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Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

94 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W niedzielê 27 stycznia 2013 roku w
Perzynach, przy kamieniu pami¹tkowym
ku czci ochotniczego oddzia³u
powstañczego z Perzyn, odby³a siê
uroczystoœæ poœwiecona 94 rocznicy
Powstania Wielkopolskiego.
Inicjatorem uroczystych
o b c h o d ó w by ³ p a n M a k s y m i l i a n
Michalczak, syn powstañca
wielkopolskiego. Uroczyst¹ Mszê œw.
odprawi³ ks. Jan Ma³eta, Proboszcz ks.
Zbigniew Piotrowski i ks. Krzysztof
Michalczak.
Przed obeliskiem odby³ siê Apel
Pamiêci. Pan Maksymilian Michalczak
mówi³ miêdzy innymi:
"Dzisiaj w 93 rocznicê powrotu Ziemi
Zb¹szyñskiej do Macierzy, co by³o
efektem prowadzonych krwawych walk
94 lata temu na odcinku zb¹szyñskim
frontu zachodniego Powstania
Wielkopolskiego, stajemy tutaj – w
Perzynach, aby oddaæ czêœæ poleg³ym i
przywróciæ pamiêæ o tych wszystkich, dla
których ta czêœæ Ziemi Wielkopolskiej
sta³a siê sensem ¿ycia, pracy i dzia³ania.
Ziemia Wielkopolska to kolebka
naszej pañstwowoœci, ziemia ludzi
pracowitych, mê¿nych, twardych i
gor¹cych patriotów. Ziemia ta rodzi³a
zawsze najlepszych synów, którzy – gdy
zasz³a potrzeba – stawali do walki o jej
suwerennoœæ, niezawis³oœæ i
niepodleg³oœæ.
Stañcie do apelu!
Wzywam inicjatorów, twórców i
realizatorów czynu niepodleg³oœciowe
go, dowódców i ¿o³nierzy
którzy po 127 latach niewoli
wywalczyli Rzeczpospolit¹.
Wzywam do apelu
wszystkich tych, dziêki
którym Polska w 1918 roku
wybi³a siê do niepodleg³oœci.
Wzywam wszystkich
¿o³nierzy
Powstania
Wielkopolskiego,
narodowego zrywu
niepodleg³oœciowego
zakoñczonego pe³nym
sukcesem politycznym i
militarnym.
Stañcie do apelu! (…)
Wzywam komendantów ochotniczych
oddzia³ów powstañców :
Antoniego Taberskiego z Chroœnicy i jego
4 l ¿ o ³ n i e r z y, Wa c ³ awa S z u l t z a i
W³adys³awa Henicza z £omnicy i ich 22
¿o³nierzy, Jana Wachowskiego z Nowego
Dworu i jego 15 ¿o³nierzy, Leona Nykiela i
Jana Œnitê ze Stefanowa i ich 29 ¿o³nierzy,
Kazimierza Domaga³ê z Zakrzewka i jego

30 ¿o³nierzy, Walentego Bia³eckiego z
Leœnych Domków i jego 9 ¿o³nierzy,
Leona Fabisia z Nowej Wsi i jego 15
¿o³nierzy, Paw³a Kostyrê z Perzyn i jego
¿o³nierzy – oto ich nazwiska: Bajer
Stanis³aw, Bordych Piotr, Borowczak
Antoni, Grobys Franciszek, Janowski
Franciszek, Kitta Ignacy, Konieczek Jan,
Konieczek Piotr, Kromski Franciszek,
Kromski Jan, Leœny Tomasz, £ata Antoni,
Ma³ycha Karol, Michalczak Karol, Mirek
Piotr, Nowak Piotr, Nowak Wawrzyn,
Olejniczak Piotr, Pi¹tek Jan, Piszczo³a

Wzywam ¿o³nierzy z kompani
opalenickiej pod dowództwem Edmunda
Klemczaka: Ignacego Michalczaka,
Stanis³awa Michalczaka i Floriana
Dziêcio³a.
Wzywam kapelana oddzia³ów
powstañczych na odcinku zb¹szyñskim
Boles³awa Filipowskiego. Wzywam
Jacentego Janka rozstrzelanego w
Zb¹szyniu w czasie powstania przez
¿ o ³ n i e r z y n i e m i e c k i c h . Wz y w a m
powstañców, którzy zginêli w walkach na
odcinku zb¹szyñskim pochowanych na
cmentarzach w Nowej Wsi i Zb¹szyniu.
Stañcie do apelu!
Wzywam ¿o³nierzy walcz¹cych na
frontach drugiej wojny œwiatowej w tym
bitwie pod Monte Casino pod
dowództwem genera³a W³adys³awa
Andersa: W³adys³awa Ma³etê i Franciszka
Szumiñskiego.
Stañcie do apelu!
Wzywam tych, którzy z tej zb¹szyñskiej
ziemi wyroœli, którzy tê ziemiê pokochali,
dla tej ziemi pracowali i przyczynili siê do
jej rozwoju przez ostatnie 93 lata.
Stañcie do apelu!
Do Was zwracam siê potomni. Imiona
poleg³ych bohaterów i ich czynów w
zwyciêskiej walce o niepodleg³oœæ i
granice Rzeczypospolitej – nie
zapominajcie.
Chwa³a bohaterom!"
Uroczystoœæ uœwietni³o swoj¹ obecnoœci¹
wielu zaproszonych goœci i mieszkañców.

Franciszek, Piter Jan, Rybak Piotr, Rybak
Tomasz, Rybicki Franciszek, S³ociñski
Wincenty, Stefan Jan, Szott Józef, Szutta
Wincenty, Szymañski Franciszek,
Szyptowski Franciszek, Œmia³ek Jan,
Œmia³ek Leon, Œmia³ek Piotr, Œmia³ek
Tomasz, Tobys Jan, Tomiak Stanis³aw,
Tratfal Franciszek, Tratfal Wojciech i Witt
Franciszek.
Stañcie do apelu!
Tomasz Jazdon
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PAMIÊÆ O NASZYM POWSTANIU
27. stycznia o godzinie 11 w Perzynach i
Przyprostyni odby³y siê obchody
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ich
pocz¹tek to uroczysta Msza Œwiêta w
perzyñskiej Kaplicy, gdzie stawi³o siê
wielu znamienitych goœci na czele z
potomkami powstañców i
przedstawicielami ¿ycia publicznos p o ³ e c z n e g o . N a j œ w i ê t s z ¹ o f i a rê
sprawowa³o trzech ksiê¿y: ks. kan.
Zbigniew Piotrowski, ks. dr Krzysztof
Michalczak oraz ks. kan. Jan Ma³eta, który
wyg³osi³ znamienite kazanie. Jego s³owa
by³y wypowiedziane z g³êbi serca (g³osi³
je syn ¿o³nierza spod Monte Casino). Po
Mszy œwiêtej wszyscy goœcie, na czele z
dwoma m³odymi mê¿czyznami, którzy
zaprezentowali powstañczy ubiór,
przemaszerowali pod obelisk powstania
w centrum wsi. Mówcy podkreœlali
wielk¹ wagê zrywu. Do Apelu Poleg³ych
przywo³ano wszystkich uczestników
Powstania. Wypowiedzia³ siê równie¿
potomek genera³a powstania Pan Janusz
Milewski. Po oficjalnych obchodach
zaproszeni goœcie oraz poczty
sztandarowe zosta³y zaproszone do Sali
wiejskiej w Przyprostyni, gdzie oprócz
ciekawej opowieœci Pana dr Zdzis³awa
Koœciañskiego goœcie uhonorowali
g³ównego organizatora Pana
Maksymiliana Michalczaka wielkimi
s³owami uznania za determinacjê w
przygotowaniach. Z ust mówców
pobrzmiewa³o równie¿ s³owne
po³¹czenie: Koœció³ katolicki- Naród.
Wiara katolicka jest nierozerwalnie
po³¹czona z narodem polskim. Je¿eli ktoœ
twierdzi, ¿e tak nie jest- jest w wielkim
b³êdzie. Dowodem na to by³a postawa
samych powstañców, którzy mieli
nieocenione wsparcie w³aœnie w Koœciele
Katolickim.
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Czy te s³owa mo¿emy przyj¹æ jako swoje,
czy szanujemy wielkie poœwiêcenie i t¹
wylan¹ krew przodków przez wieki- nie
tylko przez walcz¹cych, ale te¿ matki,
ojców, braci, siostry, którzy stracili swych
bliskich- czêsto te¿ sami oddawali ¿ycie i
swoj¹ wolnoœæ. Niech to Powstanie
Wielkopolskie trwa w nas, ka¿dego dnia
przez ustawiczn¹ pracê nad sob¹,
bliŸnimi w duchu wiary. Nich Pan Bóg
nam b³ogos³awi, niech nas prowadzi i
strze¿e przez wstawiennictwo tych,
którzy oddali ¿ycie, abyœmy teraz ¿yli w
pokoju. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pró¿ne nasze
s¹ nasze wielkie wysi³ki, kiedy nie ma w
nich bo¿ego b³ogos³awieñstwa- wiedzieli
o tym Powstañcy.
Konrad Maciejewski
Zdjêcia: Adam Œwita³a

