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Ta... szybkie samochody to jest to co mężczyźni lubią na 
ogół najbardziej. Gaz... kopytko i ogień! tylko koła 
zapiszczą a św. Krzysztof zawieszony przy kluczach w 
stacyjce z podziwu zacznie się kołysać. Za kierownicą 
siadam prawie codziennie (no, może nie prawie) toteż 
siłą rzeczy jestem świadkiem wielu przedziwnych 
sytuacji, które rozgrywają się na naszych drogach.
Sytuacje z pozoru zwyczajne, jednak dostrzeżone stają 
się dla mnie źródłem dobrego humoru dostarczając 
temat do kpin na cały dzionek. Oto jedna z nich: Stoję na 
skrzyżowaniu, obok mnie stoi całkiem przyzwoita 
zachodnia fura. Oczekując zmiany świateł odruchowo 
rzuciłem okiem do wnętrza, moją uwagę przykuł 
zawieszony na lusterku różaniec. Pomyślałem z sympatią 
"katolik". Tymczasem światła zmieniły barwę na zieloną i 
stojący obok z piskiem opon ruszył do przodu 
prezentując przyklejoną na tylnej klapie naklejkę "devil" 
wzbogaconą odpowiednim wizerunkiem (dla nie 
zorientowanych devil z ang. szatan). Ruszyłem i ja, tyle że 
bez popiskiwania oponami, zastanawiając się jak też 
m o ż n a  p o d  j e d n y m  d a c h e m  ( n a  d o d a t e k  
samochodowym) pogodzić te dwa przeciwstawne 
wizerunki. Na odpowiedź nie czekałem zbyt długo. Mój 
czołg mimo że nie F-16 i gąsienicami nie potrafi palić 
asfaltu jednak na odcinku poza miastem, towarzysz ze 
skrzyżowania znów znalazł się w zasięgu mojego wzroku 

Dyndający Krzysztof i jakież było moje zdziwienie gdy przejeżdżając obok 
budki przystankowej przystanął i z otwartych drzwi 
wyrzucona została reklamówka z odpadami (jak świat 
światem nigdy nie widziałem zamontowanego kosza 
na śmieci w tym przystanku). Widocznie różaniec 
należał do poprzedniego właściciela i osiadający na 
nim kurz od dłuższego już czasu nie był wycierany 
rozmodlonymi palcami. Takich przykładów jak ten 
można by przytaczać pęczkami, dają nam one obraz 
tego jak dalece nasza religijność została wypatrzona 
przez fetyszyzm. Pobożne gadżety zamiast przybliżyć 
nam wiarę spełniają rolę talizmanów, czy też nic nie 
znaczących ozdóbek. Podobnie jak z naszą wiarą za 
kierownicą: niby katolicy a przepisy drogowe to dla 
początkujących a nie nas wytrawnych kierowców. 
Wszelkie nakazy, zakazy, ograniczenia jak policjant nie 
widzi to łamać!... Czy tak naucza nasza wiara? A jak 
łamanie przepisów drogowych ma się do piątego 
przykazania? Co na to Św. Krzysztof dyndający przy 
kluczykach w naszym aucie? Chciało by się westchnąć 
do niego aby dał co poniektórym przynajmniej 
odrobinę więcej mocy rozumu niż mocy silnika w ich 
maszynach.
Na koniec należało by przypomnieć tym wszystkim, 
którzy siadają za kierownicę po jednym głębszym, że 
św. Piotr został ostatnio wyposażony w alkomat a 
przed bramą niebieską zainstalowano foto-radar, tak 
że może się nam nie udać...

KIEROWCA 

Jestem rodowitym zbąszynianinem
W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co 
dzień nie widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś 
przedstawiamy kolejną z takich osób. Jest nią 
zakrystianin kaplicy w Strzyżewie Pan Jan Łata. 
Jestem rodowitym zbąszynianinem. Tata Antoni zmarł w 
roku 1986, mama Wiktoria żyje do dziś i ma 97 lat. Mam 3 
siostry i jednego brata.  Naukę rozpocząłem w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Zbąszyniu, zaś w roku 1960 Liceum 
Ogólnokształcące w Wolsztynie. Po zdaniu 
matury rozpocząłem 2-letnie studium 
Wo d n o - M e l i o ra c y j n e  w  Po z n a n i u .  
Następnie podjąłem pracę jako technik-
meliorant (Majster na budowie). 
W latach 1967-1969 odbyłem służbę 
wojskową jako telegrafista w Śremie.  Po  
wyjściu z wojska rozpocząłem pracę w 
Urzędzie Miasta w Zbąszyniu jako 
instruktor melioracji. 
W styczniu 1974 roku zawarłem związek 
małżeński z żoną Ireną. Mamy troje dzieci. 
Syn Wiesław ma dziś 41 lat, Izabela 37, 
Iwona 33. Wszystkie dzieci założyły już 
własne rodziny. Razem z żoną doczekaliśmy 
się sześciorga wnucząt. 
W roku 1988 Urząd Miasta przekazał nam 
użytkowanie klubo-kawiarni. Dostaliśmy 
pozwolenie na odprawianie Mszy św. Było 

to za panowania ks. Mieczysława Pohla. Na początku 
byłem pomocnikiem Pana Zenona Dzikowskiego, 
który też był kościelnym i od którego wiele się 
nauczyłem. 
Dziś ja przygotowuję do obrzędu Mszy św. Staram się 
być w kaplicy już pół godziny przed Mszą Świętą (żeby 
wszystko było na czas). Bezpośrednio razem ze mną 
kaplicą opiekuje się Pani Elżbieta Stachuła. Zmienia 
dekoracje i dba o kwiaty. W późniejszych latach dzięki 

wierności mieszkańców zakupiliśmy 
ławki.  W 2004 roku kaplica przeszła 
ogromny remont. Mamy nowe  szafy 
oraz nowe ornaty. Od 2 lat najczęściej 
Mszę Św. odprawia nam ks. Leon 
Łodziński. 
Od 1996 roku byłem na rencie. Od maja 
tego roku jestem na emeryturze. Mam 
dużo wolnego czasu i bardzo chętnie 
pomagam przy kościele. 
Należę do 3 Róży Ojców w Strzyżewie, 
jestem zolatorem. 
W wolnych chwilach lubię wędkować 
oraz zbierać grzyby. Kibicuję także 
klubowi Wicher Strzyżewo. 

Pana Jana wysłuchała 
Gabrysia Skubiszyńska
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1. Wśród wielu wyrażeń, jakimi określa się 
człowieka, mówi się także, że człowiek jest z natury 
religijny, „otwarty na Boga”, „homo religiosus”. Wielu 
jednak pyta: dlaczego, skoro człowiek jest z natury 
religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i określa 
się jako niewierzący? Albo więc określenie człowieka 
jako „homo religiosus” jest nieprawdziwe, albo… nie 
można niewierzących zaliczyć do ludzi.

Żeby rozwiązać ten dylemat, warto posłużyć się 
pewnym obrazem. Wyobraźmy sobie nie znającego 
cywilizacji technicznej człowieka, który znalazł płytę 
kompaktową z utworami Chopina. Może się nią 
zachwycić, używać jako lusterka, powiesić sobie nad 
legowiskiem, traktować jak największy skarb, ale nie 
odkryje tego, co stanowi istotę owej płyty: nie będzie 
się nawet domyślał, ile pięknej muzyki ona zawiera! 
Żadna analogia nie jest oczywiście doskonała, ale ten 
obraz pozwala nam zrozumieć, że może istnieć 
sytuacja, w której jakaś cecha jest istotna, ale ktoś 
może jej zupełnie nie dostrzegać! 

2. Podobnie prawda o otwartości człowieka na 
Boga jest współcześnie podawana w wątpliwość. 
Dzieje się tak z różnych przyczyn. To niedostrzeganie 
lub wręcz odrzucenie otwartości na Boga i łączności 
z Nim może być skutkiem ludzkiego buntu przeciw 
obecności zła w świecie – ludzie tłumaczą wtedy, że 
nie może istnieć dobry Bóg, skoro na świecie jest tyle 
zła i nieszczęścia; może być też spowodowane 
niewiedzą lub obojętnością religijną – tacy ludzie, 
całkowicie pochłonięci czym innym, nawet nie 
zastanawiają się nad tym, czy Bóg istnieje. Tęsknotę 
ludzkiego serca za Bogiem mogą przesłonić troski 
doczesne i bogactwa – przecież nawet niewielka 
rzecz, trzymana wystarczająco blisko oka, jest w 
stanie przesłonić człowiekowi cały świat. Ludzie 
mogą odrzucać Boga z powodu złego przykładu tych, 
którzy mówią, że w Niego wierzą, ale postępują 
zupełnie inaczej, lub z powodu prądów umysłowych 
wrogich życiu religijnemu. Powodem odrzucenia 
Boga może być znana już od opisu grzechu 
pierworodnego skłonność grzesznego człowieka do 
ukrywania się ze strachu przed Bogiem –  tak jak 
zrobił to pierwszy człowiek, chowając się po grzechu 
przed swoim Stwórcą (Rdz 3,8-10). W końcu 
człowiek mając fałszywy obraz Boga może także 
obawiać się, że Bóg zbyt wiele od niego zażąda, 
dlatego ucieka przed Jego wezwaniem, podobnie jak 
czynił to prorok Jonasz (Jon 1,3). Wszystko to jednak 

Katecheza 2
CZŁOWIEK PRAGNIE BOGA

nie oznacza, że człowiek nie jest z natury swojej 
otwarty na Boga, a jedynie to, że człowiek potrafi 
ową naturalną otwartość zagubić, czego 
współcześnie coraz częściej jesteśmy świadkami.

Znany historyk religii Mircea Eliade na 
podstawie wykopalisk i odkryć archeologicznych 
ustalił, że człowiek już w zamierzchłej prehistorii 
posiadał wierzenia religijne,  związane 
najczęściej z ceremoniałami grzebalnymi. Jako 
fakt stwierdził więc powszechność wiary w 
rzeczywistość ponadnaturalną w całej historii i 
przestrzeni zamieszkiwanej przez człowieka. 
Nawet wszelkie dążenia i próby wykorzenienia 
wiary i religii, jakie miały miejsce zwłaszcza w XX 
wieku, dowodzą tego, że człowiek jest z natury 
otwarty na Boga: mimo ogromnych nacisków i 
podejmowanych starań, aby ludzie przestali 
wierzyć, nie można mówić o zaniku religijności. 
Faktem jest, iż wielu ludzi odeszło od 
chrześcijaństwa, ale wiarę chrześcijańską 
zastąpiły u nich wszelkiego rodzaju „świeckie 
obrzędy” i „świecki kult” lub prymitywne formy 
religijności związane z przesądami, horoskopami 
i magią, które pokazują, że głód Boga da o sobie 
znać nawet wtedy, gdy wprost zwalcza się wiarę 
w Niego. 

3. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” 
zapisał: „stworzyłeś nas skierowanych ku Sobie i 
niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie, 
Boże, nie spocznie”. Katechizm Kościoła 
Katolickiego stwierdza: „Pragnienie Boga jest 
wpisane w serce człowieka, ponieważ został on 
stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie 
przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w 
Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, 
których nieustannie szuka” (KKK 27). 

Czy w naszym codziennym zabieganiu nie 
zagubiliśmy gdzieś tej naszej naturalnej 
otwartości na Boga? Co robimy, by tę otwartość w 
sobie rozwijać? 

4. Zapamiętajmy: Człowiek jest otwarty na 
Boga. Jest także wolny i dlatego może się od Niego 
odwrócić. Nie będzie jednak wtedy szczęśliwy. 
Stworzony z miłości i do miłości osiągnie 
szczęście tylko wtedy, gdy otworzy się na Boga, 
który jest Miłością.

Ks. Tomasz Opaliński
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Wprawa   ministrantów   w   Bieszczady
Zbąszyńscy ministranci corocznie w okresie wakacyjnym 
wyjeżdżają w ciekawe zakątki naszego kraju. Tym razem 
miejscem  wyjazdu były Bieszczady, a dokładnie położone 
między Baligrodem a Cisną  JABŁONKI.
Mieszkaliśmy w nowych, komfortowych domkach, 
usytuowanych nad potokiem, w otoczeniu bieszczadzkich gór. 
Teren wokół domków był zagospodarowany i można było 
korzystać z boiska do piłki plażowej, z placu zabaw, trampoliny, 
miejsca na ognisko.
Na codziennych Mszach św. i Apelach spotykaliśmy się w 
okrągłym, drewnianym domu przeznaczonym do spotkań, 
zabaw. My nazwaliśmy go kaplicą.
Z Jabłonek można było wyjść bezpośrednio na szlaki 
turystyczne lub kawałek podjechać autobusem. Ze znanych 
szlaków było wejście na Połoninę Wetlińską. 
Atrakcji nie brakowało, było zwiedzanie zapory na Solinie od 
środka, rejs stateczkiem, wyprawa wozami traperskimi, 
przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną, były spotkania przy 
ognisku. A przede wszystkim był to czas czynnego 
wypoczynku, wzajemnego poznawania siebie, duchowego 
ubogacenia.
D z i ę k u j e m y   k s.  K r z y s z t o f o w i    za  zorganizowanie  tej  
przepięknej  wyprawy,  która  dostarczyła  wszystkim  jej  
uczestnikom  wielu  niezapomnianych  wrażeń. 
                                                                             Urszula
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Niedziela chrześcijanina
Dlaczego dla nas chrześcijan, katolików 

niedziela jest dniem świętym, a nie sobota jak to 
było w Starym Testamencie?

