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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

To , j a k m ó w i m y w
kapłańskich kręgach, Jego
pierwsza miłość. Kiedy
odchodził do innej parafii
wydawało mi się, że jeszcze
o Nim wiele dobrego usłyszę.
Ty m c z a s e m c i ę ż k a c h o r o b a
zmieniła wszystko. W niedzielę, 20
października nad ranem ks. Krzysiu
odszedł do Pana. Odszedł o poranku
w dzień Zmartwychwstania Jezusa.
Czyż w ten sposób nie zostawił nam
znaku?
Obecny czas to pochylanie
się nad grobami naszych zmarłych.
Wspominamy miniony czas
gdyśmy jeszcze byli razem. Zaduma

SŁOWO
PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie
Nachylił się już
dzień ziemskiego
życia dla naszego – bardzo w to
wierzę – ks. Krzysia Kaczmarka.
Napisałem Krzysia, bo to takie nasze
parafialne dziecko. To tu w
Zbąszyniu zaczęła się Jego
kapłańska droga. To na naszej ziemi
Zbąszyńskiej służył ludziom
oddając swoje serce, siebie samego.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2013
· Co działo się w październiku?
· Rekolekcje szkolne – Od poniedziałku 30 września
do środy 02 października 2013 roku, dzieci szkół
podstawowych przeżywały swoje doroczne rekolekcje.
Hasło tegorocznych rekolekcji to: „Pamiętajcie o
ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…”. Motto
brzmiało: „Czasami wystarczy jeden promień słońca,
jedno miłe słowo, jedno
p o z d ro w i e n i e , j e d n a
pieszczota, jeden uśmiech.
Potrzeba tak mało, by
uszczęśliwić tych, którzy
znajdują się obok nas. A
więc dlaczego tego nie
ro b i m y … ” .
Te m a t y
poszczególnych dni to: I
dzień – NAPOMNIENIA,
I I
d z i e ń
–
NAPRAWIANIE, III dzień – SZCZĘŚCIE. Rekolekcje
prowadził ks. Łukasz Wegner.
· Rekolekcje parafialne – trwały od 3 do 7
października 2013 roku. Pierwszego dnia modlono się
za zmarłych – były modlitwy w krypcie kościoła,
procesja wokół kościoła z modlitwami za zmarłych, oraz
modlitwy za zmarłych od ostatniego odpustu. Drugi
dzień – to spotkania z chorymi – Msza św. z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem - przewodniczył Ks.
Kapelan Sławomir Styczyński. Chorzy spotkali się
przy kawie w Domu Katolickim, gdzie wysłuchali
piosenek
w wykonaniu Zespołu
Śpiewaczego Zbąszyńskich Seniorów oraz
obejrzeli spektakl, przygotowany przez
młodzież zbąszyńskiego gimnazjum pod
kierunkiem Joanny Chłopkowskiej, pt.
„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”. Na
koniec wspólna fotografia. Tego dnia były
też rekolekcyjne odwiedziny chorych w
domach. Po południu nasz rekolekcjonista
ks. Marek Krysmann po krótkim
nabożeństwie pobłogosławił dzieci –
szkoda, że było ich tak mało. Na Mszy św. wieczornej
kandydaci przygotowujący się do bierzmowania
uroczyście przekazali DEKLARACJE KANDYDATA
DO BIERZMOWANIA. Dzień trzeci – sobota – Znów

nad naszymi zmarłymi liturgicznie
wiedzie nas, najpierw do
uroczystości Wszystkich Świętych.
Wielbimy Boga za tych, co już są w
niebie. Za te święte matki, ojców,
najbliższych. Wszystkich Świętych
w konsekwencji prowadzi do naszej
odpowiedzialności za tych, którzy
jeszcze są w Czyśćcu. Modlimy się
za dusze naszych zmarłych
oczyszczające się, potrzebujące
modlitwy Kościoła, czyli naszej
modlitwy, by dostały się do nieba.
Niech Pan da im wieczne
odpoczywanie w Jego Królestwie.
Proboszcz

więcej jak w roku ubiegłym parafian i gości udało się na
PIELGRZYMKĘ DZIĘKCZYNNO – POKUTNO –
BŁAGALNĄ wokół jeziora. Najbardziej cieszy fakt, że
pielgrzymuje coraz więcej młodzieży. Czwartym
dniem – była niedziela. Ks. Marek głosił nauki na
wszystkich Mszach św. Msza św. o godz. 10.30
sprawowana była w intencji małżonków obchodzących
swoje małe jubileusze. Po południu w ogrodach
poświęcone i pobłogosławione zostały zwierzęta. Piąty,
ostatni dzień – to Uroczystość MB Różańcowej
Odpust Parafialny. Po sumie odpustowej o godz.
12.00, którą odprawił ks. Zdzisław Pietraszewski kolega z roku naszego ks. Proboszcza i kazaniu
wygłoszonym przez ks. Marka, udaliśmy się na cmentarz
parafialny. Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia nowego
krzyża i całego cmentarza po renowacji. Ostatnią Mszą
św., w czasie tegorocznych rekolekcji, była druga tego
dnia suma odpustowa oraz procesja wokół kościoła.
· Błogosławieństwo różańców i książeczek – dla
dzieci przed I Komunią św. W
niedzielę 6 października 2013
dzieci wraz z rodzicami
zgromadziły się na Mszy św.,
podczas której zostały
poświęcone ich różańce i
książeczki. Niech dar modlitwy
różańcowej zawsze rozpala
dziecięce serca i ducha, niech
pomaga być blisko Boga.
· Wystawa „Codzienność w
PRL-u” zorganizowana w Domu Katolickim w dniach
od 12 do 15 października 2013 roku, była okazją do wielu
wspomnień z lat 50, 60,70 i początku lat 80. Odwiedziło
ją bardzo wielu parafian i gości.
· Rodzice ministrantów w Gostyniu –
grupa rodziców ministrantów wraz z ks.
Markiem, w sobotę 19 października,
udała się na pielgrzymkę do Gostynia, do
Sanktuarium Matki Bożej
Świętogórskiej - Róży Duchownej.
Uczestniczyli oni we Mszy św., a także
zapoznali się z historią tego miejsca, którą
przedstawił ks. Stanisław Gawlicki.
· Składka remontowa – w trzecią
niedzielę miesiąca 20 października
zbierana była składka remontowa, która wyniosła
9.800,-. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary oraz za wszelką
okazaną pomoc.
cd. str. 6
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„Ufajcie Panu Bogu,
On jest siłą, która was poprowadzi.”
(cyt. z Testamentu Duchowego ks. Krzysztofa Kaczmarka)
24 października pożegnaliśmy na
cmentarzu junikowskim w Poznaniu księdza
Krzysztofa Kaczmarka. Trudno pisać dziś o kimś, o kim
myśleliśmy, że pomimo ciężkiej choroby będzie jeszcze
długo z nami na tym świecie. Niestety stało się inaczej.
Z bólem przyjęliśmy wiadomość, że ks. Krzysztof w dniu
20 października 2013 roku zmarł w szpitalu przy ulicy
Lutyckiej w Poznaniu.
Ksiądz Krzysztof Kaczmarek pochodził z Poznania.
Dzieciństwo i młodość spędził na Wzgórzu Świętego
Wojciecha. Po święceniach kapłańskich w roku 2009,
został skierowany do pracy w parafii w Zbąszyniu,
gdzie pełnił swoją posługę kapłańską do roku 2011.
Następnie został przeniesiony do pracy duszpasterskiej
do parafii św. Jerzego w Poznaniu. Do Zbąszynia
powrócił w 2013 roku. Zawsze podkreślał, że w tym
miejscu i w otoczeniu tutejszych parafian czuł się
najlepiej.
Kim dla nas był? Patrząc na uroczystości pogrzebowe
i ludzi go żegnających, na pewno bardzo bliskim wielu
naszym sercom. Mówiliśmy o nim wspaniały człowiek i
wspaniały ksiądz. Cechowała go wrażliwość, życzliwość
i skromność. To gorący orędownik Miłosierdzia Bożego.
Jego życie było świadectwem tego, co głosił i w co

wierzył. Ks. Krzysztof był otwarty na ludzi, nie
przechodził obojętnie obok żadnego człowieka, zawsze
miał czas dla bliźnich. Szczególną troską otaczał osoby
słabe, pokrzywdzone i chore, wyrażał się o nich z wielkim
szacunkiem. Lubił pracować z ludźmi
niepełnosprawnymi, uczestniczył we wczaso –
rekolekcjach w Buku oraz współpracował ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu.
Była to ważna część jego działalności duszpasterskiej.
Wspominał o tym Ksiądz Proboszcz Zbigniew
Piotrowski, w homilii wygłoszonej podczas mszy
pogrzebowej.
W czasie swojego pobytu w parafii zbąszyńskiej,
ksiądz Krzysztof stworzył Duszpasterstwo Rodziców
Ministrantów, wprowadził na mszy św. młodzieżowej (w
niedziele o godzinie 10.30) rozbudowany ceremoniał
liturgiczny, zapoczątkował rozgrywanie jesiennych
turniejów ministrantów w piłce nożnej. 16 listopada
o godzinie 10.00 zostanie rozegrany po raz czwarty turniej
ministrantów. Od tego roku będzie on nazwany imieniem
Księdza Krzysztofa Kaczmarka.
Ostatni etap swojego młodego życia rozpoczął w
przededniu Wielkiego Postu w szpitalu, gdzie dowiedział
się o ciężkiej chorobie. Tutaj zaczęła się Jego przedziwna
droga, która zakończyła się po ośmiu miesiącach
wczesnym rankiem w niedzielę. W tym dniu Nasz Pan
wezwał księdza Krzysztofa do Siebie.
Wiesław Ciepielewski