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Znaczenie sakramentu pokuty w naszym ¿yciu
Koœció³ katolicki daje nam w
przykazaniach koœcielnych niezbêdne
minimum – przynajmniej raz w roku
mamy przyst¹piæ do sakramentu pokuty.
Jednak¿e powstaje w tym momencie
pytanie: czy to wystarczy? Moim
zdaniem, sakrament pokuty winien byæ
obecny stale w naszym ¿yciu, gdy¿ jeœli
Bóg bêdzie widzia³, ¿e ¿a³ujemy za swoje
grzechy i chcemy mieæ czyste sumienia
jak najczêœciej, to doceni to i da nam ¿ycie
wieczne. Pokuta zatem jest w bie¿¹cym
numerze tematem, który bêdê rozwa¿a³.
Nale¿a³oby zacz¹æ od tego, czym
w³aœciwie jest pokuta? Odpowiedzi na to
pytanie dostarcza nam Katechizm
Koœcio³a katolickiego: Sakrament
pokuty i pojednania jest aktem
liturgicznym, poprzez który
chrzeœcijanin w postawie nawrócenia
prosi o przebaczenie Boga i o
pojednanie z Koœcio³em (KKK 1440). Jak
wiemy, grzechy mo¿e odpuszczaæ tylko
Bóg. Jednak¿e Koœció³ katolicki wype³nia
polecenie Chrystusa i w Jego imieniu ma
moc odpuszczania grzechów. Jezus
bowiem da³ wskazanie aposto³om:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja
was posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na
nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹
im zatrzymane» (J 20,21-23). A zatem
sakrament pokuty jest sakramentem, w
którym Bóg poprzez usta kap³ana
o d p u s z c z a n a m g r z e c h y, k t ó r e
pope³niliœmy po Chrzcie. Aby dobrze
przygotowaæ siê do sakramentu pokuty
nale¿y wype³niæ pewne wskazania,
znane nam jako 5 warunków dobrej
spowiedzi:

ludzi mówi: ja nie mam grzechów, nie
wiem z czego siê mam spowiadaæ, przecie¿
nikogo nie zabi³em, nie kradnê, nie czyniê
nic strasznego. Owszem, to bardzo
dobrze, jeœli nie pope³niasz tak ciê¿kich
grzechów. Jednak¿e zastanów siê w
rachunku sumienia nad swoim ¿yciem.
Zanim pójdziesz do spowiedzi uklêknij
przed Bogiem, czy to w domu, czy w
koœciele, przypomnij sobie Dekalog i
wed³ug 10 przykazañ zrób rachunek
(przez ostatni rok doœæ szczegó³owo
opisywa³em Przykazania Bo¿e, wiêc
bezcelowe by³oby tu powracanie do
tego). Nikogo nie zabi³eœ, ale czy nikomu
Ÿle nie ¿yczy³eœ, czy nikogo nie
„obgadywa³eœ”, czy nie by³eœ niemi³y dla
innych, czy pamiêtasz o potrzebuj¹cych,
czy pamiêtasz o Bogu? Czy moim Bogiem
nie jest praca, jedzenie, komputer,
telewizor, pieni¹dze? Czy chodzê do
koœcio³a w ró¿ne œwiêta i dni
powszednie, czy tylko wtedy kiedy to jest
nakazane? Zadaj sobie pytanie: kiedy
ostatnio przeprowadzi³em rzetelny
rachunek sumienia?
2. ¯al za grzechy: absolutna podstawa
odpuszczenia grzechów i dost¹pienia
sakramentu pokuty i pojednania! Po
dokonaniu rachunku sumienia
powinniœmy wzbudziæ w swych sercach
¿al, ubolewaæ nad tym co zrobiliœmy,
¿a³owaæ tego, ¿e swoimi zrachowaniami
obraziliœmy Boga i bliŸnich, mi³oœæ
powinna byæ uczuciem, które sprawia, ¿e
czujemy, i¿ postêpowaliœmy Ÿle. Bo czy¿
jest w istocie sens przystêpowaæ do
spowiedzi, gdy zaraz po wyjœciu z
koœcio³a zaczynamy na nowo grzeszyæ?
Owszem, nikt z nas nie jest œwiêty, zdarza
siê ka¿demu z nas powtarzaæ
wielokrotnie te same grzechy, jednak¿e
zastanówmy siê, czy naprawdê ich
¿a³ujemy? I wreszcie jaki jest mój ¿al za
grzechy? Czy jest to tzw. ¿al doskona³y,
czyli wyp³ywaj¹cy z mi³oœci do Boga i
bliŸnich? A mo¿e jest to tylko ¿al mniej
doskona³y, czyli wynikaj¹cy ze strachu
przed wieczn¹ kar¹ i potêpieniem?

1. Rachunek sumienia: warto siê
zastanowiæ, czy przed ka¿d¹ spowiedzi¹
analizuje swoje ¿ycie, przypominam
sobie grzechy, które pope³ni³em od
poprzedniego sakramentu pokuty, czy
nie idê do spowiedzi „od tak”, gdy zobaczê
ksiêdza w koœciele i nagle stwierdzê, ¿e
dawno ju¿ nie by³em u spowiedzie? Czy
nie powtarzam wci¹¿ tych samych 3. Mocne postanowienie poprawy: o
grzechów z pamiêci, nie zastanawiaj¹c tym te¿ czêsto zapominamy. Gdy ju¿
siê nawet, czy wci¹¿ je pope³niam? Wielu

przeanalizujemy swe grzechy w
rachunku sumienia, wzbudzimy w
swoich sercach i duszach ¿al za grzechy,
to naturalnym elementem winno byæ to,
i¿ chcemy postêpowaæ w przysz³oœci
lepiej, nie chcemy wiêcej grzeszyæ,
chcemy staæ siê doskonalsi. Jeœli zdarzy
nam siê jednak powrót do tego samego
grzechu, to natychmiast przypominajmy
sobie wyrzuty sumienia jakie s¹
zwi¹zane z jego pope³nieniem,
przypominajmy sobie ¿al, jaki czuliœmy z
powodu naszego grzesznego
postepowania, przypominajmy sobie
wreszcie, i¿ postanowiliœmy siê poprawiæ
i nie grzeszymy wiêcej, zwróæmy siê do
Boga o pomoc, a On nam na pewno
pomo¿e.
4. Szczera spowiedŸ: gdy spe³nimy ju¿
powy¿sze trzy warunki, mo¿emy
wreszcie przyst¹piæ do samej spowiedzi.
WyraŸnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ ma byæ to
spowiedŸ szczera. Co to znaczy szczera?
Otó¿ ma byæ ona rzetelna, bez „owijania w
bawe³nê”, pamiêtajmy, ¿e przed Bogiem
nic siê nie ukryje, dlatego bez sensu jest
zatajenie pewnych grzechów (co
powoduje niewa¿noœæ spowiedzi), czy
te¿ celowe „œciszanie” niektórych
grzechów, byleby ksi¹dz nie us³ysza³. Czy
takie zachowanie nie jest wrêcz
œmieszne? Idziemy siê przecie¿ pojednaæ
z Bogiem! Ksi¹dz jest poœrednikiem
miêdzy Bogiem, a cz³owiekiem
przystêpuj¹cym do spowiedzi, a zatem
jeœli szczerze wyznamy grzechy i
wyrazimy skruchê oraz chêæ poprawy, to
z pewnoœci¹ uzyskamy rozgrzeszenie.
B¹dŸmy wiêc uczciwi i przystêpujmy do
spowiedzi, ale niech ta spowiedŸ bêdzie
rzeczywiœcie szczera. Dlatego te¿
o d r a d z a m u c z e s t n i c t w o w t z w.
„ s p o w i e d z i a c h o g ó l n yc h” p r z e d
œwiêtami, kiedy to w koœciele s¹ t³umy
ludzi, denerwuj¹ siê wierni, denerwuj¹
siê ksiê¿a, czêsto spowiedŸ jest
przeprowadzana „raz dwa”, byleby
o b s ³ u ¿ yæ j a k n a j w i ê k s z ¹ l i c z b ê
penitentów. Nie o to chodzi! Czy nie lepiej
pójœæ w tygodniu, gdy jest ma³o ludzi albo
w dni szczególnie poœwiêcone pokucie,
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jak np. pierwszy pi¹tek? Z pewnoœci¹ ta
spowiedŸ wygl¹da wtedy zupe³nie
inaczej, spokojniej, czyli tak, jak powinno
byæ. A pamiêtajmy, ¿e nie powinno byæ
spowiedzi lepszych i gorszych, ka¿da
powinna byæ porz¹dna.
5.
Zadoœæuczynienie Panu Bogu i
bliŸniemu: z tym warunkiem te¿ bywaj¹
problemy. Zdarza siê bowiem, ¿e ktoœ
chc¹c rzetelnie przyst¹piæ do pokuty i
pojednania spe³nia pierwsze trzy
warunki, przystêpuje do szczerej
spowiedzi, a o tym ostatnim ju¿
zapomina. Czym ma byæ owo
zadoœæuczynienie? Otó¿ powinniœmy
instynktownie wyczuwaæ, co
powinniœmy uczyniæ, by naprawiæ z³o,
które wyrz¹dziliœmy. Oczywiœcie
podstawowym warunkiem jest
odmówienie tzw. „pokuty”, któr¹ ksi¹dz
zada³ nam w konfesjonale. Jednak¿e jest
to zadoœæuczynienie Bogu. A co z
bliŸnimi? Mo¿e czasami te¿ warto siê za
nich pomodliæ? Mo¿e jeœli kogoœ
obraziliœmy, to po szczerej spowiedzi go
przeproœmy? Jeœli o kimœ mówiliœmy Ÿle,
to mo¿e dla odmiany powiedzmy coœ
dobrego? To od nas samych zale¿y, jak
zadoœæuczynienie bêdzie wygl¹da³o.
Kolejnym aspektem, który jest wart
poruszenie jest czêstotliwoœæ
przystêpowania do spowiedzi.
Wiêkszoœci wydaje siê, ¿e jeœli przyst¹pi¹
do niej dwa razy w roku – przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia i przed Wielkanoc¹,
to w zupe³noœci wystarczy. Oczywiœcie, w
przykazaniach koœcielnych mamy
napisane, i¿ do pokuty nale¿y przyst¹piæ
minimum raz w roku. Jednak¿e warto
zwróciæ uwagê, i¿ jest to minimum! A czy
nie warto spowiadaæ siê czêœciej, by siê
oczyœciæ z grzechów i ¿yæ w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej? Jeœli zgrzeszymy nie
powinniœmy czekaæ do œwi¹t, a oczyœciæ
swe sumienia i serca ze skazy grzechu.
Moim zdaniem do sakramentu pokuty
winniœmy przystêpowaæ jak najczêœciej,
oczywiœcie w graniach zdrowego
rozs¹dku. Jeœli ktoœ po ka¿dym drobnym
„grzeszku” biegnie do spowiedzi kilak
razy dziennie, to jest to zdecydowana
przesada. Jednak¿e myœlê, ¿e minimum
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raz w miesi¹cu to podstawa. Czy jest a¿
tak ciê¿ki poœwiêciæ pó³ godziny-godzinê
miesiêcznie, by nale¿ycie przygotowaæ
siê do sakramentu pokuty i do niego
przyst¹piæ, a nastêpnie zadoœæuczyniæ
B o g u i b l i Ÿ n i m ? Pa m i ê t a j my, i ¿
permanentne przystêpowanie do
sakramentów znacznie poprawia nasze
relacje z Bogiem i powoduje, ¿e jesteœmy
bli¿ej Niego, co te¿ powinno prze³o¿yæ siê
na nasze ¿ycie – powinniœmy wtedy mniej
grzeszyæ. Pamiêtajmy, i¿ pope³nienie
grzechu ciê¿kiego obliguje nas do jak
najszybszej spowiedzi, gdy¿ wtedy nie
mo¿emy przystêpowaæ do sakramentu
Eucharystii, co by³oby œwiêtokradztwem.
Wa¿na jest te¿ jednak spowiedŸ z
grzechów l¿ejszych, o czym przypomina³
np. papie¿ Pius XII w encyklice Mystyci
Corpori Christi w nastêpuj¹cych s³owach:
Przez [czêst¹ spowiedŸ] bowiem wzmaga
siê poznanie siebie, roœnie pokora
chrzeœcijañska, têpi siê z³e obyczaje,
zapobiega siê lenistwu duchowemu i
oziêb³oœci, oczyszcza siê sumienie, a
wzmacnia wola, zapewnia siê zbawienne
kierownictwo duszy, a wreszcie moc¹ tego
sakramentu pomna¿a siê ³aska.
Pamiêtajmy o tych s³owach, gdy¿ wielu z
nas czêsto zapomina o mocy sakramentu
pokuty i pojednania. Wielu œwiêtych
dawa³o nam przyk³ad, jak wielkie
znaczenie ma sakrament pokut y.
Cotygodniow¹ spowiedŸ praktykowali
m.in. œw. Franciszek Salezy, czy te¿ œw.
Josemaria Escriva de Balaguer (za³o¿yciel
Opus Dei), a tak¿e b³. Jan Pawe³ II.
Reasumuj¹c moje rozwa¿ania,
pamiêtajmy, i¿ sakrament pokuty i
pojednania winien byæ niezbêdnym
elementem ¿ycia ka¿dego katolika. Ka¿dy
z nas ponadto powinien pamiêtaæ, i¿ tylko
w tym sakramencie Bóg odpuszcza nam
grzechy poprzez swego poœrednika kap³ana, co zbli¿a nas do jednoœci z Nim i z
Koœcio³em oraz umo¿liwia czêste
przystêpowanie do sakramentu
Eucharystii. Pamiêtajmy o tym wa¿nym
aspekcie ¿ycia, by nasze dusze nie sta³y siê
oziêb³e i abyœmy zmierzali we w³aœciw¹
stronê.
B³a¿ej Boch

