæ na ka¿dy temat.

Kamila Piosik, Jakub Szott
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MUZYKA W LITURGII - NIECH CA£Y LUD BO¯Y ŒPIEWA
Œpiewanie ma w sobie moc, która grupê
pojedynczych osób ³¹czy w jedno cia³o. Na przyk³ad
œpiew hymnu narodowego na stadionie, podczas
sportowego wydarzenia, mo¿e po³¹czyæ tysi¹ce obcych
sobie ludzi w
jedn¹ wspólnotê,
stoj¹c¹ razem we
wspólnym geœcie
szacunku i czci.
P o d o b n i e ,
wspólny œpiew
podczas Mszy
œwiêtej ³¹czy
wszystkich
obecnych, czyni¹c z nich widzialny znak tego, o czym
mówi nasza wiara, a mianowicie, ¿e jesteœmy jednym
cia³em, zjednoczonym w Chrystusie, ofiaruj¹cym Bogu
modlitwê chwa³y i dziêkczynienia.

Rzymskiego mówi bardzo dobitnie: „ze wszech miar
nale¿y dbaæ o to, by nie zabrak³o œpiewu us³uguj¹cych i
ludu podczas Mszy œwiêtych celebrowanych w niedziele
i nakazane œwiêta". (n.40)
Odziedziczyliœmy w spuœciŸnie bogaty repertuar
œpiewu, muzyki polifonicznej i sakralnej oraz hymnów,
które siêgaj¹ korzeniami a¿ do wczesnej przesz³oœci.
Tak¿e od czasu Œoboru Watykañskiego II, który
wprowadzi³ do liturgii u¿ywanie jêzyków rodzimych,
kompozytorzy nieustannie tworz¹ nowe rodzaje muzyki
dla potrzeb kultu. Rozmaitoœæ gatunków muzycznych
znacznie wzbogaci³o nasze prze¿ywanie liturgii, a wk³ad
ró¿nych kultur jest dla niej wspania³ym darem.

Kto powinien œpiewaæ?
Od wszystkich uczestnicz¹cych w liturgii oczekuje
siê œpiewu. Niew¹tpliwie s¹ katolicy, którzy uwa¿aj¹, ¿e
nie maj¹ piêknego g³osu, aby œpiewaæ. Inni mog¹ czuæ
siê nieswojo œpiewaj¹c razem. Nie zapominajmy jednak,
¿e g³os, którym dysponujemy, jest darem Bo¿ym. Bóg
Znaczenie œpiewu
nie
robi próby naszego g³osu poprzez modlitwê, on
Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego
jedynie
zaprasza nas, byœmy u¿ywali takiego g³osu
przywo³uje stare przys³owie: ,JKto œpiewa, ten modli siê
jakim nas obdarzy³. Kiedy wszyscy œpiewaj¹, wówczas
podwójnie". Przypomina nam ono, ¿e muzyka i œpiew w
rzeczywiœcie
mo¿emy poczuæ potêgê liturgii, która
czasie nabo¿eñstwa nie jest dla rozrywki, czy te¿ nie ma
ogarnia
ca³e
zgromadzenie. Tylko sobie nawzajem
byæ zwyk³ym podk³adem
mo¿emy zawdziêczaæ to, ¿e
muzycznym dla naszej modlitwy.
uczestniczymy z pe³nym
To nasz œpiew jest nasz¹
Ogólne Wprowadzenie do
zaanga¿owaniem,
dziêki czemu
modlitw¹. Przedstawienie
Msza³u Rzymskiego wymienia
czeœæ
sk³adana
Bogu
jest jak
modlitwy w formie muzycznej, nie
nastêpuj¹ce pieœni i
najwiêksza.
tylko pomaga nam zjednoczyæ siê
aklamacje, które zwykle s¹
Aby pomóc naszej œpiewanej
w modlitwie, ale nadaje tej
œpiewane: Pieœñ na wejœcie
modlitwie,
mamy do dyspozycji
modlitwie wyj¹tkowy wyraz,
(n.48); Kyrie eleison (n.52);
kantorów i chóry, które prowadz¹
którego same s³owa nie mog¹
Gloria(Chwa³a na wysokoœci
nasz œpiew. Ich rol¹ nie jest
osi¹gn¹æ. WeŸmy na przyk³ad:
Bogu) (n.53); Psalm
odsuniêcie nas od œpiewu, lecz
Alleluja, które œpiewamy przed
Responsoryjny
(n.61);
podtrzymywanie go. Chór albo
s³uchaniem Ewangelii. Nasze
Aklamacja
przed
kantor mog¹ ubogaciæ œpiew
Alleluja jest wyrazem chwa³y
Ewangeli¹(Alleluja)
(n.62);
zgromadzenia. Czasami chór mo¿e
oddawanej Bogu, który jest
Pieœñ
na
Ofiarowanie
(n.74);
wykonaæ œpiew, który wprowadza
obecny wœród nas w g³oszonej i
nas w nastrój medytacji,
Sanctus(Œwiêty, œwiêty),
s³uchanej Ewangelii. Œamo
wzbogacaj¹c nasz¹ modlitwê.
Aklamacja(po
wypowiedzenie s³owami tej
Doskona³y kantor i chór nigdy nie
Przeistoczeniu), Amen(przed
aklamacji z pewnoœci¹ nie oddaje
zdominuj¹ liturgii, ani te¿ nie skupi¹
Ojcze nasz) (n.79,151);
w takim samym stopniu tej radoœci
uwagi tylko na sobie, lecz s³u¿¹c
Modlitwa
Pañska(Ojcze
i mocy modlitwy. Chwa³a na
c
a³ej wspólnocie, pomag¹
nasz) (n.81); Baranku Bo¿y
wysokoœci Bogu, które œpiewamy
poci¹gn¹æ zgromadzenie do
(n.83); Pieœñ towarzysz¹ca
na pocz¹tku Mszy œwiêtej jest
jeszcze g³êbszej modlitwy.
procesyjnemu przyjmowaniu
kolejnym przyk³adem hymnu
uwielbienia, który powinien byæ
œpiewany a nie recytowany.
Muzyka jest tak wa¿na dla naszej
modlitwy liturgicznej, ¿e Ogólne
Wprowadzenie do Msza³u
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Komunii œw. (n.86); Do
wyboru: psalm, kantyk albo
hymn po Komunii œw.
(n.88).