W Starym Testamencie Mojżesz 
nakazał świętować siódmy dzień tygodnia, czyli 
sobotę (szabat) .  W Nowym Testamencie 
obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, czyli 
niedzielę. W niedzielę Pan Jezus zmartwychwstał, w 
niedzielę też zesłał Ducha Świętego na Apostołów i 
wiernych zgromadzonych w wieczerniku. Są to dwa 
główne powody. Pierwsi chrześcijanie od samego 
początku zachowywali pierwszy dzień tygodnia, 
chociaż były wyjątki, że niektórzy świętowali sobotę 
i niedzielę. Szybko jednak chrześcijanie nawróceni 
od judaizmu i pogaństwa oddzielili się od synagogi i 
świątyni, i zbierali się po domach na łamanie chleba. 
Taką nazwę początkowo miała Ofiara Nowego 
Testamentu, czyli Msza Święta. Chrześcijanie też nie 
uczestniczyli w ofiarach Starego Testamentu w 
świątyni.

Mamy na to dowody z najstarszych 
Tradycji i Pisma Świętego, np. w I Kor 16, 2 czytamy: 
„Zebrani w pierwszy dzień tygodnia na łamanie 
chleba". Podobne słowa mamy w Dziejach 
Apostolskich (20,7) i w Apokalipsie (1,10). W 
najstarszej książeczce z końca pierwszego wieku 
(Didache), mamy wspomnienie, żeby zbierać się w 
pierwszym dniu tygodnia na łamanie chleba. Święty 
Ignacy z Antiochii (około 100 r. n.e.) pisze: „Ci, którzy 
żyli w Starym Testamencie, a teraz w Nowym, nie 
obchodzą więcej soboty tylko niedzielę, ponieważ 
nasz Zbawiciel powstał z grobu." Nieco później 
święty Justyn (około 150 r. ) pisze: «Do nawróconych 
z pogaństwa i Żydów: „W dzień słońca, czyli 
pierwszy dzień tygodnia, wierni którzy mieszkają w 
miastach albo na wioskach, zbierają się na łamanie 
chleba, czytanie Dziejów Apostolskich i Proroków"». 
Około roku 130. gubernator Bitynii Pliniusz 
Młodszy pisze do cesarza Hadriana, że w pierwszym 
dniu tygodnia wyznawcy Chrystusa, zwani 
chrześcijanami, zbierają się na swoje nabożeństwa. 
Musimy jednak stwierdzić, że przez trzysta lat 
pierwszy dzień tygodnia nie był świętem, 
obchodzono go tylko przez chrześcijan. Dopiero 
cesarz Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę dniem 
świętym (około 330 r.).

Powyższe świadectwa mówią, że 
chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba, czyli 
Mszę Świętą, w pierwszy dzień tygodnia, niedzielę.

Kościół nakazuje nam w drugim 

przykazaniu kościelnym uczestniczyć w 
niedzielnej Mszy Świętej, dlatego w miarę 
możl iwości  powinniśmy wype łniać  to  
przykazanie. Warto też przypomnieć, że Msza 
Święta w telewizji, czy radiu, jest przeznaczona 
dla osób, które z ważnej i słusznej przyczyny 
(choroba, brak dojazdu do kościoła itp.) nie mogą 
pójść do kościoła. Msza Święta w sobotę po 
południu lub wieczorem ma tę samą ważność co 
w niedzielę. Jest to częściowo nawiązanie do 
Starego Testamentu, gdzie dzień święty zaczynał 
się od zachodu słońca w piątek, a kończył w 
sobotę wieczorem. Kto z bardzo ważnej 
przyczyny nie może uczestniczyć w Mszy Świętej 
albo w sobotę albo w niedzielę, powinien w inny 
możliwy dzień pójść na Mszę Świętą. Komu jest 
ciężko pójść do kościoła, zawsze może poprosić 
kogoś z bliskich lub sąsiadów o podwiezienie. 
Ogólną zasadą jest modlić się codziennie w domu 
a w niedzielę i święta uczestniczyć we Mszach 
Świętych.

Msza Święta jest  nie tylko 
modlitwą, ale i ofiarą Nowego Testamentu, w 
której dziękujemy Panu Bogu za wszystkie 
dobrodziejstwa w naszym życiu, prosimy o 
opiekę nad nami, a także o nasze zbawienie. Jeśli 
chodzi o powstrzymanie się od pracy ciężkiej, to 
naszą zasadą powinna być ta, że robimy tylko to, 
czego nie możemy zrobić następnego dnia. 
Święty Jan Vianei często powtarzał: „Kto chce być 
ubogim i nieszczęśliwym powinien kraść i 
pracować w niedzielę". Niedziela jest też okazją 
do spełniania  dobrych uczynków,  np.  
odwiedzania chorych znajomych, czytania 
katechizmu, dobrych książek, czasopism. Jest też 
okazją, aby odpocząć, kto pracował uczciwie 
przez cały tydzień ma też prawo odpocząć, aby w 
poniedziałek z odnowionymi siłami znowu 
stanąć do pracy. Nawet maszyny nie mogą bez 
przerwy być w ruchu, czasami trzeba je 
zatrzymać, nasmarować i wymienić części. Tym 
bardziej nasz ludzki organizm potrzebuje 
odpoczynku.

Opracował

Ks. Leon Łodziński
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Odpust - bez odpustu!?  
"...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje 
miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który 
o d  b a r d z o  d a w n a  n o s i  m i a n o  o d p u s t u "   
(Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)  

Co roku 15 sierpnia w naszej parafii obchodzimy 
uroczystość odpustową ku czci NMP Wniebowziętej.  W 
związku z uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy 
odpust parafialny to tylko ta oprawa zewnętrzna, piękne 
kwiaty, porządek?  Otóż trzeba nam katolikom przypomnieć 
czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie. Z okazji święta 
patronalnego, w naszym przypadku  kiedy wspominamy 
Matkę Bożą Wniebowziętą, można w kościele parafialnym 
zyskać tzw. odpust zupełny, ale niestety rzadko kiedy 
zyskuje ktoś odpust,  a już prawie nigdy nie praktykuje się 
tego wspólnie. Pozostała tylko nazwa święta Patrona 
kościoła: odpust. Odpust - bez odpustu!  Wierni 
przeważnie nie wiedzą jakie są warunki zyskania odpustu, 
jak to praktycznie zrobić, jak wzbudzić 
intencję, na czym polega tzw.  dzieło 
odpustowe itp. Czym więc ma być dla 
nas odpust?  Zarówno  Katechizm 
Kościoła Katolickiego (1471-1479),  
wyjaśniających naukę Kościoła  
dotyczącą odpustów, jak i Kodeks 
Prawa Kanonicznego  z 1983r. w 
kanonach 992-997, określających istotę 
odpustu, odwołują się do Konstytucji 
apostolskiej papieża Pawła VI o 
odpustach  Indulgentiarum doctrina. 
Czytamy w niej m.in. że: "Odpust jest to 
darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już 
c o  d o  w i n y.   D o s t ę p u j e  g o  
c h r z e ś c i j a n i n  o d p o w i e d n i o  
usposobiony i  pod pewnymi,  
o k r e ś l o ny m i  w a r u n k a m i ,  z a  
pośrednictwem Kościoła,  który jako 
szafarz owoców odkupienia rozdaje i 
p r a w o m o c n i e  p r z y d z i e l a  
zadośćuczynienie  ze  skarbca 
Chrystusa i świętych".    W tej definicji zawiera się cała 
istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe 
założenia teologiczne praktyki odpustowej.  
Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?  
Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. 
wynika że:  
· każdy wierny może uzyskać odpust; 
· dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub 
na sposób wstawiennictwa za zmarłych.  
Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia 
określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby 
wierny w dniu święta patronalnego parafii  nawiedził 
kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez 
w i ę k s z e g o  w ys i ł ku  i  z a a n g a ż o wa n i a ,  u z ys k a ł  
"automatycznie" odpust.  Skuteczność odpustów zależy od 
wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga 
wewnętrznej przemiany oczyszczającej.  Darowanie kar 
doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może 

się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego 
usposobienia.  Przy uzyskaniu odpustów zupełnych 
muszą być spełnione następujące warunki:  spowiedź 
sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa 
według intencji Ojca świętego, wyzbycie się 
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
lekkiego. 
Czym jest odpust cząstkowy?  
Oprócz odpustu zupełnego istnieją w praktyce Kościoła, 
również odpusty cząstkowe. Kan. 993, KPK 1983 podaje 
nam, iż  "odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od 
tego, czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy w części 
lub w całości".  Penitencjaria Apostolska podkreśla 
możliwość zyskania odpustu cząstkowego poprzez trzy 
ogólne formy. Odpustu cząstkowego może więc uzyskać 
wierny:  
· który w wykonywaniu swoich obowiązków i 
znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją 

myśl z pokorną ufnością do Boga, 
d o ł ą c z a j ą c  -  c h o ć b y  t y l k o  
wewnętrznie - jakieś pobożne 
wezwanie.
· który kierując się duchem wiary 
z a o f i a r u j e  s a m  s i e b i e  a l b o  
przeznaczy swoje dobra w duchu 
miłosierdzia, na służbę braciom 
znajdujących się w potrzebie.
· k t ó r y  w  d u c h u  p o k u t y  
powstrzyma się dobrowolnie od 
rzeczy godziwej i miłej dla niego.  
P e n i t e n c j a r i a  A p o s t o l s k a  
s p o r z ą d z i ł a  p o n a d to  w yka z  
szczegółowych nadań odpustów 
związanych z poszczególnymi 
m o d l i t wa m i  l u b  p o b o ż ny m i  
czynami.  
Odpusty - dar od Boga.  
Zastanówmy się nad tym jak 
przeżywamy odpust w parafii. A 
może jest to odpust - bez odpustu!?  
Jest to wspaniały dar od Boga - 
możliwość zyskiwania odpustów - 

dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu 
dopełniają  zadośćuczynienia za popełnione przez 
siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust 
jest więc częściowym lub całkowitym  uleczeniem ran 
będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie 
ludzkiego "ja" z tego wszystkiego, co nie pozwala 
człowiekowi na pełną  wspólnotę z Bogiem. Dlatego 
często korzystajmy z tego Bożego miłosierdzia bo 
przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem  
o zbawienie własne i bliskich.   
 Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek na podstawie: 
  "Znaczenie odpustów. Teologia i praktyka." 
Ks. R. Kasyna;
  "Teologiczno-kontrowersyjne i pastoralne spojrzenie 
na problem odpustów." Ks. R. Rak; w: Te Deum 
Laudamus.
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DOM KATOLICKI – WCZORAJ I DZIŚ Część II
Prace przy przygotowaniu terenu pod budowę 

Domu Katolickiego rozpoczęto w lutym 1935 r. Rozebrany 
został budynek, który mieścił się obok ówczesnej salki 
parafialnej. Dom ten miał wówczas około 200 lat. Wcześniej 
służył jako mieszkanie trzeciego księdza mansjonarza, 
później była tutaj szkoła. W dalszych latach budynek 
wynajmowano, aż w końcu stał się przytułkiem dla służby 
kościelnej.

W „Tygodniu Parafji Zbąszyńskiej” z dnia 10 lutego 
1935 r. czytamy: „Pracownicy już się krzątają. Czekają tylko 
na transport wapna, który się gasić będzie. Potem przyjdzie 
kolej na piasek, żwir i cegłę. Wszystko już  teraz, gdy zima 
niezbyt sroga, zwieźć, aby prace budowlane z wiosną mogły 
się rozpocząć. 

Z uznaniem trzeba stwierdzić, że ludność wiejska 
spieszy bezinteresownie z pomocą. P. Walenty Kwaśnik z 
Nądni obiecał dać bezpłatnie żwiru, ile potrzeba. Tak samo 
p. Wojciech Mania, p. Tobys z Nądni i p. Hirt z Chrośnicy. Inni 
właściciele żwirowni z Nądni z pewnością także nie 
odmówią. PP. gospodarze z  Chrośnicy, Nądni i Łomnicy 
oświadczyli gotowość dostarczenia furmanek. (-) P. dyr. 
Klemke z Perzyn przyrzekł już, że zwiezie część cegły, tak 
samo p.por. Wichliński z Chobienic.”      

Na konto Komitetu Budowy Domu Katolickiego 
ciągle spływały datki. Wpłaty  dokonywały osoby prywatne 
ze Zbąszynia i okolic, a nawet z zagranicy. Składki zebrane 
od swoich członków przekazywały Róże Różańcowe, K.S.M., 
Trzeci Zakon, Towarzystwo Kupców Chrześcijańskich, 
Katolickie Tow. Robotników i inne organizacje. 
Przekazywane kwoty były bardzo różne, od kilku złotych po 
nawet kilka tysięcy.

4 marca 1935 r. zorganizowano „Podkoziołek”. 
Zabawa cieszyła się bardzo dużym zaintere-sowaniem. 
Dochód w kwocie 574,07 zł. (co stanowiło w 
ówczesnych czasach sporą kwotę) zasilił również 
fundusz budowy.   

Do końca marca udało się zwieźć na plac 
budowy prawie 94 tys. sztuk cegły. Zwózki zaprzęgami 
konnymi podjęli się bezinteresownie mieszkańcy 
Zbąszynia i okolicznych wiosek. W „Tygodniku…” 
znajdujemy nazwiska osób, które w ten sposób 
wspomagały budowę, a byli to:

„I. Zbąszyń, wzgl. Przysiółki – Gapiński, St. Bajer, J. 
W a w r z y ń s k i ,  J .  R a c z k o w i a k ,  R .  Ś m i a ł e k ,  
P. Śliwa, Chr. Bok. 

