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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Katecheza 8
KANON PISMA ŚWIĘTEGO

natchnione. Problem różnic pojawił się w
XVI wieku, wraz z powstaniem wyznań
protestanckich. Tłumacząc Pismo Święte
na języki narodowe, protestanci przyjęli za
podstawę tłumaczenia Starego Testamentu
Biblię hebrajską, czyli tę, którą posługiwali
się Żydzi żyjący w Palestynie. W swoim
p r z e k ł a d z i e p o m i n ę l i w i ę c ks i ę g i
deuterokanoniczne, co z kolei stało się
przyczyną różnic w kanonie Biblii
katolickiej i protestanckiej. Znacznie
mniejszy problem stanowiły księgi Nowego
Te s t a m e n t u . Ws z y s t k i e w y z n a n i a
chrześcijańskie uważają za natchnione 27
ksiąg nowotestamentalnych.

1. Spotykając się przy różnych okazjach z
p r z e d s t aw i c i e l a m i i n nyc h w y z n a ń
chrześcijańskich albo na przykład ze
Świadkami Jehowy, możemy dowiedzieć
się, że wszyscy oni uważają Pismo Święte za
księgę, przekazującą Boże Objawienie.
Kiedy jednak porównujemy nasze i ich
egzemplarze Biblii, okazuje się, że
występują między nimi różnice. Dotyczą
one nie tylko przekładu, lecz także kanonu,
czyli listy ksiąg, wchodzących w skład
Pisma Świętego.
4. W dziejach chrześcijaństwa pojawiały się
także wątpliwości co do relacji między
2. Słowo „kanon” bywa używane w różnych Starym i Nowym Testamentem. Niektórzy
znaczeniach. Mówimy o kanonach kultury wyznawali błędny pogląd, że Nowy
czy sztuki, istnieją też kanony prawne. Testament doprowadził do przedawnienia
Słowo „kanon” pochodzi z języka greckiego Starego Testamentu, inni zaś, tak jak
i p i e r w o t n i e o z n a c z a ł o p r z y r z ą d Świadkowie Jehowy, nie podzielili Biblii na
pomiarowy lub wzorzec. Zgodnie z tym Stary i Nowy Testament, lecz nadali jej
znaczeniem, nazwy „kanon” zaczęto nazwę „Pisma hebrajskie i greckie”.
używać na określenie jakiejś normy lub Pierwszy z powyższych poglądów należy
standardu. W historii kanonem nazwano odrzucić z uwagi na to, że przymierze Boga
też zbiór świętych pism religii żydowskiej i z Narodem Wybranym (tzw. Stare
chrześcijańskiej, uważanych za natchnione Przymierze) nigdy nie zostało odwołane
przez Boga. Księgi natchnione powstałe (por. KKK 121). Obie zatem części Pisma
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Świętego: Stary i Nowy Testament, są
nazwano Starym Testamentem, te zaś, natchnione i zachowują trwałą wartość.
które opisywały Jego życie i działalność, a Stary Testament przygotowuje Nowy, a
także wyjaśniały Jego naukę, zyskały miano Nowy wypełnia Stary, obydwa zaś
Nowego Testamentu. Księgi, które nie wyjaśniają się wzajemnie i są prawdziwym
weszły w skład kanonu, zwane są słowem Bożym (por. KKK 140).
apokryfami. Katechizm Kościoła
Błąd Świadków Jehowy polega
Katolickiego naucza, że „tradycja pozwoliła natomiast na tym, że nie uznają oni w
Kościołowi rozpoznać, jakie pisma Jezusie Boga, przez co uważają, że Jego
powinny być zaliczone do ksiąg świętych. zbawcza Ofiara nie wnosi niczego nowego
Pełna ich lista została nazwana «kanonem» do Starego Przymierza. Tymczasem
Pisma Świętego. Składa się on z 46 ksiąg krzyżowa Ofiara i zmartwychwstanie
Starego Testamentu (...) i 27 ksiąg Nowego Jezusa, będącego prawdziwym Bogiem i
Testamentu” (KKK 120).
prawdziwym Człowiekiem, jest
potwierdzeniem zawarcia całkowicie
3. Skąd zatem wzięły się różnice w Nowego Przymierza, którego owocem jest
określaniu, które z ksiąg Pisma Świętego życie wieczne.
wchodzą w jego skład? Aby to wyjaśnić,
Czy potrafię zatem wyjaśnić
trzeba sięgnąć do historii. Trudność z Świadkom Jehowy, dlaczego księgi
określeniem kanonu Starego Testamentu kanoniczne dzielą się na Stary i Nowy
polegała na tym, że Żydzi żyjący w Testament? Czy umiem też określić, ile
starożytności poza Palestyną, opierając się ksiąg liczy kanon Pisma Świętego? Czy z
na greckim przekładzie Biblii z III wieku jednakową czcią i szacunkiem traktuję
przed Chrystusem, zwanym Septuagintą, księgi Starego i Nowego Testamentu?
uznawali za natchnione o kilka ksiąg więcej,
niż Żydzi z Palestyny. Były to głównie księgi 5. Zapamiętajmy: Kanon Pisma Świętego
napisane po grecku, bądź znane później powstał z potrzeby ustalenia, które z
tylko z wersji greckiej. Księgi te noszą otaczanych czcią religijnych pism
miano „deuterokanonicznych”, czyli jakby ż yd o ws k i c h i c h r z e ś c i j a ń s k i c h s ą
„powtórnie zaliczonych” do kanonu Pisma rzeczywiście Bożego pochodzenia.
Świętego. Księgi uważane za natchnione Obejmuje on 73 natchnione księgi: 46
przez Żydów żyjących w Palestynie, noszą wchodzących w skład Starego Testamentu i
natomiast nazwę „protokanonicznych”. 27 zawartych w Nowym Testamencie.
Chrześcijanie pierwszych wieków, tworząc Czytając pisma kanoniczne, mamy
biblijny kanon Starego Testamentu, oparli pewność, że poznajemy autentyczne Słowo
się - podobnie jak Żydzi spoza Palestyny - na Boga.
Septuagincie, czyli przekładzie greckim.
Ks. Adam Łach
Tym samym uznali wszystkie wchodzące w
„Katechizm Płocki”
jej skład księgi – w liczbie 46 – za

Jasełka w Stefanowie
Dnia 8 stycznia br. stefanowskie dzieci i
młodzież na spotkaniu opłatkowym dla
mieszkańców wsi Stefanowa
przygotowały jasełka, które przyciągnęły
wielką rzesze ludzi, którzy z ciekawością
obserwowali wyśmienitą grę młodych
aktorów. Gratulacje dla nich! Dali oni
widzom dużo miłych wrażeń i chwil
zadumy nad Dzieciątkiem Jezus. Poza tym
dorośli mieli jednocześnie okazję do
spędzenia razem jeszcze świątecznego
czasu, spotkania znajomych, podzielenia
się z nimi symbolicznie opłatkiem i do
rozmów, które jednoczą we wspólnocie jaką jest wieś Stefanowo.
Grzegorz Jaskuła
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Człowiek w labiryncie
Labirynt towarzyszy ludzkości od
zawsze. Jako symbol pojawił się ponad
4000 lat i to w wielu bardzo różnych
kulturach, w różnym czasie i miejscach,
takich jak:
Kreta, Egipt,
Skandynawia,
I n d i e ,
Polinezja,
Afryka, Peru,
Tybet. Można
w r ę c z
zaryzykować
t e z ę , ż e
występowanie
labiryntu
stwierdzono
na wszystkich
kontynentach.
Dzisiaj najczęściej kojarzy się nam z
ciekawą i wciągającą zabawą. Polega ona
na przeprowadzeniu np. bohatera przez
skomplikowany labirynt, pełen
niebezpieczeństw, pułapek
i
poplątanych dróg. Cała trudność polega
na tym, żeby wybrać właściwą po to, by
dojść do celu, którym najczęściej jest
wyjście
z labiryntu lub dotarcie do
jego środka, do nagrody. Zabawa
w
labirynt pomyślana jest jako logiczna
łamigłówka, która jest formą gry
dydaktycznej, rozwijającej logiczne
myślenie.
Labirynty widzimy też we współczesnej
grafice, na plakatach ulicznych, w
księgarniach na obwolutach książek o
tematyce kryminalnej lub
psychologicznej. Spełniają tam funkcję
znaku wyrażającego „skomplikowany
problem”. Dzieje się tak dlatego, że
przestrzeń labiryntu jest przestrzenią
swoiście pomyślaną i zorganizowaną,
która właśnie za sprawą swoich
osobliwości zostaje szczególnie
nacechowana i wyposażona w
specyficzne znaczenia. Będzie to więc
przestrzeń, która nigdy nie będzie
przestrzenią „zwykłą”, która będzie
górowała nad bohaterami, która będzie
kojarzyła się z zagadką.
Czym tak naprawdę jest labirynt? Jak go
zdefiniować? „Słownik mitów i tradycji
kultury” W. Kopalińskiego podaje:
„Labirynt – starożytna budowla, o
rozmyślnie skomplikowanym układzie
sal, korytarzy i przejść, z której osoba
niewtajemniczona nie może znaleźć
wyjścia”. Definicja ta jednak ogranicza się
tylko do opisania jego budowy, nic nie
mówi o tym jak działa, czemu na służyć ta
gmatwanina dróg i utrudnienie wyjścia;
dlaczego trudno poruszać się w nim bez
przewodnika. To tylko kilka pytań, na
które nie znajdziemy
w tej definicji
odpowiedzi. Może właśnie dlatego jest on
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taki fascynujący, bo ciągle otoczony jest
aurą niezwykłości, bo ciągle nie do końca
jest odkryty i wciąż na nowo
interpretowany.
Przypuszcza się, że pierwotną funkcją
labiryntu była obrona przed złymi
duchami,
a jego skomplikowane
ścieżki miały być pułapką, z której zły
duch nie mógł się wydostać. Z tego
powodu starożytni Rzymianie chętnie
umieszczali labirynty w swoich ogrodach.
W ten sposób chronili się przed
demonami. Jednak labirynt pełnił nie
tylko tę jedną funkcję.
M. Eliade
wskazuje jeszcze inne jego znaczenie.
Według tegoż filozofa kultury miałby on
stanowić rodzaj inicjacji. Pokonywanie
przeszkód miało symbolizować
egzystencję, która przez kolejne próby
zmierza ku „centrum”, czyli ku własnemu
„ja”.
Co ciekawe labirynt ma wiele form i
rozmaite przeznaczenie. Dzisiaj
najczęściej kojarzy się nam z historią
Tezeusza, który wszedł do labiryntu, zabił
potwora, czyli Minotaura i dzięki pomocy
królewny Ariadny szczęśliwie z niego
wyszedł. W
przypadku
tej mitycznej
opowieści
c a ł a
trudność
polegała na
tym, żeby
Tezeusz
w y b r a ł
właściwą
drogę po to,
by dojść do celu, dotrzeć do jego środka,
do nagrody. Miał więc symbolizować
niebezpieczeństwo, heroizm, inicjację,
śmierć, odrodzenie.
Heros podejmuje w tym micie walkę z
potworem, który może być
identyfikowany jako ciemne siły grożące
śmiercią, jako siły destrukcji. Z drugiej
strony może to być przykład inicjacji
króla, która była niezbędnym warunkiem
do objęcia przez niego władzy. Wedle
logiki mitu pokonanie monstrum stawało
się mandatem uprawniającym do objęcia
władzy. W ten sposób wykształcił się mit
heroicznej inicjacji męskiej. Adept
powinien dotrzeć do centrum, pokonać
potwora i wszystkie przeszkody i
wydostać się z niego.
Jak więc w tym kontekście rozumieć
scenę zabicia Minotaura? Wejście
Tezeusza
w labirynt, jego spotkanie z
bestią jest w istocie zejściem do świata
śmierci i wydobyciem się
z niego.
Jednak bez Ariadny, bez jej nici bohater
nie powróciłby z tej krainy. Można to
porównać do specyficznej podróży na
trasie życie – śmierć – życie. Mamy tu więc
do czynienia z rodzajem misterium, które
kończy się przybyciem do stacji

