
NUMER  3  (93)    ROK IX       MARZEC 2014

PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ

ZBĄSKIE
SANKTUARIUM

 W numerze:

Wielki Post - Gorzkie Żale  

 Zbąszyńskie organy

Peregrynacja obrazu Matki Bożej  



2 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

„MARGARETKA”  od ERM-u  dla Ks. KRZYSZTOFA 

Redakcja:Ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski, Ks. Marek Krysmann, Ks. Łukasz Wegner, Ks. Leon Łodziński, Ks. Krzysztof Kaczmarek, 
Błażej Boch, Zygmunt Buda, Joanna Chłopkowska, Joanna Galas, Grzegorz Jaskuła, Tomasz Jazdon, Katarzyna Kubiak, Krzysztof Kubiak, 
Sławomir Król, Konrad Maciejewski, Anna Masiewicz, Urszula Pawelska, Gabriela  iMirosław Skubiszyńscy.
Projekt, skład, przygotowanie do druku - Redakcja
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu www.parafia-zbaszyn.pl 
Pieniądze zebrane z ofiar za pismo przeznaczone są na pokrycie kosztów druku i rozwoju pisma. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania i redagowania tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Kontakt: ks. Marek Krysmann, e-mail: krysmann@op.pl 
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DZIEŃ SKUPIENIA dla KAPŁANÓW DEKANATU



W środę pochylimy głowy a spadający 
popiół przypomni o ratowaniu naszej duszy dla Boga 
i naszego Zbawienia. Kościół w czasie Wielkiego 
Postu, chce nam pomóc w przeżywaniu tego trudno, 
aczkolwiek pięknego czasu nawrócenia i powrotu do Drodzy  Parafianie
źródła. Źródło nasze to chrzest i Łaska uświęcająca.  
Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Sakrament Pokuty, Figura Frasobliwego Jezusa stanie przy 
osobiste umartwienie i modlitwa, to znane formy ołtarzu (z naszej świątyni) w czasie 
wielkopostnego czasu.Wielkiego Postu. Zatroskany Jezus, zamyślony nad dolą 

Nie zmarnujmy szansy. Zagubiony w i losem słabego, małego człowieka, będzie nam 
poszukiwaniu Boga poeta pisał: „Jeszcze się kiedyś przypominał o naszej ludzkiej niedoli,  jakże często 
rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.” rodzącej się dzięki naszym decyzjom i wypływającego z 
Nie JESZCZE, ale spróbujmy JUŻ znaleźć Jezusa na nich postępowania. W czasie swego nauczania Jezus 
drodze naszego życia. wzywał wielokrotnie do nawrócenia. Dziś daje i nam 

 Proboszcz.szansę na zmianę. 
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Z  ŻYCIA   NASZEJ   PARAFII
Ś w i a t o w y  D z i e ń    LUTY /  MARZEC  2014
C h o r e g o  –  

 
W n a s z e j p a r a f i i  

 Co działo się w lutym  2014?   uczczono ten dzień w 
niedzielę 9 lutego. Msza 

ź Ofiarowanie Pańskie – W niedzielę, 2 lutego były św. o godz. 9.00, którą 
na wszystkich Mszach św. święcone gromnice, z odprawił ks. Proboszcz  
racji święta Matki Bożej Gromnicznej. sprawowana była w 

ź Św. Błażej i św. Agata – 3 lutego we wspomnienie i n t e n c j i  c h o r y c h  
św. Błażeja, patrona chorób gardła, kapłani udzielali parafian, a po Mszy św. 
błogosławieństwa „BŁAŻEJKAMI”. 5 lutego we k a p ł a n i  u d z i e l a l i  
wspomnienie św. Agaty święcono chleb i wodę. Sakramentu Chorych.

ź Rocznica deportacji Polaków- We wtorek, 
11 lutego w 74 rocznicę pierwszej deportacji 
Polaków wywożonych w głąb Związku 
Radzieckiego odprawiona została Msza św., podczas 
której modlono się w intencji ofiar tego 
barbarzyństwa.                                              cd. str. 4

SŁOWO 
PROBOSZCZA
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ź Wielkopostny Dzień Skupienia - 16 marca,  w II Z ŻYCIA PARAFII
niedz ie lę  Wie lk iego  Pos tu ,  k tó ra  będz ie  cd. ze str. 3 
wielkopostnym dniem skupienia w naszej parafii, ź Msza św. w intencji członków Kółek Rolniczych – 
kazania głosić będzie O. Leon Knabit.W sobotę, 15 lutego na Mszy św. o godz. 10.00, 

ź Uroczystość św. Józefa – W środę, 19 marca w sprawowanej przez ks. Prob. Z. Piotrowskiego, 
uroczystość św. Józefa Msza św. o godz. 18.00 modlono się za żywych i zmarłych członków Kółek 
odprawiona zostanie w intencji ojców naszej parafii.Rolniczych. We Mszy św., oprócz wielu członków i  

ź Konferencja Dekanalna – W sobotę, 22 marca odbędzie zaproszonych  gości, uczestniczył również – minister 
się w Zbąszyniu kolejna konferencja dekanalna.rolnictwa i rozwoju wsi – Stanisław Kalemba. 

ź A d o r a c j a  W i e l k o p o s t n a  –  W  r a m a c h  ź Składka remontowa – W niedzielę 16 lutego zbierana 
archidiecezjalnej, wieczystej adoracji w dniach od  była składka remontowa, która wyniosła 8.100 zł. Za 
27 marca (czwartek) do 29 marca (sobota) odbędą w złożone ofiary i wszelką pomoc składamy serdeczne 
naszym kościele adoracje Najświętszego Sakramentu, Bóg zapłać.
którym przewodniczyć będą grupy parafialne wg A co w marcu 2014 roku?
następującego planu: ź Odwiedziny Chorych – 1 marca księża odwiedzą 

CZWARTEK chorych ze Spowiedzią i Komunią św.
      godz. 8.00– 9.00 Straż Honorowa NSPJ ź Środa Popielcowa–5 marca rozpoczyna się Wielki Post.

       godz. 17.00-18.00 Grupa św. O. Pio i bł. Jana Pawła II ź Adoracje Eucharystyczne – W czwartek, 6 marca i w 
 PIĄTEK I piątek 7 marca adoracje eucharystyczne wg stałego 

      godz. 8.00 - 9.00 Wspólnota Krwi  Chrystusaplanu. W piątek również I Droga Krzyżowa.
      godz. 16.30 - 17.30  Adoracja indywidualna, ź I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. w o godz. 

          a potem  Droga Krzyżowa           9.00 odprawiona zostanie w intencji kobiet naszej 
SOBOTA- godz. 8.00-9.00 Ojcowie i Matki Różańcowe parafii. Również od tej niedzieli rozpoczną się 

ź Koncert – W niedzielę, 30 marca o godz. 16.00 w Gorzkie Żale.
Domu Katolickim - koncert zespołu wokalnego ź Dzień Skupienia – Piątek, 14 marca będzie trzecim 
PAUZA.dniem skupienia dla młodzieży gimnazjalnej i 

                                                       Urszula Pawelskamłodzieży szkół średnich, w ramach rekolekcji 
wielkopostnych.

I s t o t ą  G o r z k i c h  Ż a l i  j e s t  „Gorzkie Żale 
niezachwiany chrystocentryzm – nurt przybywajcie, serca nasze 
uznający, że Jezus zajmuje główne 

przenikajcie...” miejsce w historii zbawienia. Celem 
jest tu niejako ochrona duchowa bólu 

Gorzkie Żale to zbiór pieśni o męce przed osiągnięciem rozpaczy 
Pana Jezusa, które śpiewane są w ateistycznej, dalekiej od Boga. 
ramach nabożeństwa pasyjnego w Autentyczne Gorzkie Żale polegają 
czasie Wielkiego Postu w polskich n a  p r z e c h o d z e n i u  o d  
kościołach. Gorzkimi Żalami współodczuwania (męki i bólu, 
nazywamy też nabożeństwo pasyjne, jakiego doznał Jezus) do nawrócenia 
p o ł ą c z o n e  z  w y s t a w i e n i e m  ku Chrystusowi. Utożsamić je można 
Najświętszego Sakramentu oraz z procesem wzrostu duchowego, z 

Wielkiego Postu członkowie Bractwa kazaniem pasyjnym i śpiewami kontaktem z pełnią prawdy męki, z 
organizowali nabożeństwa pasyjne o suplikacji. Struktura nabożeństwa solidarnością wobec Chrystusa w 
rozbudowanej formie. Składały się opiera się na dawnej strukturze Jego zbawczym dziele. Nabożeństwo 
one z trzech części, gdzie każda część Jutrzni. Gorzkie Żale dzieli się na ma być niejako lekarstwem, 
była poprzedzana biczowaniem, a Zachętę oraz trzy części, w których „ o b m y c i e m  d u s z y ”  p o p r z e z  
łacińskie hymny przeplatały się z następuje wzbudzenie intencji,  osiągnięcie odpowiedniej hierarchii i 
polskimi pieśniami wielkopostnymi. śpiewany jest hymn oraz pieni. harmonii. Mimo to żal pozostaje „bez 
Dzięki temu treść nabożeństwa była Melodie pieśni wzorowane są wymowy”, ponieważ człowiek nie 
zrozumiała dla wszystkich wiernych. melodiami chorału gregoriańskiego.  jest w stanie wyrazić go w swej 
Po raz pierwszy Gorzkie Żale zostały W każdą z niedziel Wielkiego Postu prawdziwości. Należy jednak starać 
opublikowane w 1707 roku pt. odprawiana jest jedna z części. się, odważyć się wejść w całość 
„Snopek  Myr ry” .  Z  czasem Gorzkie  Żale  powstały  na gorzkości, współczucia i żałoby z 
nabożeństwo Gorzkich Żali uzyskało przełomie XVII i XVIII wieku, a pokorą, aby skutkiem była przemiana 
aprobatę Stolicy Apostolskiej i swoje pochodzenie zawdzięczają i nawrócenie serca.  
rozprzestrzeniło się w kraju oraz Bractwu Św. Rocha działającemu Joanna Galas
wśród polonii przebywającej na przy warszawskim kościele. W czasie (Mal. G. Jazdon) 
emigracji.
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serce, w głąb mojego jestestwa i ocenienie tego, co było dobre Praktyczne spojrzenie na sakramenty 
i złe. To spojrzenie na całokształt życia od ostatniej 

