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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

EUCHARYSTYCZNE WYDARZENIE
W SOKÓŁCE
„Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata
dokonuje się cud największy z możliwych, cud przemiany
chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go
tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne
jedynie niezmienione
przez konsekrację postacie chleba i wina (...)”
(ks. Stanisław Gniedziejko)
W niewielkiej miejscowości na Podlasiu, w Sokółce,
w kościele św. Antoniego Padewskiego miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. W niedzielę, 12 października 2008 r.
(po beatyfikacji ks. Michała Sopoćko), podczas udzielania
Komunii w czasie Mszy świętej kapłanowi upadł na stopień
ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan podniósł Go i
umieścił w vasculum (małe naczynie z wodą), gdzie miał się
rozpuścić.
Po Mszy świętej siostra Julia ze Zgromadzenia Sióstr
Eucharystek pełniąca posługę w parafii, z polecenia ks.
Stanisława (proboszcza parafii) przelała zawartość vasculum
do innego naczynia i umieściła je w sejfie w zakrystii
kościoła, gdzie Komunikant miał się spokojnie rozpuszczać.
Klucze do sejfu posiadała tylko Siostra i Proboszcz.
Po upływie tygodnia Siostra Julia zajrzała do sejfu,
by sprawdzić czy Komunikant uległ rozpuszczeniu. Po
otwarciu naczynia zobaczyła niezabarwioną wodę z
rozpuszczającym się
Komunikantem, na którego środku
znajdowała się czerwona, wypukła
plamka przypominająca z wyglądu
skrzep krwi, mający postać żywiej
cząstki ciała. Siostra niezwłocznie
poinformowała Proboszcza o
zaistniałej sytuacji. Jakież było zaskoczenie przybyłych do
zakrystii księży tym, co ujrzeli. O całym wydarzeniu
powiadomiono Metropolitę Białostockiego, księdza
Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który przybył do
Sokółki wraz z Kanclerzem,
księżmi infułatami i
profesorami. Zachowano ostrożność i zabezpieczono
Komunikant, a ks. Arcybiskup nakazał Jego dalszą
obserwację.
Po 10 dniach od „odkrycia” naczynie z
Komunikantem przeniesione zostało do tabernakulum w
kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebani. Następnego dnia
konsekrowany Komunikant został wyjęty z wody i
umieszczony na korporale i ponownie umieszczony w
tabernakulum. Przez pierwszy rok CUD był utrzymywany w
tajemnicy, ponieważ rozważano „co czynić dalej”.
Do 2009 r. Komunikant w sposób naturalny zasechł i
pozostał w formie zakrzepłej krwi na korporale. W styczniu
2009 r. został poddany badaniom patomorfologicznym,
natomiast z końcem marca powołano Komisję Kościelną
mającą zbadać to zjawisko.
W dniu 9 kwietnia 2009 r. Kościół w Sokółce zostaje
podniesiony do rangi Kolegiaty. Powołana zostaje też
Kolegiacka Kapituła Najświętszego Sakramentu, której
zadaniem jest szerzenie czci Jezusa ukrytego Eucharystii.
Badania patomorfologiczne pobranego fragmentu

Komunikantu wykonali dwaj
niezależni od siebie
profesorowie z Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
w celu zwiększenia
wiarygodności. Badania
zostały dokładnie opisane i
sfotografowane, a ich pełna
dokumentacja złożona
została w Kurii
Metropolitalnej w Białymstoku. Wyniki obu badań
pokrywały się całkowicie. Stwierdzono, że struktura
badanego fragmentu jest identyczna z tkanką mięśnia
sercowego człowieka żyjącego, ale będącego w stanie
agonalnym. Okazało się również, że struktura włókien chleba
i mięśnia sercowego były ze sobą ściśle powiązane, co
wyklucza ludzką ingerencje.
W niedzielę 2 października 2011 r., po trzyletnich
przygotowaniach, odbyła się uroczysta Msza święta na placu
przed kościołem, na zakończenie której po raz pierwszy
publicznie wystawiono Cząstkę Ciała Pańskiego. Następnie
w uroczystej procesji została przeniesiona wraz z
Najświętszym Sakramentem do Kaplicy Matki Bożej
Różańcowej w Kolegiacie. Od tej pory w Kaplicy
Wystawienia można adorować Komunikant. Mszy
przewodniczył ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, a brało w
niej udział ok. 35 tys. wiernych.
Kustodia z Cząstką Ciała Pańskiego została
wykonana zgodnie z projektem siostry Felicyty Szewczyk ze
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Ma ona postać płaskiego
walca, z jednej strony jest przeszklona, a z drugiej zamknięta
drzwiczkami z napisem IHS. Oparta jest na skrzydłach
klęczących aniołów, które umieszczone zostały na płaskiej
stopie. Anioły w geście adoracji trzymają w rękach czaszę z
unoszącym się dymem kadzidła. Biały korporał został
rozpięty na czerwonym polu. Na korporale widać jeszcze
zagięcia pozostałe po przechowywaniu oraz haftowany
krzyżyk w celu ozdoby tkaniny.
Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce było
niezwykle przeżywane przez posługujących w parafii
kapłanów i siostry zakonne oraz wiernych. Mimo upływu
czasu wciąż wywiera ono ogromny wpływ. Podczas
odprawianych w Kolegiacie Mszy zauważa się większe
wyciszenie, skupienie oraz szacunek i świadome w niej
uczestnictwo. Ożywiło się również życie sakramentalne
parafian, co bardziej mobilizuje posługujących w parafii
kapłanów do działania. Prowadzone są w każdy czwartek
całodniowe adoracje, powstają nowe grupy modlitewne,
przybywają licznie pielgrzymi, z całej Polski napływają
intencje i modlitwy, chorzy zostają cudownie uzdrowieni...
W ramach podsumowania pragnę ponownie
zacytować ks. Stanisław Gniedziejko, proboszcza parafii w
Sokółce: „W tych trudnych czasach, w których żyjemy, Jezus
chciał nam przypomnieć Kim jest Eucharystia. Wydarzenie w
Sokółce jest znakiem dla całego Kościoła, przypominającym,
że sam Bóg jest z nami w Najświętszym Sakramencie – żywy,
prawdziwy, ze swoim miłującym Sercem. (...) Przypomina
tylko, że pozostaje z nami pod postacią chleba i wina od
Wieczernika, i że w każdej Mszy świętej doświadczamy tego
największego z możliwych cudów.”
J. Galas
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KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA
W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie
bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego (10
razy)
Zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3
razy)
(Modlitwa opublikowana po Eucharystycznym Wydarzeniu w Sokółce)

TYDZIEŃ ROKU WIARY 12.05-19.05.2013 r.
NIEDZIELA 12 MAJA – W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczął się Tydzień Roku Wiary pod
hasłem „Błogosławiony Jan Paweł II świadkiem wiary”. Podczas Mszy świętych śpiewał zespół młodzieżowy z
Katedry Koszalińskiej. Dzieci obchodziły rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. W Przyprostyni odbyła
się uroczysta suma odpustowa ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika.
PONIEDZIAŁEK 13 MAJA - Dzień rozpoczęła Msza Święta z okazji Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie. Po Eucharystii miało miejsce spotkanie uczestników przy kościele
parafialnym. Wieczorem odbyła się w kościele Msza św. oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu.
WTOREK 14 MAJA – O godz. 18:00 odbyła się Msza Święta oraz montaż słowno-muzyczny
–„Dziękczynienie za papieża Franciszka”, w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszyniu.
ŚRODA 15 MAJA – Po wieczornej liturgii w Domu Katolickim było przedstawienie pt. „Proszę o wielki dar
wielkiej wiary” – na podstawie tekstów bł. Jana Pawła II, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Zbąszyniu.
CZWARTEK 16 MAJA – Podczas Eucharystii jubilaci obchodzący 1, 5, 10, 15 i 20-tą rocznicę ślubu odnowili
przyrzeczenia małżeńskie.
PIĄTEK 17 MAJA – To czas adoracji prowadzonych przez Czcicieli Bożego Miłosierdzia, następnie przez
Matki i Ojców Róż Różańcowych oraz Ministrantów i Szafarzy. O 18:00 była Msza Święta o Najświętszym
Sakramencie.
SOBOTA 18 MAJA – W tym dniu na Mszę Świętą zostali zaproszeni starsi i chorzy. Po liturgii na spotkaniu w
Domu Katolickim, gościł zespół Zbąszyńskich Seniorów, który umilił czas wspólnym śpiewem pieśni
maryjnych.
NIEDZIELA 19 MAJA – W Święto Zesłania Ducha Świętego na każdej Mszy Świętej miało miejsce uroczyste
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Swoim śpiewem uświetniły poszczególne Eucharystie zespoły:
Zbąszyńskich Seniorów, Pauza, Parafialny Zespół Młodzieżowy, Parafialny Zespół Dziecięcy oraz Wesoła
Ferajna. Dodatkowo po południu odbył się koncert Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej.
Każdego dnia Tygodnia Roku Wiary o godzinie 21:00 odbywał się Apel Maryjny pod pomnikiem
bł. Jana Pawła II.
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TROSKA
O WSPÓLNOTĘ
KOŚCIOŁA
Ostatnie przykazanie
kościelne brzmi: Troszczyć się o
potrzeby wspólnoty Kościoła.
Przykazanie to często jest pomijane,
mało eksponowane, zapomina się o
nim. Tymczasem jest ono niezwykle
ważne. Każdy z nas jest
człowiekiem, jednostką
podporządkowaną Bogu i jego
nakazom. Jednakże piąte
przykazanie kościelne wskazuje na
to, iż wszyscy tworzymy wspólnotę
– jeden Kościół Boży tutaj na Ziemi.
Dlatego też powinniśmy dokładać
wszelkich starań, aby wspólnota ta
się rozwijała i trwała w jedności, bez
wewnętrznych kłótni i sporów.
Każdy z nas jest członkiem
wspólnoty Kościoła. Winniśmy w
związku z tym troszczyć się o
zaspokajanie wspólnych potrzeb.
Wynika to już z samego faktu
przyjęcia chrztu – niezwykle
patetycznego momentu, w którym
zostajemy włączeni do grona ludzi
wierzących, stajemy się częściami
składowymi całej potężnej
wspólnoty. Kościołowi możemy
przysłużyć się w tym wypadku w
dwojaki sposób – poprzez troskę o
potrzeby zarówno duchowe, jak i
materialne.
Jak należy troszczyć się o
sprawy duchowe? Zacznijmy od
stwierdzenia pozornie najprostszego
– należy się modlić. Choć wydaje się
to wręcz banalne i oczywiste, to
zastanówmy się czy rzeczywiście
modlimy się za Kościół? Kiedy
ostatni raz myślałeś o Kościele jak o
wielkiej wspólnocie wiernych i
modliłeś się o to, by się umacniał i
nie poddawał złym wpływom? Czy
pamiętasz o wspieraniu modlitwą