Co powinniœmy œpiewaæ?
Koœció³ daje pierwszeñstwo
w œpiewaniu tych czêœci Mszy
œwiêtej, które s¹ wa¿niejsze. Obok
modlitw, które nale¿¹ do kap³ana,
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MUZYKA W LITURGII - NIECH CA£Y LUD BO¯Y ŒPIEWA
do najczêœciej œpiewanych czêœci Mszy œwiêtej nale¿¹:
Chwa³a na wysokoœci Bogu, Psalm Responsoryjny (po
pierwszym czytaniu), Alleluja (przed Ewangeli¹), Œwiêty,
œwiêty, Aklamacje (po Przeistoczeniu), Amen (przed
Ojcze nasz), Modlitwa Pañska
(Ojcze nasz), i
Baranku Bo¿y. Hymny i pieœni na rozpoczêcie Mszy
œwiêtej, na przygotowanie darów ofiarnych, podczas
przystêpowania do Komunii œwiêtej, oraz pieœñ na
zakoñczenie Mszy œwiêtej, w wiêkszoœci parafii s¹
równie¿ œpiewane.
Do bó r pi eœ ni po wi ni en od by wa æ si ê z
poszanowaniem charakteru dnia i miejsca w liturgii, w
którym ma ona byæ wykonana.Czasami uczestnicy
nabo¿eñstwa zastanawiaj¹ siê dlaczego musz¹
œpiewaæ wszystkie zwrotki jakiegoœ hymnu. Kiedy
jednak uwzglêdnimy liczne cele œpiewu li tu rg ic zn eg o,
zrozumiemy to. Na przyk³ad, pieœñ na rozpoczêcie Mszy
œwiêtej nie jest tylko po to, aby wierni byli zajêci czymœ, w
czasie, gdy pos³uguj¹cy zbli¿aj¹ siê do o³tarza. Jednym
z g³ównych celów tej pieœni jest pomoc w zgromadzeniu i
zjednoczeniu poszczególnych osób w jedno cia³o, w
czasie, gdy przygotowujemy siê doBudynek
sprawowania
radia
Eucharystii. Tak¿e zwrotki hymnu s¹ tak dopasowane,
¿e wszystkie razem stanowi¹ jeden utwór. Jeœli jakieœ
zwrotki pominiemy, to sens i przes³anie hymnu mog¹
zostaæ zatracone. W ka¿dym b¹dŸ razie, hymn
œpiewany jest nasz¹ œpiewan¹ modlitw¹.
Wnioski pastoralne
Ka¿da parafia musi przemyœleæ rolê i miejsce jakie
zajmuje muzyka i œpiew w sprawowaniu niedzielnej

Eucharystii. Poniewa¿ Koœció³ nie chce straciæ swego
dziedzictwa œpiewu gregoriañskiego i sakralnej muzyki
polifonicznej, dlatego szczególnego znaczenia
nabieraj¹ w nim wszyscy wykwalifikowani muzycy.
Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego,
podobnie jak dokumenty Soboru Watykañskiego II,
k³ad¹ nacisk na to, aby wszyscy katolicy potrafili
œpiewaæ powszechnie œpiewane czêœci Mszy œwiêtej po
³acinie.
Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego
daje jasne i wyraŸne wskazówki na temat miejsca, jakie
muz yka mus i zaj ¹æ w nas zym cot ygo dni owy m
sprawowaniu Eucharystii. W poetycki sposób ujmuj¹c,
Ogólne Wpr owadzenie do Msza³u R zymskiego
zauwa¿a, ¿e silny zwi¹zek pomiêdzy Bogiem a
Koœcio³em, jaki ma miejsce w czasie sprawowania
Eucharystii, mo¿e byæ przyrównany do zwi¹zku miêdzy
zakochanymi; zwi¹zku, którego istotê najlepiej mo¿na
wyraziæ w œpiewie (n.39). Kiedy gromadzimy siê, aby
s³uchaæ S³owo Bo¿e, spo¿ywaæ Chleb ¯ywota i piæ
Kielich Zbawienia, nasza modlitwa musi odzwierciedlaæ
radoœæ i g³êbiê tej wielkiej tajemnicy wiary. Czyni¹c tak,
stosujemy siê do pouczenia œwiêtego Paw³a, który
mówi³ do Koœcio³a, aby œpiewaæ razem psalmy, hymny i
pieœni pe³ne ducha (Kol. 3:16), oczekuj¹c chwalebnego
przyjœcia Tego, którego œmieræ g³osimy
Materia³ udostêpniony przez Sekretariat
d/s Liturgii Amerykañskiej Konfrencji Biskupów Katolickich,
Inc. Washington, D.C

Organista parafii Zb¹szyñ
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6 stycznia Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
Mt 2, 1-12 Pok³on Mêdrców ze Wschodu.
Gdy Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za panowania
króla Heroda, oto Mêdrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król
¿ydows ki? Ujrzel iœmy bowiem Jego gwiazd ê na
Wschodzie i przybyliœmy oddaæ Mu pok³on». Skoro
us³ysza³ to król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a
Jerozolima. Zebra³ wiêc wszystkich arcykap³anów i
uczonych ludu i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo
tak napisa³ prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteœ
zgo³a najlichsze spoœród g³ównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie w³adca, który bêdzie
pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywo³a³
potajemnie Mêdrców i wypyta³ ich dok³adnie o czas
ukazania siê gwiazdy. A kieruj¹c ich do Betlejem, rzek³:
«Udajcie siê tam i wypytujcie starannie o Dzieciê, a gdy
Je znajdziecie, donieœcie mi, abym i ja móg³ pójœæ i oddaæ
Mu pok³on». Oni zaœ wys³uchawszy króla, ruszyli w

drogê. A oto gwiazda, któr¹ widzieli na Wschodzie, sz³a
przed nimi, a¿ przysz³a i zatrzyma³a siê nad miejscem
gdzie by³o Dzieciê. Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z Matk¹
Jego, Maryj¹; upadli na twarz i oddali Mu pok³on. I
otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto,
kadzid³o i mirrê. A otrzymawszy we œnie nakaz, ¿eby nie
wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê do ojczyzny.
Opowieœæ, której bohaterami s¹ mêdrcy, dotyczy nas
wszystkich. Mêdrcy potrafili odczytaæ znak gwiazdy i podjêli
decyzjê udania siê w drogê by pok³oniæ siê Panu. My te¿
powinniœmy podj¹æ decyzjê. Trzeba odrzuciæ wszelkie
nasze codzienne bo¿ki i uklêkn¹æ przed jedynym Panem.
Bo przecie¿ nie ma nic gorszego, gdy ktoœ kto znalaz³ Boga,
zmusza Go do wspó³istnienia z bo¿kami, do których siê
przyzwyczai³ i których nie chce odrzuciæ. Bóg nie jest
wówczas Bogiem jedynym, zazdrosnym, lecz Bogiem
"dodanym" do innych, jednym z wielu..." Bo jak mówi³ dawno
temu m¹dry Pitagoras: Trudno iœæ przez ¿ycie wieloma
drogami jednoczeœnie
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10 stycznia Niedziela Chrztu Pañskiego
£k 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa.
Gdy lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w
sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówi³ do wszystkich: "Ja was chrzczê wod¹; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie
Duchem Œwiêtym i ogniem". Kiedy ca³y lud przystêpowa³
do chrztu, Jezus tak¿e przyj¹³ chrzest. A kiedy siê modli³,
otworzy³o siê niebo i Duch Œwiêty zst¹pi³ na Niego w
postaci cielesnej niby go³êbica, a z nieba odezwa³ siê
g³os: "Tyœ jest mój Syn umi³owany, w Tobie mam
upodobanie".

Niego odsy³a tych, którzy potrzebowali pomocy. Sytuacja z
Kany powtarza siê do dziœ. Dziœ równie¿ matka odsy³a nas
do Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tej
m¹droœci uczyli nas nasi przodkowie. Uczmy siê jej i my, i
uczmy jej siebie nawzajem.
!

