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CZY ABY NA PEWNO ZMARTWYCHWSTA£?
Jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³,
daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e
wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14). Tymi
s³owami œw. Pawe³ stawia sprawê na ostrzu no¿a
nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w jego
zmartwychwstanie. A jeœli Chrystus nie
zmartwychwsta³ pisze dalej aposto³ tak¿e
umarli nie zmartwychwstan¹, a ludziom
pozostanie has³o: jedzmy i pijmy, bo jutro
pomrzemy (1 List do Koryntian 15,32).
A
l
e
przecie¿ Jezus
rzeczywiœcie
zmartwychwsta
³; dla wiary
aposto³ów,
wiary Koœcio³a,
naszej wiary ma
to znaczenie
kluczowe.
Prawda ta jest
jednak trudna.
Aposto³owie
us³yszawszy
œwiadectwo
k o b i e t
powracaj¹cych
od grobu z
pocz¹tku je
odrzucili: s³owa
te wyda³y im siê
czcz¹ gadanin¹
i nie dali im
wiary (£ukasz
24,11). Tomasz
z a ¿ ¹ d a ³
„dowodu rzeczowego”, dotkniêcia ran ¿ywego
Jezusa. Niektórzy spoœród chrzeœcijan, choæ
nawróceni, mówili, ¿e nie ma zmartwychwstania
(dlatego musia³ do nich œw. Pawe³ napisaæ s³owa
przytoczone powy¿ej). Dobra Nowina by³a
równie¿ odrzucana wprost: ¿ydowscy
przeciwnicy Jezusa rozpuœcili plotkê, ¿e
uczniowie ukradli jego cia³o z grobu; greccy
s³uchacze mowy Paw³a na ateñskim Areopagu
przerwali mu z lekcewa¿eniem, gdy zacz¹³
mówiæ o zmartwychwstaniu. Wreszcie i dzisiaj
wielu z nas, chc¹cych uwa¿aæ siê za chrzeœcijan,
wyznaje, i¿ w zmartwychwstanie nie wierzy albo
te¿ w¹tpi, wci¹¿ na nowo pyta siê o dowód, ze
strachem myœli o œmierci.

Tak wiêc z jednej strony zmartwychwstanie
Chrystusa jest sercem Dobrej Nowiny,
rewelacj¹, wielkim radosnym zaskoczeniem,
podstaw¹ wiary i jej kamieniem probierczym z
dr ug ie j za œ ró wn ie ¿ „z na ki em , kt ór em u
sprzeciwiaæ siê bêd¹”.
Zmartwychwstanie Chrystusa budzi wiarê
w powszechne zmartwychwstanie, jest
podstaw¹ naszej nadziei na przysz³e ¿ycie w
Królestwie Bo¿ym. Pismo Œwiête powtarza to
wielokroæ. Jeœli
b o w i e m
wierzymy, ¿e
Jezus istotnie
u m a r ³
i
zmartwychwsta³
, to równie¿
tych, którzy
u m a r l i w
Jezusie, Bóg
wyprowadzi
wraz z nim (1
L i s t
d o
Te s a l on i c z an
4,14). Chrystus
zmartwychwsta³
jako pierwszy
spoœród tych, co
pomarli (1 List
do Koryntian
15,20).
Wiara w
zmartwychwsta
nie Chrystusa
czerpie wiêc ze
œwiadectwa Pisma Œwiêtego. Na jego kartach
przemawiaj¹ ci, którzy Zmartwychwsta³ego
spotkali, uwierzyli i poszli g³osiæ Dobr¹ Nowinê.
W pe³ni uwierzyæ w zmartwychwstanie oznacza
zatem nie tylko przyj¹æ s³owo wiary, ale i
samemu zaœwiadczyæ, podj¹æ œwiadectwo
aposto³ów. W³aœciwie powinniœmy mówiæ o
zmartwychwstaniu tak, jakbyœmy widzieli
Chrystusa w³asnymi oczyma, jakbyœmy tam byli.
Chrzeœcijanin powinien nie tylko wierzyæ w fakt
zmartwychwstania, lecz tak¿e byæ œwiadkiem
zmartwychwstania.
opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek,
na podstawie: Micha³ Wojciechowski,
Wiara cywilizacja polityka
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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
19:30 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.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem
po Mszy Œwiêtej wieczornej.
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

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
604-637-047
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:

Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30
PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o
godz. 11 na salce w Domu Katolickim

Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.

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

Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na
modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. 800 do 900.
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tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

KIEDY ZMARTWYCHWSTA£ JEZUS?
Mo¿na tê datê okreœliæ, ale nie z absolutn¹
pewnoœci¹. Ewangelie same nie podaj¹
bli¿szych dat, choæ dostarczaj¹ kilku
wskazówek. S¹ one nastêpuj¹ce. Zacznijmy od
daty narodzin, gdy¿ poœrednio wskazuje ona,
kiedy Jezus móg³ dzia³aæ publicznie. „Rok
pierwszy” naszego kalendarza, czyli 1 rok po
Chrystusie b¹dŸ 1 rok naszej ery, zosta³ w VI
wi ek u ut o¿ sa mi on y z
rokiem 754 rachuby „od
za³ o¿e nia Rzy mu” . Od
œ r e d n i o w i e c z a
chrzeœcijanie licz¹ ju¿ lata
o d n a r o d z e n i a
Chrystusa.Jednak
obliczenie to by³o
przybli¿one. Uczeni
uwa¿aj¹ dziœ, ¿e Jezus
urodzi³ siê faktycznie w 8-6
roku przed nasz¹ er¹. A w
którym umar³? Raczej nie
w 33 roku, jak tradycyjnie
uwa¿ano.
Wed³ug Ewangelii
œw. £ukasza, gdy Jezus
rozpoczyna³ dzia³alnoœæ
publiczn¹, mia³ oko³o
trzydziestu lat. Ta sama
Ewangelia podaje, ¿e Jan
Chrzciciel wyst¹pi³ w
piêtnastym roku
panowania rzymskiego
cesarza Tyberiusza. Obj¹³ on rz¹dy po œmierci
Augusta, zmar³ego 19 sierpnia 14 roku. Zale¿nie
od przyjêtej daty pocz¹tku roku (w Rzymie
przypadaj¹cej na 1 stycznia, na Wschodzie zaœ
jesieni¹), rok piêtnasty odpowiada³by rokowi 28
lub latom 27/28.
Wkrótce Jezus zacz¹³ nauczaæ. Skoro za
jego ¿ycia przypad³y, wed³ug Ewangelii œw. Jana,
dwa œwiêta Paschy, a przed trzecim Jezus zosta³
ukrzy¿owany, to dzia³a³ nieca³e trzy lata.
Ukrzy¿owanie mog³o zatem nast¹piæ w roku 30
albo 31.
Ponadto, jak podaje Ewangelia œw. Jana,
na pocz¹tku nauczania Jezusa, przed Pasch¹,
¯ydzi powiedzieli mu, ¿e œwi¹tyniê jerozolimsk¹
budowano 46 lat. Budowê rozpoczêto na
prze³omie lat 20/19 przed nasz¹ er¹ (co wynika
ze staro¿ytnych dzie³ historycznych Józefa
Flawiusza i Kasjusza Diona). 46 lat wypad³o pod
koniec roku 27 (uwzglêdniamy, ¿e nie by³o „roku

