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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
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Pawe³
Ksi¹dz Krzysztof

tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

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. 68 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski
tel. 68 3869 653
szafarz Tomasz Jazdon
tel. 68 3860 656
szafarz Piotr Bia³ecki
tel. 720 157 406
szafarz Eugeniusz Pioch
tel. 607 323 550
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
CZCICIELE ŒWIÊTEGO OJCA PIO I S£UGI BO¯EGO
JANA PAW£A II
ka¿dy czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca o godz. 17:00
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
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie w
koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 800 do 900.
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REKOLEKCJE PARAFIALNE - SZANSA,
KTÓREJ NIE MO¯NA STRACIÆ!
W d ni ac h o d 3 do 7
paŸdziernika w naszej parafii
odbêd¹ siê rekolekcje parafialne.
To c z a s s z c z e g ó l n e g o
przemawiania Boga, aby swoim
s³owem przemieni³ nasze ¿ycie.
Tylko czy zawsze dajemy Mu
szanse?

abyœmy Go poznali. Jego celem nie
jest to, by siê przed nami ukrywaæ.
On robi wszystko, abyœmy Go
poznali. Bóg nam siê objawia! Lecz
nie robi tego na skrzyd³ach anio³ów
ani z piorunami i burzami, jak
chcieliby niektórzy. Nie niszczy z³a i
nie razi pr¹dem tych, którzy kradn¹
lub zabijaj¹. Mo¿na
Go rozpoznaæ, gdy
siê wejdzie do
s z o p k i
betlejemskiej lub
gdy siê stanie pod
krzy¿em. Bóg siê
objawi³ œwiatu jako
wcielony i dlatego
tu, na ziemi, nale¿y
szukaæ Boga
wcielonego.
Problem w tym, ¿e
¿yjemy tak szybko,
i¿ nie potrafimy Go
d o s t r z e c .
Przechodzimy
Ludzie dziœ nie chc¹ byæ
obok, ale Go nie poznajemy. A
byle jacy. Dobrze wiemy, ¿e do
za te m ce le m re ko le kc ji je st ,
wszelkich sukcesów dochodzi siê
abyœmy Boga rozpoznali.
przez pracê. Zawsze wi¹¿e siê to z
Nieraz mo¿na dostrzec u
poœwiêceniem czasu na
chrzeœcijan lêk przed
pog³êbianie i wiedzy, i
zaanga¿owaniem siê na serio w
doœwiadczenia. Dlatego wielu ludzi
relacjê z Bogiem. Myœlimy, ¿e gdy
jest gotowych oddaæ weekend albo
zaanga¿ujemy siê za bardzo,
czêœæ wakacji, byle tylko
Bóg nam coœ zab ier ze,
skorzystaæ ze szkoleñ, lektur,
zw³aszcza wolnoœæ, któr¹
wyk³adów. Anga¿uj¹ wszystkie
tak bardzo sobie cenimy.
mo¿liwoœci, byle osi¹gn¹æ cel. Nie
Boimy siê te¿ tego, ¿e
wiadomo dlaczego za równie
staniemy siê dewotami.
oczywiste wiele osób uwa¿a
M³odzie¿ boi siê, ¿e
przekonanie, ¿e s¹ sfery ¿ycia, w
bêdzie musia³a
których ten mechanizm nie
s³uchaæ Radia Maryja
obowi¹zuje. Do nich zaliczaj¹
albo ¿e Bóg j¹ zmusi
relacje z Bogiem, œwiadome ¿ycie
do pójœcia do zakonu.
wyznawan¹ wiar¹, szczêœliw¹
Z tego powodu wielu
rodzinê, dobr¹ komunikacjê z
wol i tr zym aæ s iê z
dzieæmi i wspó³ma³¿onkiem. Co
daleka od wszelkiego
ciekawe, tak¿e sami chrzeœcijanie
rodzaju „czegoœ wiêcej”
uwa¿aj¹, ¿e to co w ¿yciu
z Panem Bogiem. Czuj¹
najtrudniejsze relacja z Bogiem i
siê wtedy bezpieczniej.
dobra rodzina
przychodzi bez
Taka postawa by³aby jak
trudu. Konsekwencj¹ jest
najbardziej uzasadniona, jeœli
niespe³nienie zarówno w relacjach
wol¹ Boga by³oby naprawdê coœ
w rodzinie, jak i w relacji z Bogiem.
nam zabraæ i nas ograniczyæ.
Nie doœwiadczasz Boga?
Tymczasem znaj¹c Pismo Œwiête i
Daj mu szansê. Przecie¿ to Bogu
sposób dzia³ania Boga, mo¿na
zale¿y du¿o bardziej ni¿ nam,
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zauwa¿yæ, ¿e tak nie jest. Pokazuje
na m t o c ho æb y f ra gm en t z
Ewangelii, gdy Jezus rozmna¿a³
chleb (Mt 14, 1321). Móg³ to zrobiæ
sam, tak po prostu. Ale tego nie
zrobi³. Kiedy siê dowiedzia³, ¿e
uczniowie maj¹ piêæ chlebów i dwie
ryby, poprosi³, aby mu to wszystko
przynieœli. Oni przynieœli wszystko,
co mieli, i oddali mu wszystko,
ryzykuj¹c, ¿e tego wieczora nic nie
zjedz¹. Okaza³o siê, ¿e siê najedli
do syta nie tylko oni sami, lecz
tak¿e nakarmili piêciotysiêczny
t³um. Oddaj¹c Bogu wszystko, czyli
naprawdê ryzykuj¹c zyskujemy
du¿o wiêcej.
Celem ró¿nych szkoleñ
duchowych, w tym rekolekcji
parafialnych jest to, abyœmy oddali
Bogu w ca³oœci nasze ¿ycie.
Abyœmy oddali Mu nasz¹
przesz³oœæ i przysz³oœæ, nasz¹
rodzinê i nas samych. Co mo¿esz
straciæ przez to, ¿e zdecydujesz siê
na rekolekcje? Chyba jedynie to, ¿e
zaczniesz szanowaæ ¿onê i kochaæ
j¹ codziennie na nowo i codziennie
najmocniej na œwiecie.
Ryzykujesz, ¿e zaczniesz
przebaczaæ i uœmiechaæ siê do
tych, którzy byli twoimi wrogami.
Ryzykujesz te¿ to, ¿e twoje
dzieci bêd¹ wa¿niejsze
od pracy zarobkowej.
Ryzykujesz, ¿e
bêdziesz mniej
ogl¹da³ telewizjê. A
m³ody cz³owiek
ryzykuje, ¿e nie
bêdzie chcia³ braæ
narkotyków ani siê
upijaæ, nie bêdzie
gra³ ca³ymi dniami
na komputerze ani
chodzi³ do dyskoteki
kilka razy w
tygodniu, ¿eby zabiæ
c z a s . A! R o d z i c e
ryzykuj¹ jeszcze to, ¿e
ic h p oc ie ch y b êd ¹ i ch
s³uchaæ i ¿e nie bêd¹ musia³y ich
o k ³ a m y w a æ .
Jak widaæ, ryzyko uczestniczenia w
rekolekcjach jest bardzo du¿e!

REKOLEKCJE PARAFIALNE - SZANSA,
KTÓREJ NIE MO¯NA STRACIÆ!
Mo¿e siê okazaæ, ¿e po
nich bêdziemy
n o r m a l n y m i
chrzeœcijanami
kieruj¹cymi siê mi³oœci¹
i przebaczeniem,
zw³aszcza wobec
naj bli ¿sz ych . Bó g
przestanie byæ odleg³y i
niezrozumia³y, Jezus
nie bêdz ie ju¿ tylk o
histori¹, Ewangelia
martw¹ liter¹, a Koœció³
organizacj¹ z kiepsk¹
dyplomacj¹. Ryzyko jest
du¿e, bo dla wielu osób

„staæ siê normalnym
chrzeœcijaninem” oznacza zmieniæ
sposób myœlenia. Nieraz nawet
zmieniæ to¿samoœæ albo lepiej
zrozumieæ w³asn¹ to¿samoœæ,
polegaj¹c¹ na tym, ¿e nale¿ê do
J e z u s a , b o j e s t e m
chrzeœcijaninem. Wówczas
zrozumiemy, ¿e najwiêkszym
prezentem, jaki w ¿yciu
otrzymaliœmy, jest to, ¿e jesteœmy
ochrzczeni. Dlatego ja datê chrztu
mam wypisan¹ w sercu. To moje
œwiêto! Œwiêto mojego ¿ycia!

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

DLACZEGO ODMAWIAÆ RÓ¯ANIEC?
- ŒWIADECTWA
Œwiadectwo rodziców, jest to namacalny dowód na
którzy modl¹ siê za swoje dzieci. konkretne dzia³anie Pana Boga
Chcielibyœmy siê podzieliæ poprzez Ró¿aniec Rodziców i
swoim œwiadectwem. Wraz z ¿on¹ dlatego zachêcamy innych do
modlimy siê od kilku miesiêcy przy³¹czenia siê dla dobra swoich
Ró¿añcem Rodziców. Jesteœmy dzieci. Chwa³a Panu!
rodzicami 6-letniego Konrada i 4letniej Moniki. O modlitwie tej
dowiedzieliœmy siê podczas
niedzielnej Mszy Œwiêtej.
Pomyœleliœmy, ¿e warto
„zainwestowaæ” kilka minut
dziennie w modlitwê za nasze
dzieci. Wielk¹ trosk¹ napawa³y nas
ci¹g³e infekcje naszych
przedszkolaków. Praktycznie co
dwa, trzy tygodnie dzieci by³y chore
i za ka¿dym razem musia³y braæ
antybiotyki. Szczególnie ma³o
odporny by³ Konrad, który w
ubieg³ym roku, po kilkutygodniowej
infekcji i braniu antybiotyków jeden
po drugim, wyl¹dowa³ w szpitalu.
Dzieci chorowa³y nawet w wakacje.
Po wakacjach przy³¹czyliœmy siê
do Ró¿añca Rodziców i od tej pory,
a¿ do dzisiaj (piszê te s³owa 12
maja) zdrowie dzieci bardzo siê
poprawi³o. Przydarza³y siê jedynie
kilkudniowe i niegroŸne infekcje.
Nasze dzieci chodz¹ do
przedszkola i nale¿¹ do najrzadziej
opuszczaj¹cych zajêcia. Dla nas