 II. Perzyny – Dyr. Klemke
III. Przyprostynia – W. Karcz, Fr. Wachowski, H. 

Krawczyk, J. Wachowski, Ig. Lorenz, Alf. Kociołek, J. 
Tobys I, M. Brychcy, L. Krawczyk, St. Kubiak, W. Małycha, 
A. Michalczak, A. Stachecki, K. Tobys, J. Tobys II, Fr. 
Kierzek, W. Klieman, Fr. Baszko, J. Perz., T. Chłopek, W. 
Setny, T. Śliwa, St. Bajer, R. Henicz, St. Piter, A. Gaweł.

IV. Nowy Dwór – J. Dulat, J. Olejniczak
V. Łomnica – J. Piątek, A. Szulc, St. Sybilak, Fr. Chłopek, 

W. Matysiak, T. Dzięciół, J. Napierała, J. Jarmierz.
VI. Chrośnica – N. Kaczmarek, F. Kubiak, Fr. Stachecki, 

H. Stachecki, J. Napierała.”    

Oprócz cegieł, z gruntu p. Michała Tobysa z 
Nądni, zwieziono pod budowę Domu Katolickiego żwir 
gruboziarnisty potrzebny do betonowania fundamentu,. 
„Zwózki podjęli się bezinteresownie pp. gospodarze z 
Nądni, a mianowicie: Fr. Sołtysik, P. Tobys I,  Kozłowski, P. 
Tobys II, Piątek, Fr. Kwaśnik, Winc. Nowak, Woźny, 
Machul, T. Białecki, Konst. Kienkowa, Frącek, Wal. 
Jankowiak, W. Mokroński, Kłysz-sołtys, P. Kłysz, 
Niezborała, Mich. Tobys, Grychta, Borkowski, Teod. 
Nowak, Wal. Kwaśnik, Krzyżanowski, Brychcy, Pawelski, 
Kostera, Rzepa, Mania, Chłopek, Fran. Tobys, Jan Białecki 
II, A. Kierzek, Słociński, Fr. Prusak, J. Sołtysik, Mich. 
Mania, Kapusta. (-)

Przy nakładaniu żwiru pomagali: „W. Łuka, 
Waga, Fleischer, Hojzer, J. Winiarz. L. Trawiński, J. 
Jankowiak, Wawrzynowicz, Fr. Schulz, Fr. Tomiak, 
Małycha, Kociołek, Fr. Kwaśnik, Florek, J. Krawczyk, 
Najdowa, Winiarz, Mokroński.”

Wszelka pomoc oraz każda wpłata, bardzo 
cieszyła Komitet Budowy, ale pomimo przygotowania 
placu budowy, zakupienia i zwiezienia części 
materiałów, fundusze ciągle były niewystarczające, 
dlatego cały czas zwracano się do parafian prosząc 
o ofiarność. 

/Ciąg dalszy nastąpi/

        Anna Masiewicz
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Polska   mała   św.   Teresa -  Błogosławiona   s.  Sancja
Do niedawna mało kto słyszał o 

S i o s t r z e  S a n c j i  J a n i n i e  

Szymkowiak, ze Zgromadzenia 

Serafitek. Dopiero jej wyniesienie 

na ołtarze przez Jana Pawła II 

sprawiło, że postać ta stała się 

„popularna” szczególnie w 

polskim kościele.

            Siostra Sancja pochodziła z 

Wielkopolski. Urodziła się 10 lipca 

1910 roku w głęboko wierzącej i 

patriotycznej rodzinie. Oboje 

rodzice Augustyn i Marianna  wywodzili się z rodzin 

rzemieślniczych i oswojeni byli z ciężką pracą. Kolejno rodzili się 

im synowie: Marian, Eryk, Zbigniew i Mieczysław. Janina Ludwika 

była ich najmłodszym dzieckiem i jedyną córką.

Miłość   na   „przepadłe”

Kochana i rozpieszczana przez domowników, doświadczała 

beztroskiego dzieciństwa. Ciepła i bezpieczna atmosfera 

rodzinnego domu, wzajemny, serdeczny stosunek najbliższych do 

siebie oraz przekazywana córce miłość do Boga i Ojczyzny 

odegrały kluczową rolę w kształtowaniu  się osobowości przyszłej 

błogosławionej.

Już od najmłodszych lat cechowała ją życzliwość w stosunku do 

bliźnich, skromność, a nade wszystko szczera pobożność, którą 

były przeniknięte serca jej rodziców i braci. Wspólnie rano i 

wieczorem wszyscy klękali do głośnej modlitwy.

W 1922 roku przystąpiła do I Komunii św. Z wielkim przejęciem, 

nie zwracając uwagi na piękną suknię, białe buciki ani też na 

ozdobną koronę z białych goździków, myślała tylko o godnym 

przyjęciu Pana Jezusa do serca. Może już wtedy przyrzekła Bogu 

miłość  „na przepadłe”.

Uczennica   i  studentka

Rodzice Janiny bardzo cenili dar jakim jest wykształcenie i 

pragnęli przekazać go swoim dzieciom. Córka kontynuowała więc 

naukę w Żeńskim Liceum i Gimnazjum w Ostrowie zamieszkując 

początkowo u krewnych, a potem rodzice kupili dom w Ostrowie i 

cała rodzina znów była razem.

Janina Szymkowiak dała się poznać jako uczennica bardzo 

sumienna, niezwykle skromna i odznaczająca się z głębi serca 

płynącą pobożnością.

W roku 1926 ogromnie przeżyła święcenia kapłańskie brata 

Eryka. Miała wówczas 17 lat. Widząc szczęście swego brata 

kapłana, wyznała mu, że ona też chce być szczęśliwa i pójdzie do 

klasztoru.

Tymczasem rodzice pragnęli wydać ją za mąż i mieć w niej oparcie 

w podeszłym wieku. Janina nie myślała o tym. Zdołała przekonać 

rodziców i po rocznej przerwie rozpoczęła studia na 

Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prawa, a potem przeniosła 

się na popularną wówczas filologię romańską.

Doskonale wykorzystała okres studencki , troszcząc się o swój 

rozwój intelektualny i duchowy. Uczyła się angielskiego i 

niemieckiego, chodziła na wykłady z historii sztuki, pedagogiki, 

psychologii. Pogłębiała również swoje życie duchowe 

aktywnie działając w Sodalicji Mariańskiej, uczestniczyła w 

rozwijającym się wówczas nabożeństwie do Najświętszego 

Serca Jezusowego oraz biorąc udział w corocznych 

zamkniętych rekolekcjach dla młodzieży studenckiej. W 

wolnych chwilach malowała, grała na fortepianie , czasem 

chodziła do teatru.

Za  głosem  serca

Wkrótce  rodziców Janiny spotyka ogromne zaskoczenie – 

córka zamiast uzyskania tytułu magistra, w lipcu 1934 roku 

wyjeżdża do Francji na zaproszenie sióstr Oblatek Serca 

Jezusowego, które organizowały kursy językowe dla Polek. 

Miesiąc później zostaje przyjęta do tegoż zgromadzenia, 

uzyskując pozwolenie brata –kapłana oraz błogosławieństwo 

ojca. Przełożone oblatek widząc jej zapał wysłały Janinę na 

p i e l g r z y m kę  d o  L o u rd e s .  B y ł a  t a m  ś w i a d k i e m  

nadzwyczajnego, cudownego uzdrowienia dziecka, z którego 

rodziną podróżowała. Fakt ten utwierdził ją w słuszności 

wyboru jej życiowej drogi. Kolejnym ważnym wydarzeniem z 

tamtego okresu był wyjazd do Liseux – pielgrzymka do Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Świętej, która poprzez 

wykonywanie swych codziennych prac i służenie nimi innym, 

dorastała do świętości. Tłumacząc jej „Dzieje Duszy”, przyszła 

polska błogosławiona, uczyła się jak zawierzać wszystko 

Bogu.

Janina była bardzo szczęśliwa w klasztorze, jednak matka 

coraz gorzej znosiła jej nieobecność, a w dodatku zaczęła 

chorować. Ojciec przypomniał córce o obowiązku wobec 

rodziców. Ostatecznie po interwencji brata Zbigniewa, który 

był sędzią, matka przełożona  odesłała nowicjuszkę do 

rodziny. Po powrocie do domu rodzinnego jeszcze krótki czas 

żyła nadzieją, że zostanie przez siostry oblatki ponownie 

przyjęta, lecz wystosowana prośba spotkała się z odpowiedzią 

odmowną.

Przebywając w domu rodzinnym prowadziła niemal zakonny 

tryb życia. Wstawała o piątej rano, odprawiała medytację, szła 

na Mszę św., odprawiała w kościele nieszpory, a wieczorem 

zachowywała milczenie. Będąc w Poznaniu wraz z koleżanką 

odwiedziły dom sióstr Serafitek przy ul. Św. Rocha, który 

wywarł na niej wielkie wrażenie. Duchowym przesłaniem 

serafitek jest zapewnienie: „Wszystko dla Jezusa przez 

bolejące serce Maryi”. Serafitki pracowały także w parafii jej 

brata ks. Eryka, mogła się więc bliżej im przypatrzeć. 

Uświadomiła sobie wtedy, że Bóg powołuje ją właśnie do tego 

zgromadzenia.

Matka zrozumiała ostatecznie jak bardzo córka pragnie życia 

klasztornego i zaakceptowała jej wybór. Postawiła warunek, 

że ma ona realizować swoje powołanie w Polsce.

27 czerwca 1936  roku wstąpiła do domu zakonnego Sióstr 

Serafitek przy kościele parafialnym św. Rocha w Poznaniu, 

który odtąd już do końca pozostał jej domem. 29 lipca 1937 

roku odbywa się uroczystość obłóczyn, na które przyjeżdża 

rodzina Szymkowiaków. Janina przyjmuje imię Maria Sancja i 
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rozpoczyna nowicjat.

Jej życie zakonne nie było usłane różami. Towarzyszy mu duch 

pokory, ofiary i umartwienia. Mówiła: „muszę dążyć do zabicia 

siebie, by Jezus we mnie tylko żył, a ja bym chętnie na Kalwarię za 

Nim dążyła, gdyż stamtąd niebo i świętość jest blisko, a ja świętą 

być muszę”.  Świętość była ostatecznym i głównym celem jej 

powołania. 

Pragnienie świętości zostało w niej zakorzenione już w domu 

rodzinnym, od najmłodszych lat. Jak napisał Papież Jan Paweł II w 

„Liście do Rodzin” właśnie rodzinom powierzone zostało zadanie 

walki przede wszystkim o to, aby wyzwolić siły dobra i miłości, 

których źródło znajduje się w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu 

człowieka”.

Siostra Sancja wierzyła, że w klasztorze łatwiej się zbawić i 

uświęcić, bo tam można wyłącznie oddać się Bogu. Wzorem jej 

życia zakonnego byli św. Franciszek i św. Teresa. Jak powiedziała 

mistrzyni nowicjatu „posłuszeństwo było u siostry Sancji w 

stopniu heroicznym w wielkich i najmniejszych rzeczach”.

Po rocznej próbie w nowicjacie złożyła pierwsze śluby i 

przystąpiła do kolejnego etapu trudnej miłości, do pracy w 

naramowickiej ochronce parafialnej. Swoim podopiecznym niosła 

dobroć, spokój i uśmiech. Uczyła ich miłości do Serca Bożego. 

Praca z dziećmi była wyczerpująca, zwłaszcza, że pojawiły się 

problemy z gardłem.

W czerwcu 1939 roku rozpoczęła kurs aptekarski, który został 

przerwany wybuchem II wojny światowej.

Niemcy zajmują Poznań i zaczyna się prześladowanie kościoła, 

zamykanie świątyń, domów zakonnych, szkół. Wtedy też rodzina 

Szymkowiaków przeżywa rodzinną tragedię – 15 września 1939 r. 

w Warszawie, podczas nalotu ginie brat Sancji, ks. Eryk udał się 

jako kapelan Harcerstwa Polskiego wraz z młodzieżą na pomoc 

stolicy. Siostra Sancja nie pokazała, jak wiele kosztowało ją to 

przyjęcie woli Ojca. Powiedziała tylko do współsiostry: 

„Widocznie już dojrzał do nieba”.

Fala terroru nie ominęła także domu Sióstr Serafitek. Siostry 

musiały opuścić klasztor. Ich warunki bytowe pogorszyły się z dnia 

na dzień – cierpią głód, podczas mroźnej zimy żyją w 

nieogrzewanych pomieszczeniach, co ostatecznie przyczynia się 

do rozwoju do rozwoju gruźlicy u Sancji. 

Sytuacja polepszyła się nieco gdy we wrześniu 1940 żołnierze 

Wermachtu zajmują poznański klasztor i zamieniają go na Dom dla 

Pracowników Wojska, który obsługują Serafitki. Pomimo ciężkiej 

pracy mają zapewnione niezbędne warunki do życia. Niektóre 

skorzystały z możliwości powrotu do swoich rodzin, Sancja 

została. Cieszyła się z każdej odprawianej Mszy św. w ukrytej 

kaplicy.