2. Kościół cierpiący –
UROCZYSTOŚĆ
dusze
w czyśćcu. One już
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dnia 1 listopada obchodzimy
uroczystość Wszystkich Świętych.
Każdego dnia obchodzimy pamiątkę
jednego lub kilku świętych. Święty w
szerszym znaczeniu jest to osoba, która
żyje w stanie łaski uświęcającej.
A święty w znaczeniu ścisłym, to
osoba ogłoszona przez Kościół
uroczyście, czczona w całym Kościele.
Błogosławiony, to osoba ogłoszona
świętą, ale której uroczystość obchodzi
się tylko w jednym kraju albo
miejscowości. Najpierw kościół
ogłasza osobę błogosławioną,
a dopiero później może ogłosić świętą.
Kościół Katolicki można podzielić na
trzy części:
1. Wierni żyjący na ziemi, z Bożą
Pomocą dążą do wieczności. Człowiek
ma wolność wybrać drogę do
szczęśliwości wiecznej albo
wiecznego potępienia. Wybór należy
do człowieka. Bowiem ze strony Pana
Boga nie ma przeszkód. Pan Bóg chce
zbawienia wszystkich ludzi i daje
każdemu tyle łaski, ile potrzeba.
4

są zbawione, muszą tylko
oczyścić się z pewnych
niedoskonałości. My
możemy naszymi
modlitwami, ofiarą Mszy
świętej i dobrymi
uczynkami przyspieszyć
ich wejście do nieba.
3. Kościół tryumfujący, tworzą
zbawieni w niebie. Oni już osiągnęli
swój cel ostateczny. Przez całą
wieczność przebywają w towarzystwie
samego Boga, Matki Najświętszej i
Aniołów. Szczęście to nigdy się nie
skończy, bo jest wieczne. Oni nie tylko
przebywają w wiecznej, nigdy
niekończącej się radości, ale mogą też
swoimi prośbami wstawiać się za
nami, pomóc nam w naszej drodze do
nieba.
Źródłem łaski jest sam Pan Bóg w
Trójcy Świętej Jedyny. Jednak, w
swojej dobroci, wymaga współpracy
człowieka. Mamy więc w niebie
swoich Patronów, którzy są zawsze
gotowi nas wspomóc swoimi prośbami
przed Bogiem. Najpotężniejszą

orędowniczką jest
oczywiście Maryja
Panna, nasza Matka
Niebieska. Możemy
modlić się wprost do
Pana Boga, ale
Święci są Jego i
n a s z y m i
przyjaciółmi,
dlatego nasze prośby
zyskują większą wartość. Mamy
świętych już w Starym Testamencie,
np. Patriarchowie i Prorocy. Juda
Machabeusz miał widzenie jak prorok
Jeremiasz i zmarły arcykapłan Oneasz,
wstawiali się za jego wojskiem i
przyczynili do zwycięstwa. W Nowym
Testamencie mamy różnych świętych
patronów, którzy wstawiają się u Boga
za nami. Istnieje przecież prawda
wiary – Świętych obcowanie.
Możemy z całą ufnością zwracać
się do naszych Patronów, oni zawsze są
gotowi nas wspomóc. Prośmy więc w
naszych potrzebach doczesnych, ale
przede wszystkim, aby Święci
pomogli nam otrzymać wieczne
szczęście w niebie.
Opracował ks. Leon Łodziński
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Ks. KRZYSZTOF KACZMAREK
1982 - 2013
Z głębokim, ludzkim, smutkiem pożegnaliśmy
śp. Księdza Krzysztofa Kaczmarka.
„ A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek.
Starość jest czcigodna nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie mierzy:
sędziwością u ludzi jest mądrość,
a miarą starości - życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość,
i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony.
Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli
albo ułuda nie uwiodła duszy:
bo urok marności przesłania dobro,
a burza namiętności mąci prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość,
przeżył czasów wiele.
Dusza jego podobała się Bogu,
dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali,
ani sobie tego nie wzięli do serca,
że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi
i nad świętymi Jego opatrzność.” (Mdr 4,7-15)

Księże Krzysztofie – dziękujemy Panu Bogu
za Twoje życie.
Przyjaciele.

5

Z ŻYCIA PARAFII - cd.

A co w listopadzie?

Pogrzeb ks. Krzysztofa Kaczmarka – W czwartek
pożegnaliśmy Ks. Krzysztofa. Bardzo wielu
zbąszyńskich parafian udało się na uroczystości
pogrzebowe do Poznania. Mszę św. pogrzebową pod
przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Brylla
sprawowało wielu kapłanów. Homilię wygłosił nasz ks.
Proboszcz Zbigniew Piotrowski. Msza św. odprawiona
została w rodzinnej parafii ks. Krzysia, w kościele p.w.
św. Wojciecha. Ks. Krzysztof pochowany został na
cmentarzu Junikowskim. Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie… Za śp. Ks. Krzysztofa Kaczmarka
odprawione zostały w naszym kościele Msze św. od
Straży Honorowej NSPJ, od Grupy Modlitewnej św. O.
Pio i bł. Jana Pawła II, od szafarzy.
·Klerycy w parafii - W niedzielę 27 października
gościliśmy w parafii kleryków Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Obaj klerycy to
Łukasze. Kleryk Łukasz z IV roku, który głosił Słowo
Boże pochodzi ze Swarzędza z parafii p.w. Matki Bożej
Miłosierdzia. Rodzinną parafią młodszego kleryka
Łukasza z II roku jest parafia p.w. Narodzenia NMP w
Sobocie, w dekanacie szamotulskim.
·Konkurs plastyczny – Również w tę samą niedzielę po
Mszy św. o godz. 12.00 został podsumowany konkurs
plastyczny „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MATKI
BOŻEJ RÓŻANCOWEJ”. Wszyscy jego uczestnicy
otrzymali Różańce i słodycze. Do spotkania na
następnym konkursie.
Biały bal – W czwartek 31.10.2013 r. odbył się w Domu
Katolickim Bal Wszystkich Świętych. Organizatorami
balu byli: przedszkole Lipowy Zakątek, Eucharystyczny
Ruch Młodych oraz Grupa św. Ojca Pio i bł. Jana Pawła
II.
Nabożeństwa różańcowe – Przez cały październik o
godz. 17.30 odbywały się w kościele nabożeństwa
różańcowe.

·Wymienianki za zmarłych – Podczas Mszy św. w
listopadzie czytane są wymienianki za zmarłych.
·Wszystkich Świętych – 1 listopada na wszystkich
cmentarzach w obrębie naszej parafii odprawione
zostały Msze św. połączone z modlitwami za zmarłych.
·Dzień Zaduszny – 2 listopada w kościółku św.
Stanisława Biskupa na Cmentarzu Parafialnym w
Przyprostyni została odprawiona Msza św., a tego dnia
wieczorem w kościółku św. Mikołaja na Cmentarzu
Parafialnym w Zbąszyniu w intencji zmarłych
odmówiono Różaniec św., po modlitwie różańcowej
Apel Jasnogórski.
·Święto Niepodległości – 11 listopada o godz. 12.00
zostanie odprawiona Msza św. za Ojczyznę, a potem
przemarsz pod pomnik na Plac Wolności.
·Informacja do rodziców dzieci kl. III – W piątek, 15
listopada 2013 roku w kawiarni Hildegarda będzie
można zamówić alby dla dzieci przystępujących w 2014
roku do I Komunii św.
Święta Cecylia – W piątek, 22 listopada z okazji
wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu
kościelnego, zostanie odprawiona Msza św. w intencji
chórzystów, p. organisty. Po Mszy św. koncert zespołu
wokalnego PAUZA.
Ojcowie Oblaci – W niedzielę 24 listopada przybędą do
naszej parafii o Oblaci, którzy będą głosić Słowo Boże i
rozprowadzać KALENDARZE MISYJNE.
Wieczór Andrzejkowy – W sobotę, 30 listopada o godz.
16.00 w Domu Katolickim zostanie zorganizowany
przez Eucharystyczny Ruch Młodych – WIECZÓR
ANDRZEJKOWY.
Ojciec Franciszkanin – W niedzielę, 1 grudnia
kazania głosić będzie O. Remigiusz Trocki – ze
Zgromadzenia Ojców Franciszkanów, na temat:
„Okultyzm jako zagrożenie dla Kościoła
współczesnego”.