Dzieñ chrztu w Jordanie by³ dla Jezusa dniem prze³omu. W
tym dniu rozpoczê³a siê Jego misja wobec œwiata. Duch
zst¹pi³ na Jezusa, aby rzeczywiœcie umocniæ go w misji,
Ojciec przemówi³ do Niego, aby utwierdziæ Go w rozeznanej
i podjêtej decyzji. Mo¿emy siê jedynie domyœlaæ, co dzia³o
siê wówczas w sercu Jezusa. Wchodzi³ przecie¿ na drogê,
od które zale¿a³o bagatela zbawienie ludzkoœci. Czy
przeczuwa³ ju¿, z jak wielkim niezrozumieniem siê spotka?
¯e zostanie odrzucony? Jak straszn¹ œmierci¹ przyjdzie mu
umrzeæ? Jedynie nastêpuj¹cy zaraz po chrzcie okres
czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni: modlitwy,
zmagañ ze sob¹ i pokusami, rzuca nieco œwiat³a na to, jakie
burze przewala³y siê wówczas przez serce Jezusa.
17 stycznia II niedziela zwyk³a
J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej.
W Kanie Galilejskiej odbywa³o siê wesele i by³a tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak¿e Jezusa i
Jego uczniów. A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa
mówi do Niego: "Nie maj¹ ju¿ wina". Jezus Jej
odpowiedzia³: "Czy¿ to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy¿ jeszcze nie nadesz³a godzina moja?"
Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug: "Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie". Sta³o zaœ tam szeœæ
st¹gwi kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich
oczyszczeñ, z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub
trzy miary. Rzek³ do nich Jezus: "Nape³nijcie st¹gwie
wod¹". I nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do nich
powiedzia³: "Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie
weselnemu". Oni zaœ zanieœli. A gdy starosta weselny
skosztowa³ wody, która sta³a siê winem - nie wiedzia³
bowiem, sk¹d ono pochodzi, ale s³udzy którzy czerpali
wodê, wiedzieli - przywo³a³ pana m³odego i powiedzia³ do
niego: "Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, a
gdy siê napij¹, wówczas gorsze. Ty zachowa³eœ dobre
wino a¿ do tej pory". Taki to pocz¹tek znaków uczyni³
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nastêpnie On, Jego
Matka, bracia i uczniowie Jego udali siê do Kafarnaum,
gdzie pozostali kilka dni.
M¹droœæ to poznanie prawdy: o sobie i o tym, co poza mn¹.
Prawda o nas mówi nam, ¿e jesteœmy tylko s³abymi ludŸmi.
Kto tej prawdy nie przyjmuje - wczeœniej czy póŸniej bêdzie
musia³ j¹ uznaæ, potkn¹wszy siê o w³asn¹ s³aboœæ. Tej
m¹droœci uczy nas Maryja. W scenie z Kany Galilejskiej nie
próbuje interweniowaæ sama, ale prosi o pomoc Syna i do

!
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24 stycznia III niedziela zwyk³a
£k 1, 1-4; 4, 14-21 S³owa Pisma spe³ni³y siê na
Chrystusie.
Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach,
które siê dokona³y poœród nas, tak jak je przekazali ci,
którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami
s³owa. Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie
wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei,
dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej
pewnoœci nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Jezus powróci³ w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim
rozesz³a siê po ca³ej okolicy. On zaœ naucza³ ich w
synagogach, wys³awiany przez wszystkich. Przyszed³
równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ
szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do synagogi i
powsta³, aby czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka
Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê natrafi³ na miejsce, gdzie
by³o napisane: "Duch Pañski spoczywa na Mnie,
poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim
niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a
niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³
wolnych, abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana".
Zwin¹wszy ksiêgê odda³ s³udze i usiad³; a oczy
wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione. Pocz¹³
wiêc mówiæ do nich: "Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma,
któreœcie s³yszeli".

Tym razem w Nazarecie Jezus odczyta³ fragment proroctwa
Izajasza i zakoñczy³ stwierdzeniem o wype³nieniu tego
proroctwa teraz. "Dziœ w waszych uszach spe³ni³o siê to
Pismo". Widzicie cz³owieka, który jest waszym Bogiem,
Ojcem, Najwy¿szym, Œwiêtym. Widzicie teraz
równoczeœnie waszego Boga i cz³owieka. Jestem
oczekiwan¹ obietnic¹, tylko czy wy jesteœcie dzisiaj gotowi
przyj¹æ taki sposób jej wype³nienia, jaki zobaczyliœcie, czy
tego oczekiwaliœcie, tego siê spodziewaliœcie? Niestety
mieszkañcy Nazaretu nie widzieli przed sob¹ ani Mesjasza,
ani Jego czasów. A jak wygl¹da nasza wiara w s³owa Pisma
Œwiêtego? Czy wierzymy, ¿e Jezus jest naszym
Mesjaszem?
!

31 stycznia IV niedziela zwyk³a
£k 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie.
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa
Izajasza, Jezus powiedzia³: "Dziœ spe³ni³y siê te s³owa
Pisma, któreœcie s³yszeli". A wszyscy przyœwiadczali Mu
i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y z ust
Jego. I mówili: "Czy¿ nie jest to syn Józefa"? Wtedy rzek³
do nich: "Z pewnoœci¹ powiecie mi to przys³owie:
"Lekarzu, ulecz samego siebie"; dokonaj¿e i tu w swojej
ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy, w
Kafarnaum". I doda³: "Zaprawdê powiadam wam: ¯aden
prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie.
Naprawdê mówiê wam: Wiele wdów by³o w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o zamkniête
przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e wielki g³ód
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panowa³ w ca³ym kraju; a Eliasz do ¿adnej z nich nie
zosta³ pos³any, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydoñskiej. I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za
proroka Elizeusza, a ¿aden z nich nie zosta³
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te s³owa
wszyscy w synagodze unieœli siê gniewem. Porwali siê
z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a¿ na
stok góry, na której ich miasto by³o zbudowane, aby Go
str¹ciæ. On jednak przeszed³szy poœród nich oddali³
siê.
Pan Jezus nie boi siê podejmowaæ ryzyka, ale nie robi
tego w imiê jakiejkolwiek rozgrywki. W dzisiejszym
czytaniu nie chodzi o konflikt miedzy Jezusem, a
mieszkañcami Nazaretu, ale o prawdê. Najpierw jest to
prawda, któr¹ Jezus wypowiada o sobie s³owami proroka
Izajasza. Tej prawdy nie chc¹ uznaæ mieszkañcy jego
rodzinnego miasta, widz¹c w Nim jedynie zwyk³ego
cz³owieka, s¹siada. W tym kontekœcie Pan Jezus objawia
im jeszcze jedn¹ prawdê: prawdê o nich samych jako
ludziach zamkniêtych na Bo¿e s³owo. Tej prawdy nie s¹ w
stanie znieœæ, dlatego chc¹ siê pozbyæ Tego, który im j¹
zwiastuje. Stale trzeba nam siê uczyæ uznawaæ prawdê o
Jezusie i o nas samych.

przypad³ Jezusowi do kolan i rzek³: «OdejdŸ ode mnie,
Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny». I jego bowiem, i
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³
po³ów ryb, jakiego dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzek³ do Szymona: «Nie bój siê, odt¹d ludzi
bêdziesz ³owi³». I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim.
Jezus powo³uje nas, a wiernoœæ Jego s³owu staje siê
gwarancj¹ skutecznoœci w realizacji powo³ania. Iœæ drog¹
powo³ania oznacza ws³uchiwaæ siê w s³owa Chrystusa.
Trzeba wyp³yn¹æ na g³êbiê, aby byæ dobrym ksiêdzem,
do br ym mê ¿e m cz y ¿o n¹ , do br ym le ka rz em ,
nauczycielem, rolnikiem, rzemieœlnikiem, przedsiêbiorc¹,
politykiem i samorz¹dowcem. Chrystus zaprasza równie¿
nas, abyœmy razem z Nim wyp³ynêli na g³êbiê. Piotr
pos³ucha³ Jezusa i sta³ siê œwiadkiem cudownego po³owu.
Musimy dawaæ a¿ do bólu. Prawdziwa mi³oœæ boli. - Matka
Teresa z Kalkuty.