Większość prac wokół domu wykonywali jeńcy francuscy i 

angielscy, siostra Sancja znając  angielski, francuski i niemiecki 

podjęła się roli tłumaczki między Niemcami, a nimi. W końcu więc 

okazała się przydatna. Była dla nich nie tylko tłumaczką, nosiła im 

jedzenie, pocieszała, wspierała duchowo, a księżom, którzy byli 

wśród nich, dostarczała wino mszalne i hostie, by mogli odprawiać 

Mszę św. Tymczasem, mimo iż znosi mężnie swą chorobę, gruźlica 

gardła postępuje. W obliczu zbliżającej się śmierci 6 lipca 1942 

roku siostra Sancja składa śluby wieczyste, na które 

przyjeżdżają rodzice. Matka proponuje jej powrót do domu, a 

Sancja odpowiedziała, że w gronie sióstr czuje się kochana i tu 

chce zostać do końca.

Czując zbliżającą się śmierć, coraz częściej powtarzała 

wezwanie Małej św. Teresy: „Pragnę, aby całe moje życie było 

jednym aktem miłości”.  29 sierpnia1942 roku dzień jej 

imienin był ostatnim dniem jej życia. Zaraz po północy 

powiedziała siostrze przełożonej, że właśnie dzisiaj umrze i 

pragnie się przygotować na spotkanie z Bogiem. Tuż przed 

śmiercią prosi siostry, aby polecały jej swoje kłopoty , a ona 

będzie im pomagać. 

Jak zdumiewająca była pewność tej niepozornej i cichej 

zakonnicy i jak ogromna wiara w Boga. Jeńcy wojenni, dla 

których zrobiła tyle dobrego nazywali ją za życia „aniołem 

dobroci”. Teraz kiedy zobaczyli nieruchomą postać zakonnicy 

płacząc uklękli. Potem każdy ucałował jej rękę, mówiąc: 

Święta Sancja. 

Podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 

roku nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Sancję 

Janinę Szymkowiak błogosławioną. Zwracając się do 

zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek 

powiedział m.in. „Niech błogosławiona Sancja będzie wam 

patronką. Przyjmijcie za swój jej duchowy testament, który 

zawarła w jednym prostym zdaniu: „Jak się oddać Bogu, to 

oddać się na przepadłe”.

Wyniesienie siostry Sancji na ołtarze niesie istotne przesłanie 

współczesnemu światu, że tylko całkowite oddanie się woli 

Bożej i Bożej miłości jest w stanie uleczyć duszę ludzką. 

Nieważne kim się jest, jakie sprawuje stanowisko i jakie 

posiada wpływy. Tylko Bóg nadaje sens naszym  dążeniom, 

tylko On może obdarzyć nas pokojem.

Grób siostry Sancji znajduje się w kościele św. Rocha w 

Poznaniu. W czasie sesji egzaminacyjnej modlą się przy nim 

szczególnie studenci uznając ją za swoją patronkę. Siostra 

Sancja też studiowała więc na pewno im pomoże.

A oto modlitwa ( dla uczących się ) o uproszenie łask za 

wstawiennictwem bł. Siostry Sancji    

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę

Służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji,

Tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno,

A zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to więcej

Znaczy niż wiele umieć, spraw, proszę Cię, niech

Studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetnią moje

Serce, by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Błogosławiona Siostro Sancjo, módl się za nami.

                                                                         Urszula Pawelska                                                                                                                                                                                                                                                     
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Spowiedź – rzecz ważna!
Warunek 5: Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
Wynagrodzić Bogu i człowiekowi
W naszych rozważaniach o Sakramencie pokuty i 
Pojednania dochodzimy do ostatniego warunku dobrej 
spowiedzi świętej, jakim jest zadośćuczynienie Panu Bogu i 
bliźniemu. Jak zawsze wszystkie słowa są tu ważne, a 
wypełnienie także tego warunku ma wpływać na dobre 
przeżycie tego sakramentu pojednania człowieka z Bogiem 
oraz jest warunkiem ważności tego sakramentu. Niestety 
często brakuje takiej świadomości, co wiąże się z brakiem 
odprawienia pokuty zadanej na spowiedzi świętej czy też 
zadośćuczynienia innym.
Zadaniem tego warunku spowiedzi świętej jest wypełnienie 
pewnych aktów pokutnych, wyznaczonych przez 
spowiednika, by w pewnym sensie naprawić szkody, jakie 
wywołał popełniony grzech wobec Boga i drugiego 
człowieka. Oczywiście ma to przede wszystkim wymiar 
s y m b o l i c z ny,  b o  t r u d n o  t u  m ó w i ć  o  p e ł ny m  
zadośćuczynieniu. Katechizm Kościoła Katolickiego 
wyraźnie wskazuje na to podstawowe rozróżnienie w 
zadośćuczynieniu Bogu i bliźniemu, a zatem należy na te 
dwa elementy zwrócić szczególną uwagę, bo bardzo często 
zdarza się, że zwracamy jedynie uwagę na pokutę zadaną 
przez  kapłana,  a  nie  przywiązujemy wagi  do 
zadośćuczynienia naszym bliźnim.
Pismo święte bardzo wyraźnie mówi o 
obu akcentach zadośćuczynienia. 
Wskazuje na potrzebę pojednania się z 
Bogiem (por. 2 Kor 5, 17-21) i 
wynagrodzenia Mu za popełnione zło 
w formie dobrego owocu nawrócenia 
(por.  Łk 3,  1-9).  Dodatkowym 
motywem są słowa Jezusa Chrystusa, 
który utożsamia się na kartach 
Ewangelii z drugim człowiekiem (por. 
Mt 25, 31-46; Mt 7, 12).
Tymczasem grzech przynosi ze sobą 
potrójny skutek. Z jednej strony 
osłabia lub zrywa przyjaźń z Bogiem, 
co wiele razy podkreślałem w tym 
cyklu w rozróżnieniu grzechów na 
ciężkie i lekkie, ale z drugiej strony 
wpływa też negatywnie na moją relację 
z  drugim człowiekiem oraz w 
niewłaściwym świetle stawia mnie samego, osłabiając moje 
dążenie do dobra. Otrzymane w tym sakramencie 
rozgrzeszenie odpuszcza wszystkie grzechy, ale pozostaje 
jeszcze kwestia ich skutków czyli pewnego nieładu, jakie 
pozostawiają w człowieku (por. KKK 1459). Z problemem 
tym związane jest pojęcie „pracy nad sobą”, do którego 
zobowiązani jesteśmy w Sakramencie Pokuty i Pojednania. 
Chodzi o to, aby przez podjęte działanie odzyskać pełne 
zdrowie duchowe. Dokonuje się to poprzez naprawę winy, 
odpokutowanie za grzechy czyli zadośćuczynienie (por. 
KKK 1459).
Każdy grzech, nawet dokonany w ukryciu i znany tylko Bogu 
i człowiekowi, który go popełnił, przynosi szkodę bliźnim, a 
przede wszystkim wpływa negatywnie na funkcjonowanie 
wspólnoty wiary,  jaką jest  Kościół .  I  właśnie 
zadośćuczynienie ludziom zobowiązuje do tego, aby 
naprawić szkodę powstałą przez nasze postępowanie, np. 
przeprosić za złe słowo, oddać rzecz skradzioną czy też 
odwołać nieprawdziwe słowa wypowiedziane o drugich 
(por. KKK 1459).
Drugim elementem, o którym człowiek częściej pamięta, 
gdyż w ostatniej części spowiedzi świętej jest on przez 
kapłana wyraźnie podkreślony, jest zadośćuczynienie Panu 

Bogu potocznie zwane odmówieniem pokuty zadanej 
przez kapłana. Ma ona na celu duchowe dobro osoby 
spowiadającej się, uwzględniając jednocześnie sytuację 
w jakiej znajduje się osoba spowiadająca się (por. KKK 
1460). Choć według rozeznania kapłana, na podstawie 
tego co w sakramencie wyznał penitent oraz 
ewentualnie dodatkowo zadanych pytań, pokuta jest 
dostosowana do wagi popełnionych złych czynów, to 
trzeba mieć świadomość, że nigdy nie będzie ona w pełni 
wyrównywała strat poniesionych w relacji z Bogiem.
Może ona przybrać rozmaite formy, od modlitwy, 
poprzez jakąś ofiarę, dzieło miłosierdzia, dobroć czy 
służbę okazaną bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie się 
jakiejś rzeczy czy przyjemności, ofiarowanie swojego 
cierpienia fizycznego czy duchowego w określonej 
intencji, akceptacja własnego codziennego krzyża. 
Wszystko to po to, aby upodobnić się do Chrystusa, który 
na drzewie krzyża poniósł śmierć za wszystkie nasz 
grzechy (por. KKK 1460). Z tym warunkiem wiąże się 
kilka uwag praktycznych, dotyczących zadośćuczynienia 
Bogu i bliźniemu. Pierwszym z nich jest to, że nie należy 
odkładać odmówienia pokuty zadanej przez kapłana na 
później, ale odprawić ją natychmiast, aby uniknąć 
sytuacji, że człowiek zapomni, co było tą pokutą. Druga 
rzecz wiąże się z tym, że jeśli niedosłyszy się pokuty, to 
należy o nią dopytać kapłana, gdyż to nie ja sam sobie ją 
nakładam. Nie ma zatem sytuacji, że samowolnie 
zastąpię sobie zadaną pokutę inną, wybraną przeze 

mnie lub też motywowaną tym, że 
uważam zadaną przez kapłana za 
niewystarczającą. Wreszcie trzecią 
sprawą związaną z pierwszą 
częścią zadośćuczynienia jest też 
to, że kiedy pokuta zadana mi przez 
kapłana nie może być wykonana, 
bo nie mam warunków, aby taką 
pokutę wykonać, to mogę prosić 
spowiednika po nałożeniu przez 
niego zadośćuczynienia Bogu o 
zmianę pokuty, pokazując motywy 
dlaczego nie jestem w stanie jej 
wypełnić. 
Ten warunek jest niezbędny do 
ważności Sakramentu Pokuty i 
Pojednania nie tylko w wymiarze 
odmówienia pokuty zadanej przez 
kapłana, ale naprawienia szkód 

wyrządzonych innym. Dlatego też, kiedy nie ma ze 
strony osoby spowiadającej się odpowiedniego 
nastawienia w tym względzie kapłan może, a nawet 
powinien, odłożyć udzielenie rozgrzeszenia do czasu 
spełnienia wszystkich warunków. Tak będzie np. w 
wypadku braku przebaczenia innym osobom czy też 
niechęć do naprawienia szkody poprzez odwołanie 
fałszywych słów wypowiedzianych do drugiego 
człowieka lub o drugim człowieku.
Mam nadzieję, że tegoroczny cykl o spowiedzi świętej 
poruszył najważniejsze kwestie związane z tym 
sakramentem. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że 
zapewne na wszystkie pytania czy wątpliwości nie 
odpowiedział, gdyż przeżywanie spowiedzi jest 
indywidualną sprawą, a niektóre kwestie z tym 
związane mogą zostać jedynie rozwiązane w 
konfesjonale wobec indywidualnego przyjrzenia się 
poszczególnym problemom.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek, na podstawie: o. Robert 
Wawrzeniecki OMI, „Dobrze, że Jesteś” 
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Czy można żyć bez komórki?
U progu nowego wieku ugruntowały swą pozycję nowe media, a raczej 
multimedia. Koniec XX wieku rozpoczyna erę komputera, Internetu, 
telefonu komórkowego, wprowadzając człowieka w społeczeństwo 
informacyjne trzeciego tysiąclecia. Nowe media dynamicznie 
wkraczają prawie we wszystkie sfery działalności człowieka. Można 
zaryzykować twierdzenie, że wśród nowych mediów szczególną rolę 
odgrywa telefon komórkowy. Nie ma chyba człowieka, który by z niego 
nie korzystał. Tylko czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromną rolę 
zaczynają one odgrywać w świecie? Jak niepostrzeżenie zaczynają 
dominować i przejmować władzę nad naszym życiem? Czy potrafimy 
sobie wyobrazić sytuację, gdyby pewnego dnia rano okazało się, że 
komórki przestały działać? Chyba warto się nad tymi pytaniami 
zastanowić.
Idea mobilnej telefonii narodziła się już w latach trzydziestych XX 
wieku. Jednak pierwszą sieć skonstruowała w latach sześćdziesiątych 
szwedzka firma Ericsson. Ich aparat był wielkości podróżnej walizki, 
ważył niemal 40 kilogramów a kosztował prawie tyle samo ile 
samochód. Niestety jego zasięg działania ograniczał się do 30 
kilometrów. Na szczęście jednak postępowi technologicznemu 
zawdzięczamy, że zarówno kształt telefonów, ich ciężar jak i wielkość 
znacznie się zmieniły i to na korzyść. Dziś telefonia komórkowa to 
najszybciej i najintensywniej rozwijająca się gałąź gospodarki. Z roku 
na rok wielkim sieciom działającym w naszym kraju ciągle przybywa 
klientów, których liczy się już  w milionach. 
Rodzi się pytanie, czym tłumaczyć ten szybki przyrost użytkowników 
telefonów komórkowych? Jeżeli pominiemy wszystkie korzyści, 
jakość usług czy promocje, jakie oferują operatorzy, a skupimy się na 
możliwościach telefonów to powód będzie dość oczywisty. 
Współczesne komórki to nie tylko sprytne urządzenia do przesyłania 
głosu i wiadomości tekstowych. Coraz częściej korzystamy przy ich 
pomocy z Internetu, robimy zdjęcia, słuchamy radia a nawet oglądamy 
telewizję. Tych dodatkowych funkcji z każdym nowym modelem 
przybywa, dlatego niektórzy nazywają je przenośnymi centrami 
rozrywki. Można się nimi świetnie bawić przez kilka godzin. Dla wielu 
stały się małymi centrami wszechświata. W ten sposób narodziła się 
swoista moda na telefon komórkowy, który obecnie posiadają coraz 
młodsi użytkownicy. Najmodniejsze są jednak wśród nastolatków. 
Problem obecności komórek w naszym życiu coraz częściej interesuje 
ludzi nauki i kultury. Ciekawą klasyfikację użytkowników telefonów 
zaprezentował Umberto Eco w swojej książce „Zapiski  na pudełku 
zapałek”. Wytypował pięć kategorii użytkowników. Pierwsza to ludzie, 
którzy muszą być w stałym kontakcie ze światem, zwłaszcza 
pogotowiem ratunkowym i lekarzem. Ci użytkownicy zachwalają 
telefon jako pożyteczne urządzenie. Druga grupa to pracownicy, np. 
strażacy, lekarze, którzy muszą być cały czas dyspozycyjni. Dla nich 
staje się on koniecznością. Jako trzecią grupę Eco wskazał 
cudzołożników, którym telefon pozwala na potajemne rozmowy, 
których nikt niepowołany nie usłyszy. Dzięki temu mają większą 
szansę na dyskrecję. Czwarta grupa to wszyscy ci, którzy nie potrafią 
wyjść z domu bez telefonu, bo umożliwia im plotkowanie z 
przyjaciółmi czy rodziną, z którą dopiero co się rozstali. To ludzie, 
którzy nie potrafią opanować tego swoistego pędu do kontaktu z 
innymi, nie umieją cieszyć się chwilami samotności, nie doceniają 
tego, jak można się rozsmakować bliskością przyjaciół po okresie 
oddalenia. Trzeba im raczej, jak przekonuje Umberto Eco, współczuć, 
bo nie potrafią ukryć swej wewnętrznej pustki. Ostatnia kategoria to 
wszyscy ci, którzy pragną pokazać publicznie, jak inni się za nimi 
uganiają, jak są niezastąpieni i potrzebni. Popisują się telefonem 
komórkowym jako symbolem władzy. To ci, którzy udając 
Rockefellerów nie wiedzą, że on nie potrzebuje telefonu, bo ma 
sekretariat tak duży i sprawny, że telefon jest mu niepotrzebny. Wszak 
człowiek zamożny to taki, który nie musi rozmawiać z każdym, kto 
zadzwoni. 
Eco charakteryzując dwie ostatnie grupy pośrednio wskazuje na fakt, 
że są to już grupy ryzyka. Od komórki można się uzależnić, 
psychologowie już biją na alarm. Kiedy człowiek powinien się 
zaniepokoić i zastanowić czy problem nie dotyczy już jego samego? 
Wielu specjalistów podkreśla, że w momencie, kiedy telefon staje się 
jedynym narzędziem w kontaktach z innymi, gdy stanie się 