odrodzenia i przejścia w wieczne, boskie
życie w myśl zasady, że trzeba umrzeć,
żeby się odrodzić.
Herosi jednak nie walczą tylko dla sławy,
bo w ich walkach jest zawsze coś do
zdobycia. Tym czymś jest dziewczyna lub
skarb. Ciekawie interpretuje jej rolę
psychologia. Jung np. podkreśla, że
dziewczyny te są przede wszystkim
piękne. Homer przedstawia Ariadnę jako
„prześliczną kobietę”, która, jakby tego
było mało, jest też „dziwnie ładna”. To ona
jest „panią labiryntu”, bo zna jego
tajemnicę i przekazuje ją herosowi. Jest
jednak tak naprawdę więźniem tej
przestrzeni, więźniem strzeżonym przez
potwora. Nie jest właścicielką tego
miejsca, jest z labiryntem nierozerwalnie
związana. Uosabia siły regenerujące,
odrodzenie. Dlatego w wielu mitach
powtarza się następujący schemat: heros
zmaga się z potworem obok niego stoi
dziewczyna i czeka na bohatera. Można
zaryzykować tezę, że tak jak śmierć
związana jest z życiem, bo jedno
warunkuje drugie, tak przestrzeń
labiryntu łączy potwora
i kobietę.
Ariadna, podobnie jak księżniczki
strzeżone przez smoki czy czarownice,
jest w pewien sposób niezwykła, bo tak
jak one jest niedostępna, strzeżona przez
bestie i zdobywa się ją heroicznym
wysiłkiem.

Rysunek 1Katedra w Chartres

Dziś już raczej się nie pamięta, że
labirynty stanowiły też bardzo ważny
element europejskiej architektury
sakralnej. Według średniowiecznych
pojęć świat stanowił swego rodzaju
labirynt, zwodniczą ścieżkę pełną
pułapek, jakie napotyka człowiek na swej
drodze życiowej, którą powinien podążać
do zbawienia. Łatwo wejść do labiryntu,
łatwo też się w nim poruszać, choć
„naprzód” nie zawsze oznacza, że
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

podążamy do celu, nie w geometrii
labiryntu.
Przenieśmy się na chwilę do Francji,
do katedry w Chartres. To właśnie tam
znajduje się największy i najciekawszy
europejski labirynt. Jego trasa o średnicy
dziewięciu metrów wynosi 250m. Warto
wiedzieć, że nie pełni on tylko funkcji
dekoratywnej. Przede wszystkim
umożliwiał ludziom średniowiecza
odbycie dość specyficznej, ale ważnej dla
nich wędrówki. W tym przypadku
labirynt stał się drogą do centrum świata,
którym dla chrześcijan była Jerozolima,
symbolizująca Królestwo Niebieskie.
Pobożni pielgrzymi mogli na klęczkach
odbywać swą drogę do centrum labiryntu,
czując się bliżej Boga, doświadczając
prawdziwego mistycznego przeżycia.
Wierzono, że takie przeżycie może
duchowo odmienić człowieka.
Jeżeli dobrze przyjrzymy się posadzce
w tej katedrze to zauważymy, że ten tzw.
pseudolabirynt składa się tylko z jednej
ścieżki ciasno pozwijanej po to, by w pełni
wykorzystać powierzchnię koła. Ścieżka
ta składa się z 28 pętli, po siedem po
każdej stronie. Wszystkie prowadzą do
centrum, bo tam kończy się pielgrzymka.
Zanim jednak się tam znajdziemy,
krążymy po wszystkich jego częściach
naprzemiennie, co powoduje poczucie, że
nie możemy przewidzieć,
w
którym kierunku za chwilę podążymy.
Prowadzone
w katedrze badania
pozwoliły też ustalić, że podczas
wędrówki labiryntem zmienia się
wibracja pola magnetycznego. Im bliżej
centrum, tym jest ona wyższa. Jednym z
objawów tego zjawiska jest uczucie
euforii, jakiego doświadcza pielgrzym i
przypływ sił witalnych, czyli w pewien
sposób i oni doświadczali swoistego
odrodzenia, duchowej odmiany.
To zaledwie cząstka tego, co można
powiedzieć o obecności labiryntu w
n a s z e j
kulturze.
Problem jest
bardziej
z ł o ż o n y.
Możliwości
interpretacji
jest wiele,
ponieważ
ten mit
wyróżnia się
na tle innych
opowieści.
C h ę t n i e w yko r z ys t y wa ny j e s t w
literaturze, sztuce, filmie. Trudno
przedstawić wszystkie jego odczytania,
dlatego może trzeba samemu poszukać
własnej odpowiedzi na pytanie o istotę
labiryntu, zgodnie z jedną z sentencji,
która mówi, że „Każdy dostaje swoją
własną złotą nić i musi znaleźć własne
wyjście z labiryntu”.

FLAŻOLETY W KATEDRZE
W sobotę 14 stycznia przybyli bardzo
licznie do poznańskiej katedry niezwykli
kolędnicy. Od szesnastu lat, w okresie
Bożego Narodzenia, spotyka się wielka
gromada dzieci muzykujących na
flażoletach, by grać nasze piękne kolędy.
W ten sposób dołączają one do tych,
którzy muzyką i śpiewem dziękują Panu
Jezusowi za to, że przyszedł i jest z nami.
(Flażolet to nazwa prostego instrumentu
dętego. Narodził się we Francji w XVI
wieku oraz w Anglii i Niemczech. W XVIII i
XIX wieku zyskał wielką popularność w
naszym kraju i wtedy powstała nazwa
„flecik polski".)
Na to niecodzienne spotkanie
udały się po raz trzeci również dzieci z
naszej parafii pod opieką wychowawcy p.
Renaty Śron oraz rodziców. Każdy

uczestnik otrzymał śpiewnik z polskimi
kolędami, tabulaturą flażoletową i
funkcjami gitarowymi. P o n a d 1 0 0 0
małych muzykantów po brzegi wypełniło
poznańską świątynię, zajmując miejsca w
ławkach, na posadzce prezbiterium, a
nawet wokół ołtarza.
Nabożeństwo Słowa prowadził
bp Zdzisław Fortuniak, który zwracając
się do dzieci zgromadzonych w bazylice
archikatedralnej powiedział m.in.:
„Słyszałem już różne orkiestry
występujące w tej katedrze, ale tak
wspaniałej i głośnej orkiestry flażoletowej
j e s z c z e n i e s ł y s z a ł e m”. Ko n c e r t
zakończyła modlitwa „Anioł Pański”, po
której mali flażoleciści wspomnieli bł.
Jana Pawła II i zaśpiewali „Barkę”.
Flażolecistom akompaniował Krzysztof
Wilkus, organista katedralny.
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NOWA EWANGELIZACJA
Jest to pojecie użyte po raz pierwszy przez
Jana Pawła II podczas pierwszej
pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Wiąże
ono ze sobą wiele pytań dotyczących jej
istoty i celu.
ISTOTA
Papież Jan Paweł II mówiąc o Nowej
Ewangelizacji wyraźnie podkreślił, że ma
być prowadzona z nową gorliwością,
nowymi metodami i z zastosowaniem
nowych środków wyrazu.
· Nowa gorliwość – chodzi o to, żeby
chrześcijanie ożywili w sobie
odpowiedzialność za przekaz tej
Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią
rzeczywiście pójść do innych i
apostołować, aby chrześcijaństwo było
dy n a m i c z n e , o t wa r t e , ż e by by ł o
poszukiwaniem nowych ludzi.
· Stosowanie nowych metod – czyli
poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia
z Ewangelią do dzisiejszego człowieka,
adekwatnych do dzisiejszych sytuacji.
Papież wymienia tu takie nowe środki jak
– telewizja, radio, prasa, teatr, internet –
środki, które będą bardziej odpowiadały
mentalności współczesnego człowieka,
jego językowi. Poszukajmy jakichś
nowych metod – może przedstawienia,
jakaś realizacja wizualna w postaci
plakatów, billboardów.

