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MARYJA ZAWSZE PROWADZI DO JEZUSA!MARYJA ZAWSZE PROWADZI DO JEZUSA!
Maj  miesi¹c w sposób szczególny poœwiêcony Dzieje Apostolskie, towarzyszy uczniom w Wieczerniku: 

Matce Bo¿ej. W tych dniach w polskich koœcio³ach „Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwn¹, 
codziennie odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa majowe. która le¿y blisko Jerozolimy, w odleg³oœci drogi 

Prymas Wyszyñski, w latach 50-tych napisa³ treœæ szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze 
Œlubów jakie pragn¹³ by naród Polski z³o¿y³ Najœwiêtszej i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip 
Maryi Pannie. By³y one swego rodzaju manifestacj¹ i Tomasz, Bart³omiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, 
religijn¹ jednoœci narodu, wa¿nej w tamtych trudnych dla i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni 
Koœcio³a w Polsce czasach, ale przede wszystkim, jako trwali jednomyœlnie na modlitwie razem z niewiastami, 
pe wi en  pr og ra m pr ac y du ch ow ej : os ob is te j Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego (Dz 1, 12-14). 
i wspólnotowej. Zawierzenia tego Maryja jest obecna w ka¿dym 
dokonali polscy biskupi 26 sierpnia momencie ¿ycia Koœcio³a. Sobór 
1956 r., w uroczystoœæ Matki Bo¿ej Watykañski II powie, ¿e „Maryja 
Czêstochowsk ie j .  W  t ekœc ie  wziêta do nieba (...) przez swe 
Jasnogórskich Œlubów czytamy w i e l o r a k i e  w s t a w i e n n i c t w o  
m. in.: „Zwierciad³o sprawiedliwoœci! ustawicznie wyjednuje nam dary 
Ws ³u ch uj ¹c  si ê w  od wi ec zn e zbawienia wiecznego. Dziêki swej 
têsknoty Narodu, przyrzekamy Ci macierzyñskiej mi³oœci opiekuje siê 
kroczyæ za S³oñcem sprawiedliwoœci, b r a æ m i  S y n a  s w e g o  
Chrystusem, Bogiem naszym. p i e l g r z y m u j ¹ c y m i  j e s z c z e  
Przyrzekamy usilnie pracowaæ nad i  n a r a ¿ o n y m i  n a  t r u d y  
tym, aby w O jczyŸnie n aszej i niebezpieczeñstwa, póki nie 
wszystkie dzieci Narodu ¿y³y zo st an ¹ d op ro wa dz en i d o 
w mi ³oœci  i  sprawiedl iwoœci ,  szczêœliwej ojczyzny” (Konstytucja 
w zgodzie i pokoju, aby wœród nas nie dogmatyczna o Koœciele, n. 62).
by³o nienawiœci, przemocy i wyzysku. Mo ¿n a je dn ak  po st aw iæ  
Przyrzekamy dzieliæ siê miêdzy sob¹ pytanie: czy aby nabo¿eñstwo do 
ochotnie plonami ziemi i owocami Matki Bo¿ej nie przes³ania samego 
pracy, aby pod wspólnym dachem Chrystusa? Nie, jeœli chrzeœcijanin w 
domostwa naszego nie by³o swoim nabo¿eñstwie do Maryi jest 
g³odnych, bezdomnych i p³acz¹cych k i e r o w a n y  k u  J e z u s o w i  
(...) Przyrzekamy wypowiedzieæ C h r y s t u s o w i .  K r y t e r i u m  
walkê lenistwu i lekkomyœlnoœci, autentycznoœci pobo¿noœci maryjnej 
m a r n o t r a w s t w u ,  p i j a ñ s t w u  j e st  u mi ³ ow a ni e  Ch r ys t us a  
i r oz wi ¹z ³o œc i.  Pr zy rz ek am y i Koœcio³a. Jeœli chrzeœcijanin 
z d o b y w a æ  c n o t y :  w i e r n o œ c i  wierz¹cy w objawienia maryjne w 
i su mi en no œc i,  pr ac ow it oœ ci  i os zc zê dn oœ ci , Lourdes czy Fatimie, pod¹¿aj¹cy na „majówkê” czy 
wyrzeczenia siê siebie i wzajemnego poszanowania, odmawiaj¹cy ró¿aniec staje siê bardziej kochaj¹cy 
mi³oœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej”. Jezusa, nawraca siê, wiêcej czyta Pisma Œwiêtego, 

Dziœ te s³owa tak¿e nam wyznaczaj¹ program wiêcej w jego ¿yciu modlitwy, bardziej poznaje i przez to 
pracy duchowej oraz s¹ zaproszeniem, wezwaniem do kocha Koœció³ taki, jaki on jest - to znak, ¿e taka 
rachunku sumienia ze swojego ¿ycia wiary. Matka Bo¿a pobo¿noœæ mary jna jes t  zdrowa.  Zreszt¹,  
jest T¹, która mo¿e pomóc w rozpoczêciu pracy nad w objawieniach w Lourdes czy Fatimie czy innych 
sob¹,  w rachunku sumienia. Dlatego w Litan ii uznanych przez Koœció³, nie ma nic nowego, czego nie 
Loretañskiej wzywamy Jej pomocy miêdzy innymi jako by³oby ju¿ w Piœmie Œwiêtym. Prawdziwa duchowoœæ 
„Wspomo¿ycie lki  wiernych” . Obdarzaj¹c Maryjê  maryjna naprowadza na Jezusa i Ewangeliê zgodnie ze 
wieloma tytu³ami, w ten sposób wyra¿amy nasze ró¿ne s³owami „Uczyñcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
potrzeby i stan ducha, a tak¿e swoj¹ aktualn¹ sytuacjê (J 2, 5).
¿yciow¹. Wszystkie te wezwania sprowadzaj¹ siê do O Maryi, mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e jest ona 
jednego: przyjœæ do Jezusa. Taka te¿ jest rola Maryi w pierwsz¹ chrzeœcijank¹. Jej ¿ycie nie by³o ³atwe, jej los 
Koœciele: prowadziæ do Jezusa.

jest podobny do losu wielu ludzi. Dlatego tym bardziej 
Nowy Testament w niewielu miejscach mówi 

mo¿emy J¹ prosiæ o wstawiennictwo i orêdownictwo o Maryi. Jednak jest Ona obecna w najbardziej 
w naszych ró¿nych sprawach, problemach, prosiæ za znacz¹cych momentach ¿ycia Jezusa, a póŸniej, 

rodz¹cego siê Koœcio³a. Oprócz historii narodzenia ludzi, za ca³y œwiat. Oddaj¹c Jej czeœæ w tak wielu 
Jezusa w Betlejem, Maryja pojawia siê u progu tytu³ach oznacza, ¿e pragniemy j¹ zaprosiæ we 
publicznej dzia³alnoœci swojego Syna podczas wesela w wszystkie sfery naszego ¿ycia. A Ona przyprowadza 
Kanie, wiemy tak¿e, ¿e by³a (przynajmniej w niektórych 

nas do swego Syna, uczy nas kochaæ. Do tego przecie¿ 
miejscach) razem z Jezusem i aposto³ami podczas 

sprowadza siê wiara w Boga.publicznej dzia³alnoœci. Towarzyszy³a swojemu Synowi 
podczas drogi na Kalwariê. W koñcu, mówi¹ o tym Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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MSZE ŒWIÊTE: Szafarze Komunii Œwiêtej: w ka¿d¹ niedzielê
Dni powszednie: 7:00   Msza Œwiêta od godz. 10:00

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

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

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

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

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

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

604-637-047I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta 
7:30    Msza Œwiêta 

S T R A ¯  H O N O R O W A  N A J Œ W I Ê T S Z E G O  16:30  Msza Œwiêta dla dzieci 
SERCA PANA JEZUSA:18:00  Msza Œwiêta 

19:30  Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy 

00 00I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta Sakrament od godz. 8  do 9 . W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca 
7:30    Msza Œwiêta 00Msza œw. o godz. 7  w intencjach Stra¿y Honorowej NSPJ. Po 
18:00  Msza Œwiêta

mszy œwiêtej wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu  i  krótkie 20:00  Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska 
nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.i Apel Jasnogórski

BIURO PARAFIALNE: NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 wraz z 
Wtorek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30 Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
Pi¹tek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

RODZINA RADIA MARYJA:

PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ: spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œwiêtej o 

godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Œroda 17:30 19:00
Maryja w salce Domu Parafialnego

Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081 ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:

spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO: wieczornej
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas 
MszyŒwiêtych o godz. 17:00. BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:

Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem 

po Mszy Œwiêtej wieczornej. CZCICIELE ŒWIÊTEGO OJCA PIO I S£UGI BO¯EGO JANA 
PAW£A II

SAKRAMENT POJEDNANIA: ka¿dy czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca o godz. 17:00
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowskaw Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,

CHÓREK DZIECIÊCY:ODWIEDZINY CHORYCH:
Prowadz¹cy: p. Piotr PluciñskiKap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o godz. 
11 na salce w Domu KatolickimUwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do

chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
P O R A D N I C T W O  A A  ( d l a  o s ó b  u z a l e ¿ n i o n y c h )  ksiê¿y wikariuszy.
GRUPA  AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)  
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda Ksi¹dz Proboszcz tel. 3868 444
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406Ksi¹dz Krzysztof (B.) tel. 3868 014

Ksi¹dz Krzysztof (K.) tel. 3869 892
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie w 

00 00koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 8  do 9 .
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"PAN JEZUS JU¯ SIÊ ZBLI¯A,JU¯ PUKA DO MYCH DRZWI”"PAN JEZUS JU¯ SIÊ ZBLI¯A,JU¯ PUKA DO MYCH DRZWI”

Maj, uroczyœcie przystrojone Koœcio³y,gromady moim ¿yciu.  Rodzice, katecheci i inni bliscy 
ludzi, dzieci w bieli...Tak, to w³aœnie ten dzieñ, dzieñ uœwiadamiali mi jak bardzo jest On wa¿ny. Ja jako 
I Komunii Œwiêtej. Jedna z wielu uroczystoœci, któr¹ 9-letnie dziecko przyznam, ¿e nie by³em na tyle 
zapamiêtamy na zawsze w swoim ¿yciu. Po okresie œwiadomy, co to dla mnie oznacza. Dostrzegam to 
przygotowañ dzieci wraz z rodzicami i bliskimi teraz, kiedy sta³em siê dojrzalszy fizycznie i duchowo. 
przychodz¹ do Koœcio³a, aby po raz pierwszy w pe³ni W dzieciñstwie  pamiêtam, ¿e zawsze chcia³em 
uczestniczyæ we Mszy Œw.- przyjmuj¹c Pana Jezusa przyjmowaæ Op³atek, tylko nie mog³em, poniewa¿ 
do swego serca. by³em za m³ody. Kiedy nadszed³ ten wa¿ny Dzieñ 

Drugoklasiœci o I Komunii Œwiêtej. by³em radosny. Chcia³em ten pierwszy raz przyj¹æ 
  >  Ja oczekujê bli¿szego poznania Pana Pana Jezusa jak najlepiej, aby nie pope³niæ ¿adnej 