niezbędnym i dominującym elementem ludzkiego życia. Komórki 
wyzwalają w posiadaczach przymus natychmiastowego działania. 
Niepokojące jest już to, że przerywamy obiad, bo zadzwonił telefon 
czy właśnie dostaliśmy SMS-a. Coraz częściej użytkownicy 
telefonów przyznają się do tego, że nie potrafią go wyłączyć a nawet 
wyciszyć. Lękiem ich przejmuje jego brak, rozładowana bateria, 
nawet zakaz korzystania z telefonu. W takim momencie można już 
mówić o sytuacji, kiedy komórka zawładnęła ludzkim życiem. Stąd 
już tylko o krok od sytuacji, kiedy ludzie bez oporów rozmawiają 
przez telefon w autobusie, w pociągu, nawet w teatrze czy kościele i 
to często o sprawach bardzo prywatnych. Na takie zachowania 
różnie reagujemy, jedni są po prostu zażenowani czy oburzeni, inni 
nie dostrzegają w tym nic złego. Nadal spora grupa ludzi będzie 
zdania, że nie ma w tym niczego niewłaściwego, dowodząc, że do 
tego właśnie służy komórka. Nie chodzi tu o błędy w wychowaniu, 
bo trzeba pamiętać, że normy korzystania z tego urządzenia są 
dopiero na etapie formułowania. Wszyscy się tego dopiero uczymy.
Wielu użytkowników telefonów po prostu zapomina o otaczającym 
ich świecie i zapełnia swój czas nie zawsze konstruktywnym 
„klikaniem”. Wydaje się, że idea uzależnienia od telefonu 
komórkowego dla wielu ludzi jest dość zabawna a nawet 
nieprawdopodobna. Prawdą jest jednak to, że takie badania są już  
prowadzone, pojawiła się już nazwa tego uzależnienia – 
fonoholizm. Z wypowiedzi psychologów wynika, że osoby 
uzależnione od telefonu komórkowego cechuje m.in. trudność z 
wyłączeniem telefonu, bardzo częste sprawdzanie rejestru 
połączeń a nawet nerwowa czy chorobliwa potrzeba trzymania 
aparatu w ręku a nawet, co ciekawe, symulowanie rozmów w 
towarzystwie osób używających telefonu.
Urządzenie to stało się też niezwykle pomocne przy 
zagospodarowaniu wolnego czasu. Interesującym zjawiskiem jest 
esemesowanie, któremu namiętnie oddają się nie tylko, jak można 
by przypuszczać, młodzi ludzie. Niepokojące jest to, że zamiast 
spotykać się z przyjaciółmi, wolimy wysyłać SMS-y. Tymczasem w 
esemesach chodzi o nieotwieranie ust podczas rozmowy. Ludzie 
komunikują  się przy użyciu prostego kodu językowego a emocje 
wyrażają przy pomocy kombinacji znaków interpunkcyjnych czy 
emotikonów, np. :-) lub , co oznacza „wesoły”. Zapanowała swoista 
moda na komunikowanie się w postaci krótkich, zwięzłych tekstów. 
Prawdopodobnie jesteśmy świadkami narodzin nowego pokolenia 
– „pokolenia esemesowców”. Wysyłamy je przecież nagminnie, 
najgorliwsi często do 100 dziennie, zastępując nimi bezpośredni 
kontakt z drugim człowiekiem. Telefon umożliwia bycie ciągle 
dostępnym, zapewnia stałe uczestnictwo w życiu innych osób. 
Wydaje się nam wówczas, że mamy wielu znajomych, ale kiedy 
dochodzi do kontaktu bezpośredniego nie potrafimy ze sobą 
rozmawiać. Wybieramy SMS-y, bo są bezpieczniejsze, bo pozwalają 
na większą swobodę w rozmowie. Niestety, jest to dość złudne 
przeświadczenie, bo to zwyczajne oszukiwanie siebie. Taki kontakt 
z drugim człowiekiem nie jest do końca prawdziwy, trudno w takim 
przypadku mówić też o prawdziwej przyjaźni. 
To jednak tylko jedna strona medalu, ta niewątpliwie negatywna. 
Młodzi ludzie postrzegają to zjawisko inaczej. Dla nich telefon to 
jednak przede wszystkim olbrzymie udogodnienie, które 
dodatkowo daje poczucie wolności, niezależności i o dziwo pozwala 
im na podejmowanie samodzielnych relacji z rówieśnikami, bez 
ingerencji ze strony rodziców. Telefon zaspokaja wiele z potrzeb 
młodego człowieka. Przede wszystkim potrzeby emocjonalne, bo 
pozwala doświadczać wielu różnych emocji, które w takiej 
pośredniej formie są dla młodych ludzi łatwiejsze do wyrażenia czy 
zaakceptowania niż te, które pojawiają się podczas kontaktów 
bezpośrednich twarzą w twarz.  
Niestety młody człowiek nie dostrzega tego, jak telefon 
dezorganizuje mu dzień, zabierając np. czas przeznaczony na 
naukę, rozwijanie zainteresowań czy domowe obowiązki. Rodzi się 
też pytanie czy ludzie, którzy przyzwyczaili się do kontaktowania 
się za pomocą telefonu będą chcieli a właściwie czy będą potrafili 
nawiązywać i podtrzymywać bezpośrednie relacje z ludźmi? 
Wysyłanie SMS-ów przyzwyczaja do formułowania krótkich, 
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spłyconych, okrojonych z treści i pisanych przy pomocy skrótów 
komunikatów pełnych modnych zwrotów, np. ok, spoko, hejka. To 
powoduje, że młodzież posługuje się dość ograniczonym językiem o 
ubogim słownictwie, opartym na skrótach myślowych. Dlatego tak 
ważne jest uczenie ich racjonalnego korzystania z telefonu opartego 
na umiarze. Warto przypominać o zdrowym rozsądku i przyzwyczajać 
do tego, aby używać go tylko wtedy, kiedy waga sprawy rzeczywiście 
wymaga jego użycia.
Zastanawiający jest ten przeogromny wpływ przedmiotów na ludzi a 
nawet całe społeczeństwa. Istnieje specjalna dziedzina nauki 
zajmująca się związkami tego typu, która nazywana bywa „socjologią 
nie-ludzi”. Naukowcy sformułowali tezę, że współcześnie nie 
wychowuje się ludzi do życia w społeczeństwie, we wspólnocie. 
Nazywają to „przedmiotyzacją” życia społecznego, przekonując, że 

rzeczy zastępują innych ludzi. Mało tego psychologowie 
zastanawiają się nad tym, czy przypadkiem przedmioty nie 
przejęły już władzy nad nami, skoro nie potrafimy się bez nich 
obejść? Trudno się przyznać, że naszym życiem coraz częściej 
rządzi ten wielofunkcyjny, mały gadżet. Jednak, gdyby nagle 
komórki zniknęły, to po okresie szoku, jaki ludzkość by przeżyła, 
po kilku dniach życie wróciłoby do normy. Człowiek ma dużą 
zdolność dostosowywania się do sytuacji. Wszystko, tak jak 
zawsze, zależy od nas samych i naszych decyzji. Dlatego tak ważne 
jest aby być świadomym nie tylko korzyści ale i zagrożeń, jakie 
telefon komórkowy z sobą niesie, w myśl zasady, że dobrze jest 
poznać wroga.

Katarzyna Kubiak

1.Przewodnik w modlitwie
2.Jeden z apostołów
3.Trzeci Patriarcha
4.Cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem
5.Miejsce Ostatniej Wieczerzy
6.Kazania głoszone w Wielkim Poście
7.Podziemne cmentarzyska w Rzymie
8.Tam „przechowujemy” Pana Jezusa 
    w Wielki Piątek
9.Każdy ma do niej prawo
10.Celnik, zwany także Lewim
11.Stałe odniesienie swojego życia do Boga
12.Konfesjonał (po śląsku)
13.Dobra Nowina o zbawieniu
14.Ziemska Ojczyzna Pana Jezusa
15.Poświęcamy je 15 sierpnia
16.Obowiązuje spowiednika
17.Dawniej Matki Bożej Gromnicznej
18.Duch, nieziemska postać
19.Jeden z siedmiu darów Ducha Świętego
20.Chleb na ołtarzu
21.Śmierć za wiarę
22.Tytuł Matki Bożej z 8 grudnia

Krzyżówka
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Wraz z wami jestem kapłanem

Ks. Karol obdarzony szczególnymi darami- naznaczony 
znamieniem Bożym, wypełniał i wypełnia Wolę Bożą w 
rzeczywistości świata. Jako Apostoł na wzór Jezusa 
dobierał sobie towarzyszy, którzy razem z Nim dopełniali 
Boży Plam. Jednym z nich był wspomniany w ostatnim 
numerze ks. Andrzej Deskur, późniejszy kardynał( 
mianowany przez Jana Pawła II), był rzeczywiście 
nadzwyczajną osobowością, przede wszystkim pełnym 
pasji teologiem, a ponad to absolwentem prawa. To 
pierwszy polski ksiądz na stolicy św. Piotra( w Rzymie od 
27 listopada 1952). Wykonywał pracę o niebywałym 
znaczeni otwierając  misję papiestwa na świat za pomocą 
środków przekazu. Jan XXIII zamierzał uczynić go nawet 
swoim sekretarzem. To właśnie on stał się dla Karola 
Wojtyły punktem odniesienia we wszystkich kwestiach 
dotyczących życia Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Andrzej 
był także ekspertem jego ekscelencji Wojtyły na Soborze 
Watykańskim II. Stając się opatrznościowym mężem dla 
całej posługi nie tylko Karola Wojtyły. Jego towarzyszenie 
to dowód na to, że Kościół to prawdziwy żywy organizm, 
którego poszczególne członki  są  ważne dla  
prawidłowego funkcjonowania. Duch Jezusa Chrystusa 
jest i kieruje Nim. Wierzymy, a nawet wiemy, że Karol 
Wojtyła  był i jest prawdziwą bożą ręką , która 
przemieniała i przemienia ten świat. Zasługiwał się w 
jego rekolekcje nawet Paweł VI (w marcu 1976). Nasz 
bohater przez swe nie tylko słowo, ale i życie mówi 
„Otwórzcie się na Chrystusa” - a on zrobi resztę! Podnosi 
nam poprzeczkę bardzo wysoko, czasami można rzec „ za 
wysoko”! Ale przecież On jest szczególnym naszym 

orędownikiem u Ojca Naszego. Czy Ojciec wymagał by od 
nas więcej niż sami 
możemy- oczywiście, że nie- to on wie najlepiej na ile nas 
stać, a Jan Paweł II Wielki Kapłan tej ziemi mówi nam 
abyśmy do swych  zadań wybierali sobie towarzyszy 
naszej wędrówki, którzy nam pomogą. Takim 
pomocnikiem był kardynał Deskur, którego zadanie w 

papiestwie Jana Pawła było kluczowe. Wykorzystując 
szczególny charyzmat Jana Pawła jeszcze bardziej 
otwierał i przybliżał Papieża do ludzi. Było to 
szczególnie widoczne podczas bliskich spotkań- 
podróży apostolskich. Każdy z nas pamięta przecież 
migawki telewizyjne- spotkanie z biednymi 
górnikami i ich rodzinami w Boliwii. Na miejscu 
wielkiego spotkania w 1988 r., budowany jest kościół 
pod Jego wezwaniem. Boliwijczycy nazywają Papieża 
Zwiastunem Pokoju i pamiętają, jak upomniał się o ich 
prawo do godnej pracy. Jan Paweł II dostał wtedy od 
górników kask, a biedna Indianka przyniosła do 
ołtarza pusty garnek – symbol boliwijskiej biedy. Jak 
grzyby po deszczu wyrastają świątynie dedykowane 
nowemu błogosławionemu.
 Dzisiejsi misjonarze w tym kraju mówią, że Jan Paweł 
II  jest tam jednym z największych bohaterów 
narodowych. Tak, więc nie tylko słowa papieża, ale i 
życie mówi, że nie jesteśmy sami, że jeżeli Bóg mówi 
zrób to czy tamto, to przecież mówi też „Ja Jestem” w 
wielu, którzy gotowi są Ci pomóc. „ Ja jestem” w tych 
którzy oczekują na Ciebie. Nie mów jestem za młody 
zaangażuję się później- później znaczy nigdy. Nie mów 
jestem za stary, każdy przecież może ofiarować swoje 
cierpienie za innych. Ksiądz kardynał Deskur
                                                                            CDN…  
                                              