Koncert Zespo³u
Wokalnego „PAUZA”
W niedzielne popo³udnie, 13 stycznia 2013
r., w Domu Katolickim w salce p.w.
„Anio³ów Stró¿ów” odby³ siê koncert
kolêd i pastora³ek. Przyby³ych przyjació³,
znajomych i mi³oœników œpiewu goœci³
Z e s p ó ³ Wo k a l n y „ P a u z a ” , k t ó r y
zaprezentowa³ kolêdy tradycyjne i
pastora³ki w ró¿nych opracowaniach.
Œpiew przeplatany by³
przepiêknym opowiadaniem
interpretowanym przez p. Stanis³awê
Zbiersk¹. Narratorka siedz¹c w ogromnym
stylowym fotelu przy ma³ym stoliczku, na
którym sta³a stara lampa, porcelanowy
czajnik i fili¿anka, przenosi³a s³uchaczy w
dawne czasy. Starsi mogli wróciæ pamiêci¹
do swojej m³odoœci i przypomnieæ sobie
niesamowit¹ atmosferê grudniowego
œniegu za oknem; ciszy i spokoju
zimowego krajobrazu; rodzinnych
przedœwi¹tecznych spacerów; niezwyk³ej
atmosfery przy wigilijnym stole; znaczenia
rodziny i wspólnego spêdzania z ni¹ œwi¹t;
choinki, prezentów, zapachów potraw i
gwaru wspomnieñ o niegdysiejszych
zimach.. Dla m³odszych s³uchaczy
wspomnienia by³y mo¿liwoœci¹ poznania
tradycji – starych zwyczajów i obrzêdów
zwi¹zanych z okresem Bo¿ego
Narodzenia.
Niesamowit¹ atmosferê koncertu
dope³nia³a przepiêkna œwi¹teczno-zimowa
dekoracja sali wykonana przez pp. Annê i
Piotra Pluciñskich oraz p. Beatê Klorek, a
nastêpuj¹ce po sobie dni œwi¹tecznego
tygodnia wyznacza³y kolejno spadaj¹ce w
prezentacji multimedialnej kartki z
kalendarza.
Zespó³ w myœl motta: „Œpiewanie
kolêd zbli¿a ludzi. Nie wystarczy zaprosiæ
goœci, trzeba daæ im radoœæ i ciep³o”
zadba³ o ka¿dy detal, aby licznie
przyby³ych s³uchaczy przenieœæ, mimo
po³owy stycznia, na powrót w œwi¹teczny
bo¿onarodzeniowy czas.
Na zakoñczenie Zespó³ „Pauza”
wraz z akompaniuj¹cymi na gitarach
Monik¹ Laub¹ i Sebastianem Tomczakiem
zaprosili przyby³ych goœci do wspólnego
œpiewu kolêd: „O gwiazdo betlejemska”
oraz „Przybie¿eli do Betlejem”.
Koncert odby³ siê w ramach 21. fina³u
WOŒP.
＊＊＊＊
Chór „Pauza” powsta³ w 1994
roku. Przez lata zmieniali siê dyrygenci,
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

œpiewacy i repertuar. Obecnie dzia³a jako
Zespó³ Wokalny „Pauza”, którym kieruje
Krzysztof Klorek. Do zespo³u nale¿¹:
(soprany) – Joanna Chwa³kowska, Beata
Klorek, Justyna Mierzyñska, Joanna
Prêtka; (alty) – Aleksandra Dana, Ewelina
Miko³ajczyk, Renata Œron; (tenor) Piotr
Pluciñski, (bas, dyrygent) – Krzysztof
Klorek. Osoby chêtne do œpiewania w
Zespole, „Pauza” serdecznie zaprasza na
próby, które odbywaj¹ siê raz w tygodniu
w Domu
Katolickim.
Ju¿ dziœ zapraszamy na „Wieczór
pieœni pasyjnej”, który „Pauza” wykona
podczas adoracji Wielkoczwartkowej w
koœciele parafialnym.
Anna Masiewicz

93 rocznica powrotu Zb¹szynia do Macierzy.
17 stycznia 2013 roku w Zb¹szyniu
odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
93 rocznicê powrót naszego miasta do
granic Pañstwa Polskiego.
Obchody rozpoczê³y siê na
miejskim rynku, gdzie oddano ho³d
walcz¹cym o wolnoœæ Zb¹szynia, a
przyby³e delegacje z³o¿y³y wi¹zanki
kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 70
rocznicê powrotu Zb¹szynia do
Macierzy.
O godz. 18.00 w koœciele
parafialnym odprawiona zosta³a Msza
œw. w intencji Ojczyzny. Modliliœmy siê za
wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie
niepodleg³oœci naszego kraju i za tych,
którzy w walce o wolnoœæ stracili swoje
¿ycie.
Podczas Mszy gra³ zespó³
„Sonoro” z Leszna, kierowany przez p.
Kazimierza Budzika, który
zaprezentowa³ siê równie¿ w sali ZCK
podczas koncertu przebojów muzyki
klasycznej i rozrywkowej.
Szkoda tylko, ¿e Msza w intencji
Ojczyzny i za walcz¹cych o jej
niepodleg³oœæ, odprawiana by³a przy tak
nielicznym udziale naszych Parafian.

odzyskania niepodleg³oœci. Podjêto
szereg dzia³añ politycznych, nie
zaniedbuj¹c przygotowañ militarnych.
Miêdzy innymi tworzono liczne dru¿yny
powstañcze, do których wstêpowali
przewa¿ali ¿o³nierze walcz¹cy w I
wojnie œwiatowej.
27 grudnia 1918 r. wybuch³o
Powstanie Wielkopolskie. Walki trwa³y
do 16 lutego 1919 r., jednak jeszcze
ponad rok zb¹szyñscy Polacy czekali na
powrót do Macierzy. 28 czerwca 1919 w
Wersalu podpisano traktatu, na mocy
którego Wielkopolskê (poza kilkoma
skrawkami) przyznano Polsce. Tereny
zajête przez powstañców zosta³y

w³¹czone w sk³ad pañstwa polskiego. Do
Polski w³¹czono równie¿ miasta, których
Polakom nie uda³o siê zdobyæ: Leszno,
Kêpno, Rawicz i Zb¹szyñ.
W dniu 17 stycznia 1920 r., w
ramach operacji rewindykacyjnej ziem
odzyskanych przez Polskê Traktatem
Wersalskim, do miasteczka wkroczy³y
ponownie oddzia³y polskie. Mimo tego
dopiero w lipcu 1920 r. Komisja
Graniczna kontrolowana przez oficerów
zwyciêskiej koalicji, usunê³a niemieckie
posterunki wystawione tu¿ za stacj¹
kolejow¹.
Anna Masiewicz

****
Wygrana I wojna œwiatowa oraz
rewolucja w Niemczech, przy
jednoczesnym powstaniu zal¹¿ków
pañstwowoœci polskiej jesieni¹ 1918 r.
wzbudzi³y u Wielkopolan nadziejê
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SPACERKIEM PO HOLANDII
Sta³o siê, to koñcem pewnej epoki ,
Holandia wchodzi w now¹ erê , odesz³a
królowa a nadchodzi król. Od ponad 32 lat
g³ow¹ Królestwa Niderlandów by³a
królowa Beatrix . Od 30 kwietnia 2013
roku ju¿ jej nie bêdzie. Ten dzieñ przejdzie
do historii Holandii . W poniedzia³ek 28
stycznia 2013 roku królowa Beatrix
Wilhelmina Armgard van Oranje Nassau
zapowiedzia³a, ¿e zrzeka siê korony . O
rodzinie królewskiej pisa³em wam drodzy
czytelnicy w pierwszym artykule z cyklu
"Spacerkiem po Holandii. WyobraŸmy
sobie ¿e uczestniczymy w
bezprecedensowym wydarzeniu,królowa
Beatrycze abdykuje, a koronê przekazuje
swojemu najstarszemu synowi
Wilhelmowi - Aleksandrowi.
Obecna królowa Beatrycze rz¹dzi
nieprzerwanie od 30 kwietnia 1980 roku,
kiedy to abdykowa³a jej matka królowa
Juliana . Spekulacje na temat potencjalnej
abdykacji królowej Beatrycze nasili³y siê