papieża, biskupów, księży –
duszpasterzy, których zadaniem jest
prowadzenie nas do Boga? Czy
modlisz się za innych wiernych, za
swoją diecezję, parafię? Jak
widzimy – modlić się: stwierdzenie
pozornie proste, a de facto natury
niezwykle złożonej. Należy też
bronić swojej wiary i ją szerzyć –
dawać przykład swoimi czynami
jak winno wyglądać życie
prawdziwego katolika. Ponadto,
jesteśmy obowiązani do głoszenia
Dobrej Nowiny: przypominajmy
nieustannie innym ludziom,
zarówno wierzącym, jak i
niewierzącym, ochrzczonym, jak i
nieochrzczonym o tym, że Jezus
oddał za nas życie na Krzyżu,
abyśmy mogli osiągnąć zbawienie.
Warto angażować się ponadto w
różnorakie grupy modlitewne, a
także uczestniczyć w różnych
nabożeństwach i uroczystościach
kościelnych, a nie ograniczać się
wyłącznie do niedzielnej Mszy
Świętej.
Niekiedy kontrowersje
budzi wskazanie troszczenia się o
materialne potrzeby Kościoła.
Kościół wszak jest strukturą
duchową, która ma nam pomagać
dążyć do osiągnięcia doskonałości
w chwale wiecznej. Pada więc
pytanie: gdzie w obliczu tak
niezwykle pięknych idei jest
miejsce na pieniądze? Otóż należy
zdać sobie sprawę z jednej rzeczy:
wszyscy jako wierni tworzymy
wspólnotę. Pomimo iż
kardynalnym zadaniem Kościoła
zarówno na szczeblu centralnym,
jak i na podstawowym (parafia) jest
zaspokajanie potrzeb duchowych,
to jednak żyjemy na co dzień w
świecie materialnym, gdzie
pieniądz decyduje o wielu
sprawach, czy tego chcemy, czy też

nie. Aby sprawnie funkcjonować
potrzebne są datki wiernych,
członków Kościoła powszechnego,
którzy winni poczuwać się do
odpowiedzialności za swoją
wspólnotę. Oczywiście należy
uwzględnić, iż wielu ludzi żyje w
niedostatku, czy też nie posiada zbyt
dużej liczby dóbr materialnych.
Dlatego też nie słyszymy o
obowiązku składania ofiar „na tacę”,
a słyszymy, że jest to ofiara
dobrowolna – każdy według
swojego uznania i, rzecz jasna,
finansowych możliwości daje taki
datek, jaki uważa za słuszny. Jest to
niezwykle ważny przejaw troski o
wspólnotę lokalną – o swoją parafię.
Warto ponadto wspomnieć o
licznych organizacjach i fundacjach
kościelnych, które za cele działania
obejmują pomoc ubogim,
potrzebującym, chorym.
Warto wspomagać takie instytucje
poprzez choćby odpis podatku (tzw.
1%), czy poprzez samoistne
dotowanie według swego uznania i
stosowanie do swych możliwości
oraz zapatrywań na działalność
danej organizacji. Pamiętajmy:
jesteśmy wspólnotą, a zatem
powinniśmy pomagać także
swoim bliźnim, z którymi w
ramach tej wspólnoty razem
egzystujemy.
Jak zatem widzimy, czasami
powinniśmy zastanowić się nad
własnymi odczuciami i
zapatrywaniami co do instytucji
Kościoła.

ciąg dalszy - str. 6
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TROSKA O WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA
c.d.
Należy spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę
wiernych – niekoniecznie jako swoisty byt abstrakcyjny,
a jako coś realnego, prawdziwą wspólnotę wiernych
ludzi, którzy starając się żyć według reguł
chrześcijańskich, dbają o potrzeby swej wspólnoty – na
szczeblu najniższym, czyli parafii, co odpowiednio
przekłada się na funkcjonowanie całej diecezji, a w
ostatecznym efekcie – całego Kościoła powszechnego.
Pamiętajmy zarówno o potrzebach materialnych, jak i
duchowych wspólnoty, abyśmy nie zatracili tego co jest
naprawdę ważne.
Reasumując, po przeprowadzeniu rozważań
dotyczących przykazań kościelnych na łamach kilku
kolejnych numerów naszej gazetki jasno i wyraźnie
należy stwierdzić, iż przykazania te nie są jakimś
„wymysłem” Kościoła do niczego niepotrzebnym i
utrudniającym życie. Są to reguły i zasady, które maja
konkretyzować nasze bytowanie we wspólnocie i

ŚWIATOWY DZIEŃ
UCHODŹCY
Obchodzony 20. czerwca
Dzień, w którym zwracamy
większą uwagę, na tych, którzy
muszą uciekać z miejsc, gdzie mieli
czuć się bezpiecznie, a brakuje
im nawet bezpiecznych snów.
Uchodźca jest to „osoba
prześladowana ze względu na:
poglądy polityczne, rasę, religię,
przynależność do szczególnej grupy
społecznej, narodowościowej w
swym państwie ojczystym,
przebywająca poza terytorium tego
państwa i nie mogąca skorzystać ze
sprawowanej przez nie ochrony.”*
Osoby prześladowane
znajdziemy na całym świecie,
najwięcej z Afganistanu,
Iraku, Somalii i Konga, głównie
Afryka. Mogą być to też osoby,
którym ciężko jest nawet uciec z
własnego kraju, jak np. z Korei
Północnej. Obraz wojen można
zobaczyć m.in. na filmie
„Hotel Ruanda” (reż. Terry George),
którego akcja oparta jest na faktach.
Opowiada on o wojnie domowej
6

pozwalające nam na życie w komunii z Bogiem.
Słysząc kiedykolwiek zarzut, iż przykazania kościelne
pochodzą „nie od Boga, a od ludzi”, wskażmy na źródła
takich przykazań, wynikających z wielowiekowej
Tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Przykazania
kościelne są niewątpliwie potrzebne – wskazują nam
odpowiednie kierunki, w jakich powinniśmy zmierzać,
co powinniśmy czynić, aby móc rzeczywiście nazwać
siebie człowiekiem prawdziwie wierzącym.
Nikt z nas nie jest idealny. Pamiętajmy jednak,
iż Bóg nam towarzyszy całe życie i jeśli się do niego
zwrócimy, to On zawsze nas wysłucha. Jeśli będziemy
starali się żyć zgodnie z zasadami Dekalogu i
u zu p ełn imy je p r zes tr zeg an iem p r zy k azań
kościelnych, to będziemy na jak najlepszej drodze do
szczęścia, a czyny takie spodobają się Bogu, który w
Niebie da nam wieczystą i najdoskonalszą nagrodę –
życie wieczne.
Błażej Boch