święte – SPOWIEDŹ ŚW. spowiedzi. Pewnie zastanawiamy się, jak to dobrze zrobić. 
Czy jest jakaś recepta na dobry rachunek sumienia? Pierwsza 

Moi Drodzy,  wracamy do naszego cyklu, praktyczne i zasadnicza sprawa – każdy człowiek, który robi rachunek 
spojrzenie na sakramenty św. Chciałbym, aby w tym numerze sumienia, musi znaleźć ciszę i spokój. Bez tego nie ma szans 
naszego miesięcznika parafialnego i w kilku następnych, na spojrzenie w swoje życie. W tym kontekście warto 
poświęcić  trochę czasu sakramentowi pokuty. Czas pamiętać, aby nie robić rachunku sumienia w kolejce do 
Wielkiego Postu ma tu dość duże znaczenie, ponieważ mamy spowiedzi, ponieważ nic z tego nie wyjdzie. Będziemy się 
okazję odnowić się duchowo. denerwować,  a może zdarzyć się taka sytuacja, że po prostu 

 Spowiedź św.  kształtuje wnętrze człowieka i daje nam zabraknie czasu, bo będzie trzeba podejść do konfesjonału. 
możliwość, abyśmy byli lepsi. Natomiast to, co Zróbmy go np. w domu, wieczorem, przed dniem spowiedzi 
najistotniejsze, to,co otrzymujemy od samego Boga w tym albo w kościele w odpowiednim czasie przed spowiedzią. 
sakramencie, to stan łaski uświęcającej, czystego serca. Nigdy nie róbmy go z pośpiechem. Rachunek sumienia to, jak 
Sakrament pokuty i pojednania, zwany popularnie już wspomniałem, zestawienie tego, co dobre i złe. On nie ma 
spowiedzią, jest sakramentem, w którym możemy uzyskać mnie zdołować, nie może pokazać, że jestem tylko złym 
pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie człowiekiem, czy wręcz najgorszym. Rachunek ma pokazać, 
wszystkich naszych grzechów. Należy podkreślić,  że nie ma że potrafię czynić dobro. Warto zapamiętać, że z samego 
takiego grzechu, który  nie zostałby odpuszczony. Często rachunku sumienia na spowiedź przenosimy tylko to, co złe, 
pojawia się pytanie: dlaczego zatem w konkretnych czyli grzechy. Natomiast to, co dobre, zostaje w moim sercu, 
przypadkach ksiądz nie udziela rozgrzeszenia. Odpowiedź dla mnie. Spowiadając się nigdy nie mówmy, że jestem tak 
jest bardzo prosta, ponieważ nie jest to wola księdza, ale  dobrym człowiekiem, że nie ma  lepszego, że jestem lepszy 
świadome podejście człowieka, który  nie chce oderwać się od innych. Ostatecznie okazuje się, że jestem bez grzechów. 
od grzechu i nie chce zmienić swojego życia. Krótko mówiąc  Źli są natomiast inni, moi najbliżsi, sąsiedzi. Przypominam 
nie wyraża szczerej chęci przemiany. Spowiedź jest sobie pewnego znajomego księdza, który opowiadał o 
sakramentem, z którym wiąże się mnóstwo pytań, np.: Do podobnej sytuacji. Penitent (czyli ten, kto się spowiada) 
czego to wszystko potrzebne? Boimy się, co ksiądz sobie stwierdził w sakramencie spowiedzi, że jest bez grzechu, a 
pomyśli znając nasze grzechy. Czy nie lepiej byłoby iść i w przyszedł do spowiedzi tylko dlatego, że zbliżają się święta, 
ciszy serca oddać Bogu grzechy, tylko ta spowiedź, ksiądz, aby inni widzieli, że spełnił obowiązek.Wtedy ów kierownik 
konfesjonał? Człowiek nieraz patrzy na sakrament spowiedzi duchowy powiedział penitentowi: Jeżeli tak, to jeden z ołtarzy 
przez perspektywę czysto ludzką. Zapominamy, że w w naszym kościele zostanie poświęcony właśnie tobie. Jesteś 
konfesjonale Bóg odpuszcza nam grzechy. Kilkanaście lat przykładem dla innych, ponieważ twierdzisz, że żyjesz bez 
temu, w czasie mojej praktyki diakońskiej, na rekolekcje dla grzechu. Po prostu usiądź na ołtarzu, a ludzie będą ci 
gimnazjum został zaproszony człowiek, który wyszedł z oddawać cześć, będą w tobie widzieć świętego, jesteś wzorem 
więzienia i zachęcał młodych ludzi do spowiedzi w bardzo do naśladowania. Penitent zastanowił się przez chwilę nad 
obrazowy sposób. Mówił, że spowiedź jest jak prysznic, który tym, co powiedział ksiądz i przyznał się, że tak naprawdę to 
obmywa nas z brudu, a ksiądz w konfesjonale jest aparatem on ma grzechy, ale nie zrobił rachunku sumienia i wydawało 
telefonicznym, dzięki któremu rozmawiam z Bogiem. Mam z mu się, że jest wszystko dobrze.
Nim połączenie, a On przebacza mi wszystkie moje grzechy, Moi drodzy, jakże ważny jest ten pierwszy warunek 
mogę rozpocząć nowe życie. Nie bójcie się, spowiedź to jeden dobrej spowiedzi.Jak go robimy? Większość z nas,  gdy już 
z najpiękniejszych sakramentów, gdzie Pan Bóg okazuje nam znajdzie czas, otwiera książeczkę do nabożeństw i szuka 
miłosierdzie, daje nam swoją miłość. Pamiętam, że wielu gotowego rachunku sumienia, aby odpowiedzieć sobie na 
młodych ludzi słuchających tego świadectwa przystąpiło do pytania, które tam są. Warto jednak zdać sobie sprawę, że 
sakramentu. Moi drodzy, w pierwszej części naszych rachunek możemy zrobić bez modlitewnika. Wszyscy znamy 
rozważań związanych ze spowiedzią, zajmiemy się dobrym przykazania Boże. To właśnie do nich możemy zadać sobie 
przygotowaniem do sakramentu. serię pytań i mamy gotowy rachunek sumienia.

Co zrobić, żeby dobrze się wyspowiadać? Odpowiedź jest Rachunek sumienia jest pierwszym 
bardzo prosta –  spełnić pięć krokiem do dobrej, szczerej spowiedzi. 
warunków dobrej spowiedzi. Jest on, jak solidny fundament, na 
Gdybyśmy odrzucili chociażby którym wznosi się budowle. Po tym 
jeden z nich, uczyniłoby ją to m o ż n a  s i ę  j u ż  t y l k o  d o b r z e  
nieważną.  wyspowiadać. Zapamiętaj:

Warunki dobrej spowiedzi: 1.Zrób rachunek sumienia wcześniej, 
1. Rachunek  Sumienia nie czekaj na ostatnią chwilę.
2. Żal za grzechy 2.   Zrób to w ciszy.
3. Mocne postanowienie poprawy 3.  Pomódl się o światło Ducha św. w 
4. Szczera spowiedź przygotowaniu rachunku sumienia. 
5. Zadośćuczynienie Bogu i  Moi drodzy,  nie  bójmy się  
bliźniemu spowiedzi, przygotujmy się do niej 

Pierwszy warunek dobrej dobrze. 
spowiedzi to rachunek sumienia. Szczęść Boże. 
Chodzi tu o spojrzenie w moje Ks. Marek Krysmann   
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Mojżeszem i Eliaszem o powstającym królestwie Bożym.  Piotr, KOMENTARZE  DO CZYTAŃ 
onieśmielony obecnością tak ważnych postaci, postanawia NIEDZIELNYCH
uczcić to spotkanie postawieniem namiotów. Apostołowie 2 marca  Mt 6, 24 – 34  „Ufność w Opatrzność Bożą”
usłyszeli głos z nieba: „To jest mój Syn Wybrany. Słuchajcie Go”. W dzisiejszej ewangelii Jezus zaprasza nas do naśladowania 
Przestraszeni upadli na twarz. Kiedy podnieśli głowy, zobaczyli Go i przekonuje, że Bóg zatroszczy się o podstawowe potrzeby 
już tylko Jezusa, w którym przed chwilą objawił się Bóg. człowieka, pod warunkiem, że ten będzie Go miłował i będzie 
Ewangelia ta opowiada o przemienieniu, które jest również Mu służył. Znamienne jest tu też słowo „mamona”, które oznacza 
celem naszego życia. Dzięki niemu nasze  serca staną się piękne, bogactwo. Jezus przekonuje nas, że nie możemy w życiu 
bo będą kochać czystą miłością i dobrocią przejętą od Jezusa, kierować się chciwością i ograniczać się tylko do gromadzenia 
który powinien stać się dla nas Pierwowzorem. Na pewno nie skarbów.  W takim bowiem przypadku mamona powoli usidli 
staniemy się podobni do słońca, ale ma szansę ujawnić się nasze człowieka, podobnie jak nic pająka. Jeżeli człowiek będzie się 
wrodzone piękno, które  ukryliśmy pod powłoką grzechu.martwił o swoje życie, to odwróci uwagę od służby i pracy dla 
23 marca  J 4, 5-15. 19b-26. 39a.40 -42  „Rozmowa z Boga w Jego królestwie. Do Boga, do Jego królestwa i zbawienia 
Samarytanką o wodzie żywej”należy cały człowiek, również jego podstawowe potrzeby. To On 
W tej ewangelii Jezus rozmawia z Samarytanką. Trzeba troszczy się o każdego z nas, jak o swego Syna na ziemi. Dojrzała 
pamiętać, że Żydzi i Samarytanie nie darzyli się przyjaźnią, nie wiara powinna polegać na tym, że ostatecznym celem naszych 
szanowali się, byli wrogo do siebie nastawieni. Tymczasem działań jest postępowanie zgodne z oczekiwaniami Boga.  
zmęczony drogą Jezus zatrzymuje się przy studni i właśnie Zazdrosna miłość Boga domaga się wyłączności. Bóg chce być 
Samarytankę prosi o wodę, bo jest spragniony. Jednak to tylko kochany „całym sercem, całą duszą, całą mocą  i całym 
pozornie codzienne, zwykłe zdarzenie. Rozmowa, która zaczęła umysłem” (Łk 10, 27).
się od prośby o wodę, skończyła się głębokim przemieniającym 9 marca  Mt 4, 1 – 11  „Jezus przez czterdzieści dni pości 
dialogiem. Pozornie rozmawiają o wodzie, ale kobieta  ma na i jest kuszony”
myśli zwykłą wodę, którą z takim trudem codziennie czerpie ze W tej ewangelii czytamy o tym, jak to Jezus poddał swoją 
studni Jakuba. Tymczasem Jezus mówi o „wodzie życia”, o ludzką naturę próbie ze strony diabła. Próba ta zmierza do 
miłości Bożej, która zaspokaja najgłębsze pragnienia i potrzeby odciągnięcia Jezusa od wypełniania Jego misji. Największą 
człowieka. Jezus podczas tej rozmowy pokonuje barierę próbą pustyni i życia duchowego jest pokusa niecierpliwości i 
kulturową, skupia się na wspólnym przodku, Jakubie, następnie skrótów. Ojciec wyznaczył Jezusowi drogę pokory, upokorzenia 
przechodzi do przyszłej wiary, która będzie niezależna od i krzyża. Szatan zaś proponuje Mu trzy skróty, które pozwolą 
czynnika etnicznego, a tylko od wiary w Syna Bożego. uniknąć tej niewygodnej drogi: cud ekonomiczny, spektakularny 
Samarytanka stopniowo odkrywa, że Jezus jest kimś większym sukces oraz władzę. Jezus odrzucił pokusy. Wybrał drogę 
niż Jakub, odkrywa, że jest Prorokiem, w końcu odkrywa wyznaczoną Mu przez Ojca. W ten sposób pokazuje nam, że nie 
podobieństwo Jezusa do Mesjasza. Jezus natomiast rozpoznaje ma zbawienia bez niewygodnego wejścia na Golgotę, nie ma 
rodzącą się w Samarytance wiarę. W efekcie również mieszkańcy zmartwychwstania bez krzyża. Zamiast władzy wybierzmy 
Sychr przyjęli ewangelię, Zbawiciela, co otworzyło drogę do drogę cierpliwości i wolności, służby i miłości, godząc się na 
pojednania Samarytan i Judejczyków.ryzyko odrzucenia. Ewangelia ta uczy, że prawdziwa wielkość 
30 marca  J 9, 1.6-9.13-17.34-38  „Uzdrowienie niewidomego polega na służbie. Te trzy pokusy szatana, które odrzucił Jezus, są 
od urodzenia”pokusami ludzi wszystkich czasów. Łatwe, tanie zbawienie, 