Urszula Pawelska

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
10 listopada Łk 20, 27 – 38
W tej ewangelii saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie zadali Jezusowi pytanie o
to, czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która po kolei była żoną siedmiu braci. Pytanie saduceuszów jest pustą
retoryką, bo nie dotyka istoty problemów i przerzuca uwagę na rzeczy drugorzędne. Natomiast Jezus odpowiadając im,
dotyka głębi problemu. Życie duchowe przekracza ziemski wymiar myślenia. Wszystko będzie nowe, duchowe, przeniknięte
Bogiem i miłością. Ludzie będą równi aniołom, więc nie będą podlegać ludzkiemu wymiarowi hierarchii. Co więcej, będą w
dosłownym znaczeniu dziećmi Bożymi. Zmartwychwstanie nie będzie przedłużeniem życia ziemskiego, ale nową
egzystencją. Z tego też powodu ważniejsze od relacji małżeńskiej jest pytanie o to, czy ludzie będą posiadali wiarę i
zmartwychwstaną do życia wiecznego z Bogiem. Po zmartwychwstaniu wierzących wszystkie ich potrzeby będą w pełni
zaspokojone.
17 listopada Łk 21, 5 – 19 W tej ewangelii Jezus rozmawia z ludźmi na terenie świątyni. Mówi o zniszczeniu świątyni w
Jerozolimie, o końcu ziemskiego istnienia ludzi i świata materialnego. Słuchacze pytają Go o czas tych zdarzeń i okoliczności,
jakie będą temu towarzyszyły. Żadna data jednak nie będzie ogłoszona. Do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa każdy
człowiek ma jeszcze czas na podjęcie decyzji o uwierzeniu w Jezusa. Niestety uwierzenie w Niego będzie utrudnione.
Nadejdzie bowiem czas wrogości wobec Jezusa i jego uczniów. Pojawią się fałszywi mesjasze, będzie wiele wojen i
kataklizmów. Wierzący muszą być gotowi do dawania świadectwa we wszystkich okolicznościach. Przeciwko nim wystąpią
nawet krewni. Oni jednak muszą pozostać wierni Bogu a On ich ochroni.
23 listopada Łk 23, 35 – 43 W tej ewangelii widzimy Jezusa na krzyżu. Członkowie Wysokiej Rady, faryzeusze i żołnierze
wyszydzają Go. Sądzą, że udało im się zdetronizować Jezusa. Z królewskiej godności Jezusa szydzi również jeden ze
skazańców. Tłum pod krzyżem stoi i patrzy w milczeniu – zalękniony i niezdecydowany. Jest jeszcze „dobry łotr”, jedyny w tej
scenie, który uwierzył w Jezusa, który odkrył w Jego cierpieniu, w Jego obliczu – Boga. I to on właśnie jako pierwszy otrzymał
obietnicę udziału w królestwie Jezusa. To w „dobrym łotrze” dojrzało ziarno uczciwości i prawdy. Człowiek ten na nowo
odbudował swoje życie. Zrozumiał Ewangelię, zrozumiał, że w Ukrzyżowanym objawia się potęga Boga. Na tak głębokie
nawrócenie Jezus miał tylko jedną odpowiedź: „Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w Raju”. Nawrócony,
umierający na krzyżu przestępca jest pierwszym zbawionym przez Jezusa. Wobec krzyża można otworzyć się na miłosierdzie
Boże, stając w pokorze i bojaźni (jak dobry łotr). Można również odrzucić i przekląć krzyż i Jezusa (jak drugi złoczyńca).
Gdzie ja odnajdę się w tej scenie?
opracowała Katarzyna Kubiak
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ŚWIĘTA ELŻBIETA
WĘGIERSKA
Godna podziwu córka
narodu i Kościoła węgierskiego.
Księżniczka Elżbieta od
wczesnego dzieciństwa
wykazywała oznaki świętości.
Na opiekunkę wybrała sobie
Najświętszą Maryję Pannę, a
także miała wielkie
nabożeństwo do św. Jana
Ewangelisty jako stróża nieskalanej
miłości rodzinnej. Jej kalendarium
jest bardzo krótkie, ale bogate.
Urodziła się w 1207 roku jako
trzecie dziecko króla węgierskiego
Andrzeja II, a matką jej była Gertruda,
księżniczka koryncka, siostra św.
Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata,
kiedy ówczesnym zwyczajem, została
oficjalnie zaręczona z Ludwikiem IV,
niemieckim księciem
Turyngii.
Skończyło się więc jej szczęśliwe
dzieciństwo, bo wg zwyczaju tamtych
czasów, musiała wzrastać w domu
przyszłego męża, aby poznać życie
królewskiego dworu i aby być w
przyszłości dobrą żoną. Otrzymawszy
bogaty posag udała się do Turyngii i
zamieszkała na zamku w Wartburgu.
Elżbieta i Ludwik jeszcze jako dzieci
bardzo się polubili.
Elżbieta i Ludwik zawarli
małżeństwo wiosną 1221 roku, gdy ona
miała 14 lat, a on 21. Ludwik był dumny
ze swojej żony. Małżonkowie z miłością
przyjęli tróję dzieci: Hermana, Zofię i
Gertrudę, nie zaniedbując praktyk

religijnych. Mąż zostawił
Elżbiecie pełną swobodę w
wypełnianiu pobożnych
ćwiczeń. Za jego wiedzą
spędzała czas na nocnych,
modlitewnych czuwaniach,
a w dzień spełniała uczynki
m i ł o s i e r d z i a .
P r z y w d z i e w a ł a
najskromniejsze suknie i
odwiedzała chaty dotknięte
nędzą i chorobą.
Elżbieta postawiła m.in.
szpital u stóp zamkowej góry w
Wartburgu, pobudowała przytułki dla
ubogich i domy sierot. Na zamku żywiła
codziennie ok. 900 nędzarzy.
Gdy w 1227 roku Ludwik wyruszał
na wojnę krzyżową do Palestyny,
księżna Elżbieta nie zatrzymywała go,
aby się nie sprzeciwić woli Bożej, choć
przeczuwała wielkie
nieszczęście.
Wkrótce nadeszła wiadomość, że jej
ukochany mąż zmarł niespodziewanie.
Mająca troje dzieci, zaledwie
dwudziestoletnia młoda matka, straciła
wiernego małżonka, a krewni zaś
pozbawili ją możliwości korzystania z
jej własnych dóbr materialnych.
Elżbieta całkowicie niepewna swego
bytu, żyjąc w niedostatku, opuściła
zamek, oddała się wychowaniu dzieci,
modlitwie, uczynkom pokutnym i
miłosierdziu. Dzięki głębokiej wierze i
modlitwie znajdowała siły do przyjęcia
woli Bożej. W roku 1228 złożyła śluby
jako jedna z pierwszych tercjanek
franciszkańskich. Surowe jednak życie
tak daleko zniszczyło jej delikatny

POLSKI ŚLAD W DUNKIERCE
Jakież było moje zdziwienie, gdy spacerując niedawno
po położonym na północno-wschodnim krańcu Francji
mieście Dunkierka, ni stąd ni zowąd znalazłem się na
Skwerze Księdza Jerzego Popiełuszki. Wcześniej nie
wiedziałem, że polscy emigranci uczcili w ten sposób
pamięć naszego Wielkiego Rodaka. Polskiemu patriocie,
który oddał życie za głoszenie prawdy hołd oddali rodacy.
Niewielki skwer ze skrawkiem zieleni, wśród której
znajduje się obelisk upamiętniający kapłana-męczennika.
Moja radość z niespodziewanego odkrycia takiego miejsca
w miejscu, w którym zupełnie się nie spodziewałem,
przerodziła się w dumę.
Miasto Dunkierka liczy ok. 92 tys. mieszkańców.
Powstało około 800 r. jako flamandzka osada rybacka.
Kolejno było w rękach Hiszpanów, Francji, znowu
Hiszpanii, Anglii. Ostatecznie Francja odkupiła miasto za
dwanaście milionów liwrów. W grudniu 1662 roku do
miasta triumfalnie wkroczył Ludwik XIV. Szybki rozwój
miasta nastąpił w XIX wieku dzięki
wybudowaniu połączenia kolejowego
łączącego region hutniczo-górniczy
północnej Francji z portem w Dunkierce.
Podczas II wojny światowej Dunkierka
była miejscem ewakuacji brytyjskiego
korpusu ekspedycyjnego i wojsk
francuskich w maju i czerwcu 1940 r. Do
ewakuacji wykorzystano wszystkie

organizm, że w nocy z 16 na 17 listopada
1231 roku zmarła. Elżbieta miała wtedy
zaledwie 24 lata. Z uwagi na to, że przy
jej grobie zaczęły się dziać cuda, jej
spowiednik zwrócił się do papieża
Grzegorza IX z formalną prośbą o
kanonizację Elżbiety. Po zbadaniu życia
Elżbiety i cudów, jakie miały miejsce
przy jej grobie, po 4 latach od jej śmierci,
papież Grzegorz IX w roku 1235
kanonizował Elżbietę, uroczyście
ogłaszając ją świętą.
Patronuje ona Siostrom
Elżbietankom. W ikonografii jest
przedstawiana w skromnym ubiorze
tercjanki lub z królewską koroną w
płaszczu, spod którego wystają róże. Wg
legendy, Elżbietę wychodzącą z zamku,
z ukrytą pod płaszczem żywnością dla
biednych, spotkał mąż, a widząc, że coś
ukrywa odsłonił jej płaszcz. Zamiast
żywności zobaczył, mimo zimowej
pory, wiązankę róż.
17 listopada, w dniu jej narodzin dla
nieba, obchodzimy wspomnienie św.
Elżbiety Węgierskiej, która jako księżna
oddała się pielęgnowaniu chorych i
cierpiących. Jest też główną patronką
wielkiej rodziny III Zakonu Św.
Franciszka, nazwano ją również
patronką miłosierdzia
chrześcijańskiego.
Boże, Święta Elżbieta widziała i czciła
Chrystusa w ubogich. Za jej
wstawiennictwem daj nam ducha
miłości, abyśmy wytrwale służyli
potrzebującym i cierpiącym.

Urszula Pawelska

dostępne w porcie rodzaje statków i
łodzi, pozostawiając na francuskim
brzegu ogromne ilości sprzętu
wojskowego (2 tys. dział, 500 tys. ton
wyposażenia) oraz około 40 tysięcy
francuskich żołnierzy. Ewakuowano
338 226 brytyjskich i francuskich
żołnierzy. Brytyjska i francuska flota
straciły około 300 statków różnego
typu. Jednak sam fakt ewakuacji prawie
340 tys. ludzi był nie lada osiągnięciem, zawdzięcza się to
w dużej mierze Royal Navy, która prowadziła ostrzał
pozycji niemieckich, oraz dowództwu brytyjskiemu, które
wykazało solidne zdolności organizacyjne. Dunkierka
została wyzwolona spod okupacji niemieckiej dopiero w
maju 1945 przez wojska francuskie i Czechosłowacką
Samodzielną Brygadę Pancerną.
Dzisiaj miasto nadal pełni rolę portu. Co godzinę z
Dunkierki można popłynąć promem do Wielkiej Brytanii.
W samym miasteczku życie płynie raczej spokojnie.
Znajdujące się w Dunkierce świątynie są dostępne dla
zwiedzających, co nie zawsze we Francji ma miejsce.
Podczas spaceru po Lille nie udało mi się wejść do żadnego
z licznych kościołów, gdyż wszystkie były zamknięte.
Wśród kilku partnerskich miast ze świata znajdują się
Suwałki. Ale najcenniejsza jest pamięć o polskim kapłaniemęczenniku. Jeśli będziecie kiedyś w Dunkierce,
koniecznie zobaczcie to miejsce – Skwer Księdza Jerzego
Popiełuszki.
M. Skubiszyński
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ŚWIĘTO
PATRONALNE
I SYMBOLE ERM-u
W niedzielę 24 listopada, w
uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata grupa dzieci
i młodzieży z Eucharystycznego Ruchu
Młodych z naszej parafii obchodzi swoje
patronalne święto. Na Mszy św. o godz.
12.00 tradycyjnie już część z nich odnowi
swoje przyrzeczenia, a 11-ścioro zostanie
przyjętych na kandydatów ERM-u. Jako
zewnętrzny znak tej przynależności
otrzymają żółte chusty, a pierwsza w naszej
parafii grupa dzieci przedkomunijnych
otrzyma chusty białe - jako symbol
szczególnego oczekiwania na spotkanie z
Jezusem ukrytym w Hostii.
Historia
W 1914 r. na międzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym w Lourdes.
stwierdzono potrzebę utworzenia
organizacji o profilu eucharystycznym dla
dzieci. Krucjata Eucharystyczna zostaje
założona w 1916 r. jako organizacja dla
dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy,
prowadzonego przez Księży Jezuitów - stąd
w przyszłym roku rozpoczynamy trzyletnie
(2014-2016) obchody 100-lecia powstania
ERM-u. Pierwsze oddziały powstały we
Francji, a następnie Krucjata szybko
rozszerzyła się w innych krajach.
Na terenie Polski Krucjata została
założona przez Świętą Urszulę
Ledóchowską. Zetknąwszy się z Krucjatą
we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem
dzieci w Polsce. Po otrzymaniu aprobaty na
to dzieło, Matka Ledóchowska 1 stycznia
1925 r. zakłada pierwsze koło Krucjaty w
pobliskich Pniewach.
Druga wojna światowa przerwała w
Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Dalsze
wydarzenia w Polsce uniemożliwiły
prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej

organizacji dla dzieci.
D o p i e r o
w 1 9 6 0 r. K r u c j a t a
Eucharystyczna zaczyna
znowu działać, ale już w
nowym stylu, jako nowy
ruch - za radą Jana XXIII
przybiera on nazwę:
Eucharystyczny Ruch
Młodych. Aktualnie ERM
jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3
miliony młodych na całym świecie.
Formacja
Zgodnie z założeniami formacji, ERM
stawia swoim członkom zadania związane z
realizacją czterech zasad:Czytaj Ewangelię;
Żyj Mszą świętą; Kochaj bliźnich; Bądź
trzynastym apostołem.
TROPICIELE JEZUSA to grupa
najmłodszych dzieci, które rozpoczynają
formację w ERMie . Zapoznają się wówczas
z zasadami, jakimi kierują się Rycerze
Jezusa. Ten etap kończy się złożeniem
przyrzeczenia. Dzieci otrzymują wówczas
żółtą chustę, będącą znakiem włączenia ich
w szeregi Rycerzy i Rycerek Chrystusa.
Dzieci, które złożyły przyrzeczenie,
kontynuują formację w grupie
APOSTOŁÓW DZISIAJ. Poznając Jezusa
Eucharystycznego, starają się także stawać
13-stymi Apostołami, by wnosić Bożą
miłość i radość do swoich środowisk. Tę
grupę wyróżnia odznaka Eucharystycznego
Ruchu Młodych.
K o l e j n e g r u p y POSZUKIWACZY PRAWDY i
MŁODYCH ŚWIADKÓW tworzą gimnazjaliści. Owocem
nieustannie pogłębianej przyjaźni
z Jezusem-Hostią,
ma być świadczenie o Nim całym
swoim życiem. Szczególnym
znakiem, jaki otrzymują Młodzi
Świadkowie, jest srebrny
międzynarodowy krzyż ERM-u:
. „Młodzi Świadkowie” mogą
przygotowywać się do pełnienia roli

Z KART HISTORII
Obchodzimy właśnie kolejną rocznicę dramatycznych
wydarzeń w Zbąszyniu. 75 lat temu przez 10 miesięcy w
naszym mieście przebywała znaczna grupa żydowskich
wygnańców z Niemiec. Znaczna, to mało powiedziane. Przez
wiele tygodni ich liczba przekraczała liczbę rodowitych
mieszkańców.
W wyniku akcji przesiedleńczej (Polenaktion) na
tutejszą stację kolejową trafiła grupa około 8 tysięcy polskich
Żydów wygnanych z Frankfurtu, Berlina, Lipska, Hamburga i
Düsseldorfu ...
Duże znaczenie dla całej tej historii miał dworzec
kolejowy. Dla wielu był on początkiem tułaczki... dla innych
przystankiem w drodze donikąd, choć przecież nie mogli
jeszcze tego wiedzieć...
Podczas 10 miesięcy pobytu obywateli
polskich wyznania mojżeszowego w
Zbąszyniu z tutejszych peronów
dworcowych codziennie odjeżdżały kolejne
grupy ludzi poszukujących lepszego losu,
bezpiecznej przystani, nowego domu,
rodziny, przyszłości... Każdego dnia żegnali
ich ci, którzy nadal czekali tu na kontakt z
rodziną z głębi kraju, na pomoc finansową,
na obiecaną wizę do nowej ojczyzny.
W pięciotysięcznym miasteczku,
jakim był wówczas Zbąszyń, starano się
stworzyć dla nich podstawy godnego życia. Mieszkańcy
Zbąszynia sprostali temu niespodziewanemu wyzwaniu nad
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animatora w swojej wspólnocie. Takich
animatorów w naszej parafii jest już czworo.
Dwoje z nich (po II stopniu) prowadzi
właśnie najmłodszą grupę dzieci
przedkomunijnych – spotkania odbywają się
w soboty o godz. 10.15 w Domu Katolickim:
dzieci zgłębiają to, co kryje w swojej
formacji Eucharystyczny Ruch Młodych.
Przyjmują zaproszenie Jezusa do przyjaźni z
Nim oraz do troski o szerzenie Królestwa
Serca Jezusa we własnym życiu, jak również
w swoich rodzinach i środowisku.
Odkrywają znaczenie Zasad, które odtąd
pragną uczynić filarami swoich postaw i
wyborów. Po roku tej formacji dzieci podczas liturgii - zostaną uroczyście przyjęte
do Wspólnoty ERM-u. Na znak
przynależności do Ruchu otrzymają wtedy
żółtą chustę.
W zakresie formacji ERM-u jest także
comiesięczna Adoracja Najświętszego
Sakramentu - mamy uczyć się osobistego
przebywania z Panem Jezusem obecnym w
Eucharystii - w październiku
zorganizowaliśmy ją w piątek po pogrzebie
Księdza Krzysztofa, któremu zawieźliśmy
na pożegnanie kwiaty oraz znicz, a ponieważ
nie wszyscy z nas mogli pojechać
do Poznania, bezpośrednio po Adoracji
poprowadziliśmy Różaniec w Jego intencji.
Grupy ERM działają w Zbąszyniu od
roku 2006. Oprócz cotygodniowych spotkań
formacyjnych dzieci, odbywają się także - z
okazji różnych uroczystości - spotkania
rodzinne. Wyjeżdżamy także na
Ogólnopolskie Dni Wspólnoty
ERM-u oraz na pielgrzymki w
różne miejsca Polski.
Cieszymy się, że mimo
licznych obowiązków szkolnych,
dzieci i młodzież znajdują czas dla
Pana Jezusa. Mamy nadzieję, że On
na dobre zagości w ich życiu, a
każdy z nich stanie się z czasem
Jego prawdziwym13-tym
Apostołem.

Joanna Chłopkowska

wyraz skutecznie. I to, pomimo iż w Polsce radykalizowały
się nastroje prawicowe, zwłaszcza w miastach, rozwijał się
nowoczesny antysemityzm wspierany przez propagandę.
Ludzie w Zbąszyniu wiedzieli swoje ... Wtedy właśnie, jak
napisał Jerzy Tomaszewski, autor "Preludium zagłady":
Honor społeczeństwa polskiego ratowali mieszkańcy
Zbąszynia (...)
Ani w źródłach, ani w przekazach nie znajdziemy
informacji świadczących o negatywnych
emocjach mieszkańców miasteczka wobec
wypędzonych. Przy udziale zbąszynian i
Żydów z innych części Polski i świata
założono tu szkołę dla dzieci
wysiedlonych, organizowano żydowskie
życie religijne, kursy zawodowe, rozwijano
działalność sportową i kulturalną.
Piękną wizytówkę postawy Polaków
zostawiła nam rodzina Ottilie Rimpel. W
jej wspomnieniach o pobycie w Zbąszyniu
przewija się wyjątkowa postać księdza
Śmidody. Mądrego, wrażliwego na Ksiądz Franciszek
krzywdę ludzką, wyjątkowego kapłana. Śmidoda. Duchowny
Zapraszamy do zajrzenia do książki “Do Zgromadzenia Księży
Misjonarzy w
zobaczenia za rok w Jerozolimie”
Krakowie,
opisującej wydarzenia sprzed 75. lat. Warto
wykładowca
Uniwersytetu
znać naszą rodzimą historię zwłaszcza gdy Jagiellońskiego,
możemy być z niej dumni.
erudyta, historyk
- człowiek o
Książka do nabycia w księgarniach i Kościoła
otwartym umyśle i
Muzeum na rynku w Zbąszyniu.
sercu.
Wojciech Olejniczak
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PRAKTYKUJĄCY,
ALE NIEWIERZĄCY

