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rodziną wydaje się, że wszystkiego możemy doświadczyć, 
wszystko może być nasze, cały świat należy do nas.                               

Krew płynie z Twojego boku A to tylko złudzenia!!!!!! Święty Paweł wyprowadza nas z 
wakacje a taki blady błędu mówiąc wszystko mogę tyko w tym, który mnie 
i właśnie dlatego wierzę umacnia. Tylko z Jezusem odpoczynek i praca wypełni nasze 
żeś Wszechmogący słaby

życie. Nie zapominajmy o Nim, nie omijajmy kościoła w że w jarzębinach wisisz
czasie naszych wędrówek.dzwońce Cię podziobały

W miesiącu sierpniu czcić będziemy Matkę Bożą właśnie dlatego kocham, że jesteś taki mały.
Wniebowziętą. Ona najpewniej prowadzi nas do nieba.       Ks. Jan Twardowski 
Wskazuje drogę, uczy pokory, zachęca do słuchania Jezusa -  Drodzy  Parafianie
zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.      U progu wakacyjnego odpoczynku, musimy uświadomić 
       Niech nasze wakacyjne drogi będą wypełnione Jezusem sobie jak bardzo potrzebny jest nam Jezus, by tego czasu nie 
obecnym w każdym czasie i miejscu.zmarnować a raczej przyczynić się do tego, że On chce być z 

Proboszcznami w każdy czas. Podczas wakacji poza domem, często poza 

3

udział wzięli uczestnicy Spływu, ale też duża liczba Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
mieszkańców Zbąszynia. O godz. 12.00 kajakarze 

CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ 2014 przypłynęli pod pomnik Papieża Świętego Jana Pawła II,  
gdzie wspólnie, pod przewodnictwem ks. Łukasza, 

 Co działo się w czerwcu
odmówiono Anioł Pański i zaśpiewano BARKĘ.

ź Pierwsza Komunia św. – W dwie niedziele 1 i 8 czerwca 
ź Dzieci pierwszokomunijne w Rokitnie – 12 czerwca 

2014 roku paraf ia  przeżywała uroczystości  
dzieci pierwszokomunijne z obu grup, wraz ks. Markiem, 

pierwszokomunijne dzieci klas trzecich.
udały się na pielgrzymkę dziękczynną do Rokitna.

ź Dzień Godności – Obchody Światowego Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele, a dalszy przebieg uroczystości tego 
dnia miał miejsce w ogrodach parafialnych.

ź Składka remontowa – 15 czerwca, w trzecią niedzielę 
miesiąca, zbierana była składka remontowa. Zebrano ok. 
10 tysięcy. Za złożone ofiary i wszelką pomoc serdecznie 
dziękujemy.

ź Boże Ciało – 19 czerwca obchodziliśmy Uroczystość 
ź X Spływ Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły – Udział Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Ołtarze 

w spływie wzięła rekordowa liczba osób, płynęło ok. 90 znajdowały się na ul. Senatorskiej, przy pomniku Św. Jana 
kajaków. W niedzielę, 8 czerwca o godz. 9.00 ks. Łukasz Pawła II, na Rynku i przy krzyżu misyjnym.
odprawił na „Campingu przy Baszcie” Mszę św., w której cd. str. 4

 2014?

SŁOWO  PROBOSZCZA
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ź Ks. Proboszcz Władysław Jankowski pełnił w dekanacie Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd. ze str. 3
funkcję v-ce dziekana. Z dniem 1 lipca funkcję tę obejmie 
Proboszcz parafii w Chobienicach – ks. Sławomir 

ź Oktawa Bożego Ciała – W czasie oktawy procesje Ratajczak.
eucharystyczne odbywały się po Mszach św. o godz. 9.00 i ź Koncert chóru – We wtorek, 1 lipca o godz. 11.00 
18.00. Na zakończenie oktawy, w czwartek po Mszy św. o w kościele odbył się koncert Chóru z Wybrzeża 
godz. 18.00, była procesja do czterech ołtarzy Kości Słoniowej. Po koncercie parafia podjęła 

chórzystów obiadem. Chór udał się dalej do miejscowości przygotowanych przez poszczególne wioski. Ołtarz I – 
Podmokle.Stefanowo, ołtarz II – Nowy Dwór i Strzyżewo, ołtarz III – 

ź Pielgrzymka dla chorych i starszych – W piątek, 4 lipca Perzyny i ołtarz IV – Nądnia.
chorzy i starsi z naszej parafii byli na pielgrzymce we ź Uroczystość NSPJ – Obchodzona w piątek po oktawie 
Wieleniu, w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Bożego Ciała – Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Grzeszników. Wyjazd zorganizowali szafarze.

Jezusa – jest  patronalnym świętem Straży Honorowej 
ź Piesza pielgrzymka – W sobotę, 5 lipca 13-osobowa 

NSPJ. W tym dniu również odbyły się procesje grupa pielgrzymów dojechała do Opalenicy, gdzie 
eucharystyczne. dołączyła do Pieszej Poznańskiej Pielgrzymki do 

Częstochowy. Pielgrzymi dotrą do celu 15 lipca. 
W przeddzień zakończenia pielgrzymowania, 
czyli 14 lipca wyruszy ze Zbąszynia autokar do 
Częstochowy na spotkanie z pielgrzymami. 
Będzie możliwość przejścia ostatniego odcinka 
trasy na Jasną Górę.

ź Pielgrzymka rowerowa – 9 lipca ok. godz. 
14.00 zatrzymają się w Zbąszyniu pielgrzymi ze 
Szczecina  udający s ię  rowerami do 
Częstochowy. Parafia podejmie pielgrzymów 
obiadem.

ź Misjonarz z Namibii -  W niedzielę 13 lipca 
będziemy gościć misjonarza z Namibii, który 
jest kolegą z rocznika ks. Proboszcza. Ks. Marek 
Pischer, bo tak nazywa się misjonarz, przebywa 
na misjach już 23 lata.

ź Wakacyjna pomoc – W lipcu pomagać w 
parafii będzie ks. Dariusz Szczeciński.

ź Wakacyjny wyjazd ministrantów – W dniach 
od 27 – 31 lipca 2014 roku grupa ministrantów z 
ks. Markiem i opiekunami wyruszy na 
wakacyjną wyprawę do Kudowy Zdrój

ź Warsztaty muzyczne – W dniach od 31 lipca do 
ź Odwiedziny chorych – W sobotę, 28 czerwca kapłani 

3 sierpnia 2014 roku odbędą się w Domu Katolickim 
odwiedzili chorych.

W A R S Z T A T Y  W O K Ó Ł  W E S E L A  
ź Nowi lektorzy i ministranci – W niedzielę, 29 czerwca PRZYPROSTYŃSKIEGO dla dzieci i młodzieży. 

2014 roku, na Mszy św. o godz. 9.00 przyjęto nowych ź Nocleg dla pielgrzymów – 1 sierpnia przybędzie 
lektorów i ministrantów.  Do grona ministrantów dołączył  do Zbąszynia ok. 60-osobowa grupa pielgrzymów 
Wiktor Hofbauer ze Zbąszynia. Nowymi lektorami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udająca się pieszo 
zostali: Oskar Garbaciak z Nowego Dworu, Mateusz do Częstochowy. W Zbąszyniu zatrzyma się grupa 
Kaźmierczak ze Strzyżewa oraz Kacper Andrzejak, Złota, a druga grupa w Nądni. Zwracamy się z prośbą 

do parafian o ugoszczenie pielgrzymów i udzielenie im Marcel Kromski, Krzysztof Kuberski, Miłosz Madaj, 
noclegu. Pielgrzymi wyruszą w dalszą trasę 2 sierpnia Mateusz Małycha i Sebastian Szott - wszyscy ze 
2014 roku.Zbąszynia. Niech Pan Bóg  błogosławi im  w życiu i w 

ź Koncert – 6 sierpnia 2014 odbędzie się w kościele o godz. pełnieniu zaszczytnej funkcji lektora.
19.00 Koncert Muzyki Dawnej.