o. Raniero Cantalamessa
·
W u c z e s t n i c t w i e N OW YC H
PODMIOTÓW – chodzi o to, żeby w dziele
ewangelizacji zaangażować wszystkich, a
przede wszystkim, żeby za ewangelizację
poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe
podmioty to świeccy, to także ruchy i
stowarzyszenia, które powinny pomyśleć
jakie podjąć inicjatywy.
Według ojca Raniera Cantalamssy,
kaznodzieja domu papieskiego, punktem
wyjścia nowej ewangelizacji nie jest
didache, ale kerygmat. Nie chodzi w niej
bowiem o nauczanie moralności ani o
pielęgnowanie cnót, ale o ogłaszanie
Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego.
Najpierw trzeba doprowadzić człowieka

do osobistej relacji z Chrystusem, a dopiero
potem włożyć na jego barki obowiązki
wypływające z wiary.
BENEDYKT XVI O NOWEJ
EWANGELIZACJI
(…) Wielu chrześcijan potrzebuje, aby na
nowo głoszono im z przekonaniem słowo
Boże, by mogli konkretnie doświadczyć
mocy Ewangelii. Tylu jest braci
«ochrzczonych, ale niewystarczająco
zewangelizowanych». (…) O skuteczności
słowa Bożego należy mówić na nowo bez
lęku, z przekonaniem. Kościół, pewny
wierności swego Pana, niezmordowanie
głosi dobrą nowinę Ewangelii i zachęca
wszystkich chrześcijan do ponownego
odkrycia, jak fascynujące jest
naśladowanie Chrystusa.
(…) Nasza odpowiedzialność nie ogranicza
się do sugerowania światu wspólnych
wartości; trzeba wyraźnie głosić słowo
Boże. Tylko wtedy będziemy wierni
poleceniu Chrystusa: «Dobra Nowina,
obwieszczona przez świadectwo życia,
musi być wcześniej czy później
obwieszczona także słowem życia. Nie ma
prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia
imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i
tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna
Bożego.
K.P.

Bł. Jan Paweł II do Chorych
"Walka z chorobą jest słuszna, ponieważ zdrowie jest darem Bożym. Lecz zarazem ważne jest, by umieć odczytać plan
Boga, kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia. Dla nas wierzących kluczem do odczytania tej tajemnicy jest krzyż
Chrystusa. Słowo Wcielone nie odgrodziło się od naszych ludzkich ograniczeń, przyjęło je całkowicie na siebie na Golgocie.
Odtąd cierpienie nabrało sensu, który czyni je szczególnie cennym. Od tego momentu cierpienie, każdy jego przejaw,
nabiera nowego i specyficznego znaczenia, gdyż staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Odkupiciela. Nasze
cierpienia nabierają wartości i pełnego znaczenia jedynie wtedy, gdy są włączone w Jego mękę. Przeżywane w
świetle wiary, stają się źródłem nadziei i zbawienia."
(Spotkanie z chorymi w dniu 11 lutego 2002 r.)
---------"Dla was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie możecie o własnych siłach chodzić, pracować, radzić
sobie — dla was pozostaje jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa: wasz ludzki duch! W tym właśnie duchu
ludzkim, w tym duchu każdego z Was, działa i niech działa Duch Święty. Niech działa ze szczególną mocą Duch Święty
Pocieszyciel. I niech On dokonuje tego, czego nieraz byłem świadkiem, obcując z chorymi. Niech dokonuje tego
zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego, które sprawia, że ludzie bardzo cierpiący są bardzo szczęśliwi. Po ludzku
jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest to jedna z tych Bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie, właśnie w tym
świecie chorych, właśnie w tym Kościele chorych. Życzę, ażeby to się w was spełniało."
(Kościół oo. Franciszkanów - Kraków, 9 czerwca 1979 r.)
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GARCZYŃSCY – FUNDATORZY KOŚCIOŁA.
W naszym kościele parafialnym znajduje
się kilka obrazów i pomników, które w
szczególny sposób odnoszą się do
możnego swego czasu i bogatego rodu
Garczyńskich, z których nazwiskiem
związana jest nie tylko historia kościoła,
ale również Zbąszynia. Zaraz po wejściu
do kościoła po obu stronach chóru
znajdują się dwa okazałe pomniki – jest to
nagrobek Stefana Garczyńskiego i jego
żony Zofii.
Jak informuje nas napis wyryty w
języku łacińskim, po prawej stronie
znajduje się nagrobek Stefana
Garczyńskiego. Napis głosi: „Jaśnie
Wielmożnemu Panu Stefanowi z Garczyna
Garczyńskiemu, wojewodzie Poznańskiemu pomnik ten syn postawił. Tenże
ciałem grób, duszę niebo, sławą ojczyznę
napełnił wiedzą, mądrością i radą, ozdobą
senatu i ojcem, a doradcą poddanych,
zasłużył sobie być zwanym. Umarł w roku
Pańskim 1755, 28 października.”

Pod tarczami z napisem widać
czarną trumnę opartą na dwóch lwach i
opasaną błękitną wstęgą z orderem,
którego kawalerem był Stefan Garczyński.
Ponieważ zwłoki znajdują się w
podziemiach kościoła, trumna ma
charakter jedynie symboliczny.
Pod trumną wznosi się czarny
słup, uwieńczony ozdobami z
uosobieniem Śmierci, niosącej na głowie
k l e p s y d r ę , t j . z e g a r p i a s k o w y,
przypominający śmierć i wieczność. Po
bokach umieszczone są również inne
symbole załamania się życia ludzkiego i

śmierci, a mianowicie gasnąca świeca,
złamane drzewo, zachodzące słońce i
księżyc.
Ponad tym u szczytu monumentu
widoczne jest w owalu piękne popiersie
Stefana Garczyńskiego malowane na
płótnie. Wyżej nad sufitem znajduje się
herb rodu Garczyńskich – strzała i dwie
gwiazdy po bokach na niebieskim tle.
Po lewej stronie znajduje się
równie okazały pomnik. Został on
poświęcony pamięci czcigodnej
niewiasty, matki dwunastu dzieci, żony
Stefana Garczyńskiego, której zalety
opiewa łaciński napis umieszczony nad
trumną: „Jaśnie Wielmożnej Pani Zofii z
Tuchołków z pierwszego męża Czapskiej,
podkomorzynie magdeburskiej, z
drugiego męża Garczyńskiej, naonczas
kasztelanowej kaliskiej, pomnik ten syn

postawił. Matką pięknej nadziei stała się
przez siedem cór i pięciu synów.
Prześwietny swój ród wywodząc z Prus,
pomnożyła w Wielkopolsce blaski i
honory swego domu. Umarła dnia 7
października 1739 roku, skończywszy lat
50.”
Na g ro b e k p rze dst aw i a si ę
podobnie jak pomnik jej męża. Czarna
trumna (zwłoki również spoczywają w
podziemiach kościoła), czarny słup z
trzema aniołkami, symbole śmierci, takie
jak gasnąca świeca, wreszcie ruiny zamku
otoczone wodą. Być może jest to pałac, z
którego ród swój wywodziła lub w nim
mieszkała. Powyżej znajduje się również
portret matrony. Całość zwieńczona jest