W tej ewangelii Jezus spotyka na swej drodze niewidomego, bogactwo, popularność i sukces czy władza ciągle nas przecież 
którego uzdrawia. Ten właśnie człowiek uwierzy, że Jezus jest nęcą. Jezus wygrywa konfrontację z szatanem, bo stosuje 
Mesjaszem, mimo że przywódcy religijni będą temu zaprzeczać. potrójną broń: walczy „we wspólnocie”, wraz z Ojcem i Duchem 
Uleczenie niewidomego miało miejsce w szabat, kiedy to lekarze Świętym. Drugą „bronią” jest Pismo Święte, trzecią – 
mogli pracować tylko jeśli ratowali życie chorego. Kiedy stanowczość, pewność, odrzucenie wszelkich kompromisów. 
niewidomy opowiada sąsiadom i znajomym, co Jezus zrobił, Dlatego my też powinniśmy zaufać Jezusowi, bo nie walczymy 
wszyscy uważają, że miało miejsce naruszenie prawa samotnie, On walczy wraz z nami. Czytając Biblię, łatwiej 
szabatowego. Rozpoczęły się przesłuchania, pojawiają się uporamy się z problemami i pokusami. Na koniec musimy 
wątpliwości czy był to prawdziwy niewidomy i pytania: „Jak zachować czujność, bo „Przeciwnik wasz, diabeł, jest jak lew 
ciężko zgrzeszyłeś, że jesteś tak bardzo chory?” Jednak ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1P 5,8) 
niewidomy odważnie twierdzi: „Gdyby On nie był od Boga, nie 16 marca  Mt 17, 1 – 9  „Przemienienie Pańskie”
mógłby tego uczynić”. Za to został wyrzucony z synagogi. Kiedy Jezus wraz z Piotrem i Jakubem wspina się na wysoką górę. 
Jezus go odnalazł, ten złożył Mu wyznanie wiary. Niewidomy w Tam, w obecności uczniów przemienił się w świetlistą, jaśniejącą 
ciągu jednego dnia został uzdrowiony i zbawiony przez wiarę.postać, którą tylko oni widzieli. Rozmawia z prorokami – 

oprac.  Katarzyna Kubiak

mających egzaminy, spotkanie miało SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 
związek ze zbliżającą się nieuchronnie 

JÓZEFEM Z KUPERTYNU sesją. Kościół wypełnił się po brzegi 
młodymi ludźmi, którzy przerwali 

27 stycznia br.  w Klasztorze naukę, by poprosić Boga o pomoc w 
tym jakże dla studentów trudnym Franciszkańskim w Poznaniu odbyło 
czasie.Każdy został pobłogosławiony się specjalne nabożeństwo ku czci św. 
przez zakonnika poprzez nałożenie na Józefa z Kupertynu, którego to relikwie 
jego głowę rąk i odpowiednią znajdują się w tym kościele. 
modlitwę. Po zakończonej liturgii Jako że św. Józef jest patronem 
wszyscy wyszli z kościoła pełni nadziei studentów oraz wszystkich osób 
i ufności, że wszystko będzie dobrze . Tomasz Borkowski



Dziękujemy im za to, ogarniamy ich modlitwą i WYSTAWA   
serdecznie ich pozdrawiamy.Z   OKAZJI ROKU  

Zapraszamy i zachęcamy do wstąpienia w JUBILEUSZOWEGO  
szeregi Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. 

STRAŻY  HONOROWEJ  Poświęcając tak niewiele, możemy zyskać 
NSPJ niezliczone zdroje łask.

Pragnę poinformować, że w miesiącu 
Rok 2013 był dla Straży marcu 2014 roku, w naszej parafii będzie 

Honorowej  NSPJ rokiem prezentowana wystawa, którą można było 
szczególnym. 13 marca 2013 oglądać w ubiegłym roku w Krakowie. Obecnie 
roku przypadał  jubileusz wystawę tę można wypożyczać. Wystawa 
150–lecia powstania Straży ukazuje m. in. :
Honorowej.  Z tej to okazji od czerwca do sierpnia 2013 ü Genezę kultu Najświętszego Serca Jezusowego
roku na dziedzińcu kościoła Sióstr Wizytek w Krakowie ü Historię powstania Straży Honorowej NSPJ
prezentowana była wystawa mająca na celu ukazanie ü Zegar Straży Honorowej i Zegar Miłosierdzia
idei powstania Straży Honorowej NSPJ i jej dorobku. ü Powstanie Arcybractwa w Krakowie

W naszej parafii Straż Honorowa NSPJ również w roku ü Dokumenty tworzenia ośrodków Straży 
2013  obchodziła  jubileusz, ale 80-lecia istnienia. W roku Honorowej NSPJ
1933, działające w parafii od 1859 r. Bractwo Nieustającej ü Wydawnictwa przedwojenne i współczesne
Czci Najświętszego Sakramentu, przekształciło się w Straż ü Inauguracja Roku Jubileuszowego
Honorową. ü Pielgrzymka jubileuszowa do Francji. 

Obecnie wszystkich członków Straży Honorowej 
NSPJ w Zbąszyniu i na wioskach jest 77. Bardzo się cieszę, S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E  
że mogłam wpisać w miesiącu lutym 2014 roku, kolejną DOTYCZĄCE PREZENTACJI  WYSTAWY  W 
osobę na listę członków naszej Straży Honorowej. Wielu NASZEJ  PARAFII BĘDĄ  PODANE  W 
Czcicieli  Serca Jezusowego to ludzie starsi i schorowani, OGŁOSZENIACH.  JUŻ  DZISIAJ ZACHĘCAMY 
którzy nie uczestniczą w adoracjach, ale poprzez modlitwę, DO  ZAPOZNANIA SIĘ  Z  WYSTAWĄ.
chorobę, cierpienie są bardzo blisko przy Bożym Sercu.                                          Urszula Pawelska 

oglądalność, a jednocześnie podnosi dochód. Zginie gdzieś 24 marca 2014 r. – Dzień Misjonarzy 
jedna osoba, dla telewizji nie będzie ona miała większego 

Męczenników znaczenia. Dlatego rzadko kiedy słyszymy o tym, co dzieje się 
W dzisiejszym świecie dużo słyszymy o ludziach w świecie i dotyczy tego tematu. W ostatnim czasie po 

świeckich, czy duchownych oddających swoje życie dla wielkim nagłośnieniu przez Polaków żyjących w naszym 
innych ludzi, którzy pragną ich zdrowia, rozwoju i żeby kraju (portal Stacja7.pl i Radio Plus), którzy mieli kontakt z o. 
usłyszeli o Kimś, kogo nigdy nie znali, a wewnętrznie czuli, że Benedyktem Pączkiem, Polakiem, misjonarzem 
istnieje – o Bogu. Słyszymy w telewizji, radiu, czytamy w wspierającym ludność z Republiki Środkowoafrykańskiej, 
Internecie, gazetach, ile to osób ryzykuje swoje życie, ilu ludzi zaczęto mówić w głównych ogólnopolskich mediach, że 
w obliczu śmierci, trwa w swojej decyzji pomocy bliźnim. W mocno prosi on o pomoc swoich rodaków. Zależało mu na 
całej tej ich odwadze, oddaniu Bogu i ludziom, wierności pomocy w ochronie zamieszkującej tam ludności oraz 
swoim zasadom, chciałbym poruszyć ten temat i poświęcić im zapewnieniu im warunków do życia. Ewakuację traktował  
ten artykuł. jako ostatnią rzecz, którą mógłby zrobić dla tych ludzi. Świat 