Sylwia i Grzegorz z Trójmiasta
Uwolnienie z uzale¿nienia od
komputera
Chcê siê podzieliæ moj¹
radoœci¹ z rodzicami, którzy
jeszcze nie nale¿¹ do Ró¿añca
Rodziców, a mo¿e zastanawiaj¹
siê, czy t o ucz yniæ . Ucz yniæ !
Koniecznie! Po miesi¹cu modlitwy
w r ó¿ añ cu mó j 1 8- le tn i s yn
uzale¿niony od gry internetowej w
stop niu unie mo¿l iwia j¹cy m mu
normalne ¿ycie (przesta³ siê uczyæ,
straci³ kontakt z otoczeniem, gra³
dniami i nocami), sam z siebie
postanowi³ z tym skoñczyæ. Od
prawie roku nie gra w ¿adne gry. Po
dalszym pó³ roku modlitw z w³asnej
inicjatywy zacz¹³ uczêszczaæ na
Msze œwiêt¹ wspólnoty
modlitewnej, nastêpnie zapisa³ siê
na rekolekcje Marana Tha, na
których przyst¹pi³ do sakramentu
pokuty i przyj¹³ Komuniê œwiêt¹.
Jestem przekonana, ¿e po trzech

latach od tragedii, która odmieni³a
nasze ¿ycie, wszystko zaczyna siê
uk ³a da æ. Sy n z da ³ m at ur ê,
uporz¹dkowa³ swoje ¿ycie i wierzê,
¿e w znacznej mierze
zawdziêczam to modlitwie w
Ró¿añcu Rodziców. Wystarczy tak
niewiele daæ Panu Bogu odrobinê
swojego czasu i ufnoœci oraz prosiæ
o ³aski, a one sp³ywaj¹. Naprawdê.
Katarzyna
Muszê byæ lepsz¹ teœciow¹.
Z wielk¹ niecierpliwoœci¹ i
radoœci¹ czekaliœmy na narodziny
wnuka. Ale niestety przerodzi³a siê
ona w narastaj¹c¹ gorycz. Okaza³o
siê, ¿e synowa i syn odwrócili siê od
nas po przyjœciu na œwiat dziecka.
Dosz³o do tego, ¿e przez pó³ roku
nie widzieliœmy wnuka! A i z synem
nie potrafiliœmy znaleŸæ wspólnego
jêzyka, nie mówi¹c o synowej.
Bardzo rozgoryczona
opowiedzia³am kuzynce o swoich
problemach. A ta wskaza³a mi
modlitwê w Ró¿añcu Rodziców
jako mo¿liwe rozwi¹zanie. Ju¿
drugiego dnia zapisa³am siê i
zaczê³am siê modliæ. I dzieñ po
dniu Bóg pomaga³ mi odkrywaæ
rzeczywiste przyczyny moich z³ych
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DLACZEGO ODMAWIAÆ RÓ¯ANIEC?
- ŒWIADECTWA
relacji z dzieæmi (piszê dzieci, bo
przecie¿ synowa te¿ jest w jakimœ
sensie moim dzieckiem). Dzieñ po
dniu zaczê³am rozumieæ, ¿e m³odzi
maj¹ prawo do swojego ¿ycia, ¿e
prawdziwy problem le¿a³ po mojej
stronie. Ale w modlitwie nie by³o to
poni¿aj¹ce doœwiadczenie. By³am
zdolna przyj¹æ tê prawdê i
zmieni³am siê wobec moich dzieci.
Oczywiœcie od razu dostrzeg³y to i
wszystkie wczeœniejsze ¿ale i
problemy przeminê³y. Wigiliê tego
samego roku œwiêtowaliœmy
razem! Ró¿aniec pomóg³ mi siê
uwolniæ od nadmiernego wtr¹cania
siê w ¿ycie rodziny mojego syna!
Ale Bóg pomóg³ mi tak ¿e siê o to
nie obwiniam, a nastêpne œwieta
spêdzaliœmy ju¿ razem we
wspania³ej rodzinnej atmosferze

niego spoko jne. Dosta ³em te¿
obrazek Matki Bo¿ej Oliwskiej
ma³o znany u nas na po³udniu
Polski, oprawi³em w ramki i razem z
¿on¹ siê przed nim modlimy. Nasze
córki kiedy zobaczy³y to równie¿
zapragnê³y siê do³¹czyæ do tej
modlitwy. Chwa³a Panu Bogu!
O trzeŸwoœæ dziecka!
14 stycznia 2009

³zami...
W po³owie lutego 2006 r.
przyjació³ka powiedzia³a mi, o
stronie Ró¿añca Rodziców za
Dzieci. Z wielk¹ determinacj¹
wys³a³am swoje zg³oszenie i od 22
lutego 2006 r. modlê siê Ró¿añcem
Rodziców za Dzieci. To co siê sta³o,
nie da siê po ludzku wyt³umaczyæ.
W naszym domu zapanowa³
spokój, nie ma krzyku, obwiniania,
³ez, czasami odzywaj¹ siê ¿ale, ale
one bardziej oczyszczaj¹... Ktoœ
powiedzia³by, ¿e potrzebowa³yœmy
czasu... Tego czasu mia³yœmy doœæ
bo 4 lata i nic nie wskazywa³o, ¿e
bêdzie lepiej...

Szczêœæ Bo¿e! Jestem
wdziêczna Bogu i ludziom za tê
modlitwê i tê wspólnotê. Od ponad
trzech lat moje dziecko dŸwiga
brzemiê choroby alkoholowej i
innych chorób. Gor¹ca modlitwa
by³a ci¹g³ym wsparciem dla mnie,
Dziœ jestem przekonana i
ale os³ab³am na duchu, staj¹c siê pewna, ¿e modlitwa Ró¿añcowa
osob¹ wspó³uzale¿nion¹. Dopiero Rodziców za Dzieci dokona³a
podjêcie modlitwy w Ró¿añcu takiego przemienienia... Dziêkujê
Rodziców zdjê³o ze mnie ciê¿ar. Bogu, za t¹ modlitwê i ka¿demu
Modlitwa ojca
O d z y s k a ³ a m r a d o œ æ ¿ y c i a . 'p³atkowi' ró¿y, gdy¿ ka¿dy kto
Od przyjaciela z pracy Przesta³am siê martwiæ. Fizycznie modli siê Ró¿añcem Rodziców za
dowiedzia³em siê o ró¿añcu odczu³am pomoc Najœwiêtszej Dzieci przyczyni³ siê do spokoju w
rodziców. Opowiedzia³ mi jak siê Matki. Kto doœwiadczy³ podobnego moim domu.
zapisaæ i jakie efekty mo¿e uwolnienia, wie jaki to cud.
przynieœæ dla dzieci moja modlitwa. Przyst¹pienie do Ró¿y by³o dla
Œwiadectwa zaczerpniête z:
Szczególnie te¿ zaznacza³ wagê m n i e p r a w d z i w y m
rozaniecrodzicow.pl
modlitwy ojca. Mam trzy córki i syna przyznaniem siê do
i k³opot chyba najwiêkszy by³ z b e z s i l n o œ c i w o b e c
s y n e m , k t ó r y m i a ³ b a r d z o problemów. Od dnia, w
nieustabilizowan¹, nerwow¹ pracê. którym wys³a³am e-mail,
W i d z i a ³ e m , ¿ e z e s w o i m moje dziecko zachowuje
Serdecznie zapraszamy na pyszne
charakterem potrzebuje spokojnej i trzeŸwoœæ. Dziêkujê
domowe wypieki, dobr¹ kawê i herbatê
odpowiedniej dla siebie pracy, tylko Bogu za ka¿dy dzieñ, w
wg przepisu œw. Hildegardy.
gdzie j¹ w tych czasach znaleŸæ. W k t ó r y m p o k o n u j e
miêdzyczasie spotka³em siê ze chorobê. Brak mi s³ów na
swoim koleg¹ po raz kolejny i tym o k r e œ l e n i e d o b r y c h
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z
razem da³em siê zmobilizowaæ, u c z u æ , k t ó r e m n i e
ksiêgozbioru, prasy oraz wys³aæ pocztê
wszed³em na Internet i razem z wype³niaj¹.
czy popracowaæ na swoim laptopie,
¿on¹ objêliœmy, ka¿dy swoj¹
gdy¿ udostêpniamy Pañstwu Internet.
dziesi¹tkê ró¿añca. Wiem ¿e Matka
wczeœniej pewnie pope³ni³em Œwiadectwo matki
W Cafe Hildegarda mo¿na
jakieœ b³êdy wychowawcze, mo¿e
zorganizowaæ przyjêcia rodzinne czy w
Piêæ lat temu, moje
nie zwróci³em na coœ uwagi, ale
ma³¿eñstwo rozsypa³o
gronie przyjació³
teraz nie czas na ¿ale. Wierzê ¿e
siê. Moje dzieci,
–
s³u¿ymy pomoc¹.
dziêki ró¿añcowi rodziców Bóg
szczególnie starsza
mo¿e w sobie w³aœciwy, cudowny
Godziny otwarcia:
córka, wini³y mnie, za to,
sposób naprawiæ moje
Wtorek-pi¹tek
od 14:00
¿e nie utrzyma³am ich
niedoci¹gniêcia. I Bóg pomóg³
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
taty w domu... Relacje
synowi, znalaz³a siê wkrótce dobra
miedzy mn¹, a starsz¹
Niedziela od 10:00
posada dla niego, mo¿e spokojnie
córk¹ by³y tak zachwiane,
tel. do Cafe Hildegarda
zarobiæ na utrzymanie, z pracy jest
¿e ka¿da rozmowa
(068)3868 157
zadowolony, a moje serce jest o
koñczy³a siê krzykiem,
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W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzieñ nie
widaæ, ale ich praca jest cich¹
s³u¿b¹. Dziœ przedstawiamy
pierwsz¹ z takich osób. Jest
ni¹ Pani Teresa Siedlarz.
Urodzi³am siê w 1941 roku,
razem z rodzicami, bratem i
siostr¹ zamieszka³am przy ulicy
Ch³odnej w Zb¹szyniu.
W
1960r zawar³am sakrament

ma³¿eñ
stwa z
mê¿em
Tadeu s
zem w
koœ cie l
e p.w.
NMPW
w
Zb¹szy
n i u .
Œlubu
udzieli³
n a m
wikariu
sz Ks.
Kop ers
ki. Mam troje dzieci-trzy córki,
które mieszkaj¹ poza
Zb¹szyniem; za³o¿y³y swoje
rodziny. Kiedyœ pracowa³am w
zak³adach ZPO „Romeo” z
ma³ymi przerwami. PóŸniej,
gdy dzieci podros³y w izbie
porodowej w Zb¹szyniu.
Nastêpnie powróci³am do
poprzedniej pracy.

Moj¹ s³u¿bê przy koœciele
rozpoczê³am w roku 1992, za
czasów Ksiêdza Zbigniewa
Zieliñskiego. Pracowa³am jako
wolontariuszka przy pracach
ogrodniczych przy koœciele,
sprzedawa³am czasopisma po
mszach œwiêtych. PóŸniej
zaczê³am sprz¹taæ koœció³. Gdy
w 2001r. zmar³ mój m¹¿,
przejê³am po nim obowi¹zki
zakrystianki (przygotowanie do
Mszy œw., sprz¹tanie koœcio³a,
dekorowanie o³tarzy). Przez 10
lat prowadzi³am Wspólnotê
Stra¿y Honorowej jako g³ówna
zelatorka. Funkcjê t¹ objê³am
po œmi erc i p. B¹k ows kie j.
Nale¿ê równie¿ do ¯ywego
Ró¿añca, jestem zelatork¹. W
2005 r. pos³ugê proboszcza w
naszej parafii obj¹³ Ksi¹dz
Zbigniew Piotrowski, któremu
dalej pomagam jako
zakrystianka.
Pani Teresy wys³ucha³a
Gabrysia Skubiszyñska

AVE CRUX - JAN PAWE£ II O KRZY¯U
W zwi¹zku ze kolejn¹ rocznic¹
wyboru Karola Wojty³y na
papie¿a, chcemy przybli¿yæ
naszym czytelnikom s³owa Jana
Stanis³aw Kostka
Paw³a Œw.
II mówi¹ce
o krzy¿u. W
ostatnim czasie w naszym
Pañstwie krzy¿ sta³ siê dla wielu
znakiem, który dzieli. Warto siê
wczytaæ w te s³owa i na nowo
odkryæ prawdê o krzy¿u; prawdê,
która powinna zawsze ³¹czyæ,
nigdy dzieliæ.
Tak, Krzy¿ jest wpisany w ¿ycie
cz³owieka. Kto próbuje usun¹æ go
ze swojego ¿ycia, nie zna prawdy
ludzkiej kondycji. Tak jest!