     KONRAD MACIEJEWSKI

Jan Paweł mówił, że człowiek 
ze swymi zadaniami nie jest sam.

Patrząc na Twoje zdjęcie-
Powiedzieć można:
W podobnej 
pozie się zastanawiamy
Tylko my z innej perspektywy,
A Ty z innej strony.

Co robić w trudnej chwili?
Patrzę na Ciebie- 
jesteś bardzo spokojny
Daj nam ten spokój upojny.
Abyśmy się tylko w Chrystusie
I z Chrystusem cieszyli.
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Wiersze pani Zbierskiej
I znów wakacje, a z nimi związane pragnienia, marzenia i nadzieje na 

pięknie i radośnie przeżyte letnie dni. Wszystkim, gdziekolwiek 
wypoczywającym i tym pracującym życzymy wielu miłych i pogodnych 

chwil tego lata.
Starajmy się zauważyć piękno przyrody – Ręki Boga! W tym 

postrzeganiu niech nam pomagają strofy poezji. Zatrzymajmy się; a 
chwila ciszy niech nas zbliży do Boga. 

- Jak dobrze jest rano wstać… -
/A. Madej/

Słonecznik
swą gębę na słońce wystawia

maki rozchylają główki
z nocnych przechadzek dżdżownice wracają

zające się budzą pod miedzami
cienie brzóz jeszcze takie długie

cicho się kurczą
żeby nie obudzić wiatru

nie spłoszyć gołębi
z zasianego pola

i nie przerywać rannego pacierza
skowronkowi.

***
/U. Michalik/

Gdy zamykam oczy
widzę jak na progu domu stajesz

twoje włosy nagrzane latem
pachną leśnymi ziołami

w swych dłoniach niesiesz mi
zapach poziomek i jagód

Spójrz
u nas nic się nie zmieniło

tylko kwiaty trochę urosły

nowy trud wzbogacił nasze życie
nasz Bóg każdego dnia na nowo wstaje z grobu

nieraz nie łatwo uwierzyć w to naprawdę
w Nim nie ma już odległości

i czasu nikt nie mierzy
i otworzyłam oczy

i jesteś

***
W ciemnym leśnym pustkowiu kępka kwiatów biała, jakże jest 

miła oku, jak serce zabrała! Ona jest jako serce dobrego 
człowieka, co, ludźmi zmordowana, w pustkowiu ucieka. 

***
Kwiatek /K. Przerwa-Tetmajer/

O, kwiatku, kwiatku mały,
jakże zazdroszczę ci spokoju – 

coś w tobie jest ze skały,
coś w tobie jest ze zdroju,
coś ze zwierzęcia w lesie,

coś z gwiazdy błyszczącej z daleka,
coś z blasku, który mgła niesie,

coś z iskier, gdy kuźnie wiatr chłoszcze – 
i tego ci, kwiatku zazdroszczę. 

Z Tobą

Pozwól mi z Tobą
w dal patrzeć tę samą

gonić jaskółki
twym wzrokiem

słuchać
ciszy której słuchasz

pozwól.

Zbąszyń, Lipiec 2011               A. St. Z.

Mądre zdania:
• Kto kładzie się spać z psem, wstaje z pchłami.
• Wodę i dobre rady daje się tylko temu, kto o to prosi.
• Gdyby życie było tak przyjemne, dzieci nie rodziłyby się płacząc.
• Kiedy żmije mają zabawę, żaba nie tańczy.
• Pusty żołądek nie sprawia dobrego humoru.

Co łatwiej?:
1) Zwrócić pieniądze, niż dobre imię.
2) Pościć o wodzie i chlebie, niż zarobić na chleb.
3) Zbudować w wyobraźni zamek, niż mały dom w rzeczywistości.
4) Utracić dobre imię, niż je odzyskać.
5) Chwalić siebie, niż mówić dobrze o innych.
6) Zarobić pieniądze, niż pożytecznie je wydać.
7) Mówić, niż słuchać drugiego.
8) Widzieć wady u wroga, niż zalety u przyjaciela.

Mądrości:
• Haczyk zawsze musi być krzywy.
• Pociąg zawsze jedzie przed siebie.
• Żaba nie skacze dla przyjemności, ale z konieczności.
• Lekarstwo zawsze jest korzystne, albo dla chorego, albo dla 
aptekarza.
•Najwięcej kłamią ludzie, kiedy: wracają z polowania, podczas wojny, 
podczas kampanii wyborczej.

Co mówi syn o swoim ojcu, kiedy ma lat:
• 7 - Ojciec jest mądry, wszystko potrafi.
• 14 - Owszem, ojciec jest mądry, ale chyba czasami się myli.
• 20 - Ojciec jest w swoich poglądach zacofany, teraz są inne czasy.
• 25 - Ojciec jest z zupełnie innej epoki, nie rozumie naszych czasów.
• 35 - Gdyby ojciec był tak mądry jak ja, byłoby dużo lepiej.
• 45 - Ojciec ma jednak doświadczenie, może poproszę go o radę.
•  55 - Ojciec już nie żyje, a dawał mi tyle dobrych rad.
• 60 - Biedny ojciec, zawsze mogłem na niego liczyć, szkoda, że tak 
późno to zauważyłem.

Czego nie należy czynić:
1. Ciągle dawać dzieciom słodycze.
2. Palić papierosy przy posiłkach, w samochodzie, albo w 
cudzym domu bez pozwolenia. 
3. Zaprosić na obiad lub kolacje i podawać potrawy tylko tłuste 
lub słodkie. 
4. Przytakiwać osobom, które mówią stale, że nie mogą 
schudnąć albo przestać palić.
5. Twierdzić, że dziecko grube jest normalne i zdrowe.
6. Jeść mało na śniadanie, a potem co chwila zjadać kanapki i 
słodycze.
7. Ofiarować na imieniny papierosy i alkohol.
8. Podczas uroczystości przymuszać do palenia i picia.

Co należy czynić:
1. Zapiąć pasy w samochodzie i nie zapomnieć dokumentów.
2. Podczas obiadu lub kolacji jeść dużo warzyw i owoców.
3. Nie uczestniczyć w zebraniach, jeżeli mamy choroby zakaźne.
4. Jeść więcej ryb, a mniej tłustego mięsa.
5. Rano po wstaniu przeznaczyć czas na gimnastykę.
6. Pracować sumiennie podczas pracy, a potem odpocząć.

Kredyt:
1) Można go udzielić tylko dobremu przyjacielowi, ale dobry 
przyjaciel nic kupuje na kredyt.
2) Krepuję się powiedzieć „nie", więc nie proś mnie, żebym 
sprzedał tobie na kredyt.
3) Nie przechodź, aby się nie zatrzymać. Jeśli się zatrzymałeś, 
wejdź. Jeśli wszedłeś, kup co trzeba, ale nie wychodź bez 
zapłacenia.
4) Dobrze wychowany klient nie pluje na podłogę, nie kupuje na 
kredyt i nie mówi brzydkich słów.
5) Na kredyt mógłbym ewentualnie sprzedać w niedzielę, ale 
wtedy sklep jest zamknięty.

Opracował
Ks. Leon Łodziński
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Mądry Polak  przed…

Wreszcie nastał nam letni czas. Choć czasem 
możemy narzekać na nieuregulowany barometr, to 
jednak letnie cykady i wieczorne żabie kumotki oraz 
słońce mogą nam to zrekompensować. We 
wcześniejszych numerach pisaliśmy między innymi 
o bezpieczeństwie na rowerach. Przecież wiemy, że 
nie można jechać bez światła na rowerze(lecz  często 
ten nakaz łamiemy dopóki sami zobaczymy przed 
samochodem nieoświetlonego roweru). Okazuję się, 
że mieć wiedzę to nie to samo co mieć świadomość. 
Dziękować możemy Panu Bogu, że w naszej 
najbliższej okolicy jeszcze w tym roku nie 
zanotowano żadnego utonięcia. Raz po raz w tym 
roku moi synowie jeżdżą rowerami na plażę. I tu mój 
prosty instruktarz jako rodzica. Młodzież bierze to 
czasami za zanudzanie, lecz my musimy to robić. 
Musimy „ zanudzać, ale przekonując najlepiej podać 
jakiś konkretny przykład. Ten przykład może być 
nawet drastyczny. To dobrze wpłynie na 
wyobraźnie, a wyobraźnia pobudza myślenie. Ponad 
to drodzy dorośli sami musimy świecić przykładem( 
„ Co to za ewangelizator, który sam czasami zbacza z 
drogi do kościoła”). W codziennym życiu starajmy 
się sami zachowywać higienę życia opartą prostych 
zasadach bezpieczeństwa. Ponad to święci 
Aniołowie są w gotowości, aby  nam pomóc. Trzeba 
się też modlić, aby Pan Bóg błogosławił nam i 
naszym dzieciom, bliźnim. Przecież znając ogólne 
zasady życiowego bezpieczeństwa, ja jako obywatel 
chrześcijanin mam moralny obowiązek troski o 
bliskich i dalekich.

Ale konkretnie, co możemy z tym zrobić:?
                                    

1 )  S a m i  m o ż e m y  u ś w i a d a m i a ć  i n n y c h .
2) Starać się posiąść wiedzę na temat podstawowej 
pierwszej pomocy. Wielu mówi: „nie potrafię” – nie 
prawda. Często ludzie umierają na ulicy( może nie u 
nas, ale w większych miastach), dlatego że ktoś 
przeszedł obojętnie- wystarczyło wykręcić numer 
alarmowy, udzielić wsparcia psychicznego. 
3)Wyrobić w sobie odruch natychmiastowej reakcji 
na kryzysową sytuację.

Przede wszystkim przestać się bać pomagać. 
W danym momencie, cały czas jest Ktoś koło nas 
wraz z naszym osobistym patronem - wystarczy 
krótkie westchnienie i strach jest już daleko. Często 
też człowiek umiera, bo się dusi, a wystarczy tylko 

oddechowe. Kiedy jest gorąco widzimy 
omdlenia w kościołach. Przy omdleniu wystarczy 
tylko, aby krew napłynęła do głowy, a w tym celu- 
głowa między kolana, lub przy osobie leżącej nogi 
unieść wyżej( w przypadku osób starszych i 
narażonych na nieco inne postępowania). Poza 
tym kiedy sami nie umiemy, zawsze możemy 
wezwać pomoc. Same wezwanie pomocy budzi 
czasami ludzką obojętność . Tak więc mamy 
wielki wachlarz możliwości- bez względu na wiek 
i płeć. Jeżeli ktoś miałby ochotę zapoznać się z 
podstawowymi zasadami pierwszej pomocy 
może zgłosić się pod numer 602-763-974. Będąc 
strażakami musimy je znać. Do opanowania 
umiejętności niesienia pierwszej pomocy 
zmobilizowały mnie sytuacje domowe, kiedy to 
moje dzieci zawieszając się płaczem mdlały. 
Wtedy często młody tatuś nie ma pojęcia co ma 
zrobić. Zapraszam do edukacji.

Podsumowując ten letni wywód, bądźmy 
ostrożni  w ten piękny letni czas, bo licho nie śpi.

· Kąpmy się bezpiecznie w bezpiecznych 
miejscach

· Bądźmy odważni, kiedy innym odwagi brak 
· J e d ź my  n a  wa ka c j e  b e z p i e c z n i e  i  

powracajmy z nich
· A na wakacjach… uwaga na portfele,  bo się 

urlop skończy przed czasem
Jako strażacy mamy na co dzień doczynienia z 

ludzkim nieszczęściem. Co jakiś czas wypadek( w 
większości są to ciężkie obrażenia łącznie ze 
śmiercią). Parę razy podejmowaliśmy zwłoki z 
wody. 