herbem rodziny Tuchołków, do którego
należała – trzy srebrne ryby na białym tle
– zwany Korzbok.
Wojewoda Stefan Garczyński jak
czytamy w Tygodniku Parafii
Zbąszyńskiej z roku 1931 r. umarł „przez
zadaną truciznę jak niesie tradycja”.
Stefan pozostawił czterech synów, z
których Franciszek był podkomorzym
wschowskim, Edward kasztelanem, a
Stefan i Rudolf generałami w wojsku
koronnym. Przy podziale majątku każdy z
braci przeznaczył pewną kwotę na
budowę nowego kościoła w Zbąszyniu.
S te fa n j e s z c z e z a swo j e g o ż yc i a
przygotował na ten cel potrzebną sumę
pieniędzy, ale zamieszki wojenne,
niepokoje w kraju, a później nagła śmierć
przeszkodziły mu w realizacji tego
szczytnego celu.
Synowie zgodnie postanowili
wywiązać się z tego zadania, a
przewodzenie powierzyli Stefanowi
Garczyńskiemu, dziedzicowi Zbąszynia.
Ten rozpoczął co prawda budowę, ale
zmarł zanim ją ukończył. Po zgonie
Stefana zbąszyńskie dobra przejął jego
brat Edward, którego możemy nazwać
właściwym budowniczym kościoła.
W roku 1776 podpisał umowę z
murarzem Janem Franciszkiem Handke z
Leszna na dokończenie budowli. Koszta
szacowano na 16000 złotych polskich,
prócz tego budowniczy miał otrzymać:
„wikt w zamku, a dla żony ordynarię”. W
roku 1783 prace zostały ukończone.
Ko n s e k r a c j i k o ś c i o ł a d o k o n a ł 2
października 1796 r. biskup poznański
Ignacy Raczyński.
W prezbiterium nad łukiem
prowadzącym do kapicy widać obraz tego,
który zapoczątkował budowę, Stefana
Garczyńskiego i jego małżonki. Naprzeciw
nad wejściem do zakrystii umieszczono
wizerunek Edwarda Garczyńskiego i żony
Katarzyny z Radolińskich. Pomiędzy
obrazami umieszczono datę poświęcenia
kościoła, rok 1796.
Tenże Edward Garczyński w
dowód szacunku postawił rodzicom
Stefanowi i Zofii Garczyńskim owe
monumentalne nagrobki znajdujące się
przy wejściu do kościoła.
.
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon
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BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II I CIERPIENIE
Cierpienie jest nieodłączną dolą
człowieka. Najczęściej wiążemy
cierpienie wyłącznie z bólem. Ma ono
jednak szersze znaczenie. Ból, choroba
czy kalectwo to cierpienie fizyczne.
Możemy jeszcze wyróżnić cierpienie
psychiczne i cierpienie duchowe. Życie
c z ł ow i e k a m a b ow i e m dwo i s t y
wymiar: fizyczny i psychiczny.
Dla Jana Pawła II problem cierpienia
nie był przedmiotem naukowych
rozważań. To była rzeczywistość, której
sam doświadczył. Był uosobieniem
cierpienia.
Z cierpieniem zetknął się już we
wczesnym dzieciństwie. Miał niecałe
dziewięć lat gdy zmarła mu mama. Trzy
lata później z trudem przeżył śmierć
brata, a w 1941 roku pochował swojego
ojca. Mimo śmierci najbliższych sobie
osób, był pogodnym, młodym
człowiekiem. Jednak w jego twórczości
poetyckiej od samego początku pojawia
się cierpienie. Wiosną 1939 roku napisał
wiersz poświęcony pamięci matki – „Nad
Twoją białą mogiłą”. Podczas okupacji, w
Wielkim Poście 1940 roku powstał
dramat Karola Wojtyły pt. „Hiob”.
Jako Papież wielokrotnie spotykał się
z cierpiącymi. Aż wreszcie sam stał się
człowiekiem cierpienia. Papież dziękował
Bogu za potrzebny dar jakim jest
cierpienie. Swoim cierpieniem głosił
całemu światu Ewangelię, a w Krzyżu
Chrystusa odkrywał jego zbawczą moc.
Zamach – cierpienie, które zmieniło
świat. Jest 13 maja 1981 roku. O piątej po
południu na Placu Św. Piotra Papież
jechał jak zwykle, stojąc w odkrytym
papamobilu i ściskał wyciągnięte do Niego
ze wszystkich stron dłonie pielgrzymów.
Nagle usłyszano strzały, gołębie wzbiły się
w powietrze i zapadła przerażająca cisza.
Bezwładna postać tego silnego człowieka
osuwa się. Auto ze słabnącym Papieżem,
podtrzymywanym przez ks. Dziwisza,
pędzi do ambulansu. Rozpoczyna się
dramatyczny wyścig z czasem. Papież
trafia do Polikliniki Gemelli i szybko jest
transportowany na salę operacyjną, bo od
chwili trafienia stracił już ponad 3 litry
krwi. Około północy Ojciec Święty budzi
się z narkozy, ale niepewność o życie
Papieża trwa aż 8 dni.
Zadziwiające, w jaki sposób z
ogromnego cierpienia Jana Pawła II po
zamachu, Bóg wyprowadził dobro. To, co
miało krwawo zakończyć misję Papieża na
ziemi, stało się zarzewiem jednego z
najwybitniejszych pontyfikatów w
dziejach Kościoła. Ks. Dziwisz powiedział:
„Myślę, że nie będzie przesadą
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zastosowanie w tym miejscu powiedzenia
( K re w m ę c z e n n i kó w n a s i e n i e m
chrześcijaństwa ). Może trzeba było tej
krwi na Placu Św. Piotra, w miejscu
męczeństwa pierwszych chrześcijan”. A
Ojciec Święty dodał: „Nie ma zła, z którego
Bóg nie mógłby wyprowadzić większego
dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie
mógłby uczynić drogi prowadzącej do
Niego. (…) Męka Chrystusowa na krzyżu
nadała cierpieniu sens zupełnie nowy,
wewnętrznie je przekształciła.
Wprowadziła w ludzkie dzieje, które
są dziejami grzechu, cierpienie bez winy,
podjęte wyłącznie z miłości”.
Z jaką wdzięcznością spoglądali na
Papieża Jana Pawła II chorzy i cierpiący,
którzy od samego początku pontyfikatu
zajmowali wyjątkowe miejsce w sercu i
nauczaniu Ojca Świętego. Chorych
nazywał „największym skarbem
Kościoła”. Podczas każdej nieomal
pielgrzymki odwiedzał chorych w
szpitalach. Znajdował zawsze czas aby
pochylić się nad chorymi, niepełnosprawnymi, cierpiącymi.
Podczas spotkań z Ojcem Świętym, na
Jego osobiste życzenie, cierpiący zawsze
byli uprzywilejowani – znajdowali się
najbliżej ołtarza, a po uroczystościach byli
dowożeni przed oblicze Papieża. Osoby
najbardziej pokrzywdzone i cierpiące
były ludźmi, którym pragnął szczególnie
wiele dać. Mówił do nich: „Papież miłuje
was specjalnie, ponieważ jesteście
wezwani do najbliższego uczestnictwa w
odkupiającej męce naszego Zbawiciela”.
Jako następca św. Piotra zrobił dla
chorych wyjątkowo dużo. W jedenastą
rocznicę zamachu – 13 maja 1992 roku
ustanowił Światowy Dzień Chorego.
Wezwał wtedy wiernych aby poświęcili
jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i
dostrzeżeniu tych, którzy cierpią na duszy
i ciele.
Wyjaśniał, że Światowy Dzień
Chorego ma na celu „uwrażliwienie Ludu
Bożego i – w konsekwencji – wielu
katolickich instytucji działających na
rzecz służby zdrowia oraz społeczności
świeckiej na konieczność zapewnienia
lepszej opieki chorym; pomagania
chorym w dostrzeżeniu wartości
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a
przede wszystkim na płaszczyźnie
nadprzyrodzonej; włączenia w
duszpasterstwo służby zdrowia diecezji,
wspólnot chrześcijańskich, rodzin
zakonnych; popierania coraz bardziej
owocnej służby wolontariatu;
przypominania o potrzebie duchowej i
moralnej formacji pracowników służby

zdrowia; ukazywania znaczenia opieki
duchowej nad chorymi ze strony
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak
również tych wszystkich, którzy żyją i
pracują obok cierpiących”.
Na obchody tego dnia Ojciec Święty
wyznaczył dzień 11 lutego, gdy Kościół
wspomina pierwsze objawienie Maryi w
Lourdes. Ogólnoświatowe obchody
odbywają się co roku w którymś z
sanktuariów na świecie.
Po raz pierwszy Światowy Dzień
Chorego obchodzono w 1993 roku, a
główne uroczystości odbyły się w Lourdes
i częściowo w Rzymie. W następnych
latach miejscem centralnych uroczystości
były sanktuaria m.in. na Jasnej Górze, w
Fatimie, Loreto, Guadalupe, Sydney. W
tym roku Światowy Dzień Chorego
obchodzony będzie już po raz XX. Co roku
Papież przygotowywał orędzie na ten
dzień, w którym przypominał idee
obchodzenia Światowego Dnia Chorego,
wyjaśniał sens choroby i pocieszał osoby
cierpiące.
Papież Jan Paweł II powołał też
Papieską Radę Duszpasterstwa
Pracowników Służby Zdrowia.
Ojciec Święty w chwili wyboru na
Papieża był okazem tężyzny fizycznej i
znakomitej kondycji. To właśnie na Niego
spadły najboleśniejsze doświadczenia
spośród wszystkich biskupów Rzymu
ostatnich wieków. Zapoczątkował je
pamiętny zamach na Placu Św. Piotra, po
którym Ojciec Święty trafił po raz
pierwszy do rzymskiej kliniki im.
Agostino Gemelli. Odtąd ta klinika stała się
dla Niego – jak sam to kiedyś dowcipnie
określił – „trzecią rezydencją” po
Watykanie i Castel Gandolfo. W czasie
swojego pontyfikatu spędził w szpitalu w
sumie 164 dni.
Zaczęły się pojawiać głosy o szybkim
odejściu z tego świata Jana Pawła II. Już od
czasu kiedy po raz pierwszy znalazł się w
szpitalu, stan zdrowia Papieża był
przedmiotem licznych spekulacji.
Jednak Ojciec Święty, który miał
niewyobrażalnie silną wolę i żarliwą
wiarę, przezwyciężał choroby i wracał do
swoich zajęć i obowiązków. Jan Paweł II
żył tajemnicą Chrystusa cierpiącego, toteż
służba drugiemu człowiekowi była dla
N i e g o s p o s o b e m o d d awa n i a c z c i
Ukrzyżowanemu.
Nie pragnął współczucia, nie
wspominał o swoich cierpieniach, nie
użalał się nad sobą, nie narzekał. Personel
szpitala ze wzruszeniem powtarzał, że
Papież był bardzo łatwym i niezmiernie
prostym w obejściu pacjentem. Wiadomo,
że cierpiał, ale znosił ból bez słowa skargi.
Nosił to samo ubranie co wszyscy chorzy,
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nigdy o nic nie prosił. Dopóki pozwalały na
to siły , rano i wieczorem chodził do
kaplicy i modlił się z chorymi.
Stopniowo został pozbawiony
sprawności fizycznej – nie mógł chodzić, a
po ostatnim zabiegu nie mógł mówić. Pisał
jednak rozważania, które podczas
spotkań z wiernymi odczytywali Jego
współpracownicy.
A oto co napisał na Anioł Pański, w
trzy dni po zabiegu – 27 lutego 2005 roku:
„Pokutna atmosfera Wielkiego Postu,
który przeżywamy, pomaga nam lepiej
zrozumieć również wartość cierpienia,
które w ten czy inny sposób dotyka
każdego z nas. Patrząc na Chrystusa i
postępując za nim z cierpliwością i
ufnością, jesteśmy w stanie pojąć, że
wszelka ludzka postać boleści zawiera w
sobie Bożą obietnicę zbawienia i radości.
Pragnę aby to orędzie pocieszenia dotarło
do wszystkich, a szczególnie do tych,
którzy przeżywają trudne chwile, którzy
cierpią na ciele i duszy”.