i Zmartwychwstanie naszego Boga? Jak wygląda moja
modlitwa? Powszechne modlitwy, jak Ojcze Nasz, Wierzę w
Boga, Różaniec mają niewątpliwie wielką moc. Niezwykle
ważne jest, by je powtarzać ze skupieniem i ufnością. Ale kiedy
ostatni raz ROZMAWIAŁEM z Bogiem? Czy powierzyłem mu
swoje troski, zmartwienia, problemy? Czy naprawdę wierzę,
czy bezmyślnie „klepię” formułki znanych mi modlitw,
myślami będąc daleko?
Nie chcę nikogo urazić moim artykułem. Chcę zwrócić
uwagę na ważny problem – większość z nas, czytających to
pismo, jest zapewne ludźmi wierzącymi. Jednakże dużym
problemem jest to, o czym od dawna mówią księża i
hierarchowie Kościoła – letniość. Jesteśmy letni, popadamy w
pewien marazm. Jest to niedobre, bo można być albo gorącym –
wiara jest wtedy mocna, poparta uczynkami i gorliwością;
można być zimnym –jest się niewierzącym,a co za tym idzie to
brak praktykowania. Można jednak też być letnim –niby chodzę
do kościoła, niby się modlę, niby wierzę, niby wszystko jest w
porządku, niby… Ale czy na pewno wszystko jest w porządku?
Czy znak krzyża będący znakiem strzelistym i podstawowym
znakiem uwielbienia Boga wykonuję z należną czcią, czy
czynię to nieumiejętnie, klepiąc się zaledwie po brzuchu? Czy
gdy należy uklęknąć, to klękam z uniżeniem na dwa albo
chociaż na jedno kolano, czy tylko „przykucam”, który to gest
nie ma żadnej doniosłości w obliczu Boga? Wydają się to
drobne rzeczy, proste – ale warto zdać sobie sprawę, że właśnie
te małe rzeczy świadczą o naszej wierze, jeśli małe rzeczy,
pozornie nieznaczne,wykonujemy perfekcyjnie, to winny się
one też przełożyć na duże uczynki, na nasze całe zachowanie,
na to, że inni będą widzieć i mówić: ten człowiek jest naprawdę
wierzący i bogobojny, na to, że Bóg będzie widział: to jest mój
sługa, moje dziecko, które kocham, wspieram, przy którym
jestem, a które odpłaca mi się bezgraniczną miłością i
zaufaniem.
Podsumowując, zachęcam do tego, aby nie być zimnym.
Zachęcam do tego, aby nie być letnim. Bądźmy gorący!
Pokażmy, że nasze serca są gorące! Pokażmy, że wierzymy w
Boga i nie zamartwiamy się całe życie, ale ta wiara w
Zmartwychwstanie daje nam szczęście i radość, że wiara ta
sprawia, iż mamy skrzydła, które pozwalają nam pokonać
wszelkie trudności losu. Nie praktykujmy bez wiary, ale
zawierzajmy się Bogu, bądźmy skupieni, bądźmy otwarci na
Boga, bo jak mówi papież Franciszek: Czasami Pan przechodzi
obok nas, a my Go nie zauważamy! Chciejmy zauważać Pana,
bo jeśli będziemy tego chcieli, to On pokaże nam z pewnością
swoje wielkie miłosierdzie i da nam wielką nagrodę w niebie.

Czasami Pan przechodzi obok nas, a my Go nie
zauważamy, tak bardzo „znając Go”, nie potrafimy go
rozpoznać. Modlitwa daje nam czujność i pozwala Go
zatrzymać, kiedy przechodzi.
Swój artykuł zaczynam od niezwykle refleksyjnego zdania
papieża Franciszka, które będzie asumptem do rozważań na
tytułowe zagadnienie. W ostatnim numerze pisałem o
przypadkach ludzi „wierzących, ale niepraktykujących”.
Przedstawiłem tam argumentację potwierdzającą tezę, iż takie
pojęcie jest niewłaściwe. W bieżącym artykule zajmę się
problemem zgoła odwrotnym – ludźmi, którzy praktykują
swoją wiarę, chodzą do kościoła i się modlą, ale w
rzeczywistości są niewierzący.
W pierwszym momencie temat, który wybrałem, może
wydać się śmieszny. Jak osoba, która się modli, praktykuje,
przystępuje do sakramentów, może być niewierząca? Przecież
nawet w ostatnim numerze wskazywałem na to, iż wiara
bezsprzecznie i nierozerwalnie łączy się z praktykowaniem. I
rzeczywiście tak jest. Jednakże należy zwrócić uwagę na ważną
kwestię – o ile wiara łączy się z praktykowaniem, o tyle
praktykowanie nie musi łączyć się z wiarą, a wręcz może być
całkowicie od niej oderwane! Wyobraźmy sobie sytuację: ktoś
chodzi do kościoła, uczestniczy we Mszy świętej, przystępuje
regularnie do sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię. Czego
chcieć więcej? Czy to nie wystarcza, by uznać, że dana osoba
jest wierząca? Czy ja sam myślę, że jeśli czynię wszystkie
wyżej wymienione rzeczy to jestem wierzący? Być może tak.
Ale zadaj sobie pytanie – czy chodzisz do kościoła, bo chcesz
wielbić Boga, czy też z przyzwyczajenia, bez żadnego
głębszego sensu? Czy przystępujesz do spowiedzi i mówisz za
każdym razem te same grzechy, bez wcześniejszego rachunku
sumienia, wzbudzenia w sobie żalu za grzechy i mocnego
postanowienia poprawy, czyli wypełnienia warunków dobrej
spowiedzi? Czy jeśli uczestniczysz we Mszy, to czy jest to
postawa aktywna – czy głośno się modlisz, śpiewasz? A nawet
jeśli to robisz, to czy nie robisz tego bezmyślnie,
„automatycznie”, nie zastanawiając się nad sensem słów, które
wypowiadasz? Czy przyjmujesz Najświętszy Sakrament z
należną mu czcią? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, kto do
Ciebie w tym sakramencie przychodzi? Warto sobie zadać
wszystkie powyższe pytania i przed Bogiem oraz we własnym
sercu je rozważyć.
Właśnie tak przedstawia się sytuacja osób praktykujących,
Błażej Boch
ale niewierzących – ile razy słyszymy od znajomych, rodziny,
bliskich: „chodzę do kościoła, bo jestem przyzwyczajony, ta
niedziela bez tego wydaje się dziwna”. I bardzo dobrze, że W ostatnim numerze przez pomyłkę został zamieszczony po raz
chodzisz. Ale czy chodzisz tylko z tego powodu, czy dlatego, że drugi ten sam artykuł Błażeja Bocha. Za ten błąd uprzejmie
jest to wielka uroczystość, kiedy wspominamy zbawczą śmierć przepraszamy.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w wystawie plastycznej,
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Karol Białecki
Agnieszka Bok
Cyprian Brudnicki
Nikola Dzioch
Zuzanna Furmaniak
Sara Grobys
Laura Grobys
Jakub Jaśnikowski
Zuzanna Juś
Nikodem Kamrowski
Maria Kaźmierczak
Julia Kręcichwost
Aleksandra Kromska
Anna Kromska
Kinga Kromska
Daria Kulus

Olga Lauba
Zofia Lachman
Kornelia Lehmann
Anna Lewandowska
Antoni Masiewicz
Damian Mazur
Kamil Mazur
Daniel Niemiec
Patrycja Niemiec
Weronika Niezborała
Kaja Nowak
Maksymilian Olech
Weronika Prufer
Marysia Raczkowiak
Katarzyna Stachecka
Jakub Stachecki

Joanna Stefan
Emilia Stefańska
Julia Szaferska
Daniel Szczepaniak
Anastazja Śliwa
Oskar Teper

Patrycja Tomaszewska
Oskar Tomiak
Oliwia Wachowska
Natalia Walkowiak
Oskar Waśkowiak

9

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNO - POKUTNA - fotoreportaż

10

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

5 PIELGRZYMKA
DZIĘKCZYNNO-POKUTNA
OCZAMI PIELGRZYMÓW …
Edyta Szefner, lat 77: W ten piękny słoneczny
dzień tę pielgrzymkę dziękczynno-pokutną
chciałam ofiarować szczególnie za obfitość łask
Bożych, które w tym roku otrzymałam. A ponadto
dotlenić się i doznać wielu wrażeń piękna tej
okolicy już w jesiennych barwach. Nie jestem
takim wspaniałym turystą-pielgrzymem, dlatego
wspierałam się jednośladem.
Krzysztof Feliński, lat 38,
Jastrzębsko Stare: O pielgrzymce
dowiedziałem się od przyjaciółki. Bardzo mnie
to zainteresowało. Tę pielgrzymkę ofiaruję w
pewnych intencjach. Dziękuję Panu Bogu za
wszystko, co otrzymałem i proszę o zdrowie dla
moich bliskich. Bardzo mi się podoba
atmosfera, która
tutaj panuje. Polecam
wszystkim takie spędzenie wolnego czasu.
Kubiak Bogumiła, lat 75: Na pielgrzymce jestem po raz
p i e r w s z y. I d ę , p r o s z ą c o z d r o w i e i
błogosławieństwo Boże dla najbliższych i siebie. A
także modlę się za duszę śp. mojego męża. Bardzo
się cieszę, że uczestniczę w tej pielgrzymce.
Wprawdzie boli trochę kolano, dlatego kawałkami
jadę rowerem.
Jan Woźny, lat 73: Idę z prośbą o
zdrowie dla żony i siebie, oraz
dziękuję za wszystkie otrzymane
łaski.
Anna Jazdon 15 lat i
Agata Szulc 15 lat:
Pielgrzymka bardzo nam
się podoba. Można sobie
pośpiewać, pomodlić się.
Na pewno pójdziemy za
rok. ( Na przystanku w lesie uzbierałyśmy 3
kg grzybów.)
Stanisław Szaferski, lat 51 z
córką Julią i synem Karolem: Na pielgrzymce
panuje wspaniała atmosfera i dopisuje pogoda.
Pielgrzymujemy po raz czwarty i wydaje mi się,
że w tym roku jest nas najwięcej. Intencje
podziękowania i prośby niesiemy w naszych
sercach.
Paweł Kitta – pielęgniarz i Paweł Gondek –
ratownik medyczny: W pielgrzymce
uczestniczymy charytatywnie i bezinteresownie. Służymy
pomocą, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jesteśmy stałą grupą
pracowników z pogotowia
zbąszyńskiego. Informacje o
pielgrzymce otrzymujemy,
gdzieś dwa tygodnie
wcześniej. Tworzy się grupa i
ruszamy w drogę.