pomiędzy zamieszkującymi
Ruandę (Rwandę) społecznościami
Tutsi i Hutu. Film pokazuje ciężki
los ludzi, którzy nie potrafią się
dogadać i toczą krwawą wojnę,
podczas której giną niewinni.
Śmierć poniosło około
miliona osób.
Ta k n a p r a w d ę , w o j n y
prowadzą zazwyczaj władze
krajów, ale społeczeństwo cierpi.
Szuka pokoju i poczucia
bezpieczeństwa oraz możliwości
rozwoju dla siebie, swojej rodziny,
swoich dzieci. Chce im dać to co
najlepsze, więc stara się, walczy i
ucieka. Człowiek w obliczu śmierci
jest w stanie uciekać byle jak
najdalej od zła. Uciekać przed
siebie, aby przeżyć choć najbliższy
dzień. Kiedy znajdzie się poza
granicami kraju, w którym
był prześladowany, staje się
bezpieczniejszy, lecz nie w 100procentach.
Wielki podziw można
okazać do tych ludzi, którzy
pomagają uchodźcom. Którzy są w
stanie przyjąć pod swój dach ludzi,
zadbać o nich, nakarmić i w ogóle,

uwzględniając to, że narażają na
niebezpieczeństwo także swoją
rodzinę i siebie.
Uchodźcy tak jak są dziś, tak
i byli w przeszłości. Spowodowane
jest to tym, że zawsze były wojny, a
ludzie zawsze w takich sytuacjach
szukali schronienia. Zjawisko to
szczególnie było widoczne podczas
I i II wojny światowej oraz w
wyniku rozpadu ZSRR.
Istnieją na świecie ludzie,
którzy nie mają swojego
obywatelstwa. Wówczas ich
sytuację prawną reguluje
Konwencja o Statusie
B e z p a ń s t w o w c ó w. S t a t u s
uchodźców reguluje m.in.
Konwencja Genewska z 1951 r,
który jest głównym dokumentem w
rozpatrywaniu tej sprawy.
Szacuje się, że liczba
uchodźców na świecie wynosi
ponad 42 mln. osób.
Grzegorz Jaskuła
*(encyklopedia.pwn.pl)

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

ROLA OJCA
W WYCHOWANIU
DO WIARY
Dziecko tworzy sobie obraz
Boga patrząc na … własnego ojca –
potwierdzają to jednoznacznie
dość liczne dziś badania. Bez
względu na to czy ojciec o tym wie,
czy nie i czy sobie tego życzy, czy
też nie. Rozum i zwykła ludzka
przyzwoitość podpowiada, że
należy to w życiu i w swoim
codziennym postępowaniu
uwzględnić. Nie ma przy tym
mowy o jakimkolwiek udawaniu,
gdyż dzieci są bardzo wprawnymi i
bystrymi obserwatorami. Słowem,
skoro nie da się dziecka oszukać,
trzeba po prostu być przyzwoitym!
W innym razie dziecko będzie
miało nieprzyzwoity obraz Boga,
którego z ogromnym
prawdopodobieństwem odrzuci w
wieku dorastania i podejmowania
samodzielnych decyzji.
Jedną sprawą jest bycie
przyzwoitym w ogóle, a drugą
dawanie przykładu w wierze i
praktykach religijnych. Jeżeli
ojciec klęka przed krzyżem, to
dziecko nie potrzebuje żadnych

innych dowodów na istnienie i
wszechpotęgę Boga. Dziecko
chętnie pójdzie do kościoła, jeżeli
widzi przykład ze strony ojca.
Wysyłanie dziecka samego do
kościoła – kiedy tato zasiada w
wygodnym fotelu przed ekranem
telewizora – spowoduje z
pewnością skutki odwrotne.
Prędzej czy później skończy się
tym, że dziecko tuż za rogiem
skręci i do kościoła nie dotrze.
Bywa, że ważnym
elementem wzrostu w wierze
dorosłego człowieka jest pamięć
ojca klękającego przy kratkach
konfesjonału, ojca z różańcem w
ręku, czy troska ojca o pojednanie
się z Bogiem i przyjęcie
sakramentów bezpośrednio w
obliczu śmierci. To są obrazy, które
na długo zostają przed oczami i
nierzadko stają się powodem
późniejszego nawrócenia
dorosłych już synów i córek
zagubionych w życiu i w wierze.
Warto podkreślić, że dobra
więź dziecka z ojcem jest
najsilniejszym elementem ochrony
dziecka przed zagubieniem w życiu
(o co w dzisiejszym świecie wcale
nie tak trudno). Dotyczy to

oczywiście świata wartości
chrześcijańskich, chociaż ma
również odniesienie do innych
obszarów życia
Jak więc budować więź z
dzieckiem, by móc je ochronić
przed zagubieniem w dzisiejszym
świecie? Odpowiedź jest prosta, a
dają ją słowa Stefana kardynała
Wyszyńskiego, który mówił:
„Ludzie mówią czas to pieniądz, a
ja wam mówię czas to miłość”.
Oprócz tego, że powtarzamy, że
bardzo kochamy nasze dzieci,
zacznijmy uczciwie poświęcać im
czas. Pozwólmy dziecku ten czas
zagospodarować według jego
upodobań. Nie denerwujmy się,
jeśli trzeba będzie dwie godziny
leżeć na dywanie, kulać kostkę i
przestawiać pionki.
Te n c z a s – p o z o r n i e
stracony – jest wspaniałą
inwestycją w przyszłość naszych
dzieci i … we własne szczęście.
Anna Masiewicz
(na postawie artykułu
Jacka Pulikowskiego)

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA I OJCA
Wszystkim Dzieciom oraz Ojcom
z okazji Ich święta składamy życzenia
zdrowia, błogosławieństwa Bożego
oraz opieki Matki Bożej
na każdy dzień.
Redakcja
„Zbąskiego Sanktuarium”
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FIGURY I KRZYŻE
5. KRZYŻ PRZYDROŻNY
PRZY UL. PRANDOTY,
PRZY POSESJI NR 111
W PRZYPROSTYNI
Krzyż, którego historię
pragnę przedstawić w obecnym
numerze gazety parafialnej,
postawiono w roku 1897 na
pamiątkę 900-lecia męczeńskiej
śmierci św. Wojciecha. Krzyż
umieszczony został na wysokim
cokole, na betonowym
f u n d a m e n c i e . F u n d a t o re m
krzyża był rolnik
TOMASZ
KLIEMANN z Przyprostyni.
W czasie okupacji, w lutym
1940 roku, młodzież hitlerowska
sprofanowała krzyż, odrywając
jedno ramię. Ówczesne władze
niemieckie nakazały krzyż
całkowicie zlikwidować.
Mieszkańcy wsi zdemontowali
uszkodzony krzyż wraz z cokołem i
przechowali na miejscowym
cmentarzu.
Od wieków katolicka ludność
Przyprostyni, po wyzwoleniu spod
okupacji hitlerowskiej, postanowiła
krzyż naprawić i w pierwotnej
formie ustawić go na dawnym
miejscu. Staraniem

WŁADYSŁAWA KLIEMANNA,
KAROLA ŚMIAŁKA i TOMASZA
TA B E R S K I E G O o p r a c o w a n a
została dokumentacja techniczna
krzyża, a 24.04.1958 roku uzyskano
zgodę Kurii Metropolitalnej w
Poznaniu na postawienie krzyża na
starym fundamencie.
W roku 1958 mieszkańcy wsi
krzyż naprawili i ustawili.
Uroczystego poświęcenia krzyża, przy
licznym udziale mieszkańców,
dokonał KS. EDWARD RAJSKI –
wikariusz zbąszyńskiej parafii.
Wo k ó ł k r z y ż a p o s t a w i o n o
metalowe opłotowanie. Podobnie jak
w latach minionych krzyżem opiekuje
się rodzina Kliemannów, dbając
systematycznie o utrzymanie i
dekorację. Większe prace
renowacyjne wspierają sąsiedzi.
W roku 2006 ofiarodawcami
nowego granitowego krzyża i tablic
były rodziny: Kliemann, Konopka,
Schuster, Wośkowiak, Solarczyk,
Starszak.
21.10.2006 roku na cokole
umieszczono nowy krzyż oraz tablice
z napisami:
NA PAMIĄTKĘ 900-LECIA
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI ŚW.
WOJCIECHA a z tyłu krzyża:
F U N D AT O R
TOMASZ
KLIEMANN – 1897
23.10.2006 roku – krzyż po