Jezusa i nauki rozmawiania z Nim poprzez modlitwê. „gafy”.. Wtedy te¿ by³a dla mnie wa¿na pamiêæ tego 
I Komunia Œw.daje mi mo¿liwoœæ spowiadania siê Wydarzenia. Pob³ogos³awi li mnie rodzice oraz 
i pojednania z Bogiem. Po babcie. Przed koœcio³em sta³o 
przyjêciu Komunii Œw.stanê siê du¿o ludzi, a spoœród nich 
uczniem Pana Jezusa. wyró¿niali siê ubrane na bia³o 

  >  Cieszê siê, ¿e pierwszo-komunijne dzieci, 
przyst¹piê do I Komunii Œw., które siê ustawia³y. Ja do nich 
ch oc ia ¿ t ro ch ê s iê  bo jê  do³¹czy³em i siê zaczê³o. 
uroczystoœci w Koœciele.Chcê Weszliœmy ze œpiewem do 
przy j¹æ  pana Jezusa do  koœcio³a. Ka¿dy ze skupieniem 
serca.Oczekujê tak¿e jakiœ chcia³  prze¿y æ te Wie lkie 
prezentów.Jestem szczêœliwy, Wydarzenie jak najlepiej. By³y 
¿e zobaczê dawno nie widzian¹ wtedy modlitwy dziêkczynne do 
ciociê chrzestn¹, a na dodatek rodziców i ich b³ogos³awieñstwa. 
moje przyjêcie komuni jne I przyj¹³em Cia³o i Krew Pana 
o d b ê d z i e  s i ê  w  p i ê k n e j  Jezusa. Od tej chwili mog³em ju¿ 
restauracji. ¿ y w i æ  s i ê  t y m  Œ w i ê t y m  

  >  Przystêpuj¹c do Pokarmem. PóŸniej pojecha³em 
I Komunii Œw.po raz pierwszy n a  s a l ê ,  g d z i e  m i a ³ e m  
bêdê uczestniczyæ we Mszy obchodzon¹ dalsz¹ czêœæ tego 
Œw.tak jak moi rodzice. Cieszê Dnia. Dosta³em prezenty. Dla 
si ê,  ¿e  pr zy jm ê do  se rc a mnie by³o wtedy te¿ wa¿ne, ¿e 
P.Jezusa. D³ugo czeka³am na tê krewni przyjechali do mnie na t¹ 
chwilê. Uroczystoœæ, aby razem ze mn¹ 

P i e r w s z a  K o m u n i a  siê cieszyæ. Pojecha³em te¿ do 
Œwiêta we wspomnieniach d z i a d k ó w  n a  c m e n t a r z ,  
Parafian. poniewa¿ chcia³em, aby te¿ byli 

  > Parafianin<  Do z e  m n ¹ .  P o d  w i e c z ó r  
I Komunii Œwiêtej przyst¹pi³em przyjecha³em jeszcze raz do 
rok temu. By³ to dzieñ bardzo koœcio³a, aby odebraæ obrazek 
wa¿ny w moim ¿yciu dlatego, ¿e mog³em przyj¹æ pami¹tkowy, który wisi dzisiaj na œcianie mojego 
Pana Jezusa do swego serca. Bardzo d³ugo pokoju i przypomina mi ten wspania³y i piêkny dla 
czeka³em na ten dzieñ ale wreszcie siê doczeka³em. mnie Dzieñ.   
Komunie przyjmujê na ka¿dej mszy œw., chyba ¿e   > Ks. Krzysztof Borowicz< Jednym z wielu 
trochê nagrzeszê, to wtedy nie przystêpujê do faktów, które zapad³y mi w pamiêci w zwi¹zku ze 
Komunii. wspomnieniami sprzed 30 lat od chwili przyjêcia 

  > Parafianka< Jako 9-letnia dziewczynka nie I Komunii œw jeden jest bardzo wa¿ny. Wspominam 
rozumia³am w pe³ni istoty tej uroczystoœci. Bardzo nie dzisiaj ks. Grzegorza Przybysza, który przed 30 laty 
mog³am doczekaæ siê nie tego, ¿e przyjmê po raz przygotowywa³ nas do Komunii œw. w parafii 
pierwszy Chrystusa lecz prezentów, jakie mia³am pw.Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku 
otrzymaæ. Teraz, gdy jestem ju¿ doros³a - sakrament Wlkp. Dla wielu z nas by³ wzorem. Dzieci i m³odzie¿ 
Eucharystii jest dla mnie bardzo wa¿n¹, nieoderwaln¹ lgnê³y do niego. Mia³ dar jednania z sob¹ ludzi.Dzieci 
czêœci¹ mojego ¿ycia. i m³odzie¿ lubili go s³uchaæ. Pamiêtam dzieñ 

  > Grzegorz Jasku³a< Moj¹ Pierwsz¹ Komuniê 18.05.1980. To w³aœnie dzieñ, w którym pierwszy raz 
Œwiêt¹ przyj¹³em 13 maja 2001 roku. To by³ bardzo przyj¹³em Jezusa eucharystycznego. Ks. Grzegorz 
wa¿ny Dzieñ dla mnie. Rankiem, kiedy siê obudzi³em czuwa³, aby wszystko przebieg³o jak nale¿y. W³aœnie 
nie wiedzia³em co mam robiæ, by³em bardzo wtedy spogl¹daj¹c na niego powiedzia³em sobie 
zestresowany. To by³ przecie¿ jedyny taki Dzieñ w w duchu, ¿e chcia³bym byæ taki jak on. Nie zdawa³em 
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sobie jednak sprawy z tego o co proszê. Zosta³em Myœlê, ¿e ze wzglêdu na okolicznoœci i wiek byliœmy 
ksiêdzem. Wtedy pewnie nie do koñca o to mi bardziej dojrzali do tej chwili.
chodzi³o, ale Pan Bóg prowadzi nas swoimi drogami   Przygotowanie do Pierwszej Komunii Œwiêtej 
czytaj¹c nasze myœli. Nim cz³owiek wypowie swoj¹ dziecka to dla ca³ej rodziny szansa na pog³êbienie 
proœbê musi g³êboko siê zastanowiæ, czy do koñca przyjaŸni z Bogiem, na odnowienie ¿ycia zgodnie 
rozumie swoj¹ proœbê. z zasadami Ewangelii. Je¿eli rodzice i dzieci nie ¿yj¹ 

  > Anna Tomiñska< Do I Komunii Œw. na co dzieñ m¹droœci¹ Ewangelii, je¿eli w niedziele 
przyst¹pi³am jako 15-latka, w 1947r. Ze wzglêdu na i œwiêta nie spotykaj¹ siê z Bogiem w Eucharystii, to 
okres okupacji hitlerowskiej wczeœniej nie by³o takiej Pierwsza Komunia Œwiêta stanie siê tylko pewnym 
mo¿liwoœci, dlatego z tym wiêksz¹ niecierpliwoœci¹  wydarzeniem i mi³ym wspomnieniem, które na pewno 
czekaliœmy na tê chwilê, kiedy to zjednoczymy siê powiêkszy zasób rodzinnych fotografii, ale nie 
z P. Jezusem w Eucharystii. Do Komunii Œw. byliœmy wp³ynie na jakoœæ ¿ycia duchowego dziecka. Bardzo 
przygotowywani przez Ksiê¿y, a tak¿e Rodziców, wa¿na jest wiêc wspólna modlitwa w rodzinie, 
którzy byli naszymi pierwszymi katechetami, uczyli regula rny  udz ia³  ca³ej rodziny w niedzielnej 
nas poznawaæ bli¿ej Boga, zasad wiary. Wiara ludzi i œwi¹tecznej Eucharystii, a tak¿e wspólna lektura 
te¿ by³a inna, g³êbsza. Nie by³o wielkich przyjêæ Pisma Œwiêtego, która przybli¿a historiê mi³oœci Boga 
komunijnych, ludzie byli biedni. Ale my cieszyliœmy siê do cz³owiek
z obecnoœci P. Jezusa ukrytego pod postaci¹ Chleba. 

"PAN JEZUS JU¯ SIÊ ZBLI¯A,JU¯ PUKA DO MYCH DRZWI”"PAN JEZUS JU¯ SIÊ ZBLI¯A,JU¯ PUKA DO MYCH DRZWI”

opr. Kamilla Grocholewska

    Julia Ledóchowska urodzi³a siê 17 kwietnia 1865 uzdolniona opanowa³a kilkanaœcie jêzyków, gra³a na 
roku w Austrii, w arystokratycznej rodzinie polsko- fortepianie i cytrze. Uprawia³a sporty szczególnie 
szwajcarskiej. By³ to Poniedzia³ek Wielkanocny. jazdê na ³y¿wach i sankach.
Trzeba podkreœliæ ten szczególny moment jej Od najm³odszych lat by³a rozmi³owana w Bogu i mia³a 
narodz in ,  gdy¿ ta jemnica mêk i ,  œmierc i  wpojony obowi¹zek s³u¿enia tym, którzy potrzebuj¹ 
i zmartwychwstania Chrystusa w sposób wyj¹tkowy pomocy. Gdy ukoñczy³a 18 lat rodzina przenios³a siê 
naznaczy³a jej ¿ycie i odcisnê³a g³êboki œlad w jej do Lipnicy Murowanej w Galicji. Tam Julia odwiedza³a, 
duchowoœci. w ch³opskich chatach,  ob³o¿nie chorych 
    Ledóchowscy byli wspania³¹ i niezwyk³¹ rodzin¹. i potrzebuj¹cych pomocy, opatrywa³a im rany, 
Stryj Juli i, p rzysz³ej matk i Urszu li,  kardyna³ rozdawa³a lekarstwa. Na Bo¿e Narodzenie urz¹dzi³a 
Mieczys³aw Ledóchowski ( 1822-1902 ) by³ gwiazdkê dla biednych dzieci.
arcybiskupem gnieŸnieñsko-poznañskim, Prymasem     21-letnia Julia wstêpuje do klasztoru Urszulanek 
Polski. Za obronê praw Koœcio³a i jêzyka polskiego w Krakowie. Po skoñczonym nowicjacie 28 kwietnia 
zosta³ wydalony z diecezji przez zaborcê pruskiego. 1889r. sk³ada œluby zakonne przyjmuj¹c imiê Siostra 
W Rzymie, jako pierwszy w historii Polak, pe³ni³ Maria Urszula od Jezusa. Od 1907 roku pracowa³a 
funkcjê prefekta Kongregacji Wiary. Jego doczesne kolejno w Rosji, Karelii nad Zatok¹ Fiñsk¹, w Szwecji 
szcz¹tki w 1927 r. przewieziono do Polski i z³o¿ono i Danii. W sierpniu 1920 roku wróci³a do Polski 
w podziemiach katedry poznañskiej. i osiedli³a siê wraz z innymi siostrami 
Siostra Julii, Maria Teresa, zosta³a w Pniewach ko³o Poznania.
b³ogos³awion¹. W opinii œwiêtoœci     7 czerwca 1920 r. otrzyma³a 
zmarli te¿ bracia- W³odzimierz, jeden po zw ol en ie  na  pr ze ks zt a³ ce ni e 
z najwybitniejszych genera³ów w s p ó l n o t y  w  z g r o m a d z e n i e  
jezuitów oraz Ignacy, genera³ Wojsk o charakterze apostolskim. Daje to 
Polskich, który odmówi³ udzia³u pocz¹tek  Zg romadzen iu  Siós tr  
w bratobójczym przewrocie majowym U r s z u l a n e k  S e r c a  J e z u s a  
Pi³sudskiego w 1926 roku i zmar³ Konaj¹cego. Dzia³alnoœæ Urszulanek 
w obozie koncentracyjnym w Dora szarych zadziwia wszechstronnoœci¹: 
ko³o Northausen. siostry organizowa³y przedszkola, 
    Atmosfera domu rodzinnego by³a szko³y, domy dziecka, internaty, domy 
g³êboko religijna. Ojciec Antoni, za ak ad em ic ki e,  pr ow ad zi ³y  ku rs y 
z a s ³ u g i  d l a  K o œ c i o ³ a  z o s t a ³  zawodowe dla dziewcz¹t, œwietlice 
odznaczony Orderem œw. Grzegorza i  c z y t e l n i e  d l a  m ³ o d z i e ¿ y ,  
Wielkiego. O matce Józefinie syn katechizowa³y w szko³ach.
W³odzimierz powiedzia³, ¿e by³a      Ju¿ w dzieciñstwie nazywano j¹ 
œwiêt¹. Ma³a Julcia by³a ulubienic¹ „promykiem s³onecznym”. Jako Matka 
ca ³e j r od zi ny.  Ws ze ch st ro nn ie  Urszula napisa³a: ”Pierwsze moje 

ŒWIÊTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
WIELKA PATRIOTKA I CZCICIELKA SERCA JEZUSOWEGO

ŒWIÊTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
WIELKA PATRIOTKA I CZCICIELKA SERCA JEZUSOWEGO



apostolstwo to apostolstwo pogody ducha, œwiêtej     Równie¿ nasz umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ 
radoœci”. Do sióstr zaœ mówi³a: „B¹dŸcie jak jasny II  ka no ni zo wa ³ b³ . Ur sz ul ê Le dó ch ow sk ¹.  
promieñ s³oñca, które dla ka¿dego stworzenia ma Kanonizacja mia³a miejsce w Rzymie, w niedzielê 
ciep³o i œwiat³o”. 18 maja 2003 roku, w dniu 83 urodzin Papie¿a, po 20 
    Siostrze Urszuli chodzi³o nie tylko o uœmiech dla latach od beatyfikacji. 
ka¿dego cz³owieka. Stara³a siê zaszczepiæ, przede     Procedura prawna procesu beatyfikacyjnego czy 
wszystkim w siostrach, optymistyczne spojrzenie na kanonizacyjnego wymaga, aby œwiêtoœæ danego s³ugi 
œwiat, w duchu chrzeœcijañskiej nadziei, wiary Bo¿ego zosta³a potwierdzona wyraŸnym cudem. W 
w Opatrznoœæ, która nigdy nie opuszcza. Podobn¹ czerwcu 1983 r. w ramach procedury beatyfikacyjnej, 
zasadê stosowa³a w dzia³alnoœci wychowawczej. zatwierdzone zosta³y przez Papie¿a Jana Paw³a II 
    Nie zwa¿aj¹c na trudy i cierpienia, sz³a przez ¿ycie dwa cudowne uzdrowienia  s. Danuty Pawlak, która 
realizuj¹c najwiêksze pragnienie- „¿eby wszystkim cierpia³a z powodu uporczywych krwotoków i Jana 
daæ Boga”. Matka Urszula zmar³a w Rzymie 29 maja Ko ³odz ie jskiego,  któremu groz i³a amputacja 
1939r. Beatyfikacja Matki Urszuli Ledóchowskiej przedramienia.
dokonana przez Jana Paw³a II w Poznaniu 20     23 kwietnia 2002 r. Jan Pawe³ II w imieniu Koœcio³a 
czerwca 1983 roku by³a ho³dem dla heroicznoœci jej potwierdzi³ oficjalnie cudown¹ interwencjê b³. Urszuli 
cnót oraz pracy dla Koœcio³a w Polsce i w Europie. Ledóchowskie j w uratowaniu ¿ycia Danielowi 
    Szczególnym miejscem w ¿yciu œwiêtej by³a Gajewskiemu po pora¿eniu pr¹dem. To, ¿e ¿yje to 
Wielkopolska, gdzie powsta³ Dom Macierzysty naprawdê cud. We wszystkich tych przypadkach 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa modlono siê o wstawiennictwo S³ugi Bo¿ej, czy te¿ ju¿ 
Konaj¹cego i gdzie troskê o potrzebuj¹cych wyrazi³a b³. Urszuli.
m. in. sieæ placówek spo³eczno-wychowawczych.     Œwiêta Urszula jest wspó³patronk¹ archidiecezji 
    W 75 rocznicê powstania zgromadzenia, a wiêc poznañskiej. Choæ minê³o wiele lat od œmierci Matki 
w 1995 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w Liœcie do Urszuli dzie³o Jej trwa i rozwija siê nadal. Szare 
Urszulanek SJK napisa³: „Duch Œwiêty ukszta³towa³ siostry staraj¹ siê pe³niæ sw¹ misjê w Koœciele przez 
w Niej wyraŸny charyzmat, który pozwoli³ zjednoczyæ ofiarn¹ i radosn¹ s³u¿bê cz³owiekowi. Podejmuj¹ 
siê Jej w sposób szczególny z Chrystusem ró¿norodne prace w zale¿noœci od potrzeb 
konaj¹cym na krzy¿u dla zbawienia œwiata. Z tej œrodowiska zarówno w kraju jak i poza granicami.
mi³oœci mocniejszej ni¿ œmieræ b³ogos³awiona Urszula     Warto odwiedziæ Jej Sanktuarium w Pniewach 
czerpa³a przez ca³e ¿ycie niezwyk³y ¿ar i dynamizm i pomodliæ siê przy relikwiach Œwiêtej.
mi³oœci oraz umiejêtnoœæ realizowania jej we 
wszystkich okolicznoœciach i w ka¿dym miejscu, na 
którym J¹ Opatrznoœæ postawi³a. Dobr¹ nowinê 
o mi³oœci Bo¿ej nios³a s³owem i czynem, ogarniaj¹c 
ni¹ przede wszystkim m³odzie¿, osoby znajduj¹ce siê 
w potrzebie, ubogich, opuszczonych, samotnych, 
zaniedbanych moralnie i fizycznie, przekraczaj¹c 
przy tym granice pañstw i wyznañ. Sw¹ trosk¹ 
obejmowa³a prawos³awnych, protestantów, ¿ydów, 
mahometan i niewierz¹cych. Znajdowa³a z nimi 
wspólny jêzyk, a by³ to zawsze jêzyk mi³oœci, popartej 
czynem”.
    W roku 1989, a wiêc pó³ wieku po œmierci, relikwie 
b³. Urszuli zosta³y uroczyœcie przewiezione z W³och 
do Polski i z³o¿one w Pniewach, w kaplicy domu 
macierzystego urszulanek, który zyska³ rangê Jej 
sanktuarium. Dla upamiêtnienia tego dnia, 
poœwiêcono dzwon „Urszula”.
    Podczas ceremonii po¿egnania relikwii w Rzymie 
Papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³ m. in. „¯egnamy Ciê 
serdecznie, wiemy, ¿e ziemia ojczysta ma prawo do 
Twojej obecnoœci, ¿e tam w³aœnie, w Pniewach, na 
prastarej ziemi piastowskiej w Wielkopolsce, jest 
g³ówne gniazdo Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Szarych. Tam winnaœ spocz¹æ. Tam-takie jest prawo 
Twojej rodziny, twojego Zgromadzenia (…)”.
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SPOTKANIE MODLITWY PRZY POMNIKU JANA PAW£A IISPOTKANIE MODLITWY PRZY POMNIKU JANA PAW£A II

Dnia 10 kwietnia odby³ siê uroczysty Apel Jana Paw³a II i wartoœci dla których ¿y³: wiara, prawda, 
Jasnogórski.  Apel który mia³  byæ w ca ³oœci godnoœæ, wolnoœæ i ojczyzna. T¹ symbolizowan¹ 
poœwiêcony S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II z modlitwê przeplata³ œpiew i muzyka naszej m³odzie¿y. 
okazji pi¹tej rocznicy, która up³ynê³a od œmierci Nastêpnie Ks. Krzysztof Kaczmarek odczyta³ 
naszego ziemskiego Ojca. Niestety, po uprzednich f r agmen t  Ewange l i i  wg  Œw iê tego  Jana  

(„O powierzeniu œwiêtemu Piotrowi zadañ 
pasterskich”). W s³owie do zgromadzonych nasz 
wikariusz przytoczy³ analogiê z obydwu czytañ do 
obecnej tragedii narodowej. Wspominaj¹c ofiary z 
Par¹ Prezydenck¹ na czele wskazywa³ na wzorce do 
naœladowania dla nas samych i przysz³ych pokoleñ 
nie czekaj¹c na wielkie chwile i czyny abyœmy 
realizowali mi³oœæ do bliŸniego w tych ma³ych 
i najmniejszych sprawach. Pamiêtaj¹c o tragedii, 
abyœmy nie zaprzepaœcili ofiary jak¹ ponieœli Ci 
Ludzie, a tak¿e nasz ziemski Ojciec Jan Pawe³ II. 
Musimy wykorzystaæ te ofiary do naprawy w³asnego 
¿ycia - podkreœli³ ksi¹dz wikariusz. Poda³ te¿ intencje 
do dziesi¹tki Ró¿añca Œwiêtego, które to wpisa³y siê 

przygotowaniach do tej uroczystoœci dotkn¹³ nas 
Polaków niesamowity ból, ból po stracie 
najznamienitszych Córek i Synów naszego narodu, 
dlatego charakter modlitwy musia³ byæ zmieniony. 
Pomimo zmiennej aury uczestnicy licznie stawili siê 
do Apelu. Prosiliœmy Boga za przyczyn¹ Matki Jego o 
uznanie œwiêtoœci dla Jana Paw³a II, ale i o ¿ycie 
wieczne dla wszystkich osób, które uleg³y katastrofie 
z Par¹ Prezydenck¹ na czele oraz o przysz³oœæ 
i pomyœlnoœæ dla naszego narodu. Przed godzin¹ 
21:00 rozpoczê³y siê œpiewy oraz muzyka m³odzie¿y z 
naszej parafii. O godzinie 21:00 odœpiewaliœmy 
Bogurodzicê i Apel Jasnogórski, nastêpnie lektor 
odczyta³ fragment z listu do Rzymian (bardzo 

w charakter Apelu, nie zapominaj¹c o chorych 
i cierpi¹cych. Œpiewaj¹c Ró¿aniec Œwiêty, tajemnica 
bolesna  Œmieræ Pana Jezusa Na Krzy¿u, modliliœmy 
siê miêdzy innymi, aby œmieræ Pana w tych ofiarach 
da³a dobre owoce w naszym ¿yciu. 

Apel Jasnogórski przy pomniku Jana Paw³a II 
odbywa siê comiesiêcznie ka¿dego drugiego dnia 
miesi¹ca. Ojciec Œwiêty ca³y czas zachêca³ nas do 
jednoœci  Jednoczmy siê w modlitwie! Do zobaczenia  
zatem drugiego maja (niedziela) w Œwiêto Flagi, 
w wigiliê Œwiêta Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja. 
Czciciele Œwiêtego Ojca Pio i S³ugi Bo¿ego Jana 
Paw³a II tak¿e comiesiêcznie gromadz¹ siê w ka¿dy 
czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca na 
Adoracji Pana Jezusa o godzinie 17:00. Na t¹ 
modlitwê mo¿na przybyæ z w³asn¹ intencj¹, któr¹ 

wymowny na te trudne dni) - „Nikt z nas nie ¿yje dla sk³adamy do koszyka (na koñcu ³awek) przed 
siebie i nie umiera dla siebie”. Po odczytaniu adoracj¹.
fragmentu  z Pisma Œwiêtego najm³odsi ministranci MODLITWA MA WIELK¥ MOC! 
wnieœli œwiat³a (z towarzyszeniem bicia gongu 
koœcielnego), które to symbolizowa³y: ofiary 
katastrofy oraz piêæ kolejnych œwiate³, które 
przypomina³y lata minione od œmierci Ojca Œwiêtego 

Konrad Maciejewski



zapraszani wszyscy wierni.
Grupa zaprasza tak¿e Parafian na cotygodniowe, 

czwartkowe spotkania oraz do naszej gablotki, 
znajduj¹cej siê przy Koœciele. 