7 luty V niedziela zwyk³a
£k 5, 1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem.
Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê do Jezusa, aby
s³uchaæ S³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem
Genezaret, ¿e zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy
brzegu, rybacy zaœ wyszli z nich i p³ukali sieci.
Wszed³szy do jednej ³odzi, która nale¿a³a do Szymona,
poprosi³ go, ¿eby odbi³ od brzegu. Potem usiad³ i z ³odzi
naucza³ t³umy. Gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymona:
«Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæcie sieci na po³ów». A
Szymon odpowiedzia³: «Mistrzu, przez ca³¹ noc
pracowaliœmy i niceœmy nie u³owili. Lecz na Twoje
s³owo zarzucê sieci». Skoro to uczynili, zagarnêli tak
wielkie mnóstwo ryb, ¿e sieci ich zaczyna³y siê rwaæ.
Skinêli wiêc na wspólników z drugiej ³odzi, ¿eby im
przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli i nape³nili obie ³odzie,
tak ¿e siê prawie zanurza³y. Widz¹c to Szymon Piotr

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

!

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

13

KARNAWA£...RADOSNE ŒWIÊTOWANIE NARODZIN PANA JEZUSA
Karnawa³ jest jednym z
najstarszych œwi¹t europejskich.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z
965 roku, w dokumentach spisanych
przez opata z Subiaco.
Karnawa³
inaczej zapusty,
miêsopust okres zimowych balów,
ma sk ar ad , po ch od ów i za ba w.
Rozpoczyna siê najczêœciej w dniu
Trzech Króli, a koñczy w Œrodê
Popielcow¹.
Nazwa pochodzi od w³oskiego
carnevale, a s³owo to zaczerpniête z
³aciny oznacza³o po¿egnanie miêsa
(carne miêso + valere obowi¹zywaæ,
b y æ w a ¿ n y m ) , p r z e d
ro zp oc zy na j¹ cy m si ê Wi el ki m
Postem. Natomiast w jêzyku
³aciñskim carrus navalis oznacza wóz
w ks zta ³ci e ok rêt u. W óz, któ ry
uczestniczy³ w procesji œwi¹tecznej
ku czci bogini Izydy, a póŸniej
Dionizosa w staro¿ytnym Rzymie.
S³owo to znajdowa³o te¿ polskie
pochodzenie od nawa³u kar -, które
przyniesie post czyli koniecznoœæ
odpokutowania grzechów.
Karnawa³ wyrós³ z ludzkiej
potrzeby zabawy, przebierania siê,
przemienienia siê choæby na chwilê w
innego cz³owieka. Dzisiejszy
karnawa³ jest zaledwie cieniem
da wn yc h s za le ñs tw, w k tó ry ch
uczestniczy³y ca³e lokalne
spo³ecznoœci. Mo¿ni tamtego œwiata
hojnie fundowali imprezy dla ludu,
widz¹c w nich Ÿród³o swego presti¿u i
pozycji. Na przestrzeni wieków ludzie
radowali siê w ró¿ny sposób. W
star o¿yt nym Rzym ie œwiê towa no
Sa tu rn al ia . W œr ed ni ow ie cz ne j
Europie ówczesnym karnawa³em by³y
„dni g³upców”. Karnawa³ obchodzono
wszêdzie tam, gdzie dociera³a w³adza
Koœcio³a. Tak¿e dziœ ma on miejsce
wy³¹cznie w krajach o katolickiej
tradycji, z wyj¹tkiem bazylejskiego
œwiêta wiosny tzw. Basler Fasnacht.
Koœció³ nie sprz eciw ia siê
rozrywkom w karnawale. Nie zabrania
zabaw godziwych, które s¹ wyrazem
radoœci i wesela. Pismo Œwiête tak¿e
wzywa do radowania siê, a my mamy
prawo do jej zewnêtrznych
przejawów. Czêsto jednak karnawa³
staje siê okazj¹ do rozrywki, w której
szukamy zaspokojenia popêdów
zmys³owych: ob¿arstwa, pijañstwa i
roz pus ty. Koœ ció ³ czu wa, by te
zabawy by³y godne dzieci Bo¿ych i
sprzeciwia siê takim formom rozrywki,
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które nie pomno¿¹ radoœci ¿ycia, a
wrêcz przeciwnie-mog¹ przynieœæ
szkodê zarówno cia³u jak i
duszy.Wiemy, ¿e najbardziej znany
karnawa³ odbywa siê w Rio de Janeiro
w Brazylii. Zaczyna siê w ostatni
pi¹tek przed Œrod¹ Popielcow¹ i trwa
przez piêæ dni. Specjalnie na te okazjê
ucz est nic y par ady prz ygo tow uj¹
specjalne pe³ne przepychu, czêsto
wy uz da ne st ro je ka rn aw a³ ow e.
Rokroc znie do Ri o de J anei ro
przyje¿d¿aj¹ setki turystów. Jednak
nie wsz yst kim mie szk añc om to
odpowiada. Ten ha³as, wulgaryzm i
brak zahamowañ...
Karnawa³ nie mo¿e obyæ siê
bez tañca, jest z nim œciœle zwi¹zany.
Ta n i e c b o w i e m t o w a r z y s z y
cz³owiekowi od zawsze w ró¿nych
sytuacjach. W pierwotnym
sp o³ ec ze ñs tw ie ta nc er ze , w e
wszystkich ceremoniach i ucztach byli
tak wa¿ni, jak kap³ani w naszych
koœcio³ach. Byli oni wysoce powa¿ani,
a szcz epy, do k tóry ch na le¿e li,
troszczy³y siê o nich. W póŸniejszych
czasach taniec przybiera³ charakter
bardziej rozrywkowy.
Gr ec y w ie rz yl i, ¿e ta ni ec
pochodzi³ od bogów i bez w¹tpienia
mia³ powi¹zanie ze wszystki mi
rodzajami rytua³ów i seksualnych
hulanek dla uczczenia Dionizusa z
Meandes¹, kobiet¹, w której by³
demon bo¿ka. Z dziejów œw. Jana
Chrzciciel a, dowiadujem y siê, ¿e
wystêpowa³y na wschodzie tancerki z
rozwi¹z³ymi tañcami. Je¿eli taniec
budzi zmys³y do grzechu, przybiera
barbarzyñskie formy, a nawet nie
uk rywa bezwstydu w pozach
tancerzy, to s³usznie i koniecznie
Koœció³ go potêpia.
Jednak taniec nie musi byæ
czymœ z³ym i gorsz¹cym, ale mo¿e
by æ f or m¹ mo dl it wy. Je de n z
naj sta rsz ych opi sów tañ ca, jak i
dotrwa³ do naszych czasów pochodzi
ze Starego Testamentu i odnosi siê on
do króla Dawida tañcz¹cego przed
Ark¹ Przymierza.
Tañcem mo¿na chwaliæ Boga i
za jego pomoc¹ modliæ siê, gdy¿
taniec porusza serce i cia³o. Dziêki
temu w modlitwie uczestniczy ca³y
cz³ ow ie k. Wa¿ na je st pr ze de
wszystkim treœæ pieœni i wyra¿enie jej
gestami. W tañcu dla Boga mo¿na
wyr azi æ sie bie , swo je emo cje i
pragnie nia. Bardzo wiele znaczy