ź Wakacyjny wyjazd – grupa naszej młodzieży wraz z ks. 
ź Odpust w Łomnicy – W niedzielę, 10 sierpnia – odpust 

Łukaszem była w dniach od 29 czerwca do 2 lipca  na 
św. Wawrzyńca w Łomnicy.

wakacyjnym wypoczynku w Karpaczu i Czechach.
ź Odpust Parafialny – 15 sierpnia 2014 będzie dniem 

odpustu parafialnego ku czci NMP Wniebowziętej w 
A co nas czeka w lipcu i w sierpniu? naszej zbąszyńskiej parafii.
ź Zmiany w dekanacie – Z dniem 1 lipca ks. Władysław ź Piknik w ogrodach – W godzinach popołudniowych 15 

Jankowski – proboszcz parafii p.w. św. Kazimierza w sierpnia, w ogrodach proboszczowskich odbędzie się  
Zakrzewie przechodzi na emeryturę. Nowym PIKNIK   PARAFIALNY. Szczegóły zostaną podane w 
proboszczem mianowany został dotychczasowy wikariusz ogłoszeniach parafialnych.
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku ks. mgr                                                                                                 
Przemysław Kusz. Urszula Pawelska   
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którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu          Litania do Najdroższej Krwi jest jedną z najpiękniejszych 
i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca modlitw odmawianych dla uczczenia Męki Chrystusa. W 
do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której naszych czasach zazwyczaj jej odmawianie ograniczamy 
jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”. wyłącznie do wielkopiątkowej adoracji Pana Jezusa w 
Same wezwania koncentrują się właśnie na wybawieniu (po Ciemnicy i Grobie Pańskim. A szkoda, bo jest to bardzo 
każdym powtarzamy  wybaw nas). Swoją drogą litanię tę piękna modlitwa, warta regularnego odmawiania.
cenię również za bardzo logiczną strukturę wezwań oraz ich Litania do Najdroższej Krwi należne 
konkretność (dzięki temu litania jest jedną z najkrótszych).sobie miejsce w pobożności 

Początkowe wezwania przypominają nam równolegle kościelnej straciła w niejako 
teologię związaną z Krwią Chrystusa (Krwi Chrystusa, naturalny sposób wraz z posoborową 
Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego…  wcielonego reformą Liturgii końca lat '60. XX 
Słowa Bożego… która poisz i oczyszczasz dusze w wieku. W ramach reformy nastąpiło 
Eucharystii) oraz obrazy z życia Zbawiciela, etapy Męki, w połączenie dwóch wielkich świąt w 
których przelewał swą Krew dla naszego zbawienia (Krwi jedno. Mam tutaj na myśli Boże 
Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię… Ciało, które świętowano 60 dni po 
przelana na krzyżu).  Kolejne – przybliżają skutki wywierane Wielkanocy i święto Najdroższej 
przez Krew Chrystusa, która – jak sugerują poszczególne Krwi Chrystusa Pana, które weszło 
wezwania – jest źródłem wszelkiego dobra: źródłem sił dla do kalendarza kościelnego od 
poszczególnych grup świętych (Krwi Chrystusa, męstwo połowy XIX w., i które świętowano 1 lipca. Po reformie 
Męczenników… mocy Wyznawców… rodząca Dziewice), dla połączono je w jedną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
prześladowanych (Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych), Pańskiej, którą obchodzimy w tym samym terminie, co dawne 
wsparciem w naszym codziennym życiu (Krwi Chrystusa, Boże Ciało (i tradycyjnie nadal je tak nazywamy). Przez wiele 
ochłodo pracujących… pociecho płaczących… nadziejo dziesięcioleci przed posoborową reformą przez trzy 
pokutujących), źródłem nadziei, gdy zbliżamy się do jego następujące po sobie miesiące odmawiano kolejno trzy 
końca (Krwi Chrystusa, otucho umierających… zadatku życia litanie: w maju Litanię Loretańską, w czerwcu Litanię do 
wiecznego… wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej).  Najświętszego Serca Pana Jezusa (ponieważ uroczystość 
Wreszcie ostatnie wezwanie zdaje się krótko podsumowywać Najświętszego Serca wypada prawie zawsze w czerwcu), a w 
całość, wskazując, iż Krew Chrystusa jest godna wszelkiej lipcu Litanię do Najdroższej Krwi. Z racji tego, że osobne 
chwały i czci. Rzecz jasna, litania posiada także inne, święto dla uczczenia Najdroższej Krwi zostało usunięte, także 
tradycyjne dla litanii elementy: wstępne (Kyrie eleison, i lipiec utracił swój dawny charakter. Dziś już tylko 
wezwanie Osób Trójcy Świętej) oraz końcowe (Baranku gdzieniegdzie katolicy pamiętają, że ten miesiąc jest 
Boży…, wezwanie, modlitwę). szczególnie poświęcony kultowi Najdroższej Krwi i że jest to 

Relikwie Krwi Chrystusa są przechowywane w bazylice szczególny czas, gdy warto codziennie odmawiać litanię ku 
konkatedralnej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Mantui we Jej czci. Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą 
Włoszech.  W Polsce relikwie Przenajdroższej Krwi znajdują Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że „lipiec to 
się w Częstochowie  w sanktuarium Krwi Chrystusa, pod miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest 
opieką Misjonarzy Krwi Chrystusa.  kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej 
                                                      Opr. Krzysztof  Kubiaktajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną,                       

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA 

Przyprostyni (przyczynił się do tego Komitet Rozwoju Wsi Dla Parafii ...
Przyprostynia.) Na prośbę pana organisty śp. Kazimierza 
Olejniczaka przyszedłem z pomocą. Zacząłem grać na W naszej parafii pracuje wiele 
organach, które ofiarowałem  dla kościółka (bo stare były osób, których na co dzień nie widać, 
bardzo zniszczone) na pogrzebach, uroczystości św. ale ich praca jest cichą służbą. Dziś 
Stanisława, Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Kiedy przedstawiamy kolejną z takich 
proboszczem został Ks. Zbigniew Piotrowski, dostaliśmy osób. Jest nią Pan Stefan Tomczak, 
zgodę także na pasterkę. Przy moim akompaniamencie swoim który jest muzykiem i upiększa grą 
głosem mszę upiększa pan Wojciech Winiarz. W Perzynach msze św. w Perzynach oraz inne 
gram co tydzień w niedzielę na mszy św. Jest mi bardzo miło uroczystości  także w Przyprostyni.
tam grać, gdyż jest dla kogo, bo ludzie bardzo włączają  się do 
śpiewu. W okresie Wielkiego Postu gorzkie żale prowadzi i Jestem rodowitym Poznaniakiem, pochodzę z parafii św. 
śpiewa pan Andrzej Basiński (kiedyś pan Konrad Antoniego na Starołęce. W 1980 roku zawarłem związek 
Maciejewski, który zrezygnował z nadmiaru obowiązku).małżeński z żoną Aurelią. Również od roku 1980 prowadzę 

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska. zakład samochodowy w Przyprostyni. W roku 2000 został 
przeprowadzony kapitalny remont Kościółka i Kaplicy w 
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Pańską i inne szczegóły. Prorok Daniel czas narodzenia. PROROCTWA Micheasz, że narodzi się w Betlejem. Zachariasz, że będzie 
sprzedany za trzydzieści srebrników, wjedzie do Jerozolimy 