W czasie minionych wojen zginęło za wiarę mnóstwo dopiero niedawno, 2-4 miesiące temu zaczął zauważać ten 
osób. Dzisiaj, pomimo tego, że II wojna światowa się problem i zaczął im „bardziej” pomagać niż tylko oferować 
skończyła, ludzie giną nadal. Dla przykładu w 2011 roku ucieczkę „swoim ludziom”, zostawiając cały ten świat 
zostało zabitych 26 osób, w 2012 roku zginęło 13 misjonarzy, samemu sobie. Liczby zabitych misjonarzy są potężne, a 
a w 2013 – 23 kapłanów i misjonarzy - podała Misyjna liczby zabitych chrześcijan za wiarę – przeogromne! Nie 
Agencja Informacyjna Fides (www.fides.org). W 2013 roku zapominajmy o tym, miejmy to na uwadze w swoich 
najwięcej dla Jezusa zginęło w Ameryce Północnej i modlitwach.
Południowej (15 osób). Dziwne, ale także w naszej Europie 24 marzec 2014 roku będzie na świecie obchodzony jako 
(wydaje się, że cywilizowanej i gdzie jest spokojniej) zostało Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników.
zabitych 2 misjonarzy (księży) – jeden zabity uderzony kijem „Dzień Modlitwy i Postu za współczesnych Misjonarzy 
we własnym łóżku na plebani we Włoszech, drugiego Męczenników został zaproponowany po raz pierwszy w 1993 
znaleziono martwego w piwnicy własnej parafii na Węgrzech. roku przez Młodzieżowy Ruch Papieskich Dzieł Misyjnych 
W sumie w latach 1980-1989 zginęło 115 misjonarzy, w latach we Włoszech. Obchodzony jest on w rocznicę męczeńskiej 
1990-2000 było to 604 misjonarzy (w tym co najmniej 248 śmierci abpa Oscara Arnulfo Romero, która miała miejsce 24 
pracowników kościelnych, którzy zginęli podczas aktów marca 1980 r. Inicjatywa obchodów została podjęta także w 
ludobójstwie w Rwandzie w 1994 roku), a w latach 2001-2012 Wenezueli, Kolumbii, Chile, Meksyku, Senegalu, Kamerunie, 
– 294 osoby. Dzisiejsze media mówią zazwyczaj tylko o Ugandzie i Korei Południowej.” (www.pdrw.missio.org.pl)
tym, co daje największy rozgłos, ponieważ zwiększa to Grzegorz Jaskuła
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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

wszelkich trosk i zmartwień. Dlatego też Kościół nie wymaga POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
nawet, aby po śmierci takich osób pojawiły się jakieś cudy – 

cz. II
męczennicy mogą zostać ogłoszeni błogosławionymi i świętymi 

         
bez spełnienia tego wymogu. Jakie w tym miejscu możemy 

W ostatnim numerze rozpocząłem rozważania na temat 
odnaleźć wskazanie dla nas samych? Mianowicie takie, że 

powołania do świętości. W skondensowany, aczkolwiek myślę, 
powinniśmy pamiętać, aby stawiać wolę Boga ponad swoją – 

że wystarczający sposób przedstawiłem mity, jakie ugruntowały 
jeśli tak będziemy czynić, to nie dosięgnie nas grzech ani wola 

się wokół pojęcia świętości. W bieżącym numerze skupię się na 
Złego. Nie poddawaj się wskazaniom tego świata – świata, który 

faktach dotyczących omawianego zagadnienia i dokonam 
mówi: bądź wolny, rób, co chcesz, nie przejmuj się niczym. Być 

podsumowania tematu.
może jest to przyjemne i proste w realizacji. Ale zastanówmy się 

1. Do  świętości powołany jest każdy z nas. PRAWDA
– jaki jest dobry wychowawca? Taki, który na wszystko pozwala, 

Wielu świętych za życia nie myślało nawet o tym, iż po 
czy który ustanawia zasady postępowania i skutki ich 

śmierci zostaną przez Kościół włączeni do tego zacnego grona. 
nieprzestrzegania? Tak samo Bóg – daje nam pewne 

Oczywiście, o tym, kto zostaje zbawiony po śmierci decyduje 
przykazania, ale nie jest jednostronny; mówi nam: rób, o co cię 

Bóg – jednakże na Ziemi Kościół może przeprowadzić proces 
proszę, postępuj zgodnie z moją wolą, a ja będę z tobą i nie 

beatyfikacyjny i kanonizacyjny, uznając, że dana osoba była 
opuszczę cię w dniu śmierci; bądź dobry, a ja cię wynagrodzę. 

święta za życia, wskazując na to, że modlitwa za 
Jednakże nie dostaniesz tego za nic, potrzebne jest twoje 

wstawiennictwem danego świętego może przynieść określone 
zaangażowanie. 

owoce, przez jego wstawiennictwo zaś wypraszamy sobie łaskę 
Pisałem to wielokrotnie w moich artykułach, ale napiszę to 

u Boga. Kościół od dawna naucza o powszechnym powołaniu do 
kolejny raz: Bóg daje nam całego siebie i tego samego oczekuje 

świętości – każdy z nas może zostać zbawiony! Czy oznacza to, 
od nas. Bóg nas stworzył i chce naszego szczęścia – chce, 

że święci nie popełniają grzechów? Ależ skąd! Każdy człowiek 
żebyśmy byli święci.

jest tylko człowiekiem i to, że został ogłoszony świętym nie 
Reasumując, możemy spróbować stworzyć swoisty 

oznacza, że w swym życiu nie dokonywał złych wyborów, nie 
„poradnik” mówiący o tym, jak zostać świętym. Wygląda on 

błądził, nie sprzeciwiał się woli Bożej. Jednakże prawdziwą siłą 
następująco:

i wielkością świętych jest pokora i umiejętność przyznania się 
1. Pamiętaj, że do świętości powołany jest każdy człowiek.

do popełnionego błędu, a także obdarzenie Boga pełnym 
2. Święty zawsze ufa Bogu i chce wypełniać Jego wolę.

zaufaniem. Jeśli zatem zbłądzimy, czujemy się niepewnie, nie 
3. Święty nie czyni tego, czego chcą od niego inni ludzie, a czyni 

wiemy, co mamy czynić, zwróćmy się z naszymi problemami do 
to, czego chce od niego Bóg.

Stwórcy – On zawsze nas wysłucha, da nam ukojenie, obdarzy 
4. Świętego cechuje głęboka wiara, a gdy w jego sercu pojawiają 

swym miłosierdziem, trzeba tylko Mu zaufać.
się jakiekolwiek wątpliwości, zawierza się Bogu.

2. Święty stawia wolę Boga powyżej własnej woli. PRAWDA
5. Święty to niekoniecznie człowiek wielki, znany, lubiany i 

Z czego to wynika? Wynika to z tego, że są to zazwyczaj 
kochany przez innych. Święty może bowiem żyć „normalnym” 

ludzie pobożni, kierujący się przykazaniami, pokorni. 
życiem i przez to właśnie pokazać, że miłuje Boga – poprzez 

Przykazanie miłości mówi nam, że Będziesz miłował Pana Boga 
pobożne wykonywanie codziennych obowiązków i przez dobre 

swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich 
uczynki.

sił swoich, a zatem – jeśli Mu ufasz, kierujesz się Jego 
Na koniec podkreślę jeszcze jeden fakt – zagadnienie 

przykazaniami, zawierzasz mu swe codzienne czyny, to 
świętości jest także rozważone w Konstytucji dogmatycznej o 

otrzymasz wspaniałą nagrodę w postaci życia wiecznego i 
Kościele. Podkreśla się wyraźnie, iż to Chrystus jest sprawcą i 

włączenia w grono Jego świętych. Można jednak mieć 
dokonawcą wszelkiej świętości, nauczycielem i wzorem wszelkiej 

wątpliwości co do prawdziwości twierdzenia przedstawionego 
świętości (KK 40). Wg KK 42 środkami świętości są słuchanie 

w tym punkcie. Wszak sam w ostatnim numerze gazetki pisałem, 
słowa Bożego, sakramenty, modlitwa, samozaparcie, służenie 

że niejednokrotnie święci mieli kryzys wiary, czuli się samotni, 
innym w miłości. Pamiętajmy o tym wszystkim, co napisałem i 

nie wiedzieli, co czynić, Owszem, ale w ostatecznym 
stosujmy wyżej wskazane „środki” osiągania świętości. 

rozrachunku zawsze stawiali na zaufanie do Boga, nawet jeśli 
Podążajmy drogą naszego Zbawiciela w zgodzie z wezwaniem 

mieli wątpliwości, modlili się o Jego miłosierdzie i to im się 
bł. Jana Pawła II, który, będąc papieżem, wołał: Bracia i siostry, 

opłaciło – Bóg dał im zasłużoną nagrodę. Warto wspomnieć o 
nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! 

męczennikach – nawet jeśli w swym życiu popełnili dużo 
Uczyńcie kończący się wiek i „nowe tysiąclecie erą ludzi 

błędów, to gdy przyszła ostateczna próba, oni jej podołali, nie 
świętych! (…) Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i 

wyrzekli się swojego Boga – i choć stracili życie doczesne, tutaj 
pragną świętości… 

na Ziemi, to zyskali życie wieczne obok Boga, wolni od 
Błażej Boch

światowym. Jest przeciwny chrześcijaństwu. Ta zmiana ma New Age – Nowa Era – Nowy Wiek
dotyczyć religii, zdrowia, żywności, polityki, a nawet muzyki, 
kina, radia i telewizji.Nowa Era jest to ruch religijny szybko się rozwijający i 

Według wyznawców Nowej Ery, każda epoka trwa 2150 lat. bardzo niebezpieczny. Nie jest to religia w ścisłym tego słowa 
Kończy się era zodiaku Ryb, a rozpoczyna era Wodnika, jako znaczeniu, ani sekta religijna ani kościół zorganizowany. Jest to 
początek złotego wieku. Będzie to okres dużych przemian ruch mający zmienić sposób myślenia i działania, w celu 
społecznych, świata bez granic, ogólnego światowego rządu. stworzenia nowej religii światowej. Nie ma też jednego 
Zwolennicy tej teorii opierają się głównie na astrologii i religiach założyciela, chociaż oparty jest na fundamencie spirytyzmu. Nie 
wschodnich. Poglądy i wskazania zmieniają się i rozwijają.ma stałych praw, ale ciągle się rozwija. Można powiedzieć, że 

jest to zbiór różnych systemów religijnych, mający zmienić 
cd. str. 9istniejący świat i stworzyć nowy, oparty na nowym porządku 
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wkomponowana w krajobraz Ziemi FIGURY I KRZYŻE
Z b ą s z y ń s k i e j  i  d l a  w i e l u  

 
p r z e j e ż d ż a j ą c y c h  l u d z i  j e s t  

13.  Figury Św. Józefa w Perzynach d o s k o n a ł y m  ś r o d k i e m  
i w Zbąszyniu ewangelizacyjnym, miejscem, przy 

którym można medytować nad sensem 
W miesiącu marcu będziemy obchodzić doroczną swojego życia i powołania.