zerowego”). Chodzi³o wiêc o Paschê roku 28.
Druga Pascha to rok 29. Ukrzy¿owanie
wypad³oby wiêc w roku 30, przed kolejn¹
Pasch¹.
Mo¿na do tej daty dojœæ jeszcze inaczej.
Ewa nge lia œw. Ja na pod aje , ¿ e J ezu sa
ukrzy¿owano w pi¹tek, zwanym wtedy dniem
przygotowania, Pascha zaœ, wielkie œwiêto,
przypad³a w szabat, dnia
nastêpnego. Œwiêto
¿ydowskie Paschy mia³o
datê sta³¹, dnia 15
miesi¹ca Nisan, a wiêc
tylko czasami wypada³o
ono w sobotê.
Jezus naucza³, gdy
Jude¹ zarz¹dza³ rzymski
prefekt Poncjusz Pi³at. Za
jego czasów (lata 26-36
naszej ery) Pascha
przypad³a w sobotê trzy
razy: w latach 27, 30 i 33.
Rok 27 to za wczeœnie, bo
nie by³oby czasu na
dzia³alnoœæ Jezusa. Rok
33 za póŸno, poniewa¿
wtedy Jezus musia³by
dzia³aæ piêæ lat, nie trzy.
Pozostaje rok 30.
Wiemy wiêc, ¿e
Jezus umar³ na krzy¿u w
pi¹tek przed œwiêtem
Paschy w roku 30. Wed³ug naszego kalendarza
by³o to 7 kwietnia 30 roku. Paschê obchodzono 8
kwietnia. W niedzielê 9 kwietnia o œwicie Jezusa
ju¿ w grobie nie by³o. Tego te¿ dnia po raz
pierwszy ukaza³ siê kobietom przy grobie, a
potem uczniom. Mówimy, ¿e trzeciego dnia
zmartwychwsta³, gdy¿ wtedy dni liczono od
zachodu do zachodu, wliczaj¹c pierwszy i
ostatni, w tym przypadku pi¹tek i niedzielê.
Poniewa¿ zmartwychwstanie odkryto w
ni ed zi el ê, ka ¿d a ni ed zi el a by ³a dn ie m
œwi¹tecznym chrzeœcijan. ¯eby corocznie
ws po mi na æ uk rz y¿ ow an ie w pi ¹t ek , a
zmartwychwstanie w niedzielê, w II wieku
ust alono dzi eñ Wie lka nocy na pierw sz¹
niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca.
Tak siê liczy i dziœ i dlatego data Wielkanocy jest
zmienna.
Ÿród³o: Magazyn Familia, 04/09,
www.magazynfamilia.pl
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ŒW. KATARZYNA SIENEÑSKA - PATRONKA EUROPY I DOKTOR
KOŒCIO£A
Katarzyna przychodzi na œwiat 25 marca 1347
roku w Sienie, we W³oszech. Jest przedostatni¹ z
25 dzieci Jakuba Beniasza - farbiarza we³ny i Lapy
córki poety. Jej bliŸniacza siostra umiera zaraz po
urodzeniu. Katarzyna, wiêc jako najm³odsza staje
siê ulubienic¹ wszystkich domowników. Jest do
tego bardzo weso³¹, rezolutn¹ dziewczynk¹ i wnosi
do domu wiele ¿ycia i radoœci.
Bêd¹ c jes zcze
dzieckiem, w wieku ok.
6 lat, doznaje wizji.
Ukazuje siê jej postaæ
C h r y s t u s a w
towarzystwie Œw. Piotra
i Œw. Paw³a, który
uœmiecha siê do
Katarzyny i j¹
b ³ o g o s ³ a w i . To
w y d a r z e n i e
diametralnie zmienia jej
¿ycie. Dziewczynka
ni gd y n ie za po mn i
uœmiechniêtego
Jezusa i pragnie Go
ponownie zobaczyæ. W
wieku 7 lat sk³ada œlub
d o z g o n n e g o
dziewictwa
i æwiczy
siê w praktykach
ascetycznych.
Rodzice, a szczególnie
matka, chc¹ wydaæ
Katarzynê za m¹¿. Ona
jednak marzy nie o
sukni œlubnej, ale o
habicie zakonnym.
Wbrew woli rodziców
o b c i n a w ³ o s y, a
zdesperowana matka
odbiera jej pokój i
przydziela dodatkowe
zajêcia. Katarzyna
wszystkie udrêki przyjmuje z pokor¹, a swoje serce
zamienia na zakonn¹ celê. To w³aœnie tam spotyka
siê na rozmowie ze swoim Boskim Oblubieñcem.
Pewnej nocy we œnie ukazuje siê jej Œw.
Dominik z bia³¹ lili¹ w rêku, pociesza i obiecuje jej
wymarzony habit. Ojciec, który pierwszy zaczyna
rozumieæ córkê, mówi do ¿ony: „Stracimy ziêcia, ale
zdobêdziemy znacznie wiêcej w Bogu”.
Katarzyna otrzymuje nareszcie, przyrzeczony
jej przez Œw. Dominika, habit, ale nie zostaje
za ko nn ic ¹. Na le ¿y do œw ie ck ie go ru ch u
dominikañskiego tzw. Mantellantek, nazwanych tak
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od d³ugiego, obszernego p³aszcza zwanego
mantella. Ma jednak w klasztorze swoj¹ celê.
Jada bardzo sk¹po, bardzo ma³o œpi, bo ¿al jej
godzin niespêdzonych na modlitwie. Biczuje siê
¿elaznym ³añcuchem, rani¹c siê do krwi.
Nie boi siê us³ugiwaæ trêdowatym, a czyni to
z tak¹ radoœci¹ jakby us³ugiwa³a samemu
Chrystusowi. Œwiêci nie maj¹ ³atwego ¿ycia i
nawet nie wszyscy
najbli¿si ich rozumiej¹.
Tak te¿ by³o ze Œw.
K a t a r z y n ¹ .
Podejrzewano j¹ o
chêæ wyró¿nienia siê i
rozg³os a nawet
os ka r¿ on o j ¹ o
ko ns za ch ty z
s z a t a n e m .
Tymczasem Pan Jezus
wynagradza Œwiêtej te
fa³szywe o niej s¹dy i
czêsto j¹ nawiedza
sam, a tak¿e wraz ze
swoj¹ M atk¹.
Ka ta rz yn a do zn aj e
wielu wizji. W czasie
jednej z nich czuje
jakby w jej piersi bi³o
serce Chrystusa. W
roku 1367, gdy
spêdza³a czas na
no cn ej mo dl it wi e,
Chrystus dokonuje ze
Œwiêt¹ mistycznych
zaœlubin i wrêcza jej
pierœcieñ, jako swojej
ob lu bi en ic y. O dt ¹d
Katarzyna staje siê
pos³ank¹ Chrystusa.
Prze mawi a i ch oæ
sama nie potrafi pisaæ,
dyktuje wiele listów w
imieniu Boskiego Oblubieñca do
najznakomitszych osób Europy, tak duchownych
jak i œwieckich.
Jej wrogowie s¹ czujni. Uwa¿aj¹ za rzecz
niespotykan¹, aby kobieta mog³a przemawiaæ do
kap³anów, biskupów, a nawet papie¿y w imieniu
Chrystusa, g³osz¹c, ¿e jest Jego pos³ank¹.
Zostaje wezwana przed s¹d inkwizycyjny do
Florencji, który nie dopatruje siê ¿adnej herezji ani
b³êdu w jej wypowiedziach i pismach. Ma to
miejsce 21 maja 1374 roku i dzieñ ten jest dla
Œwiêtej Katarzyny dniem osobistego triumfu.

ŒW. KATARZYNA SIENEÑSKA - PATRONKA EUROPY I DOKTOR
KOŒCIO£A
Po powrocie do Sieny z wielkim oddaniem
pos³uguje wœród zara¿onych na d¿umê. Miasto to,
bowiem nawiedzi³a ta straszna choroba. 1 kwietnia
13 75 ro ku Ch ry st us ob da rz a Ka ta rz yn ê
stygmatami. Otrzymuje odbicie na swoim ciele ran
Pana Jezusa, lecz dziêki modlitwom pozostaj¹ one
niewidoczne dla innych.
Cza sy, w któ ryc h ¿yj e Kat arz yna s¹
najsmutniejsze w dziejach Koœcio³a. Od 70 lat
panuje „niewola awinioñska”. Od 1309 roku
papie¿e nie mieszkaj¹ w Rzymie, ale w Awinionie.
Przeniesienia siedziby papieskiej dokonuje papie¿
Klemens V, bêd¹cy pod wielkim wp³ywem króla
Francji. Bardzo boleje nad tym faktem Œw.
Katarzyna. Wysy³a listy do papie¿y, b³. Urbana V i
Grzegorza XI, przynaglaj¹c ich do powrót do
Rzymu. Prowadzi mediacje miêdzy sk³óconymi
miastami. Udaje siê jej w koñcu przekonaæ papie¿a
Grzegorza XI by powróci³ do Rzymu. Powrót
nastêpuje w 1377 roku. Radoœæ z powrotu by³a
krótka, bo w rok póŸniej umiera papie¿ Grzegorz
XI, a nowy Urban VI swoj¹ surowoœci¹ zniechêca
kardyna³ów. Czêœæ kardyna³ów buntuje siê
i
wybiera antypapie¿a. Koœció³ zostaje podzielony.
Wte dy to Œwi êta Kat arz yna upo min a
kar dyn a³ó w
ods têp ców ora z pap ie¿ y nie
szczêdz¹c im gorzkich s³ów. Zachêca do reform,
potêpia bogactwo i rozpasanie kleru. Przemawia
na konsystorzu do kardyna³ów. Nieustannie modli
siê i nawo³uje do modlitw w intencji papie¿a. Na
¿yczenie Urbana VI przenosi siê do Rzymu, aby
skuteczniej pracowaæ dla dobra Koœcio³a.
Umiera 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie i
zostaje pochowana na rzymskim cmentarzu
Minerva. Jej cia³o ju¿ w 1383 roku przeniesione do
rzymskiego Koœcio³a Santa Maria Sopra Minerva.
Z racji cudów dokonuj¹cych siê przy grobie,
szcz¹tki Katarzyny zostaj¹ podzielone na czêœci.
Jej g³owê przewieziono do Sieny.
Katarzyna zostaje kanonizowana 26
czerwca 1461 roku przez papie¿a Piusa II. W 1866
roku papie¿ Pius IX og³asza Œw. Katarzynê drug¹
po Œw. Piotrze, patronk¹ Rzymu. Zaœ papie¿ Pius
XII og³asza j¹ w 1939 r. g³ówn¹ patronk¹ W³och,
wspólnie ze Œw. Franciszkiem.
Œwiêta, mimo, ¿e nie mia³a wykszta³cenia
zostawi³a po sobie 389 listów, a najbardziej
poczytne dzie³o, które oczywiœcie dyktowa³a jak
wszystkie inne pisma, to Ksiêga Opatrznoœci
Bo¿ej znana pod tytu³em „Dialog”. U³o¿y³a tak¿e
26 modlitw. Na podstawie tych pism papie¿ Pawe³
VI wynosi Œw. Katarzynê w roku 1970 do
godnoœci doktora Koœcio³a. Jest ona pierwsz¹