Ruch Odnowy w Duchu Œwiêtym zwany Katolick¹ 
Odnow¹ Charyzmatyczn¹- jest ruchem katolickim 
powsta³ym min. pod wp³ywem Soboru Watykañskiego II 
oraz teologii zielonoœwi¹tkowej. Osoby uczestnicz¹ce 
w Ruchu pracuj¹ nad w³asn¹ wiar¹ poprzez ci¹g³e 
d¹¿enie do Jezusa przez dzia³anie Ducha Œwiêtego.

W Zb¹szyniu Odnowa w Duchu Œwiêtym 
"Jonatan" powsta³a przy Koœciele Najœwiêtszej Marii 
Panny Wniebowziêtej w 1997r.  Animatorami grupy 
by³a: Violetta £odyga i Maria Kwiatkowska- Neuberg. 
Do grupy do³¹czy³a Gabryela Ruga³a, która chêtnie 
pomaga³a i uczestniczy³a w spotkaniach. Opiekunem 
grupy by³ ks. Tadeusz Jasku³a. W spotkaniach 
modlitewnych uczestniczy³o ok. 60 osób.

Organizowaliœmy wyjazdy autokarowe do 
koœcio³a œw. Jadwigi w Zielonej Górze na Msze Œw. 
o uzdrowienie duchowe i fizyczne.

20 osób ukoñczy³o kurs "Filipa" (Zielona Góra, 
21-23. 08. 1998r.), 4 osoby kurs "Animacji Modlitwy 
Charyzmatycznej" (Zielona Góra, 14- 18. 11. 1998r.). 
W tym¿e te¿ roku 12 osób uczestniczy³o 
w "Strumieniach Wody ¯ywej" w Krakowie, które 
prowadzi³ jezuita, o. Robert Faricy S. J. Jedna osoba 
ukoñczy³a roczny kurs modlitwy wstawienniczej, 
prowadzony przez ks. Mariana Pi¹tkowskiego, 
a 10 osób kurs "Darów Ducha Œwiêtego" w Trzcielu, 
prowadzonego przez ks. Marka Chocieja, natomiast 
uczestnikiem rekolekcji prowadzonych przez ks. Rafa³a 
Krakowiaka by³a 1 osoba. Wnaszej parafii jest kilka 
osób modl¹cych siê jêzykami Ducha Œwiêtego.

Integruj¹c, modliliœmy siê wraz z innymi grupami 
modlitewnymi: Trzciel, Zielona Góra, Nowy Tomyœl.

Kolejnymi opiekunami wspólnoty byli: ks. Janusz 
Poœpiech, ks. Marek Smólski, a nastêpnie ks. Krzysztof 
Borowicz, który swoj¹ funkcjê pe³ni po dzieñ dzisiejszy.

Podczas cotygodniowych spotkañ uczestnicy 
Odnowy w Duchu Œwiêtym - w modlitwie spontanicznej- 
modl¹ siê s³owami uwielbienia, dziêkczynienia i proœby, 
œpiewaj¹c przy tym piosenki religijne. Najwa¿niejszym 
momentem modlitwy jest odczytanie fragmentu Pisma 
Œwiêtego oraz jego interpretacja. Cz³onkowie mog¹ 
wypowiedzieæ siê, jak przeczytane S³owo Bo¿e odnosi 
siê do ich ¿ycia, a tak¿e dzieliæ siê w³asnymi 
doœwiadczeniami. Podczas spotkania poruszane s¹ 
tematy zwi¹zane z ¿yciem duchowym, poznawaniem 
Pisma Œwiêtego, nauczaniem Koœcio³a oraz 
codziennymi problemami. Jest mo¿liwoœæ wyjazdów na 
rekolekcje. Czasem jest odprawiana Msza Œw. dla 
wspólnoty z modlitw¹ o uzdrowienie, na któr¹ s¹ 

9

ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYMODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM

Duchu Œwiêty przyjdŸ,
dzia³aj poœród nas.

Duchu Œwiêty przyjdŸ,
przemieñ smutku czas.
I niech spadnie deszcz 

b³ogos³awieñstw Twych. 
Ojcze oczyœæ mnie,

Duchu Œwiêty przyjdŸ...

Opr. Kamilla Grocholewska, 
Gabryela Ruga³a

Odnowa w Duchu Œwiêtym 
na jednym ze spotkañ
Odnowa w Duchu Œwiêtym 
na jednym ze spotkañ

Modlitwa o uzdrowienie 
z na³o¿eniem r¹k

Modlitwa o uzdrowienie 
z na³o¿eniem r¹k
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCHKOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
· 2 maja  V Niedziela Wielkanocna idê do Ojca, bo Ojciec wiêkszy jest ode Mnie. A teraz 
J  13, 31-33a. 34-35   Przykazanie nowe. powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, abyœcie 
Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³: uwierzyli, gdy siê to stanie».
«Syn Cz³owieczy zosta³ teraz uwielbiony, a w Nim “Pokój mój wam dajê. Nie tak jak œwiat wam daje, 
zosta³ Bóg uwielbiony. Je¿eli Bóg zosta³ w Nim Ja wam dajê“. Pokój Chrystusowy to nie luksusowy 
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go tak¿e w sobie samym, “œwiêty spokój”, to nie brak albo ca³kowita 
 i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem nieobecnoœæ zmartwieñ, przeciwnoœci i trosk, ale 
z wami. Bêdziecie Mnie szukaæ, ale jak to ¯ydom wewnêtrzna pewnoœæ, ¿e ¿yjê uczciwie, ¿e moje 
powiedzia³em, tak i teraz wam mówiê, dok¹d Ja idê, ¿ycie z³¹czone z Chrystusem, moje cierpienie, moje 
wy pójœæ nie mo¿ecie. Dajê wam przykazanie nowe, naœladowanie Chrystusa nie jest bez znaczenia 
abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was i konsekwencji wiecznych. Jest to wewnêtrzny g³os 
umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali przynosz¹cy ukojenie, mimo zmartwieñ i trosk, mimo 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie zewnêtrznych niepokojów. Pokój “dawany przez 
uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie œwiat” zale¿ny jest od koniunktury, kaprysów, 
mi³owali». uk³adów, pieniêdzy, sytuacj i ,  znajomoœci 
Œw. Augustyn powiedzia³ bardzo piêkne zdanie: i zajmowanej pozycji. Pokój taki jest przemijaj¹cy, 
“Przy koñcu ¿ycia bêdziemy s¹dzeni z mi³oœci“. ulotny, powierzchowny. Pokój Chrystusowy jest 

wewnêtrzn¹ pewnoœci¹, jest Jego darem i darem Œw. Pawe³ w swoim wspania³ym hymnie o mi³oœci 
Jego Ojca. Jest darem trwa³ym nieprzemijaj¹cym. podkreœla z ca³¹ stanowczoœci¹: “Gdybym mówi³ 
Dlatego Chrystus powtarza z moc¹: “Nie lêkajcie jêzykami ludzi i anio³ów, gdybym mia³ dar 
siê, niech siê nie trwo¿y serce wasze“. prorokowania i czynienia cudów, gdybym nawet 

wszystko rozda³ na ja³mu¿nê, a mi³oœci nie mia³ · 16 maja  Wniebowst¹pienie Pañskie
… na nic to wszystko!“ £k  24, 46-53   Jezus zosta³ uniesiony do nieba.

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Tak jest Mi³oœæ jest najwiêksz¹ wartoœci¹ i darem. I chyba 
napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia w³aœnie dlatego tu¿ przed swoj¹ œmierci¹ Chrystus, 
zmartwychwstanie; w imiê Jego g³oszone bêdzie niejako w testamencie przekaza³ swoim wyznawcom 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim przykazania mi³oœci. Ale nie mi³oœci byle jakiej, nie 
narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy. Wy jesteœcie mi³oœci sentymentalnej, nie mi³oœci z hollywoodzkich 
œwiadkami tego. Oto Ja zeœlê na was obietnicê filmów! I dlatego doda³: “przykazujê wam, abyœcie 
mojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ siê tak mi³owali, jak Ja was umi³owa³em“.
bêdziecie uzbrojeni moc¹ z wysoka». Potem 

A jaka jest mi³oœæ Chrystusa do mnie? Czy wiem, czy wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce 
jestem œwiadom tego, jak bardzo On mnie umi³owa³? pob³ogos³awi³ ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê 
I czy ja potrafiê tak w³aœnie mi³owaæ? z nimi i zosta³ uniesiony do nieba. Oni zaœ oddali Mu 

pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy, Przy koñcu twego ¿ycia bêdziesz s¹dzony tylko 
gdzie stale przebywali w œwi¹tyni, wielbi¹c z mi³oœci!!! Czy ty aby w ferworze codziennego 
i b³ogos³awi¹c Boga.¿ycia nie zapomnia³eœ o tym?

· 9 maja  VI Niedziela Wielkanocna
Niew¹tpliwie Wniebowst¹pienie Chrystusa to 

J  14, 23-29   Duch Œwiêty nauczy was 
WSKAZANIE NAM DROGI DO DOMU OJCA! 

wszystkiego.
Chrystus zaprasza nas do powrotu do naszego 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Jeœli Mnie kto 
domu, tam sk¹d wyszliœmy. Ponadto, wstêpuj¹c do 

mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój 
nieba, Chrystus nie opuszcza swego ludu. 

umi³uje go, i przyjdziemy do niego, i bêdziemy w nim 
Wielokrotnie bowiem, przed Wniebowst¹pieniem 

przebywaæ. Kto Mnie nie mi³uje, ten nie zachowuje 
podkreœla³: “Ja jestem z Wami a¿ do koñca 

s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, 
czasów“. Co wiêcej wskaza³ równie¿, po co idzie do 

ale Tego, który Mnie pos³a³, Ojca. To wam 
Ojca: “Idê przecie¿ aby przygotowaæ wam 

powiedz ia ³em p rzebywa j¹c  wœród  was .  
miejsce.” 

A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle 
· 23 maja  Niedziela Zes³ania Ducha 

w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
Œwiêtego

i przypomni wam wszystko, co wam powiedzia³em. 
J  7, 37-39   Strumienie wody ¿ywej.

Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak 
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Œwiêta 

jak daje œwiat, Ja wam dajê. Niech siê nie trwo¿y 
Namiotów, Jezus stoj¹c zawo³a³ donoœnym g³osem: 

serce wasze ani siê nie lêka. S³yszeliœcie, ¿e wam 
«Jeœli ktoœ jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech 

powiedzia³em: Odchodzê i przyjdê znów do was. 
przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzek³o Pismo: Strumienie 

Gdybyœcie Mnie mi³owali, rozradowalibyœcie siê, ¿e 







wody ¿ywej pop³yn¹ z jego wnêtrza». A powiedzia³ to 
o Duchu, którego mieli otrzymaæ wierz¹cy w Niego; 
Duch bowiem jeszcze nie by³ dany, poniewa¿ Jezus 
nie zosta³ jeszcze uwielbiony.
 Duch Œwiêty zosta³ dany ka¿demu z nas. Ale nie 
mo¿emy go zatrzymaæ tylko dla siebie. Naszym 
obowi¹zkiem jest nieœæ Go na ca³y œwiat. To jest 
tak¿e nasza ogromna odpowiedzialnoœæ, bowiem 
ka¿dy z nas obdarzony zosta³ Duchem Œwiêtym w 
Sakramencie Chrztu Œw. i Bierzmowania. W taki 
dzieñ jak ten, musimy zrobiæ rachunek sumienia z 
tego, na ile dajemy siê przenikn¹æ dzia³aniu Bo¿ego 
Ducha, na ile jesteœmy Mu wierni? Czy On mo¿e siê 
nami pos³ugiwaæ w realizacji swoich wspania³ych 
celów? Czy mo¿e w nas nie jest zbyt wiele grzechu, 
sprzeciwu wobec Boga, lêku, ma³odusznoœci? Nie 
mo¿emy byæ solidarni z duchem nienawiœci, 
egoizmu, ³atwizny, nie liczenia siê z wartoœciami 
istotnymi dla cz³owieka. Nasz sprzeciw wobec tych 
postaw musi byæ jasny i wyraŸny. Chcemy byæ ducha 
Chrystusowego, ducha mi³oœci, przebaczenia, 
trzeŸwoœci, pracowitoœci, uczciwoœci i poœwiêcenia.
· 30 maja  Niedziela Trójcy Przenajœwiêtszej
J  16, 12-15   Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Duch z mojego weŸmie i wam oznajmi.
Jezus powiedzia³ swoim uczniom: «Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieœæ 
nie mo¿ecie. Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie 
mówi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
s³yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz³e. On Mnie 
otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam 
oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedzia³em, ¿e z mojego bierze i wam objawi».
Tajemnica Trójcy Œwiêtej, tajemnica Trój-Jedynego 
Boga, Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego, tajemnica, 
która nie zaprzecza rozumowi, ale która go 
przekracza. Na nic najwiêksze teorie filozoficzne, na 
nic najbardziej wyszukane i finezyjne definicje! 
Jeden Bóg … Trzy Osoby, ale nie trzech bogów … 
Najpe³niejsza i najdoskonalsza Komunia Osób …
Kiedyœ Augustyn przechadza³ siê nad morzem 
próbuj¹c zrozumieæ tajemnicê Trójcy œw. Chodz¹c 
tak po pla¿y zobaczy³ ma³ego ch³opca, który 
wygrzeba³ w piasku pla¿y maleñki do³ek i niewielk¹ 
muszelk¹ przelewa³ wodê z morza do tego do³ka. 
“Co ty robisz dziecko?”  pyta go Augustyn. “A jak 
widzisz, przelewam morze do do³ka”  odpowiada 
ch³opczyk. “Czy ty myœlisz, ¿e t¹ ma³¹ muszelk¹ 
przelejesz to ogromne morze do tego maleñkiego 
do³ka?”  pyta ponownie Augustyn. Na co ch³opczyk 
rezolutnie odpowiada: “Prêdzej ja przeleje t¹ 
muszelk¹ ca³e morze do tego maleñkiego do³ka, ni¿ 
ty zrozumiesz tajemnicê Trójcy Œw.”
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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

KOMENTARZE cd.KOMENTARZE cd. NOWI MINISTRANCINOWI MINISTRANCI
W niedzielê 25 kwietnia na Mszy œwiêtej o godz. 9.00 
Ks. Proboszcz w³¹czy³ do grona ministrantów i 
lektorów nowych kandydatów. Wszystkich zachêcamy 
do modlitwy za nasz¹ S³u¿bê Liturgiczn¹. 

Ministranci:
- Kamil B¹czkowski
- Oskar Garbaciak
- Przemys³aw Kowalski 
- Ksawery Król
- Miko³aj Nowak
- Miko³aj Marek Nowak

- Maciej Rybicki

Lektorzy:
- Dawid Andrys
- Wojciech Borkowski
- Jakub Eisermann
- Dominik K¹kolewski
- Kamil Maciejewski
- Mateusz Molenda
- Miko³aj Opic
- Mateusz Seifert 
- Rafael Szafrañski
- Miko³aj Taberski

- Jakub Wrêbel

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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Co by³o….
!

Co nas czeka….
!

Rodziców ministrantów. Od 16 do 19 
w ogrodach parafialnych Rodzice i dzieci bêd¹ W sobotê, 10 kwietnia, do swej pierwszej 
mieli mo¿liwoœæ zjedzenia „kie³baski z ogniska” Spowiedzi œwiêtej przyst¹pi³y dzieci 
oraz spêdzenia czasu przy ró¿nych zabawach I-Komunijne. 
i grach, a od godz. 20 Rodzice wezm¹ udzia³ 

! W niedzielê, 11 kwietnia, na Mszach œwiêtych 
w  wieczorze tanecznym w Sali w Domu 

o godz. 14.30 i 16.00 dzieciom I-Komunijnym 
katolickim.  

zosta³y wrêczone œwiece, oraz z³o¿y³y swoje 
! W poniedzia³ek 3 maja, z okazji uroczystoœci 

wyznanie wiary. NMP Królowej Polski o godz. 12.00 zostanie 
odprawiona Msza œwiêta w intencji Ojczyzny. ! W zwi¹zku z  ka tas t ro f¹  samolo tu  

! 4 maja o godz. 18.00 z okazji wspomnienia prezydenckiego pod Smoleñskiem, w której 
œw. Floriana zostanie odprawiona Msza œwiêta œmieræ ponios³o 96 osób   w tym Para 
w intencji Stra¿aków. Po Mszy œwiêtej odbêdzie 

Prezydencka   w niedzielê 11 i 18 kwietnia siê „majówka” w ogrodach parafialnych. 
o godz. 9.00 zosta³y odprawione Msze œwiête ! W niedzielê 9 maja o godz. 12.00, z okazji 
w intencji ofiar katastrofy. Msza œwiêta uroczystoœci œw. Stanis³awa Biskupa 

i Mêczennika, w Przyprostyni bêdzie w niedzielê 18 kwietnia zosta³a odprawiona na 
celebrowana uroczysta suma odpustowa. proœbê w³adz samorz¹dowych. Wziê³y w niej 

! 10 maja jest obchodzony Dzieñ Godnoœci Osób udzia³ poczty sztandarowe i reprezentanci 
Niepe³nosprawnych Intelektualnie. Z tej okazji, 

ró¿nych s³u¿b i stanów. o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza 
! W  n i e d z i e l ê  1 8  k w i e t n i a  z o s t a ³ a  œwiêta, a po niej odbêdzie siê spotkanie przy 

przeprowadzona sk³adka remontowa. koœciele i w ogrodach parafialnych. 
! 11 maja odbêdzie siê parafialna pielgrzymka na Zebraliœmy 12.000 z³. Wszystkim ofiarodawc¹ 

Jasn¹ Górê. Serdecznie zapraszamy do serdecznie dziêkujemy. 
udzia³u.

! W niedzielê Dobrego Pasterza, 25 kwietnia, 
! W niedzielê 16 i 23 maja o godz. 10.00 odbêd¹ 

k tó ra  rozpoczê ³a  Tydz ieñ  Mod l i tw  siê I Komunie œwiête. 
o Powo³ania, goœciliœmy w naszej Parafii ! 26 maja o godz. 18.00 zostan¹ odprawione 

Msze œwiête z okazji 25-lecia kap³añstwa O. Walentego Zap³atê, ze Zgromadzenia 
Ksiêdza Proboszcza oraz 55-lecia kap³añstwa Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Ksiêdza Leona £odziñskiego. Tak¿e w tym dniu do grona ministrantów 

! 30 maja o 12.00 zostanie odprawiona Msza 
i lektorów zostali przyjêci kandydaci, którzy œwiêta w intencji Orkiestry z okazji 25-lecia 
ukoñczyli kursy przygotowawcze. istnienia. Po po³udniu na sali w Domu katolickim 

! W sobotê, 1 maja, o godz. 19.00 mia³a miejsce im. Jana Paw³a II koncert do godz. 15.00. 
O 14.30 rozpocznie siê Festyn parafialny. Msza œwiêta dla rzemieœlników zb¹szyñskich. 

! 31 maja odbêdzie siê zjazd kole¿eñski Ksiê¿y Po Mszy œwiêtej odby³o siê spotkanie 
wyœwiêconych z Ks. Krzysztofem Borowiczem. w ogrodach parafialnych. 
O godz. 11.00 Ksiê¿a odprawi¹ Mszê œwiêt¹.

W niedzielê 2 maja, odbêdzie siê „majówka” dla 
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

CZÊSTOCHOWA - PIELGRZYMKA MATURZYSTÓWCZÊSTOCHOWA - PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

16 marca b.r. maturzyœci ze zb¹szyñskiego Krzy¿owej. Prowadz¹cy uczniów krzy¿ po drodze  by³ 
liceum odbyli pielgrzymkê do Czêstochowy, by tam, przekazywany tak, by ka¿dy chêtny móg³ go ponieœæ, 
u stóp Jasnogórskiej Pani, prosiæ J¹ o pomoc i ³aski natomiast refleksje na poszczególnych stacjach by³y 
przed zbli¿aj¹cymi siê egzaminami dojrza³oœci . czytane przez wyznaczonych wczeœniej do tego 

Po nocnej ponad 500 - kilometrowej podró¿y lektorów. 
oko ³o  godz iny  O godzinie 
7.30 dotarliœmy na 9.00 w kaplicy 
miejsce, gdzie c u d o w n e g o  
braliœmy udzia³ w obrazu  zosta³a 
s p e c j a l n i e  odprawiona Msza 
odprawionej na Œ w . ,  k t ó r ¹  
w a ³ a c h  konce lebrowa³  
jasnogórskiego miêdzy innymi 
klasztoru Drodze nasz katecheta - 
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czêœæ pielgrzymów uda³a siê do Oœwiêcimia, gdzie 
zwiedziliœmy muzeum Auschwitz - Birkenau. Obóz 
zag³ady, który sta³ siê symbolem Holokaustu 
i nazistowskich zbrodni pope³nionych na Polakach, 
Romach, ¯ydach i innych narodowoœciach. Pozostali 
uczniowie drugim autokarem udali siê w drogê 
powrotn¹ do domu. Po drodze zatrzymali siê jeszcze 
w Sanktuarium œw. 
Jadwigi Œl¹skiej 
w Trzebnicy. Œw. 
Jadwiga by³a córk¹ 
w i e l m o ¿ n e g o  
ksiêcia Bertolda, 
m a r g r a b i e g o  
Badenii, hrabiego 

ks. Krzysztof Borowicz. Msza Œw. by³a sprawowana 
Tyrolu i ksiêcia 

nie tylko w intencji maturzystów, ale równie¿ w intencji 
Meranii. Zosta³a 

tragicznie zmar³ego w katastrofie samolotu 
m a t k ¹  t r z e c h  

prezydenckiego pod Smoleñskiem- abp. prof. 
synów: Boles³awa, 

Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu im. 
Konrada i  Henryka (zwanego Pobo¿nym, 

Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Po Mszy Œw. 
póŸniejszego nastêpcy tronu, który zgin¹³ w bitwie 

Joanna Ga l las  
z Mongo³ami pod Legnic¹ w 1241r.), oraz trzech 

j a k o  n a s z a  
córek: Agnieszki, Zofii i Gertrudy. Po urodzeniu tych 

przedstawicielka 
dzieci zdecydowa³a siê na bezwarunkow¹ 

z a w i e r z y ³ a  
wstrzemiêŸliwoœæ i o tym sposobie wstrzemiêŸliwoœci, 

w s z y s t k i c h  
uœwiêconym przez Koœció³, poucza³a inne kobiety. 

m a t u r z y s t ó w  
Szczêœliwi i zmêczeni podró¿¹ do Zb¹szynia 

Najœwiêtszej Maryi 
wróciliœmy w nocy z pi¹tku na sobotê.