W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o cudach. Dzisiaj na osiołku, będzie biczowany, porównany do złoczyńców, 
zajmiemy się proroctwami. Cuda i proroctwa potwierdzają napojony octem i żółcią, i umrze wśród przestępców. 
prawdziwość Objawienia. Prorok jest osobą przemawiającą Niektóre proroctwa zawarte są też w psalmach, np. o 
w imieniu Boga. Autorem proroctwa jest sam Pan Bóg, przebiciu rąk i nóg [Jezusa] gwoździami, rzucaniu losów o 
człowiek tylko wykonuje to, co Bóg mu nakazał. W Starym Jego szaty, pochowaniu Go w cudzym grobie, o tym, że ciało 
Testamencie mamy czterech wielkich (którzy napisali więcej) Jego nie ulegnie zepsuciu i powstanie z martwych, i założy 
i dwunastu mniejszych. Niektórzy prorocy wcale nie napisali Królestwo Wieczne (Kościół)
swoich proroctw, wiemy o nich tylko z innych Ksiąg. Do W NT do proroków zaliczamy św. Jana Chrzciciela, 
proroków wielkich zaliczamy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela który mówi o rychłym nadejściu Mesjasza. Prorok Agabos 
i Daniela. Prorocy mniejsi to Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, przepowiedział głód. Wszystkie te proroctwa wypełniły się, 
Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, nawet w szczegółach, w osobie Jezusa Chrystusa, wystarczy 
Zachariasz i Malachiasz. Proroka Barucha łączy się z przeczytać NT, choćby Ewangelie. Współcześni Jezusowi 
Jeremiaszem, którego był sekretarzem. O prorokach Eliaszu, Żydzi, zwłaszcza Faryzeusze i uczeni w Piśmie znali te 
Elizeuszu, Natanie wiemy z innych Ksiąg Starego proroctwa, ale mieli złą wolę. Oni oczekiwali Mesjasza, który 
Testamentu. wyswobodzi ich z niewoli rzymskiej. 

Prawie wszyscy prorocy napominali Izraelitów, aby nie Należy sobie przypomnieć, że te proroctwa miały 
obrażali Pana Boga. Także przepowiadali o Mesjaszu. Prorok miejsce kilkaset lat przed narodzeniem i życiem Chrystusa. 
Izajasz przepowiedział m.in. (ok. 700 lat przed Chrystusem), Dla nas cuda i proroctwa są bardzo silnym dowodem, że Jezus 
że Zbawiciel będzie Synem Bożym, pełen Ducha Bożego, Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Mesjaszem, 
będzie pokorny, miłosierny, założy nowe Królestwo Wieczne, Zbawicielem. Mamy pewność, że należymy do prawdziwego 
narodzi się z Dziewicy, będzie czynił cuda, udoskonali Kościoła, który założył Chrystus. 
Prawo, będzie cierpiał. Prorok Jeremiasz przepowiada mękę Opracował ks. Leon Łodziński

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy Szafarze z rodzinami Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
spotkali się z Księdzem Arcybiskupem i Duszpasterzem 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii  Świętej w ogrodach W niedzielę Zesłania Ducha Świętego do Sanktuarium 
parafialnych przy Kościele Bożego Ciała w Poznaniu.Bożego Ciała w Poznaniu udali się Szafarze naszej parafii, 

Dnia 20 czerwca br. odbyło się rejonowe spotkanie aby odnowić przyrzeczenia na kolejny rok. 
Szafarzy w parafii św. Mateusza w Opalenicy. W wielkim Tego samego dnia dwóch naszych parafian, po 
skupieniu adorowano Pana Jezusa w Najświętszym odpowiednim przygotowaniu otrzymało z rąk Księdza 
Sakramencie. Po błogosławieństwie dalsza część spotkania Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego promocję na 
odbyła się na sali, gdzie przy kawie, herbacie i słodkościach Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Uroczystość ta 
wysłuchano wykładu księdza Krzysztofa Michalczaka poprzedzona była adoracją Najświętszego Sakramentu w auli 

Politechniki Poznańskiej, gdzie wysłuchano wykładu ks. kan. 
dr. Stanisława Walewicza  oraz rozważań ks. Tadeusza 
Dajczera na temat Eucharystii.

Ksiądz Arcybiskup podczas homilii zwrócił uwagę, że 
dzięki Zesłaniu Ducha Świętego Kościół stał się powszechny i 
misyjny, posiadający talent do głoszenia Ewangelii 
wszystkim narodom. Głównym bohaterem ewangelizacji 
Kościoła jest Duch Święty i  aby stać się misjonarzami Dobrej 
Nowiny musimy otworzyć się na Jego głos. Takimi 
misjonarzami Bożej sprawy są również wierni świeccy 
zanoszący Komunię Świętą do chorych, czyli Nadzwyczajni 
Szafarze Komunii Świętej. Na końcu ksiądz Arcybiskup 
podziękował Szafarzom za wytrwałość w  posługiwaniu i 
trwałej formacji, a rodzinom za uciążliwości domowe opartego na rozważaniach Ojca Świętego Franciszka. 
związane z tą posługą. Swoje podziękowania skierował Przed zakończeniem spotkania Szafarze złożyli 
również do dotychczasowego archidiecezjalnego podziękowania i kwiaty Ks. Krzysztofowi, dziękując za 12 lat 
Duszpasterza ks. dr. Krzysztofa Michalczaka, który od 1 lipca pełnienia funkcji Duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy 
2014 r. zostaje mianowany proboszczem parafii p.w. Komunii Świętej oraz życząc mu błogosławieństwa Bożego 
Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. W związku z tą na nowej proboszczowskiej parafii. Spotkanie zakończono 
zmianą, ksiądz Arcybiskup powołał i  przedstawił nowego Apelem Jasnogórskim.
Duszpasterza, którym będzie ks. dr Krzysztof Frączak. Damian Matysiak



ŚWIĘTY JAN Z   DUKLI - DUCHOWY SYN ŚW. FRANCISZKA I ŚW. BERNARDYNA

Święty Jan z Dukli ogłoszony zaangażowanie w pracę kościelną, którą prowincjała o zgodę na przejście do 
został przez Sejm Rzeczypospolitej w y p e ł n i a ł  j a k o  s p o w i e d n i k  i  bernardynów. Prowincjał sądząc, że 
Polskiej – Patronem roku 2014. kaznodzieja.  Znajomość języka chodzi tylko o odwiedzenie któregoś z 
W tym roku przypada jubileusz  nie m ie ck ie go   p oz w ala ła mu głosić zakonników, udzielił mu pozwolenia. O. 
600- lecia jego urodzin. Uroczyste, kazania dla katolików niemieckich, Jan pospiesznie opuścił klasztor i został 
centralne obchody będą miały których spora liczba zamieszkiwała przyjęty przez ojców bernardynów i już 
m i e j s c e w  D U K I E L S K I M  tereny Podkarpacia, a przede wszystkim do franciszkanów nie powrócił.
SANKTUARIUM,  w  d iecez j i  Lwowa. Jego gorliwość w wypełnianiu W nowym klasztorze o. Jan z Dukli 
p r z e m y s k i e j .  L i t u r g i c z n e  obowiązków zakonnych przyczyniła się prowadził życie ciche i ukryte, nie 
wspomnienie Świętego Jana z Dukli do tego, że powierzano mu ważne piastując żadnych urzędów. Do 
przypada na dzień 8 lipca. Papież funkcje. Jednak te wysokie godności bernardyńskiego kościoła we Lwowie 
J a n P a w e ł  I I  z a l i c z y ł  t e g o  były dla Jana źródłem udręki. Z całego przybywały rzesze katolików i 
zakonnika w poczet świętych serca pragnął być podwładnym, a nie Rusinów, uczestnicząc w licznych 
w dniu 10 czerwca 1997 roku w przełożonym. nabożeństwach. O. Jan służył wtedy na 
Krośnie, podczas swojej pielgrzymki ambonie i w konfesjonale. Pomimo 
do Polski. licznych zajęć, nie zaniedbywał 

