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Powitanie Ks. Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego
z racji wizytacji kanonicznej w parafii Zb¹szyñskiej, 16 listopada 2012 roku.
Ekscelencjo Ksiê¿e Arcybiskupie.
W imieniu ca³ej parafii pragnê
powitaæ Ciê w naszej wspólnocie
parafialnej. Przybywasz do nas na
kraniec naszej archidiecezji, gdzie
kiedyœ przebiega³a granica naszego
pañstwa, gdzie s¹ œlady walki o polskoœæ
i zachowanie religii katolickiej. Pewnie
te¿ dlatego w 1931 roku przyby³ Prymas
August Hlond by uczestniczyæ w XI
ZjeŸdzie Katolików Archidiecezji
GnieŸnieñskiej i Poznañskiej.
Na prze³omie X/XI wieku na
naszym terenie powstaje œwi¹tynia
spe³niaj¹ca rolê koœcio³a grodowego
bêd¹ca zarazem
pierwotnym
koœcio³em parafialnym dla wiernych
znacznego obszaru wokó³ Zb¹szynia.
Udokumentowane wiadomoœci o
parafii pochodz¹ z 1238 roku , obecny
z a œ ko œ c i ó ³ z f u n d a c j i ro d z i ny
Garczyñskich powsta³ w koñcu XVIII w.
Parafia nasza to wspólnota
z³o¿ona z nastêpuj¹cych miejscowoœci:
N o w y D w ó r, N ¹ d n i a , P e r z y n y,
Przyprostynia, Stefanowo, Strzy¿ewo i
Zb¹szyñ.
Patronuje nam NMP
Wniebowziêta, œwi¹tynia zaœ jest
uznana przez w³adzê duchown¹ jako
sanktuarium Maryjne, mo¿e mniej
znane, ale miejscowi parafianie,
kochaj¹cy Matkê Bo¿¹, nazywaj¹ j¹
Matk¹ Bo¿¹ Zb¹szyñsk¹ i otaczaj¹
szczególnym kultem obecny tu obraz
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, starszy od tej
œwi¹tyni.
¯ycie duchowe koncentruje siê
wokó³ œwi¹tyni parafialnej w Zb¹szyniu,
gdzie przez ca³y tydzieñ odprawiane s¹
Msze œw. i odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa.
Dziêki ¿yczliwoœci Zb¹szyñskiej
Telewizji Kablowej w ka¿d¹ niedzielê o
godz. 9.00 transmitowana jest Msza œw.
do domów chorych i starszych. Ponadto
Msze œw. raz w tygodniu odprawiaj¹ siê
w Perzynach i Strzy¿ewie.
Oko³o 38 procent parafian
uczêszcza na niedzielne nabo¿eñstwa.
W tygodniu odprawiamy Nowennê do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w
soboty, a w niedziele œpiewamy

Godzinki przed pierwsz¹ Msz¹ œw. W
ka¿d¹ œrodê modlimy siê przez
wstawiennictwo œw. Józefa.
Parafianie aktywnie
uczestnicz¹ w takich nabo¿eñstwach
j a k : R o r a t y, D r o g a K r z y ¿ o w a ,
nabo¿eñstwa ró¿añcowe, czas oktawy
Bo¿ego Cia³a. Raz do roku przed
œwiêtem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
prze¿ywamy rekolekcje parafialne. W
pi¹tek przed Niedziel¹ Palmow¹
uczestniczymy w drodze krzy¿owej
ulicami naszego miasta.
W ka¿dy pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca odwiedzani s¹ chorzy, a
szafarze, których mamy dziewiêciu
zanosz¹ Komuniê œw. do wszystkich,
którzy sobie tego ¿ycz¹ w niedziele,
œwiêta i uroczystoœci. Jest to ok. 60
chorych.
Przy o³tarzu s³u¿y 77 ch³opców
m³odszych i starszych. Oko³o 50
m³odych ludzi, dzieci i m³odzie¿y,
tworzy chórek dzieciêcy i scholê
m³odzie¿ow¹. Oko³o 40 dziewcz¹t i
ch³opców zgromadzonych jest w ERM
[Eucharystycznym Ruchu M³odych
przyp. red.]. Ró¿e ró¿añcowe kobiet i
mê¿czyzn to ponad 2000 osób. Wielu
spotyka siê raz w miesi¹cu na Mszy œw.
w niedzielê, by po Mszy dokonaæ
wymiany tajemnic ró¿añca.
W parafii dzia³aj¹ aktywnie
cz³onkowie grup duszpasterskich
takich jak: Caritas- doroœli i m³odzie¿
gimnazjalna, Rada Duszpasterska i Rada
Ekonomiczna, Ró¿e Ró¿añcowe, Stra¿
Honorowa NSPJ, Grupa modlitewna œw.
ojca Pio i b³. Jana Paw³a II, Redakcja
miesiêcznika "Zb¹skie Sanktuarium",
Ko ³ a P r z y j a c i ó ³ R a d i a M a r y j a ,
Duszpasterstwo nauczycieli, Wspólnota
Krwi Chrystusa, Czciciele Mi³osierdzia
Bo¿ego, Duszpasterstwo rodziców
ministrantów. W parafii funkcjonuje
Poradnia rodzinna, prowadzone s¹
kursy przedma³¿eñskie. W soboty i
niedziele otwarta jest czytelniokawiarnia "Hildegarda".
Dziêki ¿yczliwoœci parafian
nasze uroczystoœci liturgiczne i nie tylko
takie, upiêksza "Orkiestra Zb¹szyñska" i
zespó³ wokalny "Pauza". Istnieje te¿

sta³a grupa pañ, które w ramach
wolontariatu dbaj¹ o porz¹dek i piêkno
œwi¹tyni parafialnej. Podobnie dbaj¹
mieszkañcy Perzyn, Przyprostyni i
Strzy¿ewa o kaplice po³o¿one w ich
miejscowoœciach. Parafianie nasi
zgromadzeni w OSP [Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej przyp. red.], Towarzystwie
Gimnastycznym "Sokó³", w
rzemieœlniczym Cechu, miejscowe
zak³ady pracy wielokrotnie pomagaj¹ w
wszelkich inicjatywach gospodarczych,
kulturalnych, sportowych dziej¹cych siê
na terenie parafii.
Mamy te¿ i bol¹czki, niestety w
tym roku w miesi¹cu paŸdzierniku w
nabo¿eñstwach ró¿añcowych
uczestniczy³o bardzo ma³o dzieci.
Podobnie jak doros³ych, tylko jedna
trzecia dzieci i m³odzie¿y, uczestniczy w
niedzielnych Mszach œw.
Brakuje nam ci¹gle formalnej Grupy
Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia
M³odzie¿y – KSM [Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y przyp. red.].
W czasie od ostatniej wizytacji
dziêki zaanga¿owaniu parafian, w³adz
samorz¹dowych i Starostwa
Powiatowego uda³o siê przeprowadziæ
szereg remontów i zmian w naszej
parafii. Do podstawowych nale¿¹:
• prace w koœciele (wewn¹trz i na
zewn¹trz), nowa wschodnia
wie¿a koœcio³a parafialnego,
• remont koœcio³a œw. Miko³aja na
cmentarzu, dziêki ¿yczliwoœci
rzemieœlników, którzy o ten
koœció³ troszcz¹ siê ca³y czas,
• prace przy kaplicy w Perzynach,
Przyprostyni i Strzy¿ewie,
• remont Wikariatu i Domu
Katolickiego.
Ksiê¿e Arcybiskupie witaj¹c Ciê
w naszej parafii, proszê o
b³ogos³awieñstwo dla tego ludu, bo tutaj
¿yj¹ i mieszkaj¹ ludzie kochaj¹cy Boga i
Koœció³. ¯yczê te¿ Tobie, byœ dobrze
wœród nas siê czu³, zaœ bycie z nami by³o
dla Ciebie, Ksiê¿e Biskupie, owocnym
spotkaniem pasterza ze swoj¹
owczarni¹.
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"Zb¹skie Sanktuarium" na spotkaniu NIEZWYK£E ŒWIÊTA
z Arcybiskupem
W dniu 9 listopada 2012 w Domu
Oto rok znowu zakreœli³ ko³o.
Katolickim odby³o siê spotkanie
Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego z
przedstawicielami stowarzyszeñ i grup
dzia³aj¹cych przy parafii. Podczas
spotkania, reprezentanci
poszczególnych grup przedstawiali
Arcybiskupowi "sprawozdanie" z
dzia³alnoœci. Delegacja naszej Gazety
równie¿ uczestniczy³a w tym spotkaniu i
w poni¿szych s³owach przybli¿y³a Ks.
Arcybiskupowi nasze pismo.
"Pierwowzorem „Zb¹skiego
Sanktuarium” by³y ukazuj¹ce siê od
marca 2001 r. „Liœciki do chorych”, których
twórcami byli Gabriela i Miros³aw
Skubiszyñscy. Drukowane 1-2 razy w
miesi¹cu, w ma³ym formacie, w nak³adzie
kilkunastu egzemplarz, dociera³y poprzez
szafarzy do chorych. Z czasem pismo
zwiêkszy³o nak³ad i trafia³o do wszystkich
chorych odwiedzanych przez ksiê¿y.
Du¿e zmiany nast¹pi³y w 2005 r.,
kiedy od Zb¹szynia przyby³ obecny
proboszcz ks. Zbigniew Piotrowski.
„Liœciki do chorych” zmieni³y tytu³ na
„Zb¹skie Sanktuarium” oraz szatê
graficzn¹ i w takiej formie pismo istnieje
do dzisiaj. Miesiêcznik ukazuje siê o
nak³adzie ok. 700 egzemplarzy, a nad jego
form¹ i treœci¹ pracuje zespó³ redakcyjny
pod kierownictwem ks. Mateusza
Kubiaka, przy udziale ks. Marka
Krysmanna.
Redakcjê tworzy 15 osób. Raz w
miesi¹cu odbywa siê spotkanie, na którym
omawiany jest kolejny numer gazety oraz
nastêpuje podzia³ zadañ. Artyku³y drog¹
mailow¹ przekazywane s¹ do ks.
Mateusza, a po sk³adzie i korekcie, trafiaj¹
do druku. Czêœæ cz³onków Redakcji

spotyka siê ponownie przy sk³adaniu
wydrukowanych stron gazety.
Miesiêcznik pe³ni w parafii rolê
formacyjn¹ i informacyjn¹. W piœmie
znaleŸæ mo¿na artyku³y, które wyjaœniaj¹
ró¿ne kwestie ¿ycia duchowego. Przede
wszystkim jednak staramy siê
informowaæ o wydarzeniach zwi¹zanych
z ¿yciem naszej spo³ecznoœci. Oprócz
Kroniki i fotoreporta¿y, gazeta zawiera
inne sta³e rubryki – m. in.: Wywiad z
osobami pracuj¹cymi dla parafii, K¹cik
historyczny, Stronê Grupy Modlitewnej œw.
Ojca Pio i b³. Jana Paw³a II, ¯ywoty
Œwiêtych, Rozwa¿ania nad
przykazaniami, Krzy¿ówkê, K¹cik
poetycki, a ostatnio równie¿ K¹cik dla
dzieci.
W ka¿d¹ pier wsz¹ sobotê
miesi¹ca ksiê¿a zabieraj¹ nowy numer
„Zb¹skiego Sanktuarium” (oko³o 100 szt.)
do chorych naszej parafii. Pozosta³e
egzemplarze trafiaj¹ od sklepiku
koœcielnego oraz do placówek w
Perzynach i Strzy¿ewie. Poza tym
archiwalne numery „Zb¹skiego
Sanktuarium” od wrzeœnia 2008 r.
zamieszczane s¹ w formie elektronicznej
na stronie internetowej parafii.
Cieszymy siê, ¿e mimo
niedoci¹gniêæ i zmieniaj¹cego siê co jakiœ
czas sk³adu redakcyjnego, gazeta
„Zb¹skie Sanktuarium” ukazuje siê
nieprzerwanie od ponad 11 lat. Mamy
nadziejê, ¿e nieustanna praca nad form¹
pisma sprawi, ¿e bêdzie on wydawane
przez kolejne lata, a grono naszych
Czytelników bêdzie siê powiêksza³o."
Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon

Zbli¿a siê kolejne Bo¿e Narodzenie. To
najwa¿niejsze,
najwiêksze a przede
wszystkim najradoœniejsze œwiêta. Warto
zastanowiæ siê, dlaczego tak je lubimy,
dlaczego czekamy na nie z utêsknieniem?
Przecie¿ to raptem kilka dni? Seweryn
Krajewski w swojej piosence tak to
t³umaczy:
Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y, choæ
grudniowy,
Dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym gasn¹
wszelkie spory.
Jest taki dzieñ, w którym radoœæ wita
wszystkich.
D z i e ñ , któ r y j u ¿ ka ¿d y z n a o d
ko³yski.(…)
Jest taki dzieñ, tylko jeden w roku,
Dzieñ, zwyk³y dzieñ, który liczy siê od
zmroku.
Jest taki dzieñ, gdy jesteœmy wszyscy
razem.
Dzieñ, piêkny dzieñ, dziœ nam rok go
sk³ada w darze…