W wielkim cierpieniu dobiegało
końca ziemskie życie Bł. Jana Pawła II. Po
p o w ro c i e z e s z p i t a l a d o Pa ł a c u
Apostolskiego, Ojciec Święty ukazał się w
Wielką Środę w oknie prywatnej
biblioteki. Widać było, że bardzo cierpi.
Wykrzywiał twarz, zamykał oczy,
wielkimi haustami próbował łapać
powietrze. Po niespełna minucie zniknął z
okna. Włoski pisarz katolicki, papieskie
milczenie podsumował krótkim
komentarzem: „Z punktu widzenia wiary
pisze On teraz swój najważniejszy
dokument, w tych warunkach, w tej
chorobie. Praktycznie bowiem Papież jest
na krzyżu”.
W Wielki Piątek – 25 marca 2005 roku
– w Koloseum odbyła się najsmutniejsza
od lat Droga Krzyżowa. Po raz pierwszy
nie uczestniczył w niej Jan Paweł II, który
oglądał transmisję w telewizji, w swojej
kaplicy. Kamery pokazywały Jego plecy, co
jakiś czas pochylał się, trochę drżał.
Podczas ostatniej, czternastej stacji

trzymał w ręku krzyż. Był to widok
porażający.
W krótkim przesłaniu do uczestników
nabożeństwa napisał: „Ja także ofiaruję
me cierpienia, aby wypełnił się plan Boży,
a Jego słowo szło między ludzi. Ze swej
strony jestem bliski tym wszystkim,
którzy doświadczają cierpienia. Modlę się
za każdego z nich”.
Jan Paweł II choć tak bardzo cierpiący
potrafił modlić się za innych. Ukochany
nasz Ojcze Święty dziękujemy Ci za to, że
pozostałeś na krzyżu swoich obowiązków
do końca, dając świadectwo miłości i
braterstwa wobec każdego człowieka.
Wpatrując się w cierpienia jakie były
udziałem Błogosławionego Jana Pawła II i
wsłuchując się w słowa Jego nauczania
s t a ra j my s i ę s p ro s t a ć we z wa n i u
przemiany naszych serc, abyśmy nie
skupiali się zbytnio na sobie. Wokół nas
tylu ludzi oczekuje na słowa pociechy,
dlaczego nie mieliby usłyszeć ich właśnie
od nas?
Urszula Pawelska

Czcij ojca swego i matkę swoją!

Bardzo łatwo odnieść to do naszego życia.
W swej miłości winniśmy na pierwszym
miejscu stawiać Boga, gdyż On sam w
sobie jest miłością, a zatem jeśli nie
będziemy okazywać Stwórcy należnej mu
czci, to i nasza miłość do najbliższych
będzie okaleczona i będzie czegoś w niej
brakowało. Należy pamiętać, że Bóg kocha
nas wszystkich bezwarunkowo, a każdy
nasz upadek, każdy nasz grzech bardzo go
boli. Jednakże daje nam wspaniałą rzecz –
m o ż l iwo ś ć o c z ys z c z e n i a p o p r z e z
sakrament pojednania. A czy my z tej
możliwości korzystamy tak często jak
powinniśmy?
Reasumując, należy pamiętać, by
szanować swoich rodziców. Nie wolno
jednak zapominać, iż w kontekście życia w
duchu chrześcijańskim to za mało. Obok
szacunku do rodziców powinna się
przejawiać miłość do Boga. Zatem przekaz
dany nam przez Boga jest jednoznaczny:
mamy kochać osoby najbliższe w ten
sposób, byśmy nieustannie przybliżali się
do Niego, do Wszechmogącego Boga,
który jest źródłem wszelkiej miłości. To,
że kogoś kochamy i okazujemy szacunek
nie powinno oznaczać, że zgadzamy się na
wszystko, co dana osoba czyni. Prawdziwa
miłość do rodziców, do dzieci, do osób
najbliższych, polega na tym, iż potrafimy
się nawzajem zrozumieć, a także szczerze
porozmawiać, gdy coś dzieje się źle. A
zatem czwarte przykazanie, choć na
pierwszy rzut oka zdaje się odnosić
wyłącznie do relacji międzyludzkich,
wskazuje też na relacje wiernych z
Bogiem, bez którego nie istnieje
prawdziwe rodzinne ciepło, prawdziwa
miłość i zrozumienie.
Błażej Boch

Przeglądając pewnego dnia jeden z portali
internetowych natrafiłem przypadkowo
na następujący tekst: Nosiła Cię 9 miesięcy
pod sercem. Nie spała, gdy miałeś gorączkę,
chodziła z Tobą do lekarzy, gdy byłeś chory.
(...) Jestem pewien, że gdyby trzeba było
oddałaby za Ciebie życie. Zastanów się
zanim powiesz 'moja stara'. Oczywiście,
tekst ten skierowany był zapewne przede
wszystkim do ludzi młodych, jednakże,
moim zdaniem, znakomicie oddaje on
istotę czwartego przykazania Dekalogu.
Przedmiotem naszych rozważań będzie
dziś zatem pierwsze przykazanie, które
mówi bezpośrednio o relacjach między
ludźmi, a nie wyłącznie między Bogiem, a
człowiekiem (jak to mamy w przykazania
od I do III).
Współczesny człowiek stara się często
o m i j a ć r ó ż n e u c i ą ż l i w e r e g u ł y,
interpretować je w jak najbardziej
dogodny dla siebie sposób. Tak też
niekiedy usiłujemy czynić z
Przykazaniami Bożymi. I w tym miejscu
pojawia się pytanie: czy któreś z
przykazań danych nam przez Boga ma
jakiś warunek? Otóż okazuje się, że tak, a
jest to właśnie czwarte przykazanie
Dekalogu. Oto, co czytamy w Księdze
Wyjścia: Czcij twego ojca i twoją matkę,
abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg
twój, ci daje. Bóg mówi: przestrzegaj tego
przykazania, abyś długo żył na ziemi. Lecz
co to znaczy? Otóż Pan Bóg wskazuje nam
w tym wyjątkowym przykazaniu na to, iż
szacunek i miłość do rodziców powinny
być odpowiedzią na ich miłość okazywaną
dzieciom. Przykazanie to odnosi się zatem

także do rodziców – przypomina im o
obowiązku miłości rodzicielskiej do
swoich dzieci. Okazywanie czci rodzicom
jest więc warunkiem podstawowym
czwartego przykazania, które wskazuje
na miłość, będącą podstawą
chrześcijańskiej rodziny. Przykazanie to
zatem nie ogranicza się wyłącznie do
miłowania rodziców, a de facto rozszerza
swój zakres na całą rodzinę. Dlatego też
niezwykle ważne jest, by już od
najmłodszych lat uczyć szacunku do
rodziny jako podstawowej instytucji życia
chrześcijańskiego. Doskonały przykład
prawdziwej wspólnoty rodzinnej opartej
na miłości daje nam Święta Rodzina,
dlatego w chwilach cierpienia,
zwątpienia, czy też mając różnorakie
p ro b l e my ro d z i n n e , p o w i n n i ś my
kierować swe modlitwy do Boga za
pośrednictwem Maryi i św. Józefa.
N i e k i e dy c z wa r t e p r z y k a z a n i e
Dekalogu budzić może liczne
kontrowersje, gdyż możemy przeczytać w
Biblii m.in. bardzo stanowcze słowa
Jezusa o następującym brzmieniu: Kto
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie
jest mnie godzien. I kto kocha syna lub
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien (Mt, 10, 37). Słowa te często budzą
zdziwienie. Czy to znaczy, że w jakiś
sposób dzieci mają ograniczać swoją
miłość do rodziców, czy też rodzice do
dzieci? Otóż nic bardziej mylnego! Pan
Jezus wielokrotnie pokazywał w swoim
życiu, jak wiele znaczyli dla Niego rodzice.
Jednakże, obdarzając ich miłością, nie
zapominał nigdy o swoim Ojcu w Niebie.
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PRACOWNIK
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 Pani Stanisława Zbierska ,
która pracuje w naszej parafialnej
kawiarni „Hildegarda”.
Od urodzenia mieszkam w
Zbąszyniu. Urodziłam się tak szczęśliwie,
że mogłam po wyzwoleniu w 1946 roku w
wieku 7 lat rozpocząć naukę w Szkole
Podstawowej.
Dzieciństwo moje przypadło na
trudny czas II Wojny Światowej. Z tamtego
okresu pamiętam doskonale
ostrzeliwanie kamienicy, w której
mieszkaliśmy (ulica Wolsztyńska 4). W
czasie nalotów i ostrzeliwań wszyscy
mieszkańcy, całe rodziny, chroniliśmy się
w piwnicach. Tam przy świeczkach
toczyło się życie moje i brata Zbigniewa
(ur. 1942r.). Jedyną jasną chwilą była
radość z ciszy (przerwy w ostrzeliwaniu).
Kiedy to moja kochana babcia Józefa
czytała nam książki oraz Biblie,
opowiadała bajki, uczyła pacierzy. Na tę
chwilę czekały też pozostałe dzieci
czekające w piwnicy. Uwieńczeniem
każdego dnia była wspólna modlitwa
(wszyscy, którzy przebywali w piwnicy
uczestniczyli w tych modlitwach i
wspólnym śpiewie pieśni kościelnych).
Zwyczaj wczytywania się w wersety Biblii
pozostał mi do chwili obecnej. Dzień bez
Biblii to dzień stracony – bardzo ubogi.
Dziękuję Tobie Babciu !
Ro k 1 9 5 3 by ł s z c z ę ś l iw y ;
s ko ń c z y ł a m S z ko ł ę Po d s t awo wą ,
rozpoczęłam naukę w szkole Średniej
Ekonomicznej, wówczas zwana
Handlówką. Szczęściem też było w marcu
1953 roku zawieszenie krzyża w naszej
klasie Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu
przez naszą kochaną nauczycielkę Marię
Śmidodę, która zawsze każdą pierwszą
lekcję z nami rozpoczynała pacierzem.
Pracę rozpoczęłam w Gminnej
Spółdzielni w Zbąszynku, w administracji
na stanowisku kalkulatorarozliczeniowca. W roku 1961 przeniosłam
się do Powszechnej Spółdzielni Spożywczej w Zbąszyniu, gdzie pracowałam do
emerytury. Począwszy od księgowości,
następnie sekretariat, prowadziłam kasę
przyzakładową, byłam też kalkulatoremrozliczeniowcem w NadobrzanceRestauracja. W tym samym roku w
Październiku wyszłam za mąż. Mąż
Ryszard zmarł 10 lat temu. Mam 3 dzieci –
2 córki i syna. I jak na razie 7 wnucząt.
Chociaż nie zawsze było łatwo, ale czuję
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się spełnioną mamą i babcią. Mam radość
z mojego majątku, którym są moje
wnuczęta. Myślę, że to i one ciepło
wspominają chwilę, które spędziły ze
mną. Były małe, młodsze- potrzebowały
mnie niekiedy. 6 z nich jest pełnoletnich, a
najmłodsza Ines, która mieszka w Anglii,
skończyła w Pażdzierniku 16 lat. Bardzo
za nią tęsknię.
C z a s z aws z e s t a ra ł a m s i ę
wypełnić i teraz mając go tyle samo co
zawsze, a zajęć i obowiązków mniej,
zatem postanowiłam coś dać z siebie (kto
raz daje, dwa razy odbiera). Jak do tej pory
Bóg daje mi zdrowie i siły. Trzeba to
docenić i dziękować za każdy nowy dzień.
Od roku 2003 dwa razy w tygodniu
uczęszczam w gimnastyce. Klub nas
istnieje już około 20 lat. Gdy rozpoczęłam
było nas 18 pań, teraz jest 40. Tworzymy
dwie grupy. Corocznie mamy tygodniowe
lub dłuższe pobyty nad morzem.
Wycieczki tez cieszą się powodzeniem.
Zwiedzamy nasza piękną Polskę. Bywamy
w teatrze, operze lub operetce. Mamy
spotkania z lekarzami, dietetykami,
kosmetyczkami itp. Do niedawna
korzystaliśmy też z masarzy, które były
wykonywana przez Pana Staszka
Chlebowskiego. Bawimy się na
spotkaniach andrzejkowych, mamy
spotkania w plenerze przy ognisku,
spacery z kijkami. Zwiedzamy skanseny i
inne ciekawe miejsca. Były tez przejażdżki
łodzią motorową po naszym jeziorem
Błędno. Staram się też korzystać z
pielgrzymek i wycieczek organizowanych
przez koło emerytów. Jedną pielgrzymkę
(moją do Częstochowy) z roku 2007
chowam głęboko w sercu ze względu na
piękno śpiewu. Większość tej pielgrzymki
stanowili członkowie chóru seniorów.
Była to rozśpiewana pielgrzymka (w holu
domu pielgrzyma śpiewem żegnaliśmy
gród Matki Bożej Częstochowskiej).
Co środę odwiedzam panią
Kazimierę Niezielińską. Odwiedziny te są
dla mnie wielkim bogactwem. Są nauką i
przykładek jak można godnie przeżywać
swoje sędziwe lata nie skarżąc się. 2
marca 2012 roku pani Kazimiera (dla
mnie ciocia, bo tak zażyczyła sobie, aby się
do niej zwracać) skończy 100 lat. Przyjaźń
nasza trwa już kilkanaście lat.
Satysfakcja daje mi praca w
naszej parafialnej kawiarence. Jest to
szczególne miejsce, którego atmosfera
udziela się odwiedzającym naszą Cafe
Hildegardę. Gdyby była książka wpisów to
czytalibyśmy niejedną pochwałę za to
miejsce (dla ks. Proboszcza) od
przyjezdnych gości. W kawiarence
pracuję od samego otwarcia (9 listopada
b.r. minęła trzecia rocznica otwarcia