niewiast¹, która obok Œw. Teresy z Avila, dost¹pi³a
tego zaszczytu.
Dla Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Œw.
Katarzyna jest „widzialnym znakiem misji kobiety w
Koœciele” i to misji wyj¹tkowej, która ukazywa³a
drogê jego poprzednikom na Stolicy Piotrowej. To,
dlatego 5 listopada 1978 roku, modl¹c siê u jej
grobu w Sienie, dziêkowa³ „Bo¿ej M¹droœci za to,
ze zec hci a³a siê pos ³u¿ yæ tym pro sty m i
równoczeœnie g³êbokim sercem kobiety, aby w
okresie niepewnoœci ukazaæ drogê Koœcio³owi, a
szczególnie nastêpcom Piotra. Jaka¿ mi³oœæ
i
jaka¿ odwaga!”. W tej samej modlitwie Ojciec
Œwiêty prosi, by ta, która by³a nauczycielk¹
i
przewodniczk¹ papie¿y przebywaj¹cych w
Awinionie, z dala od Rzymu, by³a te¿ inspiratork¹
dla Papie¿a, który przyby³ do Rzymu z dalekiej
Polski.
W liœcie z 1 paŸdziernika 1995 roku, z okazji
25 rocznicy obwo³ania, Œw. Katarzyny doktorem
Koœcio³a, Jan Pawe³ II wskazuje aktualnoœæ
orêdzia tej Œwiêtej tak¿e dla polityków. Nazywaj¹c
j¹ „m is ty cz k¹ po li ty cz n¹ ”, Oj ci ec Œw iê ty
przypomina jej maksymê skierowan¹ pod adresem
sprawuj¹cych w³adzê:, „Kto nie spogl¹da w g³¹b
miasta swej w³asnej duszy (…) nie bêdzie umia³
w³aœciwie spojrzeæ na to miasto, nad którym
sprawuje urz¹d”.
Œwi êta , któ ra naw rac a³a grz esz nik ów,
jedna³a rodziny, miasta, a nawet republiki jest jak
napisa³ Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim „
Amantissima Providentia” w 600 rocznicê œmierci
Œw. Katarzyny wzorem do naœladowania dla
ca³ego œwiata.
Œwiêta Katarzyna ze Sieny przedstawiana
jest najczêœciej w habicie dominikanki, z koron¹
cierniow¹ na g³owie, trzyma w d³oniach krzy¿,
ró¿aniec, tiarê. Ukazywana równie¿ z Dzieci¹tkiem
Jezus podaj¹cym jej pierœcieñ na znak
mistycznych zaœlubin.
Urszula Pawelska
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POWO£ANIE - MARZENIE BOGA O CZ£OWIEKU...
Czym jest powo³anie? Takie pytanie bardzo
czêsto nurtuje cz³owieka, który odczuwa w sercu
pragnienie pójœcia za Jezusem drog¹ bardziej
radykaln¹, ni¿ inni. Ten artyku³ niech bêdzie pomoc¹
we w³aœciwym rozwi¹zaniu powy¿szego dylematu.
Powo³anie jest tajemnic¹
"Ka¿de powo³anie ... w swojej najg³êbszej
warstwie jest tajemnic¹, jest darem, który
nieskoñczenie przerasta cz³owieka... Powo³anie jest
tajemnic¹ bo¿ego wybrania: Nie wyœcie Mnie wybrali,
ale Ja was wybra³em i [przeznaczy³em was na to,
abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ (J
15, 16). I nikt sam sobie nie bierze tej godnoœci, lecz
tylko ten, kto jest powo³any przez Boga jak Aaron
(Hbr 5, 4). Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki,
zna³em ciê, prorokiem dla narodów ustanowi³em ciê
(Jr 1, 5). Te natchnione s³owa musz¹ przej¹æ
g³êbokim dr¿eniem ka¿d¹ kap³añsk¹ duszê. Dlatego
te¿, gdy w ró¿nych okolicznoœciach mówimy o
powo³aniu, winniœmy czyniæ to w postawie g³êbokiej
pokory, œwiadomi, ¿e Bóg nas "wezwa³ œwiêtym
powo³aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz
stosownie do w³asnego postanowienia i ³aski" (2Tm
1, 9). Równoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ¿e
ludzkie s³owa nie s¹ w stanie udŸwign¹æ ciê¿aru
tajemnicy, jak¹ kap³añstwo w sobie niesie" (Jan
Pawe³ II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 7-8).
Po piêædziesiêciu latach ¿ycia powo³aniem
kap³añskim Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e powo³anie jest
tajemnic¹. Jeœli zatem ktoœ na samym pocz¹tku drogi
¿ycia powo³aniem chce mieæ ca³kowita pewnoœæ,
pope³nia zasadnicz¹ pomy³kê. Na tej drodze
potrzeba zawierzenia, zaufania, "postawienia stopy
na g³êbinie", "pójœcia w nieznane".
Powo³anie to marzenie Boga o cz³owieku
Bóg nie pozostawia cz³owieka w³asnemu
losowi. On wybra³ nas i pokocha³ zanim jeszcze
¿eœmy siê urodzili, zanim pomyœleli o nas nasi
rodzice, zanim nas zobaczyli i pokochali. Kochaj¹cy
Bóg przygotowa³ dla nas konkretny plan ¿ycia. Ten
Bo¿y zamys³ jest dostosowany do naszej historii,
mo¿liwoœci, aspiracji i uzdolnieñ i stanowi dla
ka¿dego szansê osi¹gniêcia pe³ni radoœci. Nikt z nas
nie potrafi w³asn¹ moc¹ i m¹droœci¹ wyznaczyæ sobie
równie g³êbokiego i fascynuj¹cego projektu ¿ycia,
gdy¿ nikt z nas nie zna siebie, ani nie potrafi
pokochaæ samego siebie a¿ do tego stopnia, co Bóg.
Tylko On rozumie do koñca tajemnicê naszych serc,
myœli i marzeñ i tylko On potrafi pokochaæ nas
mi³oœci¹ zbawiaj¹c¹ i przemieniaj¹c¹ nas w nowych
ludzi: œwiêtych, silnych i szczêœliwych. Dlatego warto
s³uchaæ bardziej Boga ni¿ ludzi. Warto te¿ s³uchaæ
bardziej Boga ni¿ samego siebie: ni¿ w³asnego cia³a,
w³asnych przekonañ, emocji czy marzeñ.
Powo³anie jest myœl¹ opatrznoœciow¹ Stwórcy
wzglêdem ka¿dego stworzenia, jest Jego ide¹ projektem, jakby pewnym marzeniem, które jest w
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sercu Boga, poniewa¿ los stworzenia le¿y Mu na
sercu. (Dokument Koñcowy Kongresu Powo³añ w
Rzymie, s. 21)
Jest ono marzeniem Boga o cz³owieku. Wa¿ne
jest odkrycie kto marzy? O cz³owieku wielu marzy:
producenci kosmetyków, telefonów komórkowych,
dyrektorzy zak³adów miêsnych, dyktatorzy,
producenci reklam, diabe³. Oni wszyscy o nas
zabiegaj¹, chc¹ nas pozyskaæ, kusz¹. Dlaczego ich
marzeñ nie warto spe³niaæ? Bo oni nie kochaj¹ nas!
Oni s¹ interesowni w mi³oœci, egoistyczni. Kto z nich
odda³by za nas ¿ycie?
Bóg natomiast kocha, i marzy z mi³oœci¹. Marzy
na jakiej drodze, w jakim stanie ¿ycia cz³owiek mo¿e
byæ szczêœliwy i do szczêœcia innym dopomóc. Marzy
gdzie cz³owiek bêdzie mia³ idealne warunki, aby siê
osobiœcie uœwiêciæ i gdzie jak najwiêkszej grupie
ludzi do uœwiêcenia dopomóc. Tutaj mo¿emy sobie
wyobraziæ np. Jaki by³by œwiat gdyby nie by³o: œw.
Franciszka z Asy¿u, Matki Teresy, Jana Paw³a II. Bez
mojej odpowiedzi, œwiat mo¿e byæ równie¿ dziwny...
Stwórca wie najlepiej czego potrzebuje
stworzenie. On najlepiej je zna. "Zanim
ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê - mówi
Bóg - prorokiem dla narodów ustanowi³em ciê" (Jr 1,
5).
OdpowiedŸ z mi³oœci
W ksi¹¿ce pt. Bóg, moja pierwsza Mi³oœæ, ks.
Guy Gilbert tak pisze o swoim powo³aniu: Pewnej
nocy w Pary¿u mia³o miejsce spotkanie, które
okaza³o siê fundamentalne w moim ¿yciu. Wraca³em

POWO£ANIE - MARZENIE BOGA O
CZ£OWIEKU...
ze spotkania z m³odzie¿¹, kiedy zauwa¿y³em na
brzegu chodnika ch³opca dwunastoletniego. Pytam
go, co robisz tu o 2 w nocy? Z ogromnym smutkiem
na twarzy mówi mi: Nie chce wracaæ wiêcej do domu,
poniewa¿ tam jem z miski psa. Tej nocy przyj¹³em
Alana i mieszka³ w moim domu 7 lat. Pewnego dnia
powiedzia³ do mnie: jest to piêkne, ¿e wyci¹gn¹³eœ
mnie z b³ota, ale czy mo¿esz siê zaj¹æ tak¿e moimi
przyjació³mi, którzy mieszkaj¹ na ulicy? I tak oto
sta³em siê ksiêdzem ulicy, nie chc¹c tego ani nie
szukaj¹c. Moje ojcostwo nie jest fizyczne i
równoczeœnie jakimœ takim jest, bo przygarniam
licznych m³odych, których nie zrodzi³em i pomaga im
wzrastaæ, dla nich wylewaj¹c pot mojego cia³a i
mojego serca, aby mogli znaleŸæ drogê mi³oœci jedyn¹ drogê ¿ycia. To jest piêkne ojcostwo.
Gdy mia³em 13 lat Bóg sta³ siê pasj¹ mojego ¿ycia.
Bez tej pierwszej i jedynej Mi³oœci, nic nie sta³oby siê
mo¿liwe. Wokó³ ka¿dej osoby powo³anej roœnie nowa
rodzina. S¹ to ci, którzy za jego przyk³adem, s³owem,
dziêki jego pracy siê uœwiêcili, zbli¿yli siê do Boga. Od
25 kwietnia bêdziemy obchodzili w Koœciele Tydzieñ
Modlitw o Powo³ania. Warto prosiæ w tym czasie
Pana Boga, aby m³odzi ludzie umieli odkrywaæ w
swoim ¿yciu to wo³anie Pana, które zapewni im
szczêœcie!

W dniach od 08.03. do 10.03 odby³y siê w naszej
parafii rekolekcje wielkopostne dla szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Prowadzone by³y przez ks. Rafa³a Krakowiaka,
który w swoich naukach rekolekcyjnych
nawi¹zywa³ do has³a roku duszpasterskiego
"B¹dŸcie œwiadkami mi³oœci."
W pierwszym dniu braliœmy udzia³ w drodze
krzy¿owej, podczas której nasi koledzy i
kole¿anki opowiadali o maskach przybieranych
przez nas w naszym ¿yciu.
W drugim dniu mogliœmy skorzystaæ ze
sakramentu pojednania. Równie¿ w tym dniu
ogl¹daliœmy film, pt. ''Kto nigdy nie ¿y³." G³ównym
bohaterem jest ks. Jan, którego wspaniale zagra³
Micha³ ¯ebrowski. Film ten doskonale
odzwierciedla temat naszych rekolekcji.
Trzeciego dnia odby³a siê Eucharystia. Po mszy
œw. wyemitowano w domu katolickim film, pt.
"Ch³opiec w pasiastej pi¿amie." Jest to
wzruszaj¹ca historia znajomoœci 8-letniego
Niemca z jego ¿ydowskim rówieœnikiem w czasie
II wojny œwiatowej.
Kamila Piosik
Jakub Szott
br. Marian Go³¹b OFMConv.