ALKOHOL+ WODA=  DO ŚMIERCI NIE DALEKO 
ALOHOL+ KIEROWNICA= DO ŚMIERCI NIE 

DALEKO 

Chrońmy siebie i innych.
Strażak

Zagrożenia letnich dni
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
3 lipca, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt11, 25- 30)
Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to stwierdzimy, że jest ono wielkim 
świadectwem pokory. Narodziny w ubogiej stajni, uboga rodzina, Jezus 
na osiołku… Jezus umywający nogi człowieka, haniebna śmierć na 
krzyżu. Jednak największym dowodem pokory jest ustanowienie 
Eucharystii. Jest to wielka pokora Boga wobec człowieka, wielkie 
bezgraniczne oddanie się Boga człowiekowi. Zanim Dobry Bóg zaprosi 
grzeszników do udziału w swojej pokorze i mocy, objawia się, objawia 
nam taki, jakim jest. I tę wielką prawdę potrafią zrozumieć tylko ci 
prości, najmniejsi, o których mówi Chrystus: „wysławiam Cię Ojcze (…), 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt11,25). 
Jezus, Pokorny Mocarz, zaprasza nas wszystkich do siebie: „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-
30). Któż nie odczuwa utrudzenia i obciążenia życiem, kto z nas się nie 
męczy? Wakacje mogą nas odprężyć, ale czy uwolnią od codzienności, 
uciemiężenia związanego z życiem grzeszników, czy dadzą odpowiedzi 
na wiele pytań? Słuchajmy dobrze zaproszenia Jezusa. Mamy przyjść do 
Niego z jarzmem utrudzenia i obciążenia, ale i odejdziemy z jarzmem, 
ale słodkim i lekkim. Oto zaproszenie Jezusa staje się wołaniem. Jest to 
wołanie do wyjścia z siebie i udanie się na spotkanie z Nim. Wezwanie 
do całkowitego oddania się Jemu, do uzależnienia się od Niego jak On 
zależy od nas. Wezwaniem do kochania jak On. Pójście za Jezusem jest 
drogą pokoju serca.

10 lipca,  XV NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt13, 1- 23 )
”A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i 
wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały 
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły 
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na 
z i e m i ę  ż y z n ą  i  p l o n  w yd a ł y,  j e d n o  s t o k ro t ny,  d r u g i e  
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha!" Mt 13, 4-9. Słuchając przypowieści z dzisiejszej Ewangelii, 
często zastanawiamy się, jaką glebą, terenem dla ziarna, czyli Słowa 
Bożego jesteśmy? Jezus najpierw próbuje skoncentrować nas na postaci 
siewcy- bo jeśli nie rozpoznamy siewcy, to nie zrozumiemy 
przypowieści i nie będziemy potrafili ocenić swój stan duchowy. Misję 
Jezusa możemy przyrównać do postaci i czynów siewcy z tej 
przypowieści. Bóg jest odwiecznym siewcą, siewcą Bożej miłości. Nie 
ma takiego miejsca na świecie, gdzie nie padłoby Jego ziarno. Ziarno 
Boże pada na całą ziemię, podobnie jak nad całą ziemią świeci Jego 
słońce; nad złymi i dobrymi. Jezus w tej przypowieści zwraca także 
uwagę, że oprócz bycia siewcą mamy być także ziemią. Bóg sieje ziarno 
na każdej glebie, obojętnie, czy jest ona odpowiednia, czy nie. Jeśli nie 
przyniesie plonu, to nie jest wina ziarna, ale gleby. Jeżeli jesteśmy 
oziębli, jeśli nie ma w nas więcej miłości, to nie wina Boga, lecz nasza. 
Bóg sieje swoje ziarno dzisiaj i jutro, i pojutrze. Chodzi o to, czy je 
przyjmiemy. 

 17 lipca, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA ( Mt13, 24-43)
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie 
złego”(Mt 13, 37- 38). Obok dobrego nasienia istnieją chwasty. Dobro i 
zło współistnieją, i nie tylko między ludźmi, ale także w jednym 
człowieku. Trudno więc czasami kogoś właściwie ocenić. Chrystus 
nawołuje tutaj abyśmy zostawili całą sprawę Bogu, bo On zna tajniki 
ludzkiego serca i on rozdzieli kiedyś to, co 
dobre od tego co jest złe. Natomiast poszczególny człowiek ma nie tyle 
sądzić innych, bardziej ma się starać zło dobrem zwyciężać.
  Taki jest zamysł Boga, który dał nam wolność. Wszechmocna dłoń 
jednak czuwa nad nami i światem: „Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i 
rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy 
zechcesz” (Mdr12,18). Bóg siejąc ziarno królestwa, na glebie skażonej 
ludzkim grzechem - dał początek królestwu, które się rozwija i wzrasta. 
Kto przyjmuje nasienie królestwa Bożego i Jego Siewcę – otrzymuje moc 
przemiany i skutecznie przemienia siebie a także swoje otoczenie. 
Ziemia staje się bardziej przygotowana na ostateczne żniwa. Zmienia się 
nasz sposób modlitwy, jesteśmy pewni naszej relacji z Bogiem i Jego 
potęgi, cieszymy się z obecności Boga między nami, który pragnie 
wszystkich zbawić. 

 24 lipca,  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA ( Mt13, 44- 52)
 Obraz skarbu ukrytego w roli, który zostaje wykupiony wraz z ziemią 
przez znalazcę, kupca, który kupuje znalezioną perłę, zarzucanej 
sieci...takimi przykładami posługuje się Jezus w dzisiejszej 

przypowieści, aby przybliżyć rzeczywistość Królestwa Bożego. 
Chodzi o to aby szukać, iść, działać, wybierać, kopać, zarzucać, coś 
poświęcać, angażować się. 
 Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z królestwem ziemskim. 
Królestwo Boże jest ponadczasowe, nadziemskie i wieczne. 
Królestwo to jest w nas. I tyle jest tego Królestwa w nas, ile jest w 
nas zabiegania o obecność samego Chrystusa. Naszym 
nieustannym zadaniem i obowiązkiem jest troska o rozwój tego 
Królestwa. Nie można wejść do Królestwa bez przejścia przez fazę 
rezygnacji, wyrzeczenia. Jeśli dla Chrystusa rezygnujemy z wielu 
wartości, nawet dobrych i dozwolonych, to pozornie tracimy, w 
oczach wielu ludzi uchodzimy za nieroztropnych, naiwnych, ale 
wewnętrznie bardzo się wzbogacamy. Człowiek rozwija się albo 
marnuje swoje życie i talenty poprzez decyzje życiowe. Dar 
rozeznania, mądrości, rozumu i inne dary Ducha Świętego są nam 
potrzebne, aby wybrać to, co najważniejsze i najlepsze w danej 
chwili. 

31 lipca, XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt14, 13- 21)
Wielki tłum zebranych słuchaczy Jezusa karmi się Słowem Bożym, 
nie odczuwają głodu, jednak gdy nastał wieczór i uczniowie 
doradzali Jezusowi, aby tłum rozszedł się i zakupił sobie żywność, 
Chrystus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść”. 
Chrystusowe słowa: "Wy dajcie im jeść" są aktualne i dzisiaj. We 
współczesnym świecie, przy obecnej nadprodukcji żywności i 
rozwoju technologicznym nie musimy uciekać się do cudów, aby 
nakarmić głodnych, nie musimy szukać nadzwyczajnych środków 
aby zaspokoić potrzeby biednych i umierających z głodu. Wystarczy 
tylko cud zmiany ludzkiego serca, cud zmiany ludzkiej mentalności. 
Wystarczy dostrzec drugiego głodnego człowieka i otworzyć serce 
na jego potrzeby. Zaspokajając głód doczesny nie zapominajmy też 
o innym głodzie, głodzie duchowym. 

7 sierpnia, XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt14, 22- 33)
Bóg jest daleko czy moja wiara jest zbyt słaba? Uważamy, że 
jesteśmy blisko Boga, a toniemy. 
Z daleka gorzej widać niż z bliska. Piotr ma wątpliwości wraz z 
apostołami, że jakaś zjawa zbliża się do nich w nocy, w środku burzy 
na jeziorze. Jezus zapewnia ich swoim głosem, że to On: „Odwagi, Ja 
jestem, nie bójcie się!” (Mt14,27). Chrystus zgadza się jednak, aby 
Piotr przekonał się, że to ich Mistrz. Wychodzi 

3 lipca, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt11, 25- 30)
Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to stwierdzimy, że jest ono 
wielkim świadectwem pokory. Narodziny w ubogiej stajni, uboga 
rodzina, Jezus na osiołku… Jezus umywający nogi człowieka, 
haniebna śmierć na krzyżu. Jednak największym dowodem pokory 
jest ustanowienie Eucharystii. Jest to wielka pokora Boga wobec 
człowieka, wielkie bezgraniczne oddanie się Boga człowiekowi. 
Zanim Dobry Bóg zaprosi grzeszników do udziału w swojej pokorze 
i mocy, objawia się, objawia nam taki, jakim jest. I tę wielką prawdę 
potrafią zrozumieć tylko ci prości, najmniejsi, o których mówi 
Chrystus: „wysławiam Cię Ojcze (…), że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt11,25). 
Jezus, Pokorny Mocarz, zaprasza nas wszystkich do siebie: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 
lekkie” (Mt 11, 28-30). Któż nie odczuwa utrudzenia i obciążenia 
życiem, kto z nas się nie męczy? Wakacje mogą nas odprężyć, ale czy 
uwolnią od codzienności, uciemiężenia związanego z życiem 
grzeszników, czy dadzą odpowiedzi na wiele pytań? Słuchajmy 
dobrze zaproszenia Jezusa. Mamy przyjść do Niego z jarzmem 
utrudzenia i obciążenia, ale i odejdziemy z jarzmem, ale słodkim i 
lekkim. Oto zaproszenie Jezusa staje się wołaniem. Jest to wołanie 
do wyjścia z siebie i udanie się na spotkanie z Nim. Wezwanie do 
całkowitego oddania się Jemu, do uzależnienia się od Niego jak On 
zależy od nas. Wezwaniem do kochania jak On. Pójście za Jezusem 
jest drogą pokoju serca.

10 lipca,  XV NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt13, 1- 23 )
”A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i 
wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały 
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 
słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 
w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, 
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niechaj słucha!" Mt 13, 4-9. Słuchając przypowieści z dzisiejszej 
Ewangelii, często zastanawiamy się, jaką glebą, terenem dla ziarna, czyli 
Słowa Bożego jesteśmy? Jezus najpierw próbuje skoncentrować nas na 
postaci siewcy- bo jeśli nie rozpoznamy siewcy, to nie zrozumiemy 
przypowieści i nie będziemy potrafili ocenić swój stan duchowy. Misję 
Jezusa możemy przyrównać do postaci i czynów siewcy z tej 
przypowieści. Bóg jest odwiecznym siewcą, siewcą Bożej miłości. Nie 
ma takiego miejsca na świecie, gdzie nie padłoby Jego ziarno. Ziarno 
Boże pada na całą ziemię, podobnie jak nad całą ziemią świeci Jego 
słońce; nad złymi i dobrymi. Jezus w tej przypowieści zwraca także 
uwagę, że oprócz bycia siewcą mamy być także ziemią. Bóg sieje ziarno 
na każdej glebie, obojętnie, czy jest ona odpowiednia, czy nie. Jeśli nie 
przyniesie plonu, to nie jest wina ziarna, ale gleby. Jeżeli jesteśmy 
oziębli, jeśli nie ma w nas więcej miłości, to nie wina Boga, lecz nasza. 
Bóg sieje swoje ziarno dzisiaj i jutro, i pojutrze. Chodzi o to, czy je 
przyjmiemy. 

 17 lipca, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA ( Mt13, 24-43)
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie 
złego”(Mt 13, 37- 38). Obok dobrego nasienia istnieją chwasty. Dobro i 
zło współistnieją, i nie tylko między ludźmi, ale także w jednym 
człowieku. Trudno więc czasami kogoś właściwie ocenić. Chrystus 
nawołuje tutaj abyśmy zostawili całą sprawę Bogu, bo On zna tajniki 
ludzkiego serca i on rozdzieli kiedyś to, co 
dobre od tego co jest złe. Natomiast poszczególny człowiek ma nie tyle 
sądzić innych, bardziej ma się starać zło dobrem zwyciężać.
  Taki jest zamysł Boga, który dał nam wolność. Wszechmocna dłoń 
jednak czuwa nad nami i światem: „Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i 
rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy 
zechcesz” (Mdr12,18). Bóg siejąc ziarno królestwa, na glebie skażonej 
ludzkim grzechem - dał początek królestwu, które się rozwija i wzrasta. 
Kto przyjmuje nasienie królestwa Bożego i Jego Siewcę – otrzymuje moc 
przemiany i skutecznie przemienia siebie a także swoje otoczenie. 
Ziemia staje się bardziej przygotowana na ostateczne żniwa. Zmienia się 
nasz sposób modlitwy, jesteśmy pewni naszej relacji z Bogiem i Jego 
potęgi, cieszymy się z obecności Boga między nami, który pragnie 
wszystkich zbawić. 
 