ćwiczeń w pobożności i ascezie 
Kim był św. Jan z Dukli? Jaka była zakonnej. Był wielkim czcicielem 

jego droga do świętości? Nie zachowały M a t k i  B o ż e j ,  o d d a w a ł  s i ę  
się żadne dokumenty dotyczące wie logodz innym modl i twom i  
pierwszego etapu jego życia – od medytacji. By nie zaniedbywać 
narodzin do wstąpienia do klasztoru powierzonych mu obowiązków w 
Franciszkanów. Nie wiemy, jakie było kościele i w klasztorze, o. Jan 
jego nazwisko, nie znamy imion jego niejednokrotnie całe noce poświęcał na 
rodziców, nie znamy nawet dokładnej modlitwę. Starał się wiernie naśladować 
daty jego urodzin.Około roku 1414 w św. Franciszka z Asyżu, szczególnie 
Dukli, na Podkarpaciu około 20 km na dużą wagę przywiązując do ubóstwa. 
południe od Krosna, przychodzi na Nawet w najtrudniejszym okresie 
świat dziecko, któremu rodzice swojego życia, jakim była starość i 
nadają imię Jan. Nie ma żadnych choroba, nie miał żadnych wymagań. 
pewnych informacji, gdzie pobierał N i e  z a n i e c h a ł  p o s ł u g i  
nauki, w jakim środowisku kształtowały duszpasterskiej nawet wtedy, gdy 
się jego charakter i osobowość. u schyłku życia stracił wzrok i został 

Wielowiekowa tradycja podaje, że dotknięty poważną chorobą nóg. 
Jan po ukończeniu szkół oddalił się od Te dolegliwości znacznie ograniczyły 

Po 25 latach życia we wspólnocie 
świata, by w samotności szukać Boga. mu samodzie lne  wykonywanie  

braci franciszkanów konwentualnych, 
Swoją pustelnię urządził w puszczy obowiązków kapłańskich i zakonnych, 

w sercu Jana powstało pragnienie 
okalającej wówczas Duklę. Mieszkał ale nie chciał, aby go z nich 

przeniesienia się do Bernardynów – 
prawdopodobnie w grocie skalnej w zwolniono. Ojciec Jan z pomocą 

gałęzi Zakonu Franciszkańskiego 
niezwykle surowych warunkach, współbraci nadal głosił kazania i 

wyróżniającą się szczególną surowością 
żywiąc się jedynie darami lasu. Z posługiwał w konfesjonale. W utracie 

w przestrzeganiu reguły zakonnej. 
biegiem czasu w młodym pustelniku w z r o k u  d o s t r z e g a ł  s w o j e  

Życie w ascezie, umartwieniu i w 
dojrzewało prawdziwe powołanie. podobieństwo do św. Franciszka, 

skrajnym ubóstwie było bowiem 
Zapragnął wstąpić do klasztoru, aby który również pod koniec życia 

ideałem, do którego Jan zawsze dążył. 
głosić wśród ludzi chwałę Bożą i służyć zaniewidział. Zmarł 29 września 

Musiał jednak otrzymać pozwolenie na 
braciom. Zachwyciła go pokora i 1484 roku we Lwowie i został 

przejście do bernardynów od własnego 
ubóstwo duchowych synów św. p o c h o w a n y  w  k l a s z t o r z e  

prowincjała.
Franciszka z Asyżu. Bernardynów.

Jedna z relacji ,  dotycząca 
Najbliższy klasztor franciszkański Już za życia wielu uważało go za 

opuszczenia przez Jana z Dukli  
znajdował się w Krośnie. Tam Jan świętego, dlatego po śmierci jeszcze 

l w o w s k i e g o  k l a s z t o r u  O j c ó w  
r o z p o c z ą ł  ż y c i e  z a k o n n e .  P o  bardziej wzmógł się jego kult na 

Franciszkanów i przybycia do klasztoru 
skończonych studiach zakonnych, Jan z wskutek licznych łask doznawanych 

Ojców Bernardynów we Lwowie 
Dukli przyjął święcenia kapłańskie. przy grobie Jana z Dukli.

poda je ,  że  podczas  wizy tac j i  
Dość  szybko  zauważono  jego  cd. str. 12

kanonicznej klasztoru, o. Jan  poprosił 
n i e s p o t y k a n ą  p o b o ż n o ś ć  i  
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Scholę Lednicką wraz z zespołem góralskim Siewcy Lednicy. 
Po nabożeństwach związanych z daną tematyką spotkania 
młodzi ludzie uczestniczą w EUCHARYSTII, Apelu 
Jasnogórskim oraz wysłuchują przemówienia Papieża. Dalej 
następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, wybór 

Lednica to ... Chrystusa oraz przejście przez BRAMĘ-RYBĘ (symbol 
wyboru Chrystusa). 

To największe w Polsce regularne spotkanie modlitewne Spotkania nad Jez. Lednica to przede wszystkim 
chrześcijańskiej młodzieży zorganizowane przez poznańskie WYBÓR CHRYSTUSA, „wybór, który określa nas, nasze 
Duszpasterstwo Akademickie OO Dominikanów. działania, nasze życie”. Dzięki temu staramy się żyć dla 

Lednica to MIEJSCE. Od 1997 roku corocznie na Pola Niego i nieść Jego naukę innym, a także Jego samego innym 
Lednickie położone nad Jez. Lednickim między ludziom. Lednica to również WYBÓR ŚWIĘTEGO JANA 
Skrzetuszewem a Imiołkami przybywają młodzi ludzie, PAWŁA II, który niejako zapoczątkował Spotkania, 
którzy u Źródeł Chrzcielnych Polski wybierają Chrystusa.  błogosławił oraz nauczał w przygotowanych na tę okazję 

Pomysłodawcą spotkań jest dominikanin OJCIEC JAN orędziach. To właśnie On zapraszał nas do zawierzenia się 
GÓRA, którego działania błogosławił i wspierał Ojciec Chrystusowi, wypłynięcia na głębie oraz odkrywania głębi 
Święty, Święty Jan Paweł II. własnego ducha. Zachęcał nas do dawania świadectwa: wiary, 

Przebieg spotkania wygląda następująco: od wczesnych nadziei i miłości. Przemawiał: „Nie lękajcie się iść w 
godzin porannych na Polach zbierają się młodzi ludzie, którzy przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus!”. Lednica to 
w oczekiwaniu na nabożeństwa, odbywające się w godzinach LUDZIE, którzy tworzą wspólnotę pokazującą radość wiary 
popołudniowych, mogą skorzystać z łaski sakramentu poprzez modlitwę, taniec i śpiew. Wspólnotę żyjącą wyborem 
spowiedzi oraz uczestniczą w próbach specjalnie dla nich Chrystusa. 
skomponowanych pieśni i tańców przygotowanych przez Joanna Galas

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000
LEDNICA to przestrzeń, nie tylko w hektarach pól, 
ale i w sercach oraz w umysłach młodych ludzi, 
którzy wybierają Chrystusa.                    Ojciec Jan Góra
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Spotkanie było ciekawie zorganizowane. Było bardzo Lednica górą!
gorąco! (Krzysztof) 