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
S³owa Pana Jezusa do Œw. Siostry Faustyny:
"Córko moja, mów œwiatu ca³emu o niepojêtym mi³osierdziu moim.Pragnê, aby œwiêto
Mi³osierdzia by³o ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników.
W dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci mi³osierdzia mego,
wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia mojego;
która dusza przyst¹pi do spowiedzi i Komunii œw.,
dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i kar;
w dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski;
niech siê e lêka zbli¿yæ do mnie ¿adna dusza, chocia¿by grzechy jej by³y jako szkar³at.
Mi³osierdzie moje jest tak wielkie, ¿e przez ca³¹ wiecznoœæ nie zg³êbi go ¿aden umys³,
ani ludzki, ani anielski.
Wszystko, co istnieje, wysz³o z wnêtrznoœci mi³osierdzia mego.
Ka¿da dusza w stosunku do mnie rozwa¿aæ bêdzie przez wiecznoœæ ca³¹ mi³oœæ
i mi³osierdzie moje.
Œwiêto Mi³osierdzia wysz³o z wnêtrznoœci moich, pragnê,
aby uroczyœcie obchodzone by³o w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy.
Nie zazna ludzkoœæ spokoju, dopok¹d nie zwróci siê do Ÿród³a
mi³osierdzia mojego” (Dzienniczek 669)

9

PRZE¯YWANIE LITURGII PASCHALNEJ
Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê Niedziel¹
Palmow¹ czyli Mêki Pañskiej (Pasyjn¹), a
koñczy siê niedziel¹ Zmartwychwstania.
Obie te wielkie niedziele jak klamra spinaj¹ w
jedn¹ ca³oœæ dwa najistotniejsze wydarzenia
zbawcze: bolesn¹ œmieræ i chwalebne
zmartwychwstanie Chrystusa.
Niedziela Palmowa przypada na siedem
dni przed Wielkanoc¹. Rozpoczyna Wielki
Tydzieñ. Œwiêto to zosta³o ustanowione na
pami¹tkê przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
Tego dnia wierni przynosz¹ do koœcio³a palemki,
symbol odradzaj¹cego siê ¿ycia. Liturgia
Niedzieli Palmowej jest rozpiêta miêdzy dwoma
momentami: radosn¹ procesj¹ z palmami oraz
czytaniem - jako Ewangelii - Mêki Pañskiej
wed³ ug je dneg o z tr zech Ewan geli stów :
Mateusza, Marka lub £ukasza, bo Mêkê Pañsk¹
wg œw. Jana czyta siê
podczas liturgii Wielkiego
Pi¹tku. W ten sposób
Koœció³ podkreœla, ¿e
triumf Chrystusa i Jego
Ofiara s¹ ze sob¹
nierozerwalnie zwi¹zane.
W Wielki Czwartek
rano w koœcio³ach
katedralnych pod
przewodnictwem biskupa
odbywa siê msza, tzw.
Kr zy ¿m a Œ wi êt eg o,
podczas której poœwiêca
siê oleje chorych,
krzy¿ma œwiêtego oraz
olej katechumenów. Msza z poœwiêceniem
krzy¿ma koñczy okres Wielkiego Postu. Msza
wieczorna Wieczerzy Pañskiej rozpoczyna
Triduum Paschalne. Uobecnia ona wydarzanie
Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus
Chrystus w sposób sakramentalny utrwali³
wydarzenia swojej mêki, œmierci i
zmartwychwstania, ustanowi³ sakrament
Eucharystii i Kap³añstwa. Z kolei w Wielki Pi¹tek
w godzinach popo³udniowych lub wieczornych
celebrowana jest Liturgia Mêki Pañskiej. W tym
dniu Koœció³ nie odprawia Mszy Œwiêtej, lecz
podczas liturgii rozwa¿a mêkê swojego Pana
oraz adoruje krzy¿ znak odkupienia. Wielki
Pi¹tek jest w ca³ym Koœciele dniem pokuty, w
którym obowi¹zuje zachowanie
wstrzemiêŸliwoœci i postu.
Natomiast w Wigiliê Paschaln¹ (Wielka
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Sobota) Koœció³ trwa przy grobie Chrystusa,
rozwa¿aj¹c Jego mêkê i œmieræ. W adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu wierz¹cy uwielbiaj¹
Chrystusa umêczonego za ca³¹ ludzkoœæ i
z³o¿onego do grobu, aby póŸniej, w
sprawowanej liturgii Wigilii Paschalnej, daæ
wyraz swej wierze w Jego zmartwychwstanie.
Celebracj¹ t¹ rozpoczyna siê œwiêtowanie
Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego. Liturgia
Wig ili i Pas cha lne j sta now i naj wa¿ nie jsz ¹
celebracjê w ci¹gu ca³ego roku liturgicznego,
gdy¿ jej sprawowanie upamiêtnia œwiêt¹ noc
zmartwychwstania Pana. Centralnym tematem
bogatej w symbole liturgii Wigilii Paschalnej jest
rozwa¿anie znaczenia misterium paschalnego
Jezusa, a zw³aszcza Jego zmartwychwstania.
Liturgia Wigilii Paschalnej, pos³uguj¹c siê
symbolami wody i œwiat³a, celebruje przejœcie
Jezusa ze œmierci do
¿ycia oraz z ciemnoœci do
œwiat³a. W ten sposób
Koœció³ œwiêtuje Jego
zwyciêstwo nad
grzechem oraz narodziny
cz³owieka do nowego
¿ycia.
N i e d z i e l a
Z m a r t w y c h ws t a n i a
Pañskiego jest uznawana
przez wiernych za
najwa¿niejsze œwiêto
chrzeœcijañskie, jest te¿
najwa¿niejszym dniem
ca³ego Triduum
Paschalnego, a tak¿e dniem rozpoczynaj¹cym
okres wielkanocny. Nosi ona ró¿ne nazwy:
"Niedziela Œwiêta" , "Niedziela Paschalna,
Niedziela Zmartwychwstania". Msza³ polski
nazywa j¹ "Niedziel¹ Wielkanocn¹
Zma rtw ych wst ani a Pa ñsk ieg o". Jes t on a
symbolem zwyciêstwa Jezusa nad œmierci¹ i
odrodzenia siê do nowego ¿ycia.
Te œwiête dni s¹ dla chrzeœcijan najwa¿niejszym
okresem w roku. Na upamiêtnianych wówczas
wydarzeniach opiera siê ca³a nasza wiara. Bez
nich nie da siê zrozumieæ siebie jako
chrzeœcijanina, nie sposób poj¹æ œwiêtowania
niedzieli, sprawowania sakramentów, sensu
cierpienia ani ostatecznego celu i sensu ¿ycia.
Opracowa³y:
Anna Podgórska i Monika Piecka,
"Nasza Parafia" nr. 02/2008(27)

ZWYCZAJE ŒWI¥TECZNE
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê Œwiêta
Zmartwychwstania. Przed nami czas radoœci i
nadziei. Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze
œwiêto chrzeœcijañskie obchodzone na pami¹tkê
zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Wieñczy okres
wielkiego postu i
poprzedzaj¹cy j¹ Wielki
Tydzieñ.
Czeka nas gotowanie,
pieczenie ciast, malowanie
jajek, œwiêconka i
porz¹dkowanie. Porz¹dki
œwi¹teczne s¹ nieod³¹czn¹
czêœci¹ przygotowañ
œwi¹tecznych. Wykonyw ane
s¹ w ostatnim okresie postu i
maj¹ na celu oczyszczenie
ca³ego domu. Bardzo
przyjemn¹ odskoczni¹ jest
przygotowanie domu poprzez
wieszanie licznych
wielkanocnych dekoracji.
Tradycje Wielkanocne s¹
bardzo ró¿norodne i st¹d
wie low iek owe tra dyc je o d
œwiêcenia palemek w Niedzielê Palmow¹, co ma
byæ pami¹tk¹ po wjeŸdzie Jezusa do Jerozolimy, a
tak¿e tradycje kraszenia jajek.
Do tradycji nale¿y tak¿e wielkie
„grzechotanie” ko³atkami w Wielki Pi¹tek, gdy w
koœcio³ach milkn¹ wszystkie dzwony.
Œwiêcenie pokarmów odbywa siê w Wielk¹
Sobotê. Jest to szczególny dzieñ nadziei oraz
modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie
spoczywaj¹cego w grobie Jezusa. Zwyczaj ten
zapocz¹tkowany zosta³ w VIII wieku. Po
porannym sporz¹dzeniu wielkanocnych pisanek,
wszyscy domownicy przygotowuj¹ siê do
œwiêconki. Wówczas w koszyczku nie powinno
zabrakn¹æ: ma³ego chlebka, miniaturowej
babeczki, baranka z mas³a z chor¹giewk¹,
kolorowych pisanek, szczypty soli i pieprzu, oraz
kawa³ka kie³basy lub innej wêdliny.
Œmigus Dyngus - Lany Poniedzia³ek, czy
Dzieñ Œw. Lejka to drugi dzieñ Œwi¹t
Wielkanocnych. To zwyczaj polewania siê wod¹,
który jest z nami po dziœ dzieñ.
Baranek Wielkanocny, który jest
nieodzownym elementem œniadania
wielkanocnego jest symbolem Jezusa
Zmartwychwsta³ego, ale te¿ pokory i ³agodnoœci.
Zwyczaj œwiêcenia baranka siêga VII wieku.

Baranek przypomina tak¿e o dramatycznym
wydarzeniu ze Starego Testamentu, kiedy to anio³
œm ie rc i pr ze sz ed ³ pr ze z zi em iê eg ip sk ¹
uœmiercaj¹c pierworodnych synów. Omin¹³ tylko
te ¿ydowskie domu, których
domu naznaczone by³y krwi¹
baranka zabitego z bo¿ego
nakazu.
Z Wielkanoc¹ tradycyjnie
kojarzony jest równie¿ Zaj¹czek
w i e l k a n o c n y. J u ¿ w
staro¿ytnoœci zaj¹c by³
symbol em p³od noœci, si³,
przyrody i odrodzenia. Dopiero
w XVII w. po³¹czono go ze
œwiêtem Wielkiej Nocy i zaczêto
koja rzyæ go z jajk iem, te¿
symbolizuj¹cym nowe ¿ycie.
Zaj¹czek kojarzony jest przede
wszystkim jako postaæ
przynosz¹ca prezenty dzieciom
w pierwszym dniu Œwi¹t
Wielkanocnych.
C z a s
Œ w i ¹ t
Wi el ka no cn yc h, ch oæ ni e
obdarowujemy siê „wielkimi”
prezentami, jest czasem spokoju, ciep³a i dobroci,
który prze¿ywamy w rodzinnym gronie.
Wielkanoc to radosne œwiêta. Zmartwychwstanie
to najskrytsza tajemnica.