Ten wzruszaj¹cy tekst w prostych
s³owach wyra¿a to, co najwa¿niejsze –
prawdziw¹ magiê tych œwi¹t. Artysta
wyczarowa³ przed nami piêkny Wieczór
wigilijny, podczas którego ludzie
zapominaj¹ o sporach, w powietrzu unosi
siê cudowna aura przyjaŸni i ciep³a domu
rodzinnego. Wszyscy staj¹ siê dla siebie
mili i lepsi od tych, jakich znamy na co
dzieñ. Wszystko to razem tworzy
niepowtarzalny klimat, czar Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
To w³aœnie ten cudowny klimat
tych dni inspiruje artystów do tworzenia.
Oderwijmy siê na chwile od
p r z e d œ w i ¹ t e c z nyc h p o r z ¹ d k ó w i
codziennych k³opotów i zobaczmy œwiêta
oczami poetów i pisarzy.
Wszyscy chyba znamy historiê
Scrooge'a z „Opowieœci wigilijnej” K.
Dickensa. Pokazuje ona przemianê
bohatera. Magia wigilijnego wieczoru
wywar³a bowiem dobroczynny wp³yw na

4

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Ebenezera Scroog'a. Odwiedzi³y go trzy
duchy i zmusi³y, by uwa¿nie przyjrza³ siê
sobie, temu, co osi¹gn¹³, kim siê sta³ i
zastanowi³ siê nad sob¹ i swoim ¿yciem.
Bohater okaza³ siê pojêtnym uczniem i
zrozumia³ swoje naganne zachowanie
wobec innych ludzi. Oto kiedy
rozpoczynaj¹ siê œwiêta Scrooge jest
radosnym i szczêœliwym cz³owiekiem
otwartym na drugiego cz³owieka.
Uœmiecha siê do ludzi, obdarowuje ich
prezentami i, co najwa¿niejsze, pojedna³
siê z rodzin¹ i przekona³ siê, ¿e pieni¹dze
nie s¹ najwa¿niejsze w ¿yciu. Taki wp³yw
ma Bo¿e Narodzenie na cz³owieka –
zmienia go na lepsze.
Podobny motyw wykorzysta³a
Ma³gorzata Musierowiczowa w powieœci
„Noelka”. To bardzo ciep³a i wyraŸnie
œwi¹teczna opowieœæ o m³odej
dziewczynie, Elce. Akcja rozgrywa siê w
wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Nasza
bohaterka, rozpieszczona przez rodzinê,

przekonuje siê, ¿e nie wszyscy darz¹ j¹
bezkrytycznym uwielbieniem. Oto ojciec
zakocha³ siê w Gabrysi, dziadek i wujek
spotkali dawn¹ znajom¹, Terpentulê.
Noelka przesta³a byæ oczkiem w g³owie.
Tego Elka nie mo¿e tolerowaæ. Zamiast
c i e s z yæ s i ê œw i ê t a m i , w p a d a we
wœciek³oœæ, któr¹ wy³adowuje na
Terpentuli i obra¿ona wychodzi z domu.
Nie chce œwi¹t. Widzimy wiêc Elkê jako
ma³o sympatyczn¹ postaæ. Dziewczyna
jest egoistk¹ skupion¹ na swoich
potrzebach i swojej wygodzie. Nie widzi,
¿e jej postêpowanie rani najbli¿szych –
ojca, dziadka i wujka. Wa¿ne jest to, czego
chce Elka. Na szczêœcie los da³ jej drug¹
szansê. Spotka³a niezwyk³ego Gwiazdora
– Tomka i razem z nim rozpoczê³a
pouczaj¹c¹ podró¿. Wraz z Tomkiem
Kowalikiem, przebrana za Œnie¿ynkê,
o dw i e d z a ³ a d o my ró ¿ nyc h l u d z i
i uczestniczy w wielu bardzo wigiliach.
Ten jeden dzieñ poczyni³ ogromne zmiany
w egoistycznej osobowoœci Elki, zmiany
na lepsze. Dziewczyna spojrza³a na siebie
bardziej krytycznie, zrozumia³a, jak
krzywdz¹ce i niesprawiedliwe by³o jej
postêpowanie. Wigilia – noc cudów –
nauczy³a j¹, co w ¿yciu jest najpiêkniejsze,
a przede wszystkim najwa¿niejsze. S¹ to
mi³oœæ i dobroæ. Piêknie uj¹³ to William
Blake w wierszu „Boski wizerunek”, który
zosta³ do³¹czony do powieœci:
„Gdzie Dobroæ, Litoœæ, Pokój, Mi³oœæ –
Tam p³yn¹ nasze mod³y:
¯adnej znêkanej ludzkiej duszy
Te cnoty nie zawiod³y.
Bo Dobroæ, Litoœæ, Pokój, Mi³oœæ
To Bóg, co w³ada w œwiecie.
I Dobroæ, Litoœæ, Pokój, Mi³oœæ,
To cz³owiek – jego dzieciê.

chêtniej ulegamy trendom mody i
szukamy „innoœci”, w której jednak brak
tego, co najwa¿niejsze – Boga. A przecie¿
wystarczy tak niewiele:
Przy wigilijnym stole
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty;
¯e, jak mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orêdzie
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w waszym domu zasi¹dzie
Sercem Go przyj¹æ gor¹cym
Na œcie¿aj otworzyæ wrota Oto, co czyniæ wam ka¿e
Mi³oœæ – najwiêksza cnota…
Jan Kasprowicz odsy³a nas do tradycji, to
tego, co tak naprawdê jest wa¿ne podczas
tych œwi¹t. Nie prezenty, czy dobre
jedzenie. To tylko powierzchowne
dzia³ania, które zas³aniaj¹ nam Tajemnicê
Wcielenia, a w konsekwencji niszcz¹
tradycjê. Wa¿ne s¹ szczere, z serca
p³yn¹ce ¿yczenia wypowiadane podczas
³amania siê op³atkiem, mi³oœæ ³¹cz¹ca
rodzinê i rozmyœlania o tajemnicy, jaka siê
dope³nia: oto Bóg staje siê cz³owiekiem
dla mnie.
W ten magiczny wieczór, jak pisze
K.I. Ga³czyñski:
Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
Blask œwieczek z³otem zasnuwa,
A z k¹ta, z ust brata p³ynie
Kolêda na okarynie:
Lulaj¿e, Jezuniu…
To tylko kilka tekstów, ale
wszystkie pokazuj¹, jak wielki urok kryje
siê w tym prostym s³owie – Wigilia. ¯adne
chyba œwiêta nie nastrajaj¹ nas tak, jak ten
wigilijny wieczór, jedyny wieczór w roku,
kiedy stajemy siê lepsi, bardziej ludzcy,
¿yczliwsi, wieczór maj¹cy coœ ze
œwiêtoœci.

Kiedy ju¿ uda nam siê odnaleŸæ w
sobie œwi¹teczny nastrój, kiedy damy siê
zaczarowaæ œwiêtom, czas zasi¹œæ do sto³u
i podzieliæ siê op³atkiem. Tak o tym pisze
K.C. Norwid:
Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ
wigilijny,
P r z y w ze j œ c i u p i e r w sze j gw i a zd y
wieczornej na niebie,
Katarzyna Kubiak
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb
biblijny
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym
chlebie.
Dzielenie siê op³atkiem to tradycja
typowo polska. Sta³a siê symbolem
mi³oœci. Dzielimy siê nim, tak jak chlebem,
by w te sposób podkreœliæ, ¿e mi³oœæ jest
nam potrzebna do ¿ycia tak jak chleb. Sam
gest dzielenia siê podkreœla to, ¿e wszyscy
jesteœmy jedn¹ rodzin¹, która powinna
sobie pomagaæ.
Trochê to mo¿e nieosi¹galne we
wspó³czesnym zabieganym œwiecie. Coraz
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Poczuj Bo¿e Narodzenie...
Przedœwi¹teczne przygotowania niekiedy
poch³aniaj¹ nas tak bardzo, ¿e w ferworze
spraw i zajêæ zapominamy po co, tak
naprawdê, spotykamy siê przy wigilijnym
stole. Jak sprawiæ aby te œwiêta by³y
niezapomniane?
Œwiêta za pasem. Nie ma godziny, byœmy
nie zastanawiali siê, czy jest jeszcze coœ, co
natychmiast powinniœmy zrobiæ. Przecie¿
to oczywiste, ¿e wszystko trzeba wykonaæ
"na teraz". Dni nabieraj¹ zawrotnego
tempa. Wstajesz rano i pêdzisz do pracy,
wracaj¹c do domu w poœpiechu robisz
zakupy, jeszcze umówiona wizyta u
fryzjera (musisz siê przecie¿ jakoœ
pokazaæ dawno niewidzianej rodzinie). W
tych myœlach wiruje karuzela.
Umyæ okna, kupiæ karpia, wytrzepaæ
dywany, umyæ okna, kupiæ karpia,
wytrzepaæ dywany. I tak w ko³o Macieju.
Stop! Mierz si³y na zamiary i pamiêtaj, ¿e
œwiêta to nie gruntowne porz¹dki, karp w
galarecie, czy szykowna satynowa bluzka.
Zastanów siê, czy w tym ferworze
niecierpi¹cych zw³oki spraw i zajêæ nie
umkn¹³ ci gdzieœ prawdziwy duch Bo¿ego
Narodzenia?
Czym w takim razie s¹ œwiêta? To
czuwanie przy ¿³óbku, to czas spêdzony z
rodzin¹. Niezwyk³e chwile, kiedy
zatrzymujemy siê zamyœleni nad tym, co
naprawdê wa¿ne. To przygotowanie
naszych serc na przyjêcie Ma³ego Jezusa.
Ewa K.

Tajemnica poœwiêconej soli
Z Adwentem zaczynamy nowy
rok duszpasterski pod has³em „Byæ sol¹
ziemi”. Warto zatem przypomnieæ sobie
jakie w³aœciwoœci ma sól i co symbolizuje
w naszej wierze, któr¹ w tym roku w
sposób szczególny mamy umacniaæ i
rozwijaæ.
Sól zawsze by³a nierozdzielnie zwi¹zana
ze zmys³em, który najbardziej jest na ni¹
wra¿liwy, a wiêc ze smakiem. Dlatego te¿
jest jego symbolem. S³u¿y do
podkreœlania smaku potraw, do ich
konserwowania i przechowywania na
d³u¿ej. Sól symbolizuje tak¿e m.in.
uzdrowienie, trwa³oœæ, oczyszczenie,
m¹droœæ, ale równie¿ zniszczenie.
Od bardzo dawna sól odgrywa niema³¹
rolê w kulcie. Stary Testament przypisuje
jej w³aœciwoœci podtrzymuj¹ce ¿ycie
i trwanie w pe³ni si³. Sól zaspokaja
¿yciowe potrzeby cz³owieka i stanowi te¿,
przepisany prawem, dodatek do ka¿dej
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ofiary która mia³a byæ ni¹ posypana na
znak oczyszczenia (np. w Prawie
Moj¿eszowym). Jest ona tak¿e
symbolicznym wyrazem wiêzi miêdzy
Bogiem a cz³owiekiem. Za pomoc¹ soli
Elizeusz oczyœci³ Ÿród³o, którego zatruta
woda powodowa³a ró¿ne kalectwa
noworodków, a tak¿e bywa³a przyczyn¹
œmierci.
Od IV wieku praktykowano obrzêd
b³ogos³awieñstwa soli, która by³a
uwa¿ana za œrodek przeciw z³u. Sól,
nawi¹zuj¹c do cudu Elizeusza, stosowano
tak¿e przy b³ogos³awieniu wody
œwiêconej. Mia³a ona ochraniaæ duszê,
oddalaæ pokusy szatañskie, a tak¿e
umacniaæ m¹droœæ. Do roku 1969 sól
podawano katechumenom przy
udzielaniu chrztu.
P o œ w i ê c o n a s ó l n a l e ¿ y d o t z w.
SAKRAMENTALIÓW. S¹ to znaki œwiête,
które z pewnym podobieñstwem do
sakramentów oznaczaj¹ skutki przede
wszystkim duchowe (KKK 1667). U¿ycie
sakramentaliów nale¿y do kompetencji
ka¿dego kap³ana. Moc sakramentaliów,
jak uczy nas Katechizm, le¿y we
wstawienniczej modlitwie Koœcio³a, w
imieniu którego kap³an b³ogos³awi,
poœwiêca lube egzorcyzmuje osoby i
przedmioty. Sakramentalia s¹ ³¹cznikiem
miêdzy œwiatem nadprzyrodzonym a
p r z y ro d z o ny m , a w i ê c s ³ u ¿ ¹ d o
uœwiêcania ¿ycia cz³owieka. Z tego
powodu s¹ zagro¿eniem dla z³ych
duchów, a ich wartoœæ w walce z si³ami z³a
nie mo¿e byæ lekcewa¿ona.
Egzorcyzmowana sól oddzia³uje na dane
miejsce, gdzie zostaje rozsypana (np. w
pomieszczeniach ska¿onych dzia³aniem
si³ diabelskich, gdzie by³y wywo³ywane
z³e duchy, odbywa³y siê rytua³y pogañskie
i spirytystyczne). Stosuje siê j¹ tak¿e w
ochronie domów, mieszkañ, zabudowañ
gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi
d o m n i e m a n i e , ¿ e m o g¹ byæ p o d
dzia³aniem uroków lub kl¹tw.
W paŸdzierniku rozpoczêliœmy
rok wiary - wiara jest sol¹ która nadaje
„smak” naszemu ¿yciu. Sol¹ mo¿emy
nazwaæ tak¿e ró¿norakie doœwiadczenia,
przez które zostaje wypróbowana,
umacniana, a niekiedy oczyszczana nasza
wiara. Przewrotnoœci tego œwiata Jezus
przeciwstawia pos³annictwo swoich
uczniów: „Wy jesteœcie sol¹ ziemi” — co
oznacza, ¿e uczniowie Jezusa zostali
powo³ani, ¿eby nieœæ S³owo Bo¿e na
krañce ziemi. Trzeba nam jednak nie
zapominaæ o dalszych s³owach Chrystusa
„Lecz jeœli sól utraci swój smak, czym¿e j¹
posoliæ?” Mt 5,13