kawiarenki) w zespole przeważnie 3
osobowym młodzież się angażuje, jest
kochana. Lubię też dni, gdy mogę być w
kawiarence. Cieszy mnie też fakt, że dużo
parafian korzysta z naszego księgozbioru i
wypożycza książki, względnie czyta prasę
na miejscu.
Mamy tez takich gościsympatyczne małżeństwo z synami i 2
rodziny z dziećmi, które korzystają z gier, a
rodzice spokojnie wypijają herbatkę lub
kawę z ciastkiem. Zapraszamy, niech to
wyciszone miejsce (bez głośniej muzyki i
dymu) tętni życiem.
Gdy tylko mogę pomagam w
Caritasie (dyżury i inne akcje).
Życie ma wiele płaszczyzn, z
których można sobie wybierać wg swoich
zainteresowań. Sama też lubię lekturę
dobrej książki, operę. W chwilach bardzo
trudnych słucham dobrej poważniej
muzyki. Radia słucham przy pracach
domowych. Telewizję natychmiast
oglądam wybiórczo. Tylko interesujące
mnie programy.
Lubię wszystkie pory roku.
Wiosnę za nadzieję jej zieloności. Latem
chwile pełne skupienia, wsłuchiwanie się
w ogrodzie w śpiew ptaków, a wieczorem
przy zachodzie słońca świerszcze cykają.
Jesień za jej obfite plonowanie w owoce i
piękne kolory od rudości, przez złoto, do
brązu. Szczególnie w tym czasie staram się
znaleźć w lesie. Lubię zimę za jej piękne,
czarujące krajobrazy. Zaśnieżone pola i
drogi polne. W ogrodach hoduję zioła,
kwiaty. Szczególnie lubię te polne, z
których można tworzyć piękne
kompozycje.
Kocham Boga, ludzi i życie
Wysłuchała
Gabrysia Skubiszyńska
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ŚWIĘTY KAMIL DE LELLIS - PATRON CHORYCH I OPIEKUNÓW CHORYCH
Święty Kamil de Lellis, prezbiter i
zakonnik – włoski duchowny katolicki,
założyciel Zakonu Kleryków
Regularnych Posługującym Chorym
(kamilianów), uznany przez Kościół
katolicki za świętego. Jedyny święty o
imieniu Kamil.
Nasz święty urodził się 25 maja 1550
roku w królestwie Neapolu. Matka Kamila,
która była bardzo religijna, łagodna i
miłosierna, po przedwczesnej śmierci
pierwszego syna, wybłagała sobie u Pana
Boga narodziny Kamila. Miała już
wówczas prawie 60 lat. Tuż przed
urodzeniem dziecka matka ( Kamila de
Compellis ) ujrzała we śnie swego syna na
czele grupy mężczyzn z czerwonymi
krzyżami na piersiach. Była wówczas
pewna, że jej syn zostanie przestępcą,
gdyż w tych czasach czerwonymi
krzyżami naznaczano przestępców
skazanych na karę śmierci prowadzonych
na egzekucję.
Młodzieńcze lata życia Kamila
zdawały się potwierdzać przeczucia
matki. Syn prowadził życie odległe od
ascezy chrześcijańskiej. Podobnie jak
ojciec ( Giovanni de Lellis ), który był
żołnierzem w służbie Karola V, miał
porywczy i niespokojny charakter. Kamil
również został żołnierzem, w latach 1569
– 1574 walczył przeciw Turkom w
wojskach Wenecji. Na domiar złego, gdy
dorastał i najwięcej potrzebował
rodziców, zmarła mu matka, a w rok
później ojciec. Kamil miał wtedy 20 lat.
Prowadził hulaszczy tryb życia. Po
zaprzepaszczeniu całego majątku stał się
żebrakiem. Gdy 30 listopada 1574 roku
prosił o jałmużnę przed kościołem
kapucynów w Manfredonii, prokurator
klasztoru, zaproponował mu pracę przy
budowie kapucyńskiego klasztoru. Kamil
zgodził się na tę propozycję, chcąc raz na
zawsze zerwać z dotychczasowym
życiem.
2 lutego 1575 roku doznał
cudownego nawrócenia. Chciał zostać
kapucynem, lecz z powodu niezagojonych
ran musiał zrezygnować. Trafił do szpitala
św. Jakuba w Rzymie, gdzie przebywał 4
lata i tam odnalazł swoje powołanie. W
czasie choroby z niezwykłym
poświęceniem oddawał się posłudze
nieuleczalnie chorych. Kiedy rana jako
tako zagoiła się, Kamil powrócił do
kapucynów. Jednak po pewnym czasie
rana ponownie się odnowiła i wtedy
Kamil zrozumiał, że jego miejsce nie jest u
kapucynów, ale wola Boża jest jasna - ma
zostać kapłanem i zająć się posługą
materialną i duchową nieuleczalnie
chorym. Jego spowiednikiem i
kierownikiem duchowym był św. Filip
Nereusz.
Powrócił więc do Rzymu, gdzie w

Kolegium Rzymskim odbył studia
teologiczne. Po ich ukończeniu, mając 34
lata, 26 maja 1584 roku przyjął święcenia
kapłańskie w Bazylice św. Jana na
Lateranie. W tym samym roku w
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
w kościółku Matki Bożej Cudownej, wraz z
kilku towarzyszami, których w czasie
studiów pozyskał do swoich planów,
wdział habit nowej rodziny zakonnej i
złożył trzy śluby proste: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa, z dodaniem
ślubu czwartego – oddania się bez reszty
posłudze chorym. Wszyscy udali się do
szpitala Świętego Ducha, gdzie pod
kierunkiem Kamila przez 28 lat spełniali
tę samarytańską posługę.
1 8 m a r c a 1 5 8 6 r. w s p ó l n o t a
kamilianów została zatwierdzona przez
Papieża Sykstusa V. Papież zezwolił na
noszenie osobnego habitu koloru
czarnego z czerwonym krzyżem na piersi.
Jakże dumna byłaby mama Kamila gdyby
mogła zobaczyć go w takim stroju.
21 września 1591 roku Grzegorz XIV
n a d a ł ka m i l i a n o m ra n g ę z a ko n u
Kleryków Regularnych Posługujących
Chorym. Pierwszym generałem zakonu
został oczywiście Kamil. 8 grudnia 1591
roku Kamil wraz z towarzyszami złożył
uroczyste śluby z dodaniem ślubu
czwartego – „wiecznej obecności ciałem i
duszą przy chorych, nawet zarażonych”.
Kamil napisał ustawy dla nowego zakonu,
a także szczegółowy regulamin i
wskazania, jak należy zajmować się
chorymi. Są one najpiękniejszym
świadectwem miłości chrześcijańskiej.
Naoczni świadkowie wiele razy
potwierdzali, że widzieli Świętego, jak
usługiwał chorym z taką miłością, jakby
widział w nich samego Chrystusa. A
przecież praca ta nie była łatwa i
wymagała nieraz heroicznego
poświęcenia. Dowodem na to jest fakt, że
ponad 100 kamilianów padło ofiarą przy
posłudze zarażonym.
Dzieło zaczęło wydawać owoce.
Liczba członków zakonu rosła,
powstawały też nowe placówki m. in. w
Neapolu, Mediolanie, Genui, Florencji,
Bolonii, Palermo. Za życia Kamila jego
duchowi synowie otworzyli 65 własnych
szpitali.
Wyczerpany z sił, ale pełen radości, że
może już spokojnie odejść po nagrodę do
Pana, św. Kamil pożegnał świat w domu
macierzystym , w Rzymie, 14 lipca 1614
roku. Ciało jego spoczywa w kościele przy
centralnym domu w Kaplicy
Najświętszego Sakramentu.
Święty ofiarował cały swój zakon
opiece Maryi. Pan Bóg obdarzył swojego
sługę darem kontemplacji, proroctwa
oraz cudów za życia i po śmierci.
Do chwały świętych wyniósł Kamila