Po raz pierwszy od lat, wybraliśmy się znowu pod rybę. Corocznie przygotowując się do wyjazdu mamy do 
[Na szlaku piastowskim nad Jeziorem Lednickim, które wykonania jakieś zadanie – tym razem musieliśmy napisać 
uchodzi za pierwszą chrzcielnicę Polski, tysiące młodych list miłosny (!) do jednego z uczestników zjazdu – napisany w 
ludzi co roku ponawia akt wyboru Chrystusa na swojego imieniu Boga! Wrzucaliśmy je do worków, a potem były 
Pana, co zostaje przypieczętowane przejściem przez bramę                          roznoszone przez doręczycieli pocztowych. Oto list, który 
w kształcie ryby, która symbolizuje Chrystusa (greckie słowo został napisany przez jednego z naszych młodych parafian 
ichthys tłumaczy się słowami: Jesous Christos Theou Hyios (trzeba dodać, że koperta i list były do tego ozdobione 
Soter, czyli Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel).] Inicjatywę własnoręcznie wykonanym motywem serca!):
tych młodzieżowych zlotów podjął dominikanin o. Jan Góra 
wraz z papieżem Janem Pawłem II z okazji 2000 lat Miejsce - pełne miłości, czas - pełen radości!
chrześcijaństwa. I tak trwają one do dziś… Corocznie 
przybywa tam ok. 80 tys. osób!                  BŁOGOSŁAWIONE   DZIECKO

A oto jakie wrażenie zrobiło pierwsze zetknięcie się z tym Moje dziecko, patrzę na Ciebie codziennie i Tobie  
doświadczeniem na naszych młodych: błogosławię. Widzę, że masz różne problemy, ale przezwyciężasz je 

i żyjesz z radością. Bardzo się z tego cieszę i jestem  z Tobą. 
Widząc tysiące młodych ludzi, którzy przyjechali na Pola Mój bliski przyjaciel  Jan Paweł mówił już wam, że ,,wy 

Lednickie, aby spotkać się z Bogiem, czuliśmy się jesteście nadzieją nie tylko świata, ale przede wszystkim Kościoła, 
niesamowicie. Wszyscy byliśmy zachwyceni tym, jak poczucie a w szczególności Papieża!". Ja proszę Cię bardzo: odkryj w sobie 
wspólnoty może wpłynąć na duchowe przeżycia. Dzięki talenty, które Tobie dałem i chodź ze mną zbawiać świat. Wiem, że 
mowom o. Jana Góry i innych księży, mogliśmy zgłębiać nie jest to łatwe, dlatego zostawiłem ludziom dwa bardzo ważne 
tajemnicę naszej wiary - w tym roku motywem przewodnim listy. Pierwszym jest Jezus mój Syn, a drugim Pismo Święte, tam jest 
było hasło „W imię Syna”. [Msza św. koncelebrowana przez napisane wszystko. A na trudności i przeciwności masz moje 
tysiące księży zostanie nam w pamięci na bardzo długi czas.] błogosławieństwo i błogosławieństwo mojego Syna, który jest z 
Mogliśmy tam uwielbiać Boga także tańcem i śpiewem, co Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
było dowodem na to, że chwalić Pana należy nawet przez Twój kochany Ojczulek,
zwykłe codzienne czynności i ani na chwilę nie zapominać, że który cieszy się, że jesteś.
jesteśmy Jego dziećmi. (Agata) PS. Ucałuj ode mnie swoją rodzinę !!! 

      Dobrej zabawy !!! Ja też mam poczucie humoru.˘
Dużo tańczyliśmy, śpiewaliśmy, przy czym czułam się 

wspaniale wypełniona energią. (anonim.) Ps. Tydzień później wybraliśmy się z uczniami ze szkoły 
podstawowej na „Lednicę Malucha” – mimo że tym razem 

Na Lednicy byłam pierwszy raz i z pewnością w przyszłym pogoda nie dopisała (zmokliśmy trzykrotnie!), to entuzjazm 
roku również mnie tam nie zabraknie (…); duże wrażenie naszych pociech był ogromny i zgodnie stwierdziliśmy, że w 

przyszłym roku pojedziemy, choćby nawet miało lać jak z zrobiła na mnie Eucharystia oraz procesja do ołtarza ponad 
cebra … 1,5 tys. księży z całej Polski. Był to naprawdę niesamowity 
Zdjęcia można oglądnąć na stronie internetowej naszej parafii widok (…). Zachęcam wszystkich, którzy nie przeżyli jeszcze 
– zapraszamy!tego wspaniałego doświadczenia do uczestniczenia w nim za 

rok. (Paulina)
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BOŻE CIAŁO  
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ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 

Stefanowo

Nądnia

Perzyny

Nowy Dwór/Strzyżewo
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mu kaplicy. Uroczyste potwierdzenie jego świętości miało ŚWIĘTY   JAN   Z   DUKLI  - cd. ze str. 7
miejsce 10 czerwca 1997 w Krośnie, którego dokonał nasz .
ukochany Papież Jan Paweł II. Powiedział on wtedy „(…) Jego ciało, za zgodą Papieża Innocentego VIII, 
Niech wiara, jaką św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, przeniesiono do nowego sarkofagu i umieszczono przy 
rozrośnie się w drzewo świętości i niech przynosi owoc wielkim ołtarzu. Bernardyni rozpoczęli starania o 
obfity, i niech owoc ten trwa”.beatyfikację o. Jana z Dukli i spisywali doznane 

Grupa pielgrzymów ze Zbąszynia w roku 2007 łaski. Beatyfikacji o. Jana dokonał Papież Klemens XII - 
również nawiedziła Dukielskie Sanktuarium i modliła się 21 stycznia 1733 roku, włączając go w poczet 
przy relikwiach Świętego Jana, który będąc posłuszny błogosławionych.  
Kościołowi odznaczał się cnotami cichości, umartwienia, Do roku 1946 centrum kultu bł. Jana z Dukli było w 
obowiązkowości, pogody ducha, a także wrażliwością na klasztorze lwowskim. Jednak na skutek przymusowej 
potrzeby duchowe i materialne bliźnich. Pamięć o nim repatriacji ojcowie bernardyni opuszczając Lwów, zabrali ze 
przetrwała ponad pięć wieków. Święty Jan z Dukli sobą trumienkę z relikwiami bł. Jana i umieścili ją w 
ogłoszony został patronem Archidiecezji Lwowskiej i klasztorze rzeszowskim. Relikwie przebywały tam 28 lat. 
Przemyskiej. Wznowiono  równ ież  s t a r an i a  o  kanon izac j ę ,  

                                                                                     które zakończyły się uznaniem cudu. W roku 1974 
Urszula Pawelskadrogocenne szczątki bł. Jana  przeniesiono do sanktuarium 

w Dukli, gdzie spoczywają pod ołtarzem poświęconej 

Spoglądała na rolników wyjeżdżających, jak i wracających z 
pól po całodziennej pracy, błogosławiła im, ich pracy i FIGURY  I  KRZYŻE
plonom. Kapliczka z figurą Matki Bożej przetrwała do 

16. Krzyż w Nądni czasów II wojny światowej. W czasie wojny spotkał ją taki 
sam los jak wszystkie figury w naszej okolicy. Niemcy 

Jak pamiętają jeszcze najstarsi mieszkańcy wsi, na tym nakazali postument z figurą rozebrać. 
miejscu stała dawniej figura Matki Bożej. Została ustawiona Miejsce to pozostało przez kilka lat puste, ale nigdy o 
prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIX wieku. Matka nim nie zapomniano. Już wiosną 1949 roku, wśród pięknie 
Boża witała wszystkich, którzy zbliżali się do tego rozdroża. kwitnących kasztanów, ustawiono krzyż, który wykonał 

nieżyjący już mieszkaniec Nądni - Piotr Kaczmarek. Dużą 
inicjatywą, aby krzyż powstał w tym miejscu, wykazała się 
młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Młodzież ta na swoich 
ramionach przyniosła gotowy krzyż na miejsce jego 
postawienia. Jak wspomina p. Jan - Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej  i  Męskiej  
sięgało korzeniami do starych tradycji przedwojennych 
jak Młode Polki i Młodzież Polska. W latach 50-tych 
ubiegłego stulecia, ze smutkiem przyjęto wiadomość, 
że władze świeckie, czując się zagrożone silną działalnością 
tej organizacji, zakazały jej działalności.