Pannie. 
W godzinach 

p o ³ u d n i o w y c h  
Kamila Piosik

Zdjêcia: Marcin Pluskota

Oby rozpoczêta karta Historii przez Patriotê Prezydenta L. Kaczyñskiego
Zapisa³a siê przysz³oœci¹, która nale¿eæ bêdzie do takich, którzy prawdziwie i niez³omnie ³akn¹ sprawiedliwoœci i 
prawdy.
  Niech Nasze modlitwy zanoszone w miesi¹cu maju Matce Boskiej  Maryi utul¹ w ¿alu wszystkich ludzi dobrej woli, aby 
nigdy Matki  Polki nie musia³y prze¿ywaæ takich tragedii.

Ÿród³o: www.auschwitz.org.pl

CZÊSTOCHOWA - PIELGRZYMKA MATURZYSTÓWCZÊSTOCHOWA - PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
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VIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJVIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ
26 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 Natomiast w kategorii 
w Nowym Tomyœlu odby³ siê VIII Powiatowy Konkurs klas IV - VI II miejsce 
Wiedzy Religijnej im. Hanny Weber. W konkursie tym z a j ê ³ a  W e r o n i k a  
wziê³o udzia³ 64 uczniów reprezentuj¹cych 16 szkó³ P i e c h o w i c z   S P  
podstawowych powiatu nowotomyskiego. Strzy¿ewo i miejsce V  
Organizatorem konkursu by³a Szko³a Podstawowa nr Monika Lauba  SP 
1 w Nowym Tomyœlu i parafia MB Nieustaj¹cej Zb¹szyñ. Wszystkim 
Pomocy, której proboszcz ks. kanonik W³adys³aw n a g r o d z o n y m  
Kasprzak ufundowa³ nagrody dla laureatów i dyplomy s e r d e c z n i e  
pami¹tkowe dla uczestników konkursu. gratulujemy.
Dzieci naszej parafii wypad³y w tym konkursie bardzo /Redakcja/
dobrze zajmuj¹c czo³owe miejsca. W kategorii klas 
I - III zwyciê¿y³a Ewa R¹k  SP N¹dnia, II miejsce zajê³a 
Katarzyna Szymków  SP Zb¹szyñ, III miejsce Olga 
Lauba równie¿ SP Zb¹szyñ.

Laureatka drugiego miejsca 
Weronika Piechowicz

SYMBOLIKA CHRZEŒCIJAÑSKA - KAMIENIESYMBOLIKA CHRZEŒCIJAÑSKA - KAMIENIE
Kamieñ , któ ry wyró¿n ia poœród  rzeczy  najwy¿szym miejscem na ziemi, jest te¿ bram¹ 

naturalnych zwykle twardoœæ i chropowatoœæ, niebios i nale¿y do przysz³ego raju.
trwa³oœæ materia³u, wskazuje niejako na istnienie Ska³a jako symbol Jahwe, jako œrodek i zwornik 
ponadludzkiej si³y i potêgi. œwiata, jako fundament „miejsca najœwiêtszego” ma 

Nabo¿ny lêk cz³owieka prymitywnego odnosi te¿ znaczenie jako kamieñ ociosany, u¿ywany do 
siê nie do kamienia jako takiego, lecz do budowy. W budowli szczególnie wa¿n¹ funkcjê pe³ni 
rzeczywistoœci, do tego co „inne” i przynale¿ne do kamieñ wêgielny czy naro¿ny. W kamieniu naro¿nym 
wy¿szego œwiata. Odnosi siê bowiem do tzw. kamieni przechowywano tabliczki z pami¹tkowymi napisami.
niebieskich (meteorytów). Tam, T a k i m  k a m i e n i e m  
gdzie one spadaj¹, otwiera siê w ê g i e l n y m ,  z w o r n i k i e m  
niebo, znajduje siê „brama królestwa mesjañskiego, chwa³¹ 
ni eb io s” . K am ie ni e t e s ¹ wierz¹cych jest Chrystus, który 
objawieniem obecnoœci Bo¿ej, jest jednoczeœnie kamieniem 
mo¿liwoœci zwi¹zku niebem a obrazy i zgorszenia dla tych, 
ziemi¹, uwa¿a siê je wiêc za którzy w Niego nie wierz¹. 
„dom Boga”. Œwiêty Piotr czyli Ska³a, na 

W  k u l c i e  z m a r ³ y c h  którym Chrystus zbudowa³ swój 
wzniesiony na grobie zmar³ego K o œ c i ó ³ ,  j a k o  j e d y n y  
kamieñ stanowiæ mia³ obronê przyrównany jest (z racji imienia) 
przed zjawami duchów z d o  B o s k i e g o  k a m i e n i a  
królestwa zmar³ych albo mia³ wêgie lnego  on jest ska³¹, 
byæ obron¹ zmar³ego przed a pozosta li  wierni  ¿ywymi  
wrogimi mocami. kamieniami. 

U Izraeli tów istnia³ zwyczaj wznoszenia Ojcowie Koœcio³a rozbudowuj¹ tê symbolikê 
kamieni dla upamiêtnienia jakiegoœ wa¿nego Koœcio³a jako ¿ywej œwi¹tyni Bo¿ej. Na tej symbolice 
wydarzenia. Dwanaœcie kamieni,  o których opiera siê ryt poœwiêcenia koœcio³a: Chrystus jest 
wspomina Ksiêga Jozuego, zosta³o ustawionych w kamieniem wêgielnym, wierni s¹ ¿ywymi kamieniami 
Gilgal jako symbol dwunastu pokoleñ Izraela. Takie spojonymi mi³oœci¹, ociosanymi i z³¹czonymi rêk¹ 
samo symboliczne znaczenie ma dwanaœcie Boga.
kamieni, z których Eliasz zbudowa³ o³tarz. W duchu Oprócz wielkiej, jednolitej symboliki kamienia: 
wyobra¿eñ biblijnych to w³aœnie kamieñ (opoka, Bóg, Chrystus, Koœció³ spotykamy siê w Piœmie Œw. 
ska³a) s¹ w³aœciwym symbolem Boga jako twierdzy jeszcze z wieloma innymi jego znaczeniami 
nie do zdobycia, miejsca ucieczki Jego ludu. i interpretacjami. Kamieñ w swojej naturalnej postaci 

Moj¿esz na rozkaz Boga dwa razy wydoby³ jest obrazem tego co pozbawione jest ¿ycia, martwe, 
wodê ze ska³y na pustyni. Ta œwiêta, u¿yczaj¹ca bez czucia, ciê¿kie. Religijna obojêtnoœæ i twardoœæ 
wody, ska³a sta³a siê centrum religijnego obrazu serca cz³owieka czyni¹ go podobnym do kamienia. 
œwiata Izraela. Ska³a, wed³ug tych wyobra¿eñ, jest Jezus w przypowieœci o siewcy nawi¹zuje do skalistej 
prapocz¹tkiem stworzenia œwiata  i zarazem gleby palestyñskiej. Nasienie s³owa Bo¿ego, które 
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pada na stwardnia³¹ glebê serca, nie przynosi owocu Podobne pogl¹dy na temat znaczenia soli 
(Mt 13,5). St¹d ska³a, na której nic siê nie rodzi, jest mo¿na wyczytaæ tak¿e w Piœmie Œw. Prawo 
symbolem niep³odnoœci. Moj¿eszowe poleca, aby u¿ywano jej do wszystkich 

Kamieñ  mocny i trwa³y materia³, nadawa³ siê ofiar. Sól by³a przede wszystkim znakiem trwa³oœci i 
do uwiecznienia  tekstów godnych pamiêci, Moj¿esz niezniszczalnoœci przyniesionych darów i dlatego 
wyry³ przykazania Bo¿e na kamiennych tablicach. symbolem niez³omnej wiernoœci dochowywanej 
Przeciwieñstwem ich s¹ ¿ywe tablice serca, które jak przymierzu zawartemu z Bogiem.
pisze œw. Pawe³ lepiej ni¿ kamieñ zachowuj¹ s³owo Sól w ma³ej dawce sprzyja wegetacj i 
Bo¿e (2 Kor 3,3.7). i zachowaniu zdrowia, jednak¿e w wielkiej iloœci 

Kamieniami zamykano równie¿ groby, jak grób mo¿e dzia³aæ niszcz¹co. Pismo Œw.  odwo³uje siê do 
£azarza (J 11) i samego Chrystusa (Mk 15,46; 16,3) obrazu nieurodzajnego, s³onego ugoru (Hi 39,6). 
Wielk i kamieñ grobu Chrystusa, który zosta³ Jahwe grozi swojemu ludowi, ¿e za karê zamieni ich 
odwalony jest wymownym symbolem ciê¿aru kraj w s³on¹ pustyniê (Pwt 29,22)
grzechów, który obarcza³ ludzkoœæ. W Kazaniu na Górze (Mt 5,13) powiada Pan do 

Sól aposto³ów: „Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi. Lecz jeœli sól 
Wi el ki e zn ac ze ni e so li  w pr zy ro dz ie , utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ? To porównanie 

a zw³aszcza dla ¿ycia organicznego by³o znane ju¿ odnosi liturgia do nauczycieli Koœcio³a. W tym duchu 
ludom pierwotnym. Konserwuj¹ce w³aœciwoœci soli, Grzegorz Wielki wyjaœnia, ¿e ci , którzy s¹ kap³anami  
jej  ostry smak kaza³ wnosiæ o szczególnej pasterzami musz¹ pamiêtaæ, ¿e pas¹ stworzenia 
koncentracji w niej si³y ¿ycia, zw³aszcza zaœ kiedy Bo¿e. Konieczne jest, aby „kap³an troszczy³ siê o to, 
odkryto, ¿e ludzka i zwierzêca krew, które s¹ co poszczególnym ludziom ma powiedzieæ, jak 
nosicielami ¿ycia, zawieraj¹ sól, a zatem, ¿e równie¿ ka¿dego upominaæ, aby ka¿dy, kto zetknie siê 
jej potrzebuj¹ do ¿ycia. z kap³anem, jakby przez dotkniêcie soli zaprawia³ siê 