ka¿dy gest, ruch. Taniec to modlitwa
cia³a po³¹czona ze œpiewem.
Dzisiaj wielu ludzi uwa¿a, ¿e
zabawa to czas ca³kowitego
od rz uc en ia ws ze lk ic h za sa d i
odpowiedzialnoœci. Ale czy takie
postêpowanie ma sens? Dok¹d nas
zaprowadzi?
Bior¹c udzia³ w karnawa³owych
zabawach, bawmy siê godziwie, jak
przysta³o na chrzeœcijan. Na swoj¹
swobodê patrzmy przez powagê
nauk i Koœcio³a i g³os w³as nego
sumienia. Koœció³, ubolewaj¹c nad
tym, ¿e wielu chrzeœcijan o tych
przestrogach zapomina, w owym
czasie modli siê o ich opamiêtanie.
Szczególnie w tzw. ostatki otwiera
wiele swoich œwi¹tyñ,
b y w n a b o ¿ e ñ s t w i e
c zterdziestogodzinnym przed
wystawionym Najœwiêtszym
Sakramentem przeb³agaæ Boga za
liczne zniewagi i odci¹gn¹æ wiernych
od sza³u nieumiarkowanych zabaw.
Na szczêœcie s¹ te¿ ludzie
zdolni do refleksji, którzy unikaj¹ lub
odr zuc aj¹ prz esa dê, wyu zda nie ,
którzy w ka¿dym momencie ¿ycia
pot ra fi ¹ z na le œæ se ns lu dz ki ej
egzystencji.
Dla nich najwa¿niejszy jest
Cz ³ o w i e k . W i d z ¹ r a d o œ æ w e
wspóln ych sp otkan iach n awet w
m a³ym gronie najbli¿szych,
niekoniecznie na hucznych balach.
Czas ten traktuj¹ rodzinnie, a na
problemy (troski i k³opoty niestety
czêsto nie znikaj¹) patrz¹ z innej
perspektywy-perspektywy
betlejemskiej stajenki.
Pe wi en m³ od y p ar af ia ni n
naszej parafii tak mówi o karnawale:
"Karnawa³ jest to czas na radosne
œwiêtowanie przyjœcia Pana Jezusa.
Jest to czas na zabawy, kolory i
weso³oœci. Na œwiecie odbywaj¹ siê
ró¿ne festiwale karnawa³owe. Pe³ne
s¹ one ludzi oraz bogatych,
kolorowych strojów. Ludzie w tym
czasie wybieraj¹ siê na ró¿ne
dyskoteki, zabawy.. tylko szkoda, ¿e
czêsto zapominaj¹, ¿e Pan Jezus
przyszed³ na œwiat, ¿eby nas
Wybawiæ..! "
Proœmy Boga o to, aby jak
na jw iê ce j o só b s ob ie o t ym
przypomnia³o.

opr. Kamilla Grocholewska

TRZECH KRÓLI CHRZEŒCIJAÑSKIE ŒWIÊTO JEZUSOWI
Trzech Króli
Ch rz eœ ci ja ñs ki e œw iê to ob ch od zo ne 6
stycznia na czeœæ trzech wschodnich mêdrców
przyby³ych do Betlejem aby w imieniu ludów
pogañskich oddaæ ho³d nowo narodzonemu
Jezusowi.
Trzej Królowie
Trzej królowie to mêdrcy (nazywani tak¿e
magami) ze wschodu wspomniani ju¿ w Starym
Testa me nc ie . We d³ ug Ew an ge li i Œw iê te go

Mateusza by³o to trzech mêdrców przyby³ych do
Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym
powiedzia³a im przepowiednia. Tradycja przypisuje
im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.
Zwyczaje
Rokrocznie w Œwiêto Trzech Króli ksiê¿a
odwiedzaj¹ parafian chodz¹c z kolêd¹. Kiedyœ po
odwiedzinach, specjalnie do tego celu poœwiêcon¹

kred¹, pisa³o siê na drzwiach litery K+M+B (od imion
mêdrców: Kacper, Melchior i Baltazar) wraz z dat¹
bie¿¹cego roku. Znaki te maj¹ œwiadczyæ o tym, ¿e
mieszkanie nale¿y do chrzeœcijan. Znaczenie drzwi
do mó w p rz yp om in a w yd ar ze ni e b ib li jn e,
poprzedzaj¹ce wyjœcie Izraelitów z niewoli egipskiej.
Wtedy to krwi¹ baranka znaczono wejœcia domów,
aby unikn¹æ losu domostw Egipcjan.
B³ogos³awieñstwo Bo¿e upraszane jest
równie¿ dymem palonego w tym dniu kadzid³a,
poœwiêconego wczeœniej przez kap³ana. Jego
zapach ma wype³niaæ ka¿dy chrzeœcijañski dom.
W szopce betlejemskiej pojawiaj¹ siê postacie
trzech króli.
Ciekawostki
Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar zosta³y
nadane prawdopodobnie dopiero w œredniowieczu.
Co to jest Mirra?: Mirra to ¿ywica drzewa
Commiphora abyssinica u¿ywana do
balsamowania. Mirra s³u¿y³a tak¿e do wyrobu
kadzide³ i pachnide³. Data Narodzin Chrystusa:
Wiadomo prawie na pewno, ¿e pierwszy rok naszej
ery nie jest rokiem urodzin Jezusa (prawdopodobnie
w œredniowieczu pope³niono b³¹d). Jednym z
dowodów na to jest fakt, ¿e Trzej Królowie szukaj¹c
nowonarodzonego Mesjasza odwiedzili Heroda,
który zmar³ w 4 roku p.n.e. Jedna z prób ustalenia
prawdziwej daty urodzin Jezusa opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e Gwiazda Betlejemska by³a to kometa
Halley'a przelatuj¹ca w okolicach ziemi w 12 roku
p.n.e. lub, co bardziej prawdopodobne, kometa
opisywana przez chiñskich astronomów ok. 5 roku
p.n.e