Konrad Michna, lat 27, Nowy Tomyśl: Będąc
gościnnie w Zbąszyniu, zobaczyłem plakat z
informacją o pielgrzymce. A ponieważ była to
niedziela, poszedłem na mszę świętą i
dowiedziałem się dużo więcej na ten temat. Latem
tego roku byłem uczestnikiem pieszej pielgrzymki
do Częstochowy. Pomyślałem więc, że skoro
dałem radę tam, to pielgrzymka jednodniowa
będzie samą radością. Postanowiłem iść, bo wiem, że warto
uczestniczyć w takiej pielgrzymce dziękczynno- pokutnej.
Helena Bruda, lat 66, Nądnia: Idę po raz pierwszy, tak się
bałam czy dam radę. Pielgrzymkę ofiaruję prosząc o zdrowie
dla dzieci i życie wieczne dla mojego męża.
Beata Modrzyk, Babimost: W pielgrzymce
uczestniczę od początku, czyli już piąty rok. W
naszym życiu codziennym jest tyle spraw. Dziś
idę w intencji mojej koleżanki, która chciała z
nami tu być, ale nie mogła.
Modlę się za rodzinę o
błogosławieństwo Boże a
także o pogodzenie się z
wolą Bożą.
Urszula Kubiak, Strzyżewo: Idę po raz
trzeci. W tym roku na pielgrzymkę
zabrałam moją sąsiadkę Celinę Michalską.
Idziemy dziękować za
miniony rok. Ja również za
wnuczka Kacperka, prosząc o zdrowie i Boże
błogosławieństwo w naszych rodzinach.
Dawid Andrys, lat 17: Bardzo lubię śpiewać, a
tu można się naśpiewać do woli.
Idę już po raz czwarty w intencji
mojej rodziny.
Krystyna Goździewicz: Dziś na
pielgrzymkę idę pierwszy raz. Bardzo bałam
się, że nie dojdę. Jednak Matka Boża działa,
cieszę się, że jestem. Już myślę o
przyszłorocznej pielgrzymce.
Antoni Szaferski, lat 55:
Wrażenia bardzo pozytywne. W
pielgrzymce uczestniczę od samego początku i
uważam, że jest to pomysł bardzo trafiony.
Przybywa coraz więcej ludzi, co bardzo cieszy.
Forma rekolekcyjna wyśmienita. Rekolekcje
można przeżyć
dosłownie.
Łucja Rajewska i
Aniela Smolarek: Od
kilku lat panie dbają o wygląd
„kamienia pielgrzyma” wywieszają
przy nim flagi i oczekują na
pielgrzymów.
Gabrysia Skubiszyńska

Zofia Grzechowiak: Na
pielgrzymce jestem pierwszy
raz. Ofiaruję ją w intencji
rodziny o zdrowie i
błogosławieństwo Boże.
Kaja Madaj, lat 6
(najmłodsza
uczestniczka ):
Fajnie jest na
pielgrzymce. Jak
bolą mnie nóżki,
to jadę w moim
wózku. Na drugi
rok też pójdę.
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"Przyszłość ludzkości idzie
poprzez rodzinę!
Jest zatem rzeczą nieodzowną i
naglącą,
aby każdy człowiek dobrej woli
zaangażował się w sprawę
ratowania
i popierania wartości i potrzeb
rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris
consortio, 86

22 października
obchodziliśmy wspomnienie
liturgiczne Jana Pawła II.
Oprócz uczestnictwa we
Mszy Świętej w tym dniu
Grupa przygotowała Apel
Jasnogórski przy pomniku
patrona. Nie chcieliśmy, aby
ograniczać się tylko do
cukierkowych wspomnień.
Na Apelu odtworzono
rozmyślania, które Jan
Paweł II wygłosił podczas
Apelu Jasnogórskiego na
Wałach Jasnogórskich w
1983 r. na spotkaniu z
młodzieżą. Te odświeżone
nagranie może być nie tylko
przypomnieniem, ale i
swoistym rachunkiem
sumienia dla każdego z nas.

"Pragnę wyrazić moje uznanie
tym wszystkim, którzy włączają
się w dzieło budowania «kultury
życia» i w poczuciu wielkiej
odpowiedzialności przed Bogiem,
własnym sumieniem i narodem
bronią ludzkiego życia, bronią
godności małżeństwa i rodziny.”
Fragment wypowiedzi
bł. Jana Pawła II,
wygłoszonej podczas audiencji 16 X 2002

ABC o GENDER (czyt. Dżender)
Tak zwana kwestia gender stanowi dziś w Europie jedno z najpoważniejszych i wywierających decydujący
wpływ na rodzinę wyzwań – z uwagi na negatywne skutki społeczne i kulturowe z nią powiązane.
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Przedmowa do cyklu artykułów „PRZEBACZYLIŚMY …”
Celem pisania o bolesnych sprawach nie jest wzbudzenie sensacji, czy opowiedzenie ciekawej historii. Cel to pamięć o
pomordowanych, która ma uchronić nasze dzieci i wnuki przed zgubnym myśleniem i działaniem. Historia to nauka najważniejsza,
z której koniecznie należy wyciągać wnioski w kontekście pomyślności Ojczyzny, ale i w zwykłych stosunkach sąsiedzkich czy
rodzinnych. Weterani wspomnień mówią: „Przeżyć w wojennym szczęściu i nieszczęściu – szczęściem było przeżyć,
nieszczęściem dać się zabić”. Nie chodziło przy tym stwierdzeniu tylko o śmierć fizyczną, ale też o śmierć ducha. Duch narodu w
czasach niedoli miał się dobrze, dlatego następne pokolenia powojenne były tak owocne (pomimo zbrodniczego systemu
politycznego), ugruntowane w wielkiej wierze. Jak jest obecnie? … Za ojcami Kościoła
potrzeba duchowej prowokacji do wiary poprzez modlitwę. Pomyślność przyszłych
pokoleń wymaga mądrości Polaków uzyskanej z mocy wiary.

TRUDNA HISTORIA,
PRZEBACZYLIŚMY, ZAPOMNIEĆ
NIE MOŻNA, POTRZEBA PRAWDY
W MODLITEWNYM DUCHU.
(Ciąg dalszy, na podstawie opowiadań.)
Pisząc historię życia, często niektóre rzeczy trzeba
porządkować i dopowiadać. Muszę sobie wytknąć błąd w
nazwie miasta Mariampol. Dopowiedzenie Pana Stanisława
Obacza po wybuchu wojny.
„Ukończyłem szkołę podstawową z bardzo dobrymi
wynikami. W zaborze pruskim dzieciom zabraniano mowy
polskiej – nam Rosjanie wkładali na szyję komsomolskie
chusty. Czekaliśmy na Niemców, jak na wybawicieli, bośmy
mieli dość katorgi sowieckiej (po 17 września), później okazało
się, kim są Niemcy. Oni oddali władzę Ukraińcom i zaczęło się
najgorsze. W czasie okupacji jako dzieci ucierpieliśmy na
równi ze starszymi. Nakładano na rodziny kontyngent
żywnościowy, który trzeba było oddać. 30 marca 1943 r. w nocy
o godzinie drugiej otoczono Wołczków (dzielnica
Mariampola). Tam w przeciągu godziny trzysta numerów
domów wraz z domownikami przestało istnieć. Ja na własne
uszy słyszałem ryk bydła i prośby ludzi o darowanie życia.
Ponad 60 osób zostało bestialsko zamordowanych (przeważnie
przez spalenie żywcem, nie szczędzono też granatów dla

„Caritas Christi urget nos”

chowających się po
s c h r o n a c h i
ziemiankach, wiele też
było znęcania i
torturowania). Jak palił Mariampol w czasie okupacji
s i ę Wo ł c z k ó w, t o niemieckiej
niektórzy płynęli przez
Dniestr na wyspę. Na drugiej stronie była Ukraińska wioska
Pobereże – tam już czekali na nich kaci. Szczęśliwy, kto zginął
od kuli.”
Po rzezi Pan Stanisław wraz z sąsiadem – w trakcie
bombardowania (w tym czasie szedł front) pojechali na
cmentarz pochować ofiary. „Wykopaliśmy zbiorową mogiłę na
metr i w prowizorycznych trumnach – skrzynkach złożyliśmy
do grobu ciała. Z trumien wypływały kałuże krwi” (płacz Pana
Stanisława). Nad mogiłą w trakcie bombardowania krótko
pomodlił się ostatni proboszcz ks. Witkowski. Wśród
Ukraińców było dużo życzliwych dla Polaków ludzi - między
innymi duchowny z sąsiedniej wsi, jednak nie mogli oni się
ujawniać, bo groziła im śmierć, duchowny musiał uciekać. W
przeważającej części duchowieństwo ukraińskie występowało
przeciw Polakom. Niechlubnym wyjątkiem katolickim był też
bp. Szeptycki, który zmieniwszy obrządek poparł zbrodniarzy,
potem entuzjastycznie witał Armię Czerwoną.
Cdn.
Konrad Maciejewski

(„Miłość Chrystusa przynagla nas”) 2 Kor 5,14

„Jestem, bo wierzę, że zostałem powołany przez Jezusa i chcę odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Dziękuję, bo
niczym nie zasłużyłem na to, abym został wybrany. To wszystko jest darem dobrego Boga. Ufam, bo głęboko
wierzę, że wszystko, co było, jest i będzie, jest w rękach naszego Ojca, który jest w niebie”
– powiedział w dniu ogłoszenia nominacji bp Bryl.