Jesteœmy stworzeni do ¿ycia, ale
nie mo¿emy usun¹æ z naszej
indywidualnej historii cierpienia i
trudnych doœwiadczeñ. (...)
Rozpowszechniona dziœ
powierzchowna kultura, która
przypisuje wartoœæ tylko temu, co
ma pozór piêkna i co sprawia
pr zy je mn oœ æ, ch ci a³ ab y wa m
wmówiæ, ¿e trzeba odrzuciæ Krzy¿.
Ta moda ku lt ur ow a o bi ec uj e
sukces i s zybk¹ k arierê,
nak³aniaj¹c do realizacji w³asnych
d¹¿eñ za wszelk¹ cenê; zachêca
do nieodpowiedzialnego
prze¿ywania p³ciowoœci i do ¿ycia
pozbawionego celu, wyzbytego
szacunku dla innych. Otwórzcie
oczy, m³odzi przyjaciele: to nie jest
droga prowadz¹ca do radoœci i do
¿ycia, ale œcie¿ka wiod¹ca w

przepaœæ grzechu i œmierci. Jezus
mówi: Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹,
niech siê zaprze samego siebie,
niech weŸmie krzy¿ swój i niech
Mnie naœladuje. Bo kto chce
zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a
kto str aci swe ¿ycie z mego
powodu, znajdzie je (Mt 16, 24-25).
(...) Je¿eli Krzy¿ zostaje przyjêty,
przynosi zbawienie i pokój (...) Bez
Boga Krzy¿ nas przygniata; z
Bogiem daje nam odkupienie i
zb aw ie ni e. (. .. ) We Ÿ Kr zy ¿! ,
prz yjm ij go, nie poz wól , aby
przygniot³y ciê wydarzenia, ale z
Chrystusem zwyciê¿aj z³o i œmieræ!
Je¿eli z Ewangelii Krzy¿a uczynisz
program swojego ¿ycia, je¿eli
pójdziesz za Chrystusem a¿ na
Krzy¿, w pe³ni odnajdziesz samego
siebie!
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chrzeœcijañskiej godnoœci i
narodowej to¿samoœci, o tym, kim
jesteœmy i dok¹d zmierzamy, i
gdzie s¹ nasze korzenie. Niech
przypomina nam o mi³oœci Boga do
cz³owieka, która w krzy¿u znalaz³a
swój najg³êbszy wyraz.

wyraŸniej, jawi siê jako centrum,
sens i cel ca³ej historii ka¿dego
ludzkiego ¿ycia.
Evangelium vitae, 50

Nieœæ Krzy¿ za Jezusem
oznacza byæ gotowym do wszelkiej
ofiary z mi³oœci do Niego oraz nie
Zakopane, Wielka Krokiew, stawiaæ nikogo i niczego przed
06.06.1997
Niego, nawet najdro¿szych osób,
Krzy¿ to znaczy: oddaæ swe nawet w³asnego ¿ycia. Wiecie, ¿e
¿ycie za brata, aby wraz z jego przylgniêcie do Chrystusa jest
¿y ci em oc al iæ w³ as ne . K rz y¿ wymagaj¹cym wyborem. Jednak to
znaczy: mi³oœæ silniejsza jest od nie sami niesiemy krzy¿. Przed
nienawiœci i od zemsty, lepiej jest nami idzie On...
dawaæ, ani¿eli braæ, anga¿owanie Loreto, 05.09.2004
siê jest skuteczniejsze od czczego
Nie dziwcie siê (...) jeœli na
stawiania ¿¹dañ. (...) Krzy¿ znaczy:
mi³oœæ nie zna granic rozpocznij od waszej drodze spotkacie Krzy¿.
tych, którzy s¹ najbli¿ej ciebie, i nie Czy¿ Jezus nie powiedzia³ do
zapominaj o tych, którzy s¹ swoich uczniów, ¿e ziarno pszenicy
musi wpaœæ w ziemiê i obumrzeæ,
najdalej.
aby wydaæ owoc? (por. J 12, 23-26)
Wiedeñ, 1983 r.
Wskaza³ w ten sposób, ¿e Jego
Walka z chorob¹ jest s³uszna, ¿ycie ofiarowane a¿ do œmierci
poniewa¿ zdrowie jest darem stanie siê urodzajne. Wiecie to: po
Bo¿ym. Lecz zarazem wa¿ne jest, zm ar tw yc hw st an iu Ch ry st us a
by umieæ odczytaæ plan Boga, nigdy wiêcej œmieræ nie bêdzie
kiedy cierpienie puka do drzwi ost atn im s³o wem . Mi³ oœæ j est
naszego ¿ycia. Dla nas wierz¹cych silniejsza od œmierci.
k l u c z e m d o o d c z y t a n i a t e j Watykan, 22.02. 2004
tajemnicy jest krzy¿ Chrystusa.
P o d c z a s s p o t k a n i a S³owo Wcielone nie odgrodzi³o siê
Niech nie zostanie udaremniony
z m³odzie¿¹ na placu œw. Jana od naszych ludzkich ograniczeñ, K r z y ¿ C h r y s t u s a , b o j e œ l i
na Lateranie, 02.04.1998
przyjê³o je ca³kowicie na siebie na udaremnia siê Krzy¿ Chrystusa,
(...) Ojcowie wasi na szczycie Golgocie. Odt¹d cierpienie nabra³o cz³owiek zostaje pozbawiony
Giewontu ustawili krzy¿. Ten krzy¿ sensu, który czyni je szczególnie korzeni i nie ma ju¿ przysz³oœci; jest
tam stoi i trwa. Jest niemym, ale cennym. Od tego momentu zniszczony! To jest nasze wo³anie u
wymownym œwiadkiem naszych cierpienie, ka¿dy jego przejaw, kresu XX wieku. Jest to wo³anie
czasów. Rzec mo¿na, ¿e ten nabiera nowego i specyficznego Rzymu, wo³anie Konstantynopola,
jubileuszowy krzy¿ patrzy w z n a c z e n i a , g d y ¿ s t a j e s i ê wo³anie Moskwy. I wo³anie ca³ego
[stronê] Zakopanego i Krakowa, i uczestnictwem w zbawczym dziele chrzeœcijañstwa: obu Ameryk,
dalej: w kierunku Warszawy i Odkupiciela (...). Nasze cierpienia Afryki, Azji, wszystkich. Jest to
Gdañska. Ogarnia ca³¹ nasz¹ nabieraj¹ wartoœci i pe³nego wo³anie nowej ewangelizacji
ziemiê od Tatr po Ba³tyk. (...) nie znaczenia jedynie wtedy, gdy s¹ List Apostolski Orientale Lumen
wstydŸcie siê tego krzy¿a. Starajcie w ³ ¹ c z o n e w J e g o m ê k ê .
Krzy¿ (...) „stanowi najg³êbsze
siê na co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i Prze¿ywane w œwietle wiary, staj¹
pochylenie siê Bóstwa nad
odpowiadaæ na mi³oœæ Chrystusa. siê Ÿród³em nadziei i zbawienia.
cz³owiekiem [...]. Krzy¿ stanowi
Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby Spotkanie z chorymi, 11.02.2002
jakby dotkniêcie odwieczn¹
Imiê Bo¿e by³o obra¿ane w
I my znajdujemy siê dziœ w mi³oœci¹ najboleœniejszych ran
waszych sercach, w ¿yciu
ziemskiej egzystencji cz³owieka“
rodzinnym czy spo³ecznym. samym centrum dramatycznej
(Dives in misericordia, 8)
walki
miêdzy
„kultur¹
œmierci“
i
Dziêkujmy Bo¿ej Opatrznoœci za to,
„kultur¹
¿ycia“.
Ale
blask
Krzy¿a
nie
¿e krzy¿ powróci³ do szkó³,
Homilia podczas konsekracji
urzêdów publicznych i szpitali. zostaje przes³oniêty przez ten mrok
Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia
Niech on tam pozostanie! Niech przeciwnie, na jego tle Krzy¿
p r z y p o m i n a o n a s z e j j a œ n i e j e j e s z c z e m o c n i e j i w Krakowie-£agiewnikach, 17.08.2002
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3 paŸdziernika XXVII Ndz. zwyk³a
£k 17,5-10
Aposto³owie prosili Pana: ”Przymnó¿ nam wiary”.
Pan rzek³: ”Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: »Wyrwij siê
z korzeniem i przesadŸ siê w morze«, a by³aby wam
pos³uszna. Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub
pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »PójdŸ i si¹dŸ
do sto³u«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi
wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê
siê, a potem ty bêdziesz jad³ i pi³«? Czy dziêkuje
s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono? Tak
mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
po le co no : »S ³u dz y ni eu ¿y te cz ni je st eœ my ;
wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ«”.
Tak czêsto mówimy, ¿e jesteœmy ludŸmi ma³ej wiary.
Ale czy czynimy to co Aposto³owie? Czy wo³amy do
Pana, aby nam wiary przymna¿a³? Ta dzisiejsza
proœba uczniów Jezusa ma nam przy pomnieæ, ¿e
wiara nie jest wynikiem tylko starañ ka¿dego z nas;
jest p rzede wszys tkim ³ ask¹ d an¹ na m od
Wszechmog¹cego Boga. Dlatego uczmy siê modliæ
o nasz¹ wiarê!
10 paŸdziernika XXVIII Ndz. zwyk³a
£k 17,11-19
Sta³o siê, ¿e Jezus zmierzaj¹c do Jerozolimy
przechodzi³ przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodzi³ do pewnej wsi, wysz³o naprzeciw Niego
dziesiêciu trêdowatych. Zatrzymali siê z daleka i
g³oœno zawo³ali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj siê nad
nami”. Na ich widok rzek³ do nich: „IdŸcie, poka¿cie
siê kap³anom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony,
wróci³ chwal¹c Boga donoœnym g³osem, upad³ na
twarz do nóg Jego i dziêkowa³ Mu. A by³ to
Samarytanin. Jezus zaœ rzek³: „Czy nie dziesiêciu
zosta³o oczyszczonych? Gdzie jest dziewiêciu?
¯aden siê nie znalaz³, który by wróci³ i odda³ chwa³ê
Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaœ rzek³:
„Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a”.
Dziesiêciu uzdrowionych nie rozpozna³o czasu
nawiedzenia, tylko ten, który wróci³ do Jezusa,
odkry³ now¹ drogê. Nie pokaza³ siê kap³anom, lecz
wróci³ do Chrystusa. Zrozumia³, ¿e to Jezus jest jego
Zbawicielem, który oczyszcza, leczy i wyzwala.
Pozostali nie nape³nili swych serc o¿ywcz¹ ³ask¹
wiary. Pobiegli, by cieszyæ siê ¿yciem, zapominaj¹c
o swym Zbawicielu. Tylko z jednego serca pop³ynê³a
wdziêcznoœæ. Œw. Ignacy mówi³, ¿e jednym z
najciê¿szych grzechów jest brak wdziêcznoœci.
Czêsto o coœ prosimy, a gdy zostajemy wys³uchani,
myœlimy, ¿e to samo przysz³o. Dziêkujmy Panu
Bogu za wszystkie Jego dary i ³aski, bo tylko wtedy
bêdziemy ¿yæ w uzdrawiaj¹cym œwietle Jego