Ks. Krzysztof Borowicz

PO ZDROWIE DUSZY I CIA£A
Od siedmiu lat w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym im. Œw. Urszuli Ledóchowskiej w
Zaborówcu ko³o W³oszakowic, odbywaj¹ siê
rekolekcje dla wszystkich chêtnych, którzy czuj¹
potrzebê uzdrowienia duszy i cia³a. Rekolekcje
po³¹czone z tzw. „postem Danielowym” trwaj¹ 10 dni
i prowadzone s¹ dwutorowo:
- Codzienna Msza Œw., nauki rekolekcyjne,
ws pó ln e mo dl it wy, na bo ¿e ñs tw a, ro zm ow y
duchowe, ca³odobowa obecnoœæ tu¿ przy kaplicy z
Najœwiêtszym Sakramentem, przebywanie w ciszy
w kontakcie z przyrod¹, w miejscu otoczonym
lasami, na terenie Przemêckiego Parku
Krajobrazowego, sprawiaj¹, ¿e uczestnicy
umacniaj¹ swoj¹ wiarê, przybli¿aj¹ siê do Boga, a

wyciszaj¹c siê uzyskuj¹ ³ad i pokój wewnêtrzny,
który pomaga w uzdrowieniu ducha.
- Cia³o leczy siê tutaj postem - nie iloœciowym,
ale jakoœciowym - wed³ug diety dr Ewy D¹browskiej
polegaj¹cym na jedzeniu wy³¹cznie surowych i
gotowanych warzyw, owoców, soków, kiszonek i
zió³. W ten sposób zmusza siê organizm do
przejœcia na od¿ywianie wewnêtrzne, które
powoduje spalanie tkanki t³uszczowej, likwidowanie
z³ogów, zwyrodnia³ych bia³ek, uszkodzonych
komórek i wyzwala zdolnoœæ organizmu do
samoleczenia, przywraca utracone zdrowie i
odpornoœæ na choroby.
Pi er ws ze pr zy pa dk i wy le cz en ia di et ¹
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PO ZDROWIE DUSZY I CIA£A
warzywn¹ ludzi beznadziejnie chorych, zachêci³y dr
D¹browsk¹ do propagowania tego tematu na
szersz¹ skalê. (Ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku w
sanatoriach w szwajcarskich i niemieckich
stosowano takie metody lecznicze.) Wspania³e
efekty zdrowotne sprawiaj¹, ¿e taka kuracja staje siê
coraz bardziej popularna.
W Zaborówcu ucz¹ równie¿, jak od¿ywiaæ siê
po ukoñczeniu 10-dniowego postu i obok sto³u dla
kuracjuszy, mo¿na skorzystaæ z wzoru zdrowego
od¿ywiania tzw. diet¹ pe³nowartoœciow¹ w ci¹gu
ca³ego roku.
P. Urszula Chmura organizatorka rekolekcji
mówi: „Wieloletnie doœwiadczenia potwierdzaj¹
lecznicz¹ skutecznoœæ tej prostej i naturalnej
terapii postnej. Szczególnie gdy zagra¿aj¹ nam
tzw. choroby cywilizacyjne, miêdzy innymi
na dc iœ ni en ie , cu kr zy ca , gr zy bi ca , sk az a
moczanowa, choroba wieñcowa, choroby
zwyrodnieniowe, zapalne, alergiczne. G³ówn¹
przyczyn¹ tych chorób jest wadliwe od¿ywianie,
niew³aœciwa ¿ywnoœæ.
Model ¿ywienia obfituj¹cy w miêso, nabia³,
t³uszcze zwierzêce, a ubogi w b³onnik, warzywa
oraz ¿ywnoœæ nienaturaln¹ nasycon¹ chemi¹,
mo dy fi ko wa na ge ne ty cz ni e, zw yr od ni a³ a
prowadz¹ do zanieczyszczenia i znacznego
ograniczenia wielu funkcji naszego organizmu.
Niestety zazwyczaj nie dostrzegamy zwi¹zku
przyczynowego miêdzy jedzeniem, a rozwojem
chorób i czêsto jedynym skutecznym ratunkiem
dla wspó³czesnego cz³owieka jest post.
Uczestnicy rekolekcji potwierdzaj¹ niezwyk³¹
skutecznoœæ modlitwy i postu.
Zac ytu jê kil ka wyp owi edz i osó b, któ re
korzysta³y wczeœniej z rekolekcji w Zaborówcu:
Pani Iwona O. - „Te rekolekcje by³y dla mnie
czymœ ca³kiem nowym, nigdy przedtem nie
prze¿y³am tak cudownych chwil w ¿yciu,.
Przynajmniej nie pamiêtam. Tak bardzo
czeka³am na taki czas spotkania z Bogiem i
w³aœnie tutaj to nast¹pi³o. W mojej duszy, we
mnie ca³ej nast¹pi³a odnowa w Duchu Œwiêtym i
pewnie dlatego ten post
dieta warzywnoowocowa bardzo mi sprzyja³a. Straci³am 4,4 kg i
czujê siê l¿ejsza i zdrowsza. W tej chwili nie
musze braæ ¿¹dnych tabletek, nic mnie nie boli i
nawet te szumy w uszach wydaj¹ mi siê inne
jakby s³absze, ciœnienie mi siê unormowa³o, a
mia³am skacz¹ce. Czujê siê l¿ejsza i na duszy i
na ciele. Zabra³am dla domu ze sob¹ radoœæ w
sercu i pogodê ducha.”
Siostra Bobola, Urszulanka z Pniew mówi: „Tu
w Zaborówcu ju¿ kilka lat temu wyleczy³am
postem warzywno-owocowym uporczyw¹
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grzybicê uk³adu pokarmowego i teraz mogê jeœæ
wszystko. Przyje¿d¿am nadal do Zaborówca, ju¿
nie leczyæ siê, ale mówiæ o misjach, którymi siê
zajmujê”. (Siostra Bobola ma 88 lat, sama kieruje
samo chod em i p rzyj e¿d¿ a do Z abor ówca z
wyk³adami).
Pani Maria Pacuk daje œwiadectwo po
ukoñczeniu rekolekcji w sierpniu tego roku „Przed
przyjazdem ciœnienie, przy braniu leku
Prestarium, wynosi³o 150/90, obecnie bez leków
130/70. Cukier - 113, teraz - 106. Cholesterol - 200,
obecnie 150. Schud³am 4,5 kilograma,
oczyœci³am siê na pewno, poniewa¿ artretyzm,
który mia³am w postaci twardych zgrubieñ na
prawej rêce, sta³y siê miêkkie i w ogóle mnie nie
bol¹. Stawy kolanowe s¹ bardziej elastyczne i
mogê wykonywaæ nawet przysiady. Myœlê ¿e jest
to przysz³oœæ w lecznictwie, a przy tym opieka
duchowa na rekolekcjach by³a
nieporównywalna i bardzo mi pomog³a.”
Pan Roman P. mówi: „Bardzo dobre
samopoczucie. Zmniejszenie wagi minus 5 kilo.
Oczyszczenie organizmu, lekkoœæ, wiêksza
sprawnoœæ. Wyniki 6.08.2009: chol. 215, cukier
- 136; w dniu odjazdu: chol. - 176, cukier - 114.
Przed tak¹ zdrow¹ diet¹ przysz³oœæ.”
Post jako droga do zdrowia duchowego musi
byæ wsparty modlitw¹, medytacj¹, wyciszeniem,
refleksj¹, a ¿e cz³owiek jest jednoœci¹ cia³a i ducha,
zatem post to równie¿ droga do zdrowia fizycznego.
Wed³ug Pisma Œwiêtego czterech m³odzieñców,
którzy podjêli post na jarzynach i wodzie (DN 1, 1217) Bóg wynagrodzi³ nie tylko m¹droœci¹, bystroœci¹
umys³u, ale równie¿ zdrowiem i piêknym wygl¹dem.
Patronk¹ rekolekcji w Zaborowcu jest Œw.
Urszula Ledóchowska
ka¿dy
turnus jest jej
zawierzony, a ta aposto³ka uœmiechu i radoœci w
swoich listach pisa³a: „Kiedy jestem zdrowsza,
wtedy wszystko ³atwiejsze.”