na pocz¹tku 2010 roku , kiedy to mija³o 30
lat od jej koronacji w miarê up³ywu czasu i
braku jakichkolwiek informacji z
rezydencji królewskiej spekulacje te
ucich³y. Z pocz¹tkiem roku 2013
informacje na temat abdykacji królowej
zaczê³y siê potwierdzaæ. Królowa w doœæ
krótkim wyst¹pieniu telewizyjnym
oœwiadczy³a, ¿e wkrótce koñczy 75 lat, a
zarazem 2013 roku mija 200 lat od
za³o¿enia dynastii Orañskiej - Nassau.
Królowa uzna³a ,¿e przy tej szczególnej
dacie jest dobry czas na przekazanie
korony kolejnemu pokoleniu. Jej syn
ksi¹¿ê Wilhelm - Aleksander (hol.- Willem
- Alexander ) wraz z ma³¿onk¹ Maxim¹
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Zorreguiet¹ Cerruti, s¹ gotowi na
przejêcie tronu. Trzeba tutaj zwróciæ
uwagê , ¿e od 1890 roku nieprzerwanie
insygnia w³adzy królewskiej w swoich
d³oniach dzier¿¹ kobiety, a co za tym idzie
po raz pierwszy od bardzo d³ugiego czasu
Holandi¹ bêdzie rz¹dzi³ król. Królowa przejmuj¹cemu w³adzê królewsk¹ ksiêciu
Wilhelmowi - Aleksandrowi jak i jego
ma³¿once Maximie, wielu lat dobrego
rz¹dzenia krajem w którym ¿yje i pracuje
wielu naszych rodaków. Pragnê wam
drodzy czytelnicy przybli¿yæ obraz dwóch
niesamowitych wiosek Holandii , przecie¿
jesteœmy Bo¿ymi pielgrzymami.
Giethoorn znajduje siê plus - minus 115
km. na pó³nocny wschód od Amsterdamu.
Giethoorn
jest jedn¹ z ciekawszych choæ
Beatrycze ma trzech synów najstarszy z
nie
tak
powszechnie
znanych atrakcji
nich ksi¹¿ê Wilhelm - Aleksander ma ju¿
45 lat, czyli doœæ d³ugo czeka³ na miejsce turystycznych Holandii. Dorp (nl.) czyli
na tronie, drugi syn ksi¹¿ê Johan - Friso w wieœ , zosta³a za³o¿ona na torfowiskach
ubieg³ym roku uleg³ wypadkowi , zosta³ oko³o 1230 roku przez uchodŸców z
zasypany przez lawinê w Alpach , do dnia terenów œródziemnomorskich. Z powodu
dzisiejszego jest w stanie œpi¹czki, lekarze bagnistego terenu nie budowano tam
nie s¹dz¹ ¿eby kiedykolwiek odzyska³ dróg , ca³y transport odbywa³ siê drog¹
przytomnoœæ, trzeci syn królowej Beatrix wodn¹, teren ulega³ sukcesywnie
to Constantijn urodzony 11 paŸdziernika degradacji poprzez ci¹g³e wydobywanie
torfu. Ca³e ¿ycie krêci³o siê wokó³ ³ódki w
1969 roku.
odwiedziny
do najbli¿szych p³ynê³o siê
Rodzina królewska szuka³a ma³¿onków
³ódk¹
,
do
koœcio³a
³ódk¹ , tak¿e do œlubu
wœród niemieckich rodzin szlacheckich,
jednak nastêpca tronu ksi¹¿ê Wilhelm - p³ynê³o siê ³ódk¹ , zwierzêta domowe na
Aleksander poœlubi³ w 2002 roku pastwisko ³ódk¹ jak i w ostatni¹ drogê
Argentynkê Maximê Zorreguietê Cerruti. trumna ze zw³okami p³ynê³a ³ódk¹ . St¹d
Ksi¹¿ê Wilhelm i ksiê¿niczka Maxima pojawi³a siê nazwa "Holenderska
maj¹ trzy córki, a co za tym idzie korona Wenecja". do niedawna Giethoorn by³o
Niderlandów za jakiœ czas wróci w rêce w s i ¹ c a ³ k o w i c i e b e z r u c h u
kobiet . Najstarsza ich córka ksiê¿niczka s a m o c h o d o w e g o , j e d n a k n a p ³ y w
Katarzyna - Amalia niedawno skoñczy³a 9 turystów spowodowa³ powstanie nowej
lat, wiêc mo¿na przypuszczaæ ,¿e jej ojciec czêœci wioski, bardziej przybli¿onej
dzisiejszym standardom infrastruktury .
nie prêdko abdykuje .
Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest zwiedzanie z
poziomu wody. Mo¿na równie¿ wynaj¹æ
sobie ³ódkê na pagaja lub ³ódkê z ma³ym
silniczkiem co nam Zb¹szyniakom nie jest
obce i po zwiedzaniu wsi mo¿na wyp³yn¹æ
na przy okoliczne jezioro . Zapewniam , ¿e
bêdziemy siê tutaj czuæ jak w domu .
Udajmy siê dalej z pielgrzymkowym
œpiewnikiem w rêce i piosenk¹ na ustach ,
dziêkuj¹c Panu Bogu za tak cudowny
œwiat
który stworzy³.
Wiêc przy tej okazji oœmielê siê w swoim
jak i w Waszym imieniu drodzy czytelnicy, Niedaleko wioski Giethoorn le¿¹ dwie
¿yczyæ abdykuj¹cej królowej Beatrix bardzo ciekawe wsie Staphorst jak i
jeszcze wielu lat ¿ycia na emeryturze wioska Rouveen . Zosta³y one za³o¿one
wœród w³asnych dzieci jak i wnuków, a oko³o 800 lat temu , równie¿ na bagnach i
Pismo Parafii Zb¹szyñskiej
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przez d³ugi czas swego istnienia by³y
praktycznie odizolowane od œwiata. Mimo
i¿ teraz mokrade³ ju¿ nie ma, a Staphorst
jest rozdzielone autostrad¹ , mieszkañcy
tych miejscowoœci wci¹¿ tworz¹ bardzo
hermetyczn¹ wspólnotê opart¹ na
surowych kalwiñskich zasadach. Obie
wsie tworz¹ jedn¹ ulicówkê o d³. oko³o 10
km ca³oœæ wygl¹da bardzo osobliwie, bo
wszystkie domy s¹ prawie takie same, s¹
bardzo d³ugie kryte strzech¹
zorientowane w osi wschód zachód, z
drzwiami i okiennicami malowanymi
oryginalnie na bia³o, zielono i niebiesko.
Wiêkszoœæ mieszkañców wci¹¿ zajmuje
siê rolnictwem i pomimo posiadania
traktorów jak i innych maszyn niechêtnie
patrz¹ na nowe technologie. Kobiety, a w
szczególnoœci starsze panie w niedzielê
wci¹¿ ubieraj¹ siê bardzo tradycyjnie,
niektóre kobiety wygl¹daj¹ jakby ¿ywcem
przeniesione sprzed 100 lat ze swoimi
czarnymi sukniami i bia³ymi czepkami na
g³owie.
Ma³ymi kroczkami zbli¿a siê wiosna mam
nadziejê ,¿e nadal bêdziemy kontynuowaæ
nasz spacerek po kraju Niderlandów , ale
ju¿ pod rz¹dami nowego króla Wilhelma Aleksandra, (choæ powiem szczerze , ¿e
têsknota za codziennoœci¹ domu za
naszym koœcio³em parafialnym jak i za
naszymi Duszpasterzami jest ogromna, w
takich chwilach przypominam sobie
s³owa kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
"Bóg ma inn¹ drogê dla ka¿dego
cz³owieka ". Do zobaczenia na
pielgrzymim szlaku.
S³awomir Andrzej Król

Œ w. P o l i k a r p n a l e ¿ y d o O j c ó w
Apostolskich. Ten zaszczytny przydomek
przyj¹³ siê od XVII wieku dla tych œwiêtych
pisarzy koœcielnych, którzy ¿yli jeszcze w
czasach apostolskich i przekazali nam
pewne treœci pochodz¹ce od Aposto³ów.
Ojcowie ci s¹ bezpoœrednim ³¹cznikiem
p o m i ê d z y u c z n i a m i C h r ys t u s a , a
chrzeœcijañstwem lat póŸniejszych.
Œw. Polikarp urodzi³ siê ok. 69-82 roku.
By³ Grekiem, ukochanym uczniem œw. Jana
Aposto³a i Ewangelisty. Przez niego
mianowany biskupem Smyrny (obecnie
Izmir w Turcji). ¯y³ w pierwszym wieku
chrzeœcijañstwa, zna³ wiêc osobiœcie kilku
uczniów Zbawiciela i utrzymywa³ z nimi
bliskie kontakty. Tak jak jego mistrz œw.
Jan, tak i on gromadzi³ wokó³ siebie
uczniów i wpaja³ w nich cnotê pobo¿noœci.
Miêdzy innymi uczniem œw. Polikarpa, by³
jeden z bardo uzdolnionych teologów II
wieku - œw. Ireneusz z Lyonu (140 – 202).
Oko³o roku 107 œw. Ignacy z Antiochii,
kiedy by³ wieziony do Rzymu by tam
ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹, napisa³ piêkny
list do œw. Polikarpa. W liœcie tym œw.
Ignacy oddaje œw. Polikarpowi najwy¿sze
pochwa³y, nazywaj¹c go: dobrym
pasterzem, niez³omnym w wierze i
mê¿nym atlet¹ Chrystusa. Takim by³
faktycznie.
Œw. Polikarp by³ wa¿n¹ postaci¹ Koœcio³a
w zachodniej Azji Mniejszej. Nazywano go
nawet „wodzem ca³ej Azji Mniejszej”. W
roku 155 uda³ siê osobiœcie do Rzymu, aby
z papie¿em Anicetem ustaliæ termin
obchodzenia Wielkanocy.
Wg relacji pierwszego historyka Koœcio³a,
Euzebiusza z Cezarei Palestyñskiej, œw.
Polikarp mia³ rz¹dziæ Koœcio³em w
Smyrnie oko³o 60 lat, a ¿ycie swoje
zakoñczy³ œmierci¹ mêczeñsk¹. Mia³
ponad 86 lat gdy oskar¿ono go, przed
namiestnikiem rzymskim, o lekcewa¿enie
pogañskiej religii i jej obrzêdów, jak te¿
zwyczajów. Na oskar¿enia Polikarp
odpowiedzia³: „Osiemdziesi¹t szeœæ lat
s³u¿ê Chrystusowi, nigdy nie wyrz¹dzi³ mi
krzywdy, jak¿ebym móg³ bluŸniæ memu
Królowi i Zbawcy?” Kiedy zaœ sêdzia grozi³
Œwiêtemu, ¿e ka¿e go spaliæ ¿ywcem, œw.
Polikarp odpowiedzia³: „Ogniem grozisz,
który p³onie przez chwilê i wkrótce
zgaœnie, bo nie znasz ognia s¹du, który
przyjdzie i kary wiecznej”.
Sêdzia skaza³ œw. Polikarpa, który by³
blisko stuletnim starcem, na œmieræ przez
spalenie na stosie. Gdy stos podpalono,