uroczystość św. Józefa,  człowieka pobożnego, Figurą opiekuje się mieszkająca w 
pozostającego do końca posłusznym woli Bożej. Św. Józef pobliżu siostra księdza Mariana.
pochodził z królewskiego rodu Dawida, był wychowawcą i ZBĄSZYŃ
opiekunem Jezusa, a następnie całego Kościoła Świętego.  Figura św. Józefa – usytuowana 
Na terenie naszej parafii znajdują się dwie, postawione przy kościele, została poświęcona 
niedawno, figury św. Józefa – jedna w Perzynach i druga w 1 maja 2001 roku. O ile dobrze wiem, 
Zbąszyniu. do jej postawienia przyczynili się 

PERZYNY miejscowi rzemieślnicy. 
Figura św. Józefa – została zbudowana za W ł a ś n i e  1 m a j a  

wioską, w kierunku do Nowej Wsi Zbąskiej. Jest wspominamy ŚWIĘTEGO 
ona wyrazem wdzięczności za dar powołania do JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA, który pracując jako 
służby Bożej ks. Kanonika  Mariana cieśla zapewniał utrzymanie swojej rodzinie.
Szymańskiego i ku pamięci jego zmarłych Przy figurze św. Józefa przy kościele prawie 
rodziców – Krystyny i Mariana Szymańskich. stale pali się znicz. Są więc w parafii czciciele tego 
Figura została wyrzeźbiona z drewna akacjowego Świętego Cieśli z Nazaretu
przez nieżyjącego już artystę ludowego Henryka Jest  jeszcze jedna figura św. Józefa, która 
Michalskiego, mieszkającego w Puszczy znajduje się w naszym kościele parafialnym, 
Nadnoteckiej, niedaleko Wielenia nad Notecią. usytuowana po lewej stronie obrazu Matki Bożej 
Obudowę drewnianą wykonał p. Lucjan Mai z Zbąszyńskiej. Św. Józef prawą rękę opiera na pile, a 
Nowego Dworu. Podstawę zaś wykonała firma w lewej trzyma księgę. Figurę tę przywiózł z 

murarska p. Józefa Poznania od pewnej rodziny Ks. Proboszcz M. 
S m o l a r k a  z  Pohl. Jak wspomina p. Jan Rybak – były to lata 70-
P r z y p r o s t y n i .  te. Pan Jan był wtedy taksówkarzem i jechał z ks. 
F i g u r a  z o s t a ł a  Pohlem po odbiór tej figury.
poświęcona przez Wiadomości na temat figury św. Józefa w 
ks. Kanonika Mariana dokładnie Perzynach uzyskałam od ks. Mariana Szymańskiego. Na temat  
w dziesiątą rocznicę  jego figury znajdującej się przy naszym kościele wiem niewiele, 
święceń kapłańskich – 18 maja znam tylko datę jej poświęcenia, którą pamiętam. Może ktoś 
1996 roku, z udziałem kapłanów zna więcej faktów, dlatego proszę o podzielenie się 
ks. Krzysztofa Kaczmarka i ks. posiadanymi wiadomościami. 
Mariana Sikory oraz licznie Urszula Pawelska
zgromadzonych wiernych z Bardzo dziękuję za przekazane informacje dotyczące 
parafii zbąszyńskiej i z Nowej krzyża przy ul. Poznańskiej. Przekażę je w późniejszym 
Wsi Zbąskiej. terminie, bo czekam jeszcze na jedną wiadomość.  

Figura św. Józefa została  Urszula Pawelska 

władca ludzkości – Lucyfer. Jeśli człowiek odda się New Age – Nowa Era - cd. ze str. 8
Lucyferowi, osiągnie pełnię człowieczeństwa, ale trzeba Na obecnym etapie możemy wymienić: 1) holizm – 
dokonać aktu poświęcenia się szatanowi. Pomagają też wszechświat nie składa się z materii, lecz z energii kosmicznej. 
rozmaite ćwiczenia, jak joga, magia, okultyzm i inne.Pan Bóg nie jest osobą tylko częścią tej energii. Wszechświat, 
Ideologia Nowej Ery nie jest  do pogodzenia z Pan Bóg, ziemia, to jedno, czyli panteizm – wszystko jest 
chrześcijaństwem. Nie ma tutaj osobowego Boga – stwórcy, bogiem; 2) przewaga religii wschodnich – człowiek może i 
który stworzył i zbawia świat, ani Opatrzności Bożej. Nie ma powinien poddawać się eksperymentom międzyludzkim, czyli 
miejsca na modlitwy, nie ma grzechu, wszystko jest dozwolone. wchodzić w łączność z energią kosmiczną, osobami dawno już 
Człowiek sam dojdzie do połączenia z energią kosmiczną, nie zmarłymi, bytami pozaziemskimi. Można to ułatwić przez 
widzi potrzeby zbawienia przez Chrystusa i współpracy z Łaską zażywanie narkotyków; 3) ezoteryzm – niektóre osoby 
Bożą. Ideologia ta opiera się na fantazji i schlebianiu ludzkim (medium) mogą wprost się kontaktować z wyższymi formami 
namiętnością.energii kosmicznej; 4) reinkarnacja – osoba ludzka przez różne 

My, katolicy, mamy Boże Objawienie, prawdy wiary, wcielenia, staje się coraz doskonalszą, aby w końcu złączyć się z 
przykazania, sakramenty święte, które pomagają nam na drodze najwyższym stopniem energii kosmicznej. Nie ma nieba ani 
do zbawienia. Wszystko to oparte jest na Objawieniu, Piśmie piekła w znaczeniu chrześcijańskim, człowiek dochodzi do 
Świętym, Tradycji i rozumie. Mamy tę pewność, że z Bożą doskonałości własnymi siłami.
pomocą i własnym wysiłkiem dojdziemy do wiecznej Według NE Pan Jezus jest jednym z wielkich mistrzów 
szczęśliwości.wszechświata podobnie jak Budda, Mahomet, Kryszna i inni. 

Opracował: Ks. Leon ŁodzińskiDo dojścia do większej doskonałości może pomóc anioł – 
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pustych ram, ewangeliarza i świecy. PEREGRYNACJA - 
Obraz powrócił na trasę nawiedzenia 

CUDOWNE CHWILE! 18 czerwca 1972 r.
***

Wędrówka kopii cudownego Na początku marca 1978 roku 
w i z e r u n k u  M a t k i  B o s k i e j  cudowny obraz wkroczył do naszego 
Częstochowskiej  po polskich  zbąszyńskiego dekanatu. Już kilka 
parafiach rozpoczęła się w sierpniu t ygodn i  p rzed  Nawiedzen iem 
1957 roku.  Idea peregrynacji kopii parafianie przygotowywali wystrój 
jasnogórskiego obrazu po Polsce sięga  trasy tego triumfalnego pochodu 
wydarzeń związanych ze składanymi Maryi. Szyto niezliczone ilości 
wówczas Jasnogórskimi Ślubami proporczyków, chorągwi, dekoracji, 
Narodu. "Matko przyjdź do nas! b u d o w a n o  b r a m y  w j a z d o w e .  
Matko bądź z nami!" – wołały tłumy Przygotowywano lampiony, światła, 
zgromadzone 26 sierpnia 1956 r. na prześcigano się w pomysłach i 
Jasnej Górze, gdy obraz Matki Bożej projektach dotyczących wystroju 
niesiony był w procesji na Wałach. domów i dróg. Wszyscy byli żywo 

Ostatecznie zamysł peregrynacji zainteresowani sprawą. Wytworzyła się 
przedstawiony został przez kard. jakaś szczególna atmosfera wzajemnej 
Wyszyńskiego, już po uwolnieniu go z życzliwości, jednoczono się we 
aresztu w 1956 r. W okresie Wielkiej wspólnym wysiłku pracy i kosztów. 
Nowenny kopia cudownego obrazu Każdy chciał zrobić „coś” na większą 
miała nawiedzić wszystkie polskie chwalę i cześć naszej Królowej Polski.
parafie. W lutym 1957 r. jasnogórscy Pan Jan Rybak ze Zbąszynia zaznał 
paulini rozpoczęli przygotowywanie szczególnego wyróżnienia – to on był 
kopii. Poświęcona została 14 maja kierowcą specjalnie przygotowanego 
1957 r. w Rzymie przez papieża Piusa samochodu marki nysa, którym obraz 
XII ,  który zaakceptował ideę przewożono z parafii do parafii. – 
peregrynacji. "Maryja gościła w każdej parafii tylko 

U r o c z y s t o ś ć  r o z p o c z ę c i a  jedną dobę, nie więcej, ale zostawiła 
Milenijnego Nawiedzenia odbyła się niezatarte wrażenie. Tego nie da się 
26 sierpnia 1957 r. na Jasnej Górze w zapomnieć." – wspomina dziś ze łzami 
obecności całego Episkopatu Polski i w oczach pan Rybak. 
wielkiej rzeszy pielgrzymów. Nastąpił Całonocne czuwanie gromadziło 
wówczas m.in. obrzęd "pocałunku", bardzo wiele osób, a modlitwy 
czyli zetknięcia kopii obrazu z wiernych, jak odnotowano w niejednej 
cudownym oryginałem. Wędrówka parafii, były w sposób cudowny 
Maryi po Polsce rozpoczęła się wysłuchane. – "To nie był obraz, to 
29 s i e rpn i a  od  A rch ika t ed ry  sama Maryja była tu z nami" – mówią 
Warszawskiej. d o  d z i ś  p a r a f i a n i e .  O w o c e m   