Biskup Damian Bryl, najmłodszy biskup w polskim Episkopacie. Święcenia biskupie przyjął 8 września 2013 roku w katedrze
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu z rąk abp. Stanisława Gądeckiego, który mianował bp Bryla wikariuszem
generalnym archidiecezji poznańskiej.
Wywodzi się z parafii św. Marii Magdaleny w Jaraczewie (koło Jarocina). 26 maja 1994 roku z rąk abp. Jerzego Stroby przyjął
święcenia kapłańskie. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i na Universidad de Navarra
w Pamplonie, w Hiszpanii (w czerwcu 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych). Pracował w
redakcji miesięcznika „Katecheta”, gdzie był redaktorem naczelnym. Był ojcem duchownym w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu i adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Od 2011 roku jest przewodniczącym Sekcji Ojców Duchownych Seminariów
Diecezjalnych i Zakonnych.
Specjalnie dla czytelników „Zbąskiego Sanktuarium” ksiądz biskup Damian Bryl zgodził się
odpowiedzieć na kilka zadanych przeze mnie pytań:
- Jest ksiądz biskup obecnie najmłodszym biskupem w Episkopacie Polski? - Tak się stało... Próbuję podjąć
to wyzwanie jak najlepiej.
- Jak podoba się księdzu biskupowi służenie Panu Jezusowi w nowej funkcji? - Pragnę wypełnić moje
zadania jak najlepiej, wierzę, że Pan Jezus jest ze mną, modlę się jak potrafię i zapraszam wszystkich do tego, by modlili się ze mną.
- Co ksiądz biskup lubi robić w wolnym czasie? - Nie mam na ogół wolnego czasu, ale jeżeli jest ten czas, to – czytam.
- Co chciałby ksiądz biskup zrobić w najbliższym czasie w archidiecezji? - Przede wszystkim pragnę rozeznawać wraz z Księdzem
Arcybiskupem, to, do czego Pan Jezus mnie zaprasza.
- Chciałby biskup spełnić jakieś swoje marzenia? - Wypełnić do końca Wolę Bożą.
- Czytałem trochę o biskupie i doczytałem, że był biskup redaktorem naczelnym miesięcznika „Katecheta”. Jak wspomina biskup
ten czas? - Bardzo dobrze. Miałem bardzo dobrych współpracowników, bo zawsze o wartości pisma decydują ci, którzy tworzą to
pismo. Bogu dziękuję za tych dobrych i kompetentnych ludzi, którzy mi wtedy towarzyszyli i z którymi razem tworzyłem to pismo.
- Mógłbym prosić kilka słów do czytelników "Zbąskiego Sanktuarium" oraz o błogosławieństwo. - Bardzo serdecznie wszystkich
pozdrawiam, modlę się za wszystkich i bardzo proszę także o modlitwę w moich intencjach, a nade wszystko w intencjach całej naszej
archidiecezji. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi!
fot. www.archpoznan.pl
Z Ks. bp. Damianem Brylem rozmawiał Grzegorz Jaskuła
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Wisi na niej obraz
2. Płynie w żyłach
3. Sucha trawa
4. Na nią złapiesz rybę
5. Przed niedzielą
6. Zabawa na sto par
7. Zapalany na grobach zmarłych
8. Sklejasz nim kartki
9. Sklep pełen kwiatów
10. Ciągnie je lokomotywa
11. Wiedeński lub angielski taniec
12. Rozpalany w kominku
13. Ścina drzewa w lesie
autor: Milena

WYKREŚLANKA
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Hymn narodowy, Flaga państwowa, Godło, Stroje
ludowe, Barwy narodowe, Legendy,
Tradycje ludowe, Sztandar, Założyciele państwa,
Mundur wojskowy, Stolica.
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JEDENASTY LISTOPADA
Dzisiaj wielka jest rocznica,
JEDENASTY LISTOPADA.
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.
(L. Wiszniewski)
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W OSTATNIM CZASIE
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Grzegorz Miłosz Papaczek, Zbąszyń, ul. Mostowa,
Maja Przybylska, Łomnica,
Alicja Dorożała, Dąbrówka,
Pola Konstancja Paszak, Zbąszyń, Pl. Dworcowy,
Stanisław Krzywda, Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze,
Nadia Adamczak, Zbąszyń, ul. Topolowa,
Julia Rój, Nądnia, ul. Główna,
Filip Rój, Nądnia, ul. Główna,
Tymoteusz Flis, Strzyżewo, ul. Sosnowa.

Sakrament Małżeństwa zawarli:

Odeszli do Wieczności:

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.

Łukasz Maciej Kosicki - Adrianna Katarzyna Dura,
Marcin Tomiński - Katarzyna Maria Wilkońska,
Daniel Łukaszewski - Ewelina Maria Raczkowiak,
Jerzy Gedeon Burghardt - Anna Samuel,
Ariel Karol Amrozik - Izabela Borowczak,
Artur Bock - Marcelina Klara Gmiąt,
Piotr Tomasz Rybak - Weronika Raczkowiak,
Dariusz Krzysztof Kaźmierski - Aneta Janina Nazimek.

1/. Jan Kujbida, l. 82, Zbąszyń, ul. Ks. Pohla,
2/. Maria Anna Heyduk, l. 77, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
3/. Marian Majerowicz, l. 83, Zbąszyń, ul. Wigury,
4/. Leokadia Chłopek, l. 85, Zbąszyń, ul. Żydowska,
5/. Bożena Maria Zoch, l. 76, Nądnia,
6/. Agnieszka Skotarczyk, l. 85, Nowy Dwór,
7/. Michał Kazimierz Wujczak, l. 53, Przyprostynia, ul. Cegielniana,
8/. Józef Napierała, l. 85, Zbąszyń, ul. Graniczna,
9/. Józef Kofnyt, l. 76, Zbąszynek, ul. Długa,
10/. Józef Kazimierz Janiec, l. 59, Zbąszyń, ul. Wigury.

Wszystkich miłośników śpiewu,
którzy chcieliby spróbować swoich sił
w DZIECIĘCYM CHÓRKU
działającym przy parafii N.M.P.
w Zbąszyniu
ZAPRASZAMY
na próby w soboty o godz. 11.00
w Domu Katolickim
oraz
na Msze Święte w niedziele o godz. 12.00
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KĄCIK POETYCKI
„Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte”
(Papież Benedykt XVI)

WIERZĘ
(ks. Jan Twardowski)
Wierzę w radość ni z tego ni z owego
w anioła co spadł z nieba
by bawić się w śniegu
w serce co chce wszystkiego
i jeszcze cokolwiek w uśmiech
że ktoś wymyślił sobie koniec końców
i jeszcze mówi po co i co dalej
w matkę co zniknęła za furtką ogrodu
w Boga prawdziwego
bo już bez dowodów
takiego co nie lubi teorii o sobie.
St.A.Z.

RODZINNE PIELGRZYMOWANIE
DO MATKI BOŻEJ …
Rodzina państwa Birkholc, Sylwia, Waldemar i
córka Wiktoria, w tegoroczne wakacje, jak i lata
poprzednie uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do
Częstochowy.
„Nasza pielgrzymka ma charakter rodzinny. Chodzę już
ładnych parę lat wraz z żoną i 17-letnią córką. Nie
wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Stało się to
naszym harmonogramem rodzinnym”- opowiada pan
Waldek – „Każda pielgrzymka jest inna i przeżywa się ją w
szczególny sposób. Ja idąc w pielgrzymce pełnię rolę służby
porządkowej, ale w pełni duchowo uczestniczę we
wszystkim, co się dzieje na szlaku pielgrzymkowym.
Wszystkie konferencje, które głosi nam nasz kapelan,
pozwalają zrozumieć aspekty chrześcijaństwa. Trzeba to
dobrze wykorzystać, aby żyć tym przez cały rok.
Konferencje są ciekawie przekazywane, łatwo je
zapamiętać i są dla nas
motywacją w dalszym życiu. To
wędrowanie przez jedenaście
dni pozwala duchowo się
podładować , żeby starczyło
„paliwa „ aż na 360 kolejnych
dni.”
Nastoletnia córka
państwa Birkholc, Wiktoria,
z zafascynowaniem opowiada
o wrażeniach i przeżyciach z
pielgrzymki: „Na pielgrzymkę
namawiali mnie rodzice. Wtedy byłam nastawiona
przeciwnie, anty-pielgrzymkowo, ponieważ w trakcie jej
trwania obchodzę urodziny. Nie mogłam wyobrazić sobie,
aby obchodzić je w drodze. Dziś jestem szczęśliwa, kiedy w
niej uczestniczę. Na szlaku pielgrzymkowym poznałam
wielu przyjaciół. Cały czas mamy ze sobą kontakt. Dzięki
pielgrzymce z radością i bez lęku podążam przez życie i
staram się każdego dnia być lepszym człowiekiem.”
„Dokładnie pamiętam dzień, w którym postanowiliśmy
wyruszyć na pielgrzymi szlak. Pomysł narodził się w
kościele, podczas Mszy Świętej. Był to dla naszej rodziny
ciężki czas, bo byliśmy pogrążeni w żałobie po śmierci
naszego ojca, teścia i dziadka. Byłam pełna wątpliwości,
nie wiedziałam, czy jestem wystarczająco silna, czy
poradzę sobie ze wszystkimi trudnościami, czy uda mi się
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***
(ks. Jan Twardowski - 1961)
Nie dają spokoju tajemnicą naszej wiary
opukują ją dziobem rozumu
stają na głowie, żeby ją pojąć –
tłumaczą z hebrajskiego na grecki
z greki na łacinę – tam i z powrotem
zaglądają w nie okiem ciekawej myszy
dorabiają się przy okazji doktoratówinni
pokrywają je chytrym milczeniem
drążą ponad nimi jaskinię bluźnierców
wyrywają z Biblii zęby
a tajemnice pozostają tajemnicami
jak alfabet żywych i umarłych
jak nieznane śpiewniki ptaków
jak bezustanne strącanie sekund
jak hieroglif ostatniego oddechu.
zaklimatyzować w nowym środowisku.” – wspomina pani
Sylwia, która w czasie drogi, oprócz przeżyć
duchowych, pełni rolę pielęgniarki – „Pielgrzymka
okazała się jednak wspaniałą przygodą, a przede wszystkim
wyjątkową lekcją. Każdego roku jest czymś innym, jest
prośbą i dziękczynieniem, radością i łzami. Dziękuję Bogu,
że jest nam dane pielgrzymować do Matki Bożej każdego
roku w tej wspaniałej grupie (dwudziestej pierwszej). Jest
to doświadczenie wspólnoty, która łączy ludzi. Ta więź
panująca w grupie jest bardzo budująca i potrzebna. Dzięki
temu nikt dla nikogo nie jest obcy i droga staje się prostsza i
mniej uciążliwa. To czas pokory i wrażliwości na cierpienie
i krzywdy drugiego człowieka. Pielgrzymka to najlepszy
czas, aby dostrzec Boga w drugim człowieku i doświadczyć
jego miłości i dobra.”
„Niesamowita jest dobroć i życzliwość ludzi, którzy nas
goszczą w swoim domach.” – dodaje pan Waldek – „W
takich chwilach człowiek uczy się prostoty i radości z
niewielkich rzeczy. Pamiętam moment, kiedy nawet
skrawek podłogi był powodem do radości. Ciekawostką na
pielgrzymce jest to, że gdy dochodzimy do danej
miejscowości, gdzie zaplanowano nocleg, czekają na
nas ludzie chcący zaprosić nas do swoich domów. W
tym czasie na wieży kościoła biją dzwony. Biją tak
długo, aż ostatni pielgrzym dostanie zaproszenie na
nocleg od przychylnych ludzi. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni. W zamian za gościnę i serdeczność
pamiętamy o nich w modlitwie na pielgrzymkowym
szlaku oraz ofiarujemy ich
radości i smutki przed
obliczem Matki Bożej w
Częstochowie.”
Zapewne każdy czytelnik
zastanawia się, czy może również
zostać pielgrzymem. Idealną
odpowiedź stanowią słowa pani
Sylwii: „Pielgrzymem może być
każdy. Nie musi mieć wygodnych
butów, czapki na głowie ani
płaszcza przeciwdeszczowego.
Pielgrzym może wątpić w to, że uda
mu się dojść do celu, ale jednego
może być pewien - że nigdy, nawet
jak upadnie, nie jest sam. Zawsze jest obok niego ktoś, kto
poda mu rękę.”
Gabrysia Skubiszyńska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