Gabrysia Skubiszyñska
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Co by³o….
W dniach od 8 do 10 marca odby³y siê rekolekcje
dla m³odzie¿y gimnazjalnej i szkó³ œrednich
naszego miasta. Rekolekcje poprowadzi³ ks.
Rafa³ Krakowiak, proboszcz z £omnicy.
! W niedzielê, 21 marca, odby³a siê sk³adka
remontowa. Zebraliœmy 9,900 z³. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.

!

Co nas czeka….
SpowiedŸ œwiêta wielkopostna w naszej parafii
odbêdzie siê 29 i 30 marca, w godz. 9-12 oraz 1417.
! W sobotê, 10 kwietnia, do swej pierwszej
Spowiedzi œwiêtej przyst¹pi¹ dzieci I-Komunijne.
! W niedzielê, 11 kwietnia, na Mszach œwiêtych o
godz. 14.30 i 16.00 dzieciom I-Komunijnym
!

zostan¹ wrêczone œwiece, oraz z³o¿¹ swoje
wyznanie wiary.
! W niedzielê Dobrego Pasterza, 25 kwietnia, która
rozpoczyna Tydzieñ Modlitw o Powo³ania,
bêdziemy goœcili w naszej Parafii O. Walentego
Zap³atê, ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Tak¿e w tym dniu do grona
ministrantów i lektorów zostan¹ przyjêci
kandydaci, którzy ukoñczyli kursy
przygotowawcze.
! W sobotê, 1 maja, o godz. 19.00 bêdzie mia³a
miejsce Msza œwiêta dla rzemieœlników
zb¹szyñskich. Po Mszy œwiêtej odbêdzie siê
spotkanie w ogrodach parafialnych.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

PANI WALERIO, DZIÊKUJEMY...
Urodzi³a siê w 1925 r., pochodzi³a ze Œl¹ska, od
ponad 55 lat mieszka³a w Zb¹szyniu. Wysz³a za
wdowca Edwarda z dwojgiem dzieci, w tym
ma³¿eñstwie urodzi³a czworo dzieci. Oboje

ma³¿onkowie w trudnych chwilach ¿yciowych
zawsze ufali Bogu, wiele siê modlili, jeŸdzili na
rekolekcje , a póki to by³o mo¿liwe, codziennie
uczestniczyli w Eucharystii.
Œp. Waleria zosta³a w pierwszej po³owie lat 70.
ub. wieku poproszona przez ks. Proboszcza
Mieczys³awa Pohla o zaanga¿owanie siê w
duszpasterstwo rodzin. Po uzyskaniu dyplomu
na Studium Rodziny w Poznaniu prowadzi³a
kursy przedma³¿eñskie dla narzeczonych. Wiele
par ze wzruszeniem wspomina jej nauki - czêsto
prowadzone w domu (szczególnie dla
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zn aj om yc h) , gd zi e sp ot ka ni om ni e ra z
towarzyszy³a kawa ze œwie¿o upieczonym
sernikiem !
Prowadzi³a te¿ lekcje religii
zwi¹zane z tematyk¹ rodzinn¹ - st¹d niektórzy
zapamiêtali j¹ jako katechetkê. Jeszcze
podczas ostatniego pobytu w szpitalu jedna z
pielêgniarek pochodz¹ca ze Zb¹szynia
rozpozna³a j¹ i zapewnia³a, ¿e do dzisiaj pamiêta
jej lekcje.
Ostatnie dwadzieœcia lat zmaga³a siê z
powik³aniami po przebytych udarach mózgu,
kilkanaœcie ostatnich spêdzi³a le¿¹c w ³ó¿ku ostatnie lata praktycznie zupe³nie siê nie
poruszaj¹c. Wszystkich zadziwia³a Jej wola
¿ycia, nigdy nie skar¿y³a siê na swój los, a jej si³a
i pogoda ducha udziela³y siê osobom, które j¹
systematycznie odwiedza³y, pomagaj¹c w
opiece. Najpiêkniejsze, co j¹ w tym czasie
spotka³o, to ustanowienie nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii nawet w czasie kryzysów
choroby, które nie raz jej siê zdarza³y, na
wiadomoœæ, ¿e ktoœ przyjdzie z Komuni¹, bardzo
siê cieszy³a i wrêcz od¿ywa³a. Ca³e swoje ¿ycie tak¿e swoj¹ chorobê, któr¹ znosi³a niezwykle
cierpliwie i dzielnie, co w ostatnim jej etapie by³o
bardzo potrzebne - œwiadomie ofiarowywa³a
Panu Jezusowi, szczególnie w intencjach naszej
parafii. Po krótkim pobycie w szpitalu zmar³a opatrzona uprzednio przez ksiêdza proboszcza
sakramentem chorych - 1 lutego w swoim domu.
7 marca mia³a obchodziæ 85 urodziny - ufamy, ¿e
bêd¹ to jej najlepsze z dot¹d obchodzonych...

WSPOMNIENIA O CHÓRKU
Kiedy w kwietniu 2006 roku powo³ana zosta³a
Parafialna Rada Duszpasterska, jej
przewodnicz¹cy
Ksi¹dz Proboszcz Zbigniew
Piotrowski nakreœli³ wobec ka¿dego z jej cz³onków
swoje nadzieje, co do ich zaanga¿owania w
dzia³alnoœæ naszej parafii. Wychodz¹c naprzeciw
tym oczekiwaniom, wraz z ¿on¹ Ann¹, ³¹cz¹c jej
zami³owania pedagogiczne z moimi muzycznymi,
rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ powo³ania do ¿ycia
chórku dzieciêcego. Przeprowadziliœmy
rekonesans w parafii p.w. Œw. Józefa w Wolsztynie,

gdzie wspó³prowadz¹c¹ tamtejszy chórek by³a
kole¿anka naszej córki, ówczesna uczennica
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zb¹szyniu.
Uczestniczyliœmy w próbie i we Mszy Œw. z jego
udzia³em. Pozwoli³o nam to ukszta³towaæ w³asne
wyobra¿enie o sposobie prowadzenia chórku i
postanowiliœmy spróbowaæ. Korzystaj¹c z
uprzejmoœci nauczycielek najm³odszych klas
Szko³y Podstawowej w Zb¹szyniu,
poinformowaliœmy dzieci, ¿e powstaje parafialny
chórek dzieciêcy i ¿e ka¿dy mo¿e siê do niego
zapisaæ. Wczeœniej zapyta³em Sebastiana
To m c z a k a , c z y z e c h c i a ³ b y d z i e c i o m
akompaniowaæ na gitarze. Zgodzi³ siê z
entuzjazmem.
7 czerwca 2006 roku odby³o siê pierwsze
spotkanie próba, na które zg³osi³o siê czworo
dzieci z rodzicami. Poinformowaliœmy ich, ¿e
zamierzamy przetestowaæ stworzenie chórku
dzieciêcego i jeszcze przed rozpoczêciem wakacji
podj¹æ decyzjê co do jego istnienia. Przez
nastêpne dwa tygodnie chórek tworzy³o szeœcioro
dzieci. Uczy³em ich œpiewaæ piosenki religijne, a
jednoczeœnie sam uczy³em siê je uczyæ. Na trzeciej
próbie, a by³o to w pierwsz¹ sobotê wakacji, do salki

w Domu Katolickim, bêd¹cym jeszcze przed
remontem, wszed³ od d³u¿szego czasu jak siê
potem okaza³o przys³uchuj¹cy siê nam ksi¹dz
proboszcz i zaprosi³ nas, tonem nie znosz¹cym
sprzeciwu, do udzia³u w niedzielnej Mszy Œw. dla
dzieci. Mia³o to tak¿e pozwoliæ rozpropagowaæ ideê
tworzenia chórku. Tak te¿ siê sta³o: 25 czerwca
2006 roku dzieci po raz pierwszy zaœpiewa³y
podczas Mszy Œw. W czasie wakacji do³¹czy³o
jeszcze kilkoro dzieci oraz graj¹cy na gitarze
Grzesiu Skubiszyñski. Za to wraz z rozpoczêciem
nowego roku szkolnego przychodzi³o coraz
wiêcej dzieci, a tak¿e m³odzie¿: Ala Buda, Ola
Pluciñska i Kasia Marciniak, które do dziœ
pomagaj¹ uczyæ œpiewu oraz w sprawach
organizacyjnych i technicznych.
Musieliœmy siê wiele nauczyæ, poznaæ
rzeczy, o których istnieniu nie mieliœmy pojêcia.
Jednak chórek tworzy³a gromada dzieci i
m³odzie¿y, traktuj¹ca spotkania jako zabawê, a
ich entuzjazm, jak te¿ ogromne wsparcie wielu
doros³ych-rodziców sprawi³y, ¿e stopniowo coœ
zaczê³o siê kszta³towaæ i chyba w koñcu
stworzyliœmy chórek. Ze Zb¹szynia wyjecha³
Grzesiu, ale wkrótce do³¹czyli do nas Marek
Wachowski, graj¹cy na gitarze, a potem
£ukasz Kocur, graj¹cy na saksofonie.
Na chórku jest zawsze weso³o. Latem
niekiedy chodzimy na lody. Nigdy nie
zapominaj¹ o nagradzaniu dzieci ich wierni
przyjaciele: Zaj¹c, Œw. Miko³aj i Gwiazdor. Z okazji
Dnia Dziecka uczestniczymy w festynach
parafialnych, wykonuj¹c tak¿e okolicznoœciowe
koncerty z towarzyszeniem zaprzyjaŸnionej kapeli
rock'owej. Na zakoñczenie ubieg³ego roku
szkolnego, wspólnie z rodzicami dzieci,
przygotowaliœmy i spotkaliœmy siê na weso³ym
ognisku, gdzie czeka³o na dzieci mnóstwo atrakcji.
Mieliœmy wzloty i upadki. Na Mszach Œw. raz
swoim równym i czystym œpiewem kradliœmy serca
ludzi w koœciele, ale zdarza³y siê i gorsze dni, kiedy
coœ nam nie wychodzi³o. Có¿ ca³y urok chórku
dzieciêcego. Ale nie œpiewamy dla oklasków, lecz
dla Boga, ludzi w koœciele i dla siebie samych.
Chórek liczy przeciêtnie od 40 do 50
cz³onków, z czego szeœcioro to m³odzie¿ ucz¹ca siê
w szko³ach ponadgimnazjalnych i studiuj¹ca, a
pozostali to dziewczynki i ch³opcy w wieku od 4 do
14 lat. Jedni nale¿¹ do chórku od pocz¹tku, inni
troszkê krócej, a jeszcze inni postanowili siê do nas
przy³¹czyæ od tego roku szkolnego. Byli te¿ tacy,
którzy przychodzili i odchodzili. Wszystkich nas
³¹czy wielka chêæ wspólnego œpiewania dla Pana
Boga. G³ównym naszym celem jest œpiew na Mszy
Œw. dla dzieci w niedziele o godzinie 1200. Chcemy
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w ten sposób, tak jak potrafimy, pokazywaæ ludziom
Pana Boga i dzieliæ siê z nimi nasz¹ wiar¹ i
radoœci¹. Poza tym wykonaliœmy wspólnie z
Zespo³em Wokalnym „Pauza” koncert kolêd. Tak¿e
koncert-modlitwê przy ¿³óbku o zdrowie dla
noworodka Ani, która urodzi³a siê ze z³o¿on¹ wad¹
serca i o pomoc na przeprowadzenie operacji.
Chórek œpiewa³ na Mszy Œw. z okazji 15-lecia
po ws ta ni a Sp ec ja ln eg o Oœ ro dk a Sz ko ln oWychowawczego w Zb¹szyniu, jubileuszu 50-lecia
kap³añstwa oraz, na proœbê narzeczonych, Mszy
Œw. œlubnej. Wydarzenia te dostarczy³y dzieciom
niezapomnianych wra¿eñ i stanowi³y dla nich
pouczaj¹c¹ katechezê. Modlimy siê tak¿e œpiewem
na Mszach Œw., podczas których dzieci przystêpuj¹
do Pierwszej Komunii Œwiêtej.
Spotykamy siê w czasie roku szkolnego w
soboty o godzinie 1100 w Domu Katolickim i w
niedziele o godzinie 1145 w koœciele. Na sobotnich
spotkaniach omawiamy krótko niedzielne czytania i
poznajemy piosenki nawi¹zuj¹ce do