Krzyż na tym miejscu stoi po dzień dzisiejszy i 
spływają z niego łaski Chrystusa Ukrzyżowanego. Kiedyś 
żegnał mieszkańców, którzy odchodzili z wioski na wieczny 
odpoczynek. Upływający czas zniszczył drewno i trzeba było 
wymienić krzyż na nowy. Wykonano nowy krzyż, a pasyjkę 
odnowił, metaloplastyką ozdobną -  Marian Kwaśny – 
mieszkaniec Zbąszynia, opiekun zabytkowej kuźni w Nądni. 
Zrobił to w sposób mistrzowski i swoją pracę wykonał 
nieodpłatnie.

Odnowiony krzyż został poświęcony przez księdza 
proboszcza Zbigniewa Zielińskiego 25 czerwca 1998 roku, 
o czym informuje umieszczona na krzyżu tabliczka. 

Krzyż jest ogrodzony metalowym płotem. Teren 
otaczający krzyż jest zawsze uporządkowany, o co dbają 
mieszkańcy Nądni.

Urszula  Pawelska
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Nareszcie upragnione wakacje. Jednak w życiu naszej Kaźmierczak i jednego ministranta Wiktora Hofbauera.
wspólnoty ministranckiej początek wakacji to nie jest czas W czasie mszy św. uroczystości Piotra i Pawła, Ks. 
wolny, ale wielkie wydarzenie wieńczące rok formacji Proboszcz Zbigniew Piotrowski przyjął kandydatów do 
ministranckiej. Dnia 29 czerwca podczas uroczystej mszy św. grona lektorów i ministrantów. Wszyscy chłopacy wyrazili 
o godz. 9:00, dziewięciu ministrantów przyjęło posługę chęć gorliwej służby przy ołtarzu i czytania słowa Bożego. 
lektoratu, a jeden kandydat został ministrantem. Nowi lektorzy zmienili swój wygląd zewnętrzny, 

Nowi lektorzy przygotowywali się do lektoratu przez ponieważ od lektoratu przyjęli alby jako obowiązujący 
dwa miesiące, uczestnicząc w systematycznych spotkaniach strój liturgiczny, natomiast Wiktor przyjął kołnierz 
kursu lektorskiego. Spotkania te prowadzili Pan Waldemar ministrancki jako znak zakończenia kandydatury. 
Chwałkowski, który przygotował ministrantów do dobrego Oprócz alby lektorzy przyjęli również krzyże i 
czytania i ks. Marek, który zajął się stroną duchowo- legitymacje lektorskie. Po zakończonej uroczystości wszyscy 
liturgiczną. Nasz kandydat na ministranta, Wiktor wraz z Rodzicami, Dziadkami i najbliższymi spotkali się na 
przygotowywał się do przyjęcia posługi ministranta przez pół kawie i przepysznym placku upieczonym przez Mamy 
roku uczestnicząc w zbiórkach i innych spotkaniach Ministrantów.
formacyjnych. Życzymy wszystkim wytrwałości w służbie 

Wspólnota parafialna cieszy się zatem z dziewięciu ministranckiej i gorliwym czytaniu Słowa Bożego. Czas 
lektorów, a są to: Oskar Garbaciak, Kacper Andrzejak, Miłosz wakacji niech będzie sprawdzianem z poświęcenia czasu 
Madaj, Sebastian Szott, Bogusz Stachecki, Krzysztof Bogu podczas służby przy ołtarzu. 
Kuberski, Marcel Kromski, Mateusz Małycha, Mateusz Króluj nam Chryste.

WIELKIE WYDARZENIE 
W ŻYCIU MINISTRANCKIM

Króluj  nam  Chryste
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 6 lipca  Mt 11, 25 – 30  Jezus łagodny i pokorny sercem zadowoleniu, przyjemnościach i radościach zmysłowych i 
niezdolny jest do podjęcia trudu przemiany siebie i swojego 

W tej ewangelii Jezus głośno uwielbia swojego Ojca, życia. Na koniec przedstawieni są ci, którzy uwierzyli, którzy 
Boga. Przekonuje, że wiara może zrodzić się w ludziach zostali wytrwałymi uczniami Jezusa, którzy dojrzewają w 
prostych, odrzuconych i poniżonych. Przecież wiara jest wierze, bo znaleźli równowagę między wiarą, rodziną, pracą. 
ratunkiem, pomocą, rodzi nadzieję, przemienia życie. Można zapytać, po co tyle trudu na marne? Bóg jest tak 
Jezus uczy nas, że codzienny kontakt ze Słowem Bożym, czyli bogaty, że nie boi się nawet swoich niepowodzeń. Zawsze 
czerpanie z samego źródła prowadzi nas do prostoty i pokory znajdzie się ziemia urodzajna, która wyda plon stokrotny. 
serca,  przemienia duchowo, przynosi  ukojenie Zadajmy sobie pytanie jaką „glebą” jestem? Czy słowo Boże 
duszy. Przemienia nas, wnosi dobro i miłość w świat. przemienia moje serce?
Jezus mówi dość dziwne słowa. Oto zaprasza, by wszyscy 
utrudzeni i obciążeni wzięli na siebie Jego jarzmo, czyli 20 lipca  Mt 13, 24 – 43 Przypowieść o chwaście wśród 
powierzyli się Jego osobie. W ten sposób Jezus objawia swoje zboża
serce, które jest łagodne, delikatne, pokorne, ciche, emanuje 
pokojem. Ta ewangelia przedstawia dobroć i cierpliwość Boga, 

To wezwanie Jezusa pokazuje, że Boża miłość ma cechy który działa w sposób przemyślany, mądry i roztropny. 
miłości macierzyńskiej, a człowiek, którzy ją przyjmuje jest Człowiek oczekuje wyraźnych granic między dobrem a 
jak pokorne dziecko. Mówi On o jarzmie, które nie obciąża, złem, prawdą a błędem, nie jest skłonny uznawać żadnych 
ale przeciwnie, „unosi” człowieka, koi jego duszę, dodaje sił, odcieni. Tymczasem w naszym życiu, w nas samych jest 
dlatego człowiek przestaje odczuwać ciężar, który do tej pory zarówno dobro jak i zło. Jest w nas zdolność do czynienia 
tak mu doskwierał. Aby przejąć jarzmo Jezusa nie potrzeba dobra, do miłości, ale potrafimy też zdradzać, ulegamy złu. 
wykształcenia, wystarczy zasłuchać się i zapatrzeć w Jezusa. Nasze serca pielęgnują ziarno i chwast. Ewangelia ta uczy 
Bóg obiecuje powstrzymać swój gniew, jeśli ludzie zwrócą się nas, abyśmy zbyt szybko nie sądzili innych czy samych 
ku Jego słowom i nie będą słuchać fałszywych nauczycieli. siebie, bo możemy się pomylić. Zamiast skupiać się na 

wyrywaniu chwastów ze swojej duszy, lepiej skupić się na 
13 lipca  Mt 13, 1 – 23  Oto siewca wyszedł siać Panu Bogu, bo chwasty nie są zbyt groźne, gdy zaufamy 

miłości Bożej. Czytamy: „Pozwólcie obojgu róść aż do 
Przypowieść o siewcy ukazuje Boga – Siewcę, który żniwa”. Bóg okazuje się być cierpliwy i tolerancyjny. Dopiero 

posyła swojego Syna w celu zbawienia świata. Ziarnem jest podczas sądu ostatecznego nastąpi oddzielenie „tych, którzy 
ewangelia, którą głosi Mesjasz. Efektem siania są różne dopuścili się nieprawości” od „sprawiedliwych”. Czas żniwa 
reakcje ludzi na ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Jezusa. jest zbieraniem owoców, „zakończeniem cierpliwości i 
Przypowieść ta ukazuje hojność Boga. Siewca – Bóg sieje miłosierdzia”, czasem sądu.  