p³omienie za wol¹ Bo¿¹, rozbieg³y siê na
boki i nie dotykaj¹c Œwiêtego splot³y siê
ponad jego g³ow¹, jak ¿agiel wiatrem
wydêty, a zarazem rozesz³a siê woko³o
przeœliczna woñ. Zdumienie ogarnê³o
wszystkich, a jednemu z oprawców
rozkazano, aby przebi³ go mieczem. Gdy to
uczyni³, z piersi Œwiêtego trysn¹³
strumieñ krwi i natychmiast zagasi³
promienie. Dzia³o siê to na stadionie w
Smyrnie pomiêdzy rokiem 155 a 169 w
czasie przeœladowañ chrzeœcijan za
czasów cesarza Marka Aureliusza.
Œw. Polikarp pozostawi³ po sobie cenny
list do Filipian – œwiadectwo tradycji
apostolskiej. Orgina³ by³ pisany w jêzyku
greckim. List sk³ada siê z XIV krótkich
rozdzia³ów. Zawiera m.in. wyznanie wiary
w mêkê i zmartwychwstanie Jezusa.
Polikarp kieruje tak¿e w swoim liœcie
liczne napomnienia, potêpiaj¹c sk¹pstwo i
nieczystoœæ.
Innym wa¿nym pomnikiem literatury
starochrzeœcijañskiej jest opis jego mêki
(Martyrium Policarpi). Wspomnienie
obowi¹zkowe Œw. Polikarpa – biskupa i
mêczennika, przyjêto wg kalendarza
greckiego i przypada ono na 23 lutego.
W ikonografii przedstawiany jest
zazwyczaj jako mê¿czyzna z krótk¹ brod¹
w liturgicznych szatach biskupich, czêsto
ozdobionych du¿ymi krzy¿ami. Praw¹
rêk¹ b³ogos³awi, w lewej trzyma
Ewangeliê.
Urszula Pawelska
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Józef Kardyna³ Glemp, Arcybiskup Senior, Prymas Polski
Józef Kardyna³ Glemp - Prymas Polski
Senior zmar³ 23 stycznia o 21.30 w
warszawskim szpitalu. Mia³ 83 lata.
Zgodnie ze sw¹ wol¹, zosta³ pochowany w
krypcie w podziemiach archikatedry œw.
Jana Chrzciciela w Warszawie.
W n a s z e j p a ra f i i w n i e d z i e l ê
27.01.2013 r. o godz. 9.00 zosta³a
odprawiona msza œw. za duszê zmar³ego
Prymasa.
Poni¿ej krótki ¿yciorys zmar³ego:
Urodzi³ siê 18 grudnia 1929 r. w
Inowroc³awiu. Lata dzieciêce i m³odoœæ
spêdzi³ w Rycerzewie k. Inowroc³awia.
Podczas okupacji pracowa³ przymusowo
w niemieckim gospodarstwie rolnym.
Ukoñczy³ Pañstwowe Gimnazjum i
L i c e u m i m . J a n a K a s p row i c z a w
Inowroc³awiu. W 1950 r. wst¹pi³ do
Prymasowskiego Wy¿szego Seminarium
Duchownego w GnieŸnie, pierwsze cztery
lata nauki spêdzi³ w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25
maja 1956 r. w bazylice prymasowskiej w
GnieŸnie. Pracowa³ miêdzy innymi jako
kapelan sióstr dominikanek w Miel¿ynie,
przy zak³adzie dla dzieci nieuleczalnie
chorych, równoczeœnie poœwiêcaj¹c siê
pracy wychowawczej i nauczaniu religii w
szkole w Ruchocinku oraz w domu dla
nieletnich przestêpców w Witkowie.
W latach 1958-1964 odby³ studia
s p e c j a l i s t yc z n e z z a k re s u p rawa
kanonicznego i cywilnego na Papieskim
Uniwersytecie Laterañskim w Rzymie,
uzyskuj¹c doktorat obojga praw. Po
powrocie do Polski pe³ni³ funkcjê

sekretarza w Prymasowskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w GnieŸnie i
notariusza w Kurii Metropolitalnej
GnieŸnieñskiej i w Trybunale
Metropolitalnym. W latach 1967-1979
pracowa³ w Sekretariacie Prymasa Polski
w Warszawie, jako referent, kapelan i
sekretarz Stefana kardyna³a
Wyszyñskiego.
Œwiêcenia biskupie przyj¹³ w bazylice
prymasowskiej w GnieŸnie, 21 kwietnia
1979 r.
7 lipca 1981 r. zosta³ mianowany
arcybiskupem metropolit¹ warszawskim i
gnieŸnieñskim, Prymasem Polski. Tym
samym zosta³ tak¿e opiekunem
duszpasterstwa Polonii zagranicznej i
ordynariuszem na terenie Polski dla
Koœcio³ów obrz¹dku grekokatolickiego i
ormiañskiego. 2 lutego 1983 r. otrzyma³
godnoœæ kardynalsk¹.

R.I.P.

kiedy jedna czêœæ choruje, ca³y cz³owiek
Wierni w Koœciele jest
chory. Sobór Watykañski II mówi
Mówiliœmy na pocz¹tku naszych
rozwa¿añ, ¿e Koœció³ to zgromadzenie
wiernych, ochrzczonych w imiê Trójcy
Œwiêtej, którzy wyznaj¹ te same prawdy
wiary, zachowuj¹ Bo¿e i koœcielne
przykazania i uznaj¹ papie¿a, jako g³owê
widzialn¹. Do koœcio³a nale¿¹ wiêc
duchowni i œwieccy. Czasami mo¿emy siê
spotkaæ z twierdzeniem, ¿e
odpowiedzialni za Koœció³ s¹ tylko
Papie¿, biskupi i kap³ani. Koœcio³em
jesteœmy wszyscy w³¹czeni przez chrzest
do mistycznego Cia³a Chrystusa. Œw.
Pawe³ oraz niektórzy Ojcowie Koœcio³a,
czêsto porównuj¹ Koœció³ do cia³a
ludzkiego. W ciele ludzkim mamy du¿o
cz³onków, np. oko, ucho, rêka. Ka¿da
czêœæ ma swoje znaczenie i swoj¹ funkcjê,
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Po reorganizacji struktur Koœcio³a w
Polsce, w marcu 1992 r., pozosta³
arcybiskupem metropolit¹ warszawskim,
zachowuj¹c godnoœæ Prymasa Polski, jako
kustosz relikwii œw. Wojciecha, a tak¿e
ordynariuszem wiernych obrz¹dku
wschodniego ¿yj¹cych w Polsce i nie
maj¹cych w³asnego ordynariusza. W
l a t a c h 1 9 8 1 - 2 0 0 4 p e ³ n i ³ f u n kc j ê
p r z e w o d n i c z ¹ c e g o R a dy S t a ³ e j i
Konferencji Episkopatu Polski. By³
doktorem honoris causa 10 wy¿szych
uczelni w kraju i zagranic¹.
Józef Kardyna³ Glemp 18 grudnia 2009
r. ukoñczy³ 80 lat. Tego samego dnia
zgodnie z decyzj¹ papie¿a Benedykta XVI
zakoñczy³ 28-letni¹ pos³ugê jako
urzêduj¹cy Prymas Polski. Jego nastêpc¹
zosta³ abp Henryk Muszyñski,
Kardyna³owi Glempowi zaœ przys³ugiwa³
do¿ywotni tytu³ Prymasa Seniora.

Mamy jednak woln¹ wolê, Mo¿emy z ³ask¹
Bo¿¹ wspó³pracowaæ lub tego nie robiæ.
Nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e przy koñcu
naszego ¿ycia, Pan Jezus zapyta nas jak
wykorzystaliœmy ten czas. Ka¿dy z nas w
Koœciele, z Bo¿¹ pomoc¹, ma obowi¹zek
zgodnie ze swoim stanem, zawodem,
mo¿liwoœciami, przyczyniaæ siê do
swojego zbawienia i zbawienia bliŸnich.
Wierni maj¹ obowi¹zek wspó³pracowaæ
w Koœciele, a w praktyce z ksiêdzem
proboszczem, biskupem i papie¿em. Pod
ich przewodnictwem z Bo¿¹ pomoc¹ na
pewno dojdziemy do upragnionego celu i
us³yszymy, przy koñcu naszego ¿ycia, te
piêkne i pe³ne radoœci s³owa – S³ugo
dobry i wierny, wejdŸ do wesela twojego
Pana.