B³ogos³awiony PIUS IX
B³ogos³awiony Pius IX, w³aœciwie
Giovanni Maria Mastai Ferretti urodzi³ siê
13 maja 1792 r. w Senigalii. W m³odoœci
chorowa³, prawdopodobnie na epilepsjê, z
której zosta³ uzdrowiony dziêki Matce
Bo¿ej Loretañskiej.
KARIERA KAP£AÑSKA:
1819 r. - œwiêcenia kap³añskie
by³ rektorem instytutu wychowawczego
1823-25 r. - towarzyszy³ nuncjuszowi
apostolskiemu w Chile
pe³ni³ funkcjê dyrektora rzymskiego
hospicjum œw. Micha³a
1827 r. - w wieku 35 lat zostaje biskupem
w Spoleto
1832 r. - zostaje biskupem w Imoli
1840 r. - otrzymuje do godnoœci
kardynalskiej
1846 r. - wybrany zostaje pasterzem
Koœcio³a oraz przyjmuje imiê Piusa IX.
JAKO PAPIE¯:
uwagê poœwiêca³ w du¿ej mierze
sprawom Pañstwa Koœcielnego,
wyrazi³ zgodê na budowê kolei ¿elaznej
na terenie Pañstwa Koœcielnego,
posiada³ konserwatywne pogl¹dy,
potêpia³ m.in. rozdzia³ Koœcio³a do
pañstwa, laickiego nauczania (encyklika
Quanta cura),
w Syllabusie wskaza³ b³êdy (80) tez,
doktryn i idei, dotycz¹cych m.in.
socjalizmu, fa³szego ekumenizmu),
w czasie rewolucji w 1848 r. zmuszony
zosta³ na dwa lata do opuszczenia Rzymu,
og³osi³ siê „wiêŸniem Watykanu”protest przeciwko okupacji miasta przez
wojska piemonckie,
1854 r. - og³osi³ dogmat o Niepokalanym
Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Panny,
przeprowadzi³ Soboru Watykañski I,
popiera³ rozwój katolicyzmu w Ameryce
Pó³nocnej,
Mieczys³awa Ledóchowskiego,
arcybiskupa gnieŸnieñskiego mianowa³
kardyna³em,
beatyfikowa³ Andrzeja Bobolê,
zaprotestowa³ przeciwko rosyjskiemu
okrucieñstwu w zwalczaniu powstania
styczniowego,
wezwa³ Koœció³ Katolicki do modlitw za
Polskê.
Pius IX zmar³ 7 lutego 1878 r. w
Watykanie.
Ciekawostki:
Proces beatyfikacyjny Piusa IX zosta³
wszczêty przez jego nastêpcê - Piusa X, a
b³ogos³awionym og³osi³ go dopiero b³.
papie¿ Jan Pawe³ II,
Jego pontyfikat by³ najd³u¿szy po œw.
Piotrze (oko³o 32 lata).
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Przykazania Bo¿e w naszym ¿yciu
Podsumowanie rocznych rozwa¿añ nieskromnymi myœlami (VI i IX), nie
¯yæ w prawdzie to byæ w zgodzie ze swoim
sumieniem
ks. Jerzy Popie³uszko

Drodzy czytelnicy Zb¹skiego
Sanktuarium!
Od listopada 2011 roku pisa³em
na ³amach naszej parafialnej gazetki
artyku³y dotycz¹ce Przykazañ Bo¿ych –
zarówno o Dekalogu, jak i o przykazaniu
m i ³ o œ c i . N a d s z e d ³ c z a s , by o we
rozwa¿ania podsumowaæ. W artykule
tym chcia³bym wykazaæ, i¿ wszystkie
wy¿ej wspomniane przykazania ³¹cz¹ siê
ze sob¹ w sposób nierozerwalny i dlatego
ka¿dy z nas powinien staraæ siê
realizowaæ je w swoim ¿yciu.
Jak pisa³em w dwóch ostatnich
numerach – najwa¿niejszym
przykazaniem jest przykazanie mi³oœci.
To w³aœnie na przykazaniu mi³oœci oprzeæ
mo¿na wszystkie dziesiêæ przykazañ
Dekalogu. Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga
swego – nakaz ten ³¹czy siê w sposób
o c z y w i s t y z p i e r ws z y m i t r z e m a
przykazaniami Dekalogu, czyli tymi,
które wskazuj¹ na potrzebê mi³owania
jedynego Boga, nie przyzywania
nadaremno Jego imienia, a tak¿e na
obowi¹zek uroczystego obchodzenia
œwi¹t nakazanych i niedziel. Z kolei druga
czêœæ przykazania mi³oœci – bêdziesz
mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie samego
odnosi siê bezpoœrednio do przykazañ od
czwartego do dziesi¹tego. Moim zdaniem
kardynalne znaczenie ma tak¿e pierwsze
przykazanie Dekalogu – Nie bêdziesz mia³
Bogów cudzych przede mn¹! Jeœli bowiem
przestrzegamy tego przykazania, to
przestrzegamy wszystkich innych. I tak
odnosi siê ono do przykazania mi³oœci –
jeœli czcimy jedynego Boga, to Go
kochamy, a tak¿e mi³ujemy bliŸnich, w
których winniœmy dostrzegaæ Boski
obraz i podobieñstwo. Chc¹c czciæ Boga,
szanujemy Jego imiê (przykazanie II),
chcemy œwiêtowaæ dni mu poœwiêcone
(III), szanujemy swoich rodziców, którzy
dziêki Boskiemu mi³osierdziu dostali dar,
jakim jest dziecko (IV), nie zabijamy
siebie ani innych, gdy¿ jest to obraza dla
Boskiej mi³oœci (V), nie ulegamy
po¿¹dliwoœciom cia³a i bronimy siê przed

przyw³aszczamy sobie cudzego mienia,
które inne osoby zdoby³y dziêki
Boskiemu wsparciu oraz nie po¿¹damy
go w swej nienawiœci (VII i X), a tak¿e
dajemy œwiadectwo prawdzie i nie
fa³szujemy rzeczywistoœci, wystêpuj¹c z
niegodnymi oskar¿eniami przeciwko
swoim bliŸnim (VIII). Jak zatem widaæ,
przykazania Bo¿e s¹ tworem
doskona ³ym – gdy¿ s¹ ze sob¹
nierozerwalnie sprzê¿one.
Przykazania Bo¿e s¹ bardzo
wa¿nym elementem ¿ycia ka¿dego
chrzeœcijanina. Przestrzegaæ ich
powinniœmy na ka¿dym jego etapie.
Mog¹ one mieæ wiele zastosowañ –
mo¿emy codziennie analizowaæ swe
uczynki na ich podstawie, mo¿emy
dziêki nim skutecznie przeprowadziæ
rachunek sumienia, czy te¿ po prostu
rozwa¿aæ, co Bóg chce nam powiedzieæ
poprzez owe nakazy zapisane w Piœmie
Œwiêtym. Jak s³usznie zapisane jest w
Katechizmie Koœcio³a Katolickiego:
Dziesiêæ przykazañ, bêd¹c wyrazem
podstawowych powinnoœci cz³owieka
wzglêdem Boga i wzglêdem bliŸniego,
objawia w swojej istotnej treœci
powa¿ne zobowi¹zania. S¹ one ze
swojej natury niezmienne i
obowi¹zuj¹ zawsze i wszêdzie. Nikt nie
mo¿e od nich dyspensowaæ. Dziesiêæ
p r z yka za ñ w y r y ³ B ó g w s e rc u
cz³owieka (KKK 2072). Dlatego te¿
wa¿ne, jest, by ka¿dy z nas poj¹³ istotê
przykazañ Bo¿ych, wa¿ne, by ka¿dy z nas
wiedzia³, czego Bóg wymaga od nas w
codziennym ¿yciu. Pamiêtajmy, ¿e Bóg
sam daje nam ca³ego Siebie, pos³a³ nam
te¿ swojego jedynego Syna na Ziemiê,
byœmy mogli byæ zbawieni. Z
wdziêcznoœci powinniœmy przynajmniej
staraæ siê postêpowaæ w ¿yciu z mi³oœci¹
i pokor¹, bo jak s³usznie zauwa¿y³ ju¿
Salomon: Gdzie bêdzie pycha, tam
bêdzie i hañba, a gdzie pokora, tam
m¹droœæ. To w³aœnie pokora wzglêdem
Stwórcy jest tym, co rozwija nasze
poczucie moralnoœci, dziêki pokorze
mo¿emy nauczyæ siê jak nale¿y
naprawdê ¿yæ. Jeœli w swoim ¿yciu mamy
jakieœ w¹tpliwoœci, rozterki, problemy,
przypomnijmy sobie przykazanie
mi³oœci i powiedzmy, choæby w myœlach,