Gertruda Jazdon

Informacja i rezerwacja miejsc:
Tel./fax 0-61 879 88 92
Tel. kom. 0 607 239 047
Tel. kom. 0 516 075 118
e-mail: zaborowiec@op.pl
www.zaborowiec.neostrada.pl

GROMNICA
Cz te rd zi eœ ci dn i p o
œwiêtach Bo¿ego Narodzenia,
2 lutego obchodzimy pami¹tkê
ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni.
Mimo, ¿e w naszej tradycji
dzieñ ten nazywamy dniem
Matki Bo¿ej Gromnicznej, to
najwa¿niejsz¹ postaci¹ jest
Mesjasz, Syn Bo¿y.
W tym dniu przynosimy
do koœcio³a œwiece, których
promieñ symbolizuje
Chrystusa, którego do œwi¹tyni
prz yni eœl i Mar yja i Józ ef.
Poniewa¿ t¹, która przynosi
Jezusa do œwi¹tyni jest Maryja,
œwiêto to, zw³aszcza w Polsce,
ma cha rak ter Mar yjn y. W
Maryi, bowiem widzimy t¹,
która œwiat³o sprowadzi³a na
ziemiê, broni¹c¹ i ochraniaj¹c¹
nas tym œwiat³em od
wszelkiego z³a.
Tego dnia œwiêci siê w
koœcio³ach œwiece. Blask ich
promieni rozprasza mrok nocy,
ale jest niczym wobec tej
jasnoœci, któr¹ przyniós³ na œwiat Chrystus: „Ja
jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, nigdy nie
bêdzie chodzi³ w ciemnoœciach, lecz bêdzie mia³

œwiat³o ¿ycia” ( J 8,12) powiedzia³ o sobie.
Chrystusowe œwiat³o wydobywa³o ludzkoœæ z mroku
grzechu i beznadziei, a p³omyk œwiecy poœwiêconej w
Dniu Ofiarowania Pañskiego ma nam o tym
przypominaæ.
Poœwiêcone 2 lutego œwiece, jako znak Bo¿ej
jasnoœci, zapalano i zapala siê nadal w trudnych
chwilach, kiedy tylko Bo¿a Opatrznoœæ mo¿e pomóc.
Zapalaj¹c œwiecê podczas burzy prosimy Maryjê o
ochronê naszych domów przed niebezpieczeñstwem
piorunów, st¹d nazwa gromnica. Zapalona œwieca
ma tak¿e broniæ od innych klêsk i gro¿¹cej nam
œmierci.
Daj¹c gromnicê do rêki cz³owiekowi, który
wyrusza na spotkanie z Chrystusem, wypraszamy dla
niego orêdownictwo Matki Bo¿ej. To w³aœnie Maryja
prowadzi nas na spotkanie ze Zbawicielem, chroni
duszê przed napaœci¹ z³ych duchów i wyprasza ³askê
zamieszkania w niebieskiej OjczyŸnie. Dzisiaj w wielu
domach przechowywane s¹, obok gromnicy, œwiece
od chrztu dzieci, a niekiedy i rodziców.
Starajmy siê, aby gromnica by³a w naszym
domu, aby strzeg³a nas i naszych bliskich. Zapalaj¹c
j¹ pamiêtajmy, kogo symbolizuje jej œwiat³o. Starajmy
siê równie¿ nieœæ Chrystusa na wzór Maryi, tej
„Gromnicznej”, œwiadcz¹c o Nim swoim
postêpowaniem, wszêdzie tam, dok¹d codziennie siê
udajemy.

Urszula Pawelska

ŒWIÊTA NAKAZANE
Zgodnie z kanonem 1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego w niedzielê oraz w inne dni
œwi¹teczne nakazane, wierni s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we mszy œwiêtej oraz
powstrzymaæ siê od wykonywania tych prac i zajêæ, które utrudniaj¹ oddawanie Bogu czci,
prze¿ywanie radoœci w³aœciwej dniowi Pañskiemu oraz korzystanie z nale¿nego odpoczynku
duchowego i fizycznego.
W Polsce œwiêtami nakazanymi s¹:
·

Wszystkie niedziele roku
·

Wielkanoc (œwiêto ruchome)

·

Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)

·

Objawienie Pañskie (popularnie zwane
œwiêtem Trzech Króli - 6 stycznia)

·

Wniebowst¹pienie Pañskie (œwiêto ruchome)
- od 2003 roku uroczystoœæ zosta³a
przeniesiona na 7. Niedzielê Wielkanocn¹

·

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Pañskiej (popularnie znane jako Bo¿e Cia³o œwiêto ruchome)

·

Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
(Nowy Rok - 1 stycznia)

·

Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny
(15 sierpnia)

·

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
(1 listopada)

ŒWIÊTA RUCHOME:
· Popielec
· Wielkanoc
· Wniebowst¹pienie
· Zes³anie Ducha Œwiêtego
· Bo¿e Cia³o
· Pierwsza niedziela Adwentu

17 luty
4 kwiecieñ
13 maj
23 maj
3 czerwiec
28 listopad

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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CUD W LANCIANO
„Najwiêksz¹ œwiêtoœci¹ i skarbem Koœcio³a
katolickiego, jako owoc Ofiary Krzy¿owej Chrystusa,
jest bez w¹tpienia Przenajœwiêtszy Sakrament - w
którym Jezus Chrystus pokornie ukrywa siê pod
postaci¹ chleba. Zamieszkuje zarówno ubogie
kapliczki, jak i imponuj¹ce bazyliki. Eucharystia jest
œwiadectwem pragnienia Ojca Niebieskiego by nie
pozostawiaæ nigdy dzieci osieroconych. Niestety,
Jego dzieci nie zawsze potrafi³y doceniæ tê obecnoœæ.
Choæ bolesna jest myœl o tym, wielokrotnie
zniewa¿a³y ten dar przyjmuj¹c go niegodnie, w¹tpi¹c
w Realn¹ Obecnoœæ Boga w Œwiêtej Hostii, oraz
lekcewa¿¹co, poufale i obojêtnie traktuj¹c
Najœwiêtszy Sakrament, nie mówi¹c ju¿ o
niezliczonych bluŸnierstwach i œwiêtokradztwach.
Dlatego te¿ nasz Zbawiciel zechcia³ w ró¿nych
czasach daæ dowód Swej obecnoœci, poprzez
wielorakie cuda Eucharystyczne” . Taki wstêp
zamieœci³ polski wydawca w ksi¹¿ce o cudzie
eucharystycznym w Lanciano. Choæ minê³o ju¿
dwanaœcie stuleci od jego zaistnienia, do dziœ
przemawia on ze szczególn¹ si³¹ - równie¿ dlatego,
¿e po wiekach znalaz³ potwierdzenie dziêki
wspó³czesnej nauce.
W miejscowoœci Lanciano w VIII w. ¿y³ zakonnik
bardzo wykszta³cony, lecz pe³en w¹tpliwoœci w
sprawach wiary. Szczególnie nie dawa³a mu spokoju
kwestia, czy Chrystus naprawdê jest obecny w Hostii i
czy konsekrowane wino jest rzeczywiœcie Jego Krwi¹.
Pewnego razu, po konsekracji w czasie Mszy œw.,
w¹tpliwoœci odezwa³y siê ze szczególn¹ si³¹.
Zakonnikowi wyda³o siê niemo¿liwe, ¿eby chleb i wino
uleg³y przeistoczeniu. I wtedy na w³asne oczy
zobaczy³, ¿e chleb rzeczywiœcie sta³ siê Cia³em, a
wino Krwi¹. Przerazi³ siê, lecz po chwili poczu³ radoœæ
z powodu ³aski, jakiej dozna³. Nie omieszka³
opowiedzieæ o tym zgromadzonym na Mszy œw.
braciom. Wszyscy przybli¿yli siê do o³tarza, aby
zobaczyæ cud. Wieœæ o zdarzeniu wnet rozesz³a siê
po okolicy. Do klasztoru przychodzili wierni pragn¹cy
spojrzeæ na Cia³o Chrystusa i na Jego Krew, która
niebawem skrzep³a, zamieniaj¹c siê w piêæ
nieregularnych bry³ek. Zarówno cudownie
przemieniona Hostia jak i bry³ki zakrzep³ej Krwi
otoczono w Lanciano wyj¹tkow¹ czci¹. Podjêto
pierwsze próby badañ fenomenu.
W 1971 r. materialne œwiadectwa cudu sprzed
wieków poddano szczegó³owym badaniom
technikami dostêpnymi wspó³czesnej nauce. Zadanie
wykona³ prof. Linoli, specjalista w zakresie anatomii,
chemii i mikroskopii klinicznej. Stwierdzono, ¿e cia³o
znajduj¹ce siê w relikwiarzu ma kolor jasnobrunatny.
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Jest okr¹g³e - grubsze w czêœci brzegowej, cieñsze
bli¿ej œrodka, z pust¹ przestrzeni¹ wewn¹trz.
Niewielkie bry³ki zakrzep³ej krwi maj¹ nieregularne
k s z t a ³ t y, s ¹ p o m a r s z c z o n e i t w a r d e .
W laboratorium zbadano mikroskopijne fragmenty
relikwii. Okaza³o siê, ¿e jest to ludzka tkanka miêœnia
sercowego. Œwiadczy³y o tym m.in. znalezione
komórki uk³adu nerwowego typowe dla takiej w³aœnie
tkanki. Pusta przestrzeñ wewn¹trz cia³a odpowiada