mi³oœci.
17 paŸdziernika XXIX Ndz. zwyk³a
£k 18,1-8
Jezus opowiedzia³ swoim uczniom przypowieœæ o
tym, ¿e zawsze powinni siê modliæ i nie ustawaæ: "W
pewnym mieœcie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³ i
nie liczy³ siê z ludŸmi. W tym samym mieœcie ¿y³a
wdowa, która przychodzi³a do niego z proœb¹:
»Obroñ mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez
pewien czas nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie:
»Chocia¿ Boga siê nie bojê ani siê z ludŸmi nie liczê,
to jednak poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa,
wezmê j¹ w obronê, ¿eby nie przychodzi³a bez
koñca i nie zadrêcza³a mnie«”. I Pan doda³:
"S³uchajcie, co ten niesprawiedliwy sêdzia mówi. A
Bóg, czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybranych,
którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie
zwleka³ w ich sprawie? Powiadam wam, ¿e prêdko
weŸmie ich w obronê. Czy jednak Syn Cz³owieczy
znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?”.
Jedyn¹ broni¹, która doprowadzi³a wdowê do
zwyciêstwa jest jej wytrwa³a proœba. I Chrystus
koñczy przypowieœæ mocnym zawo³aniem: A Bóg
czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybranych,
którzy wo³aj¹ do Niego dniem i noc¹ i bêdzie zwleka³
w ich sprawie?
Pan Jezus pragnie nam ukazaæ, ¿e Bóg pe³en
mi³osierdzia i troski czeka na wytrwa³e modlitwy
swoich dzieci. A mamy siê o co modliæ: o nowe
mi es zk an ie , o po mo c w eg za mi na ch lu b
przeciwnoœciach; o dobra materialne, o zdrowie dla
siebie i bliŸnich; o rozwi¹zanie trudnej sytuacji.
Módlmy siê wiele za tych ludzi, z którymi codziennie
siê spotykamy, szczególnie za cz³onków naszej
rodziny, za przyjació³. Niech to bêd¹ modlitwy
wytrwa³e i pe³ne ufnoœci w mi³osierdzie Bo¿e.
Na koniec cytat z naszego Katechizmu: Modlitwa
zawsze zak³ada pewien wysi³ek. Modlitwa jest
walk¹. Przeciw komu? Przeciw nam samym i
przeciw podstêpom kusiciela, który robi wszystko,
by odwróciæ cz³owieka od modlitwy,
24 paŸdziernika XXX Ndz. zwyk³a
£k 18,9-14
Jezus powiedzia³ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tê przypowieœæ:
”Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ,
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stan¹³ i
tak siê w duszy modli³: »Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie
je st em ja k i nn i l ud zi e, zd zi er cy, os zu œc i,
cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Poszczê dwa razy
w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co
nabywam«. Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³
nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi i
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mówi³: »Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika«.
Powiadam wam: Ten odszed³ do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto
siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a,
bêdzie wywy¿szony”.
Faryzejska pewnoœæ zaczyna siê wtedy. gdy
smakuje nam uczucie górowania nad tymi, którzy
wydaj¹ siê nam wielkimi grzesznikami. Nie jest
dobrze, gdy oskar¿aj¹c innych i mówi¹c Bogu, jakie
to z³o czyni¹ inni, chcemy wydaæ siê lepszymi i
sprawiedliwymi w obliczu Boga! Efekt faryzejskich
zabiegów jest zgo³a przeciwny od zamierzonego.
Wcale przez to nie jawimy siê Boga jako mili,
usprawiedliwieni. Wrêcz przeciwnie. Dopiero
wejœcie i przyswojenie sobie postawy celnika uczyni
nas w oczach Boga mi³ymi, sprawiedliwymi. Kimœ,
kogo mo¿na przygarn¹æ. Komu mo¿na okazaæ
bezmiar przebaczenia i œwiêtoœci!
31 paŸdziernika XXXI Ndz. zwyk³a
£k 19,1-10
Jezus wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto.
A by³ tam pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chcia³ on
koniecznie zobaczyæ Jezusa, kto to jest, ale nie
móg³ z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego wzrostu.
Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê na sykomorê, aby
móc Go ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³ przechodziæ.

Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i
rzek³ do niego: ”Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem
dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu”. Zeszed³
wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go rozradowany. A
wszyscy widz¹c to szemrali: ”Do grzesznika
poszed³ w goœcinê”. Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do
Pana: ”Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê
ubogim, a jeœli kogo w czym skrzywdzi³em,
zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzek³ do niego:
”Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿
i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn
Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co
zginê³o”.
Jeszcze raz Pan Jezus pokaza³, ¿e przyszed³
szukaæ tych, którzy w ¿yciu siê pogubili. Zbawienie
staje siê udzia³em takich ludzi jak Zacheusz, którzy
potrafi¹ uwierzyæ w Jezusa i przyznaæ siê przed Nim
do swoich s³aboœci i grzechów. Prawdziwy uczeñ
Jezusa potrafi wyjœæ poza wszelkie zasady. Dla
Niego najwa¿niejsza jest wiernoœæ Jezusowi i Jego
s³owu. To nara¿a na innoœæ i na œmiesznoœæ! Jednak
jak mówi³ Tertulian: Kto chce byæ uczniem Jezusa,
musi wzi¹æ na siebie swój krzy¿, to jest swoje uciski i
cierpienia, albo samo cia³o, które ma kszta³t krzy¿a.
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

NASZ NOWY WIKARIUSZ
Od dnia 25 sierpnia 2010 roku pos³ugê
wikariuszowsk¹ w naszej parafii rozpocz¹³ ks.
Pawe³ Obst, dotychczasowy wikariusz w Krobii.

Ksi¹dz Pawe³ pochodzi z Nowego Targu. Na
kap³ana ks. Paw³a wyœwiêci³ biskup pomocniczy
archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoñ w
katedrze w Krakowie w 2007 roku.
Ks. Pawe³ dotychczas zajmowa³ siê
duszpasterstwem m³odzie¿y i dzieci,
by³ te¿ opiekunem ministrantów.
Uczy³ katechezy w gimnazjum i w
szko³ach œrednich. Jego pasj¹ s¹
góry. Bardzo lubi zwierzêta i
przyrodê.
Nowemu wikariuszowi, którego
bardzo serdecznie witamy w naszej
wspólnocie parafialnej, ¿yczymy
wielu ³ask Bo¿ych, opieki naszej
Matki Zb¹szyñskiej Królowej
Ró¿añca Œwiêtego.
¯yczymy równie¿, aby w
zb¹szyñskiej parafii czu³ siê jak
najlepiej.
Szczêœæ Bo¿e!
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4 wrzeœnia 2010 roku minê³o
100 lat od chwili wst¹pienia œw.
Ma ks ym il ia na Ma ri i K ol be do
no wi cj at u i pr zy jê ci a im ie ni a
zakonnego Maksymilian. Urodzi³ siê
8 stycznia 1894 roku w Zduñskiej
Woli ko³o £odzi w rodzinie tkaczy.
Atmosfera w domu by³a bardzo
religijn a. Rodzic e, choæ ub odzy
materialnie, byli ubogaceni
duchowo. Nale¿eli do III Zakonu œw.
Franciszka. W domu by³ nazywany
Mun dki em, bo n a ch rzc ie œ w.
otrzyma³ imiê Rajmund.
Maj¹c 12 lat dozna³ objawienia
Matki Bo¿ej. Maryja trzymaj¹c w
d³ on ia ch dw ie ko ro ny, bi a³ ¹ i
czerwon¹, zapyta³a ch³opca, któr¹
chce. Równoczeœnie da³a mu do
zro zum ien ia, ¿e bia ³a ozn acz a
czystoœæ, a czerwona mêczeñstwo.
Mundek odpowiedzia³ wtedy, ¿e
chce obydwie. Wówczas Matka
Bo¿a uœmiechnê³a siê do niego i
odesz³a. Widzenie to m ia³o
miejsce w koœciele parafialnym
w Pabianicach, bo tam wówczas
zamieszkiwa³a rodzina Kolbe. W
rok póŸniej franciszkanie ze
Lwowa prowadzili w parafii misje
i wt edy Raj mun d wr az z e
starszym bratem Franciszkiem
postanowili wst¹piæ do
franciszkanów. Przedarli siê
przez granicê i we Lwowie
wst¹pili do ma³ego seminarium
franciszkanów konwentualnych.
Rajmund, bêd¹c pod wp³ywem
objawienia i atmosfery panuj¹cej
w e L w o w ie , p o s t an o w i ³
poœwiêciæ siê ca³kowicie Maryi i
uczyni³ to w katedrze lwowskiej
przed Cudownym Obrazem Matki
Bo¿ej £askawej. Przed tym samym
obrazem œlubowa³ król Polski Jan
Kazimierz i og³osi³ wtedy Maryjê
Królow¹ Polski.
W roku 1910 bracia ukoñczyli
ni ¿s ze se mi na ri um . W te dy do
Lwowa przyjechali rodzice z
postanowieniem, ¿e tam spêdz¹
resztê ¿ycia. PrzywieŸli te¿ ze sob¹
najm³odszego syna Józefa, który te¿
zosta³ franciszkaninem. Tymczasem
oboje bracia Rajmund i Franciszek
wstêpuj¹ do zakonu franciszkanów.
Mu nd ek 4 wr ze œn ia 19 10 r.
rozpoczyna nowicjat, a podczas
ob³óczyn przyj¹³ imiê zakonne

Maksymilian. W 1912 r. prze³o¿eni
wys³ali go na dalsze studia do
Krak owa. Ze wz glêd u na j ego
niezwyk³e zdolnoœci skierowano go
jesz cze t ego s ameg o rok u do
Rzymu. Zamieszka³ w
miêdzynarodowym kolegium
serafickim, uczêszcza³ na znany
uniwersytet papieski prowadzony
przez jezuitów, Gregorianum.
W Rzymie 1 listopada 1914
rok u z³ o¿y ³ ur ocz yst ¹ pr ofe sjê
zakonn¹, wybra³ wówczas drugie
imiê Maria. Równie¿ w Rzymie 28
kwietnia 1918 r. otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie, zaœ w 1919 roku obroni³
dwa doktoraty z filozofii i teologii.
Œwiadczy to o jego pracowitoœci i
uzdolnieniach. W czasie studiów w
Rzymie, za³o¿y³ wraz z kolegami,
sto war zys zen ie m ary jne zwa ne

Rycerstwem Niepokalanej, w celu
zdobycia ca³ego œwiata dla Serca
Jezusowego przez Niepokalan¹.
Opuszczaj¹c w lipcu 1919 r. Rzym,
uzyska³ dla swojego stowarzyszenia
b³ogos³awieñstwo papie¿a
Benedykta XV.
Po powrocie do kraju zosta³
wyk³adowc¹ w seminarium ojców
franciszkanów w Krakowie i tworzy³
tam ko³a Rycerstwa Niepokalanej.
Równie¿ w Krakowie w 1922 roku o.
Maksymilian wyda³ pierwszy numer
p i s m a
„ R y c e r z
Niepokalanej”.Prze³o¿eni
zaniepokojeni, ¿e o. Kolbe, poprzez
wydawanie pisma, zad³u¿y klasztor,
wys³ali go do Grodna. Œwiêty