Jezu, ufam Tobie! Na samym pocz¹tku
artyku³u przytoczy³em s³owa ks. Jerzego
Popie³uszki. Myœlê, ¿e w nich wyra¿a siê
wszystko, co potrzebne – jeœli nie
postêpujemy w zgodzie z prawd¹, to
psuje siê nasze sumienie, stajemy siê
coraz bardziej nieczuli, tracimy
wra¿liwoœæ, a w efekcie tracimy sens
¿ycia. Jeœli oszukujemy samych siebie,
t³umacz¹c sobie, ¿e przecie¿ „ja nie mam
¿adnych grzechów”, ¿e inni te¿ grzesz¹ i
to o wiele bardziej, ¿e skoro nikogo nigdy
nie zabi³em i chodzê do koœcio³a, to Bogu
to w zupe³noœci wystarczy. Otó¿ prawda
jest taka, i¿ to wcale nie wystarcza!
Przypominam: Bóg daje nam siebie
s a m e g o w c a ³ o œ c i b e z ¿ a d nyc h
ograniczeñ! Musimy tylko chcieæ Go
przyj¹æ, jeœli zaœ od Niego siê odwracamy
i postêpujemy niezgodnie z Jego
nakazami, to nie ¿yjemy w prawdzie i
przez to oddalamy siê od prawdziwego
dobra. Dlatego tak wa¿ne jest czêste
przystêpowanie do sakramentu pokuty.
W artyku³ach, które pisa³em
przez ostatni rok, stara³em siê przybli¿yæ
problemy, które kryj¹ siê w konkretnych
przykazaniach Bo¿ych. Moim celem by³o
zwrócenie uwagi na najwa¿niejsze
aspekty ka¿dego przykazania, a tak¿e na
zagadnienia teoretycznie mniej wa¿ne,
które jednak, jeœli s¹ pomijane, to s¹
tak¿e przyczyn¹ ³amania nakazów
Bo¿ych. Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê
moimi rozwa¿aniami nieco poszerzyæ
wiedzê naszych czytelników na te
niezwykle wa¿ne zagadnienia. Jeœli na
jakiœ temat napisa³em zbyt ma³o lub coœ
by³o nie do koñca jasne, to przepraszam,
jednak¿e ogranicza³o mnie przede
wszystkim miejsce, które jest
przeznaczone w gazetce na jeden
artyku³. Mam nadziejê, i¿ moje artyku³y
sk³oni³y te¿ Pañstwa do refleksji nad
w³asnym ¿yciem i ukaza³y ow¹ formu³ê
przykazañ z nieco innej perspektywy ni¿
mog³oby to wynikaæ jedynie z jej
literalnego brzmienia. Jeœli tak siê sta³o,
to siê bardzo cieszê. W razie
jakichkolwiek pytañ, problemów, które
ewentualnie wynik³yby po przeczytaniu
któregoœ z moich artyku³ów, proszê o
wysy³anie e-maili na adres redakcji. Z
chêci¹ odpowiem na ró¿ne pytania,
oczywiœcie, w miarê mo¿liwoœci.
B³a¿ej Boch
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najdro¿szy skarb jakim jest ¿ycie, to musi w ramach spo³eczeñstwa. Problem kary
OdpowiedŸ na list poczuæ
ten sam strach, jaki czu³a jego œmierci jest mi szczególnie bliski, gdy¿
W zwi¹zku z artyku³em pt. „Nie
zabijaj”(opublikowanym w gazetce w
m a r c u 2 0 1 2 r. ) w r a m a c h c y k l u
„Przykazania Bo¿e” jeden z czytelników
naszej gazetki napisa³ e-maila, w którym
przedstawi³ swoje zdanie na temat kary
œmierci. Poni¿ej zamieszczamy treœæ
owego maila (pisownia oryginalna) oraz
odpowiedŸ autora.
Droga Redakcjo !
Postanowi³em napisaæ do Was w zwi¹zku z
cyklicznym artyku³em w "Zb¹skim
Sanktuarium" na temat rozwa¿añ nad
kolejnymi przykazaniami Bo¿ymi.
Przeczyta³em uwa¿nie tekst odnoœne
przykazania V "Nie zabijaj". Absolutnie nie
mogê siê zgodziæ z interpretacj¹ autora
tekstu dotycz¹c¹ kary œmierci. Napiszê tak.
Uwa¿am siê za cz³owieka wierz¹cego i
praktykuj¹cego, ale jestem zdecydowanym
zwolennikiem kary œmierci. Nie chcê
wchodziæ w temat, czy i jak wspó³czesne
pañstwo skutecznie izoluje przestêpców od
spo³eczeñstwa, o przepisy karne, prawne
itp. ¯ycie pokazuje jedno. Dramat
cierpi¹cych z bólu ludzi, którzy nagle trac¹
swoich bliskich. A dlaczego ??? Tylko
dlatego, ¿e ich córka czy syn pos³usznie
wracali do domu poci¹giem, a jakiœ typek
postanowi³ dla zabawy wypchn¹æ ich za
drzwi pêdz¹cego wagonu. To tylko
przyk³ad pierwszy z brzegu, podobne
mo¿na przeczytaæ w ka¿dej gazecie. I jeœli
owy morderca by³ w chwili zbrodni
ca³kowicie poczytalny, robi³ to œwiadomie,
to nie mo¿e byæ dla niego innej kary, ni¿
kara œmierci. Pewnie padn¹ s³owa, ¿e
trzeba wybaczyæ, okazaæ mi³osierdzie,
wierzyæ ¿e siê zmieni. Nawet kara
do¿ywotniego wiêzienia nie jest dla takich
osób adekwatna do tego co zrobi³. Ból
rodziców, rodziny, najbli¿szych nigdy nie
bêdzie z³agodzony. Jedynie œwiadomoœæ, ¿e
zwyrodnialca dosiêg³a sprawiedliwoœæ
czyli œmieræ. A póŸniej to niech sam Bóg
oceni czy zas³uguje jeszcze na czyœciec. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e cz³owiek wychodzi po
kilkunastu latach z wiêzienia, bo
oczywiœcie z³agodzono mu wyrok za dobre
sprawowanie, i œmieje siê rodzinie w twarz.
Podejrzewam, ¿e ludzie którzy s¹
przeciwnikami kary œmierci, zmieniliby
zdanie gdyby podobny dramat spotka³ ich
najbli¿szych.
Chcia³bym byæ dobrze zrozumiany. Nie
mówiê tutaj o bezmyœlnym traceniu
wszystkich ludzi, którzy pope³nili b³¹d.
Ka¿dy ma do nich prawo, ale jeœli ktoœ
œwiadomie odbiera drugiemu cz³owiekowi
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ofiara. A takie odczucia mo¿e mu tylko
zapewniæ wyrok œmierci.
Wszystko musi byæ poprzedzone oczywiœcie
rzetelnym dochodzeniem, sprawiedliwym
postêpowaniem s¹dowym itp.
Zgadzam siê z autorem tekstu tylko w
jednej kwestii, mianowicie odnoœnie
potêpienia kar œmierci dla przeciwników
politycznych, osób o innym kolorze skóry,
wyznania itp. Re¿im trzeba potêpiaæ,
trzeba mówiæ o tym g³oœno i modliæ siê, aby
rz¹dz¹cy ludzie poszli po rozum do g³owy i
zrozumieli, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo do
innych pogl¹dów i patrzenia na œwiat.
Liczê, ¿e moje spojrzenie na t¹ kwestiê,
znajdzie swoje miejsce w którymœ z
kolejnych numerów parafialnej gazetki.
(nazwisko autora do wiadomoœci
redakcji)
Szanowny Panie!
Bardzo siê cieszê, ¿e postanowi³
Pan napisaæ do naszej parafialnej gazetki.
Nie mam najmniejszego zamiaru
krytykowaæ Pana za pogl¹dy, które Pan
prezentuje, gdy¿ – jak Pan s³usznie
zaznaczy³ – ka¿dy cz³owiek ma prawo do
w³asnych pogl¹dów i patrzenia na œwiat.
Aby nie powielaæ tego, co napisa³em w
samym artykule dotycz¹cym przykazania
„Nie zabijaj” (co by³oby bezcelowe)
postaram siê odnieœæ bezpoœrednio do
Pana listu.
Z pewnoœci¹ ma Pan racjê, i¿
zazwyczaj morderstwo wi¹¿e siê z
ogromnym dramatem i cierpieniem dla
bliskich ofiary. Co do przeciwników kary
œmierci – byæ mo¿e pewien odsetek z nich
zmieni³by swoje zdanie jej dotycz¹ce,
jednak¿e ciê¿ko to oceniaæ, gdy¿ nikt z nas
nie wie, jak zachowa siê w danej sytuacji,
dopóki rzeczywiœcie jej nie doœwiadczy.
Z a d a n i e m m o j e g o a r t yku ³ u by ³ o
przedstawienie pogl¹dów na temat
dopuszczalnoœci kary œmierci zgodnie z
nauczaniem Koœcio³a Katolickiego.
Oczywiœcie sam zgadzam siê z tym
zdaniem, gdy¿ w przeciwnym razie mój
artyku³ nie by³by wiarygodny. Ma Pan
racjê, ¿e tylko Bóg jest w³adny oceniaæ
sprawiedliwie postepowanie danego
cz³owieka, a jest tak, poniewa¿ cz³owiek
nic nie jest w stanie przed Nim ukryæ.
Jednak¿e nigdy nie zgodzê siê z pogl¹dem,
i¿ kara œmierci jest sprawiedliwa.
Wspó³czeœni ludzie, jeœli nawet nie
odwo³uj¹ siê do wartoœci
chrzeœcijañskich, winni postêpowaæ
zgodnie z zasad¹ humanitaryzmu i w
zgodzie z etyk¹ oraz moralnoœci¹, które to
dotycz¹ wszystkich nas funkcjonuj¹cych

oprócz moich zainteresowañ na gruncie
teologiczno-moralnym, interesuje mnie to
zagadnienie tak¿e z punktu widzenia
czysto prawnego (gdy¿ aktualnie jestem
s t u d e n t e m p ra wa ) . Z g a d z a m s i ê
zdecydowanie z Panem, i¿ nie powinno byæ
tak, ¿e zwyrodnialcy wychodz¹ po
kilkunastu latach z wiêzienia za dobre
sprawowanie. Ponadto przyznam Panu
racjê, i¿ nawet kara do¿ywotniego
pozbawienia wolnoœci nie jest adekwatna
do pope³nionej, umyœlnej zbrodni
zabójstwa. Moim zdaniem jednak jest to
wina samego systemu prawa karnego w
Polsce. Byæ mo¿e o wiele wiêkszym
postrachem dla potencjalnych
przestêpców by³by rozbudowany system
kar polegaj¹cy na przymusowych
robotach publicznych, a tak¿e obowi¹zek
pracy, by zarobiæ na swe utrzymanie w
wiêzieniu. Kara ta powinna byæ uci¹¿liwa –
myœlê, ¿e winna byæ to ciê¿ka praca
fizyczna. Nie mo¿e byæ tak, ¿e dany
przestêpca ¿yje na koszt pañstwa. W tym
miejscu jednak mo¿emy mieæ pretensje
wy³¹cznie do ustawodawcy – ¿e jest zbyt
³agodny w stanowionym przez siebie
prawie i ¿e powinien rozwa¿yæ
wprowadzenie kar bardziej dolegliwych i
potencjalnie odstraszaj¹cych przed
dokonaniem przestêpstwa. Inaczej
sprawa ma siê, jeœli patrzymy z punktu
widzenia naszej wiary. Otó¿ rozumiem
Pana stwierdzenie, i¿ ciê¿ko jest liczyæ na
to, ¿e bliscy ofiary wybacz¹ mordercy i
oka¿¹ mi³osierdzie. Jednak¿e winniœmy
sobie uœwiadomiæ, i¿ ca³a nasza religia
opiera siê na fundamencie mi³oœci, z
którym musi wi¹zaæ siê wybaczenie. I choæ
rzeczywiœcie mo¿e wydawaæ siê to trudne,
to ka¿dy katolik winien kierowaæ siê w
swym ¿yciu mi³oœci¹ oraz potrafiæ
wybaczaæ. Bo czy¿ w istocie, jeœli
skazujemy innego cz³owieka na œmieræ,
niewa¿ne jak by siê nie zachowywa³, to czy
jesteœmy w tym momencie lepsi od niego?
Zasada „oko za oko, z¹b za z¹b”, czyli tzw.
prawo talionu wydaje siê mo¿e poprawne
z punktu widzenia sprawiedliwoœci,
jednak¿e pamiêtajmy, i¿ Bóg bêdzie s¹dzi³
nas po uczynkach. Jeœli jesteœmy w stanie
wybaczyæ drugiemu cz³owiekowi nawet
najwiêksze przewinienie wzglêdem nas
samych, to urastamy w oczach Boga i
zmierzamy ku Jego œwiat³oœci. Pisze Pan,
nie bez racji, i¿ ewentualne wyroki œmierci
powinny zapadaæ w drodze rzetelnego
postepowania s¹dowego i dowodowego
oraz powinny byæ orzekane tylko w
najbardziej karygodnych przypadkach. Z
jednej strony podejœcie takie mo¿e
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wydawaæ siê s³uszne, z drugiej jednak, czy
m a ³ o s i ê s ³ y s z y o n i e s ³ u s z nyc h
oskar¿eniach i wyrokach opiewaj¹cych na
d³ugie lata wiêzienia (polecam w tym
momencie œwietny polski film dotycz¹cy
owej kwestii pt. „Bezmiar
s p ra w i e d l iw o œ c i ” ) ? C z y m o ¿ e my
ryzykowaæ nies³uszne pozbawienie ¿ycia
choæ jednej istoty ludzkiej w imiê
„poczucia sprawiedliwoœci”? Moim
zdaniem jest to w¹tpliwe z punktu
widzenia moralnoœci, która, w wiêkszym
lub mniejszym stopniu, tkwi w ka¿dym z
nas. Bóg os¹dzi po œmierci ka¿dego z nas, a
zatem nie bawmy siê sami w Boga na
Ziemi – nie zostaliœmy stworzeni po to, by
decydowaæ o tym, czy komuœ odebraæ
¿ yc i e . O c z y w i œ c i e , n i e m o ¿ l iw¹ i
iluzoryczn¹ wizj¹ jest ¿ycie w pe³nej
harmonii, swoistej utopii, gdzie nie ma z³a,
wszyscy siê zgadzaj¹ i brak jest
jakichkolwiek odstêpstw od norm.
Jednak¿e pamiêtajmy, i¿ ¿ycie w
spo³eczeñstwie do czegoœ zobowi¹zuje.
Owszem, jeœli ktoœ narusza w sposób
znacz¹cy powszechnie obowi¹zuj¹ce
normy moralne, jak i prawne, to
odizolujmy go od spo³eczeñstwa,
poddajmy specjalistycznemu leczeniu,
ska¿my na ciê¿kie roboty publiczne, ale
nie zabijajmy, gdy¿ paradoksalnie, chc¹c
czyniæ sprawiedliwoœæ,
rozprzestrzeniamy w ten sposób
nienawiœæ. Akt morderstwa, choæby by³
nawet rozwa¿any w kontekœcie czynienia
dobra i utrzymania ³adu spo³ecznego, jest
zawsze najwy¿szym aktem z³a i nie ma co
do tego ¿adnych w¹tpliwoœci.
Na koniec napiszê, i¿ nie s¹dzê,
aby moje wywody przekona³y Pana do
zmiany zdania wzglêdem kary œmierci. Jak
napisa³em we wstêpie, szanujê Pana
zdanie i liczê siê z nim, co wiêcej, wielu
moich znajomych myœli podobnie jak Pan,
a jestem z nimi na co dzieñ w ca³kiem
dobrych relacjach. Jednak¿e uwa¿am, i¿
poprzez fakt przynale¿noœci do Koœcio³a
rzymskokatolickiego, nale¿y odrzuciæ
koniecznoœæ stosowania kary œmierci,
gdy¿ jest to sprzeczne z najwy¿ej
chronion¹ wartoœci¹, tak¿e na gruncie
prawa pañstwowego, a wartoœci¹ t¹ jest
¿ycie ludzkie. Oczywiœcie, nikomu nie
mo¿na odmówiæ miana katolika tylko
dlatego, ¿e popiera karê œmierci, ale mam
nadziejê, ¿e uda mi siê osoby te sk³oniæ,
choæ w minimalnym stopniu, do refleksji
dotycz¹cej tego zagadnienia.
Dziêkuje Panu za e-maila i pozdrawiam,
B³a¿ej Boch