MEDIA W PROCESIE
GLOBALIZACJI
Globalizacja to zjawisko typowe dla współczesnego
świata. Postrzegana jest w bardzo różnoraki sposób. Od
uwielbienia i zachwytu, poprzez pełną akceptację, po
sceptycyzm aż do
całkowitego odrzucenia.
Procesy globalizacyjne
zmieniają radykalnie
nasz świat choć są nader
złożone i dlatego trudne
do zdefiniowania.
Dostrzegamy je w
codziennym życiu, bo przecież oglądamy amerykańskie
filmy, rozmawiamy przez Internet z mieszkańcami
odległych kontynentów. Można przyjąć, że globalizacja
nadal budzi wiele kontrowersji. Stanowi jednak część
naszej rzeczywistości, pozostaje faktem historycznym i
zjawiskiem nieuniknionym.
Czym jest globalizacja? W najprostszych słowach to
8

renowacji poświęcił
Ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski.
Urszula Pawelska
Bardzo dziękuję p. Wandzie
Kliemann oraz p. Marianowi
Kubickiemu, od którego zdążyłam
jeszcze uzyskać cenne wiadomości.
Dzięki tym osobom mogłam
przekazać powyższe wiadomości.

ponadnarodowy proces zagęszczania stosunków
międzyludzkich: politycznych, społecznych,
gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych,
prowadzący do ich ujednolicenia. Najtrafniej ujął to
Marschall tworząc określenie świata jako „globalnej
wioski”. Trudno o trafniejsze określenie, bo przecież
obserwujemy nieustanne poszerzanie rynku, obalanie
granic politycznych, tworzenie wspólnego systemu
kształcenia i wspólnego prawa a zawłaszcza nieobcy jest
nam szybki i gwałtowny rozwój mediów.
Globalizacja najczęściej pojmowana jest więc jako
kurczenie się czasoprzestrzeni, w której się poruszamy i
w której działamy. Owo kurczenie się to wynik ciągłego
zacieśniania się więzów współzależności.
Oznacza on obopólną zależność: „nie tylko ja zależę
od kogoś, ale również on zależy ode mnie”. Według
znawców problemu jest to możliwe przede wszystkim
dzięki nowym technologiom ułatwiającym
komunikowanie się, w głównej mierze przez skracanie
czasu, w jakim ono zachodzi.
c.d. str. 10
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

SPACERKIEM
PO HOLANDII
Na dzisiejszy „Spacer po
Holandii” zapraszam was Drodzy
Czytelnicy nieco dalej. Proszę sobie
wyobrazić , że 10.000 km. od
Amsterdamu u wybrzeży Ameryki leżą
trzy malutkie wysepki Saba,
SintEustatius i Bonaire. Są to
zamorskie gminy holenderskie.
Wysepki są niewielkie, największa z
nich Bonaire liczy ok. 15 tysięcy
mieszkańców, a na dwóch pozostałych
mieszka w sumie mniej niż 6 tysięcy
ludzi. Oficjalnie każda z nich jest
holenderską gminą, tak jak Rotterdam
czy Den Helder. Tyle tylko, że jest
gminą zamorską na specjalnych
prawach. O tym, że Holandia była
niegdyś imperium kolonialnym, to
wiemy z historii. Jak również o tym, że
było to dawno temu i w XX wieku
wszystkie europejskie potęgi potraciły
swe kolonie. W Holandii mieszka wielu
S u r i n a m c z y k ó w, l u d z i z
indonezyjskimi czy antylskimi
korzeniami widzimy na własne oczy,
spacerując po ulicach Amsterdamu czy
Hagi. Prawda jest taka, że kolonii już
nie ma, ale ,, Królestwo Niderlandów"
to nadal coś więcej niż Holandia.
Holandia zaś to coś więcej niż Europa.
Uświadamiamy to sobie wtedy, gdy coś
istotnego wydarzy się na terytoriach
zamorskich królestwa.
Od kilku tygodni w holenderskich
mediach mówi się wiele o wyspie
Curakao, a to za przyczyną pewnego
incydentu, który się tam wydarzył w
ostatnich dniach. Dlaczego się o tym
mówi? Dlatego że wyspa Curacao to
część Królestwa Niderlandów. Jak
widać samo pojęcie „Holandii” jest
szersze niż by się na pierwszy rzut oka
wydawało. Nie tylko europejska
macierz, ale i kilka mikroskopijnych
wysepek na Karaibach - oto Holandia.
A mamy jeszcze „Królestwo
Niderlandów”. Królestwo
Niderlandów to bardziej
skomplikowana sprawa. Królestwo jest
mianowicie tworem składającym się z
czterech państw. Holandii wraz z jej
zamorskimi gminami, o których już
wcześniej wspomniałem - Aruby,
Curacao i Sint Maarten. Jest tak od

2010 roku. Przedtem było prościej:
Królestwo Niderlandów składało się z
trzech państw: Holandii , Aruby i
Antyli Holenderskich w skład których
wchodziły z kolei: Saba,
SintEustatius, Bonaire, Curacao i
Sint Maarten. W 2010 roku
zlikwidowano Antyle Holenderskie i
stan prawny pięciu wysepek zmienił się.
Saba, SintEustatius, Bonaire stały się
gminami zamorskimi Holandii, o czym
już wcześniej pisałem, a Curacao i Sint
Maarten stały się - tak jak Holandia i
Aruba - osobnymi krajami w ramach
Królestwa Niderlandów. Postaram się
Wam Drodzy Czytelnicy przedstawić
ten układ w sposób administracyjno geograficzny:
- państwo Holandia część europejska
plus gminy zamorskie Saba, Sint
Eustatiusi Bonaire, - państwo Aruba
- państwo Curacao, - państwo Sint
Maarten
Państwa Aruba i Curacao są
państwami - wyspami, a kraj Sint
Maarten jest częścią wyspy Sint
Maarten (druga część jest francuska).
Patrząc na liczbę mieszkańców
poszczególnych części królestwa, od
razu widać która jest z nich
najważniejsza :- Holandia: 16.785.000
- Aruba: 108.000,- Curacao: 150.000
- Sint - Maarten: 39.000
Gminy zamorskie Holandii liczą
jeszcze mniej mieszkańców - Bonaire
15.700, - SintEustatius 3.600, - Saba
1.800
Z prawnego punktu widzenia
konstrukcja Królestwa Niderlandów
jest nietypowa. Najważniejsze dwa
fakty są takie: głową Królestwa
Niderlandów jest król – od 30 kwietnia
tego roku jest nim Wilhelm - Aleksander
(najstarszy syn byłej królowej Beatrix,
w jednym z poprzednich numerów
przybliżyłem Państwu przekazanie
korony w ręce Wilhelma). Oznacza to,
że Wilhelm Aleksander jest królem nie
tylko Holandii, ale i Aruby, Curacao i
Sint Maarten. Ot taka egzotyczna
pozostałość po dawnym mocarstwie
kolonialnym. Drugi istotny fakt jest
taki, że pozycja Holandii jest w
królestwie inna niż pozostałych trzech
państw. Jak się łatwo domyśleć, ze
względu na liczbę mieszkańców i
znaczenie ekonomiczne, Holandia jest
dużo ,, ważniejsza" i ,, silniejsza" niż

pozostałe państewka. Jedynie Holandia
może na zewnątrz (w kontaktach z
innymi państwami ) reprezentować
całe królestwo.
Obecna konstrukcja Królestwa
Niderlandów jest skomplikowana, a to
przecież jedynie pozostałość o wiele
większego imperium. Kiedy Surinam
zażądał pełnej niepodległości,
Holendrzy nie popełnili już błędu jak
przy ,,rozwiązaniu indonezyjskim" i
odbyło się bez przelewu krwi. Surinam
znajdował się od wieków w rękach
h o l e n d e r s k i c h ( t z w. G u j a n a
Holenderska) a w 1954 roku uzyskał
on w ramach królestwa statut osobnego
państwa (taki jak teraz mają Aruba czy
Curacao). W 1975 roku Surinam stał się
całkowicie niepodległym państwem.
Teoretycznie obecnie nie jest z
Królestwem Niderlandów związany
w żaden specjalny sposób ; są to dwa
niezależne autonomiczne byty.
Historyczne więzy są jednak bardzo
mocne, a w Holandii mieszka wielka
społeczność surinamska. Zabawny
paradoks; do największej imigracji z
Surinamu do Holandii doszło właśnie w
1975 roku. Mieszkańcy biednego
państwa wiedzieli, że w Holandii
poziom życia jest wyższy, a wraz z
uzyskaniem niepodległości stracić
mieli holenderskie paszporty. Dla wielu
oznaczało to dylemat, albo korzystamy
z ostatnich miesięcy ważności naszych
holenderskich paszportów i lecimy na
zawsze do Amsterdamu czy np. do
Rotterdamu, ewentualnie można
wybrać drugi wariant i zostać w
niepodległym, ale niestety w biednym
Surinamie. No i około jedna trzecia
część mieszkańców dopiero co
narodzonego Surinamu wybrało
pierwszą alternatywę i wyemigrowała
do Holandii.
holenderskich paszportów i lecimy na
zawsze do Amsterdamu czy np. do
Rotterdamu, ewentualnie można
wybrać drugi wariant i zostać w
niepodległym, ale niestety w biednym
Surinamie. No i około jedna trzecia
część mieszkańców dopiero co
narodzonego Surinamu wybrało
pierwszą alternatywę i wyemigrowała
do Holandii.

c.d. str. 15
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MEDIA W PROCESIE
GLOBALIZACJI
c.d. ze str. 8
Jedną z podstawowych cech
współczesnej komunikacji jest fakt,
że dokonuje się na skalę globalną.
Dostęp do wiadomości jest
natychmiastowy. Wszyscy mogą
uczestniczyć w wydarzeniach
mających miejsce w danej chwili w
każdej części świata W przypadku
mediów globalizacja oznacza więc
rosnące więzy pomiędzy jego
różnymi częściami, na skutek
których rozwijają się między nimi
różne formy współzależności i
interakcji.