Mimo piętrzących się trudności ze Nawiedzenia  były  małżeńskie  
strony komunistycznych władz do pojednania, deklaracje trzeźwości, 
milenijnego roku 1966, kopia obrazu liczne nawrócenia, korzystanie z 
nawiedziła 10 polskich diecezji. Jednak s a k r a m e n t u  s p o w i e d z i  –  
zbyt duże zainteresowanie, kult i niejednokrotnie po wieloletniej 
rozmiar tej niezwykłej manifestacji na przerwie. Ze wzruszeniem wiele osób 
tyle zbulwersowały komunistów, że wspomina te cudowne chwile i wyraża 
zabroniono dalszej peregrynacji. 2 pragnienie przeżycia podobnego 
września 1966 r. na trasie między nawiedzenia jeszcze raz. 
Warszawą a Katowicami obraz został Tomasz Jazdon
"aresztowany" przez funkcjonariuszy 
MO i przewieziony na Jasną Górę. Z a c h ę c a m y  n a s z y c h  
Pilnowany tam był całodobowo przez Czytelników, aby podzielili się 
milicję, która dodatkowo kontrolowała wspomnieniami dotyczącymi  tego 
wszystkie pojazdy wjeżdżające i niezwykłego wydarzenia lub dali 
opuszczające Sanktuarium. Uwięzienie ś w i a d e c t w o  d o ś w i a d c z o n y c h  
kopii obrazu trwało 6 lat. Peregrynacja wówczas łask. (Prosimy o kontakt z 
jednak była kontynuowana. Od 4 Redakcją.)  
września 1966 r.  Matka Boża  
nawiedzała polskie diecezje w symbolu 



11



Nr 33     MARZEC    2014

12 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

wartościami uniwersalnymi człowieka (to, Modlitwa o pokój… - 
co dziś jest tak szeroko lansowane). Tak konieczność
mało dziś w życiu publicznym prostej 
miłosiernej miłości. Pytanie: Gdzie w tym Brak słów, kiedy patrzy się na martwe 
wszystkim jest człowiek? Warto się nad tym ciała, leżące na bruku jedno obok drugiego 
solidnie zastanowić, szczególnie tym, – w środku Europy. A przecież nie minęły 
którym religia w szkole przeszkadza, krzyż nawet dwa lata, kiedy miasto Kijów 
kłuje w oczy, tym, którzy wycofują historię otworzyło się na zachód, organizując Euro, 
ze szkół, a przecież z niej ma iść nauka, tym, a zachód z tego zaproszenia skorzystał. 
którzy mówią: „Nie interesujcie się życiem, Dziś Majdan, gdzie były tysiące radosnych 
macie przecież swoją własną pracę, kibiców spłynął krwią. Dlaczego?! 
telewizorek i kapcie- po co wam to?” Wydawało się, że terror i śmierć zostały 
Tymczasem Polska czeka, abyśmy żyli w zamknięte w podręcznikach historii. Wiele 
niej, troszczyli się o siebie nawzajem, ale i z rzeczy nie mieści się nam w głowie. 
troską spoglądali na sąsiadów. Pomoże nam Reporterzy telewizyjni zapamiętali oczy 
w tym nasza Orędowniczka Matka Boża z ludzi, którzy już nie żyją. Zapamiętali też 
jej pomocnikami (m. In . Janem Pawłem II) . bruk poplamiony ludzką krwią, która nie 
Pytania na ten krwawy czas: tak dawno krążyła w ciałach ludzi, 
- Co dla mnie jest wartością? mających wiele nadziei na normalność. 
- Co ma być wartością dla moich dzieci ? Dlaczego ?! Przecież nie tak dawno ludzie Ci żyli 

- Jak ja te wartości przekazuję ? …- czy w ogóle myślę o spokojnie. 
nich ?  Mamy wielkie oręża, na które wskazuje nam Obecna sytuacja Ukraińców wskazuje po jak cienkiej 
prawie co dzień nasz Ojciec Święty Franciszek. linii stąpamy jako naród hołdując w swoim życiu 
Pytanie: Czy my Go słuchamy i staramy się tym żyć?hegemonii władzy nierozerwalnie złączonej z prywatą, 

                                             Konrad Maciejewskiczyli wszystkim tym, co nie ma nic wspólnego z 

Kościół prosi o modlitewną solidarność z Ukrainą. W obliczu numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
Już od teraz podejmijmy modlitwę i pośćmy w intencji dramatycznych wydarzeń zachęca też do podjęcia postu w 

Ukrainy - zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski intencji pokojowego rozwiązania konfliktu.
ks. Józef Kloch, nawiązując do apelu biskupów. - Wielu Z apelem 
jest poszkodowanych, są ranni. Szereg ludzi zginęło. o  g e s t y  
Módlmy się za nich i za ich rodziny - mówi.solidarności i 

Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność wsparcie  d la  
(1981) ~ Jan Paweł II n a r o d u  

„Do Was, którzy budujecie pokój, do Was, którzy ukraińskiego w 
jesteście odpowiedzialni za narody, do Was, bracia i tym szczególnie trudnym dla niego czasie zwraca się 
siostry, obywatele świata. Do Ciebie, młodzieży, która Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi 
o ś m i e l a s z  s i ę  m a r z y ć  o  l e p s z y m  ś w i e c i e !zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, 

Do Was wszystkich, mężczyźni i kobiety dobrej zwłaszcza w czasie Mszy św. Proszą również o podjęcie 
woli, zwracam się dzisiaj, z okazji XIV Światowego Dnia postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za 
Pokoju (1 stycznia 1981 r.), zachęcając do refleksji nad Ukrainę będzie piątek 28 lutego br.
sytuacją świata i nad wielką sprawą pokoju. Czynię to Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i 
powodowany silnym przekonaniem, że pokój jest żywności dla potrzebujących na Ukrainie. Ks. Wiesław 
osiągalny, a zarazem musi on być ciągle zdobywany; że jest Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkreśla, że 
dobrem, które należy realizować poprzez nieustannie obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek 
ponawiane wysiłki. Każde pokolenie w odmienny sposób transportów z pomocą humanitarną. Osoby chcące 
odczuwa stałą potrzebę pokoju w obliczu codziennych włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić 
problemów własnego życia. Tak! Każdy z nas powinien dokonując wpłaty na konto Caritas Polska: PL 77 1160 
codziennie przemieniać ideał pokoju w konkretną 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”. Mogą 
rzeczywistość”.też wysłać SMS charytatywny o treści: „POMAGAM” na 
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Święty obchodził poszczególne rejony Zielonej ŚWIĘTY   PATRYK   -   
Wyspy, a że posiadał  niezwykle zwycięską 

MISJONARZ   I   BISKUP  osobowość, pomagało mu to osiągać sukcesy w 
nawracaniu ludzi. Nawrócenia całej wyspy nie mógł  PATRON   IRLANDII
jednak dokonać sam. Misjonarze na jego apel 
zgłaszali się tłumnie. Nie zawsze św. Patryk i jego Patryk to obecnie dość popularne imię 
naśladowcy odnosili sukcesy. Ludzie spiskowali w Polsce. Może dlatego, że tak wielu 
przeciwko niemu i jego pomocnikom, wiele razy młodych Polaków wyjeżdża do Irlandii. 
byli więzieni i skazywani na śmierć. Patryk jednak Słyszymy od nich oraz poprzez media, jak 
nigdy nie zrezygnował ze swej pracy, a do czasu wielkim świętem jest w Irlandii - 
jego starości cała Irlandia stała się chrześcijańska. 17 marca. Jest to dzień śmierci św. 
Święty Patryk nie ustawał w doglądaniu i trosce o Patryka, stąd tego dnia wspomina się jego 
kościoły, które założył we wszystkich prowincjach życie i dokonania.
Irlandii. Wierzących umacniał w wierze i Patryk urodził się w roku 387. 
praktykowaniu cnót, pocieszał w trudnościach, Prawdziwą ojczyzną św. Patryka była 
ustanawiał pasterzy, mających kontynuować jego Anglia. Przyszedł na świat w Szkocji, w 

dzieło. Pod koniec swojego życia dokonał chrztu kraju.czasach, kiedy Irlandia była krainą pogańskich królów i 
Ostatnie dni swojego życia spędził św. Patryk w zaciszu wojowników. Jego rodzice byli Rzymianami, znaleźli się w 

klasztornym w Armagh na północy Irlandii, oddany modlitwie Anglii prawdopodobnie jako kupcy lub administratorzy 
i ascezie. Właśnie w tym mieście została zbudowana katolicka kolonii rzymskiej.
katedra p.w. św. Patryka. Katedra ta jest siedzibą arcybiskupa Kiedy Patryk miał 16 lat, został porwany przez irlandzkich 
Armagh, prymasa całej Irlandii. Również w Dublinie, stolicy korsarzy. Przez 6 lat był w ich niewoli i pracował jako pasterz 
Irlandii, jest katedra św. Patryka i jest ona największą budowlą owiec. Nauczył się wtedy języka i zwyczajów irlandzkich, ta 
sakralną w całej Irlandii.  Utrudzony pracą apostolską wiedza pomogła mu później, kiedy wrócił do Irlandii jako 
odszedł do Pana 17 marca 461 roku, mając 76 lat. Irlandia misjonarz. Patryk wzrastał w miłości i poświęceniu dla Boga, 
czci św. Patryka jako swojego apostoła, ojca i patrona.często modląc się we dnie, a więcej nocą. Udało mu się zbiec z 

Jego doroczna uroczystość -  17 marca zamienia się w niewoli na przypadkowym statku do północnej Francji. Tam 
wielkie święto religijne i narodowe, organizowane są festyny i kształcił się w dwóch najsłynniejszych wówczas szkołach 
pochody uliczne. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. misyjnych.W Irlandii zmarł biskup, św. Palladiusz i 
Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to postanowiono wysłać na jego miejsce św. Patryka, który 
narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego przyjął tę propozycję całym sercem. Otrzymał sakrę biskupią, 
krajobrazu wyspy i głównego symbolu święta trójlistnej aby będąc już w Irlandii, mógł wyświęcać kapłanów. W 
koniczyny, którą każdy Irlandczyk przypina sobie na piersi. Ma Irlandii,  poza małymi grupami, zastał niemal cały kraj 
to być pamiątką głoszonych przez św. Patryka nauk. Wg pogański. Patryk przybył do Irlandii w marcu 433 roku i 
legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśnić najpierw udał się do swego dawnego pana, aby zapłacić za 
pierwszym, irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy siebie okup i przez pewien czas nauczać na tym terenie. Za 
Przenajświętszej. O życiu św. Patryka dowiadujemy się z jego przyczyną św. Patryka zaczęło dziać się wiele cudów. A oto 
własnych Wyznań i Listu do Korotyka. Jego relikwie zostały pierwszy z nich, jaki uczynił on na ziemi irlandzkiej. Pogański 
zniszczone przez protestanckich Anglików. przywódca skierował ku świętemu swój miecz, ale jego ramię 

Święty Patryk był autorem wielu modlitw. Na zakończenie stało się sztywne i pozostało w takim stanie tak długo, aż 
– jedna z nich: „Boże, bądź dzisiaj z nami: W NAS, aby nas napastnik nie poddał się posłuszeństwu wobec Patryka. 
oczyścić; NAD NAMI, aby nas podnieść; POD NAMI, aby Przywódca ten, zwany Dichu, pokonany przez łagodność i 
nas wesprzeć, PRZED NAMI, aby nas prowadzić; ZA cuda świętego, otworzył się na jego naukę i podarował mu 
NAMI, aby nas powściągać; WOKÓŁ NAS, aby nas wielką stodołę, która stała się pierwszym kościołem 
chronić”.                                                      Urszula Pawelskapoświęconym przez Patryka w Irlandii.