P l i n i u s z  smakiem wiecznego ¿ycia”.
S t a r s z y  Sam Chrystus jest w pe³nym sensie sol¹ ziemi, 
powiada, ¿e bez prawdziw¹ „sol¹ niebiañsk¹”, która jak pisze œw. 
soli nie mo¿e Hieronim „nada swojego smaku nie tylko temu co na 
istn ieæ ¿ycie ziemi i pod ziemi¹, lecz tak¿e temu, co w niebie”.
ludzkie. Ona Kamienie szlachetne
jest niebiañskim Kamienie szlachetne nale¿¹ do tych cudów 
e l e m e n t e m  natury, które od dawien dawna dzia³a³y szczególnie 
po da ro wa ny m poci¹gaj¹co na ludzi. Piêkny ich po³ysk, który dziêki 
i s t o t o m  oszlifowaniu mo¿e uzyskaæ nieporównywalny blask, 
z i e m s k i m .  ich przepych kolorów, twardoœæ i wytrzyma³oœæ, 
Podczas ¿ycia a tak¿e rzadkoœæ wystêpowania, u¿ycza³y tylko im 
utrzymuje ona w³aœciwego, szczególnego wdziêku i tajemniczego 
cz ³ow ieka  w  uroku.
g r a n i c a c h  Wed³ug œw. Hildegardy kamienie szlachetne 
rozumu, a po powstaj¹ pod dzia³aniem wody i ognia na dalekim, 
œ m i e r c i  rozpalonym s³oñcem Wschodzie. Wed³ug inne 

„utwardza cia³o, wysusza je i spaja, zw³oki zaœ chroni opowieœci, Pan Bóg podarowa³ szlachetne kamienie 
przed gniciem, tak, ¿e mog¹ przetrwaæ wieki”. ¯ydom, kiedy wêdrowali przez pustyniê, aby nie 

Oprócz wielorakiego znaczenia praktycznego dokucza³a im nuda podczas szabatu. Zbierali oni 
zastosowania sól ju¿ doœæ wczeœnie  nabra³a kolorowe kamyki, które w okolice wêdrówki zanios³y 
znaczenia symbolicznego. Metaforycznie okreœlano rajskie rzeki.
bystry humor, weso³e, tryskaj¹ce dowcipem Wszystkie te opowieœci œwiadcz¹ o tym, ¿e 
rozmowy. Sól  bêd¹c po¿¹dan¹ p rzyp raw¹  w kamieniach szlachetnych widziano zwiastunów 
wszystkich potraw, by³a wraz z chlebem symbolem pochodz¹cych z nieba, nosicieli tajemniczej si³y.
prostego naturalnego trybu ¿ycia. To jej przymioty U staro¿ytnych ludów Wschodu kamienie 
zadecydowa³y, ¿e odgrywa³a pewn¹ rolê przy szlachetne uchodzi³y za wielkie kosztownoœci 
zawieraniu sojuszów. Dawano j¹ do spróbowania i starano siê zdobyæ ich jak najwiêcej. ¯ydzi poznali 
parze narzeczonych przy zawieraniu ma³¿eñstwa, kamienie szlachetne w Egipcie, a po osiedleniu siê w 
równie¿ przyjaŸnie sojusze i  przymierza Ziemi Œwiêtej mogli  je nabywaæ od karawan 
przypieczêtowywano wspólnym spo¿ywaniem ci¹gn¹cych z Fenicji, Egiptu, Arabii i Indii.
chleba i soli.  Do dziœ panuje przes¹d, ¿e wysypanie W znaczeniu przenoœnym kamienie szlachetne 
so li , al bo  pr zewrócen ie  so ln iczk i oznacza w Biblii by³y obrazem tego, co mia³o bardzo wielk¹ 
nieszczêœcie, zerwanie przyjaŸni. wartoœæ. Ich najpiêkniejsza i najtrafniejsza 
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interpretacja znalaz³a wyraz w okreœleniu ich jako Szafirowi przypisywano tak¿e wielk¹ moc 
symbolu m¹droœci Bo¿ej. lecznicz¹ i ró¿ne inne dzia³ania, a mianowicie 

Ametyst mniemano, ¿e wzmacnia serce, leczy melancholiê, 
Ametyst uwa¿ano w œwiecie antycznym za  ¿e pomaga znieœæ dokuczliwoœæ upa³u, czasu burzy, 

œrodek usuwaj¹cy stan upojenia alkoholowego. ¿e  je st  do br ym  œr od ki em  pr ze ci w p ot om , 
Przypisywano mu ró¿norak¹ moc: przeciw truciŸnie, a sproszkowany i pomieszany z mlekiem leczy 
gradowi, szarañczy. Pismo Œw. wymienia go wœród ró¿nego rodzaju wrzody. Przede wszystkim jednak 
kamieni umieszczonych w fundamentach s¹dzono, i¿ sprowadza ¿yczliwoœæ bogów, stanowi 
niebieskiego Jeruzalem. Niektórzy egzegeci widzieli mocn¹ ochronê przed z ³ymi mocami i jest  
w nim symbol pokory duszy wy³¹cznie zwróconej ku nieodzownym dodatkiem przy wró¿bach z wody.
sprawom niebieskim. W tekstach biblijnych wspomina siê o szafirze 

Diament wielokrotnie. Jest najczêœciej symbolem nieba 
By³ znany w staro¿ytnoœci i wysoko ceniony, Moj¿esz i starsi „ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego 

g³ównie ze wzglêdu na sw¹ twardoœæ  u¿ywano go do stopami jakby dzie³o z szafirowych kamieni, 
obróbki innych kamieni szlachetnych. Chc¹c œwiec¹cych jak samo niebo” (Wj 24,10).
przekonaæ siê o jego autentycznoœci k³adziono go na Sy mb ol ik a ch rz eœ ci ja ñs ka  up at ry wa ³a  
kowadle i uderzano weñ m³otem. Wierzono, ¿e w szafirze symbol tych wszystkich, których umys³ jest 
prêdzej pêknie kowad³o, ni¿ skruszy siê diament. zwrócony ku rzeczom 

Symboliczne interpretacje w³aœciwoœci niebie skim, k tórych  
diamentu pojawi³y siê ju¿ w staro¿ytnoœci, a póŸniej umys³ jaœnieje jak z³oto.
wszystkie zosta³y przejête przez symbolikê Szmaragd
chrzeœcijañsk¹. J u ¿  P l i n i u s z  

O diamencie czêsto mówi siê w pismach przyznaje szmaragdowi 
Starego Testamentu. Grzech Judy jest wed³ug Ksiêgi pierwszeñstwo wœród 
Jeremiasza (17,1) zapisany diamentowym ostrzem wszystkich zie lonych 
tzn. w sposób nieusuwalny, a wed³ug Ksiêgi kamieni szlachetnych 
Zachariasza (7,12) sera ludu sta³y siê twarde jak i stawia go, jeœli chodzi o 
diament wobec s³owa Bo¿ego. drogocennoœæ, zaraz po 

Prawdziwym jednak diamentem jest Chrystus. diamencie i per³ach.
On uni¿y³ siê w cierpieniu a¿ do œmierci na krzy¿u, On Bi bl ij na  na zw a 
uczyni³ swoje oblicze twardym diamentem i znosi³ szmaragdu oznacza: rzucaæ ogieñ, b³yszczeæ. 
ufnie  wszystkie cierpienia. Da³ nam tym samym W szmaragdowo zielonej têczy, o której wspomina 
przyk³ad, abyœmy w Jego rêkach stali siê podobni do Apokalipsa œw. Jana (4,3), widzi siê czêsto symbol 
diamentu. Aposto³owie i mêczennicy okazali siê ³aski Bo¿ej i mi³osierdzia Bo¿ego.
w przeœladowaniach prawdziwymi diamentami. Nie Szmaragd uwa¿a siê za symbol dziewictwa. 
tylko nie lêkali siê tortur, lecz nawet œci¹gali na siebie Zielony kolor budzi mimowolne skojarzenia 
cierpienie, aby je przezwyciê¿yæ w mocy Chrystusa. z dziewicz¹ i rozkwitaj¹c¹ przyrod¹ na wiosnê. 

Jaspis Wed³ug œw. Hildegardy szmaragd powstaje 
N a l e ¿ y  d o  n a j b a r d z i e j  c e n i o n y c h  wczesnym rankiem, kiedy powietrze jest jeszcze  

w staro¿ytnoœci kamieni szlachetnych. Zw³aszcza ch³odne, ale s³oñce ju¿ gor¹ce.
ceniono go jako kamieñ p³odnoœci i uwa¿ano, ¿e jest Topaz
pomocny przy porodzie. Noszono go równie¿ chêtnie Odró¿niano dwa jego rodzaje: zielono  ¿ó³ty 
w formie amuletu na szyi, aby chroni³ przed dzikimi i z³oto  ¿ó³ty. Przypisywano mu, oprócz wielu 
zwierzêtami, chorobami i trucizn¹. cudownych si³, tak¿e wra¿liwoœæ na wp³yw ksiê¿yca, 

Szafir moc uspakajania wzburzonego morza i namiêtnoœci 
C e n i o n y  b y ³  duszy, u¿ytecznoœæ przy wszelkich wró¿bach, 

przez staro¿ytnych skutecznoœæ przy leczeniu ob³¹kania, lunatyzmu, 
wysoko. Jego b³êkit chorób oczu oraz w³aœciwoœci  pomocne 
i  z ³ o t e  p u n k c i k i  w wykrywaniu trucizny.
s tan ow i ³ y  r za dk i  Topaz  j es t  t e¿  symbo lem s i l nych ,  
s y m b o l  n i e b a  niezwyciê¿onych dusz, które dzielnie opieraj¹ siê 
z  b ³ y s z c z ¹ c y m i  wszelkim przeciwieñstwom.
gwiazdami. Dlatego 
szafir uchodzi³ za 
k a m i e ñ  œ w i ê t y ,  
s zczegó ln i e  m i ³ y  
bogom.
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PAPIESKIE ROCZNICEPAPIESKIE ROCZNICE

W kwietniu tego roku, dok³adnie 19., minê³a poprzednika, papie¿a Jana Paw³a II. "Po wielkim 

5 rocznica wyboru kardyna³a Josepha Ratzingera na Papie¿u Janie Pawle II, kardyna³owie wybrali mnie, 

Stolicê Piotrow¹. Po wyborze na nastêpcê œw. Piotra prostego, skromnego pracownika Winnicy Pañskiej. 

przybra³ imiê Benedykt (³ac. b³ogos³awiony). Pociesza mnie fakt, ¿e Pan potrafi dzia³aæ tak¿e 

poprzez narzêdzia niedoskona³e, a przede wszystkim 

zawierzam siê waszym modlitwom. W radoœci 

Zmartwychwsta³ego Pana, ufni w Jego ustawiczn¹ 

pomoc idziemy naprzód, a Pan nas wspomo¿e, a 

Matka Bo¿a bêdzie po naszej stronie. Dziêkujê"

Wybór kardyna³a Ratzingera na Stolicê Piotrow¹ 

nieod³¹cznie kojarzy siê ze œmierci¹ jego poprzednika  

Jana Paw³a II. Przy okazji pi¹tej rocznicy jego œmierci 

Benedykt XVI odprawi³ wieczorem w bazylice œw. 