jasno – „Lud Bo¿y jest jeden, tak jak jeden
jest Bóg, jeden jest Chrystus. Wszyscy
maj¹ to samo powo³anie do œwiêtoœci i
Zbawienia. Koœció³ to mistyczne Cia³o
Chrystusa. Ka¿da czêœæ nale¿y do ca³oœci i
ma tak¹ sam¹ wartoœæ”. Jesteœmy wszyscy
przybranymi dzieæmi Bo¿ymi, ale ka¿dy z
nas ma inne zadanie do spe³nienia. Dziêki
Bo¿ej dobroci, wszyscy jesteœmy
odkupieni najœwiêtsz¹ krwi¹ Chrystusa i
przeznaczeni do wiecznego szczêœcia.
Powo³aniem ka¿dego z wiernych jest
swoje w³asne uœwiêcenie i przez swoj¹
uczciw¹ pracê, modlitwê i cierpienie
mo¿e przyczyniæ siê do zbawienia ca³ego
œwiata, wszystkich ludzi. Chrystus jest
królem wszechœwiata. On nas naby³ na
swoj¹ w³asnoœæ i otworzy³ nam niebo. x. L.£.
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Katecheza 19
BÓG JEST SPRAWIEDLIWY
I MI£OSIERNY
1. Czy mo¿na w ludzkim ¿yciu byæ
jednoczeœnie sprawiedliwym i
mi³osiernym? Wielu rodzicom kraje siê
serce, kiedy sprawiedliwie chc¹ ukaraæ
dziecko, które przecie¿ kochaj¹. Tak¿e w
¿yciu spo³ecznym nie jest ³atwo
pogodziæ sprawiedliwoœæ i mi³osierdzie.
Trudnoœæ ta dotyczy tak¿e myœlenia o
Bogu. Niektórzy ludzie wyobra¿aj¹ Go
sobie jako surowego sêdziego, który
bezlitoœnie karze za grzechy. Inni - dzisiaj
pewnie liczniejsi – licz¹ na Jego
mi³osierdzie, wyrozumia³oœæ i
przebaczenie.
2. Bóg pomóg³ nam przezwyciê¿yæ tê
trudnoœæ poprzez objawienie prawdy o
Sobie. W Starym Testamencie Naród
Wybrany od pocz¹tku doœwiadcza³
mi³oœci i wspó³czucia Boga (por. Iz 63,9).
Bóg zawar³ z ludŸmi przymierze,
sprawiedliwoœæ nakazywa³a wiêc
wykonanie Jego woli. Z drugiej strony
nawet zerwanie przymierza ze strony
ludzi nie koñczy siê gniewem Bo¿ym.
Bóg - „Ten, Który Jest” - przedstawia siê
zarazem Moj¿eszowi jako „mi³osierny,
litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i
wiernoœæ” (Wj 34,6) (por. KKK 210).
U Ÿróde³ po³¹czenia sprawiedliwoœci i
mi³osierdzia w Bogu le¿y to, ¿e On
stworzy³ œwiat i cz³owieka. Dlatego za
wszelk¹ cenê chce ocaliæ swoje dzie³o,
nawet, gdy nie jest ono pos³uszne Jego
poleceniom. Tylko Bóg, znaj¹c do g³êbi
nasze s³aboœci, mo¿e nas w pe³ni
s p raw i e d l iw i e o s ¹ d z i æ . O f i a r u j e
ka¿demu swoje mi³osierne
przebaczenie. To ci¹g³e darowanie siê
Boga cz³owiekowi nazywa siê
mi³osierdziem i jest najwspanialszym
przymiotem Stwórcy i Odkupiciela. Gdy
jednak cz³owiek je odrzuci, wtedy Panu
Bogu pozostaje jedynie wydanie
sprawiedliwego wyroku.
3. W Starym Testamencie Bóg objawia
siê jako sprawiedliwy, ale lituj¹cy siê nad
grzesznym cz³owiekiem. Pe³nia tej
postawy zosta³a objawiona w Jezusie

Chrystusie. Przyszed³ On do ludzi
potrzebuj¹cych ratunku. Ods³aniaj¹c
obraz Boga prawdziwego, pokaza³
bogactwo Jego mi³osierdzia w
przypowieœciach: o synu
marnotrawnym, o mi³osiernym
Samarytaninie, o dobrym pasterzu
szukaj¹cym zagubionej owcy. Przyj¹³
œmieræ krzy¿ow¹, która ostatecznie
objawi³a bogactwo Bo¿ego mi³osierdzia
(por. Ef 2, 4; KKK 211). W krzy¿u Jezusa
Chrystusa ukaza³a siê sprawiedliwoœæ
„na miarê Boga”, jak napisa³ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II. Objawia ona Boga
jako Ojca, który jest zawsze wierny w
swojej mi³oœci do cz³owieka (por. KKK
219-220). Jego zmartwychwstanie
pokaza³o, ¿e ludzkie naœladowanie
mi³osierdzia Bo¿ego, a wiêc ¿ycie bez
przemocy, realizacja wskazañ z Kazania
na Górze nie s¹ marzeniami, ale
przynosz¹ konkretne owoce.
Chrzeœcijanin mo¿e z nich korzystaæ
szczególnie poprzez dojrza³e
uczestnictwo w Eucharystii, w
sakramencie pokuty oraz przez
praktykowanie mi³osierdzia wzglêdem
bliŸnich. Niezwyk³¹ pomoc¹ w
zrozumieniu Bo¿ego mi³osierdzia sta³o
siê objawienie Jezusa Mi³osiernego
œwiêtej siostrze Faustynie.
Czy wierzymy w Boga, który jest
jednoczeœnie sprawiedliwy i mi³osierny?
Czy chêtnie spotykamy siê z
mi³osiernym Bogiem w sakramencie
pojednania? Czy nie pope³niamy
grzechów, zuchwale licz¹c na to, ¿e Pan
Bóg i tak je odpuœci? Czy jesteœmy wobec
bliŸnich mi³osierni, przebaczaj¹c ich
przewinienia oraz dziel¹c siê z
potrzebuj¹cymi?
4. Zapamiêtajmy: W jednej z g³ównych
prawd wiary wyznajemy, ¿e „Bóg jest
sêdzi¹ sprawiedliwym, który za dobre
wynagradza, a za z³e karze”. Bo¿a
sprawiedliwoœæ nie wyklucza jednak
mi³osiernego przebaczenia ludzkich
niewiernoœci. Mo¿e z niego skorzystaæ
ka¿dy, kto porzuci z³o i nawróci siê do
Boga.
Ks. Ireneusz Mroczkowski
„Katechizm P³ocki”

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 Pan Rados³aw
Sobczak- s³u¿y pomoc¹ przy wydawaniu
gazetki parafialnej (zajmuje siê pracami
drukarskimi).
W Zb¹szyniu mieszkam od urodzenia-mówi
Rados³aw Sobczak. Moi rodzice to
Ma³gorzata
i Edward (tata ju¿ nie ¿yje).
Mam dwóch braci, którzy za³o¿yli ju¿ swoje
rodziny. Tak jak wiêkszoœæ dzieci ze
Zb¹szynia, do przedszkola uczêszcza³em u
Sióstr El¿bietanek p.w. Ochronka Anio³a
Stró¿a. Potem uczy³em siê w zerówce, a
nastêpnie w Szkole Podstawowej. W 1982
podj¹³em naukê
w Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Zb¹szynku jako
elektromonter. Po niej Technikum Budowy
Maszyn w Zielonej Górze. Po ukoñczeniu
szkó³ rozpocz¹³em pracê niezgodn¹ z moim
wykszta³ceniem. Pracowa³em jako drukarz
u mojego brata w zak³adzie wyrobu kopert,
który przekszta³ci³ siê
w POLKOPER, a nastêpnie KUVERT POLSKA.
W 1998 w koœciele w D¹brówce Wlkp.
zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z ¿on¹
Ma³gorzat¹. Mamy dwóch synów: Mi³osza,
uczy siê w Gimnazjum i ma 13 lat oraz
Wojtka 9 lat, który uczêszcza do Szko³y
Podstawowej. Oboje s¹ ministrantami. Od
1999 roku prowadzê w³asn¹ drukarniê.
Zajmujê siê wydawnictwem produkcyjnym,
ró¿nego typu kopert z nadrukami, drukami
oraz inne materia³y poligraficzne.
W 2005 roku kiedy do parafii przyby³ Ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski wysz³a
inicjatywa zmiany gazetki na wiêksz¹.
Dosta³em propozycjê pomocy przy
drukowaniu gazetki parafialnej,
co
trwa do dnia dzisiejszego. Wykonujemy
równie¿ inne niezbêdne druki potrzebne do
funkcjonowania parafii. Jeœli mi si³y i
zdrowie pozwol¹ to chcê s³u¿yæ dalej dla
naszej parafii.
W wolnych chwilach staram siê wraz z
rodzin¹ spêdzaæ aktywny wypoczynek w
górach.

Wys³ucha³a: Gabrysia Skubiszyñska
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¿e przywrócenie go we w³aœciwym
wymiarze jest pierwszym sposobem
p r z e z w yc i ê ¿ e n i a p o wa ¿ n e g o
kryzysu duchowego, jaki trapi
c z ³ o w i e k a n a s z y c h c z a s ó w.
Przyczyniæ siê do tego mo¿e dobra
katecheza oraz coraz gorliwsza
praktyka sakramentu pokuty” (pisze
o. Tomasz). Oprócz seminarium
wiary w „G³os-ie” m. In. Artyku³y: „Ile
wa¿y grzech”, „Nienawidzê grzechu”,
„Ba³am siê mieæ dzieci”, „Miara
wielkoœci”- m³odzi o ojcu Pio, „Jej
wysokoœæ Rawenna” (w drodze do
Ojca Pio). Pismo jest dzielone na
dwie czêœci: polsk¹ i w³osk¹ w
t³umaczeniu polskim.
Rada Ojca Pio: „Odrzuæ raz na
zawsze wahania i smutki! Ciesz siê
w spokoju s³odkimi cierpieniami
Umi³owanego”.

poczucia grzechu”

…to temat przewodni „G³osu ojca
Pio” (dwumiesiêcznik dla czcicieli
œwiêtego Ojca Pio. Redaktor
naczelny o. Tomasz Duszyc, a
zarazem g³ówny moderator polskich
grup modlitwy inicjuje w gazecie
seminarium wiary, które poddaje
pod rozwagê przyczyny naszej
grzesznej natury. To seminarium jest
w formie 8- tygodniowych
rozwa¿añ- medytacji, gdzie mamy
zastanawiaæ siê nad swym
g r z e c h e m , k tó re m u u l e ga my
„Powa¿ny problem naszych czasów
dotyczy utraty œwiadomoœci tego,
czym jest grzech. Papie¿ Pius XII,
u¿ywaj¹c zwrotu, który sta³ siê
niemal przys³owiowym, oœwiadczy³,
¿e: („Grzechem tego wieku jest
utrata poczucia grzechu”). Jan Pawe³
I I p o c z u c i e g r z e c h u n a z y wa
zbawiennym, zwracaj¹æ uwagê na to,