Pojawienie się globalnych sieci
komunikacyjnych to dzieło już XIX
wieku. Nowe technologie
umożliwiły oddzielenie
komunikowania od fizycznego
przemieszczania się. Pierwszym
takim środkiem był telegraf, później
alfabet Morse'a, który sprawdził się
w eksploatacji komercyjnej. To
właśnie telegraf stał się pierwszym
globalnym systemem
komunikowania się i to dzięki niemu
czas uległ daleko idącej kompresji.
Spełniło się marzenie o technologii i
infrastrukturze pozwalającej na
natychmiastowy obieg informacji w
skali globu. Otworzyła się droga do
globalnych decyzji politycznych czy
ekonomicznych.
Później nastąpiło stworzenie sieci
międzynarodowych agencji
informacyjnych. Ostatecznie
wyłoniła się „wielka czwórka”:
Reuters, AP (Associated Press), UPI
(United Press International) i AFP
(Agence France Presse). To one
kontrolują światowy rynek
informacji.
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Trzecim czynnikiem wczesnego
okresu globalizacji mediów był
rozwój technologii przesyłania
informacji, dźwięku i obrazu za
pomocą fal elektromagnetycznych.
Taki przekaz mógł być odebrany bez
dalszego pośrednictwa przez
każdego odbiorcę indywidualnego
wyposażonego w odpowiedni
odbiornik (radiowy, telewizyjny). W
tym momencie zaczyna rosnąć popyt
na częstotliwości. Sytuacja zmieniła
się w momencie pojawienia się
mediów cyfrowych, które problem
częstotliwości ostatecznie
rozwiązały, bowiem w paśmie fal, w
których można było uplasować
jedynie 4 – 6 stacji telewizyjnych
nadających tradycyjnymi metodami
naziemnymi emisja cyfrowa pozwala
na umieszczenie nawet do 500
nadawców, co otwierało drogę do
szerokiej, globalnej oferty bez
konieczności rezygnacji z
dotychczasowych lokalnych
kanałów. Rozszerzył się zakres prasy,
zasięg radia i telewizji. Pojawił się
także nowy konkurent dla
tradycyjnych mediów – Internet.
Media dostarczają wiadomości i
informacji, ale tworzą również
bariery oddzielające społeczeństwo
od rzeczywistego świata. To media
kształtują opinię publiczną. Poprzez
reklamę wpływają one na wybory
konsumentów, na ich codzienne
decyzje. To przecież one tworzą
nową kulturę, kulturę bez granic
terytorialnych i barier, bo docierającą
do mieszkańców całego świata.
Współcześnie żyjemy w czasach,
gdzie sensacja i rozrywka są niemal
tak samo pożądane jak sama
informacja. Pokazuje to film
„Truman Show” P. Weira. Ukazuje on
świat, który opiera się na
wyrafinowanym kłamstwie, to fikcja
rzeczywistości, którą stworzyli
ludzie z chęci wzbogacenia się
cudzym kosztem. Główny bohater za
wszelką cenę chce poznać prawdę o
sobie i swoim życiu. Nie wie on, że

wbrew swojej woli stał się bohaterem
telewizyjnego serialu. Życie
Trumana obserwuje cały świat. Oto
potęga mediów, które mogą tworzyć
hiperrzeczywistość, która odbierana
jest jako zupełnie „naturalna” i
bardziej realna niż prawda. Ludzie
stają się uczestnikami gigantycznego
reality show, które nie tylko się
ogląda na szklanym ekranie, ale które
wyznacza ramy ich własnego życia.
To przykład potęgi współczesnej
kultury masowej. Jednak
rzeczywistość tworzona przez
kulturę masową jest zbanalizowana.
Film ukazuje zagrożenia wynikające
z masowości naszego życia, ale
przede wszystkim jest przestrogą
przed mediami, które niekiedy stają
się naszym bogiem i od których
stajemy się coraz bardziej
uzależnieni. Oto tajemniczy Christof
góruje nad uczestnikami, to on ma
moc sprawczą, do niego należy
ostateczny głos w każdej sytuacji.
Później, kiedy nadejdzie czas reality
show,
stanie się ona Wielkim
Bratem. To bardzo popularne wśród
widzów programy, które stanowią dla
stacji telewizyjnych niewyczerpane
źródło dochodów. Peter Weir w
swoim filmie demaskuje wszystkie te
strategie. Ukazuje, jak ogromny
wpływa na życie Trumana mają
twórcy programu, którzy manipulują
rzeczywistością, prowokują
zachowania bohatera. Wszystkie
dialogi są wcześniej układane, nic nie
jest autentyczne, każdy odcinek ma
swój scenariusz. Twórcy manipulują
rzeczywistością Trumana w taki
sposób, by prowokować pewne jego
zachowania Autorzy show usypiają
czujność widzów i skutecznie
odwracają uwagę od kategorii
prawdy i fałszu.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Wszak najważniejszym założeniem twórców
programu Truman Show jest pokazywanie prawdy
w odróżnieniu od innych programów
telewizyjnych.
Niebezpieczne związki łączące politykę, media i
show business ukazuje film „Fakty i akty” B.
Levinsona. Akcja filmu pokazuje kampanię
prezydencką, która ma się ku końcowi, gdy okazuje
się, że przyszły prezydent może zostać oskarżony o
molestowanie seksualne. Nie ma wątpliwości, że z
chwilą, gdy ta informacja przedostanie się do prasy,
szanse na zwycięstwo spadną do zera. Chyba, że
odwróci się uwagę mediów od tej sprawy, np.
wybuchem wojny w Albanii. Teraz wystarczą już
tylko „sprawnie” działające media oraz
zatrudnienie znanego producenta filmowego, bo
któż lepiej zna się na robieniu fikcji? Rozpoczyna
się manipulacja mediami, tworzenie dzisiaj
jutrzejszych wiadomości, ogłupianie ludzi za
pomocą telewizji. Wprawdzie film jest satyrą to
jednak pod płaszczykiem humoru przemycono
ważny i aktualny temat, który dotyczy szeroko
pojętych mediów i tego, jak daleko dziennikarze
mogą się posunąć w kreowaniu wiadomości oraz,
na ile zdają sobie sprawę z manipulacji, jakim mogą
być poddawani. To już nie jest przekazywanie
wiadomości, tylko ich kreowanie. Film pokazuje,
że wszyscy odbiorcy informacji stają się
marionetkami, które przyjmują za prawdę to, co
widzą w telewizji.
Rola tego medium jest naprawdę ogromna i jak
widać decyduje o tym, jak potoczy się historia. To
dzięki umiejętności korzystania z telewizji
wygrywa się wybory prezydenckie oraz obsadza
miejsca w sejmie i senacie. Nie liczy się prawda, a
jedynie to, co wiedzą o polityku widzowie, którym
jednak wystarczy zamydlić oczy na jakiś czas. Coś
tak banalnego jak prawda przestaje mieć dla nas
znaczenie.
Globalizacja jest procesem, który podlega
nieustannym zmianom. Technologie obecne są w
każdej dziedzinie naszego życia. Prasa, radio,
telewizja stały się niemalże uzależnione od
wynalazków technicznych. Dziś nie jest
problemem odnalezienie interesujących
wiadomości na stronach internetowych, np.
ulubionej gazety, filmy bez kłopotu można
zobaczyć w sieci. Globalizacja dotyka wszystkich.
Nowe media stały się podstawowym nośnikiem
informacji, trzeba tylko pamiętać o tym, że potrafią
świetnie manipulować odbiorcami.
KK