 24 lipca,  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA ( Mt13, 44- 52)
 Obraz skarbu ukrytego w roli, który zostaje wykupiony wraz z ziemią 
przez znalazcę, kupca, który kupuje znalezioną perłę, zarzucanej 
sieci...takimi przykładami posługuje się Jezus w dzisiejszej 
przypowieści, aby przybliżyć rzeczywistość Królestwa Bożego. Chodzi o 
to aby szukać, iść, działać, wybierać, kopać, zarzucać, coś poświęcać, 
angażować się. 
 Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z królestwem ziemskim. 
Królestwo Boże jest ponadczasowe, nadziemskie i wieczne. Królestwo 
to jest w nas. I tyle jest tego Królestwa w nas, ile jest w nas zabiegania o 
obecność samego Chrystusa. Naszym nieustannym zadaniem i 
obowiązkiem jest troska o rozwój tego Królestwa. Nie można wejść do 
Królestwa bez przejścia przez fazę rezygnacji, wyrzeczenia. Jeśli dla 
Chrystusa rezygnujemy z wielu wartości, nawet dobrych i dozwolonych, 
to pozornie tracimy, w oczach wielu ludzi uchodzimy za nieroztropnych, 
naiwnych, ale wewnętrznie bardzo się wzbogacamy. Człowiek rozwija 
się albo marnuje swoje życie i talenty poprzez decyzje życiowe. Dar 
rozeznania, mądrości, rozumu i inne dary Ducha Świętego są nam 
potrzebne, aby wybrać to, co najważniejsze i najlepsze w danej chwili. 

31 lipca, XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt14, 13- 21)
Wielki tłum zebranych słuchaczy Jezusa karmi się Słowem Bożym, nie 
odczuwają głodu, jednak gdy nastał wieczór i uczniowie doradzali 
Jezusowi, aby tłum rozszedł się i zakupił sobie żywność, Chrystus im 
odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”. 
Chrystusowe słowa: "Wy dajcie im jeść" są aktualne i dzisiaj. We 
współczesnym świecie, przy obecnej nadprodukcji żywności i rozwoju 
technologicznym nie musimy uciekać się do cudów, aby nakarmić 
głodnych, nie musimy szukać nadzwyczajnych środków aby zaspokoić 
potrzeby biednych i umierających z głodu. Wystarczy tylko cud zmiany 
ludzkiego serca, cud zmiany ludzkiej mentalności. Wystarczy dostrzec 
drugiego głodnego człowieka i otworzyć serce na jego potrzeby. 
Zaspokajając głód doczesny nie zapominajmy też o innym głodzie, 
głodzie duchowym. 

7 sierpnia, XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt14, 22- 33)
Bóg jest daleko czy moja wiara jest zbyt słaba? Uważamy, że jesteśmy 
blisko Boga, a toniemy. 
Z daleka gorzej widać niż z bliska. Piotr ma wątpliwości wraz z 
apostołami, że jakaś zjawa zbliża się do nich w nocy, w środku burzy na 
jeziorze. Jezus zapewnia ich swoim głosem, że to On: „Odwagi, Ja jestem, 
nie bójcie się!” (Mt14,27). Chrystus zgadza się jednak, aby Piotr 

przekonał się, że to ich Mistrz. Wychodzi więc apostoł z łodzi i idzie 
po wodzie. Już w tym momencie rozpoznaje Jezusa, już wierzy - 
przecież tylko Jezus może sprawić, że woda staje się ubitą ścieżką. 
Im bliżej jest Jezusa powinien być pewniejszy Kto to jest, wiara 
Piotra powinna rosnąć. Z bliska przecież lepiej widać i łatwiej 
rozpoznawać. A jednak wystarcza jedno „spojrzenie w bok”… Będąc 
blisko Jezusa zaczął tonąć! Wtedy wydaje okrzyk wiary: „Panie, 
ratuj mnie!” (Mt14,30). Jezus pozwolił Piotrowi tonąć, aby odkrył 
niedoskonałość swej wiary: „Czemu zwątpiłeś małej wiary”(Mt 14, 
31).
 Bliskość Boga w Chrystusie jest faktem. Jego moc jawna jest w 
słowach Biblii, w sakramentach, w Kościele… ale czy my to 
dostrzegamy? Czy może dopiero w momencie śmierci odkryjemy 
wartość modlitwy, eucharystii i tego jednego Słowa, które 
przyniesie pokój wieczny: „Nie bój się, Ja jestem” (Mt14,27).

14 sierpnia, XX NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt15, 21- 28)
W pogańskiej krainie matka zastępuje drogę Jezusowi i 
przedstawia swoje zmartwienie, prosząc o pomoc. Kobieta błaga 
przede wszystkim o litość, współczucie, o okazanie jej serca. 
Zadziwia w jej prośbie to, że nazywa ona Jezusa Synem Dawida, 
określeniem typowo żydowskim.
Dzisiejsza Ewangelia ostatecznie ukazuje wielki ślad przeogromnej 
miłości Chrystusa do człowieka. Jezus rzadko przekraczał granice 
Izraela. Jego kontakty z poganami były sporadyczne. Jednak Jego 
dobroć, nauczanie i liczne cuda sprawiały, że sami poganie zbliżali 
się do Niego, a przez to zaczynała zakorzeniać się w nich wiara. 
Płaszczyzną spotkania Jezusa i wspomnianej kobiety stała się 
wiara. Ale nie tylko. Potrzebna była także ogromna pokora. Jezus 
nazwał wiarę Kananejki wielką. Czy Chrystus przychodząc dziś na 
ziemię, znalazłby taką wiarę u nas i w nas? Czy powiedziałby, że 
nasza wiara jest wielka, czy może maleńka… wiara żywa, czy 
martwa?

21 sierpnia, XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt16, 13- 20)
 Ludzie porównywali Jezusa do postaci z przeszłości. Jedni ze 
względu na cuda do Eliasza, inni do Jeremiasza, bo odważnie 
pokazywał słabość praktyk religijnych i doświadczył odrzucenia i 
cierpienia, a inni do Jana Chrzciciela. Odpowiedź Piotra była 
poprawna. Jezus jest i Mesjaszem, i Synem żyjącego Boga. Piotr 
uwierzył w to, co objawił mu Bóg o Jezusie z Nazaretu - On Jest 
Bogiem. Odtąd Bóg uczynił Piotra strażnikiem tej objawionej 
prawdy, której nie podważą nawet moce zła. 
 Dzisiejsze czasy są niepewne, pełne różnorodnych zagrożeń. 
Ewangelia kieruje do współczesnego człowieka bardzo ważną 
prawdę. Chrystus rozmawia z Piotrem i pyta go: Za kogo ludzie 
mnie uważają? On odpowiada: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy Chrystus 
mówi: Tyś jest opoką, na której zbuduję mój Kościół. Opoka jest 
czymś stałym, pewnym punktem oparcia, coś co jest mocne, 
niewzruszone. Takiego oparcia potrzebuje dzisiejszy człowiek. By 
to oparcie zdobyć trzeba zdobyć się na wiarę w Jezusa Chrystusa i w 
jego Kościół. Wtedy znajdziemy coś, na czym możemy się oprzeć. 

28 sierpnia, XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (Mt16, 21- 27)
Fragment dzisiejszej Ewangelii jest kontynuacją rozmowy z 
Piotrem w okolicach Cezarei Filipowej. Jezus zmierza do Jerozolimy, 
aby tam umrzeć. Do tego ważnego, ale jakże trudnego wydarzenia 
chce przygotować swoich uczniów, bo przecież byli Mu bliscy i ich 
kochał. Mówi jasno i zdecydowanie o nadchodzącej dla Niego 
śmierci, ale mówi również o swoim zmartwychwstaniu. Piotr jakby 
nie słyszał wieści o zmartwychwstaniu, jakby zatrzymał się tylko na 
krzyżu. Dlatego upomniał Jezusa. Często i my w swoim życiu 
zatrzymując się na „krzyżu” trudności, wyrzeczeń, cierpienia nie 
potrafimy pojąć, że jest to sposób ku większej doskonałości, ku 
lepszemu naszemu zbawieniu. „Krzyż” poprzez mocne 
doświadczenie bólu zatrzymuje człowieka, jest ogromnym 
„murem” niezrozumienia i odrzucenia. Wciąż zadajemy sobie 
pytania: po co cierpienie, choroby, wojny, śmierć za drugiego 
człowieka?  Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nas nauczyć, że 
droga krzyża, cierpienia i męki dobrze zrozumiana i przeżyta, może 
stać się drogą wybawienia. Jeśli więc chcemy pójść za Chrystusem, 
musimy zaprzeć się samych siebie, wziąć krzyż swój i Go 
naśladować.

                                   Opr. Kamilla Grocholewska na podstawie 
                                                                                        

www.katolik.pl
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1. Martyna Skotarczyk, Zbąszyń, ul. Senatorska,
2. Kacper Artur Łata, Nądnia,
3. Aleksander Józef Gwiazda, Zbąszyń, ul. Sienkiewicza,
4. Marcin Piotr Olejniczak, Perzyny,
5. Maria Zuzanna Królikowska, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
6. Aleks Tadeusz Guśniowski, Międzyrzecz, ul. 30. Stycznia,
7. Antoni Łukasz Woźny, Przyprostynia, ul. Świętojańska,
8. Wojciech Solarczyk, Przyprostynia, ul. Prandoty,
9. Julian Franciszek Słowiński, Przyprostynia, ul. 
Cegielniana,
10. Tobiasz Łukasz Furman, Zbąszyń, ul. Rejtana,
11. Aleksandra Rau, Stefanowo,
12. Adam Mateusz Szarłata, Przyprostynia, ul. Prandoty,
13. Jagoda Kierzek, Nądnia,
14. Tomasz Franciszek Nawotnik, Nowy Dwór,
15. Jakub Kozłowski, Swindown - Anglia.
             
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1. Marcin Donaj - Anna Maria Szulczyk,
2. Tomasz Czub - Agnieszka Katarzyna Michałowską,
3. Stanisław Rajmund Kamiński - Gabriela Katarzyna 
Marciniak,
4. Bartłomiej Marek Matysik - Barbara Roszkiewicz,
5. Łukasz Duch - Ewelina Małgorzata Kwaśnik,
6. Rafał Bartłomiej Drebot - Marlena Maria Sołtysik,
7. Robert Turkowiak - Anna Kołata,
8. Sławomir Małachowski - Beata Maria Bronkowska,
9. Łukasz Dub - Estera Wolnik,
10. Mateusz Jan Śliwa - Maria Aneta Kromska,
11. Marcin Laskowski – Magdalena Hirt,
12. Piotr Tyliszczak - Patrycja Agnieszka Kostera,
13. Stanisław Roman Reszot - Otylia Mostowik,
14. Krzysztof Paweł Truchliński - Karolina Wolna,
15. Przemysław Stanisław Bańdur - Monika Mochort.
              

Sakrament Chrztu przyjęli:

W ostatnim czasie:
            

Redakcyjnej koleżance
Pani Annie Misiewicz

Z okazji imienin
Gorące życzenia, 

spełnienia najskrytszych marzeń,
Bożego błogosławieństwa

I pogody ducha
Życzy

Zespół redakcyjny

Odeszli do Wieczności:
1. Jan Tomaszewski, l.81, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
2. Janusz Klugiewicz, l.61, Zbąszyń, ul. Wigury,
3. Edmund Franciszek Kulus, l.59, Zbąszyń, ul. 
Powstańców Wlkp.,
4. Kazimierz Maćkowiak, l.69, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5. Bernard Stanisław Grutzmacher, l.73, Zbąszyń, ul. 
Mostowa,
6. Mieczysław Skarbiński, l.76, Zbąszyń, ul. Taczaka,
7. Emilia Marta Siekierska, l.87, Zbąszyń, ul. Mostowa,
8. Jadwiga Nolka, l.90, Zbąszyń, ul. Kolejowa, 
9. Halina Nowak, l.64, Strzyżewo, ul. Trzcielska, 
10. Wanda Dybkowska, l.90, Zbąszyń, ul. Rejtana, 
11. Maria Witke, l.91, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia, 
12. Helena Piosik, l.91, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp. 
13. Barbara Muniak, 1.46, Zbąszyń, ul. Sportowa, 
14. Alicja Mania, l.73, Zbąszyń, ul. Żeromskiego, 
15. Zenon, Jan Pawelski, l.58, Sulechów, (bezdomny).

PODZIĘKOWANIE

Rodzina zmarłej śp. Wandy Dybkowskiej
dziękuje wszystkim osobom niosącym pomoc, nadzieję
 i dobre słowo w czasie kilkuletniej ciężkiej choroby.
Dziękujemy księżom i szafarzom Komunii Świętej 
oraz całej zbąszyńskiej służbie zdrowia: lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom i farmaceutom za trud 
i zaangażowanie. Słowa wdzięczności kierujemy 

w stronę przyjaciół i znajomych za okazane współczucie 
i życzliwość. Ludziom, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze pożegnania śp. Wandy pragniemy podziękować

 za modlitwę i obecność.
Niech Bóg Waszą pracę i ofiarność wynagrodzi.

Serdeczne podziękowanie
Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Jaskule

Ks. Wikariuszowi Pawłowi Obst
Za odprawienie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

oraz rodzinie i znajomym biorącym udział 
w ostatnim pożegnaniu mojego Męża

śp. Bernarda Grützmachera
składa Żona

Czcigodnemu 
Księdzu Krzysztofowi Kaczmarkowi

z okazji imienin 
bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił po długie lata

życzą:
zespół redakcyjny oraz Zbąszyńscy parafianie

Drogiemu Szafarzowi
Krzysztofowi Kubiakowi

Moc najserdeczniejszych życzeń, błogosławieństwa 
bożego i radości, życzą:

zespół redakcyjny i Parafianie
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