„Grzechem tego
wieku jest utrata

Grzech, który jest we mnie…
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FIGURY I KRZY¯E
2. FIGURA ŒW. JANA CHRZCICIELA W
N¥DNI
Drug¹ figur¹, któr¹ przedstawiam, jest
Œw. Jan Chrzciciel. Figura ta znajduje siê w
N¹dni, przy ul. Œw. Jana Chrzciciela.
Zosta³a poœwiêcona 24 czerwca 2012
roku przez KS. KANONIKA ZBIGNIEWA
PIOTROWSKIEGO, PROBOSZCZA
ZB¥SZYÑSKIEJ PARAFII.
Historia tej figury i miejsca, na którym siê
znajduje, siêga bardzo odleg³ych czasów.
W latach ok. 1800 – 1825 mieszka³a w
N¹dni, w pobli¿u szko³y, rodzina Jana
Rybaka. By³ to prapradziadek
mieszkaj¹cego obecnie przy ul.
Senatorskiej, równie¿ Jana Rybaka.
W³aœnie dziêki niemu mogê przedstawiæ
naszym czytelnikom kto, kiedy i dlaczego
postawi³ w³aœnie w tym miejscu figurê
Œw. Jana Chrzciciela.
Jak opowiada pan Jan, prapradziadek
wraz z rodzin¹ prowadzi³ w N¹dni
gospodarstwo, na którym im siê nie
wiod³o. Czêsto przytrafia³y siê ró¿ne
nieszczêœcia. Rodzina by³a za³amana.
Ktoœ ze znajomych poinformowa³, ¿e jest
do kupienia gospodarstwo na Olendrach,
tak kiedyœ nazywano to miejsce. Nie
n a myœ l a j ¹ c s i ê d ³ u g o , s p r z e d a l i
gospodarstwo we wsi i przeprowadzili
siê do zakupionej posiad³oœci.
Na nowym miejscu rodzinie szczêœci³o siê
w domu, w polu i w inwentarzu.
Gospodarz Jan trudni³ siê trochê ciesielk¹
i mia³ zdolnoœci rzeŸbiarskie. W
podziêkowaniu wiêc za urodzaj w polu i
szczêœcie w rodzinie, sam wyrzeŸbi³ z
drzewa lipowego figurê œw. Jana
Chrzciciela, swojego patrona. Ustawi³ j¹
na sosnowym s³upie, tu¿ przy granicy
s w o j e g o g o s p o d a r s t wa r o l n e g o ,
skierowanej twarz¹ w kierunku swojego
domostwa. By³ to rok 1826, œwiadczy o
tym wyryty rok na g³ównym elemencie
figury.
Pierwszym gospodarzem tego miejsca
by³ Jan Rybak, potem jego syn Wojciech,
nastêpnie wnuk równie¿ Wojciech, a po
nim prawnuk Stanis³aw. W roku 1959
ojcowiznê przejê³a praprawnuczka
Agnieszka £akoma z domu Rybak.
W roku 1960 figura œw. Jana Chrzciciela
zosta³a skradziona. W tym samym czasie
skradziono równie¿ przydro¿n¹ figurê
œ w. R o c h a w N o w y m D w o r z e .
Prawdopodobnie by³y to kradzie¿e na

która znów zdobi ten skrawek ziemi,
mia³o miejsce w uroczystoœæ œw. Jana
Chrzciciela, 24 czerwca 2012 roku.
Zachêcam do odwiedzenia tego
urokliwego miejsca, maj¹cego tak
ciekaw¹ historiê.
Urszula Pawelska
*Z przyczyn technicznych, w
poprzednim numerze „Zb¹skiego
Sanktuarium” nie zosta³y zamieszczone
zdjêcia figury Najœwiêtszego Serca Pana
J e z u s a w Z b ¹ s z y n i u . S e rd e c z n i e
przepraszamy i zamieszczamy je w
obecnym numerze:

zamówienie. Sprawców kradzie¿y nie
ustalono i pomimo usilnych starañ nie
odnaleziono te¿ skradzionych figur.
Ojciec Agnieszki £akomej, Stanis³aw,
postawi³ na s³upie, w miejscu figury krzy¿, który w ubieg³ym roku zosta³
przeniesiony do ogrodów
proboszczowskich przy koœciele w
Zb¹szyniu.
Przy dokonywaniu podzia³u wsi N¹dnia
na ulice, pad³a propozycja, aby miejsce to,
które kiedyœ nazywano N¹dnia Olendry,
potem N¹dnia Odbudowa, nazwaæ ulic¹
Œw. Jana Chrzciciela. By³y te¿ inne
propozycje. Ostatecznie jednak ulicy
nadano nazwê Œw. Jana Chrzciciela.
Nadanie w³aœnie takiej nazwy
zmobilizowa³o potomków Jana Rybaka,
który przed 186 laty wyrzeŸbi³ i postawi³
figurê, aby po kradzie¿y, od której minê³o
ponad 50 lat, Œwiêty Jan Chrzciciel wróci³
na swoje miejsce. Usilne starania w tym
celu zaczêli czyniæ Tadeusz £akomy, syn
Agnieszki £akomej i zarazem obecny
w³aœciciel gospodarstwa wraz z jej
bratem Janem Rybakiem.
Zaanga¿owanych by³o wiele osób.
Szczególnie pomocny by³ so³tys wsi
N¹dnia Jan Kostera.
RzeŸba autorstwa Grzegorza Lisiewicza z
Kargowej, przedstawiaj¹ca Œw. Jana
Chrzciciela, który na lewej rêce trzyma
Bibliê wraz z barankiem, zosta³a ta jak
poprzednia figura, wykonana z drzewa
lipowego. Uporz¹dkowany zosta³
równie¿ teren wokó³ figury, ob³o¿ono go
kamieniami, wokó³ posadzono drzewka,
podœwietlono, postawiono ³aweczkê.
Poœwiêcenie odrestaurowanej figury,

13

14

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

W ostatnim czasie:

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Oliwia Weimann, N¹dnia, ul. G³ówna,
2/. Justyna Leœnik, Zb¹szyñ, ul. Kraszewskiego,
3/. Alan £otecki, Lutol Mokry,
4/. Ada Sawa Majchrzak, Zb¹szyñ, ul. Topolowa,
5/. Szymon Patrza³a, Peebles /Szkocja/,
6/. Laura Korbanek, Chroœnica.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Jan Œwita³a, l. 66, Zb¹szyñ, ul. Poznañska,
2/. Helena Matysiak, l. 86, Przyprostynia, ul. Prandoty,
3/. Stanis³awa Sterfañska, l.89, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Piotr Radny, l.83, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5/. Irena Janina Sobecka, l. 78, Zb¹szyñ, pl. Rybaki,
6/. Marian Józef Drzyma³a, l. 74, Zb¹szyñ,
7/. Czes³awa Kazimiera Nowak, l. 68, Zb¹szyñ, ul. Wypoczynkowa,
8/. Konrad Józef Weimann, l. 72, Zb¹szyñ, ul. Miodowa,
9/. Maria Kocoñ, l. 84, Zb¹szyñ, ul. Warszawska,
10/. Bronis³aw Marian Boch, l. 86, Zb¹szyñ, pl. Wolnoœci,
11/. Barbara Wójciki, l. 80, Perzyny,
12/. Stanis³aw Kromski, l. 90, Przyprostynia, ul. Prandoty.

Czcigodnemu Ksiêdzu Pra³atowi
Leonowi £odziñskiemu
z okazji Imienin
¿yczymy opieki Matki Bo¿ej,
zdrowia, ¿yczliwoœci i Bo¿ych ³ask
Redakcja Zb¹skiego Sanktuarium
i zb¹szyñscy parafianie
Msza œw. od Stra¿y Honorowej NSPJ, w intencji Solenizanta ks. Leona, odprawiona zostanie
20 lutego 2013 roku o godz. 7.30

15

K¹cik poetycki
„Kto chce iœæ za Mn¹;
niech weŸmie krzy¿”
(Mk 8, 34)
Towarzyszka w jesieni ¿ycia.
Œwiêta Joanna Jugan (1792-1879 – Francja),
Siostra Maria od Krzy¿a.
Jan Pawe³ II 3 X 1982 r. og³osi³ Siostrê Mariê od Krzy¿a, b³ogos³awion¹ Koœcio³a. Mówi³, ¿e Joanna Jugan „otrzyma³a od Ducha
Œwiêtego prorocz¹ prorocza intuicjê potrzeb i g³êbokich pragnieñ osób starszych”. Siostra Maria od Krzy¿a mia³a rzadki dar
s³uchania; wys³uchiwa³a rozmówców niezale¿nie od ich wieku, zaspokaja³a potrzeby duchowe i emocjonalne osób starszych,
schorowanych i opuszczonych.
Sprawia³ wra¿enie osoby nieco surowej, jednak przy bli¿szym poznaniu, by³a osoba ³agodn¹, radosn¹ i zrównowa¿on¹.
Mówi³a do wspó³sióstr i nowicjuszek „Zawsze powinnyœmy byæ weso³e; Nasi staruszkowie nie lubi¹ smutnych twarzy.”
Przyjació³ka i opiekunka; - to Œwiêta – dobra na staroœæ i ka¿dy wiek.
Czy umiemy tak kochaæ?
Czy umiemy kochaæ inaczej
wtedy gdy wiatr wieje w oczy
i najbli¿si odwracaj¹ siê
od nas plecami
gdy nikt nie mówi ju¿ nam
dzieñ dobry
a w oczach nawet ³zy wysch³y
czy wtedy potrafimy powiedzieæ;
Panie jak s³odki jest krzy¿
którym opasa³eœ moje stopy.
(Wo³anie g³êbin E.D.)

w noc g³os jaskrawy
pad³
raz tu
raz gdzie indziej
by³ sypkoœci¹
i mrozem
a¿ zwilg³ i œwiat za³zawi³.
** Szyba** (WAK. 2011)
Oprawiona w drewno ram
rozjarz¹ siê s³oñcem
to znowu chmurniej¹c ciska bia³e strza³y

***
Warkocz twój posiwia³
Wyblak³y oczy
M³odoœci czas min¹³
Trzymaj¹c mnie za rêkê
Odchodzisz
W ró¿añca szept
Modl¹c siê w ukryciu
O dobr¹ staroœæ

i grzmi dr¿¹c ze z³oœci
ma swoje humory
tak dobre
(Z.G.D.)

Chmury zasypa³y œniegiem drogi
polne i ulice w miastach tworz¹ bia³e,
puchowe pierzyny. Œnieg sypie gêsto. P³atki
œniegu wiruj¹ w tañcu jak bia³e kolibry.
W domu ciep³o, przytulnie. Mrok
rozprasza lampa, rzucaj¹ca ciep³y, s³oneczny
blask.
Oddajmy siê lekturze; tych kilka
strof poezji – niech przyniesie nam
wspomnienie dobrych chwil. ¯yczymy mi³ych
doznañ!