XI ZJAZD KATOLICKI
W ZBĄSZYNIU
W dniach 20-21 czerwca 1931 r. odbył w Zbąszyniu
XI Zjazd Katolicki. Został on zwołany pod hasłem encykliki
papieża Piusa XI "O chrześcijańskim wychowaniu
młodzieży" przez poznańską Ligę Katolicką pod
protektoratem Ks. Kardynała Prymasa Polski Augusta
Hlonda.
W taki oto sposób 82 lata temu, na łamach
czasopisma "Tęcza" zapraszano wszystkich do wzięcia
udziału w tym niecodzinnym wydarzeniu.
"Paryż – Berlin – Zbąszyń – Warszawa – Niegorełoje
– Moskwa oto napisy, które na imponującym, zbudowanym
niedawno na skalę europejską dworcu zbąszyńskim, biją w
oczy z wytwornych wagonów szybkobieżnych kurierów.
Przez ten ważny węzeł kolejowy przesuwają się często
dyplomaci i mężowie stanu, w których rękach ważą się losy
Polski i Europy, dążą na Zachód przedstawiciele nauki i
sztuki do źródeł kultury zachodniej, kupcy i przemysłowcy,
celem zadzierżgnięcia węzłów handlowych. Jest jednak obok
tego słońca, w którego blaskach Zbąszyń się kąpie, poważny
cień. W tej smudze ciemnej stoją nasi biedni emigranci
polscy. Gdyby dworzec zbąszyński miał usta, mógłby nam
niejedno opowiedzieć o martyrologii ludu naszego, co na
obcej ziemi chleba szukać musi.
Sławny był już Zbąszyń i bogaty w wydarzenia
historyczne z najdawniejszych czasów. (...) Dzisiejszy
Zbąszyń, położony na punkcie najbardziej wysuniętym na
z a c h ó d n a s z e j
Rzeczypospolitej, pragnie
zamanifestować, że na
wieki chce być katolickim i
polskim, że silnym jest i
będzie bastionem Kościoła
i Polski. Mamy nadzieję, że
do naszego gniazda
noszącego łabędzia w
herbie pospieszą liczne
zastępy braci i sióstr
naszych z całej ziemi
piastowskiej i z poza jej
granic, że przybędą rodacy
nasi zza kordonu, wszyscy
sobie i nam na pokrzepienie
i otuchę do dalszej
wytrwałej pracy dla Boga i
Ojczyzny, dla dobra wszystkich stanów, szczególnie
młodzieży naszej ukochanej, nadziei i przyszłości naszej."
c.d. str. 13
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Nr 26 Maj 2013
CIAŁO O. PIO
ZNÓW NA WIDOKU PUBLICZNYM
Ciało Ojca Pio zostanie wystawione do
publicznej czci na stałe w San Giovanni Rotondo od 1
czerwca. Relikwie pozostaną w tym samym miejscu, co
do tej pory, to znaczy w centralnym miejscu krypty
nowej bazyliki pod wezwaniem Ojca Pio, gdzie przed
trzema laty, w kwietniu 2010 roku zostały przeniesione
po ekshumacji. Odtąd będą przechowywane w szklanej
urnie.
Decyzja o
wystawieniu
ciała Ojca Pio
do publicznej
czci na stałe
została podjęta
w następstwie
licznych telefonów, e-maili, listów i nieustających
próśb pielgrzymów przybywających do San Giovanni
Rotondo, w których wyrażano niezmienne pragnienie,
aby znowu móc się modlić przed relikwiami
czcigodnego Kapucyna.
Wystawienie relikwii rozpocznie się 1 czerwca o godz.
11.00 w kościele Świętego Pio w San Giovanni Rotondo
podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył
będzie kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji

Spraw Kanonizacyjnych. Razem z nim jako pielgrzymi
przybędą, aby oddać cześć relikwiom Świętego,
wszyscy współpracownicy posługujący w tym
dykasterium. Do koncelebry zostali zaproszeni:
Michele Castoro, arcybiskup Manfredonii-Vieste-San
Giovanni Rotondo; Marcello Bartolucci, arcybiskup i
sekretarz wspomnianej kongregacji oraz liczni kapłani
diecezjalni i kapucyni.
Kapucyni wraz z arcybiskupem uznali za słuszne
podjęcie tej inicjatywy właśnie w Roku Wiary,
ponieważ kończą się wtedy obchody ku czci świętego
stygmatyka, ogłoszone z okazji minionej w ubiegłym
roku 10. rocznicy jego kanonizacji.
Kapucyni z San Giovanni Rotondo mają nadzieję, że
decyzja ta przyczyni się do odnowienia dobrych
owoców, jakie przyniosło poprzednie wystawienie (24
kwietnia 2008 – 24 września 2009), a zwłaszcza do
rozbudzenia w sercach licznych pielgrzymów wiary,
cnoty, której Ojciec Pio był i nadal jest przykładnym
świadkiem poprzez swoje listy, swoją duchowość, a
szczególnie przez swoje wierne życie.
za: Radio Watykańskie i Biuro Prasowe Braci Mniejszych
Kapucynów Prowincji „Świętego Anioła i Ojca Pio”

Wszystkich, którzy by chcieli śledzić tę chwilę na
żywo prosimy o przybycie do Domu Katolickiego
(sala na górze) 1 czerwca o godzinie 11.

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK - NASZ PRZYJACIEL
Felieton
Współcześni chrześcijanie są zafascynowani Ojcem Świętym. Zaskakuje nas Jego
niecodzienny sposób bycia. Papież jednak nie jest celebry tą i z pewnością nie chce by, Jego
gesty były spłycane do tego wymiaru. Niecodzienny i zaskakujący styl Jego przekazu wiary,
niektóre media próbują ubrać w pogańskie szaty, uwypuklając jego powierzchowność. Tymczasem celem tych
gestów jest pobudzenie wiary przez sięgnięcie do wrażliwości każdego z nas.
Nasza miłość do Ojca Świętego ma polegać na wypełnianiu jego nauki, która
pochodzi od samego Ducha Świętego, a nie czczeniu Jego podobizny
powieszonej na ścianie, czy kolejnych dat związanych z pontyfikatem i Jego
samą obecnością. „Ty jesteś Piotr — Opoka, i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze królestwa niebieskiego…”
Dlatego będziemy systematycznie, ale nie
sentymentalnie przekazywać dalej na łamach Sanktuarium naukę
papieża.
12
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XI ZJAZD KATOLICKI
c.d. ze str. 11
Uroczystości rozpoczęły się
w sobotę po południu (20 czerwca),
kiedy do Zbąszynia przybył Ks.
Prymas Kardynał August Hlond,
witany przez licznie zgromadzoną
ludność. Całe miasto było bogato
udekorowane zielenią i flagami w
barwach narodowych oraz
papieskich. Od krańców miast aż do
kościoła ustawiono mnóstwo bram
triumfalnych z okolicznościowymi
napisami. Po krótkim „Veni Creator”
w kościele, nastąpiło otwarcie obrad

Zjazdu na sali miejscowej
Strzelnicy. Tłumnie zgromadzeni
uczestnicy wysłuchali obszernego
przemówienia Ks. Prymasa, poczym
odczytano teksty licznie
nadesłanych depesz, m.in. listu ks.
kardynała stanu Pacelliego,
zawierającego błogosławieństwo
papieskie dla wszystkich
uczestników zjazdu. Odczytano
referat na temat „Rodzina, Państwo
i Kościół w dziele
chrześcijańskiego wychowania”.
Wieczorem na zbąszyńskim
Rynku odbyła się wspaniała
manifestacja stowarzyszeń i
mieszkańców ku czci Ks. Prymasa.
Pochód ze sztandarami przy
dźwiękach orkiestry wojskowej
przemaszerował z pochodniami
przed Ks. Prymasem Hlondem i
otaczającymi go dostojnikami.
Następnego dnia przed

godz. 8.00 na pl.
Rejtana zgromadziły
się tysięczne rzesze
wiernych, liczne
organizacje i
stowarzyszenia,
których wiele
przybyło dopiero w
tym dniu rano do
Zbąszynia i wszyscy
ogromnym pochodem
udali się na plac przed
kościołem. Tam przy ołtarzu
polowym Ks. Prymas odprawił
nabożeństwo, a Ks. Rektor Forecki
wygłosił kazanie. Na trybunie
naprzeciwko ołtarza polowego
miejsca zajęli przedstawiciele
władz na czele z wojewodą
poznańskim Rogerem
Raczyńskim oraz prezydium
Zjazdu i delegacjami.
Po nabożeństwie odbyło się
zebranie Polaków-katolików,
przybyłych na Zjazd z Niemiec,
w którym wziął udział Ks.
Prymas August Hlond.
Następnie zaproszeni goście
zwiedzili wystawę książek i
wystawę antyalkoholową,
urządzoną w związku ze Zjazdem.
Podczas drugiego
plenarnego zebrania wysłuchano
dwóch referatów: panny
Wyszyńskiej – „Ideał dziewczęcia
polskiego w myśl encykliki