 27 lipca  Mt 13, 44 – 52  Przypowieść o skarbie, o perle 
i o sieci

W tej ewangelii Jezus wzywa do nawrócenia, do zmiany 
myślenia i postępowania. Ludzie przecież często marzą o 
znalezieniu skarbu, który odmieniłby ich życie. Jezus zachęca 
do poszukiwania skarbu większego od tego, który można 
odnaleźć w ziemi. Tym bezcennym skarbem jest Królestwo 
Niebieskie, dlatego mądrzy ludzie oddadzą wszystko, co 
posiadają, by mieć szansę na zdobycie go. Wejście do 
królestwa jest życiową okazją, ale wymaga wiary, życia z 

w nasze serca swoje słowo, sieje na drogę, między ciernie i na 
Bogiem. Przypowieść o perle pokazuje, że z powodu swojego 

glebę skalistą. Ziarno, które upadło na drodze szybko 
piękna była ona przedmiotem pożądania. Taką perłą jest w tej 

zostało podeptane. Symbolizuje ono tych, którzy wprawdzie 
historii zbawienie, jakie Bóg ofiarowuje ludziom, którzy Go 

słyszą ewangelię, ale nic z niej nie zrozumieli, nie uwierzyli, 
uznają za najważniejszego i najcenniejszego w życiu. 

nie zauważyli obecności Jezusa. Ziarno, które upadło na 
Natomiast opowieść o połowie ryb ukazuje, że prawdziwą 

grunt skalisty, gdzie nie ma warunków, by wzrastać, 
wartość handlową mają tylko zdrowe ryby. Tylko Bóg zna 

obrazuje tych ludzi, którzy wprawdzie wierzą w ewangelię, 
serce każdego człowieka i tylko On może ujawnić prawdę o 

ale nie są wytrwałymi uczniami Jezusa, ich wiara jest 
człowieku. Stanie się  to u kresu doczesności. Jezus jest teraz 

powierzchowna, dlatego odchodzą od Boga. Gleba ciernista to 
najlepszym nauczycielem              

z kolei serce człowieka, który słucha słowa Bożego, ale 
opr. Katarzyna Kubiak

zagłusza je przyjemnościami codziennego życia. Żyje w 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH  
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  Sakrament Chrztu przyjęli:    

1/.  Olivier  Schiller,  Braunschweig /Niemcy/,
2/.  Nikodem Wojciech  Olejniczak,  Zbąszyń, ul. Rajewo,
3/.  Kornelia  Dynowska,  Nowy Dwór,
4/.  Melania  Matysiak,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
5/.  Adam Andrzej  Woś,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
6/.  Anna  Sołtysik,  Zbąszyń, ul. Spacerowa.

Odeszli do Wieczności:  

1/.  Elżbieta  Daszkiewicz,  l. 61,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
2/.  Stanisław Marian  Pawłowski,  l. 67,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
3/.  Barbara  Parlak,  l. 61,  Zbąszyń, ul. Krakowska,
4/.  Józefa  Kozłowska,  l. 92,  Zbąszyń, ul. Poznańska. 

W OSTATNIM CZASIE: 

Sakrament Małżeństwa zawarli: 

1/.  Grzegorz  Skotarczyk  -  Klaudia  Basińska,
2/.  Łukasz Paweł  Śliwa  -  Estera  Wargoś,
3/.  Łukasz  Iwanicki  -  Kamila  Bok,
4/.  Mariusz Sebastian  Pawłowski  -  Ewelina Paulina  Skorlińska,
5/.  Łukasz Tomasz  Makowiak  -  Patrycja Maria  Kubiak,
6/.  Jakub  Białorusiewicz  -  

Julita Maria  Pawelska.

Modlitwa wakacyjna 

Naucz mnie Panie dobrze 
wypoczywać i spędzać 
wolny czas. Proszę Cię, 
abym umiał dostrzegać 

piękno przyrody, 
wspaniałość zwierząt, 

abym na nowo nauczył się 
zachwycać otaczającym 
mnie światem, tak jak 

kiedyś, gdy byłem małym 
dzieckiem. Panie, błogosław 
wszystkim, którzy wyjeżdżają 

na wakacje, aby spędzili 
dobrze ten czas.

Dziękuję, że nie zapominasz 
o tych wszystkich, którzy 

nie mogą wyjechać z braku 
środków lub z powodu 

choroby. Panie, zmiłuj się 
nad nami i spraw, 

aby ludzie byli dla siebie 
dobrzy. 

Dzięki Ci, Panie.
 Amen.

Zapraszamy do Ogrodów Parafialnych

SPROSTOWANIE. W ostatnim numerze nastąpił błąd dotyczący ministrantów odchodzących 18. urodziny. 
Pominięty został Piotr Adamczak, omyłkowo wpisano natomiast Wiktora Maćkowiaka. Przepraszamy.    
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Dla młodszych:

Zanim zaczniesz realizować swoje plany, pomyśl też o 
innych, np. rodzicach, którym w wolnym czasie możesz 
pomóc. Wakacje to nie czas odpoczynku od wszystkich 
domowych obowiązków. Nie spędzaj godzin przed 
telewizorem czy komputerem. Staraj się jak najczęściej 
przebywać na świeżym powietrzu. W każdym miejscu, na 
wyjeździe czy w domu, zadbaj o miłą atmosferę. Bądź 
uśmiechnięty i wyrozumiały, promieniuj dobrym humorem, 
pogodą ducha - to jest zaraźliwe i niezbędne na wyjątkowy 

Lubisz robić zdjęcia? To też trzeba ćwiczyć. Ucz się czas wakacji.
spostrzegawczości, sfotografuj ciekawie ułożone chmury, Nie zapomnij o książkach i lekturze Pisma Świętego. Daj 
pełen nadziei pąk kwiatu, rozkoszny uśmiech niemowlęcia odpocząć uszom od słuchawek, słuchaj pięknego, 
albo dostojną, piękną twarz staruszki (pamiętaj, że aby naturalnego śpiewu przyrody, podziwiaj piękne widoki. Bądź 
fotografować ludzi powinno się mieć ich zgodę).bardzo ostrożny w kontaktach z nieznajomymi.

Potem, już w ciągu roku, możesz zrobić wystawę swoich Pamiętaj o niedzielnej Mszy Świętej i codziennej modlitwie. 
fotografii, choćby we własnym pokoju. Popatrz na słońce, na Spróbuj uczestniczyć w oazie lub wyruszyć na 
zieleń. Zaśpiewaj, zatańcz. To dar Boga dla Ciebie. A może pielgrzymkowy szlak. Są to doskonałe formy wakacji z 
pokaż ten dar innym. Na pewno nie stracisz.Bogiem.