* ŒNIEG * (WAK. 2011)
Œnieg
prosto w oczy
zasypa³ granicê miêdzy dniem a noc¹
potem w tê biel czarnym krukiem cz³owiek
wkroczy³
zak³óci³ drobnym œladem g³adkoœæ
nie wiadomo
po co
poszed³
znikn¹³
a œnieg dalej prószy
wsypywa³ siê do latarnianych z blach
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kapeluszy
do œwiate³
w dzieñ rzucaj¹cych ciemnoœæ

jak z³e
ale przewa¿nie pokazuje ludzi
i drzewa zielone
trawy strojne w kwiaty
i domy rosn¹ce
w bliskiej perspektywie
lub stygnie na mrozie
w fantastycznych paprociach
wyrzeŸbionych w szronie
albo dzwoneczkami rozdzwania siê p³aczu
w wiosenno – jesienne
namokniête dni
a wszystko zale¿nie
od pór roku
czterech – a one znacz¹ przemijanie CZASU.
Rzeczy Ma³e (A. Kamiñska)
To siê zwykle uk³ada
od jednego s³owa
ukazuje siê w jednym uœmiechu
czasem w niebieskim b³ysku okularów
w zdeptanej stokrotce
w plamie œwiat³a na œcie¿ce
w dr¿¹cej naci marchewki
w bukiecie pietruszki
to z prania rozwieszonego na balkonie
z r¹k zanurzonych w cieœcie
to przechodzi przez zamkniête powieki
jak przez wiêzienny mur rzeczy przedmiotów
twarzy krajobrazów

to gdy siê kraje chleb
gdy siê nalewa herbatê
to od szczotki od siatki na zakupy
od skrobania m³odych ziemniaków
od kropli krwi od uk³ucia igie³k¹
gdy siê szyje majteczki dla dziecka
i przyszywa guziki
do œmiertelnej koszuli mê¿a
to przychodzi z trudu troski
z wielkiego wieczorem zmêczenia
z rozmazanej ³zy
z modlitwy przerywanej zaœniêciem w pó³
s³owa
To nie z wielkiej
ale z ka¿dej drobnej rzeczy
ogromnie tak
jakby Ktoœ lepi³ Wiecznoœæ
jak jaskó³ka lepi gniazdo
z grudek chwili
*** (55 Z.G.D.)
MroŸny dzieñ
u³o¿y³ chmury do snu
gasn¹ce mrokiem niebo
wyblak³e mrozem
niczym rozbitek
w py³ marzenia
odchodz¹ za horyzont
zimowy.
(14 Luty – Z.G.D.)
Gdy Ciê pozna³am
by³eœ piêkny, spokojny
Sercem zaw³adn¹³eœ
œmiej¹c siê – oczy mru¿y³eœ
I choæ czas pokry³ nasze
twarze zmarszczkami na
przekór losowi dalej siê
kochamy, a Ty oœwiadczy³eœ
siê kwiatami ze wszystkich
³¹k.

St.A.Z.
Luty 2013

Pismo Parafii Zb¹szyñskiej

Jase³ka w Stefanowie
13 stycznia br. dzieci i m³odzie¿
Stefanowa po raz kolejny odegrali
jase³ka dla mieszkañców swojej
miejscowoœci podczas spotkania
op³atkowego w Sali Wiejskiej. M³odzi
aktorzy w tym roku wcielili siê w
postacie, które by³y dawniej przy
Narodzinach Pana Jezusa, ale tak¿e w
policjantów, czy wójta – ukazuj¹c
przez to, ¿e ka¿dy z nas mo¿e oddaæ
pok³on Jezusowi. Urozmaicona akcja,
ró¿norodnoœæ scen (piek³o, szopka
betlejemska, codziennoœæ..),
przeniesienie gry w otoczenie widzów
na sali, integruj¹c ich w
przedstawienie. Kolorowe, weso³e i
dobrze przemyœlane widowisko
pokaza³o, ¿e warto siê spotkaæ w
gronie znajomych i obejrzeæ Coœ - co
Ktoœ, poœwiêcaj¹c swój czas i ze
szczerych chêci zrobi³ dla nich.
Gratulacje!
Grzegorz Jasku³a

Pielgrzymka do Lourdes, La Salette i Lisieux ze zwiedzaniem Pary¿a dn. 1-9 czerwiec 2013 r.
Program ramowy:
Dzieñ 1. Zb¹szyñ – Belgia
Przejazd na nocleg do Belgii. Nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Banneux.
Dzieñ 2- 3. Pary¿
Przejazd do Pary¿a (2 noclegi.). W programie
zwiedzania: Katedra Notre Dame, Kaplica St.
Chapell, Wie¿a Eiffla,Pole Marsowe, Wzgórze
M o n t m a r t e , B a z y l i k a S a c r e C o e u r,
Sanktuarium œw. Medalika, Dzielnica £aciñska,
Pa³ac Inwalidów. Rejs statkiem po Sekwanie.
Dzieñ 4. Zamki nad Loar¹
Przejazd nad Loarê. w programie zwiedzania
zamek Chambord i Blois. Nocleg w Limoges.
Dzieñ 5. Biaritz – Lourdes
Przejazd do Lourdes przez Biaritz - znany
kurort nad Oceanem Atlantyckim. 2 noclegi w
Lourdes.
Dzieñ 6. Lourdes
Pobyt w Lourdes. - nawiedzenie Bazyliki
Ró¿añca Œwiêtego., Bazyliki Niepokalanego
Poczêcia, Krypty I Groty Objawieñ. Wieczorem
udzia³ w procesji ze œwiecami.
Dzieñ 7. Carcassone – Avignon
Zwiedzanie otoczonego œredniowiecznymi
murami Carcassone i Avignonu z Pa³acem
Papie¿y i Mostem St. Benezet. Nocleg w ok.
Avignionu.

Dzieñ 8. La Salette.
Nawiedzenie Sanktuarium P³acz¹cej
Madonny w La Salette. Przejazd na nocleg w
Ars.
Dzieñ 9.Ars – Paray-le –Monial- Cluny.
Zwiedzanie w Ars : Bazylika œw. Jana Marii
Vianney, patronaProboszczów, nastêpnie
Paray-le-Monial – miejsce objawieñ Serca
Jezusowego œw. Ma³gorzacie Marii Alacoque i
œredniowieczne Cluny. Nocleg w Besancon.
Dzieñ 10. Besancon - Zb¹szyñ
Po œniadaniu ca³odzienny przejazd do kraju.
Zakoñczenie pielgrzymki w pó¿nych
godzinach wieczornych.
Œwiadczenia w cenie podstawowej:
*9 noclegów w hotelach kl. turystycznej pok. 2
osob. z ³azienkami , dop³. za pok. 1 osob. 900,z³
*9 œniadañ kontynentalnych i 9 obiadokolacji.
Napoje do obiadokolacji dodat. p³atne
* p r z e j a z d ko m fo r t o w y m a u t o k a re m .
W autokarze kawa, herbata , napoje za
z³otówki .
*ubezpieczenie KL do 15.000 Euro NW i baga¿ Wydatki Programowe:
Na wydatki programowe nale¿y przygotowaæ
do 1000 z³
ok. 70 Euro
*Opieka pilota
Cena: 2495,- z³
Kontakt: ks. Mateusz Kubiak tel. 503-716-603
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KRZY¯ÓWKA LUTOWA
Litery z pól od 1 do 45 utworz¹ rozwi¹zanie krzy¿ówki – myœl Lwa To³stoja, które prosimy przes³aæ na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64-360 Zb¹szyñ , do dnia 20. lutego br.
Rozwi¹zanie „Krzy¿ówki Noworocznej” - „A dlatego powraca ka¿da z modlitw, ¿e wszystkie s¹ z mi³oœci”. Nagrodê wylosowa³a
Pani: Maria Madaj, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. Owad podobny do
œwierszcza,
11/. zwolennik
obiektywizmu,
12/. autorka „Nocy i dni”,
13/. skamienia³oœæ,
15/. uzbrojenie okrêtu
podwodnego,
18/. lasso,
21/. w gazecie”TO i OWO”,
25/. kraina wielu jezior,
27/. w cyrku,
30/. mo¿e byæ wysoki, lub
niski,
31/. norma do której nale¿y
siê dostosowaæ,
32/. imiê polskiej noblistki,
34/. klub sportowy z
Madrytu,
36/. filmowe imiê ¿eñskie,
39/. imiê Kareniny,
40/. rowerowa dyscyplina
sportowa,
42/. sk³adka np. na prezent,
43/. „regulamin” organizacji,
45/. pracuje w zak³adach
miêsnych,
48/. dobrodziej, ³askawca,
50/. podpis, znak,
51/. np. radio,
53/. mo¿e byæ warunkowy,
56/. przyrz¹d do golenia
/dziœ nie popularny/,
57/. wst¹¿ka, lub roœlina,
59/. uci¹¿liwy chwast,
60/. inaczej niesnaski,
62/. intensywny tucz
zwierz¹t,
65/. na wybiegu,
67/. rzymska bogini,
69/. otaksowanie,
70/. deklamuje poezjê,
71/. szpagacik,
73/. g³ówne miasto Tajlandii,
77/. ptak z krukowatych,
80/. mieszka w Ameryce
£aciñskiej,
83/. w sekretariacie,
84/. k³êbi¹ce siê owady,
85/. górna warstwa drogi,
86/. szablista, lub szpadzista.
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GRATULUJEMY!

Pionowo:
1/. intryga, zdrada,
2/. np. by³ Watykañski,
3/. by³y zawodnik
Bayernu Monachium
polskiego pochodzenia,
4/. wnêka, dziupla,
5/. „smakosz” na
eukaliptusie,
6/. tam kupisz prasê,
7/. w kinie, lub w
telewizorze,
8/. do czyszczenia broni
palnej,
9/. rozmowa,
10/. szkodnik ziemniaków,
14/. pojazd pogotowia
ratunkowego,
16/. s¹ te¿ na wigilijnym
stole,
17/. inaczej - dzieci,
19/. mnóstwo ludzi,
21/. „kowbojska” gra w
karty,
22/. na wierzch wyp³ywa,
23/. potrzebny w tañcu,
24/. w g³owie,
26/. dok³adne odbicie
czegoœ,
28/. zg³oska,
29/. walcz¹ o to panie,
33/. groŸny zarazek,
35/. idea³,
37/. s³ynny statek, który
zaton¹³ po zderzeniu z
gór¹ lodow¹,
38/. nie m³ody,
40/. w wojsku – to
oficerowie,
41/. wisi na suficie,
44/. tryton,
46/. promieniotwórczy
pierwiastek chemiczny,
47/. zwróci³ j¹ znalazca,
49/. rabat,
52/. jedna z ról Silvestra
Stallone,
54/. naukowiec,
55/. mo¿e byæ fabryczna,
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