Maks ymil ian zara z tam za³o ¿y³
drukarniê. Ze wzglêdu na gruŸlicê
p³uc musia³ zaniechaæ prowadzenie
wyk³adów, ale nie zaniedba³ swojego
stowarzyszenia.
Od jesi eni, 19 27 r. kiedy
zna laz ³ dob roc zyñ cê w oso bie
ksiêcia Jana Druckiego Lubeckiego,
w Ter e s i n i e p o d Wa r s z a w ¹ ,
kontynuowa³ wydawanie „Rycerza
Niepokalanej”, buduj¹c klasztor i
ogro mne w ydaw nict wo. P owst a³
Niepokalanów, gdzie powtórzy³a siê
jakby historia z Asy¿u. Klasztor
miasteczko liczy³ ju¿ po kilku latach
istnien ia kilkuse t zakonni ków, a
tak¿e sta³ siê jednym z licz¹cych siê
w ówczesnej Polsce wydawnictw.
Œwiêty Maksymil ian mówi³:
„Klasztor ten zwie siê Niepokalanów,
bo Niepokalanej wy³¹cznie
poœwiêcony ca³y, ze wszystkimi
sercami, wszystkimi maszynami,
motorami, szko³ami, narzêdziami,
troskami, k³opotami, d³ugami.
S³owem Jej to rzecz i w³asnoœæ”.
Jeden z jego wspó³braci
wspomina: „Ojciec Maksymilian
urz eka ³ sw oj¹ oso b¹. Temu
urokowi nikt nie móg³ siê oprzeæ.
To wyj¹tkowy cz³owiek, który
cieszy siê u Boga szczególnymi
³askami. Jego stosunek do
wspó³b rata by ³ bezpo œredni ,
ojcowski. Wszystkich nazywa³
swoimi braæmi w Niepokalanej. W
zamian za to bracia darzyli go
wielk¹ mi³oœci¹ i czci¹. Przed nim
otwierali swe serca…. Wstêp do
jego celi mia³ ka¿dy z
mieszkañców o ka¿dej porze
dnia, a nawet nocy, gdy zasz³a
koniecznoœæ.
Cela Ojca Maksymiliana by³a
na ws kr oœ om od lo na . Se kr et
Niepokalanowa polega³ na tym, ¿e
Ojciec Maksymilian wszystko opiera³
na heroicznym wprost
pos³uszeñstwie. Sam praktykowa³ tê
cnotê, ale te¿ wymaga³
pos³uszeñstwa od swoich
podw³adnych”. Oficjalne otwarcie
klasztoru nast¹pi³o 7 grudnia 1927
roku. Pierwszym gwardianem by³
jego za³o¿yciel Ojciec Maksymilian.
Po ludzku s¹dz¹c, by³o rzecz¹
niemo¿liw¹, by po 12 latach istnienia
Niepokalanowa liczba braci wzros³a
do 772, czyni¹c klasztor
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najwiêkszym w Europie konwentem
zakonnym od œredniowiecza i daj¹c
mu œwiatow¹ s³awê. Ojciec Kolbe
stawia³ przede wszystkim sobie, ale
te¿ i innym wysokie wymagania, bo
kocha³ dzia³anie. Chocia¿ by³ bardzo
chory na p³uca ( lekarze dziwili siê,
¿e jeszcze ¿yje) w 1930 r. wraz z
czterema braæmi uda³ siê na misjê na
Daleki Wschód , do Japoni i. W
Niepokalanowie zast¹pi³ go m³odszy
brat Józef, który przyj¹³ imiê zakonne
Alfons.
W miesi¹c po przybyciu do
Nagasaki Ojciec Maksymilian wyda³
pierwszy numer „Rycerza
Niepokalanej” w jêzyku japoñskim,
nie znaj¹c jêzyka, a tym bardziej
pisma japoñsk iego. Kl ery cy w
seminarium t³umaczyli mu artyku³y z
³aciny na japoñski. Siedzib¹ polskich
misjonarzy w Nagasaki sta³ siê
zbudowany przez nich klasztor pod
urocza nazw¹ Ogród Niepokalanej.
Otwar³ tam¿e nowicjat oraz ma³e
seminarium. 23 maja 1936 r. wróci³ z
Dalekiego Wschodu i powtórnie
zosta³ prze³o¿onym Niepokalanowa.
W grudniu 1938 r. nadano próbn¹
audycjê z nowo za³o¿onego Radia
Niepokalanów. W przededniu II
wojny œwiatowej Niepokalanów by³
najwiêkszym klasztorem na œwiecie (
762 cz³onków). Wydawano w nim
kil ka c zas opi sm n a cz ele z
„Rycerzem Niepokalanej”.
19 wrzeœnia Ojciec
Maksymilian zosta³ aresztowany
wr az z g ru p¹ za ko nn ik ów z
Ni ep ok al an ow a. Pr ze by wa ³ w
obo zac h £am bin owi ce, Gêb ice ,
Ostrzechów. Zosta³ zwolniony 8
grudnia w Œwiêto Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny i
powróci³ do Niepokalanowa. Zaj¹³
siê przygotowaniem miejsc dla 3
tysiêcy osób wysiedlonych z
Poznañskiego, w tym ok. 2 tys.
¯ydów. W klasztorze trwa³a te¿
nieustanna adoracja Najœwiêtszego
Sa kr am en tu . N a t er en ie
Niepokalanowa otwiera³ przeró¿ne
warsztaty pracy, aby tak wielka
grupa ludzi mog³a prze¿yæ. Tak
wielkie skupisko osób zakonnych
prz yci ¹gn ê³o uwa gê o kup ant a.
D la te go 17 lu te go 19 41 ro ku
hitlerowcy uwiêzili ponownie Ojca
Kolbego razem z czterema braæmi.
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Czerwona korona mêczeñstwa by³a
ju¿ bli sko . Ojc iec Mak sym ili an
przeczuwaj¹c to, co mia³o nast¹piæ,
tak powiedzia³ do braci na pocz¹tku
1941 roku: „… Drogie dzieci, ja tej
wojny nie prze¿yjê”.
Do 28 maja trzymano ich na
Pawiaku, a nastêpnie wywieziono do
Oœwiêcimia. W obozie zag³ady w
Oœwiêcimiu otrzyma³ numer 16670.
Trafi³ do wyj¹tkowo Ÿle traktowanej
przez hitlerowców grupy ksiê¿y, pod
w³adzê krwawego Krotta.
Maltretowany i bity tak jak inni, a
czêsto bardziej od innych, nigdy nie
narzeka³ i nie z³orzeczy³ oprawcom.
Stara³ siê pokrzepiaæ upad³ych na
duchu, wlewa³ wiarê w Boga i
nadz iejê na le psz¹ przy sz³o œæ.
Dzi eli ³ siê g³o dow ymi por cja mi
jedzenia, bardzo wiele siê modli³,
spowiada³, nie zwracaj¹c uwagi na
kary, jakie z tego powodu mog³y go
spotkaæ.
Pod koniec li pca 1941 r.
kome ndan t oboz u Frit zsch
w
odwecie za ucieczkê wiêŸnia z bloku
14, do k tór ego nal e¿a ³ Oj cie c
Maksymilian wybra³ z tego bloku 10
wiêŸniów na œmieræ g³odow¹. Ojciec
Maksymilian wyrazi³ gotowoœæ
zast¹pienia jednego z nich,
Fr an ci sz ka Ga jo wn ic zk a, oj ca
ro dz in y. Fr it zs ch si ê zg od zi ³.
Skazañcy zostali zamkniêci w
bunkrze g³odowym bloku 13,
nazwanego „blokiem œmierci”. W tym
bloku rozegra³ siê ostatni akt ¿ycia
O. Maksymiliana. By³ anio³em
dla swoich wspó³towarzyszy. Modli³
siê, spowiada³, czyni³ wszystko, aby
nie umierali z uczuciem nienawiœci
do swoich oprawców.
Przyzwyczajony do g³odu o. Kolbe
prze¿y³ w bunkrze dwa tygodnie bez
krusz yny chleb a i kropl i wody.
Wreszc ie opr awcy d obili go
zastrzykiem z fenolu. Sta³o siê to 14
s i e r p n i a 1 9 4 1 r. w w i g i l i ê
uroczystoœci Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny.
Nastêpnego dnia jego cia³o spalono
w krematorium. Mia³ zaledwie 47 lat.
Niepokalanów sta³ siê jego
wielkim sanktuarium, a O.
Maksymilian ¿yje, jako przyk³ad
zwyciêstwa, podobnego do
zwyciêstwa Chrystusa. Jako
pierwszy z biskupów w 1948 r. bp P.

Yamaguchi , ordynariusz diecezji
Nagasaki w liœcie do papie¿a Piusa
XII poprosi³ o wyniesienie na o³tarze
S³ugi Bo¿ego Ojca Maksymiliana
Mariê Kolbego.
Beatyfikacja Ojca
Mak sym ili ana mia ³a mie jsc e w
Bazylice œw. Piotra w Rzymie 17
paŸdziernika 1971 roku. Dokona³ jej
Ojciec Œwiêty Pawe³ VI. By³a to
pierwsza beatyfikacja Polaka po II
wojnie œwiatowej.
Kanonizacji O. Maksymiliana,
jako mêczennika, dokona³ Papie¿
Jan Pawe³ II na Placu Œw. Piotra w
Rzymie 10 paŸdziernika 1982 roku.
Oddaj¹c swoje ¿ycie za brata ojciec
Ko lb e w sp os ób sz cz eg ól ny
upodobni³ siê do Chrystusa mówi³
Jan Pawe³ II podczas Mszy œw.
Kanonizacyjnej. Ojciec Maksymilian
podkreœli³ Papie¿ nie „umar³”, ale
„odda³ ¿ycie za brata”. Jan Pawe³ II
zwróci³ te¿ uwagê, ¿e wielka mi³oœæ
ku Chrystusowi oraz pragnienie
mêczeñstwa towarzyszy³o
franciszkaninowi z Niepokalanowa
ju¿ od najm³odszych lat.
Na tc hn ie ni em by ³a dl a ni eg o
Niepokalana. Rys maryjny jest w
¿yciu i œwiêtoœci ojca Kolbego
sz cz eg ól ni e w yr az is ty. Oj ci ec
Maksymilian Kolbe odniós³
zwyciêstwo dziêki wierze i mi³oœci.
Jest dla nas wszystkich
najdos konals zym wzo rem do
naœladowania.

opr. Urszula Pawelska

MODLITWA
Bo¿e, œwiêty Maksymilian
zawsze dawa³ siê prowadziæ
za rêkê Niepokalanej.
Niech pamiêæ o tym
mêczenniku mi³oœci pomaga
nam iœæ bez wahania i
kompromisów
za Chrystusem i Jego
Ewangeli¹. Niech œw.
Maksymilian zawsze bêdzie
dla nas przyk³adem,

jak w trudnych chwilach
znajdowaæ w Matce Bo¿ej
oparcie oraz niezawodn¹
przewodniczkê
na drodze ku œwiêtoœci.
Amen