Popracuj nad własną twarzą. Skorzystaj z lustra, może z 
własnego odbicia w oczach innych ludzi. Oceń, czy z 
Twojego wyrazu twarzy promieniuje radość, czy ktoś się nie 
boi Twojego skrzywienia? Pobaw sie trochę robieniem 
głupich min. A potem poćwicz mięśnie twarzy, aby Twój 
własny uśmiech się Tobie podobał. Aby częściej ozdabiał 
oblicze. Aby pomagał innym. Przypomnij sobie swojego 
Anioła Stróża. Czy ma z Tobą kłopoty? Czy czasem musi 
prosić swoich ,,kumpli”, aby mu pomagali strzec Ciebie? Co 
zrobisz, by mu ułatwić zadania związane z opieką nad Tobą? 
Gdy spotkasz człowieka, który jest smutny lub 
zdenerwowany, zastanów się, czy Twój uśmiech, Twoje 
podziękowanie, Twoja uprzejmość nie rozjaśnia  mu świata.  
A czemu jest smutny? Zdenerwowany też nie jest bez 

I tych już nieco starszych: powodu. 
Pamiętasz, po co żyjesz? Jezus Chrystus zaprasza nas do 

Wyobraź sobie, że nadchodzący dzień jest Twoją zbawienia i zmarnowany jest każdy dzień, w którym do tego 
wizytówką. Jeszcze wieczorem pomyśl, jak chcesz go celu się nie przybliżymy choćby o krok. Trudne? Odwrotnie, 
przeżyć. Co powinieneś, co chciałbyś, czego oczekują bliscy, tylko zauważ, że do zbawienia się realnie przybliżasz, gdy 
co jest możliwe. I ułóż sobie, jak przeżyjesz każdą godzinę. zapanujesz nad niecierpliwością, gdy włożysz wysiłek, aby 
Tylko pamiętaj, że Twój plan nie jest bożkiem. Jak ktoś albo się nie spóźnić i przez to uszanujesz człowieka, który na 
zwykłe okoliczności powiedzą coś ważnego, to dopasuj do ich Ciebie czeka. Do zbawienia się przybliżasz, gdy zrobisz coś w 
głosu swój pomysł, swój plan. domu tak, jakbyś robił to dla Niego ... 

Chcesz się wyspać? Przecież Ci wolno. Powiedz sobie, że Najszczęśliwszy jest ten człowiek, który zauważył, że jest 
będziesz spał na przykład do południa. Ale wyjątkowy. Gdy zauważy, jak bardzo jest 
nastaw dwa budziki albo ,,nastaw Babcię”, obdarowany przez Pana Boga. Dlatego jednym 
aby Cie obudziła. Zacznij rządzić swoim z najskuteczniejszych sposobów na szczęście 
odpoczynkiem. jest wdzięczność - zarówno wobec Stwórcy, jak 

Drażni Cię to, że o czymś często i wobec ludzi. Dziękuj - a będziesz 
zapominasz? Że jesteś niepunktualny? Że nie szczęśliwszy!
zauważasz oczekiwań osób, które Cię 
otaczają? Pomyśl, jak nad tym pracować. oprac. s. Lucylla Artwik CSSMA
Będziesz szczęśliwszy, gdy zobaczysz na & ks. Zbigniew Kapłański
własne oczy, że to, co Ci dotychczas (Któż jak Bóg - dwumiesięcznik o aniołach
przeszkadzało, da się zmienić. Może nie od  i życiu duchowym)
razu radykalnie, ale każdy krok do celu cieszy.

DOBRE RADY NA LETNIE DNI
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 

1. Budujesz z niego zamek na plaży. 
2. Pora roku po lecie.
3. Można na nim pływać lub opalać się.
4. Przenośny komputer.
5. Zielony, kiszony lub warszawski.
6. Święty z Asyżu.
7. Ogłasza koniec lekcji.
8. Zimne dla ochłody.
9.  Miejsce w którym można oglądać 
zabytkowe przedmioty.
10. Kręcisz się na niej dookoła.
11. Czas odpoczynku po roku szkolnym.

autor: Milena 

 

WYKREŚLANKA GEOGRAFICZNA

WAKACJE

Wakacje to czas szczęśliwy, 
czas na zmianę, 
coś innego, 
choć jednocześnie odpoczynek. 
Wakacje są potrzebne, 
tak jak święta. 
Wielu z nas na wakacje i 
święta czeka cały rok. 

ks. Jan Twardowski

Hasło: ....................................

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

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

Odszukaj nazwy polskich miast, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wyjazdów. 
Pozostałe litery utworzą hasło. 

ŚLIMACZEK
Odczytaj z jakimi życzeniami podąża ślimaczek.
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Litery z ponumerowanych pól od  1  do 67  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl  Friedricha Ruckerta, które prosimy 
przesłać na adres: Zygmunt  Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 – 360  Zbąszyń,  w terminie do 10.08.br.  
Rozwiązanie „Krzyżówki czerwcowej”  -  „Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim”.  
Nagrody wylosowali: Pan Piotr Sobiech, Zbąszyń, ul. Dowbor-Muśnickiego, 
Pani Cyryla Goździcka, Zbąszyń, ul. Taczaka.    GRATULUJEMY! Znaczenie wyrazów:

 Poziomo:   
  1/.  ważny element w 
samochodzie,
10/.  członek rodziny,
11/.  uczucie poniżenia,
12/.  używana do 
pieczenia i smażenia,
13/.  mały kartofel,
14/.  bryłka złota,
19/.  piękna 
uczestniczka łowów 
kalidońskich,
22/.  znana polska 
poetka – córka malarza 
Wojciecha Kossaka,
23/.  naszywka na 
mundurze sierżanta,
24/.  rozstaje,
27/.  ustny i pisemny 
sprawdzian wiadomości 
studentów,
28/.  z niego szklanka, 
butelka,
31/.  nie w każdym 
budynku,
33/.  efektowność, 
połyskliwość,
35/.  płatek śniegu,
37/.  było 
Wielkopolskie i 
Warszawskie,
39/.  pogląd, 
przekonanie,
40/.  ambaras,
42/.  esencja, dekokt,
45/.  może być kablowa,
46/.  mała wódka,
49/.  rajzbret,
50/.  jedna ze 
specjalizacji lekarskich,
52/.  postępowanie 
niezgodne z zasadami 
moralnymi,
56/.  przewóz, fracht,
61/.  przyrząd – np. 
mikrofon, czujnik,
62/.  zawiera 
podstawowe zasady 
wiary chrześcijańskiej,
63/.  niesamodzielność,
64/.  pozwolenie,
65/.  najważniejsze są 
dla niej wymierne 
korzyści.

Pionowo:  
 1/.  jeden z węzłów stosowany w 
żeglarstwie,
  2/.  np. Eneida – Wergiliusza,
  3/.  rzeźnia,
  4/.  np. ceownik, teownik,
  5/.  pracuje w radio i telewizji,
  6/.  niewierność, wiarołomstwo,
  7/.  ważne w samolocie, ale nie 
w odrzutowcu,
  8/.  pilot, który latał z 
Stanisławem Wigurą,
  9/.  dobytek,
14/.  zjazd biskupów,
15/.  … Polo,
16/.  nazwisko aktora z filmu 
„Matrix”,
17/.  jedna z faz w trójskoku,
18/.  nie słodkość,
20/.  mieszkaniec byłego miasta 
wojewódzkiego na południu 
Polski,
21/.  „królowa sportu”,
22/.  mycka, krymka,
25/.  np. dotyk, smak, słuch,
26/.  koniec baroku,
29/.  awizo,
30/.  spławia drewno,
32/.  może być  towarzyskie,
34/.  ważny nasz port – 
promowy,
36/.  są: francuskie, płaskie, 
oczkowe,
37/.  aukcja, licytacja,
38/.  błyska przy robieniu zdjęć,
39/.  laik, nieuk,
41/.  tworzy rysunki np. w 
książce,
43/.  masa czekoladowa,
44/.  zgiełk, hałas,
47/.  jeden z siostrzeńców 
Kaczora Donalda,
48/.  diabeł, szatan,
51/.  odgałęzienie tchawicy,
53/.  „ubieramy” je na Boże 
Narodzenie,
54/.  wynalazek Alfreda Nobla,
55/.  imię żeńskie,
57/.  tło,
58/.  znany piosenkarz, lub rzeka,
59/.  pcha zestaw barek,
60/.  schizma.  
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ERM - Zakończenie roku formacyjnego 



I Komunia Święta      