prze¿ywanego w danym czasie okresu
liturgicznego. Uczymy siê jak œpiewaæ, by nasz
œpiew by³ coraz ³adniejszy i pomaga³ innym w
modlitwie. Jest równie¿ czas na wspóln¹ radoœæ,
spotkania, rozmowê. W niedziele œpiewamy na
Mszy Œw., ucz¹c siê w ten sposób czynnie
prze¿ywaæ Eucharystiê.
Zawsze z radoœci¹ i otwartoœci¹ czekamy na
kolejne dzieci pragn¹ce przy³¹czyæ siê do naszej
œpiewaj¹cej wspólnoty, tych, którzy mogliby
do³¹czyæ do tej graj¹cej, a tak¿e nauczyciela
muzyki. A do³¹czyæ mo¿e ka¿dy. Wystarczy tylko
choæ troszkê lubiæ œpiewaæ lub graæ i kochaæ Pana
Jezusa.
Dziêkujemy rodzicom za posy³anie dzieci na
spotkania, m³odzie¿y za godzenie obowi¹zków
uczniów i studentów z dzia³alnoœci¹ w chórku, a
przede wszystkim dziewczêtom i ch³opcom za ich
zaanga¿owanie we wspólne œpiewanie dla Pana
Boga.

Anna i Piotr Pluciñski

PIEŒNI WIELKANOCNE W LITURGII
Od Wigilii Paschalnej, od tej najœwiêtszej
nocy, kiedy Chrystus, jak œpiewamy w Exultet,
przez swoje zmartwychwstanie z³ama³ potêgê
grzechu, œmierci i szatana rozpoczyna siê okres
Zmartwychwstania Pañskiego, który trwa do
Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego ( w³¹cznie).

Przez ca³y ten okres œpiewamy pieœni o
zmartwychwstaniu Pañskim.W Ostatnie 10 dni
okresu wielkanocnego przygotowujemy siê na
nowy dar Ducha Œwiêtego. W tygodniu
uwzglêdniamy treœci przypadaj¹cego w danym
dniu wspomnienia,œwiêta czy uroczystoœci,
jednak i wówczas dozwolone jest œpiewanie
pieœni wielkanocnych.
Oto przyk³ady najstarszych polskich pieœni
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wielkanocnych.
Józef klatt- badacz dziejów œpiewu
koœcielnego - za najstarsz¹ pieœñ wielkanocna
uznaje pieœñ "Chrystus zmartwychwstan jest" ,
która pochodzi z II po³owy XIV w. W zbiorach
warmiñskich odnajdujemy j¹ zarówno w dawnej,
pierwotnej postaci -" Chrystus z martwych wsta³
je" - jak i w wersjach póŸniejszych: " Chrystus z
martwych wsta³ jest" lub "Chrystus zmartwych
powsta³".
Pieœñ " Weso³y nam dzieñ nasta³" pochodzi
z XV w., natomiast Pieœñ " Weso³y nam dzieñ dziœ
nasta³"- jest nieco póŸniejsza.
Szesnastowieczne pieœni "Chrystus Pan
zmartwychwsta³" i" Dnia tego œwiêtego
wielkanocnego" œpiewano pocz¹tkowo na inne
melodie ni¿ podane póŸniej przez Klonowskiego i
Mazurowskiego. Z XVII w . pochodz¹ pieœni " Dziœ
Chrystus Król wiecznej chwa³y" oraz"
Wys³awiajmy Chrystusa Pana".
Osiemnastowieczne pieœni wielkanocne, to
"Alleluja ,Jezus ¯yje", " Alleluja, chwalcie Pana", "
Nie zna œmierci Pan ¯ywota."
Nastêpne wieki przynosz¹ nam nowe pieœni
wielkanocne.Popularn¹ pieœñ wielkanocn¹
pochodz¹ca z Ma³opolski " Otrzyjcie ju¿ ³zy
p³acz¹cy" cytuje w swoim œpiewniku z 1878 roku
ks.J.Siedlecki.

Opracowa³:
organista parafii Zb¹szyñ

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
·
4kwietnia Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego
J
20, 1-9
Aposto³owie przy grobie
Zmartwychwsta³ego.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze by³o ciemno, Maria Magdalena uda³a siê do grobu
i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc i
przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus mi³owa³, i rzek³a do nich: «Zabrano Pana z grobu i
nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono». Wyszed³ wiêc Piotr i ów
uczeñ i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do grobu.
A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie
wszed³ do œrodka. Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr,
id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce
p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie
razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym
miejscu. Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ,
który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On
ma powstaæ z martwych.
W tajemnicy Zmartwychwstania radujemy siê nie tylko
zwyciêstwem Chrystusa nad Jego œmierci¹, ale tak¿e nad
nasz¹, czyli ka¿dego cz³owieka. To jest wielkanocny dar!
Przez uczestnictwo w œmierci odnosi On zwyciêstwo nad
nasz¹ œmierci¹. Owocem tego zwyciêstwa jest nasza
nieodwo³alna przysz³oœæ ¿ycia w Bogu, bo Jego
zwyciêstwo nad œmierci¹ sta³o siê ostatecznym
zwyciêstwem nad grzechem. Pusty Grób Pañski jest
znakiem tego zw yciêstw a
dotykal nym dowo dem
radosnej Prawdy Zmartwychwstania. Wiêc raduj siê
Cz³owieku naszych czasów! Chrystus ciê wyzwala,
poniewa¿ ciê kocha, poniewa¿ wyda³ za ciebie siebie
samego, poniewa¿ dla ciebie i dla wszystkich odniós³
zwyciêstwo. Chrystus odda³ œwiat i ciebie Bogu i
przywróci³ Boga tobie oraz œwiatu. Na zawsze! „Ufajcie,
Jam zwyciê¿y³ œwiat!”
·
11 kwietnia Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
J 20, 19-31
B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli.
By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam
gdzie przebywali uczniowie, drzwi by³y zamkniête z
obawy przed ¯ydami. Jezus wszed³, stan¹³ poœrodku i
rzek³ do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokaza³
im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam Jak
Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am». Po tych
s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³
razem z nimi, kiedy przyszed³ Jezus. Inni zaœ uczniowie
mówili do niego: «Widzieliœmy Pana!» Ale on rzek³ do
nich: «Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i
nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki
mojej do boku Jego, nie uwierzê». A po oœmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewn¹trz domu i
Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych,
stan¹³ poœrodku i rzek³: «Pokój wam!» Nastêpnie rzek³ do