WYWIAD Z PANEM ZBIGNIEWEM SZCZEPANIAKIEM
Joanna Galas i Daria Winiecka:
Co jest celem Wspólnoty
¯ywego Ró¿añca?
Zbigniew Szczepaniak:
Matka Bo¿a, kiedyœ powiedzia³a
pr zy ob ja wi en iu , w Fa ti mi e,
„o dm aw ia jc ie R ó¿ an ie c” . Ten
ró¿aniec wspomaga wszystkich i
we wszystkim. Cokolwiek by
cz³owiek czyni³ i myœla³ o czymœ, po
prostu pomaga d¹¿yæ do celu z t¹
modlitw¹.
J. G. i D.W.: Co oznacza: nale¿eæ
do ¯ywego Ró¿añca?
Z. Sz. : To jest modlitwa, to
jest nasz cel. Podczas rozwa¿añ
tajemnic ró¿añcowych radosnych,
bolesnych, chwalebnych, i œwiat³a
które Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
wprowadzi³, pragniemy po³¹czyæ
siê z Ma tka Bos k¹. Jes t to
zobowi¹zanie, którego
podejmujemy siê gdy wstêpujemy
do Wspólnoty. Na ostatnim
spotkaniu nadzelatorów
parafialnych ks. Glapiak
nawi¹zywa³ do rozwa¿añ tajemnic
za pomoc¹ œwiêtych obrazków z
dan¹ tajemnic¹ ró¿añca œwiêtego.
Pomaga to w g³êbszej kontemplacji
tajemnicy ró¿añca. Ja odmawiam
ró¿aniec nie tylko w koœciele, ale
zarówno w drodze do pracy.
J. G. i D.W.: Jakie maj¹ obowi¹zki
c z ³ o n k o w i e t e g o ¿
stowarzyszenia?
Z. Sz.: Ws zy sc y c z³ on ko wi e
Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca maj¹
nastêpuj¹ce obowi¹zki:
- codzienne odmawianie jednej
dziesi¹tki ró¿añca;
- Udzia³ w miesiêcznej zmianie
ró¿añca;
- Czêste przystêpowanie do
Sakramentów Œwiêtych oraz udzia³
w procesjach maryjnych;
- Rozszerzanie czci Maryi
przyk³adem ¿ycia i dzia³alnoœci
apostolskiej;
- Odwa¿ne stawianie w obronie
wiary i Koœcio³a na wzór œw.
Dominika;

- Udzia³ w pogrzebie zmar³ego
cz³onka ¯ywego Ró¿añca oraz
modlitwach za spokój jego duszy.
Obowi¹zkiem cz³onków jest tak¿e
sk³adanie ofiary. Przekazywane s¹
one na msze œwiête oraz na
potrzeby parafii.
J. G. i D.W.: Jak wygl¹da
przyjêcie do ¯ywego Ró¿añca i
czy ka¿dy mo¿ne do niego
nale¿eæ?
Z. Sz.: ¯eby zapisaæ siê do
¯ywego Ró¿añca matek czy ojców
nale¿y zg³osiæ siê do zelatora.
Otrzymamy wtedy tajemnicê.
Zobowi¹zujemy siê tym samym do
odmawiania jej.
Nie widzê problemów zwi¹zanych
z za³o¿eniem ¯ywego Ró¿añca
panien czy kawalerów. Nale¿a³oby
zebraæ odpowiedni¹ liczbê osób.
Jednak jest to obowi¹zek, którego
nie ka¿dy chce siê podj¹æ.
J. G. i D.W.: Z ilu ró¿ sk³ada siê
Wspólnota ¯ywego Ró¿añca w
n a s z e j
p a r a f i i ?
Z. Sz.: Wspólnota ¯ywego
Ró¿añca w naszej parafii sk³ada
si ê z 63 pe ³n yc h r ó¿ i 3 1
niepe³nych. W tym jest 70 ró¿
matek i 24 ró¿e ojców.
J. G. i D.W.: W jakich intencjach
modl¹ siê cz³onkowie ró¿añca?
Z. Sz.: Matki i ojcowie nie
maj¹ podawanych intencji, w który
maj¹ siê modliæ. To indywidualne
sprawy danego cz³onka Wspólnoty.
Mog¹ modliæ siê w intencji: ksiêdza
Proboszcza, ksiê¿y wikariuszy,
swoich rodzin, za chorych lub
zmar³ych.
J. G. i D.W.: Czy odprawiana jest
Masz Œw. W intencji wszystkich
cz³onków Wspólnoty?
Z. Sz.: Msze Œw. w intencji
cz³onków odprawiane s¹ dwa razy
d o r ok u . W i nt e nc j i ¿ y wy c h
cz³onków msza odprawiana jest na
p oc z¹ tk u r ok u. Za zm ar ³y ch
natomiast w listopadzie z racji tego,
¿e jest to miesi¹c zmar³ych.
Zazwyczaj s¹ to uroczyste msze w

ramach odpustu.
J. G. i D.W.: Kiedy i jak odbywa
siê poœwiêcenie i zmiana
tajemnic?
Z. Sz.: Zmiana tajemnic w
naszej parafii odbywa siê w ka¿d¹
pierwsz¹ niedziele miesi¹ca po
mszy
œw. o godzinie 9.00.
Odmawiana jest dziesi¹tka
ró¿añca, któr¹ prowadzi ksi¹dz
Proboszcz wraz z cz³onkami
¯ywego Ró¿añca. Nastêpnie
ksi¹dz Proboszcz mówi krótk¹
naukê. Po niej nastêpuje zmiana
tajemnic. Ka¿dy z cz³onków
podchodzi do swojego zelatora i
wymienia tajemnice oraz sk³ada
ofiarê.
J. G. i D.W.: Rada ¯ywego
Ró¿añca- z ilu sk³ada siê
cz³onków? Kto do niej nale¿y?
Z. Sz.: Rady ¯ywego
Ró¿añca w naszej parafii niema.
Niestety. Ja jestem sam
nadzelatorem. Wraz z ksiêdzem
Proboszczem planujemy
zorganizowaæ spotkanie
ws zy st ki ch ze la to ró w na sz ej
parafii. Pragniemy spotkaæ siê i
porozmawiaæ. Ka¿dy z zelatorów
ma du¿o ciekawych pomys³ów do
powiedzenia. Podczas
comiesiêcznych spotkañ w
koœciele trudno jest wys³uchaæ
wszystkich. Nie wszyscy maj¹ w
sobie tyle odwagi by przemawiaæ
prze d sze rszy m gro nem l udzi
zebranych w koœciele.
J. G. i D.W.: Kto wybiera
zelatorów i kto jest ich
opiekunem w naszej parafii i nie
tylko?
Z. Sz.: Zelatorów wybieraj¹
cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca. Ja
zosta³am wybrany nadzelatorem
przez ksiêdza Proboszcza
Zbigniewa Piotrowskiego, który
jes t op iek une m w p ara fii . W
Archidiecezji Poznañskiej
opiekunem jest ksi¹dz Jan Glapiak.
J. G. i D.W.: Czy w naszej parafii
prowadzona jest Ksiêga ¯ywego

Odwiedziny chorych odbêd¹ siê
10 paŸdziernika od godz. 8.00
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Ró¿añca?
Z. Sz.: Jeszcze nie, ale
planowane jest jej prowadzenie.
Na jp ie rw ze la to ro wi e mu sz ¹
uzupe³niæ niepe³ne ró¿e. Ka¿dy z
cz³onków zostanie wtedy imiennie
wpisany do Ksiêgi.

zelatora danej ró¿y. Posiadam listê
ró¿, w tym tak¿e niepe³nych ró¿,
które chêtn ie prz yjm¹ n owych
cz³onków. Niestety ludzie niechêtni
s¹ do ¯ywego Ró¿añca, a jest na to
ogr omn a pot rze ba. Wys tar czy
poœwiêciæ kilka minut na modlitwê.
W tym jest tyle s³odyczy. Du¿o ludzi
J. G. i D.W.: Do kogo mo¿ne niestety uwa¿a, ¿e s¹ zbyt m³odzi
zwróciæ siê osoba chêtna, która by nale¿eæ do Wspólnoty Ró¿añca.
odczuwa wewnêtrzna potrzebê
przy³¹czenia siê do Wspólnoty J. G. i D.W.: Jak d³ugo nale¿ny
¯ywego Ró¿añca?
pan do wspólnoty?
Z. Sz.: Mo¿na zg³osiæ siê
Z. Sz.: Nale¿ê do Ró¿y od
bezpoœrednio do mnie lub do lat szeœædziesi¹tych. Mia³em kilka

lat przerwy. Od 1969/70 roku
ponownie jestem cz³onkiem
¯ywego Ró¿añca. W 1971roku
zosta³em zelatorem. Gdy przyszed³
do naszej parafii ksi¹dz Piotrowski
ustanowi³ mnie nadzelatorem.
Ró¿ê, do której nale¿ê
stworzyliœmy ze stra¿aków.
Wynik³o to z rozmowy
przeprowadzonej po powrocie z
po¿aru. Wraz z naczelnikiem
zebra³o siê nas piêtnaœcie osób i
utworzyliœmy 22 ró¿ê ojców.

Wywiad przeprowadzi³y:
Joanna Galas i Daria Winiecka

PAUZA NIE WYPOCZYWA
W dniach od 15 do 21
sierpnia Zespó³ Wokalny „Pauza”
goœci³ we francuskiej Alzacji.
Te g o l a t a d e s z c z o w e
c h m u r y, n ê k a j ¹ c e n a s z y c h
zachodnich s¹siadów, przys³oni³y
równie¿ francusk¹ Alzacjê. Jak
zgodnie stwierdzili mieszkañcy
Srebrnej Doliny i wypoczywaj¹cy

tam turyœci, Zespo³owi Wokalnemu
„Pauza”, podczas swojego
niespe³na tygodniowego pobytu,
uda³o siê wprawiæ ich w dobry
nastrój, udzielaj¹cym siê
wszystkim dobrym humorem, który
kontra stowa³ z tymi s mutnym i
deszczowymi dniami.
Swoje koncerty zespó³
rozpocz¹³ 15 sierpnia. „Pauza”
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promowa³a rodzinny Zb¹szyñ oraz Da me de Du se nb ac h, gd zi e
region Wielkopolski przed liczn¹ zapla nowan o konce rt-mo dlitw ê.
publicznoœci¹ w polskim koœciele Na tra sie pie lgr zym ki zes pó³
Notre Dame de Lourdes oraz w wykona³ Drogê Krzy¿ow¹, czym
K a t e d r z e N o t r e D a m e w dostarczy³ g³êboko wzruszaj¹cych
S t r a s b u r g u , u œ w i e t n i a j ¹ c i niezapomnianych prze¿yæ
ur oc zy st oœ ci Œw iê ta Wo js ka ws zy st ki m p ¹t ni ko m. Ze sp ó³
Polskiego oraz Wni ebowziêcia Wokalny „Pauza” wyjecha³ do
N a j œ w i ê t s z e j M a r y i P a n n y. F r a n c j i z e œ w i a d o m o œ c i ¹
paralelizmu historycznego,
³¹cz¹cego Alzatczyków i
Wielkopolan. Do Polski wróci³
przekonany o homogenicznoœci
obywatelstwa europejskiego.
Wyjazd ten nie by³by mo¿liwy
bez wsparcia starosty
nowotomyskiego - pana Andrzeja
Wilkoñskiego oraz proboszcza
parafii zb¹szyñskiej, ks. Zbigniewa
Piotrowskiego, za co pragniemy im
serdecznie podziêkowaæ.
Koncerty zespo³u objê³a
honorowym patronatem pose³ do
Parlamentu Europejskiego pani
Sidonia Jêdrzejewska, której
równie¿ pragniemy wyraziæ nasz¹
wdziêcznoœæ. Wspaniale jest, gdy
grupa maluczkich, chc¹cych zrobiæ
Nastêpnego dnia, w odpowiedzi na coœ ponad przeciêtnoœæ, spotyka
jego zaproszenie, spotkali siê z ludzi, którzy w nich uwierz¹ i
merem Sainte-Marie-aux-Mines, pozwol¹ im zaistnieæ. I choæ
gd zi e zo st al i po pr os ze ni o powœci¹gliwoœæ jest cnot¹, z
wykonanie zwiastuna koncertu, czystym sumieniem przyznaæ
który odby³ siê 18 sierpnia w nale¿y, ¿e szansa, któr¹ dano
koœciele Œwiêtej Magdaleny. W „Pauzie” przerodzi³a siê w
dniu poprzedzaj¹cym koncert w ogromny sukces ze stolic¹ Europy
alzackiej stolicy minera³ów, w tle.
Chapeau bas!
œpiewacy pielgrzymowali do Notre

Co nas czeka….
Ø
2 paŸdziernika tj. w sobotê, odbêdzie siê
druga piesza pielgrzymka dziêkczynno pokutna
wokó³ jeziora.
Ø
W niedzielê 3 paŸdziernika rozpoczn¹ siê
rekolekcje parafialne, które zakoñcz¹ siê 7
paŸdziernika w œwiêto NMP Ró¿añcowej. Kazania
g³osiæ bêdzie ks. kan. Antoni Tofil proboszcz
katedry Koszaliñskiej. Sumy odpustowe w
czwartek 7 paŸdziernika bêd¹ celebrowane o
godz.: 12.00 i 18.00. Wszystkich parafian
zachêcamy do wziêcia udzia³u w rekolekcjach.