Dziękuję za to, że głosił nam Twoją naukę,U śp. Księdza Krzysztofa - 
że w Twoim imieniu nam przebaczał,

Obiecaliśmy i pojechaliśmy… że rozdawał nam Twoje Ciało.
Dziękuję Ci za to, że był kapłanem według Twego serca, 

W czasie ferii zimowych przedstawiciele ERM-u pojechali że był mądry i święty.
do Poznania - zawieźli śp. Księdzu Krzysztofowi „Margaretkę” Przytul Go z miłością  jak Jana do swego serca
ze zobowiązaniem do rocznej modlitwy za Niego. i obdarz Go wieczną radością nieba.  
Postawiliśmy Mu ją na grobie wraz ze zniczami i odczytaliśmy Dobry Jezu, a  nasz Panie…
modlitwę, którą systematycznie modli się za Księdza około 30- Wracając, z zainteresowaniem oglądaliśmy ciekawe 
tu naszych młodych parafian (codziennie po kilkoro osób): nagrobki – m.in. lotników, ludzi muzyki, a także „działaczy 
Panie Jezu, Ty kazałeś swoim Apostołom,                         ruchu ludowego”…
by na całym świecie głosili Twoją Ewangelię,                             Później pojechaliśmy z Junikowa do centrum, gdzie 
by rozgrzeszali i podczas każdej Mszy św. zafundowaliśmy sobie wakacyjny seans w kinie. Dla 
aż do Twojego przyjścia, głosili Twoją Śmierć uczciwości trzeba wspomnieć, że dziewczęta (w asyście 
i Zmartwychwstanie. przecierpliwych kolegów) spędziły też  niemało czasu na 
Wiem, Panie,  jak bardzo kochasz swoich kapłanów. zimowych wyprzedażach - jak na ferie (i kobiety!) przystało…
Dziękuję Ci za śp. księdza Krzysztofa. (Foto w numerze)                                 Joanna Chłopkowska 
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KĄCIK DLA DZIECI

KRZYŻÓWKA 
1. Ozdoba podłogi w pokoju. 
2. Przyjaciel Pszczółki Mai.
3. Na głowie panny młodej.  
4. Białe lub czarne na szachownicy.
5. Pieczemy z niej chleb.
6. Wiosną zielone - jesienią kolorowe. 
7. Może być pomidorowa lub szparagowa. 
8. Stawiamy w nim kwiaty. 
9. Odgłos morza. 
10. Potrzebny na przejazd pociągiem lub 

autobusem.

 autor: Milena  

SKOJARZENIA 
Wpisz do krzyżówki wyrazy bliskoznaczne (np. uroczystość 
– święto), a literki z szarych pól utworzą hasło. 

MATEMATYCZNA
Mnożąc przez siebie  kolejne liczby z kolumny pionowej i poziomej, dowiesz się, w którym miejscu w diagramie 
wpisać odpowiednią literkę. 

źródło: „Opowieści biblijne” - A.Ligęza, M.Wilk 

REBUS

.......................................................................

.......................................................................
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 W OSTATNIM CZASIE                                  
 
 Sakrament Chrztu przyjęli:  

1/.  Bartosz  Wojciechowski,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
2/.  Tymoteusz  Nowacki,  Perzyny,
3/.  Filip  Kromski,  Perzyny,
4/.  Krzysztof Jan  Rożański,  Nądnia, ul. Główna,
5/.  Michalina  Szulc,  Zbąszyń, ul. Poznańska.

Odeszli do Wieczności:

1/.  Władysław  Białecki,  l. 85,  Nowy Dwór,
2/.  Józef  Szott,  l. 88,  Przyprostynia, ul. Świętojańska,
3/.  Walerian  Ławniczak,  l. 55,  Strzyżewo,
4/.  Maria  Konieczna,  l. 94,  Zbąszyń, u. Przedmieście Św. Wojciech,
5/.  Stanisław  Rau,  l. 93,  Zbąszynek, ul. Kilińskiego,
6/.  Stanisław  Nowak,  l. 77,  Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
7/.  Helena  Mirek,  l. 76,  Perzyny. 

 Czcigodnym solenizantom

Ks. Dziekanowi Kan. Zbigniewowi Piotrowskiemu, 
oraz Ks. Kanonikowi Józefowi Kromskiemu

z okazji imienin życzenia zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, 

Darów Ducha Świętego 
i radości w pracy duszpasterskiej 

Czytelnicy i Redakcja 
      „Zbąskiego 

Sanktuarium”

ZABAWA 
KARNAWAŁOWA        

22 lutego, już po raz piąty, w Domu 
Katolickim odbyła się karnawałowa 
zabawa dla rodziców ministrantów.

Punktualnie o 20.00  rodziców i 
gości serdecznie przywitał Ksiądz 
Proboszcz Zbigniew Piotrowski, 
życząc wszystkim udanej zabawy.  
Do tańca przygrywali  „Kumpelsi” ze 
Zbąszynia, którzy już pierwszymi 
utworami  poderwali wszystkich z 
krzeseł.  

Miłą  niespodzianką  było 
wniesienie po północy upieczonego 
dzika, którego  sprawna ręką  podzielił 
ksiądz Marek, częstując wszystkich 
chętnych. Zabawa trwała prawie do 
białego rana.
      Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli zorganizować zabawę, 
a przede wszystkim mamom naszych 
ministrantów, które  jak zwykle nie 
zawiodły i upiekły wspaniałe ciasto. 

W s z y s t k i c h  j u ż  t e r a z  
zapraszamy na kolejną  …  za rok.

J. K.

Ta stara, drewniana, polichromowana figura JEZUSA 
FRASOBLIWEGO - znajduje się w naszym kościele. 
Przedstawia Chrystusa siedzącego na pniu drzewa, 

który prawą ręką podpiera głowę w grubej cierniowej koronie.     
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nauk ekonomiczny na uniwersytecie w Królewcu. BUDOWNICZY ZBĄSZYŃSKICH 
Najstarszy syn Joseph uruchomił własny zakład w 

ORGANÓW Gdańsku. Wykonał on wiele znaczących prac, m.in. 
przeprowadził generalną przebudowę wielkich organów 
w Oliwie, połączoną ze zmianą systemu sterowania na Bruno Goebel urodził się 6 października 1860 r. w 
elektropneumatyczny. Wybuch II wojny światowej Gorzowie Śląskim w rodzinie nauczycielskiej. Po 
zakończył działalność obu firm: macierzystej, Bruno ukończeniu szkoły powszechnej młody Bruno rozpoczął 
Goebel Söhne z Królewca i Joseph Goebel z Gdańska. naukę w warsztacie budowy i naprawy organów A. 
Goebel-ojciec zmarł w  styczniu 1945 r. w wieku 85 lat Czopka w Oleśnie. Był to niewielki zakład, gdzie bez 
podczas ucieczki przed wojskami radzieckimi. Jego syn użycia maszyn budowano małe instrumenty systemu 
Joseph osiedlił się w okolicach Kolonii, gdzie przejął mechanicznego; istniał do ok. 1900 r. Po zdobyciu 
zniszczony warsztat organmistrzowski. W latach kwalifikacji zawodowych Bruno Goebel przez dwa lata 
powojennych zbudował jeszcze kilkanaście pracował w dużej, renomowanej firmie Schlag und 
instrumentów zmarł w latach 50-tych.Söhne w Schweidenitz (obecnie Świdnica). Przez 

Organy w Zbąszyniu zostały zbudowane w 1918 r. następne lata pracował w kilku firmach w północnych i 
Zostały oznaczone nr 333.zachodnich Niemczech, gdzie gruntownie poznał sztukę 

budowy organów. Mając 33 lata Goebel założył rodzinę i opracował   Organista parafii Zbąszyń
osiedlił się w Warmditt (obecnie 
Orneta) w Prusach Wschodnich, gdzie 
otworzył swój pierwszy zakład. Tam 
powstało pierwszych kilkanaście 
instrumentów. Po kilku latach pojawiła 
się możliwość przejęcia firmy Max 
Terletzki z Królewca.

Firma ta istniała od połowy XIX, 
Bruno Goebel kontynuował numeracje 
opusów. Firma rozwijała się pomyślnie i 
do końca II wojny światowej zbudowała 
kilkaset organów, głównie na terenie 
Warmii i Pomorza, m.in. w sanktuarium 
Matki Bożej w Świętej Lipce. 
Zatrudnienie w zakładzie sięgało 40 
osób. Bruno Goebel miał sześciu 
synów, z których pięciu było 
organistami. Wszyscy poznawali tajniki 
zawodu w rodzinnym zakładzie. 
Najmłodszy syn Alois został doktorem 

Marek, jak zwykle zadbał także o inne atrakcje. Króluj nam, Chryste!
Na początku odwiedziliśmy Pana Jezusa w katedrze i 

W tym roku ferie dla ministrantów rozpoczęły się pomodliliśmy się za  naszą parafię.  Mieliśmy także 
najlepszego przewodnika, który opowiedział nam o tym bajecznie. Otóż trzeciego lutego wyjechaliśmy do 
miejscu. Na tym jednak nie koniec – kolejnym punktem Poznania. Głównym celem było kino. Jednak ksiądz 
było seminarium. Tam dopiero chłopacy dostali „szału”. 
Kleryk Dawid oprowadził nas po najważniejszych 
miejscach. I tak zobaczyliśmy salę sportową, siłownię, 
refektarz (tu chwilę odpoczęliśmy) i centrum, czyli 
kaplicę pod wezwaniem Dobrego Pasterza, a także 
pokój spowiedzi. Największą furorę zrobiło zdjęcie 
księdza proboszcza z czasu święcenia na kapłana.