Tomasza: «Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce.
Podnieœ rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku, i nie b¹dŸ
niedowiarkiem, lecz wierz¹cym». Tomasz Mu
odpowiedzia³: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedzia³ mu Jezus:
«Uwierzy³eœ, bo Mnie ujrza³eœ; b³ogos³awieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej ksiêdze, uczyni³ Jezus wobec uczniów. Te
zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego.
Tomasz, podobnie jak wszyscy Aposto³owie, czu³ siê
g³êboko zawiedziony niespodziewanym, niepomyœlnym i
tak bolesnym koñcem Jezusa. Byæ mo¿e po œmierci
Jezusa mocno ¿a³owa³, i¿ da³ siê wci¹gn¹æ w Jego sprawê
i nie chcia³ ponownie daæ siê nabraæ. Metodami
eksperymentalnymi pragnie sprawdziæ Dobr¹ Nowinê o
Zmartwychwstaniu. Chce zobaczyæ i dotkn¹æ te miejsca
na ciele Jezusa, które by³y przyczyn¹ Jego œmierci.
Nieufnoœæ Tomasza posiada jednak o ile mo¿emy tak
powiedzieæ swój pozytywny wymiar. Sprawê Jezusa
traktowa³ bardzo na serio. By³ w ni¹ ca³y zaanga¿owany.
Zmartwychwstanie Jezusa by³o dla niego, jak i dla innych
Aposto³ów, nie tylko problemem wiary w cud. By³ to
bardzo osobisty problem: Jak ¿yæ dalej? Komu poœwiêciæ
dalej ¿ycie? Komu siê teraz powierzyæ? Tomasz rozumia³
dobrze, i¿ jego ¿ycie nabra³o by zupe³ni e innego
znaczenia i sensu, gdyby Jezus ¿y³, gdyby Jezus
zmartwychwst a³. St¹d te¿ Ch rystus traktu je jego
nieufnoœæ nie tylko z wielkim mi³osierdziem, ale tak¿e
bardzo serio. Spe³nia dos³ownie wszystkie warunki, jakie
Tomasz postawi³, aby uwierzyæ w tajemnicê Jego
Zmartwychwstania.
·
18 kwietnia III Niedziela Wielkanocna
J 21, 1-19 Trzecie zjawienie siê Zmartwychwsta³ego
Aposto³om.
Jezus ukaza³ siê znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A
ukaza³ siê w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr,
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedzia³ do nich: «Idê ³owiæ ryby».
Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tob¹». Wyszli wiêc i
wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie z³owili. A gdy ranek
zaœwita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie nie
wiedzieli, ¿e to by³ Jezus. A Jezus rzek³ do nich: «Dzieci,
czy nie macie nic do jedzenia»? Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzek³ do nich: «Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi,
a znajdziecie». Zarzucili wiêc i z powodu mnóstwa ryb nie
mogli jej wyci¹gn¹æ. Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ,
którego Jezus mi³owa³: «To jest Pan!» Szymon Piotr
us³yszawszy, ¿e to jest Pan, przywdzia³ na siebie
wierzchni¹ szatê, by³ bowiem prawie nagi, i rzuci³ siê w
morze. Reszta uczniów dobi³a ³odzi¹, ci¹gn¹c za sob¹
sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie by³o daleko, tylko
oko³o dwustu ³okci. A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce
siê na ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê oraz chleb.
Rzek³ do nich Jezus: «Przynieœcie jeszcze ryb, któreœcie
teraz u³owili». Poszed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg
sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu piêædziesiêciu trzech.
A pomimo tak wielkiej iloœci, sieæ siê nie rozerwa³a. Rzek³
do nich Jezus: «ChodŸcie, posilcie siê!» ¯aden z uczniów
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu pytania: «Kto Ty jesteœ»?, bo
wiedzieli, ¿e to jest Pan. A Jezus przyszed³, wzi¹³ chleb i
poda³ im, podobnie i rybê. To ju¿ trzeci raz, jak Jezus
ukaza³ siê uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta³. A gdy
spo¿yli œniadanie, rzek³ Jezus do Szymona Piotra:
«Szymonie synu Jana, czy mi³ujesz Mnie wiêcej ani¿eli
ci»? Odpowiedzia³ Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê
kocham». Rzek³ do niego: «Paœ baranki moje». I
powtórnie powiedzia³ do niego: «Szymonie, synu Jana,
czy mi³ujesz Mnie»? Odpar³ Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e
Ciê kocham». Rzek³ do niego: «Paœ owce moje».
Powiedzia³ mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie»? Zasmuci³ siê Piotr, ¿e mu po raz trzeci
powiedzia³: «Czy kochasz Mnie»? I rzek³ do Niego:
«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham».
Rzek³ do niego Jezus: «Paœ owce moje. Zaprawdê,
zaprawdê powiadam ci: Gdy by³eœ m³odszy, opasywa³eœ
siê sam i chodzi³eœ, gdzie chcia³eœ. Ale gdy siê
zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje, a inny Ciê opasze i
poprowadzi, dok¹d nie chcesz». To powiedzia³, aby
zaznaczyæ, jak¹ œmierci¹ uwielbi Boga. A
wypowiedziawszy to rzek³ do niego: «PójdŸ za Mn¹!»
Co robi Jezus dla spracowanych rybaków? Szykuje dla
nich posi³ek. Zaprasza, by i oni podzielili siê z Nim tym, co
z³owili. Zaprasza tak¿e nas i daje nam Pokarm na ¿ycie
wieczne Eucharystiê. Myœlê, ¿e tak do koñca nie umiemy
poj¹æ, jak wielkim pokrzepieniem w naszym ¿yciu jest ten
Chleb, który staje siê Cia³em Pana i Wino, które staje siê
Jego Krwi¹. Nie potrafimy poj¹æ, ¿e w zamian Jezus nic od
nas nie chce nic, poza mi³oœci¹. Tylko ona mo¿e zmazaæ
nasze zapieranie siê Go i tylko dziêki niej jesteœmy w
stanie iœæ za Nim. Nawet jeœli ta nasza mi³oœæ jest
niedoskona³a. Ona uzdalnia cz³owieka do s³u¿by a¿ po
mêczeñsk¹ œmieræ. A póŸniej, po œmierci, pozwala stan¹æ
przed Bo¿ym tronem na wieki!

·
25 kwietnia IV Niedziela Wielkanocna
J 10, 27-30 Jezus daje swoim owcom ¿ycie wieczne.
Jezus powiedzia³: «Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja
znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie
zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki. Ojciec
mój, który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie
mo¿e ich wyrwaæ z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteœmy».
Ten sam Jezus, który podczas Mêki by³ tak straszliwie
poni¿ony, mówi teraz o tych, którzy w Niego wierz¹: „Nikt
nie wyrwie ich z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteœmy”. Nam siê czasem wydaje, ¿e oddala nas od
Jezusa nasze zmêczenie, brak czasu, s³aboœæ woli lub
cia³a. Ale tak jak dziecko czuje siê bezpieczne, kiedy
mocno trzyma siê rêki matki, tak i my w Jezusie
Chrystusie prze¿ywamy zjednoczenie z Jego Ojcem.
Wtedy i dla nas s¹ przekonywaj¹ce te s³owa œw. Paw³a:
„Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy przeœladowanie, g³ód czy nagoœæ,
niebezpieczeñstwo czy miecz?” (Rz 8, 35). Chocia¿
nasza ludzka mi³oœæ jest s³aba, to Jego zawsze wierna i
trwa³a.
·
2 maja V Niedziela Wielkanocna
J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe.
Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³: «Syn
Cz³owieczy zosta³ teraz uwielbiony, a w Nim zosta³ Bóg
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uwielbiony. Je¿eli Bóg zosta³ w Nim uwielbiony, to Bóg
uwielbi Go tak¿e w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Bêdziecie Mnie
szukaæ, ale jak to ¯ydom powiedzia³em, tak i teraz wam
mówiê, dok¹d Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie. Dajê wam
przykazanie nowe, abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak,
jak Ja was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami
moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali».
Po wyjœciu Judasza...”. Jak¿e smutne s¹ te s³owa œw.
Jana Ewangelisty. Czytamy je w pi¹t¹ niedzielê
Wielkanocy. Bo to jest realizm ¿ycia Pana Jezusa tak¿e po
zmartwychwstaniu! Móg³ g³osiæ Ewangeliê Bo¿¹ bez
potrzeby umierania za nas na Krzy¿u. Móg³ wróciæ do
Ojca i oznajmiæ: „…oni nie chc¹ wierzyæ, ¿e ich kochamy i
chcemy ich ¿ycia wiecznego”. Tak mia³by prawo myœleæ
niejeden z nas. Ale On, umi³owawszy swoich, do koñca
ich umi³owa³, to znaczy do ostatecznych mo¿liwoœci
swojego Najœwiêtszego Serca. Jego testamentem jest
„przykazanie nowe”, które wyra¿a siê w tych s³owach:
„abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak, jak Ja was
umi³owa³em”. To nie tylko Jego przykazanie, ale i wzór! To
bêdzie znak rozpoznawczy Jego uczniów. A taki znak
musi byæ wyrazisty. My mamy siê wzajemnie tak mi³owaæ,
jak On nas umi³owa³ czyli do koñca, do utraty si³, a nawet
¿ycia.

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

WARSZTATY CHÓRALNE
Dziêki przychylnoœci Proboszcza naszej
parafii ks. Zbigniewa Piotrowskiego i Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyœlu, Zespó³
Wokalny „Pauza” odbywa warsztaty chóralne,
aby podnieœæ poziom techniki œpiewu oraz

zaprezentowaæ siê mieszkañcom naszej
miejscowoœci i okolic. W tym celu zaprasza
znakomitych wyk³adowców z dziedziny muzyki
chóralnej. Pierwsze zajêcia odby³y siê 27 lutego,
a 28 lutego podczas niedzielnej Mszy Œw. o
00
godzinie 12 zespó³ zaœpiewa³. Okazja ku temu

by³a szczególna. Pañstwo Barbara Bajon sopran i Leszek Bajon - profesor Akademii
Mu zy cz ne j w Po zn an iu - b as , k tó rz y
przeprowadzili dla zespo³u zajêcia warsztatowe,
do³¹czyli do niego w charakterze wykonawców.
W utworze „Panis Angelicus” partiê solow¹
wykona³a Pani Barbara Bajon, utwór „Miserere
mei, Deus” dyrygowa³ prof. Leszek Bajon. Na
organach akompaniowa³ Jarek Borowicz.
Ca³oœæ dyrygowa³a dyplomantka prof. Leszka
Bajona i dyrygentka zespo³u - Kasia Jopek.
Korzystaj¹c z okazji pobytu w Zb¹szyniu,
Pañstwo Bajonowie wyrazili wolê poznania
naszego miasta. Z du¿ym zainteresowaniem
zwiedzali najciekawsze jego miejsca, z uwag¹
ws³uchuj¹c siê w pasjonuj¹c¹ opowieœæ Pana
Zenona Matuszewskiego o historii i dniu
dzisiejszym Zb¹szynia oraz jego mieszkañców.
Nasi goœcie pozostawali pod wra¿eniem
goœcinnoœci i serdecznoœci napotykanych przez
nich w Zb¹szyniu ludzi, a w szczególnoœci tak
ciep³ym przyjêciem, urzeczywistniaj¹cego
zdobyte w trakcie warsztatów umiejêtnoœci
zespo³u przez ksiêdza celebransa i parafian
zgromadzonych w koœciele, za co „Pauza”, jak
najserdeczniej dziêkuje.
Piotr Pluciñski

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.
17/.