„ A L K O H O L J E S T D L A L U D Z I… „
W jednym z poprzednich artyku³ów
obieca³am czytelnikom, ¿e poœwiêcê
osobne miejsce na problem na³ogów i ich
rujnuj¹cy wp³yw na ma³¿eñstwo i rodzinê.
Dzisiaj parê s³ów o alkoholizmie. Mam
œwiadomoœæ, ¿e dotykam tematu
trudnego i bolesnego dla wielu ludzi, ale
myœlê, ¿e warto siê nad nim pochyliæ
miêdzy innymi dlatego, ¿e w Polsce
nadu¿ywanie alkoholu jest jednym z
trzech najczêœciej podawanych powodów
w pozwach rozwodowych.
¯yjemy w kraju, w którym tolerancja dla
picia jest ci¹gle ogromna pomimo
zastraszaj¹cych statystyk dotycz¹cych
s z kó d f i z yc z nyc h , s p o ³ e c z nyc h i
moralnych spowodowanych przez
nadmierne spo¿ywanie ró¿nych napojów
„wyskokowych”. Lubimy uspokajaæ siê
powtarzaj¹c jak papugi slogan, ¿e "alkohol
jest dla ludzi", gdy tymczasem na naszych
oczach z powodu jego nadu¿ywania
rozgrywaj¹ siê ludzkie tragedie.
Najnowsze dane szacunkowe mówi¹ o
800 - 900 tysi¹cach Polaków
uzale¿nionych od alkoholu i o ponad 4 mln
osób wspó³uzale¿nionych (doros³ych i
dzieci) tzn. tych spoœród nas, którzy na co
dzieñ ¿yj¹ pod jednym dachem z
alkoholikiem. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e
ok. 3 miliony Polaków codziennie
przekracza próg trzeŸwoœci, a 4 – 5 mln
ludzi mo¿na okreœliæ jako pij¹cych
intensywnie, co przecie¿ równie¿ ich
rodziny nara¿a na powa¿ne szkody z tego
wynikaj¹ce. Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e na
przestrzeni ostatnich lat trzykrotnie
wzros³a liczba uzale¿nionych od alkoholu
kobiet!
Drastycznie obni¿y³a siê równie¿
granica wiekowa pierwszych kontaktów z
alkoholem wœród nieletnich. Tzw.
”osiemnastka”, to dla wiêkszoœci m³odych
ludzi ju¿ tylko oficjalne usankcjonowanie
kilkuletniej praktyki picia. Zasmucaj¹ce
jest to, ¿e uroczystoœci z okazji osi¹gniêcia
pe³noletnoœci s¹ podlewane alkoholem
nios¹c w ten sposób m³odym ludziom
wyraŸny przekaz: jesteœ ju¿ doros³y –
mo¿esz piæ!
Nasze dzieci uczestnicz¹c w ró¿nych
rodzinnych czy lokalnych imprezach
wynosz¹ z nich jeszcze inny komunikat, a

mianowicie, ¿e warunkiem udanego
spotkania, dobrej zabawy i pe³nego
relaksu jest alkohol, który na pierwszy
rzut oka doskonale wspomaga
gospodarza spotkania w dbaniu o to , ¿eby
by³o weso³o i ¿eby wszyscy poczuli siê
swobodnie: podnosi nastroje, rozwi¹zuje
jêzyki, prze³amuje nieœmia³oœæ, daj¹c
czêsto z³udne poczucie bliskoœci z innymi.
Wielu z nas jest przekonanych, ¿e ¿adna
zabawa nie mo¿e siê udaæ, je¿eli alkoholu
mia³oby zabrakn¹æ czy co gorsza w ogóle
go nie byæ!
Alkohol bywa ci¹gle œrodkiem
p³atniczym, za pomoc¹ którego
odwdziêczamy siê us³u¿nemu s¹siadowi
za pomoc w przekopaniu ogrodu, czy w
naprawie ciekn¹cego kranu. Mo¿na by tak
w nieskoñczonoœæ przywo³ywaæ ró¿ne
sytuacje œwiadcz¹ce o tym, ¿e w naszej
obyczajowoœci C2H5OH* jest sta³ym i mile
widzianym towarzyszem, przy którym
mo¿na weseliæ siê do woli i ubiæ interes jak
trzeba…
Wszystkie te profity czerpane ze
spo¿ywania alkoholu nie mog¹ nam
jednak przes³aniaæ prawdy, ¿e ETOH jako
substancja chemiczna niesie ze sob¹
ryzyko uzale¿nienia. Z racji mojej pracy
zawodowej mam okazjê poznawaæ j¹ w
kolejnych ods³onach za spraw¹ osób
zg³aszaj¹cych siê po pomoc dla siebie i
swoich bliskich. Obraz ruiny ¿ycia
rodzinnego, który siê z tych spotkañ
wy³ania jest wstrz¹saj¹cy! Zazwyczaj
bliscy alkoholika( alkoholiczki) najpierw
sami próbuj¹ na ró¿ne sposoby odci¹gn¹æ
go( j¹) od picia poœwiêcaj¹c na to
wszystkie si³y i ¿yj¹c nadziej¹, ¿e im siê to
wreszcie uda. Brak wiedzy na temat
specyfiki alkoholowego uzale¿nienia
powoduje, ¿e trac¹ wielkie pok³ady
energii próbuj¹c chowaæ alkohol lub
wylewaæ go do zlewu, prawi¹c kazania, a
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w chwilach nerwowego wyczerpania
robi¹c pij¹cemu awantury.
Wszystkie te metody nie daj¹ niestety
oczekiwanego rezultatu powoduj¹c
jedynie, ¿e stopniowo ca³e ¿ycie rodziny
zaczyna siê krêciæ wokó³ alkoholika i jego
butelki. Domownicy czekaj¹ w napiêciu na
jego powrót zastanawiaj¹c siê czy wróci
trzeŸwy, a je¿eli bêdzie „wziêty” to czy
pójdzie spaæ czy zrobi awanturê. Kiedy
d³ugo nie wraca rozwa¿aj¹ nerwowo czy
iœæ go szukaæ, czy raczej byæ w pogotowiu z
butami w garœci na wypadek gdyby po
powrocie wzi¹³ siê do rêkoczynów. Je¿eli
zrobi pijack¹ burdê rzucaj¹c po
mieszkaniu czym siê da, sprz¹taj¹ œlady
zniszczeñ, ¿eby jakoœ da³o siê ¿yæ, ¿eby
s¹siadka kiedy zapuka w jakiejœ sprawie
nie widzia³a co „nawywija³” itd. Nosz¹
g³êbokie poczucie wstydu z powodu jego
zachowañ co powoduje, ¿e stopniowo
zaczynaj¹ siê zamykaæ w czterech
œcianach swojego domu. Rezygnuj¹ z ¿ycia
towarzyskiego, odwiedzin, uroczystoœci
rodzinnych, ¿eby unikn¹æ krêpuj¹cych
sytuacji, kiedy trzeba interweniowaæ, bo
chwiej¹cy siê wspó³ma³¿onek czy rodzic
zaczyna „rozrabiaæ”.
Równie¿ rodzina i przyjaciele z czasem
odsuwaj¹ siê coraz bardziej, nie chc¹c
mieæ k³opotów kiedy przyjdzie dzieñ
czyichœ imienin czy œlubu. Dzieci nie
zapraszaj¹ do domu kolegów, bo a nu¿ tata
czy mama siê napije i zrobi
przedstawienie, o którym potem
opowiadaæ sobie bêdzie ca³a szko³a…
Podobnych sytuacji mo¿na by wymieniaæ
jeszcze bardzo, bardzo wiele. Wszystkie
one œwiadcz¹ o tzw. wspó³uzale¿nieniu,
które zamyka bliskich alkoholika w
swoistej pu³apce naznaczonej strachem,
wstydem, nieustannym napiêciem
nerwów i poczuciem winy, co bardzo
utrudnia racjonalne myœlenie i dzia³anie
powoduj¹c, ¿e rodzinie trudno jest o
w³asnych si³ach siê z niej uwolniæ. O tym
czy i jak mo¿na wyjœæ z pu³apki
wspó³uzale¿nienia spróbujê opowiedzieæ
w nastêpnym numerze…

Co nowego w ERM-ie?
Po inauguracji „Roku wiary” trwa
zwyczajna praca formacyjna, czyli: dwa
razy w miesi¹cu spotykamy siê nad Bibli¹ rok I dla dzieci nosi nazwê ”Tropiciele”, a
dla m³odzie¿y „Poszukiwacze prawdy”;
raz w miesi¹cu staramy siê zrobiæ coœ dla
innych – np. w listopadzie
przygotowywaliœmy p³ócienne pakunki z
sol¹ do poœwiêcenia w I niedzielê
Adwentu, która rozpoczyna nowy rok

p r a c y d u s z p a s t e r s k i e j w Po l s c e
zatytu³owany „Byæ sol¹
ziemi”(zaniesiemy je m.in. do chorych,
gdzie zabior¹ nas ze sob¹ szafarze
Eucharystii). Raz na miesi¹c staramy siê

te¿ spotkaæ wspólnie na modlitwie. W
paŸdzierniku by³a to pielgrzymka do
Pniew, gdzie ks. Mateusz odprawi³ nam
Mszê œw., a potem modliliœmy siê przy
grobie œw. Urszuli Ledóchowskiej, która
za³o¿y³a pierwsze grupy ERM-u na ziemi
polskiej. Byliœmy te¿ w jej celi, mimo ¿e
znajduje siê za klauzul¹, gdzie
„przeciêtnym œmiertelnikom” normalnie
wchodziæ nie wolno. Poznaliœmy historiê
M a r i a S u c niezwyk³ej rodziny Ledóchowskich oraz
ogl¹daliœmy ciekawe pami¹tki. Pniewy s¹
horska
dla nas miejscem szczególnym, bo w³aœnie
*C2H5OH – wzór chemiczny alkoholu
tutaj narodzi³ siê Eucharystyczny Ruch
M³odych w naszej ojczyŸnie - tak blisko
Zb¹szynia. Jeszcze we wrzeœniu czworo z
nas (m.in. Ania Jazdon i Dawid Andrys)
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uczestniczy³o tam w Krajowym Spotkaniu
Animatorów. Zjazdy takie odbywaj¹ siê co
roku - na nowo uœwiadamiamy sobie
charyzmat ruchu oraz zapoznajemy siê z
tematem roku (jest on œciœle zwi¹zany z
wytycznymi pracy duszpasterskiej
Koœcio³a w Polsce i na œwiecie).
Organizatorem tych zjazdów jest
Sekretariat Krajowy ERM w Poznaniu.
Zaprasza ciekawych wyk³adowców oraz
instruktorów, którzy prowadz¹ dla nas
ró¿ne warsztaty (np. tañców

integracyjnych, technik decoupage).
Podczas spotkañ odkrywamy tak¿e nowe
rodzaje modlitwy, np. adoracji z
wykorzystaniem rysunku, czy medytacji
nad ikonami Jest czas na dzielenie siê
ca³orocznym doœwiadczeniem pracy
formacyjnej w naszych parafiach oraz
okazja do integracji. W tym roku czeka³a
nas niespodzianka – teatr „Zwierciad³o” z
£odzi wystawi³ dla nas dwa spektakle :
jeden o Janie Pawle II „Natychmiast
œwiêty” oraz o Matce Urszuli „Jeszcze
Polska nie zginê³a, dopóki kochamy”.
Pniewy to miejsce niezwyk³e, gdzie
cz³owiek mo¿e daæ siê ogarn¹æ
upragnionej dzisiaj ciszy i piêknu
przyrody, a tak¿e ukoiæ sko³atane serce
przy grobie Matki Urszuli i doœwiadczyæ
jej bliskiej obecnoœci. Mo¿na te¿
powierzyæ jej swoje sprawy, gdy¿ - jak
sama mówi³a -”Œwiêty to przyjaciel,
pocieszyciel, to brat kochaj¹cy. Odczuwa
nasze biedy, troski, modli siê za nas,
pragnie dobra naszego i szczêœcia…”
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Katecheza 17
BÓG JEST PRAWD¥ I MI£OŒCI¥
1. Zapewne niektórzy z nas zostali
kiedyœ w ¿yciu ok³amani. Czuliœmy siê
wtedy nieswojo, zastanawiaj¹c siê,
dlaczego ktoœ nie powiedzia³ nam prawdy,
lub wrêcz celowo wprowadzi³ nas w b³¹d.
Niewykluczone, ¿e pos¹dzaliœmy wtedy
kogoœ, kto nas ok³ama³, o to, ¿e nie darzy
nas sympati¹ albo ¿e brakuje mu mi³oœci
bliŸniego.
2. Takie sytuacje w relacjach
miêdzyludzkich wcale nie s¹ rzadkie. By
osi¹gn¹æ swoje egoistyczne cele, ludzie
czêsto pos³uguj¹ siê k³amstwem.
Ok³amuj¹c drug¹ osobê, traktuj¹ j¹
instrumentalnie – jako œrodek do
zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako
przeszkodê, któr¹ nale¿y omin¹æ.
Zupe³nie inaczej rzecz ma siê w relacjach
miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego naucza, ¿e „Bóg jest
sam¹ Prawd¹, Jego s³owa nie mog¹ myliæ”
(KKK 215). W³aœnie dlatego cz³owiek
mo¿e z ca³kowitym zaufaniem powierzyæ
siê Bogu i mo¿e mieæ pewnoœæ, ¿e siê na
Nim nie zawiedzie. Prawda Boga to nie
tylko Jego m¹droœæ, przejawiaj¹ca siê w
stworzeniu i kierowaniu œwiatem (por.
KKK 216), lecz tak¿e to wszystko, co Bóg
objawi³ cz³owiekowi o sobie samym.
Jednoczeœnie uzdolni³ On cz³owieka, by
przy pomocy swego rozumu móg³ poznaæ
i zrozumieæ to Objawienie (por. KKK 217).
Wspó³czeœnie wielu ludzi usi³uje
zaprzeczyæ temu, ¿e prawda o Bogu jest
prawd¹ pe³n¹ i obiektywn¹. S³yszymy
bowiem z ró¿nych Ÿróde³, ¿e ka¿dy ma
swoj¹ prawdê, która mo¿e zmieniaæ siê w
zale¿noœci od okolicznoœci. Takie
myœlenie jest nies³ychanie groŸne, mo¿e
bowiem w konsekwencji doprowadziæ do
wielkich zbrodni, takich jak chocia¿by
ludobójstwo dokonane na narodach
œwiata podczas II wojny œwiatowej.
Niemcy nie kierowali siê wtedy objawion¹
przez Boga obiektywn¹ prawd¹ o
godnoœci cz³owieka, lecz za prawdziw¹
uznali zbrodnicz¹ ideologiê
wypracowan¹ przez twórców hitleryzmu.
Nieprzypadkowo przeciwnik Boga,
szatan, którego Biblia nazywa „ojcem
k³amstwa” (J 8,44) wybra³ oszustwo na
metodê swej walki. Przez nie doprowadzi³
ludzi do zw¹tpienia w prawdziwoœæ s³ów
Boga oraz w Jego ¿yczliwoœæ i wiernoœæ