papieskiej” oraz ks. dyr. Jarosza o
Piusie XI jako wychowawcy
katolickiego typu młodzieńca.
Następnie Zjazd uchwalił obszerne
rezolucje, wynikające z treści
wykładów oraz przemówił Ks.
Prymas uznając w pierwszej
kolejności zasługi tych, którzy
przyczynili się do organizacji
Zjazdu. Mówił również: "Zjazd
został zwołany głównie po to, aby
omówić temat wychowania na
podstawie encykliki papieskiej.
Słyszeliśmy w referatach, że
czynnikami głównymi tego
wychowania są: rodzina, Kościół i
Państwo. Chcę, aby tak, jak
złączyliśmy się tu jako katolicy bez
różnic, możliwych w życiu
codziennym, aby te trzy czynniki
łączyły się w harmonijnej pracy nad
młodzieżą.
cd. str. 15
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament chrztu przyjęli:
1/. Zofia Jankowiak, Poznań, Os. Przyjaźni,
2/. Katarzyna Szulda, Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
3/. Filip Stanisław Śliwa, Stefanowo,
4/. Oliwier Bartosz Łata, Zbąszyń, ul. D-ra Piotrowskiego,
5/. Alicja Franc, Przyprostynia, ul. Prandoty,
6/. Maksymilian Stachowiak, Zbąszyń, ul. Dolna,
7/. Antoni Szafrański, Zbąszyń, ul, Sportowa,
8/. Wojciech Antoni Śliwa, Perzyny.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Bartosz Adamczak – Patrycja Teresa Śliwa,
2/. Przemysław Piotr Borkowski – Katarzyna Dobra,
3/. Arkadiusz Stoksik – Anna Kostera,
4/. Paweł Schiller – Paulina Wawrzyńska,
5/. Łukasz Bocer – Paulina Koperska,
6/. Paweł Franc – Magdalena Franc.
Odeszli do Wieczności:
1/. Bogumiła Maria Frąckowiak, l. 58, Zbąszyń, ul. Husycka,
2/. Łucjan Wilczyński, l. 82, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
3/. Marian Kubicki, l. 88, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Walerianna Michalska, l. 93, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5/. Aleksander Kopczyński, l. 81, Zbąszyń, Pl. Wolności,
6/. Maria Teresa Kitta, l. 72, Zbąszyń, ul. Senatorska,
7/. Eugenia Orzechowska, l. 58, Zbąszyn, ul. Zielona,
8/. Piotr Stanisław Wodniczak, l. 48, Tunovej /Dania/,
9/. Mieczysław Kańduła, l. 75, Zbąszyń, ul. Garczyńskich.

SPACERKIEM PO HOLANDII

XI ZJAZD KATOLICKI
c.d ze str. 9

c.d. ze str. 13
Jeśli prawdą jest, że zgoda buduje a niezgoda
burzy, to przede wszystkim niezgoda burzy dzieło
wychowania. Jeśli nie ma zgody w tym dziele
między rodziną a Państwem i Kościołem, odbija
się to bardzo szkodliwie na młodzieży. Powinniśmy
to przeświadczenie i postanowienie wynieść
dzisiaj, abyśmy wszędzie łączyli się w tym dziele
wychowania młodzieży, aby to wychowanie było
naprawdę i szczerze chrześcijańskie.
Jestem przekonany, że przy dobrej woli
wszystkich czynników, przy zrozumieniu tej
potrzeby pracy, będziemy dążyć, aby usuwano
wszystko z drogi życia, co może dzielić i kłócić i
pracę nad młodzieżą utrudnić. Jeszcze raz
dziękuję i błogosławię wszystkim tym dobrym
zamiarom, które stąd wynosimy i życzę, aby łaska
Boża nam pomogła."

Począwszy od XVII wieku Holendrzy byli obecni również
w innych częściach świata. Niderlandzkimi koloniami były m.in.
niektóre tereny dzisiejszej Srilanki, RPA, Indii, Tajwanu,
Brazylii, Angoli, Nigerii czy Stanów Zjednoczonych. W
pewnych momentach historii Holendrzy zarządzali terenami
leżącymi na terenie pięciu kontynentów: Europy, Azji, Afryki,
Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Można by rzec, że
słowo „imperium” nie było na wyrost. W XX wieku ostały się z
tego jedynie Karaiby, Surinam i Indonezja, a po dekolonizacji w
drugiej połowie XX wieku Królestwo Niderlandów to już jedynie
Holandia plus kilka karaibskich wysepek na prawach osobnych
państw lub gmin. Bardziej widocznym znakiem minionej potęgi
kolonialnej są dziś amsterdamskie czy haskie ulice pełne
Surinamczyków, Indonezyjczyków czy Antylczyków.
Królestwo Niderlandów nie jest już potęgą, ale warto
pamiętać, że w jego skład nadal wchodzi nie tylko Holandia, ale
kilka wysepek odległych o tysiące kilometrów od Europy.

Anna Masiewicz
Tomasz Jazdon

Sławomir Andrzej Król
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NASZA KRONIKA PARAFIALNA
Co działo się w maju 2013 roku?
- Przez cały maj po Mszach św. wieczornych odprawiane
były NABOŻEŃSTWA MAJOWE, a o godz. 21.00 APELE
JASNOGÓRSKIE przy Grocie Matki Bożej.
- 3 maja Mszę św. w intencji OJCZYZNY sprawował i
homilię wygłosił ks. Proboszcz.
- 4 maja Msza św. w intencji STRAŻAKÓW.
- 12 – 19 maja obchodziliśmy uroczyście w parafii
TYDZIEŃ ROKU WIARY pod hasłem: BŁ. JAN PAWEŁ
II ŚWIADKIEM WIARY.
- 12 maja, w niedzielę Mszę św. odpustową w Przyprostyni

Maj/ Czerwiec 2013

ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika odprawił i
homilię wygłosił ks. Mateusz.
- 19 maja zbierano w kościele składkę remontową, która
wyniosła 10.300 zł. Za wszelką pomoc na rzecz parafii
składamy serdeczne Bóg zapłać.
- 25 maja, o godz. 15.00 uroczysta Msza św. w intencji
MINISTRANTÓW KOŃCZĄCYCH 18. ROK ŻYCIA.
- 30
maja UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO.
P r o c e s j a p r z e s z ł a o d F I G U RY
NSPJ
do
ZBĄSZYŃSKICH ŁAZIENEK, gdzie sprawowana była
Msza św.

Co nas czeka w czerwcu?
- Od 30 maja do 6 czerwca OKTAWA BOŻEGO CIAŁA.
W oktawie procesje eucharystyczne podczas Mszy św. godz.
9.00 i 18.00. Na zakończenie oktawy w czwartek po Mszy
św. wieczornej procesja wokół kościoła do czterech
ołtarzy
Przez cały czerwiec NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
po Mszy św. o godz. 18.00.
- 1 czerwca, w sobotę ODWIEDZINY CHORYCH.
- 2 czerwca, w niedzielę z okazji Dnia Dziecka PIKNIK w
ogrodach proboszczowskich.
- 7 czerwca UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA - patronalne święto Straży
Honorowej NSPJ. Msza św. w intencji członków Straży
Honorowej o godz. 9.00.
- ADORACJE EUCHARYSTYCZNE:
I czwartek miesiąca
8.00 – 9.00 Straż Honorowa NSPJ
17.00 – 18.00 Grupa św. Ojca Pio i bł. Jana Pawła II
I piątek miesiąca
8.00 - 9.00 Wspólnota Krwi Chrystusa
15.30 - 16.30 Ojcowie i Matki Różańcowe
- 9 czerwca o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. na
CAMPINGU PRZY BASZCIE dla uczestników IX
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Spływu Kajakowego rzeką Obrą szlakiem Karola
Wojtyły. Na Mszę św. zapraszamy także parafian. O godz.
12.00 w południe również w niedzielę, przy pomniku bł.
Jana Pawła - modlitwa Anioł Pański.
- 9 czerwca o godz. 12.00 Msza św. Jubileuszowa KS.
KANONIKA JANA MAŁETY z okazji 50 – LECIA
KAPŁAŃSTWA.
- 19 czerwca, w środę podczas Mszy św. o godz. 17.00
młodzież naszej parafii przystąpi do SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA, którego udzieli J.E. KS. BISKUP
ZDZISŁAW FORTUNIAK.
− 30 czerwca, w niedzielę odbędzie się w Chobienicach
KONGREGACJA DEKANALNA połączona z odpustem
parafialnym ku czci św. Piotra Apostoła w Okowach.
− Tego samego dnia w Domu Katolickim - kolejna akcja
KRWIODAWSTWA.
- Również w niedzielę 30
czerwca, w ramach
rozpoczynającego się EKSPERYMENTU, o godz. 21.00 w
naszym kościele parafialnym odbędzie się KONCERT
MUZYKI DAWNEJ i wystawa poezji.
Oprac. Urszula Pawelska
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KOŚCIÓŁ
LUTERAŃSKI
N a z y w a n y t e ż
ewangelickim, ponieważ twierdzi,
że opiera się tylko na Ewangelii
jako źródle wiary, odrzucając
Tradycję. Założycielem tego
kościoła jest Marcin Luter (1483 –
1546), ksiądz katolicki z zakonu
augustianów. Urodził się w
Niemczech, w mieście Eisleben, w
rodzinie katolickiej. Studiował na
uniwersytecie w Erfurcie.
Pewnego dnia w 1505 roku,
wracając ze szkoły do domu,
podczas burzy blisko niego uderzył
piorun. Przestraszony wykrzyknął
„Święta Anno, ratuj! Zostanę
zakonnikiem” . W rzeczywistości
bez większego zastanowienia,
jeszcze tego samego roku, wstąpił
do zakonu augustianów. Otrzymał
święcenia kapłańskie i wkrótce
został profesorem Pisma Świętego.
M i a ł c h a r a k t e r u p a r t y,
pesymistyczny i skrupulatny.
Na podstawie Listów św.
Pawła do Rzymian i Galatów oraz
komentarzy św. Augustyna, doszedł
do wniosku, że człowiek nie może
zwalczyć swoich trudności i pokus,
które silnie odczuwał. Ponieważ
jest niemożliwe uniknąć grzechu,
trzeba mieć silną wiarę w
Miłosierdzie Chrystusa, które
okrywa jakby „płaszczem”
grzeszne życie człowieka. Dobre
uczynki są pożyteczne, ale
niekonieczne do zbawienia.
Przypisuje się Lutrowi słowa:
„Możesz grzeszyć. Jeśli masz silną
wiarę, będziesz zbawiony”.
Rozmyślając nad prawdami
wiary i nauką Kościoła, doszedł do
przekonania, że jedynym źródłem
wiary jest Pismo Święte, które
każdy może sobie tłumaczyć
według osobistego natchnienia
Ducha Świętego. Swoją powagą
zniósł Mszę Świętą, kapłaństwo i
inne sakramenty, celibat oraz naukę
o czyśćcu. Zostawił tylko
ceremonię chrztu i pamiątkę
Wieczerzy Pańskiej.