Marika, Faustyna Graj, Sulêcin, ul. Wojska Polskiego,
Adrian, Piotr Nowotnik, Zb¹szyñ, ul. Krausego
Szymon, Franciszek Po³omka, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
Tobiasz Weiss,, Przyprostynia, ul. KoŸlarska,
Maria, Magdalena Chmielewska, Zb¹szyñ, ul. Wodna,
Maja Jokœ, Perzyny,
Adrian, Mateusz Miœkiewicz, N¹dnia,
Karol Tarka, Zb¹szyñ, ul. In¿. Wigury,
Marta, Franciszka Raczkowiak, Stefanowo,
Kacper, Rafa³ Szaferski, Zb¹szyñ, ul. Leœna,
Dominik Bok, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
Tymon Go³ek, Przyprostynia, u. Prandoty,
Zuzanna, Anastazja Bujnicka, Dublin,
Bartosz, Piotr Ciechañski, Zb¹szyñ, ul. £¹kowa,
Magdalena, Anna Dudziñska, Zb¹szyñ,
Wojciech Klemke, Stefanowo,
Natalia Zalewska, Przyprostynia, ul. Prandoty.

Odeszli do Wiecznoœci:

Redakcja

1/. Regina Biniaœ, l. 79, Zb¹szyñ, ul. Poprzeczna,
2/. Maria, Krystyna Mielke, l. 68, Zb¹szyñ, ul. Kolonia,
3/. Zofia Ch³opek, l. 84, Zb¹szyñ, ul. Piotrowskiego,
4/. Kazimiera Miko³ajczak, l. 88, Strzy¿ewo,
5/. Agnieszka Skorliñska, l. 85, Zb¹szyñ, ul. Rejtana,
6/. Aleksandra, Maria KaŸmierczak,
l. 63, Przyprostynia, ul. Œwiêtojañska
7/. Zbigniew Korbanek, l. 53.
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£
WIELKANOC- œwiêto nazywane Nie dzi el¹
Zmartwychwstania Pañskiego, poniewa¿ wydarzenie
to mia³o miejsce w³aœnie w niedzielê. Jest najstarszym i
najwa¿niejszym œwiêtem wœród Chrzeœcijan, centrum
ws zy st ki ch ta je mn ic zw i¹ za ny ch z ¿ yc ie m i
pos³annictwem Jezusa Chrystusa. Przez trzy pierwsze
wieki by³o ono jednym œwiêtem w Koœciele. Aposto³owie
obch odzi li je w ty m sam ym cz asie , gdy ¯ydz i
Paschê.Œwiêta wielkanocne nie maj¹ sta³ej daty i
nazywamy je r uchomymi. Od II w. Chrzeœcijanie
obchodzili je w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej
pe³ni ksiê¿yca i przypadaj¹ pomiêdzy 22 marca a 25
kwietnia. Jak to bywa w wiêkszoœci œwi¹t tak i w tych
znajdujemy w¹tki i symbole ró¿nych epok i kultur.
Œwiadczyæ o tym mo¿e ju¿ same nazewnictwo: Wielka
Noc, Wielki Dzieñ, Zmartwychwstanie , Pascha, Easter...
Wielka- gdy¿ cud zmartwychwstania jest najwiêkszym
cudem w ¿yciu Pana Jezusa. Noc- poniewa¿
zmartwychwstanie dokona³o siê u schu³ku nocy, rankiem
o œwicie.
W niektórych jêzykach s³owiañskich œwiêto to
nazywa siê Wielkim Dniem, w innych zaœ
Zmartwychwstaniem. Znane jest te¿ jako Pascha( od
hebrajskiego- Pesach). Obchodzono wtedy- w pe³niê
ksiê¿yca- Œwiêto Przaœników, upamiêtniaj¹ce wyjœcie
¯ydów z Egiptu, w czasie którego na ofiarê przeznaczano
jednoroczne baranki. Jezus te¿ obchodzi³ to œwiêto,
poniewa¿ by³ Hebrajczykiem. Na nie przyby³ z uczniami
do Jerozolimy.
Pesach sta³o siê te¿ t³em okrutnej i haniebnej mêki i
œmierci oraz cudownego zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa- jako tajemnicy naszego
odkupienia,wybawienia z niewoli szatana i wprowadzenia
nas do Ziemi Obiecanej, do Ojca w niebie. Przez swoje
zmartwychwstanie potwierdzi³, ¿e jest prawdziwym
Mesjaszem-Synem Bo¿ym, przekonuj¹c wszystkich tych,
którzy w¹tpili w to w czsie Jego mêki i œmierci. Wielkanoc
jest œwiêtem œwi¹t, wewnêtrzn¹ przyczyn¹ naszego
œwiêtowania i radoœci.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£ !!! Œw. Pawe³
napisa³: "Je¿eli Chrystus nie zmartwychwsta³, pró¿na jest
wasza wiara". Nasz los po œmierci, czyli ca³e nasze ¿ycie i
zmartwychwstanie jest zakorzenione w
Zmartwychwstaniu Jezusa. Powstaniemy z martwych
tylko pod warunkiem, ¿e On zmartwychwsta³.Koœció³
przypomina nam tê prawdê w ka¿d¹ niedzielê, która jest
pami¹tk¹ Zmartwychwstania. Jezus Chrystus, który
umar³ ci¹gle ¿yje, ukryty pod postaciami chleba i wina.
Uœwiadamiamy to sobie po Przeistoczeniu, gdy kap³an
mówi do wiernych:"Oto wielka tajemnica wiary"...
Œwiêto Zmartwychwstania uœwiadamia nam, ¿e
œwiat w którym ¿yjemy jest doczesny i ma charakter
przejœciowy. To co wieczne istnieje poza granic¹ œmierci.
Œwiêto Zmartwychwstania jest nadziej¹, a jednoczeœnie
wo³aniem o wiarê i mi³oœæ, abyœmy przechodz¹c przez
bramê œmierci weszli w sferê oddzia³ywañ Boga, który jest
Mi³oœci¹.
OKRES WIELKANOCNY rozpoczyna siê w I
Niedzielê Wielkanocn¹. Przez kolejnych 8 dni trwa
oktawa uroczystoœci Zmartwychwstania. Jej ostatnim
dniem jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Mi³osierdzia
Bo¿ego. Dni oktawy maj¹ rangê uroczystoœci Pañskich.
Przez 50 dni po uroczystoœci Zmartwychwstania trwa
Okres Wielkanocny, w którym Koœció³ raduje siê ze
zwyciêstwa Chrystusa. W koœciele obok o³tarza stoi
pa sc ha ³, ba ra ne k wi el ka no cn y, fi gu ra Je zu sa
Zmartwychwsta³ego oraz krzy¿ z czerwon¹ stu³¹.
Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu
Pañskim, zawsze w czwartek, obchodzi siê uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego. W Polsce od 2003 r. jest
ona przeniesiona na nastêpuj¹c¹ po tym czwartku
niedzielê - a wiêc na VII Niedzielê Wielkanocn¹. Dni
powszednie po tej uroczystoœci a¿ do nastêpnej soboty
w³¹cznie stanowi¹ czas przygotowania i oczekiwania na
Zes³ anie Duch a Œwiê tego - Piêæ dzie si¹t nicê . Ta
uroczystoœæ koñczy Okres Wielkanocny.W tym czasie
kolor bia³y jest kolorem liturgicznym.

opr. Kamilla Grocholewska

Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, ks. Krzysztof Borowicz, Zygmunt Buda, Krzysztof Kubiak,
Urszula Pawelska, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy, Kamilla Grocholewska, 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 Wniebowziêtej w Zb¹szyniu 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
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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. Zmiana na lepsze,
2. Rzewne wylewanie ³ez,
3. Osi¹gniête efekty, wyniki,
4. Poczucie godnoœci,
5. ¯al za pope³nione grzechy,
6. Historyk turecki 1652-1716,
7. Splecione prêty,
8. Poczucie winy,
9. Rozg³os o wielkich czynach,
10. Uroczystoœæ w Parafii
11. Dobroczynna praca,
12. Napój alkoholowy z beczki,
13. Wybryk katolika,
14. Mêski potomek,
15. Jasna pora doby,
16. Kleks z atramentu,

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki
z nr 3/2010 brzmi Krzy¿ WSPÓLNOTY
ZE S£ABOŒCI¥ CZ£OWIEKA

Nie nades³ano rozwi¹zañ.

Wœród Czytelników, którzy do 17. kwietnia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody.

ALLELUJA!!!
Œw. Pawe³ w sposób znamienny stwierdzi³:
„Je¿eli Chrystus nie Zmartwychwsta³ daremne jest
nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e nasza wiara”
(1 Kor 15,14). S³owa œw. Paw³a ka¿¹ umieœciæ
Wielkanoc w centrum naszej chrzeœcijañskiej
wiary i naszego zainteresowania.
W wiosenny poranek kobiety id¹ce do grobu,
aby nam aœc iæ Zma r³e go, zas koc zon e by³ y
tajemniczym spotkaniem
z anio³em, który
oznajmi³: „ Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród
umar³ych? Nie ma Go tu! Zmartwychwsta³! (£k
24,6). To zawo³anie przez wieki odbijaæ siê bêdzie
echem wœród wyznaj¹cych wiarê, a tak¿e stanowiæ
bêdzie treœæ nauczania.
W Nowym Testamencie wystêpuj¹ dwa
greckie terminy, które okreœlaj¹ te wydarzenia.
Pierwszy z nich to egheirein tzn: „budziæ siê”.

Œmieræ symbolizuje sen, ¿ycie natomiast jest
czuwaniem. Drugi termin anistemi, to „wstanie na
nogi”, który wprost oznacza zmartwychwstanie
Chrystusa. Nie oznacza to wskrzeszenia, którego
Chrystus dokona³ na zmar³ym £azarzu, czy w
przypadku innych osób dlatego, ¿e oni póŸniej i tak
pomarli. Poprzez „przebudzenie” Chrystus
przechodzi ze œmierci do ¿ycia i do œmierci ju¿ nie
wraca. Po takim przejœciu nastêpuje wywy¿szenie
Chrystusa, który przez swoje Zmartwychwstanie
przyci¹ga nas wszystkich do Siebie.
Niech te zbli¿aj¹ce siê œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego, bêd¹ nadziej¹ na
nasze przebudzenie siê do ¿ycia w wiecznoœci.

Ks. Krzysztof Borowicz
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