wzglêdem cz³owieka. Tak wiêc k³amstwo
leg³o u podstaw grzechu pierwszych ludzi
(por. KKK 215) i nadal czyni wielkie
spustoszenie w ludzkim ¿yciu.
3. Dlaczego Bóg objawi³
cz³owiekowi prawdê o sobie? Pismo
Œwiête wyraŸnie mówi, ¿e uczyni³ to z
mi³oœci do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka
mi³oœæ jest przez Bibliê porównywana do
mi³oœci rodzicielskiej (por. Oz 11,1) i – jak
naucza Katechizm – jest tak potê¿na, ¿e
zdolna jest wybaczyæ nawet najwiêksze
ludzkie niewiernoœci (por. KKK 219).
Szczytem tej mi³oœci jest pos³anie na œwiat
i wydanie na œmieræ za zbawienie ludzi
Jednorodzonego Syna Bo¿ego – Jezusa
Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Œwiête
nie poprzestaje jednak na stwierdzeniu,
¿e Bóg ukocha³ cz³owieka. Œwiêty Jan
pisze bowiem, ¿e „Bóg jest Mi³oœci¹” (J
4,8.16) Oznacza to, ¿e Mi³oœæ – obok
Prawdy – to drugie imiê Boga.
Ten fakt
ma dla nas chrzeœcijan okreœlone
konsekwencje. Nasze ¿ycie, polegaj¹ce na
naœladowaniu Boga i wype³nianiu Jego
przykazañ, powinno siê opieraæ na
prawdzie i mi³oœci. W relacjach z ludŸmi
nie wolno nam zatem pos³ugiwaæ siê
k³amstwem, zaœ naczeln¹ zasad¹ naszego
¿ycia winno staæ siê przykazanie mi³oœci
Boga i bliŸniego. Zgodnie z tym
wskazaniem tak¿e prawda powinna
zawsze s³u¿yæ dobru cz³owieka. Nie
wolno u¿ywaæ jej instrumentalnie w celu
poni¿enia czy zniszczenia kogokolwiek.
Jednym s³owem - w ¿yciu chrzeœcijanina,
podobnie jak w ¿yciu Boga – prawda
winna byæ nieustannie po³¹czona z
mi³oœci¹.
Czy z pe³nym zaufaniem przyjmujê
to wszystko, co Bóg objawi³ o sobie i o
naszym zbawieniu? Czy w ¿yciu staram
siê, jak naucza³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II,
„czyniæ prawdê w mi³oœci?”
4. Zapamiêtajmy: Bóg jest sam¹
Prawd¹, zaœ Jego s³owa nie mog¹ myliæ. On
uzdolni³ cz³owieka, by tê Prawdê pozna³ i
zrozumia³. Bóg jest te¿ sam¹ Mi³oœci¹.
Dziêki Niej objawi³ cz³owiekowi prawdê o
sobie i wyda³ swego Syna za zbawienie
ludzi. Nauka o Bogu, który jest Prawd¹ i
Mi³oœci¹ zobowi¹zuje nas do
postêpowania w zgodzie z tymi cnotami
(por. KKK 215 nn).
Ks. Adam £ach

Dla parafii…
W naszej parafii pracuje wiele osób,
których na co dzieñ nie widaæ, ale
ich praca jest cich¹ s³u¿b¹. Dziœ
przedstawiamy kolejn¹ z takich
osób. Jest ni¹ pani Bronis³awa
Kubiak, która pracuje w ogrodach
przy parafii.
Pa n i B ro n i s ³ awa Ku b i a k
mieszka w Zb¹szyniu niemal ca³e
¿ycie. Kiedyœ na ulicy Placu Wolnoœci,
gdzie dziœ mieœci siê ulica
Wypoczynkowa. „ Rodzice moi Marian
i Marianna z domu Gawe³ posiadali
ogromne ogrody uprawne”- opowiada
Pani Bronia. „Mój brat mieszka we
Wrzeœni, a jedyna siostra zmar³a w
wieku 7 lat.
Tak jak wiêkszoœæ dzieci w Zb¹szyniu
u c z ê s z c z a ³ a m d o p r z e d s z ko l a
„Ochronki
Anio³a Stró¿a”
prowadzonego przez siostry zakonne.
W roku 1960 ukoñczy³am Szko³ê
p o d s t awow¹ . W w i e ku 1 6 l a t
rozpoczê³am pracê w Zak³adach
Przemys³u Odzie¿owego w Zb¹szyniu i
z ma³ymi przerwami na urodzenie
dzieci pracowa³am tam 39 lat. W 1962
roku zawar³am zwi¹zek ma³¿eñski z
m ê ¿ e m B o g d a n e m w Ko œ c i e l e
Parafialnym w Zb¹szyniu.
Wychowaliœmy piêcioro dzieci:
Waleriana, Piotra, Dorotê, Barbarê (
ju¿ nie ¿yje) i Katarzynê. Jestem
szczêœliw¹ babci¹ szeœciorga wnucz¹t.
Kiedy dosta³am propozycjê pracy przy
koœciele w ogrodach nie
zastanawia³am siê d³ugo na
odpowiedŸ, gdy¿ bardzo lubiê tego
typu zajêcia. Ponad 35 lat uprawia³am
w³asn¹ dzia³kê. W ogrodach przy
koœciele dbam o zieleñ i kwiaty. Moj¹
pasj¹ jest te¿ szycie, wiêc w wolnych
chwilach szyjê, przerabiam ( nie
odwiedzam krawcowej). Nale¿ê do 6
Ró¿y Matek z miasta.
Wierni moj¹ pracê mog¹
zaobserwowaæ kiedy udaj¹ siê do
Œwi¹tyni, chocia¿by na klombach i
skwerach. Praca przy koœciele sprawia
mi ogromn¹ satysfakcjê. Cieszê siê, ¿e
pracujê na rzecz parafii”.
Wys³ucha³a: Gabrysia Skubiszyñska

("Katechizm P³ocki")
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Œwiêty czas
W ¿yciu Koœcio³a jest czas i miejsce kiedy
chrzeœcijanie w sposób szczególny
prze¿ywaj¹ sw¹ wiarê. Œwiêtem dla nas by³a
wizyta duszpasterska ks. Abp. Stanis³awa
G¹deckiego. Uwieñczeniem dla grupy by³o
spotkanie z Duszpasterzem w Domu
Katolickim, gdzie ka¿da wspólnota
parafialna prezentowa³a sw¹ dzia³alnoœæ
przed Goœciem. Na samym koñcu my w
skrócie przedstawiliœmy siê i w koñcowych
s³owach z³o¿yliœmy przyrzeczenie o
w³¹czeniu osoby Ksiêdza Arcybiskupa do
naszej codziennej modlitwy (treœæ œwiêtej
siostry Faustyny za Kap³anów – by³a ona
umieszczona u do³u kopii obrazu naszych
œwiêtych patronów, któr¹ to przekazaliœmy
na rêce drogiego Pasterza. W
podsumowaniu Goœæ odniós³ siê do pos³ugo
ka¿dej ze wspólnot, udzielaj¹c cennych
wskazówek na nie³atwy czas, gdzie wymogi
dla pos³ugi grup s¹ postawione na wysokim
poziomie, podkreœlaj¹c te¿ wielk¹ potrzebê
uaktywnienia siê wiernych, którzy dot¹d
nie anga¿owali siê w bie¿¹ce ¿ycie
parafialne. Mo¿na by³o odnieœæ nieodparte
wra¿enie, ¿e ta wizyta postawi³a nasz¹
parafiê na wy¿szy poziom, lecz nie
zasypiajmy. Mamy bardzo wyraŸne
wskazówki nie tylko Ks. Abp. Ale te¿ samego
Ojca Œwiêtego. Czas nowoczesnych
technologii , Internetu, interaktywnej
telewizji oczekuje nowoczesnego
chrzeœcijanina, który przekazujê prawdê o
Mi³osiernym Bogu. Badzo wielu z nas
dosta³o propozycjê do uaktywnienia siê, do
wyjœcia ze swego œwiata – wyjœcia z
katakumb swej wiary. Wielu to wezwanie
podjê³o (niezale¿nie od wieku i stanu
zdrowia). Cz³ek schorowany przez sw¹
modlitwê mo¿e wiêcej ni¿ zastêpy m³odych
osi³ków. Jak ? – przez modlitwê za pomoc¹
której mo¿na poruszyæ np. wielu m³odych –
to w nich Jan Pawe³ II widzia³ przysz³oœæ.
Walczmy o m³odych starszych, o ka¿dego –
nie wy³¹czaj¹c samych siebie – zgodnie z
nauczaniem koœcio³a podnosz¹c nasz
poziom chrzeœcijañstwa. Nadesz³y czasy
trudne dla chrzeœcijan, na razie nikt od nas
nie rz¹da ¿ycia, które to oddawali nasi
dziadkowie. Koœció³ od nas oczekuje
prawdziwego œwiadectwa, czasami z
odrobin¹ heroizmu, oddania. To niewiele
abyœmy mogli poczuæ, ¿e wœród nas
zapanowa³ prawdziwy bo¿y pokój – czyli
w³aœciwe miejsce dla Pana Boga w naszym
¿yciu.
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Grupa Modlitewna
u Chrystusa Króla
25 listopada w niedzielny poranek
Uroczystoœæ Chrystusa Króla
wyruszyliœmy na nasz¹ pielgrzymkê do
Œwiebodzina. Tam w parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego czciliœmy ten œwiêty czas. O
godzinie 10:30 zgromadzeni przed
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego na
czele z pasterzami diecezji
zielonogórsko- gorzowskiej ksiêdzem
biskupem Paw³em Soch¹ oraz z ksiêdzem
b i s k u p e m S t e f a n e m Re g m u n t e m
procesyjnie udaliœmy siê pod
œwiebodziñski monument Chrystusa
Króla. Tam zosta³a odprawiona polowa
Msza Œwiêta, która mia³a swój osobliwy
wyraz poprzez m. In. Atmosferê
modlitewnego skupienia, któr¹ u³atwia³o
miejsce i sprzyjaj¹ce warunki
atmosferyczne. Homiliê wyg³osi³ ks. Bp
Stefan Regmunt i jej wydŸwiêk duchowy
mo¿na streœciæ s³owami – Chrystus Król
musi przede wszystkim byæ obrany
Królem naszego osobistego ¿ycia,
poddaj¹c jego królowaniu w ka¿dym jego
szczególe, a ks. Bp. Pawe³ Socha na
zakoñczenie zgromadzenia powiedzia³: „
Je¿eli Chrystus bêdzie Naszym Królem –
nie ma wtedy afer, nie ma korupcji, nie ma
mafii, nie ma wzajemnego zagryzania siê.
Chrystus jest zwiastunem pokoju i
zwyciê¿a w nas to co jest nieludzkie, co
wziê³o siê z pokolenia Szatana i za to Ciê
Chryste Królu wielbimy”. Kap³ani chwalili
te¿ ludzi za organizacjê ¿ycia parafialnego
oraz samej uroczystoœci, podkreœlaj¹c, ¿e
za czynami stoj¹ konkretni ludzie. Po
uroczystoœci zostaliœmy zaproszeni na
poczêstunek przez ksiêdza kustosza
Zygmunta Zimnawoda. W jadalni
parafialnej rozmawialiœmy z wieloma
ludŸmi, by³ te¿ Pan, który przejecha³ a¿
480 km po to, aby byæ z nami i œwiêtowaæ,
a nastêpnie udaæ siê w drogê powrotn¹.
Takie pielgrzymki buduj¹, jesteœmy
bogatsi o nastêpne prze¿ycia, które to
wiernie przekazujemy.