CUD W LANCIANO
komorze sercowej. Mimo up³ywu czasu w fragmencie
cia³a nie znaleziono ¿adnych œladów substancji
konserwuj¹cej. Nie stwierdzono te¿ œladów ciêæ
ostrym narzêdziem, co wykluczy³o mo¿liwoœæ
pobrania tkanki z cia³a ludzkiego.
Nie mniej frapuj¹ce by³y rezultaty analizy bry³ek
Krwi. W trakcie badañ zwrócono uwagê, ¿e zwyk³y
skrzep ju¿ dawno uleg³by naturalnemu rozk³adowi i
nie sposób wyt³umaczyæ, dlaczego Krew z Lanciano
zachowa³a sie w tak dobrym stanie. Ustalono, ¿e jest
to k rew gru py AB - cz yli tej sam ej, któ r¹
zidentyfikowano przy analizie Cia³a. Warto
przypomnieæ, ¿e do grupy AB nale¿¹ równie¿ œlady
krwi zachowane na Ca³unie Turyñskim (pisaliœmy o

tym w numerze "Naszej Arki" z marca ub. r.
poœwiêconym Ca³unowi). Cudowna Hostia i zakrzep³a
Krew przechowywane s¹ dziœ w bazylice w Lanciano.
Œw i¹ ty ni ê w zn ie si on o w œr ed ni ow ie cz u i
przebudowano w XVIII w. w stylu barokowym. Hostia
umieszczona jest w srebrnej monstrancji, a Krew w
kielichu z kwarcu. Znajduj¹ siê one na O³tarzu Cudu
Euch arys tycz nego w prez bite rium bazy liki za
o³tarzem g³ównym. Choæ koœció³ stoi w starej,
zabytkowej czêœci miasta, turyœci na ogó³ interesuj¹
siê tylko œwi¹tyni¹ i cudownymi relikwiami.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

DROGA 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
1.Podstawowa komórka spo³eczna,
2.Pocztowy lub skarbowy,
3.Jeden z Aposto³ów,
4.Dokonany postêpek,
5.Krach maj¹tkowy lub finansowy,
6.Dekanat sk³ada siê z dziesiêciu,
7.Nie przestrzega przykazañ Bo¿ych,
8.Pracuje na budowie,
9.Nie ma rodziców,
10.Przepracowa³ odpowiedni sta¿ w
zawodzie,
11.….. Zmartwychwsta³, wielkanocne
pozdrowienie,
12.Walory cech moralnych,
13.Kobieta której zmar³ m¹¿,
14.Mieszkaniec przytu³ku,

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki Stacja IV
z n-ru 10 (46) brzmi Krzy¿ Celibatu
Nagrody wylosowali:

Zuzia Nowak, Zb¹szyñ, ul. Kraszewskiego
Krystyna Jankowiak, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia
Stanis³awa, Anna Zbierska, Zb¹szyñ
Krystyna Machul, N¹dnia

Gratulujemy.

Wœród Czytelników, którzy do 30. stycznia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody.
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FRAGMENT LISTU ŒW. POLIKARPA DO KOŒCIO£A W FILIPPI
Zachêcam zatem was wszystkich, abyœcie byli pos³uszni s³owu sprawiedliwoœci i wytrwali w
cierpliwoœci tak wielkiej, jak¹ widzieliœcie na w³asne oczy nie tylko u b³ogos³awionych Ignacego,
Zosimosa i Rufusa, lecz tak¿e i u innych spoœród was, u samego Paw³a i u pozosta³ych Aposto³ów. A
jesteœcie przecie¿ pewni, ¿e oni wszyscy nie biegli na pró¿no, lecz istotnie w wierze i w mi³oœci, i ¿e
s¹ teraz na nale¿nym im miejscu przy Panu, gdy¿ z Nim tak¿e razem cierpieli. Umi³owali bowiem nie
œwiat doczesny, ale Tego, który za nas umar³ i którego dla nas Bóg z martwych wskrzesi³. W tym
zatem trwajcie i naœladujcie przyk³ad Pana. Mocni niezachwiani w wierze, mi³ujcie braci, kochajcie
siê wzajemnie, zjednoczeni w prawdzie, uprzedzajcie jedni drugich w ³agodnoœci Pana, nikim nie
pogardzajcie. Kiedy mo¿ecie czyniæ dobrze, nie zwlekajcie, bo ja³mu¿na wyzwala od
œmierci.Wszyscy b¹dŸcie poddani sobie nawzajem i zachowujcie siê wœród pogan bez zarzutu, aby
dziêki waszym dobrym uczynkom i was samych chwalono i nie bluŸniono z waszego powodu Panu.
A biada temu, kto sprawia, ¿e inni bluŸni¹ Pañskiemu Imieniu. Uczcie zatem wszystkich m¹droœci w
jakiej i wy sami ¿yjecie.
Opr. Kamilla Grocholewska

Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, ks. Krzysztof Borowicz, Zygmunt Buda, Krzysztof Kubiak,
Urszula Pawelska, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy, Kamilla Grocholewska, Gertruda Jaydon Zenon
Matuszewski, Jaros³aw Olszewicz
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP WniebowziêtejwZb¹szyniu www.parafia-zbaszyn.pl
Pieni¹dze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl

20