Ø
10 paŸdziernika o godz. 12.00 zostanie
odprawiona msza œwiêta w intencji koŸlarzy.
Ø
17 paŸdziernika bêdziemy obchodziæ 200lecie budowy koœcio³a w Przyprostyni. Z tej okazji
w koœciele pw. Œw. Stanis³awa o godz.: 15.00
zostanie odprawiona msza œwiêta.
Ø
W niedzielê, 24 paŸdziernika, dzieciom Ikomunijnym zostan¹ wrêczone ró¿añce.
o14.30 dzieci z klas a, b, c ze szko³y w
Zb¹szyniu
o 16.00 dzieci z klasy d ze szko³y w
Zb¹szyniu, oraz dzieci z wiosek

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
Naszym solenizantom

Pani Teresie Siedlarz
Pani Urszuli Pawelskiej
Panu Tadeuszowi Basiñskiemu
W dniu imienin sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz pogody ducha na co dzieñ

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
10.30 Msza œwiêta na cmentarzu w Przyprostyni
12.00 Msza œwiêta na cmentarzu parafialnym
13.30 Msza œwiêta na cmentarzu komunalnym
2 listopada - Dzieñ Zaduszny
15.00 Msza œwiêta na cmentarzu w Przyprostyni

PA•DZIERNIK - MIESI¥C RÓ¯AÑCA
CYTATY O RÓ¯AÑCU
„Ró¿aniec œwiêty zgodnie z dawn¹ tradycj¹ jest modlitw¹, która szczególnie sprzyja gromadzeniu siê
rodziny. Kieruj¹c wzrok na Jezusa, poszczególni jej cz³onkowie odzyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoœæ
patrzenia sobie w oczy, by porozumiewaæ siê, okazywaæ solidarnoœæ, wzajemnie sobie przebaczaæ, by
¿yæ z przymierzem mi³oœci odnowionym przez Ducha Bo¿ego”.
S³uga Bo¿y Papie¿ Jan Pawe³ II
„Kochajcie Maryjê i róbcie wszystko, by J¹ kochano. Odmawiajcie Ró¿aniec, odmawiajcie go zawsze.
Odmawiajcie go, jak tylko mo¿ecie”.
Œw. Ojciec Pio
„Ró¿aniec jest najpiêkniejsz¹ modlitw¹, jakiej nauczy³o nas Niebo: to ona prowadzi nas do lepszego
poznania Boga i Jego zbawczego dzia³ania w Chrystusie”.
Siostra £ucja wizjonerka z Fatimy
„Polska nie zwyciê¿y broni¹, ale modlitw¹, pokut¹, wielk¹ mi³oœci¹ bliŸniego i ró¿añcem”.
S³uga Bo¿y ks. kard. August Hlond

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH RUBRYKA UKA¯E SiÊ W NASTÊPNYM NUMERZE
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AFRYKA KRAJ ROSN¥CEJ NADZIEI
Miesi¹c paŸdziernik to czas, w którym Koœció³
poleca nam w szczególny sposób zwróciæ nasze
myœli ku misjom. Misje mo¿na wspieraæ modlitw¹,
ofiar¹ oraz w charakterze misjonarza. Mamy w ten
sposób, ka¿dy w miarê mo¿liwoœci realizowaæ nakaz
Chrystusa: „ IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody”.
Od dwóch tysiêcy lat kap³ani, bracia, zakonnicy, a
nawet ludzie œwieccy, wyruszaj¹ aby nieœæ œwiat³o
wiary dla tych, którzy do koœcio³a nie nale¿¹.
Opuszczaj¹ swój kraj, nara¿aj¹c siê na ró¿ne
niebezpieczeñstwa a nawet na œmieræ mêczeñsk¹.
Zwróæmy dzisiaj nasze spojrzenie na kontynent
afrykañski.

W przesz³oœci Afryka to kolonie angielskie,
francuskie, belgijskie, niemieckie, w³oskie,
hiszpañskie i portugalskie. Obecnie mamy tam 54
kraje niepodleg³e. Czêsto jednak prowadz¹ miêdzy
sob¹ wojny, s¹ wyzyskiwane przez zagraniczne
koncerny, które eksploatuj¹ bogactwa naturalne. W
niektórych krajach Koœció³ katolicki ma swobodne
dzia³ania, w innych du¿e ograniczenia; zw³aszcza
tam, gdzie rz¹dy s¹ muzu³mañskie. Mamy ju¿ wielu
biskupów, kap³anów, zakonnic Afrykañczyków. Du¿¹
pomoc¹ s¹ katecheci œwieccy. Chcemy w wielkim
skrócie przedstawiæ najliczniejsze kraje afrykañskie z
uwzglêdnieniem ludnoœci, procentu katolików.

Ludnoœæ: 81 mln
Stolica: Kair
Katolików i Koptów: 10%
8. Etiopia
Ludnoœæ: 77 mln
Stolica: Addis Abeba
Katolików i Koptów: 53%
9. Ghana
Ludnoœæ: 23 mln
Stolica: Akra
Katolików: 13%
10. Madagaskar
Ludnoœæ: 20 mln
Stolica: Antananarywa
Katolików: 28%
11. Maroko
Ludnoœæ: 34 mln
Stolica: Rabat
Katolików: 1%
12. Mozambik
Ludnoœæ: 21 mln
Stolica: Maputo
Katolików: 32%
13. Nigeria
Ludnoœæ: 136 mln
Stolica: Abud¿a

1. Republika Po³udniowej Afryki
Ludnoœæ: 49 mln
Stolica: Pretoria
Katolików: 10%
2. Angola
Ludnoœæ: 17 mln
Stolica: Luanda
Katolików: 38%
3. Algieria
Ludnoœæ: 33 mln
Stolica: Algier
Katolików: 0,01% (Koœció³ nie ma
mo¿liwoœci rozwoju)
4. Kamerun
Ludnoœæ: 17 mln
Stolica: Jaunde
Katolików: 27%
5. Czad
Ludnoœæ: 10 mln
Stolica: Chartum
Katolików: 11%
6. Wybrze¿e Koœci S³oniowej
Ludnoœæ: 18 mln
Stolica: Yamoussoukro
Katolików: 17%
7. Egipt

Katolików: 15%
14. Kenia
Ludnoœæ: 37 mln
Stolica: Nairobi
Katolików: 27%
15. Demokratyczna Republika
Konga
Ludnoœæ: 63 mln
Stolica: Kinszasa
Katolików: 56%
16. Ruanda
Ludnoœæ: 10 mln
Stolica: Kigali
Katolików: 65%
17. Wyspa œw. Tomasza i Ksi¹¿êca
Ludnoœæ: 200 tyœ.
Stolica: Sao Tome
Katolików: 90%
18. Sudan
Ludnoœæ: 40 mln
Stolica: Chartum
Katolików: 12%
19. Uganda
Ludnoœæ: 30 mln
Stolica: Kampala
Katolików: 45%

WYJAZD M£ODZIE¯Y
18 wr zeœn ia je st ba rdzo
wa ¿n ym dn ie m d la po ls ki ej
m³ od zi e¿ y.Te go dn ia m³ od zi
Katolicy z ca³ego kraju obchodz¹
œw iê to sw oj eg o p at ro na , œ w.
St an is ³a wa Ko st ki . R ów ni e¿
w n a s z e j Ar c h i d i e c e z j i t ê
uroczystoœæ obchodzi siê w sposób
s z c z e g ó l n y. O d k i l k u l a t
o r g a n i z o w a n e j e s t
Archidiecezjalne Spotkanie
M ³ o d y c h , po d c z a s k t ór e g o
gr om ad zi si ê m ³o dz ie ¿ c a³ ej
diecezji.
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W tym roku obchody
rozpoczê³y siê 17 wrzeœnia w
Poznaniu. Punktem centralnym
œwiêta by³o spotkanie m³odych na
Ostrowie Tumskim- 18 wrzeœnia w
sob otê . So bot nie œwi êto wan ie
r oz po cz ê³ o s iê za wi ¹z an ie m
ws pó ln ot y pr ze d re zy de nc j¹
Arcybiskupa Stanis³awa
G¹deckiego. Nastêpnie m³odzie¿
wraz z Arcybiskupem uda³a siê w
pr oc es ji do Ka te dr y, by
uczestniczyæ tam w Eucharystii.
Podczas Mszy œw.mogliœmy

wys³uchaæ przepiêknego œpiewu
Scholi, z³o¿onej z m³odzie¿y parafii
naszej diecezji.
PóŸniej udaliœmy siê do
budynku Wydzia³u Teologicznego
UAM, gdzie odby³o siê spotkanie
poszczególnych grup. Nastêpnioe
odby³ siê koncert ewangelizacyjny
PROPAGANDA DEI na Moœcie
Jordana. Po koncercie nast¹pi³o
zakoñczenie obchodów
Archidiecezjalnego Œwiêta
M³odych.

Kamila Piosik

MITY I FAKTY - KRUCJATA PRZECIWKO DEMOKRACJI
Mit 6: Hiszpañska wojna
do mo wa (1 93 6– 19 39 ) b y³ a
zamachem genera³a Franco na
demokracjê. Hiszpañski Koœció³
wspar³ moralnie frankistów,
og³aszaj¹c krucjatê przeciwko
legalnym w³adzom republiki.