Papież Benedykt XIV, który najpierw w
1742 roku go beatyfikował, a 1746
kanonizował. Papież Leon XIII w 1886
roku ogłosił św. Kamila wraz ze św. Janem
Bożym patronem szpitali i chorych, zaś
Papież Pius XI w roku 1930 oddał
Świętemu patronat i opiekę nad
personelem medycznym.
Wspomnienie liturgiczne św. Kamila w
Kościele katolickim obchodzone jest 14
lipca, w dniu jego narodzin dla nieba.
Kamilianie od dawna obecni są w
Polsce. W okresie PRL ich szpitale zostały
upaństwowione. Zakonnicy udzielali
wtedy pomocy w domach prywatnych.
Dziś prowadzą m. in. ośrodki pomocy
społecznej w Zbrosławicach – dla
mężczyzn upośledzonych umysłowo, w
Zabrzu – dla nieuleczalnie chorych,
ponadto ośrodki dla narkomanów,
nosicieli wirusa HIV chorych na AIDS.
Kamilianie otaczają też opieką osoby
umierające w domu oraz bezdomnych z
Dworca Centralnego w Warszawie.
MODLITWA
Święty Kamilu de Lellis, Twoje
współczucie rozjaśniło
smutne dni wielu chorych i
umierających.
Potrafiłeś zawstydzić obojętnych i
wesprzeć bezdomnych,
zmiękczyć serca nieczułych i pocieszyć
zbolałych.
Dzięki Tobie Chrystusowa nauka o
miłosierdziu
zatriumfowała tam, gdzie ludzie ze
strachu
przed śmiercią i nieszczęściem
zamykali swoje serca.
Za to Ci dziękujemy. Amen
U. Pawelska
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Występ zespołu 'Suniczka’
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Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich

Spotkanie opłatkowe ministrantów
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KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ
O CO CHODZI ?
W czasie kryzysu , przede wszystkim
wartości moralnych, trzeba nam podjąć
modlitwę ,w obronie podstawowych
wartości i zachowania Prawa Bożego.
Wszechobecny relatywizm, przede
wszystkim moralny, jest zagrożeniem dla
Polski i Polaków, dla dorosłych , dzieci i
młodzieży.
Pierwsi to zagrożenie zauważyli Węgrzy.
Oni też podjęli modlitwę za swoją
O j c z y z n ę - Wę g r y - i z a N a r ó d .
W ciągu 4 lat do krucjaty modlitewnej
,przyłączyły się tam 2 miliony ludzi.
Zadeklarowali oni codzienną modlitwę
jedną dziesiątką różańca, za Ojczyznę .
Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Krajem przestali zarządzać ludzie ,którzy
d o p r o w a d z i l i Wę g r y d o s t a n u
bankructwa.
Przyjęto nową Konstytucję , która zaczyna
się od słów" Boże pobłogosław Węgrów..”
Chrześcijaństwo zostało uznane za
kluczowe dla podtrzymania Narodu,
rodziny ,instytucji małżeństwa i prawa do
życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Węgrzy poprzez modlitwę ,post i
jałmużnę / dzielenie się z
potrzebującymi/podjęli walkę nie tylko o
każdego Węgra , ale też o innych. Latem
przyjechała do Polski delegacja Węgrów z
ich Prymasem na czele . Przebywali na
Jasnej Górze i na Wawelu , gdzie
odprawione zostały msze w intencji
Polski i Polaków-Węgrzy ofiarowali nam
swoją modlitwę wstawienniczą .Obiecali
nam modlić się za Polskę!
Po l s ka p o t r z e b u j e o d n ow y ż yc i a
osobistego i społecznego. To jaką Polskę
zostawimy naszym dzieciom ,zależy od
naszej modlitwy!
1 dziesiątka różańca to naprawdę
niewiele...
Potrzeba nam "tylko "np. wyłączyć
telewizor , i w wybranym momencie dnia
zmówić modlitwę, może w drodze do
pracy , w przerwie ,to zależy od nas.
Nie możemy już powiedzieć , że ONI źle
rządzą , ktoś źle planuje. Za przykładem
Węgrów widzimy ,że wiele , a nawet
wszystko zależy od każdej pojedynczej
osoby . Jeśli masz czas, lub jeśli go nie masz
-również! -podejmij z nami modlitwę!
Modlitwę za Ojczyznę podjęło już wiele
osób oficjalnie zbliżamy się do 70 000

tysięcy ,wielu jednak modli się bez
oficjalnego zgłoszenia-i też dobrze!
Wśród osób które podjęły krucjatę z
Ojczyznę są osoby ze świata
dziennikarskiego, aktorzy , biskupi ,grupy
modlitewne , osoby prywatne, dzieci.
Podejmijmy jako wspólnota parafialna to
wyzwanie i zadanie .Niech każdy kto
przeczyta ten artykuł zechce życzliwie
podejść do tej wielkiej sprawy .
Zachęcamy róże różańcowe , grupy
modlitewne , osoby prywatnie , dzieci i
młodzież !
Jeśli chcemy zgłosić swoją gotowość
podjęcia modlitwy to możemy to zrobić
wrzucając karteczkę z imieniem i
nazwiskiem lub tylko imieniem lub nazwą
grupy ,do skrzynki "intencje modlitewne "
o. Pio przy ołtarzu Matki Bożej. Można
zgłaszać się w ten sposób by było
wiadome ilu nas się modli, jednak jeśli
ktoś nie chce, liczy się Modlitwa!
Zapraszamy i wszystkim, którzy zechcą
przyłączyć się Niech Bóg Błogosławi
Kardynał Stefan Wyszyński potwierdził,
że: "Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie
zwycięstwem błogosławionej Maryi
Dziewicy. Polska nie zwycięży bronią, ale
modlitwą, pokutą, wielką miłością
bliźniego i Różańcem."

Drodzy czciciele Świętego Ojca Pio
i błogosławionego Jana Pawła II.
Nasz grupa modlitewna 2 stycznia odbyła
swoje zebranie plenarne było to zebranie,
na którym dokonano podsumowania
dotychczasowej działalności, oraz doboru
osób do zarządu Grupy. Do tej pory grupa
miała
- kierownika duchownego - ks. Mateusz
Kubiak
- kierownika animatora – Konrad
Maciejewski
- z-ca kierownika animatora – Marcin
Pluskota
Dobrano: - sekretarz - Teresę Prusak
- skarbnik - Mariana Kwaśnika.
Nasze comiesięczne zgromadzenie
składa się z części formacyjnej, na której
Grupa odbywa DROGĘ KRZYŻOWĄ oraz
formuje się duchowo. Oprócz formacji
potrzebna jest też organizacja i akcja, za

pomocą których wypełniane są bieżące
obowiązki.
Ustalono wydarzenia w których
weźmiemy udział jako Grupa:
1. Śluby wieczyste św. Ojca Pio (1907) - 27
stycznia
2. Udział w drodze krzyżowej ulicami
Zbąszynia (termin w ogł. Parafialnych)
3. Specjalne uczczenie Święta
Miłosierdzia Bożego 15 kwietnia
(niedziela po Wielkanocy)
4. Wspomnienie rocznicy Beatyfikacji Bł.
Jana Pawła II -1 maj ( wtorek)-Apel
Jasnogórski
5. Udział w procesji Bożego Ciała 7
czerwca
6. Pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik
–(Sanktuarium Bożego Miłosierdzia); Noc
czuwania ze św.o.Pio i Janem Pawłem II –
16/17 czerwca ( sobota/niedziela)
7. Wspomnienie liturgiczne św.o. Pio 23
września ( niedziela)
8. Pielgrzymka do okoła jeziora Błędno
(termin w ogł. parafialnych)
9. Wspomnienie liturgiczne bł.Jana Pawła
II 22 października (poniedziałek)
Po t w i e rd z o n o i u s t a l o n o s t a ł e
inicjatywy
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Pierwszy Czwartek m-ca (patrz na
Pierwszy Piątek)
- Comiesięczny Apel Jasnogórski w każdy
drugi dzień miesiąca (przed Apelem o
19:30 spotkanie formacyjne Grupy)
- Każdy członek Grupy zobowiązał się do
codziennej KRUCJATY MODLITEWNEJ ZA
OJCZYZNĘ ( odmówienie jednej dziesiątki
różańca)
- Każdy członek Grupy zobowiązał się do
codziennej modlitwy za Kapłanów, którzy
wyszli, służą i będą służyć w naszej Parafii
oraz za powołania.
- filmy wyświetlane przez grupę dla
parafian.
Grupa liczy na razie 17 dusz + duszpasterz
i nadal się rozwija, dzięki waszym m. in.
modlitwom zanoszonym do Boga przez
Was kochani sympatycy. Drodzy chorzy
myślę, że Wy macie szczególne miejsce w
Sercu Pana Jezusa, dlatego przede
wszystkim Was proszę o modlitwę za
naszą Grupę. My z kolei pamiętamy o Was
wszystkich i zapewniamy, że będziemy
pamiętać o was nie tylko w modlitwie.
SZCZĘŚĆ BOŻE
Grupa o. Pio w Zbąszyniu.
15