Piotra w Watykanie Mszê œw. w intencji s³ugi Bo¿ego 

Jana Paw³a II. Ojciec Œwiêty w homilii podkreœli³, ¿e 

ca³e ¿ycie jego poprzednika „up³ynê³o pod znakiem 

mi³oœci,  zdolnoœci dawania siê w sposób 

wielkoduszny, bez zastrze¿eñ, bez miary, bez 
Po œmierci Jana Paw³a II, dziennik Financial kalkulacji”.  Tym, co nim, powodowa³o, by³a mi³oœæ do 

Times napisa³, ¿e ówczesny jeszcze kardyna³ Chrystusa, któremu poœwiêci³ ¿ycie, mi³oœæ przeobfita i 
Ratzinger jest liderem wœród kandydatów na nowego bezwarunkowa - wskaza³ Ojciec Œwiêty. Wœród 
papie¿a, ale dawa³ tak¿e du¿e szanse rywalom 

z liberalnego skrzyd³a Koœcio³a. Jeszcze jako prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary mówi³, ¿e chcia³by kiedyœ 

wróciæ na wieœ do Bawarii i poœwiêciæ siê pisaniu 

ksi¹¿ek, jednak przed œmierci¹ Jana Paw³a II, 

powiedzia³ do przyjació³, ¿e "jest gotowy na przyjêcie 

obowi¹zku, jaki (ewentualnie) umieœci na nim Bóg".

19 kwietnia 2005r. w drugim dniu konklawe, na 

czwartym g³osowaniu, prefekt Kongregacji Nauki 

Wiary otrzyma³ 84 ze 115 g³osów. Tym samym zosta³ 

wybrany 65 (wg Watykanu) Wikariuszem Chrystusa. 

Jest jednoczeœnie najstarszym w chwili wyboru 

papie¿em od czasów Klemensa XII (wybrany 

papie¿em w wieku 78lat, pontyfikat: 1730-1740). 

Przed konklawe jak wspomina mia³ nadziejê, ¿e wybór 

zgromadzonych kardyna³ów nie padnie na niego. Po 

objêciu Stolicy Piotrowej powiedzia³: „Podczas 

konklawe modli³em siê do Boga, ¿eby mnie nie 
koncelebruj¹cych Mszê kardyna³ów znalaz³ siê wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraŸnie mnie nie 
d³ugoletni sekretarz Papie¿a Polaka, kard. Stanis³aw pos³ucha³.”
Dziwisz. Benedykt XVI zaznaczy³, ¿e w czasie swego Wybór nowego papie¿a og³osi³ œwiatu kardyna³ 
d³ugiego pontyfikatu Jan Pawe³ II „nie szczêdzi³ si³” w Jorge Arturo Medina Estévez (protodiakon kolegium 
g³oszeniu Bo¿ego prawa „ze stanowczoœci¹, bez kardyna³ów). Kardyna³ przed tradycyjnym ³aciñskim  
s³aboœci czy wahañ, przede wszystkim gdy musia³ Habemus papam, zwróci³ siê do t³umu s³owami 
mierzyæ siê z oporem, niechêci¹ i odmow¹”. Wiedzia³ "drodzy bracia i siostry" w jêzykach: w³oskim, 
bowiem, ¿e „Pan wzi¹³ go za rêkê i to pozwoli³o mu hiszpañskim, francuskim, niemieckim i angielskim, 
pe³niæ pos³ugê bardzo owocn¹, za któr¹, raz jeszcze, przerywanymi przez owacje miêdzynarodowego t³umu 
gor¹ce dziêki sk³adamy Bogu”.po s³owach w ka¿dym z tych jêzyków. Pierwszymi 

s³owami w jêzyku w³oskim wyg³oszonymi przez 

Benedykta XVI by³o wspomnienie swego wielkiego Marcin Pluskota
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Antysemita Pius XII sprzyja³ nazistom, dominikañskiego klasztoru Santa Maria Sopra 
œwiêta inkwizycja wymordowa³a setki tysiêcy Minerva, zabrak³o mu jednego. Argumentów. 
ludzi, konkwistadorzy maj¹ na sumieniu krew Uczony zaprezentowa³ zaledwie jeden 
miliona po³udniowoamerykañskich Indian, argument dla poparcia swej teorii g³osz¹cej, ¿e Ziemia 
a Galileusz sp³on¹³ na stosie. Stosie bzdur. kr¹¿y dooko³a S³oñca. Twierdzi³, ¿e przyp³ywy 

Czym ró¿ni siê hiszpañska wojna domowa od i odp³ywy morza spowodowane s¹ poruszeniem wód 
wielu innych wojen? Tym, ¿e nie chodzi³o w niej ani powstaj¹cym w wyniku ruchu Ziemi. By³a to 
o interesy ekonomiczne, ani o spory narodowe. To ryzykowna teza. Jego „koledzy po fachu” potrafili 
by³a wojna dwóch ideologii, dwóch wizji œwiata, dwóch udowodniæ, ¿e spowodowane s¹ one przyci¹ganiem 
systemów wartoœci. Dlatego wci¹¿ budzi emocje i jest Ksiê¿yca. Galileusz pope³ni³ te¿ inny powa¿ny b³¹d. 
przedmiotem ideologicznej manipulacji. Gdy w 1618 roku na niebie ukaza³a siê kometa, 

Wrogowie  chrzeœci jañskiej  wizj i œw ia ta  og³osi³, ¿e chodzi³o jedynie o zjawisko optyczne 
wynajduj¹ w dziejach takie wydarzenia, które maj¹ i zac iek le walczy ³ z jezuickimi ast ronomami 
w z³ym œwietle przedstawiæ Koœció³. Chc¹ udowodniæ, z rzymskiego obserwatorium, którzy w komecie 
¿e jeœli myli³ siê kiedyœ, mo¿e te¿ myliæ siê i teraz, jeœli widzieli (prawid³owo) rzeczywiœcie cia³o niebieskie. 
pope³nia³ kiedyœ zbrodnie, mo¿e pope³niaæ je i teraz. Czy przyp³aci³ swe nauczanie ¿yciem? Sk¹d¿e 

Oczywiœcie Koœció³ myli³ siê w przesz³oœci znowu! Nie spêdzi³ ani jednego dnia w wiêzieniu. Nie 
wielokrotnie. Bardzo czêsto przypisuje mu siê jednak by³ te¿, jak s¹dzi wielu, torturowany. W czasie 
winy, których nie pope³ni³. A te rzeczywiste wyrywa siê rzymskiego procesu mieszka³ (na koszt Stolicy 
z historycznego kontekstu, by je wyolbrzymiæ. W ten Aposto lsk iej ) w piêciopokojowym mieszkaniu, 
sposób powsta³y mity uznawane przez opiniê z widokiem na piêkne Ogrody Watykañskie. Po 
publiczn¹ za dowiedzione prawdy. Postanowiliœmy wyroku zosta³ umieszczony w wytwornej wi lli 
skonfrontowaæ te mity z rzeczywist¹ wiedz¹ naukow¹ Medyceuszów w Pincio. Stamt¹d przeniós³ siê jako 
na ich temat. goœæ do pa³acu arcybiskupiego w Sienie, do jednego 

z dostojników koœcielnych. Trybuna³ skaza³ te¿ 
uczonego na cotygodniowe odmawianie siedmiu Galileusz na stosie
psalmów pokutnych przez trzy lata, co zreszt¹ Marcin Jakimowicz
Galileusz z chêci¹ podj¹³. 

Przez ca³y okres od wyroku do naturalnej œmierci Mit 1: Galileusz zosta³ spalony na stosie 
przez inkwizycjê. kontynuowa³ sw¹ pracê naukow¹, odkry³ libracjê 

Ksiê¿yca, zbudowa³ pierwszy zegar wahad³owy. 
Wierzy w to po³owa Zmar³ 8 stycznia 1642 roku, po 78 latach ¿ycia. 

Polaków, którzy twierdz¹, 
Dzia³acze nowej lewicy chcieliby zapewne wcisn¹æ w 

¿e „znaj¹ temat”  wynika 
jego usta okrzyk: „Zdrada!”, „Wolnoœæ!”, albo inne z ankiety TNS OBOP. 
barwne rewolucyjne has³o. Zdziwiliby siê, czytaj¹c Wiêcej, o tym, ¿e znaj¹ 
wspomnienia córki Galileusza (zakonnicy zreszt¹), s p r a w ê  G a l i l e u s z a ,  
która zapamiêta³a ostatnie s³owo ojca. Brzmia³o ono: najczêœciej byli przekonani 

P o l a c y  z  w y ¿ s z y m  „Jezus!”.
wykszta³ceniem. Galileusz 
mia³ nosa. Po wielu latach 
okaza³o siê, ¿e mia³ racjê, 
s t a w i a j ¹ c  n a  t e o r i ê  
kopernikañsk¹. Staj¹c 
jednak 22 czerwca 1633 

roku w bia³ej koszuli przed trybuna³em w sali 

•ród³o: Goœæ Niedzielny 06/2010 
14-02-2010

Mity i fakty

Andrzej Grajewski, Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa
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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

Rozwi¹zanie: Krzy¿  ..........................
Wœród Czytelników, którzy do 19. Maja br. nadeœl¹ 

prawid³owe odpowiedzi na wszystkie pytania na 
adres: 

Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48

64-360 Zb¹szyñ

 rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki 

z nr 4/2010 brzmi Krzy¿ 

RACHUNKU SUMIENIA

1. Teresa i Zbigniew Owczarczakowie, Zb¹szyñ, 
ul. Wypoczynkowa,

2. Krystyna Jankowiak, Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia.

1. Wolna przestrzeñ,
2. „schodek” w dzienniku  

szkolnym, 
3.Poniesiona szkoda,
4. Okazany szacunek, 

honor,
5. D³ugi okres czasu,
6. Wielka bry³a ziemi, 

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Sakrament chrztu przyjêli:
1. Nadia Trawiñska, Zb¹szyñ, ul. Sienkiewicza,
2. Nikodem, Jan Maciejewski, Zb¹szyñ, ul. Kudliñskiego,
3. Szymon Raczkowiak, N¹dnia,
4. Szymon Kania, N¹dnia,
5. Nikola Kañdu³a, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
6. Kacper Kañdu³a, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
7. Marcel Jankowiak, Zb¹szyñ, ul. Kawczyñskiego,
8. Tymoteusz, Jerzy Kluj, Strzy¿ewo, ul. Lipowa,
9. Otylia Konieczna, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
10. Olaf, £ukasz Sadowski, Zb¹szyñ, ul. Zygmunta I Starego,
11. Wojciech, Cezary Nowak, Strzy¿ewo,
12. Jacek, Jan Bronczak, Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia,
13. Nikodem Niewêg³owski, Nowy Dwór,
14. Sara, Julianna Grobys, Zb¹szyñ, ul. ̄ eromskiego, 
15. Kacper Królikowski, Nowy Dwór.

Sakrament ma³¿eñstwa zawarli:
1. Micha³ Szymañski  Kamila Œliwa,
2. Szymon Skrzypczak  Ma³gorzata M³odystach.

Odeszli do wiecznoœci:
1. Marek Hanysz, l. 50, Wesel /Niemcy/,
2. Stefan Huchwajda, l. 79, Zb¹szyñ, ul. Polna,
3. Urszula So³tysik, l. 87, Zb¹szyñ, ul. Senatorska,
4. Miros³aw, Tomasz Olech, l. 38, Zb¹szyñ, ul. Garczyñskich,
5. Eugeniusz Radny, l. 33, N¹dnia,
6. Maciej Nowaczyk, l. 54, Zb¹szyñ, ul. Przedmieœcie œw. 

Wojciech,
7. Marek Walasiak, l. 53, Nowy Dwór,
8. Stanis³aw Górny, l. 59, Zb¹szyñ, ul. Zygmunta I Starego,
9. Maria Grabka, l. 71, N¹dnia,
10. Marian Boch, l. 78, Zb¹szyñ, Pl. Dworcowy.

Zgin¹³ Prezydent R.P. Lech Kaczyñski 
z ¿on¹ i wybitni Polacy…
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