Zapraszamy na stronê
internetow¹ naszej Grupy Modlitewnej.
Jest tam wiele ciekawych artyku³ów, ale
te¿ skrzynka modlitewna gdzie nie tylko
mo¿na pomóc innym w cierpieniu, ale i
samemu dost¹piæ ³aski wsparcia
m o d l i t e w n e g o . Swo j e p ro b l e my
zawierzaj¹ tam licznie odwiedzaj¹cy
internauci. Proœba dla m³odszych- w³¹cz
babci laptop z nasz¹ stron¹.
Przypominam powierzone modlitwy,
k t ó re s k ³ a d a n e s ¹ d o s k r z y n k i
modlitewnej Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
kierowane s¹ do naszych Patronów s¹
omadlane na Adoracjach, Apelach
Jasnogórskich, oraz przekazywane do
Drogich Chorych przez Szafarzy
Eucharystii.
Niezale¿nie od pogody i pory
roku jesteœmy CO MIESI¥C pomniku Jana
Paw³a II w ka¿dy drugi dzieñ miesi¹ca
oraz podczas dodatkowych okazji np.
wspomnienia liturgiczne Naszych
Patronów-23 wrzeœnia czciliœmy œw. o.
Pio, a 22 paŸdziernika b³. Jana Paw³a II .
Na Apelach staramy siê przytaczaæ s³owa
Patronów odnosz¹ce siê do treœci
Apelowej, a tak¿e bezpoœrednie
przemówienia w formie audio, a czasami
wizualnej. Gromadz¹c siê przy pomniku
myœlimy wraz z o. Pio i Janem Paw³em II o
Matce Bo¿ej jako osobie ludzkiej
przeczystej, nieskalanej i ca³kowicie
oddanej Panu Bogu, a przez to bardzo
skutecznej w naszym uœwiêcaniu. Z kim
jak nie z naszymi ziemskimi Matkami
uczyliœmy siê kochaæ ludzi i Boga, a o ile
bardziej skuteczna w kochaniu Pana
Boga mo¿e byæ Jego Matka?! Prosimy
tak¿e zwróciæ uwagê na wa¿n¹ formê
modlitwy- Adoracja- czyli trwanie przy
Panu Jezusie( przy Najœwiêtszym
Sakramencie).
„JA JESTEM” to imiê Pana Boga – czy my
te¿ jesteœmy tam gdzie Bóg tego chce
najbardziej. Skoro na to imiê zgiê³y siê
kolana siepaczy w ogrodzie oliwnym, to
tym bardziej nasze przed Tabernakulum
powinny siê zgi¹æ . On tam naprawdê
jest. TRZEBA NAM WIARY PANIE!.
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Sprostowanie
W nawi¹zaniu do artyku³u pt. „Cudowny
obraz Matki Bo¿ej w Zb¹szyniu”, który
ukaza³ siê w poprzednim numerze
Sanktuarium, w zwi¹zku z listem do
Redakcji, pragniemy zauwa¿yæ, ¿e by³ to
dos³owny przedruk tekstu
za m i e szc zo n e g o w „ P rze wo dn i ku
Katolickim” w 1908 r. (co zosta³o w
artykule zaznaczone).
Poza tym, jak wynika miêdzy
innymi z dokumentu z dnia 3 stycznia
1775 r.1, dotycz¹cego ustalenia i podzia³u
spadku po zmar³ych - wojewodzie
Stefanie Garczyñskim i ma³¿once Zofii z
Tucho³ków Garczyñskiej oraz (ich synu)
zm. wojewodzicu Stefanie Garczyñskim
(1730-1773) - Stefan i Zofia mieli czterech
synów.
"(...) Po œmierci tego¿ (wojewody
Stefana Garczyñskiego), spadek podzieli³
najstarszy z braci Franciszek Garczyñski
dn. 19 VIII 1756 r. na cztery schedy i oddane
do wyboru braci (...). Scheda I. wybrana
przez Stefana Garczyñskiego, wojewodzica
poznañskiego (...) Scheda II. wybrana
przez zm. Rudolfa (...) Scheda III. wybrana
przez Edwarda Garczyñskiego kasztelana
rozpirskiego. Scheda IV. pozosta³a dla zm.
Franciszka Garczyñskiego podkomorzego
wschowskiego (...)
Po bezpotomnej œmierci Rudolfa
Garczyñskiego wojewodzica pozn. i
Fr a n c i s z ka G a r c z . p o d ko m o r z e g o
wschowskiego nast¹pi³ uk³ad w r. 1772
miêdzy pozosta³ymi braæmi, w którym

scheda po Rudolfie przesz³a na Edwarda
kasztelana rozpirskiego, a scheda IV. po
Franciszku na Stefana Garczyñskiego,
genera³a adj. J. K. M. Po stwierdzeniu
dalszych rozliczeñ miêdzy braæmi
Edwardem i Stefanem, s¹d odk³ada dalsze
sprawy na termin póŸniejszy w Brudzewie
1775. 23/I (k. 31/55)
Gwoli œcis³oœci dodamy, ¿e
"Obraz Matki Bo¿ej Wniebowziêtej
(znajduj¹cy siê nad o³tarzem g³ównym)
zosta³ namalowany oko³o rok 1860. Jego
autorem jest poznañski malarz, ksiêgarz,
wydawca i dzia³acz spo³eczny –
W³adys³aw Simon. Obraz ten jest kopi¹
XVIII wiecznego obrazu, który znajdowa³
siê o³tarzu g³ównym do czasu po¿aru
koœcio³a w roku 1850.2"
Redakcja pragnie tak¿e
zaznaczyæ, ¿e stosowanie w artyku³ach
tytu³u „kolegiata” w stosunku do koœcio³a
parafialnego w Zb¹szyniu jest w pe³ni
prawid³owe i historycznie oraz prawnie
uzasadnione. Gdy¿ zgodnie z prawem
kanonicznym tytu³ koœcio³a pozostaje,
chyba ¿e zostanie wyraŸnie zniesiony
odpowiednim zarz¹dzeniem w³adzy
duchownej. Wynika to z faktu, ¿e ten tytu³
jest tzw. zwyczajem niepamiêtnym, co
wi¹¿e siê z prawem do jego stosowania3.
Znamy tego typu praktykê
zachowywania tytu³ów koœcio³ów nie
tylko mimo utraty pierwotnej funkcji, ale
tak¿e mimo braku odpowiednich
dokumentów np. tytu³ „bazyliki” koœcio³a
katedralnego w Krakowie4.

sw¹ Wiarê zawsze podczas Mszy Œwiêtej:
„Wierzê w jednego Boga, Ojca
wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i
ziemi (…) I w jednego Pana Jezusa
Chrystusa, Syna Bo¿ego Jednorodzonego
(…)Wierzê w Ducha Œwiêtego, Pana i
O¿ywiciela (…) Amen.” Mówisz, ¿e
wierzysz w Trójcê Œwiêt¹ i tak powinno
byæ. Wierz¹c w Ni¹ – wierzysz w siebie.
Jesteœ Chrzeœcijaninem. Ale czy jesteœ
oddany pe³ni¹ serca swej Wierze? Biblia
pisze: „Tak te¿ i wiara, jeœli nie by³aby
po³¹czona z uczynkami, martwa jest sama
w sobie. Ale mo¿e ktoœ powiedzieæ: Ty masz
wiarê, a ja spe³niam uczynki. Poka¿ mi
wiarê swoj¹ bez uczynków, to ja ci poka¿ê
wiarê ze swoich uczynków. Wierzysz, ¿e jest
jeden Bóg? S³usznie czynisz - lecz tak¿e i z³e
duchy wierz¹ i dr¿¹.” (Jk 2,17-19)
Redakcja
1
Fragment
ten mówi o tym, ¿e samo to, ¿e
Teki Dworzaczka - Biblioteka Kórnicka PAN (Regesty z wielkopolskich ksi¹g grodzkich i ziemskich)
powiem „wierzê”, nie za³atwia sprawy.
- Nr. Rel. C. Posn. T. 1070
2
Ludzie dadz¹ spokój, ale pozostanie
Z informacji pochodz¹cych od pana M.S.A.
3
por. can. 25-30 Codex Iuris Canonici 1917 r. oraz per analogiam can. 5 §1 Codex Iuris Canonici 1983 r. uczucie pustki. Pustkê t¹ mo¿na nape³niaæ
4
por. B¹czkowicz F., Prawo kanoniczne, Podrêcznik dla duchowieñstwa, t. 2, Opole 1958, s. 347.
– staraj¹c siê ¿yæ dla Boga i ludzi
jednoczeœnie, nie trzeba wybieraæ. Brak
wierzymy?”.. Czas ten zosta³ podzielony wiary i mi³oœci spowoduje zaœ, ¿e pustkê
na cztery etapy: I - od pocz¹tku do z a j m i e z ³ o . N a l e ¿ y o d w a ¿ n i e , z
A d w e n t u , I I - o d A d w e n t u d o podniesion¹ g³ow¹, wierzyæ sercem i
„Panie, przymnó¿ nam wiary!” Piêædziesi¹tnicy,
III - Wielkopostne czynami.
rekolekcje
„Wierzê
w Koœció³” i IV - od Warto wierzyæ, a jeœli jeszcze siê nie
Czym jest wiara? Wierzysz?
Piêædziesi¹tnicy
do
zakoñczenia Roku potrafi – nie mo¿na traciæ zapa³u i kryæ siê,
Dajesz wiarê? Wierzysz w siebie?
uciekaæ w strachu i w smutku godziæ siê,
Wiary.
Wierzysz w coœ? A mo¿e w kogoœ? W
¿e
„nie wierzê”, lecz przyj¹æ taki stosunek
Pierwszy
etap
to
przygotowanie
i
Kogoœ? Wierzysz w Boga? Wierzysz, ¿e
do
wiary, ¿e „Chcê wierzyæ!”
wprowadzenie
do
dobrego
prze¿ycia
to co masz dooko³a siebie stworzy³ i
Niech
podsumowaniem bêd¹ s³owa
Roku
wiary,
drugi
zwraca
uwagê
na
nam da³? Wierzysz? Wierzysz, ¿e Pan
piosenki
zespo³u TGD „Wiara czyni cuda”:
p
rawd
z
iwe
i
p
e
³
n
e
p
r
z
e
¿
y
wa
n
i
e
Jezus poœwiêci³ swoje ¿ycie i umar³ dla
„Trudno
jest
uwierzyæ, trudno nie wierzyæ
zbawienia,
które
Pan
Jezus
zostawi³
nam
nas na Krzy¿u? Wierzysz? Wierzysz, ¿e
w
nic.
(…)Tylko
jedna wiara, i tylko jeden
widoczne
w
sakramentach
œwiêtych.
On Zmartwychwsta³? Wierzysz? Wiêc
Bóg.”
Trzeci
to
rekolekcje,
których
tematem
jest
czym jest dla Ciebie wiara..?
1 1 p a Ÿ d z i e r n i k a 2 0 1 2 wiara w Koœció³. Czwarty – odwa¿ne i Z a d a n i e d o m o w e : P r o p o n u j ê
rozpoczêliœmy Rok Wiary, który bêdzie silne dawanie œwiadectwa Wiary, czyli porozmawiaæ sobie z Panem Jezusem o
trwa³ do 24 listopada 2013 roku. W tym pe³nienie woli Boga i g³oszenie Jego swojej wierze – tak sam na sam, w chwili
okresie mamy zamiar zastanowiæ siê: istnienia i ewangelii ludziom. Wszystkie odpoczynku lub podczas pójœcia do ³ó¿ka,
„Czym jest Wiara?”, „Po co Ona jest nam te etapy bêdziemy prze¿ywali w ca³ym czy zadumy nad swoim ¿yciem ;) Co
odpowiedzia³??
potrzebna?”, „Dlaczego i w Kogo Koœciele – B¹dŸ czujny!
Tak wiêc wierzysz? Wyznajesz Grzegorz Jasku³a

2012-2013 Rok Wiary
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W ostatnim czasie:
Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Alicja Machul, N¹dnia, ul. G³ówna,
2/. Maciej Mañkowski, Zb¹szyñ, ul. Ch³odna,
3/. Karol Trzaskowski, Zb¹szyn, ul. Powstañców Wlkp.,
4/. Lena Klorek, Zb¹szyñ, ul. Ch³odna,
5/. Lena Bachszyjew, Zb¹szyñ, Os. na Kêpie,
6/. Natalia Tomaszewska, Perzyny,
7/. Wojciech Janeczek, Zb¹szyñ, ul. Powstañców Wlkp.,
8/. Joshua Artur Wojciech Lane, Bournemouth, /Anglia/,
9/. Lena Taberska, Zb¹szyñ, Pl. Wolnoœci,
10/. Filip Taberski, Zb¹szyñ, Pl. Wolnoœci,
11/. Maja Maria Drzyma³a, N¹dnia, ul. G³ówna,
12/. Robert Mieczys³aw Dudek, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Dariusz Matysiak - Ma³gorzata Nowak-Sarbinowska,
2/. Dominik Sawu³a - Anna Ka³uska,
3/. Micha³ Trzaskowski - Paulina Setna.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Mieczys³awa Karolczyk, l. 72, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
2/. Hilary So³tysik, l. 90, Zb¹szyñ, ul. Sportowa,
3/. Andrzej Wac³aw Kostyra, l. 74, Zb¹szyñ,
ul. Powstañców Wlkp.,
4/. Leokadia Madaj, l. 90, Zb¹szyñ, ul. Garczyñskich,
5/. Tomasz Kromskai, l. 92, Zb¹szyñ, ul. Sportowa,
6/. Maria Agnieszka Najbor, l. 63, Zb¹szyñ, ul. Garczyñskich,
7/. Maria Anna Kromska, l. 83, Strzy¿ewo,
8/. Wanda Jadwiga Skrzypczak, l. 66, Nowy Tomyœl,
9/. Bernard Jan Szelzchen, /. 68, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
10/. W³adys³awa Bruda, l. 87, N¹dnia, ul. G³ówna,
11/. Irena Dominiak, l. 69, Nowa Wieœ,
12/. Krzysztof Kania, l. 42, Nowy Dwór,
13/. Irena Szarek, l. 84, Zb¹szyñ, ul. 17.Stycznia.

Drodzy Parafianie,
oto czas przed nami, gdy uœwiadamiamy sobie,
jak wielkim darem obdarzy³ nas Ojciec - zes³a³ nam swojego Syna.
Niech ten czas Bo¿onarodzeniowy,
wype³niony tyloma serdecznymi ¿yczeniami,
nie przes³oni nam faktu, ¿e oto Bóg przyszed³ do nas z mi³oœci¹,
z której mamy czerpaæ i któr¹ mamy obdarzaæ innych.
Ks. Proboszcz
„Zrodzony na sianie, w pó³mroku stajenki,
Œpi w ramionach Marii, Jezus malusieñki.
Œwiêt¹ noc z³ocista gwiazda opromienia,
Gromadz¹ siê wokó³ przyjazne stworzenia.
Lulaj¿e Jezuniu snem cichym, prawdziwym
Obdarz nas radoœci¹ i szczêœciem Prawdziwym”.