FIGURY I KRZYŻE
9. Krzyże na cmentarzach
w Zbąszyniu i w Przyprostyni
Listopad to miesiąc, kiedy wszyscy
odwiedzamy cmentarze. W obrębie naszej parafii
znajdują się trzy cmentarze – dwa parafialne i jeden
komunalny. Na wszystkich są krzyże, które właśnie
w listopadowym numerze naszej gazetki parafialnej
pragnę przedstawić.
CMENTARZ
PARAFIALNY
W ZBĄSZYNIU
Krzyż
oświęcimskokatyński – stoi w miejscu figury
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, która od czasów II wojny
do lat 90 znalazła schronienie na
cmentarzu parafialnym. Po
przeniesieniu figury na dawne
miejsce, na skrzyżowanie ulic 17
Stycznia i Mostowej, na
cmentarzu postawiono krzyż,
który upamiętnia ofiary II wojny
światowej. Pod tym krzyżem umieszczono tablice, a
nich napisy: „Krzyż oświęcimsko-katyński i
pozostałych obozów zagłady 1939-1945”, a na drugiej
tablicy „Pamięci naszych Braci i Sióstr wiernych i
niezłomnych w miłości Boga i Ojczyzny
pomordowanych w obozach koncentracyjnych”.
Drugi krzyż – również drewniany postawiony
został w na drugim końcu
cmentarza. Był już zniszczony i
dlatego na jego miejscu, 30
kwietnia 2013 roku, podczas
renowacji cmentarza,
ustawiono nowy, bardzo
okazały krzyż. Zarówno krzyż
jak i cały cmentarz po
renowacji został poświęcony
podczas rekolekcji
parafialnych, po sumie
odpustowej ku czci Matki
Bożej Różańcowej - 7
października 2013 roku.
Figurka Pana Jezusa, która była przybita do
starego krzyża, umieszczona została na budynku
probostwa.

napis: „Krzyż postawiony z
okazji 200-lecia Kościółka
C m e n t a r n e g o p . w.
Stanisława Biskupa.
Przyprostynia, 17.10.2010
rok”.
Poprzedni krzyż
ufundowany przez Jana
Rissmanna, mieszkającego
prawie naprzeciw
przyprostyńskiego
cmentarza, wykonany był z
metalowych rur. Został on
przeniesiony do ogrodów
proboszczowskich. Właśnie
pod tym krzyżem uczniowie szkół każdego roku
podczas rekolekcji składają
kamienie – symbole
porzucenia grzechu.
C M E N T A R Z
KOMUNALNY
W
ZBĄSZYNIU
Krzyż - również na tym
cmentarzu znajduje się
drewniany krzyż. Stoi on
naprzeciw głównego wejścia.
Na krzyżu przybite jest
zdjęcie ks. Jerzego
Popiełuszki z podpisem
„Ślubujemy księże Jerzy na
Twój Grób, że Twego Testamentu nie tylko nie
zapomnimy, ale z pomocą
Bożą będziemy się starać go
wypełniać”.
Pod krzyżem stoi mały
nagrobek, a na tablicy napis
następującej treści: „W
dziesiątą rocznicę
zamordowania Ks.
JERZEGO POPIEŁUSZKI
Z ł o d o b re m z w y c i ę ż a j
Zbąszyń, dn. 19.10.1994”.
Urszula Pawelska

Po raz pierwszy od czasu,
gdy piszę o figurach i krzyżach, ktoś z parafian odezwał się do
mnie. Chodziło o krzyż przy drodze do Stefanowa, przy
skrzyżowaniu z tzw. „wolsztyńską drogą”. Z krzyżem tym, jak
pisałam, wiąże się modlitwa, której starsi uczyli młodszych.
Pani, która do mnie zadzwoniła również zna tę modlitwę. Jest
więc potwierdzenie, że tak było naprawdę. Bardzo dziękuję i
CMENTARZ PARAFIALNY W PRZYPROSTYNI
nadal proszę o kontakt osoby, które mogą uzupełnić moje
Krzyż – na cmentarzu w Przyprostyni został informacje. U.P..

postawiony z okazji 200-lecia kościółka. Komitet
organizacyjny tych uroczystości, do którego należał
Kolejny artykuł z cyklu „Sakramenty Święte”
m.in. sołtys Przyprostyni, postanowił postawić nowy, ukaże się w następnym numerze „Sanktuarium”.
metalowy krzyż. Na tabliczce umieszczono wtedy
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KRZYŻÓWKA JESIENNA
Litery w polach z cyfrą od 1 do 68 utworzą rozwiązanie – myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego,
które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń,
w terminie do 20. listopada br.
Rozwiązanie „Krzyżówki jesiennej” brzmi: „Taki twój Bóg, jakie masz serce”.

Nagrody wylosowały: Pani Zofia Łuka, Nądnia, ul. Główna,
Pani Maria Madaj, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia.

Pionowo:

1/. tak nazywamy też ostatki,
2/. sztuka układania kwiatów,
3/. typ lampy elektronowej,
Poziomo:
4/. mogą być do wody lub
1/. komedia Moliera
8/. ujście rzeki,
narciarskie,
5/. nazwisko wójta z „Rancza”,
9/. rodzaj lokomotywy,
6/. metoda,
10/. pchła lub pluskwa,
7/. ballada A. Mickiewicza,
11/. tam składa się odpady
12/. aktorka – grała w serialu
przemysłowe,
„Bao-bab, czyli zielono mi”,
13/. w herbie Zbąszynia,
14/. jesienny kwiat,
16/. tak Rosjanie mówią o
pięknej kobiecie,
15/. sklejka inaczej,
21/. na placu zabaw w
17/. np. uruchamianie silnika,
przedszkolu,
18/. zanikający zawód,
22/. biuro na wyższej uczelni, 19/. nasza to rzymskokatolicka,
23/. kantak, bosak,
20/. pisarz, malarz, lub rzeźbiarz,
27/. przedstawicielstwo
24/. w zbąszyńskim parku,
dyplomatyczne Watykanu,
25/. kawaler de Seingalt,
30/. ten siłacz zawdzięczał
26/. tytuł komedii w reżyserii
swoją moc … włosom,
Juliusza Machulskiego,
31/. majowy chrząszcz,
28/. było … niezgody,
33/. okres pobytu na
29/. ważna przy łączeniu rur
wczasach,
35/. zły sen, horror,
wodociągowych,
37/. zimowy sprzęt sportowy, 31/. gęste zarośla,
38/. w nim relikwie,
32/. pojazd policyjny,
40/. gloria, uznanie,
34/. wyjątek tekstu,
41/. sztuka prowadzenia
36/. np. sejmowe,
dyskusji,
39/. krakowski festyn ludowy,
45/. pamiątka przywieziona
42/. znajdziesz ją w cerkwi,
z zagranicznych wojaży,
43/. wiadomość z poczty
48/. łakomstwo przy stole,
elektronicznej,
50/. duża sprężynka,
44/. może być wołowa,
51/. stop metalu, którego
wieprzowa, lub dorsza,
podstawowym składnikiem
46/. przepływa przez nie Noteć,
jest rtęć,
47/. groźna choroba zakaźna,
55/. świeżo wyciśnięty sok
owocowy,
49/. jelonek z filmu Disneya,
58/. osoba, która porusza
52/. w portfelu,
kukiełki,
53/. gra w karty popularna w
60/. oszacowanie majątku,
XVIII w.,
61/. znany film Martina
54/. tryton,
Scorsese,
55/. … kartoflana, lub
62/. rodzaj zamknięcia,
kasztanowa,
63/. do dłubania w zębach.
56/. tetryk, maruda,
57/. zabezpieczenie spłaty długu,
59/. zadanie do spełnienia.

Znaczenie wyrazów:
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18

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

REKOLEKCJE PARAFIALNE - Poświęcenie cmentarza

Błogosławieństwo zwierząt

Msza Święta Odpustowa
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„ZNALAZŁEM SWOJĄ DROGĘ W ŻYCIU” - O. Leon Knabit

BIESIADA KOŹLARSKA

Rodzice ministrantów w Gostyniu

Podsumowanie wystawy prac dzieci

Msza w int. ofiar wojny w Afganistanie

Poświęcenie różańców i książeczek dzieci pierwszokomunijnych.