Swoje poglądy spisał w 95 tezach,
które przybił na drzwiach kościoła
w Wittenberdze.
Początkowo nie miał
zamiaru zrywać z Kościołem
Katolickim, uznawała nawet
Papieża za głowę Kościoła. Chciał
tylko dokonać reformy kościoła.
Poglądy Lutra podobały się
niektórym książętom niemieckim,
którzy łakomym okiem spoglądali
na dobra kościelne. W tym czasie
papież zbierał pieniądze na budowę
Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
Papiescy kaznodzieje głosili, że kto
złoży ofiarę otrzyma odpust. Takie
oraz inne argumenty stały się
powodem przekonania, że każdy
król może zostać głową kościoła.
Nie wszyscy jednak zgadzali się z
jego poglądami.
Na zgromadzeniu
sejmowym w Wormacji w 1521
roku, potępiono Lutra, nawet
skazano na karę śmierci. Ukrył go
jednak na swoim zamku książę
Fryderyk w Wartburgu, gdzie ukryty
zajął się tłumaczeniem Pisma
Świętego na język niemiecki.
Poglądy Lutra doprowadziły do
rozruchów społecznych w kraju.
Powstał m.in. ruch ludowy
anabaptystów. Ostatnie lata jego
życia odznaczały się
przygnębieniem, widział, że sprawy
wymknęły się spod kontroli.

Podobno matka Lutra zapytała go,
czy ma również przyjąć jego religię,
odpowiedział jej: „Lepiej zostań
przy swojej. W mojej religii jest
łatwiej żyć, ale ciężko umierać, a w
twojej może trudno żyć, ale łatwo
umierać”. Ożenił się z byłą
zakonnicą. Umarł w 1546. w
rodzinnym mieście Eisleben.
Protestantyzm powstał, nie
tylko na podłożu religijnym, ale też
politycznym i społecznym, gdyż
oddawał religię w ręce władców,
królów i książąt. Luteranizm nie
stanowi już dzisiaj takiej jedności
jak w Kościele katolickim. Ma
swoich pastorów i przełożonych,
nazywanych niekiedy biskupami.
Religie Luterańską wyznają też
wierni w Niemczech (ok. 50%), w
Szwecji, Norwegii, Danii i innych.
Liczy ok. 200 mln. wiernych.
Luteranie nie mają mszy świętej,
sakramentów i przykazań
kościelnych. Powstały też liczne
odłamy luteranizmu.
W Polsce żyje ok. 100 tyś.
Luteranów, głównie na Śląsku i
Kaszubach. Istnieje dialog między
wspólnotą luterańską i Kościołem
katolickim.
Tak, w wielkim skrócie, przedstawia
się historia kościoła luterańskiego.
Opracował:
Ks. Leon Łodziński

Pan Bóg chce abyśmy
Go wielbili
w Jego świątyniach, chce
nas autentycznie oddanych,
także w śpiewie.

„Dziękujmy Bogu, bo
jest dobry, bo Jego
łaska trwa na wieki…”
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KRZYŻÓWKA CZERWCOWA
Litery w polach od 1 do 44 utworzą rozwiązanie – myśl św. Jana Bosko, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, ul. Prandoty 48, Przyprostynia, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do 20.06.2013 r.
Rozwiązanie „Krzyżówki majowej”: „ Serce matki to
Znaczenie wyrazów:
przepaść na dnie której zawsze znajduje się przebaczenie”.
Nagrody wylosowały: Pani Emilia Drzewiecka, Zbąszyń, Poziomo:
ul.... Zbąskich, oraz Pani Sabina Żyła, Zbąszyń,
ul. Graniczna. Gratulujemy.
3/. Adam, były bramkarz

poziomo cd.:

piłkarskiej reprezentacji Polski,
9/. popularna polska
piosenkarka,
10/. nazwa ptaka,
11/. w kasynie, lub …. rosyjska,
12/. w ringu trwa 3 min.,
13/. nasz były reprezentacyjny
bramkarz, zawodnik Realu
Madryt,
14/. posiada go turysta,
15/. może być … piany,
16/. w nim piwo, lub wino,
17/. Abraham – prezydent USA,
18/. obowiązuje lekarzy,
adwokatów, … zawodowa,
21/. domena Adama Małysza,
24/. litera w alfabecie greckim,
27/. wydawca,
28/. popularne drzewo liściaste,
29/. „Znak …..” - serial
telewizyjny,
30/. imię Hepburn - znanej
aktorki amerykańskiej,
31/. warstwa zwietrzałych skał,
32/. samochód Formuły 1,
33/. inaczej fason,
34/. archipelag w pobliżu Alaski,
35/. przewożony ładunek,
36/. mieszkają na Podhalu,
37/. kod,
38/. tam kupisz prasę,
39/. wycięcie w sukni,
41/. nierób, leń,
42/. wrzątek,
43/. samogon,
44/. kompozycja rzeźbiarska
wykonana na płycie kamiennej,
45/. pierwotniak,
48/. larwa pszczoły,
51/. np. obóz harcerski,
54/. okrywa narząd oddechowy
człowieka,
55/. tytuł powieści Tadeusza
Brezy,
56/. olbrzym na glinianych
nogach,
57/. też drukarnia,
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58/. jego dwór na gdańskiej
starówce,
59/. miasto w lubuskiem – tam
stacjonują słynni pancerniacy,
60/. smaczne warzywo,
61/. lalka, pacynka,
62/. oznaczenie jednej z
niewiadomych w równaniu
matem.,
63/. narybek.

Pionowo
1/. tam i rak rybą,
2/. pracuje w lesie,
3/. odmiana śliwki,
4/. mieszkanka Toleda,
5/. skandynawska stolica,
6/. może być akademicki,
7/. prowadzi je prokuratura,
8/. zwiastuny wiosny,
19/. znany polski poeta /imię i
nazwisko/,
20/. prezenterka w TVP-2 /imię
i nazwisko/,
22/. zostawił Polskę murowaną
/dwa wyrazy/,
23/. nieżyjący już polski muzyk
jazzowy,
24/. prawdziwek lub muchomor,
25/. słynna aktorka amerykańska
/już nieżyjąca/,
26/. sposób walki na morzu,
stosowany też przez piratów,
35/. z niej opakowania,
39/. wysuszony miąższ
kokosów,
46/. młode pawiana,
47/. poeta polski – zginął w czasie
II wojny światowej,

48/. nazwa grzyba – kania …....,
49/. pochodzą z Peru, Japonii,
Indii,
50/. siklawa,
51/. miejsce na torby, walizki w
samochodzie,
52/. brat Wyrwidęba,
53/. napisał „Kamienie na
szaniec”.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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