Radosnych, pe³nych pokoju Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Niech œwi¹teczny czas odnowi i umocni nasz¹ nadziejê,
Niech bêdzie bogaty w Bo¿¹ ³askê i mi³oœæ.
B³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny w nadchodz¹cym
Nowym 2013 Roku
¿ycz¹ wszystkim Parafianom i Goœciom
Ks. Proboszcz, Ksiê¿a Seniorzy, Ksiê¿a Wikariusze
i ca³y Zespó³ Redakcyjny „Zb¹skiego Sanktuarium”
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K¹cik poetycki
„Czy jednak Syn Cz³owieczy
znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie”
£k; 18,8
CREDO – SYMBOL
S³owo „symbol” w jêzyku ³aciñskim ³¹czy siê z pojêciem wdziêcznoœæ.
Tradycja przekazana przez Rufina w IV w. zapewnia, ¿e Aposto³owie otrzymali od Chrystusa nakaz u³o¿enia zasad wiary,
zanim siê rozdzielili; zasady te mia³y za cel zapewnienie jednolitoœci nauczania w Koœciele. Zosta³y u³o¿one wspólnie przez
Aposto³ów pod natchnieniem Bo¿ym. St¹d te¿ nazwa Sk³ad Apostolski.
U progu rozpoczêtego Roku Wiary jak i kolejnego Bo¿ego Narodzenia postarajmy siê zag³êbiæ wymiar naszej wiary. Wymiar ten
to: „Wierzê w Boga” – podstawa zawierzenia Bogu samego siebie.
Wiara w tym najg³êbszym wymiarze jest nasz¹ ca³oosobow¹ relacj¹ z Bogiem, gdzie mi³oœæ jest podstawowym jej horyzontem.
Dopiero wtedy wiara prowadzi do ¿ycia wiecznego.
Fundamentalna dla wiary chrzeœcijañskiej jest prawda o Wcieleniu Syna Bo¿ego. Wiara, ¿e Syn Bo¿y naprawdê sta³ siê
cz³owiekiem, nabiera religijnego sensu – prawda o tym, ¿e narodzi³ siê z Dziewicy Matki.
Niech wiêc CREDO bêdzie symbolem naszej wiary.
Francuski pisarz katolicki Georges Bernanos pisa³: „Wiara to dwadzieœcia cztery godziny w¹tpliwoœci minus minuta nadziei.”
Ale nadzieja w Bo¿¹ opiek¹ przecie¿ nie mo¿e nas zawieœæ...
„Wierzê, Panie, ale zaradŸ memu niedowiarstwu”
Mk; 9,24
Wierzê Panie ale nie na tyle
¿eby samotnie przejœæ
przez rozleg³¹ pustyniê
i nie zagubiæ siê w sobie
i w œwiecie
Wierzê Panie ale nie na tyle
¿eby w ciszy Twoich s³ów
zrozumieæ pokorê skrzywdzonego
serca
i cierpienie
które s¹czy siê strumieniem milczenia
Wierzê Panie ale nie na tyle
¿eby bez bólu oddaæ to co kocham.

- O nawróceniach...
W jaki sposób Bóg nawraca grzeszników
rozmaicie
czêsto jak wiatr co pêdzi stado kapeluszy
chwyta duszê wprost z miejsca i targa za
uszy
niekiedy z uœmiechem, prawie ¿e weso³o
œwiêci bior¹ za rêce i bawi¹ siê w ko³o
a czasem – nie do wiary
ni z tego ni z owego
³zê zdejmiesz z twarzy
jak pieszczotê œniegu.

- Daj nam ubóstwo...
Daj nam ubóstwo lecz nie wyrzeczenie
radoœæ, ¿e mo¿na mieæ niewiele rzeczy
i ¿e pieni¹dze mog¹ byæ jak œwinie
- Ko³o
i daj nam czystoœæ co nie jest ascez¹
Chcia³em wiarê utraciæ lecz spokój by³
tylko mi³oœci¹ – tak jak ¿ycie ca³e
dalej
i pos³uszeñstwo co nie jest przymusem
gwiazdê zgasiæ – nie drgnê³a ca³a reszta ale spokojem gwiazd co te¿ nie wiedz¹
œwiata
czemu nad nami chodz¹ wci¹¿ po ciemku
ptakom lato przed³u¿yæ – zosta³a sikorka i daj nam sen zdrowy œwi¹teczny apetyt
jasnoniebieska zawsze na pocz¹tku zimy wiarê bez nerwów to jest bez poœpiechu
chcia³em dzia³aæ pozmieniaæ –
a zim¹ jeszcze matkê mi przypomnij
napomnia³ mnie kamieñ
w ubogim czystym i pos³usznym œniegu
czy¿eœ zakupi³a do koñca – aktywni czas
trac¹
ks. J. Twardowski
chcia³em zw¹tpiæ – w zw¹tpieniu
znalaz³em milczenie –
- to od czego siê wiara z powrotem
zaczyna
(Przechodz¹c rozleg³¹ pustyni¹
U.Michalik)

WIARA – która mówi o mi³oœci z samego doœwiadczenia mi³oœci.
WIARA – która œwiat i wszelki byt ujmuje jako dzie³o Stwórcy.
WIARA –która zapewnia pokój wewnêtrzny.
Ten rodzaj wiary mamy, gdy mówimy: credo, wierzê.
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***
Zmarzniêty puszysty grudzieñ srebrem
pruszy
rodz¹ siê ptaki i gwiezdne
bielone i bose
kolêda miejsca szuka
noc mrozem stuka w okno zagl¹da
- w kominku skwierczy ogieñ palonego
drzewa
choinka zieleni siê lasem
herbata lip¹ pachnie
a na bia³ym obrusie
na sianie op³atek le¿y
zegar dobiega pó³nocy – nie œpi ktoœ
bo Syn ma siê narodziæ.

„Moja wiedza dzisiaj
opiera siê na tym co poznano wczoraj.
Natomiast moja wiara
z ufnoœci¹ i nadziej¹ patrzy w jutro.”

St.A.Z.
Grudzieñ 2012
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Wydarzenia paŸdziernikowe i listopadowe
•
W niedzielê 28 paŸdziernika do grona ministrantów przyjêci zostali: WOJCIECH KACZMAREK – Strzy¿ewo, DAWID
KRAMSKI – Przyprostynia, ADRIAN LEWANDOWSKI – Zb¹szyñ, MATEUSZ SKA£ECKI – Nowy Dwór i MATEUSZ ¯YBURA
– Przyprostynia.
•
Listopad to miesi¹c modlitw za zmar³ych. Pierwszego i drugiego listopada odbywa³y siê nabo¿eñstwa na naszych
cmentarzach. Podczas Mszy œw. w dni powszednie, odprawianych w listopadzie, modlono siê za zmar³ych podanych w
wymieniankach.
•
W niedzielê 11 listopada – Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci – modlono siê tego dnia za Ojczyznê.
•
Pi¹tek 16 listopada z racji WIZYTACJI KANONICZNEJ goœci³ w naszej parafii KS. ARCYBISKUP STANIS£AW G¥DECKI.
Wizytacja przebiega³a wg planu podanego w poprzednim numerze „Zb¹skiego Sanktuarium”.
•
W niedzielê 18 listopada zbierano sk³adkê remontow¹. Zebrano 10.800 z³. Za z³o¿one ofiary i wszelk¹ pomoc dla parafii
sk³adamy serdeczne BÓG ZAP£AÆ.
•
W czwartek 22 listopada na Mszy œw. zaœpiewa³ zespó³ WESO£A FERAJNA, natomiast w pi¹tek 23 listopada podczas
Eucharystii œpiewa³ zespó³ wokalny PAUZA z okazji wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyków koœcielnych.
•
W sobotê 24 listopada w Domu Katolickim odby³a siê Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez Radê Rodziców
Szko³y Podstawowej w Zb¹szyniu.
•
Niedziela 25 listopada by³a ostatni¹ niedziel¹ Roku Koœcielnego – Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata.
•
Równie¿ 25 listopada na Hali Sportowej „Zb¹szynianka” odby³ siê kolejny TURNIEJ MINISTRANTÓW W HALOWEJ
PI£CE NO¯NEJ.
A co w grudniu?
•
2 grudnia to I Niedziela Adwentu rozpoczynaj¹ca Nowy Rok Liturgiczny cyklu niedzielnego C. Tego dnia goœciæ
bêdziemy w parafii przedstawicieli KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY CHLEB ¯YCIA, do której nale¿y Siostra Ma³gorzata
Chmielewska. Mo¿na bêdzie nabyæ wyj¹tkowe produkty, aby wesprzeæ potrzebuj¹cych.
•
Od poniedzia³ku 3 grudnia rozpoczynaj¹ siê RORATY. Zapraszamy do udzia³u we Mszach œw. roratnich o godz. 18.00.
Dzieci prosimy o przychodzenie z lampionami.
•
6 grudnia z racji wspomnienia liturgicznego Œw. Miko³aja, w koœció³ku na Cmentarzu Parafialnym w Zb¹szyniu, zostanie
o godz. 9.00 odprawiona Msza œw. odpustowa, na któr¹ serdecznie zapraszamy.
•
W niedzielê 9 grudnia, w godzinach od 10.00 do 14.00, odbêdzie siê w Domu Katolickim BO¯ONARODZENIOWY
BABSKI TARG. Organizatorem jest Zb¹szyñskie Centrum Kultury.
•
12 grudnia odbêdzie siê kolejny ju¿ DZIEÑ SKUPIENIA DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ I SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH.
•
W sobotê 15 grudnia parafia organizuje wyjazd na KONFERENCJÊ POWIZYTACYJN¥ do Katedry w Poznaniu. W
konferencji udzia³ wezm¹ parafie z ca³ego dekanatu.
•
SPOWIED ŒWIÊTA ADWENTOWA w naszej parafii odbêdzie siê w dniach 20 i 21 grudnia /czwartek i pi¹tek/.
•
W sobotê 22 grudnia o godz. 9.00 zostanie odprawiona MSZA ŒW. DLA CHORYCH. Po Mszy œw. spotkanie w Domu
Katolickim.
•
Zgodnie z parafialn¹ tradycj¹, w sobotê 22 grudnia na godz. 12.00, zapraszamy do koœcio³a dzieci na strojenie choinek i
¿³óbka.
•
Msze œw. w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia – PASTERKI celebrowane bêd¹:
- Perzyny, Przyprostynia i Stefanowo
- godz. 20.00
- N¹dnia, Nowy Dwór i Strzy¿ewo
- godz. 21.30
- Koœció³ Parafialny w Zb¹szyniu
- godz. 23.00
•
We wtorek, w I-wsze Œwiêto Bo¿ego Narodzenia, nie bêdzie Mszy œw. o godz. 7.00.• W niedzielê 30 grudnia o godz.
15.00 w Domu Katolickim odbêdzie siê KONCERT KOLÊD w wykonaniu ORKIESTRY ZB¥SZYÑSKIEJ.
•
W poniedzia³ek 31 grudnia o godz. 18.00 MSZA ŒW. na zakoñczenie Roku Pañskiego 2012 oraz NABO¯EÑSTWO
DZIÊKCZYNNO - B£AGALNE.
Urszula Pawelska
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KRZY¯ÓWKA NA ŒWIÊTA
Liczby z pól ponumerowanych od 1 do 72 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki myœl Miko³aja Gogola, które prosimy przes³aæ na adres; Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zb¹szyñ, do
dnia 20. grudnia 2012 r.
Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki listopadowej” - „S³owo jest jak pszczo³a: posiada miód i ¿¹d³o”. Nagrodê wylosowa³a Pani:
Apolonia Hauser ze Zb¹szynia. GRATULUJEMY.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. chor¹giewka,
8/. przy nim odprawiana
msza,
9/. spó³ka, syndykat,
10/. pod dêbem,
11/. wyrozumienie dla np.
pogl¹dów,
15/. terror, represja,
16/. na niej tarcze strzeleckie,
ambrazura,
17/. wybieg dla koni,
20/. znany polski aktor /m.in.
rola w „Przygodach pana
Kleksa”/,
21/. czas pracy sejmu,
22/. wytwórca „stetsonów” i
„borsalino”,
27/. gatunek muzyki
m³odzie¿owej,
28/. rodzaj he³mu,
29/. imiê Kondrata – aktora,
30/. zagrywka w tenisie, lub w
siatkówce,
31/. zajêcie nowego
stanowiska,
34/. na œcianie,
35/. w piecu,
36/. arsa, sylaba,
37/. jeszcze nie harcerz,
38/. przemyœlnoœæ,
przedsiêbiorczoœæ,
43/. cz³onek rodziny,
44/. czynnoœæ kucharza,
45/. pokrewieñstwo w linii
mêskiej,
48/. uczy siê w szkole
oficerskiej,
49/. inaczej ob³óczyny,
50/. te¿ gawêdziarka,
54/. tak nazywany jest te¿
elegant,
55/. pies obronny,
56/. ka¿dy ma prawo mieæ
swoje,
57/. wyrabia koronki.
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Pionowo:
1/. zwierzyna ubita na
polowaniu u³o¿ona szeregiem,
2/. narada, konferencja,
3/. ma³a rura,
4/. szarak lub bielak,
5/. ubiera j¹ ministrant i
ksi¹dz,
6/. jad³odajnia,
7/. zdrój, krynica,
12/. znany przedwojenny aktor
polski,
13/. bezsens, herezja,
14/. bardzo popularny
piosenkarz ameryk. M³odego
pokolenia,
17/. … opon,
18/. dostojnoœæ,
19/. smak np. cytryny,
22/. w samochodzie przydatna
w czasie lata,
23/. na dachu domu,
24/. miasto w województwie
karpackim,
25/. funkcyjny w harcerstwie,
26/. „krzy¿ówkowe” jezioro w
Finlandii,
32/. mokrad³o,
33/. jedna z greckich muz,
38/. uk³ad, umowa,
39/. z prosiêtami,
40/. znany polski rysownik
/zm.1973/,
41/. miêso ze œwini,
42/. drobny œnieg,
46/. szybki bieg koni,
47/. karetka pogotowia,
50/. tak nazywa siê jedna z
postaci w serialu „Miodowe
lata”,
51/. mówca,
52/. np. jezioro, morze,
53/. g³ówna têtnica.
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