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
Co wydarzyło się w styczniu
· Od 2 stycznia rozpoczęły się w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie, czyli kolęda. Od soboty 7 stycznia w kolędowaniu
pomagał ks. Stanisław Gawlicki Misjonarz ze Świętej Góry w Gostyniu – Filipin.
· 3 stycznia Fundacja Muszkieterów Intermarche przekazała czeki po 3.500 zł dla CARITAS w Zbąszyniu i w Kosieczynie.
Wręczenie czeków, przez p. Izabelę Łokieć właścicielkę Intermarche w Zbąszyniu i Zbąszynku, nastąpiło w Domu Katolickim
podczas spotkania dzieci z aktorami teatru z Zielonej Góry. Aktorzy przedstawili naszym najmłodszym „Zimową opowieść”.
· 5 stycznia w Domu Katolickim spotkały się na wspólnym opłatku wszystkie grupy duszpasterskie działające w naszej parafii.
· W niedzielę, 15 stycznia w Domu Katolickim mogliśmy wysłuchać wspaniałego Koncertu Kolęd w wykonaniu Zbąszyńskiej
Orkiestry Dętej im. Antoniego Janiszewskiego.
· 15 stycznia to trzecia niedziela miesiąca – zbierana była składka remontowa, która wynosiła 11.100 zł. Za ofiary, modlitwy i
wszelką okazaną pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.
· W poniedziałek, 16 stycznia w parafii gościliśmy zespół folklorystyczny z Bułgarii „KOLEDARY Z RODOPÓW'. W programie
zespołu były kolędy prawosławne, bułgarskie tańce, pieśni i muzyka tradycyjna.
· 17 stycznia to dzień, w którym przypadała 92 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA ZBĄSZYNIA DO MACIERZY. Uroczystości odbyły się
na Rynku przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie, w kościele parafialnym gdzie została odprawiona, przez ks. Proboszcza
Zbigniewa Piotrowskiego uroczysta Msza św. i wygłoszona okolicznościowa homilia. Trzeci etap tych uroczystości to Koncert
Kolęd i Pastorałek oraz Koncert Muzyki Klasycznej w wykonaniu artystów z Krakowa. Koncert odbył się w Domu Katolickim.
· W poniedziałek, 23 stycznia w Domu Katolickim była okazja obejrzenia filmu pt. „Ludzie Boga”. Projekcję zorganizowała
Grupa Św. Ojca Pio i Bł. Jana Pawła II.
· We wtorek 31 stycznia zakończono w parafii kolędę.
A co w lutym?
· W czwartek, 2 lutego Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Na Msze św. przynosimy świece.
· 3 lutego – I piątek miesiąca, wspomnienie św. Błażeja patrona chorób gardła. Tego dnia błogosławieństwo „błażejkami” dwoma skrzyżowanymi świeczkami.
· W sobotę, 4 lutego w Domu Katolickim zabawa dla rodziców ministrantów.
· W niedzielę 5 lutego wspomnienie św. Agaty, która jak mówi przysłowie, strzeże od ognia chaty. Tego dnia na Mszach św. o
godz. 9.00 i 12.00 święcenie chleba, soli i wody.
· 11 lutego, w sobotę we wspomnienie NMP z Lourdes będziemy obchodzili XX Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez
naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Księża tego dnia odwiedzą chorych naszej parafii.
· 22 lutego Środa Popielcowa, którą rozpoczniemy Wielki Post.
Opr. Urszula Pawelska

Księdzu Henrykowi Rękosiowi
oraz Księdzu Leonowi Łozińskiemu
z okazji imienin
Dużo zdrowia, wielu łask Bożych oraz
Opieki Matki Bożej Zbąszyńskiej
Życzą:
Parafianie

Panu Tomaszowi Jazdonowi
oraz Państwu Gabreli i Mirosławowi Skubiszyńskim
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe
Błogosławieństwa Bożego,
Zdrowia, pomyślności
I radości Życzy:
Zespół redakcyjny oraz Parafianie

Mądry Polak przed…
Rower- rzecz ważna
Bądź oświecony
Nie wystawiaj na próbę sprawności Twojego Anioła
Stróża.
Życie nie może kosztować 20 zł
(tyle kosztuje zestaw lamp rowerowych z bateriami).
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Kącik poetycki
„Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał światło życia.”
(J 8,12)
Święto Ofiarowania Pańskiego znane jest jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Procesja tego dnia za
światłem – to droga Maryi niosącej Zbawiciela do Świątyni, aby spotkać tam prorokinię Annę i Symeona, który pierwszy
roztacza wizję zbawczej misji Chrystusa obleczonego w cierpienie.
I my zapalajmy gromnicę, aby jej blask ochraniał nas w trudnych i niebezpiecznych chwilach naszego życia.
Przez wstawiennictwo Maryi prosimy Boga, aby kiedyś pozwolił nam, spokojnie odejść z tego świata trzymając
w ręku tę niezwykłą świecę, której promień przeprowadzi nas z ziemi do Wieczności.

Na Gromniczną
Na Gromniczną jest
prześliczna sanna,
Przelata lasami
z archaniołami
Maryja Panna.
Już gromnice – wilcze
świece w chaszczach.
Podróżnych i sannie
Maryja osłania
Niebieskim płaszczem.
Po ogień Twój święcony,
Wiszący nad woskiem gromnic,
Przez las kloący i wyjące
wilki idę bez wszelkiej obrony.
(K.Iłłakowiczówna)

Matko Gromniczna obroń nas
przed strachem i każdą trwogą;
uchowaj przed nienawiścią
i prowadź nadziei drogą.
Okaż w ciemności światło Chrystusa,
Matko Gromniczna, Matko Jezusa.
***
Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bód ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci jak promień
słońca
Światło Gromnicy.
Pod Twoją obronę się
uciekamy,
Przed Twym obrazem,
Przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy!
„Krwią Jego ran zostaliśmy
uzdrowieni”
(1 P 2,24)

11 lutego będziemy obchodzić 20-sty
Światowy Dzień Chorego.
Światowy Dzień Chorego Jan Paweł II
ustanowił w liście do kard. Fiorenzo
Angeliniego, pierwszego
przewodniczącego Rady z 13 maja
1992 r. Centralne obchody Dnia
odbywały się w różnych miastach
będących ważnymi sanktuariami
maryjnymi, w różnych krajach, m.in. w
1994 r. w Polsce na Jasnej Górze.
W każdym cierpieniu ludzkim
jest Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi.
Tąd w każdym cierpieniu jest odtąd
obecne pocieszenie przez
współcierpiącą miłośc Boga.
Niech Wasze cierpienia
Drodzy Chorzy, będą pocieszającą
obietnicą spotkania z Jezusem
Chrystusem w niebie.
Pozwólcie, że zacytuję Wam Myśl – św.
J.M.Vianney.

-Myśl- (św. Jan Maria Vianney)
„Cierpienie to tylko chwila.
Grybyśmy mogli spędzić kilka dni w niebie, zrozumielibyśmy wartość tej chwili cierpienia.
Nie narzekalibyśmy, że krzyż jest za ciężki, a przykre doświadczenie zbyt gorzkie...
Przeciwności stawiają nas pod krzyżem, a krzyż – pod bramą nieba...
Kiedy nie jesteśmy obarczeni krzyżem, stajemy się jałowi;
jeśli dźwigamy krzyże z rezygnacją, odczuwamy słodych, szczęście, radość...
Jest to początek nieba.”
Módlmy się psalmami;
- „Bo w Tobie Jahwe, pokładam nadzieję, Ty sam odpowiesz, Panie mój Boże.”
(Psalm 38)
- „Błogosławiony człowiek, Który nadzieję swoją złożył w Jahwe,
A nie przyłączą się do ludzi zuchwałych, Ani do tych, którzy drogą kłamstwapodążają”
(Psalm 40)
St.A.Zbierska
Luty2012
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Litery w polach od 1 do 35 utworzą rozwiązanie – myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które prosimy przesyłać na adres:
Buda Zygmunt, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń, w terminie do 20. lutego 2012 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki grudniowej”: Dobro stoi wyżej niż piękno. Nagrodę wylosowała: Pani Wanda Mutwicka ze Zbąszynia
oraz Panie Emilia i Kornelia Sobczak także ze Zbąszynia. GRATULUJEMY.
KRZYŻÓWKA LUTOWA
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
8/. muzyczna wizytówka zespołu Ich
Troje,
9/. szef mafii,
10/. jej nić pomogła opuścić Labirynt
Tezeuszowi,
12/. małe organy,
16/. tak nazywane są też trunki,
19/. anemon,
20/. senne mary,
21/. jest nim Bałtyk,
23/. zjazd, parlament,
26/. wykonana w trakcie zabiegu
medycznego,
28/. ujęcie filmowe,
29/. popularne rzemiosło,
30/. jest prawa i lewa,
31/. zmierzch, ciemność,
32/. nadmierna powierzchnia
mieszkania,
33/. 8 bitów,
35/. otacza lagunę,
37/. mały zieleniec,
39/. może złapać pływaka,
40/. za pługiem,
41/. fibryna,
43/. w naszym organizmie,
46/. ukochana Wokulskiego,
49/. nalewka z lutówek,
53/. aktorka Teatru Narodowego,
54/. Poznań.

Pionowo:
1/. wypłaca pieniądze,
2/. na PKiN w Warszawie,
3/. „zajęcie” urwisa,
4/. rodzaj zamszu,
5/. kozik,
6/. pociecha babci,
7/. niejeden w pracowni krawieckiej,
11/. było: rzymskie, osmańskie, mongolskie, Inków,
13/. znany kabaret,
14/. myśl przewodnia,
15/. na niejednym górskim stoku,
16/. niegrzeczny malec,
17/. pod sznurówką,
18/. szpilka w szpilkach,
22/. wychodzi z okolicy kulszowej splotu
krzyżowego,
25/. córka Zeusa i tytanidy Mnemosyne,
27/. emploi Gregory Pecka,
28/. ma ją ministrant,
34/. na głowie Żyda,
36/. Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwacji,
37/. mieszkaniec Skandynawii,
38/. w nim jedwabnik,
42/. przewożony bagaż na grzbiecie muła,
44/. jednostka częstotliwości fali dźwiękowej,
45/. w aparacie fotograficznym,
47/. zgorzelina,
48/. znany aktor amerykański,
50/. lawina,
51/. dawna sypialnia,
52/. najważniejszy element reaktora atomowego.
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