Następnie pan Darek (kierowca) zawiózł nas do kina. 
N a j b a r d z i e j  u p r a g n i o n y m  „ M c D o n a l d e m ”  
zakończyliśmy naszą wycieczkę.  Świetnie się 
bawiliśmy, ale niestety, trzeba było wracać. Składamy 
wielkie dzięki x. Markowi, opiekunom, kierowcy i 
oczywiście uczestnikom za obecność.  
CZAPKI Z GŁÓW!!!                                Dawid Andrys
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wówczas wikariuszem. Już wtedy interesowałem się Dla  parafii . . . . teologią i brałem udział w licznych konkursach i 
olimpiadach religijnych.

W naszej parafii pracuje Od 2011 studiuję prawo na Wydziale Prawa, 
wiele osób, których na co Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. 
dzień nie widać, ale ich praca Kiedy ks. Marek przyszedł do naszej parafii, zapytał, 
jes t  c ichą s łużbą.  Dziś  czy nie chciałbym pisać do gazetki parafialnej. 
p r z e d s t a w i a m y  k o l e j n ą  Oczywiście się zgodziłem. Pisanie artykułów do gazetki  
z takich osób. Jest nią pan sprawia mi ogromną przyjemność, gdyż mogę 
Błażej Boch,  współredaktor przedstawić naszym Parafianom różne zagadnienia 
gazetki parafialnej. związane z nauką Kościoła, obudowane własnym 

„Mam 21 lat, urodziłem się w spojrzeniem i komentarzami. Zawsze lubiłem pisać. W 
Międzyrzeczu, a mieszkam w szkole też przygotowywałem różne przemówienia, 
Zbąszyniu. Moja mama - debaty, uroczystości, np. „Dzień Papieski” przy udziale i 
Magdalena jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w na prośbę ks. Marka. 
Nądni. Tata - Bogdan z zawodu jest optykiem i prowadzi Jest mi bardzo miło, kiedy Czytelnicy mówią, że moje 
zakład optyczny w Międzyrzeczu. Jestem jedynakiem. artykuły są ciekawie pisane. Moje zainteresowania to 

W roku 1999 rozpocząłem naukę w szkole prawo, polityka. Lubię czytać zwłaszcza kryminały, 
podstawowej , a po niej w gimnazjum. Natomiast w 2008 książki sensacyjne i historyczne. 
roku byłem już licealistą (profil humanistyczny) w Od niedawna interesuję się piłką nożną i kibicuję 
Wolsztynie. Od klasy pierwszej do trzeciej lekcje religii Realowi Madryt.”
miałem z ks. Markiem Krysmannem, który był tam 

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska.

kształtowanie postaw i charakterów rocznica powstania Kółka Rolniczego Jubileusz Kółek 
nie było pracą bezowocną. Głębokim na ziemi zbąszyńskiej. Na zebraniu 

Rolniczych w Zbąszyniu. patriotyzmem wykazali się później sprawozdawczo – wyborczym,  na 
młodzi ludzie ze wsi, jako powstańcy którym był obecny minister rolnictwa 
wielkopolscy. Stanisław Kalemba, rezygnację złożył Kó łko  Ro ln i cze  na  z i emi  

Kolejnymi prezesami i patronami zasłużony prezes Maksymilian zbąszyńskiej ma już 135 lat. Powstało 
K ó ł k a  R o l n i c z e g o  n a  z i e m i  Michalczak, któremu podziękowano dokładnie 25 marca 1879 roku, jako 
zbąszyńskiej przed drugą wojną za długoletnią pracę. Wybrany został jedno z pierwszych na zachodnich 
światową byli między innymi: nowy zarząd i nowy prezes – Rafał r u b i e ż a c h  Wi e l k o p o l s k i ,  w  
Franciszek Bocian, Maksymilian Genderka.Przyprostyni, w domu p. Bordycha, z 
Jackowski, Ignacy hrabia Mielżyński, Czy Kółka Rolnicze  w obecnym inicjatywy ówczesnego wikarego 
ks. Jan Donata, ks. Stanisław kształcie potrafią kontynuować idee Parafii Zbąszyńskiej ks. Franciszka 
Dubski, Florian Dzięcioł (pierwszy założycieli i przeciwstawiać się Kaźmierskiego (ur. 1842 - zm. 1903). 
rolnik na tym stanowisku), …, a zagrożeniom, które niewiele różnią się To właśnie tam odbyło się pierwsze 
później Józef Król, Ludwik Woźniak i od tych z czasów ich powstania? Na zebranie założycielskie.
p r z e z  2 5  l a t  M a k s y m i l i a n  takie i inne tematy rozmawiali rolnicy Na przestrzeni lat najpierw 
Michalczak. przy okazji tego jubileuszowego przewodniczyli Kółkom Rolniczym: 

Uroczystą Mszą Świętą w dniu 15 spotkania. kapłani, kupcy, inteligencja, a później 
lutego 2014 r., a potem spotkaniem Niestety, nie zawsze promuje się sami rolnicy.  Zebrania kółek 
rolników w Domu Katolickim w to, co polskie i nasze. Ziemia zostaje odbywały się w każdą trzecią niedzielę 
Zbąszyniu została uhonorowana 135 podstępnie wykupowana przez w salce parafialnej. Od samego 

obcokrajowców. Atakowanie początku celem spotkań była nie 
wiary katolickiej, podważanie tylko nauka – jak lepiej i 
wartości katolickich w mediach i nowocześniej gospodarować, 
polityce Unii Europejskiej – uprawiać ziemię, wprowadzać 
niepokoi i boli. Brak solidarności mechan i zac j ę ,  zw iększać  
wśród rolników sprawia, że nie hodowlę, ale przede wszystkim 
wszyscy należą do Kółek wpajano młodym rolnikom 
Rolniczych, a brak jedności jest miłość do ojczystej ziemi, 
o g r o m n ą  p r z e s z k o d ą  w  uczono historii, umacniano 
gremialnym przeciwstawianiu wiarę, by wszystko to, co polskie 
się obecnej, niekorzystnej dla z a c h o w a ć ,  u k o c h a ć .  
indywidualnego rolnic twa Równocześnie uczono, w jaki 
rzeczywistości.sposób reagować na represje 

Tomasz Jazdonzaborcy. Jak się okazało, takie Od lewej: Stanisław Kalemba, Tadeusz Ptak, Maksymilian Michalczak  



KRZYŻÓWKA  MARCOWA 

18 Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Litery z pól od nr 1 do 77  utworzą rozwiązanie krzyżówki – myśl Napoleona Bonaparte, które prosimy nadsyłać 
na adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 – 360  Zbąszyń do dnia  20. marca 2014 r.
     Rozwiązanie  „Krzyżówki Lutowej”: „Szatan boi się ludzi radosnych”.
       Nagrody wylosowali:
     1/.  Pani Zofia Łuka, Nądnia, ul. Główna,

     2/.  Pan Jacek Małycha,  Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.                    GRATULUJEMY!

 Znaczenie wyrazów:

                   Poziomo:
3/.  tak też mówimy o 
małym, ładnym dziecku,
  8/.  bywa twardy do 
zgryzienia,
  9/.  znajdziesz je w radio, 
telewizji i prasie,
10/.  potrawa mięsna,
11/.  nazwisko członka 
zespołu Perfect,
13/.  usuwany golarką,
16/.  tak nazywano dawniej 
powiernicę,
20/.  wielki ssak morski,
21/.  na targowisku,
22/.  wynik jakiejś 
działalności,
25/.  nie powitanie,
28/.  imię żeńskie,
29/.  stolicą tego regionu jest 
Kraków,
32/.  przemówienie premiera 
po powołaniu nowego rządu,
34/.  autor powieści, nowel,
37/.  instrument Santany,
38/.  lubi kłamać,
40/.  świeża wiadomość,
41/.  odpalane w noc 
sylwestrową,
46/.  w literaturze: postać, 
która zgodnie z tradycją 
obrazuje jakieś pojęcie,
48/.  wstęp do „Pana 
Tadeusza”,
50/.  odcinek dróg 
oddechowych,
51/.  hoduje rybki w domu,
54/.  przyjemny zapach,
57/.  zarządza archidiecezją,
59/.  pożyczanie pieniędzy na 
wysoki procent,
60/.  kraina krasnoludków w 
filmie Kingsajz,
61/.  tam rzeka kończy swój 
bieg,
62/.  produkuje krawaty.

Pionowo:
 1/.  lina, gruby sznur,
  2/.  jego symbol chemiczny 
Fe,
  3/.  sielsko,
  4/.  gminni samorządowcy,
  5/.  papuć,
  6/.  urządzenia transportowe,
  7/.  Hare …. - sekta,
12/.  zabór, szaber,
14/.  zawiadomienie z poczty,
15/.  może być honoru,
16/.  imię jednego z 
siostrzeńców Kaczora Donalda,
17/.  gwarowo o papierosie,
18/.  Wojownicze Żółwie …...,
19/.  kuty na cztery nogi,
22/.  mały pędzel,
23/.  łapówkarstwo,
24/.  rozsyła niepożądane 
informacje poprzez pocztę 
elektroniczną,
26/.  futrzany szal,
27/.  producentki jaj,
30/.  przebój,
31/.  przedstawicielstwo 
dyplomatyczne,
33/.  przechadzka,
35/.  kiedyś zastępowały 
skarpety,
36/.  miejsce zwycięskiej bitwy 
gen. Prądzyńskiego w 1831 r.,
39/.  inaczej okapnik,
42/.  była ….  kamienia 
łupanego,
43/.  zatopione statki,
44/.  surdut używany dawniej 
do konnej jazdy,
45/.  samica konia,
47/.  powieść Byrona,
48/.  z niej też rękawiczki,
51/.  mały awans,
52/.  mocno wieje,
53/.  rewolta, bunt,
54/.  poklask,
55/.  nie swojskość,
56/.  figura geometryczna,
58/.  to też sprzęt sportowy.
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ZABAWA KARNAWAŁOWA RODZICÓW MINISTRANTÓW

Panie 
do środka ...

... a teraz 
Panowie

Kółeczko
w prawo ...

... kółeczko 
w lewo

Humory 
dopisywały 
nie tylko 
na sali  ...

.... ale 
również  

w kuchni

Był „gwóźdź 
programu”- dzik 
serwowany 
przez ks. Marka...

 ... a zabawa 
trwała 

do białego 
rana.

 DZIĘKUJEMY!



DROGA KRZYŻOWA 
w Kaplicy pw. ŚW. JÓZEFA w Nowym Dworze (mal. G. Jazdon)     