W rzeczywistoœci
równolegle z buntem gen. Franco
wybuch³a lewicowa rewolucja,
która praktycznie pozbawi³a
w³adzy legalny rz¹d republiki.
Lewica zaczê³a zreszt¹ sw¹
rewolucjê ju¿ wczeœniej, w 1934 r.
Walki trwa³y wówczas dwa
tygodnie i kosztowa³y ¿ycie 2 tys.
ludzi. Po st³umieniu rewolucji
sytuacja pozosta³a napiêta.
Morderstwa polityczne,
strzelaniny na ulicach i
podpalenia koœcio³ów sta³y siê

codziennoœci¹. Gdyby nawet
pra wic owe j re bel ii n ie b y³o ,
demokracja w Hiszpanii i tak by
upad³a.
W 1936 r. rewolucjoniœci w
opanowanej przez siebie czêœci
Hiszpanii zamknêli wszystkie
koœcio³y i oficjalnie zabronili
odprawiania Mszy. Od wioski do
wioski kr¹¿y³y plutony
e g z e k u c y j n e a n a r c h i s t ó w,
s o c j a l i s t ó w i k o m u n i s t ó w,
urz¹dzaj¹c polowanie na ksiê¿y.
Ju¿ w pierwszych miesi¹cach
konfliktu zginê³o ponad 6800
duchownych, w tym 13 biskupów.
Œmieræ czeka³a te¿ œwieckich,
którzy próbowali ratowaæ ksiê¿y.
Biskupi musieli wiêc wesprzeæ
gen. Franco, bo tylko on móg³
ocaliæ hiszpañskich katolików
przed ca³kowitym fizycznym
unicestwieniem. Nie by³a to
jednak „krucjata przeciwko
legalnym w³adzom republiki”, bo
one praktycznie przesta³y istnieæ.
Si³y tworz¹ce lewicowy
Front Ludowy ³¹czy³a wy³¹cznie
wrogoœæ do katolicyzmu oraz do
Koœcio³a jako instytucji. Wszystko
inne je dzieli³o, do tego stopnia,
¿e w czasie wojny wci¹¿

wy bu ch a³ y w al ki po mi êd zy
milicjami poszczególnych partii, a
rz¹d praktycznie nie panowa³ nad
s y t u a c j ¹ . W t z w. s t r e f i e
republikañskiej trwa³a
permanentna rewolucja.
Analogicznie na prawicy
jedynym ³¹cznikiem by³a
a k c e p t a c j a K o œ c i o ³ a . Ta m
równie¿ dochodzi³o do sporów,
przecinanych ¿elazn¹ rêk¹ gen.
Franco. Zdawa³ on sobie sprawê,
¿e zwyciêstwo zapewni tylko
jednoœæ. Dlatego ostentacyjnie
podkreœla³ katolicyzm rebelii,
chêtnie odwo³uj¹c siê do
symboliki nowoczesnej krucjaty.
Biskupi nie mieli jednak ¿adnego
wp³ywu na jego rz¹dy.

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

Mity i fakty
Andrzej Grajewski,
Marcin Jakimowicz, Leszek Œliwa

RÓ¯ANIEC ZAMIAST ODWYKU
Uzale¿niony od heroiny
Darek wyszed³ z na³ogu bez
odwyku - dziêki Maryi i
ró¿añcowi.
Dzieci pañstwa Leœniewskich
- D a r e k , Ag a t a i J a c e k wyc how ywa ³y s iê w duc hu
katolickim. - Kiedy Darek by³ ma³y,
nale¿eliœmy do Koœcio³a
Domowego Ruchu Œwiat³o-¯ycie mów i S³a wom ir Leœ nie wsk i. Wyje¿d¿aliœmy na rekolekcje, na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia zawsze
goœci³ u nas ksi¹dz, sam Darek
s³u¿y³ do Mszy œw. - wspomina pan
S³awomir. Wspó³parafianie nie
mog¹ siê i ch na chwa liæ: pan
S³awek to taki pomocny, zawsze
wesprze, pokrzepi, a jak sam nie
mo¿e, to odsy³a do Pana Boga nigdy nie zostawi w potrzebie.
"Albo siê wierzy, albo nie" - zwyk³

ma wi aæ pa n S³ aw om ir. Da j¹
ws pa ni a³ e œw ia de ct wo wi ar y
dzieciom. - Jeœli one widz¹ nas
rozmodlonych, z ró¿añcem, nie
musimy im mówiæ o wierze, bo j¹
w id z¹ . W ys ta rc zy , ¿ e b êd ¹
naœladowaæ - mówi pan
Leœniewski. I nagle cios: syn
uzale¿ni³ siê od heroiny. Zacz¹³ za
n a m o w ¹ k o l e g ó w. P r z e d e
wszystkim jednak chcia³ unikn¹æ
wojska, a wiadomo, ¿e
narkomanów nie bior¹. Na komisji
wo js ko we j w yk ry to u n ie go
obecnoœæ opiatów i zosta³
zdyskwalifikowany. Do wojska nie
poszed³, ale do normalnego ¿ycia
te¿ d³ugo nie wraca³. - Nie mog³em
zrozumieæ, dlaczego syn zszed³ na
z³ ¹ d ro gê - m ów i S ³a wo mi r
Leœniewski. - Zastanawia³em siê,
dlaczego to siê przytrafi³o nam,

którzy tak g³êboko wierzymy w
Boga. Pañstwo Leœniewscy jednak
nie oskar¿ali Boga o to, co ich
spotka³o. Przeciwnie: du¿o modlili
si ê w in te nc ji sy na . Pr os il i
wszystkich znajomych, by tak¿e nie
zapominali o nim w swoich
modlitwach.
- Branie to potworny ból.
Niekoñcz¹cy siê ból. Trwa do
czasu, a¿ weŸmie siê nastêpny raz.
Zaraz potem cz³owieka na powrót
ogarnia ten sam ból. Wydaje siê, ¿e
nie ma od niego ucieczki przyznaje pan S³awomir, który by³
œwi adk iem cie rpi eni a sw oje go
syna. By go ratowaæ, postanowi³
pojechaæ do Medziugorie. Jest tam
dom duszpa sterst wa dla osób
uzale¿nionych. Darek zosta³ w
domu z mam¹. Byt wtedy trzy dni
po odtruciu. Móg³ wyjœæ z domu po
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RÓ¯ANIEC ZAMIAST ODWYKU
zr ob ie ni u te st u na ob ec no œæ
opiatów i wziêciu blokera. Pasek
testowy zanurzy³ w herbacie, test
wyszed³ negatywnie, mama da³a
mu b lok er, wysz ed³ z do mu.
Poszed³ prosto do kolegów - po
kolejn¹ porcje heroiny. Wzi¹³.
- W nocy dosz³o do
zatrzymania akcji serca. Poczu³, ¿e
umiera. Ba³ siê przeraŸliwie wspomina pan Leœniewski. B³aga³
mamê, ¿eby siê za niego modli³a.
Nie chcia³ umrzeæ. Matka da³a mu
wtedy ró¿aniec, który dosta³ z
okazji Pierwszej Komunii œw.
Uklêkli. Modlili siê przez kilka

godzin. Darek usn¹³ na klêczkach.
Kiedy siê obudzi³, by³ nowym
cz³owiekiem. Zniknê³y objawy
uzale¿nienia. Niepotrzebny by³
odwyk! Po kilku dniach Darek
oœwiadczy³ rodzicom: "Wyje¿d¿am
na dzia³kê". Przera¿eni, ¿e mo¿e to
na³óg na powrót go dopad³,
us po ko il i si ê, gd y us ³y sz el i:
"Wyjadê, zaszyjê siê tam na jakieœ
pó³ roku z dala od kolegów, którzy
mnie w to wci¹gnêli. Tak ³atwiej mi
bêdzie nie ulec pokusie". Zaufali
mu. Wyjecha³.
Od tamtego zdarzenia minê³o ju¿
10 lat. Po powrocie z dzia³ki od

razu podj¹³ pracê, cztery lata
póŸniej siê o¿eni³. - Nie jest mo¿e
tak blisko Koœcio³a, jakbyœmy
chcieli - mówi pan S³awomir. Aleja nawróci³em siê na g³êbok¹
wiarê w wieku trzydziestu paru lat.
On ma dopiero 29, wiêc ma
jeszcze trochê czasu.
Najwa¿niejsze, ¿e jest "czysty".
Monika Odrobiñska
Tekst pochodzi z Tygodnika
23 maja 2010

7 paŸdziernika ŒWIÊTO MATKI BO¯EJ RÓ¯AÑCOWEJ
Obchodzone jest w Naszej Parafii w szczególny sposób, ze wzglêdu na znajduj¹cy siê w Koœciele Obraz
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Œwiêto to poprzedz¹ rekolekcje parafialne od Ndz. 3.10 do Œr. 6.10.2010r.
/ Myœl S³ugi Bo¿ego

„STAJEMY PRZED MARYJ¥ Z NADZIEJ¥,
Ks. Jerzego Popie³uszki/
¯E W OJCZY•NIE NASZEJ ZNAJDZIE SIÊ W£AŒCIWE MIEJSCE DLA BOGA
W SZKO£ACH, BIURACH I ZAK£ADACH PRACY, ¯E PRAWDA,
MI£OŒÆ I SPRAWIEDLIWOŒÆ BÊD¥ NACZELNYMI WARTOŒCIAMI
W ¯YCIU PAÑSTWA I NARODU”
Ró¿aniec odmawiali te¿ Brat Albert Chmielowski, O Pio, uczony francuski, chemik i mikrobiolog Ludwik Pasteur.
Ró¿aniec by³ inspiracj¹ wielu artystów, którzy na swoich obrazach przedstawiali m.in. spracowane rêce matki
oplecione ró¿añcem, który dawa³ si³ê do zmagania siê z trudami codziennego ¿ycia. Dlatego zachêta Naszego
Papie¿a Jana Paw³a II w Liœcie Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” do odmawiania ró¿añca jest ci¹gle
aktualna.

/16 pa¿dziernika br. przypada
32 rocznica wyboru Papie¿a JP II/

Módlmy siê wiêc przed naszym Obrazem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a ka¿de „Zdrowaœ Maryjo” niech bêdzie piêkn¹,
pachn¹c¹ ró¿¹ z podziêkowaniami i proœb¹ o moc duchow¹, p³yn¹c¹ z modlitwy ró¿añcowej aby nam dawa³a si³y do
godnego znoszenia przeciwnoœci.
M.H. Matka Boska z Kru¿lowej
Taka jesteœ ³adna
i zwyczajna
jakbyœ nigdy nie by³a
Wie¿¹ z Koœci S³oniowej
Królow¹ Mêczenników
Pann¹ Czcigodn¹
ale prost¹ dziewczyn¹
która wróci³a
przed chwil¹ z wiadrem wody
od studni
a teraz niesie
go³ego malca
¿eby go wyk¹paæ
w drewnianej balii.
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Ze zbioru Wo³anie g³êbin
Modlitwy intymne
Daj nam si³ wiele w dniach rozpaczy
gdy grzechów chmury nas pokryj¹
niech serce cisz¹ zako³acze
gdy uœmiech Twój Maryjo!
Po nieprzespanych d³ugich nocach
spokojne wiatry znów powiej¹
Ty jedna rozpal w naszych oczach
to s³owo co siê zwie Nadziej¹.

DROGA KAP£AÑSKA - KRZY¯ÓWKA

PYTANIA DO KRZY¯ÓWKI
1.Rozmowa z panem Bogiem,
2.Zwi¹zek religijny,
3.Krótkie kazanie okolicznoœciowe,
4.Nasza planeta,
5.Wyg³oszona homilia,
6.Grzebanie zw³ok ludzkich,
7.Okr¹g³a tacka na o³tarzu,
8.W doniczkach na oknie,
9.D³ugi okres ¿ycia,
10.Spo³ecznoœæ ustanowiona przez
Jezusa,
11.Krótki okres czasu,
12.Wielkanoc lub Bo¿e Narodzenie,
13.Wielkie nieszczêœcie,
14.Pilnuje porz¹dku publicznego,
15.Zakreœlony szkic,
16.Przywrócenie pierwotnego
wygl¹du,
17.Przenosi góry,
18.Nieporz¹dek w pokoju,

Rozwi¹zanie krzy¿ówki:
Krzy¿ .....................................
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki
z nr 9/2010 brzmi Krzy¿
MATKI BOSKIEJ

Nagrodê wylosowa³a
KRYSTYNA JANKOWIAK
Zb¹szyñ, ul. 17 Stycznia
GRATULUJEMY!

Wœród Czytelników, którzy do 22. PaŸdziernika br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody.
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